
Ukochaj siebie!



Spotykamy się na ulicach, w restauracjach, w pracy czy na wakacjach tylko i czasami posyłamy sobie 
szybki uśmiech. A przecież wśród spotykanych ludzi są prawdziwi bohaterowie, którzy powiedzieli 
sobie: tak chcę dobrze żyć, tak po prostu. Jest w Polsce 50 tysięcy, schowanych często w tłumie,  
a przecież ich historie pokazują, jaka drzemie w nich moc. Stomicy. Dopiero gdy przestają być anoni-
mowi, kiedy pokazują nam swoją twarz, swoje ciało, kiedy siadamy z nimi do rozmowy dostrzegamy 
ich w pełni. 

Przed Wami cykl wywiadów z prawdziwymi zwycięzcami, ludźmi, którzy  
wiedzą jak chcą żyć. Odtrącają tabu, nie boją się głośno mówić “mam stomię”,  
“jestem stomiczką”. Nie narzekają, nie marudzą, nie poddają się. Z determinacją, 
często wbrew temu co oferuje im świat walczą o samych siebie, o akceptację, pracę,  
miłość, szczęście, codzienność. 

Niejednokrotnie zmagali się z odrzuceniem, samotnością i wieloma problemami, nie odpuszczali.  
Co ważne wokół nich są ludzie - mamy, partnerki, mężowie, którzy bez wahania stają i stawali z nimi 
do walki o dobre życie. Oni często pozostają gdzieś w ukryciu, w cieniu. Dlatego do naszych wywia-
dów, spotkania w Kampinosie i do sesji fotograficznej zaprosiliśmy także ich. Bo bez nich Adrian,  
Angelika, Sylwia, Darek, Ania i wielu innych bohaterów naszych spotkań nie byliby tu, gdzie są. 

Nie są bohaterami Marvela, ale są nadzwyczajni. Mnie imponuje ich chęć dzielenia się z innymi, poma-
gania i poczucie tak często zapomnianej solidarności. Znajdują czas na rozmowę z kimś, kto właśnie 
jest na początku swojej stomijnej drogi, organizują pomoc, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. To Oni 
są genotypem naszej Fundacji, uczą nas, bezworkowców, ile blasków i odcieni ma życie i jak można  
dostrzegać dobro w drobiazgach. 

Bądźmy razem, uczmy się od siebie nawzajem i wspierajmy w małych i wielkich działaniach,  
a wtedy życie nas wszystkich będzie po prostu dobre.

Dorota Minta



Album dedykowany 
wszystkim Stomikom

Warszawa 2021

Jedynymi ograniczeniami 
w twoim życiu są te, które  

sam sobie narzucasz

 Robin Sharma



Stomia - symbol zwycięstwa

Czym byłaby Fundacja bez ludzi, którzy ją tworzą?  
A czym bez osób, dla których została stworzona? I choć 
odpowiedzi na te pytania wydają się oczywiste, dopie-
ro organizując spotkania, różnego typu eventy i wyda-
rzenia widzimy, że choć naszym celem jest działanie dla  
ludzi - sami też niesamowicie wiele od nich czerpiemy. 
Bo to właśnie w żywym spotkaniu z drugim człowie-
kiem krystalizuje się wszystko to co należy do celów  
naszej działalności. 

Album, który trzymasz w ręku powstał z dwóch bar-
dzo ważnych powodów. Z jednej strony ma upamiętnić  
spotkanie, które wniosło nowe życie w działania na-
szej Fundacji, które w piękny sposób ożywiło naszą 
stomijną społeczność oraz pozwoliło na podjęcie wie-
lu niecodziennych inicjatyw. Z drugiej ma za zadanie 
pokazać tych barwnych i żywych ludzi, których hi-
storie będąc bardzo różne dowodzą jednego – stomia 
jest symbolem zwycięstwa. Patrząc na ich twarze, 
czytając wywiady, poznając ich historie postaraj się 
zobaczyć życie, które w całej swojej szczerości poka-
zuje, że bycie stomikiem w niczym nie ogranicza, że 
wszelkie bariery wynikające z lęku, wstydu czy bra-
ku samoakceptacji mogą zniknąć, jeśli tylko będziemy 
tego chcieli. Nie sposób również nie zauważyć drugiej 
bardzo ważnej prawdy – nie bylibyśmy tym kim je-
steśmy bez naszych przyjaciół i bliskich, małżonków,  
rodziców, dzieci, wnucząt… Właśnie dlatego na samym 
wydarzeniu i w wywiadach obok stomików, ramię w ra-
mię stanęli Ci, którzy pomogli im zaakceptować stomię. 

Jeśli już na początku jesteś ciekawy, kto jest organiza-
torem tego przedsięwzięcia spieszymy z wyjaśnieniem. 
Spotkanie uwidocznione w albumie zostało zorganizo-
wane w ramach jednego z projektów Fundacji STOMA-
life, której celem jest walka z wykluczeniem społecz-
nym dotykającym pacjentów stomijnych.

Do głównych zadań Fundacji należy: 
• edukacja opinii publicznej na temat stomii  

oraz problemów osób z wyłonioną stomią
• zmiana postaw osób z wyłonioną stomią  

w kierunku akceptacji swojej sytuacji życiowej
• budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla 

stomików, by podjęli wysiłek powrotu do normalnej 
aktywności zawodowej i społecznej

• aktywizacja społeczna stomików, mająca na celu 
przywrócenie normalnego i aktywnego życia

Masz pytanie? Nasza Fundacja to miejsce,  
w którym żadne pytanie nie pozostaje bez odpo-
wiedzi. 

Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 633 463  
lub napisz: poradnia@stomalife.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.stomalife.pl, strony na FB:  
Fundacja STOMAlife oraz facebookowej grupy 
wsparcia: Stomia Symbol Zwycięstwa 



Ja i mój 
Dobry Duch



Marzę o własnym 
domu i szczęśliwym 
życiu z tymi, których 
kocham.

Mam na imię Adrian, w tym roku skończyłem  30 lat. Jestem  
miłośnikiem aktywnego  spędzania  czasu. Lubię jeździć motocy-
klem, pływać kajakiem, wędkować oraz jeździć na nartach. Mam  
ukończone studia inżynierskie na kierunku - Zarządzanie i Inżynie-
ria Produkcji. Jestem także absolwentem  studiów magisterskich  
na kierunku - Logistyka. Pracuję jako specjalista wsparcia operacji  
w jeden z zielonogórskich firm. O zdrowie, tak jak każdy z nas, 
musiałem walczyć, ale nigdy się nie poddałem. Marzę o własnym 
domu i szczęśliwym życiu z tymi, których kocham.

Adrian 
Lewandowski



Do Kampinosu  
przyjechała ze mną Aga. 

Wspólna sesja zdjęciowa 
była dla nas okazją  
do świetnej zabawy.



W Adrianie  
cenię spokój  
i dojrzałość. 
Dzięki niemu 
czułam się  
bezpiecznie  
pływając  
kajakiem.

Weekend w Kampinosie 
zaliczamy do bardzo  
udanych. Za nic nie  
oddalibyśmy  
spędzonych  
tutaj chwil.



Realizuję swoje  
pasje, spełniam  
marzenia...  
wreszcie żyję!

Jestem Angelika. Mam 23 lata, na co dzień pracuję w żłobku  
i uwielbiam swoją pracę. Kocham psy i cieszę się nowym, pięknym  
życiem, które odzyskałam dzięki stomii. Realizuję swoje pasje,  
spełniam marzenia... wreszcie żyję!

Angelika 
Wolska



„
W wyjeździe dla stomików
uczestniczyłam razem z mamą. 

Myślę, że to najlepszy dowód 
na to, by wyrazić kim Ona  dla 
mnie jest. Moja choroba nie-
jednokrotnie spędzała Jej sen  
z powiek i zawsze martwiła się 
sto razy bardziej niż ja. 

Jest dla mnie największym  
oparciem. Obie kochamy stan,  
gdy mamy powody do uśmie-
chu! 





(...) boję się wody  
i pływam tylko  
wtedy, kiedy wiem,  
że w każdej chwili 
mogę stanąć  
nogami twardo  
na ziemi.  

Mam na imię Ania, jestem księgową i jak przystało na przedsta-
wicielkę tego zawodu bardziej kocham cyferki niż literki i bar-
dzo nie lubię pisać, zwłaszcza o sobie, ale czego się nie robi dla 
tak wspaniałego projektu jak Wyspa Kampinos :) Jestem mamą  
cudownej, czteroletniej córeczki. W ciążę zaszłam już jako stomicz-
ka, co jak sami widzicie, jest możliwe!

Kocham góry i morze, a także basen, choć boję się wody i pływam 
tylko wtedy, kiedy wiem, że  w każdej chwili mogę stanąć nogami 
twardo na ziemi. To uczucie lubię, nie tylko w akwenach wodnych.

Ania
Ciepińska



„
Dawid i ja to pierwsza 
nastoletnia miłość, która
przetrwała. 

Moja choroba pojawiła 
się, gdy już byliśmy parą.  
Konieczność wyłonienia   
stomii po kilku latach  
związku nie przestraszy-
ła mojego narzeczonego  
i w tym momencie chyba 
nic więcej nie muszę mówić   
o tym Człowieku. 

Założyliśmy  rodzinę, wspól-
nie podjęliśmy niełatwą de-
cyzję o zostaniu rodzicami. 
Tylko dzięki Dawidowi czu-
ję się szczęśliwą, spełnioną  
kobietą.



W trakcie pobytu w Wyspie  
Kampinos najbardziej podo-
bało mi się to, że jako osoba 
nie wtajemniczona, nie wie-
działam początkowo kto jest  
stomikiem, a kto partnerem,  
bo woreczków nie widać pod ubra-
niem. Bardzo mnie to podniosło na 
duchu, bo zrozumiałam, że mogę 
czuć się swobodnie w każdym  
towarzystwie. Czas spędziłam  
fantastycznie i mam ochotę na 
więcej takich spotkań.

„



Wyspa będzie 
kojarzyć mi się 
z  mega przygodą, 
wspaniałymi  
ludźmi 
i rewelacyjną  
organizacją.

Od urodzenia mieszkam w Poznaniu, ale sercem związana jestem 
z Krakowem. Z wykształcenia technik-architekt, od prawie 13 lat 
pracuję jako urzędnik państwowy. Mam 2 koty, kocham góry, jazdę 
samochodem, grę w kręgle, podróże i długie nocne rozmowy.

Anna
Dolińska



„ Dojrzała foczka bez umiejętności pływania  po wielu latach  weszła  
do basenu jak dziecko zaopatrzona w kółko. To nic, że  znosiło ją  
na wszystkich, najważniejsze było to, że pod nogami… nie było gruntu!   
To moje wielkie zwycięstwo osiągnięte na Wyspie Kampinos! 

Bawiliśmy się doskonale dzięki  
znakomitemu towarzystwu. 
Mam nadzieję, że to był mój   
pierwszy, ale nie  ostatni taki  
weekend!

„





Od samego  
początku bycia  
„kangurem”  
staram się  
pomagać  
innym  
stomikom.  
To moja pasja.

Jestem Darek, a najlepiej Daciu. Całe życie związany z Solcem  
Kujawskim i tak już pewnie  zostanie. Prywatnie mąż (ponoć  
kochany) i ojciec trzech córek oraz syna. Od dziecka pożeracz ksią-
żek. Aktualnie wykonuję zawód operatora urządzeń gospodar-
stwa domowego, czyli jestem  tzw. „gosposiem” domowym :) Moją  
największą pasją jest produkcja win w systemie domowym,  
do czego odziedziczyłem talent  po Ojcu i Dziadku.

Dariusz
Małachowski



„ Beatka to dziewczę o wielkim sercu i odpowiedzialności. Po mojej cho-
robie i operacji przejęła  na swoje barki obowiązek utrzymania domu.  
Zawsze była i jest dla mnie wsparciem. To Żona - Przyjaciółka  i dobry Kumpel  
w jednym.



„
Tak o mężu mówi Beata:

Daciu?  Wszyscy Go znają jako  
„celebrytę” :) Darek to po prostu 
dobry człowiek. Jesteśmy razem 
14 lat. Moje dwie starsze córki 
wychowuje tak samo,  jak  naszą 
wspólną. Dla wszystkich trzech 
jest wspaniałym Ojcem. Był i jest 
dla mnie oparciem, szczególnie  
w trudnych dla naszej rodzi-
ny chwilach. Jak Go pamiętam,  
zawsze był uśmiechnięty i oto-
czony niezliczoną ilością osób. 
Od kiedy sam został „kangu-
rem” pomaga innym stomikom. 
To jego pasja. Na początku by-
łam  nawet trochę zazdrosna o to,  
że miał dla mnie  coraz mniej  
czasu, ale szybko zrozumiałam, że  
on tym  po prostu żyje. Kim jest dla 
mnie i dla naszych dzieci? Wzo-
rem do naśladowania. Kocham Go  
bardzo.

„ Jadąc na Wyspę byłem trochę zestresowany. Mimo, że wiele osób znałem już 
bardzo długo przez kontakt na Fb lub telefoniczny, to jednak takie pierwsze 
spotkanie „na żywo” budziło nie tyle  obawy, co tremę o to, jak się będzie-
my dogadywać, jak przebiegnie integracja? Wszystko to minęło w chwili, gdy 
razem z żoną Beatką wsiadłem do samochodu Sylwii i Krystiana. Nastąpiło 
przywitanie jak ze starymi znajomymi i moje „lęki” od razu zostały rozwiane. 
Na miejscu było podobnie. Wystarczyło skojarzyć twarz z imieniem znajomych 
z ineternetu i po chwili wszyscy byliśmy kumplami.



„ Widok radości w oczach Adriana, który pierwszy raz po wyłonieniu stomii 
wskoczył do wody, dziewczyny, które przełamały strach przed wodą i weszły 
do basenu, wspólne „nasiadówki” do późnej nocy, rozmowy, opowieści, żarty.

Warto było wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Myślę, że poka-
zanie naszej postawy, podejścia do życia i do stomii, doda wiele sił innym  
stomikom, szczególnie tym „świeżym”, żeby wiedzieli, że nie wolno się podda-
wać, tylko cieszyć  życiem, mimo przeciwności losu. Za wzór stawiam Mirelkę,  
która była 6 tygodni po operacji, a wniosła tyle energii i pozytywnego  
myślenia, że można było to rozdzielić na wiele osób.

„
Miejsce świetnie wybrane, z dala od zgiełku miasta, pogoda dopisała,  
jedzenie przepyszne, towarzystwo doborowe, czegóż potrzeba więcej  
facetowi przed 50-tką?
 
Doceniam profesjonalną pracę Fundacji StomaLife, która w połączeniu  
z naszymi charakterami zaowocowała niesamowitą mieszanką pozytywnego 
przekazu z humorem i dobrą zabawą. Z czasem potrafiliśmy otworzyć się 
jeszcze bardziej. Już nie rozmawialiśmy tylko o chorobach, ale opowiadaliśmy 
o sobie, o naszym życiu codziennym, pasjach, podróżach.
 
Sam pobyt na Wyspie zostanie do końca życia w naszej  pamięci i jeszcze  
wnukom będziemy  o tym  opowiadać. Piszę w liczbie mnogiej, bo cudownym 
pomysłem organizatorów było zaproszenie nas z najbliższą osobą. Oboje  
z Beatką mamy identyczne wrażenia. To będą niezapomniane wspomnienia!



Moje życie bardziej  
przypomina sinusoidę 
niż constans, ale nigdy 
nie zwątpiłabym w to,  
że po kolejnym dołku  
będzie górka.

Mam na imię Mirela, choć w zasadzie nie do końca jest to praw-
da :) Mój PESEL jest odwrotnie proporcjonalny do stażu w grupie  
„kangurków” :) Na Wyspie pojawiłam się 6 tygodni po wyłonieniu. 
Daciu nazwał mnie Świeżynką i trafił tym w sedno. Mało, że stara, 
to jeszcze… nauczycielka, ale cóż nie na wszystko w życiu mamy 
wpływ :) Jednego jestem pewna, że razem z Edytą Geppert mogła-
bym śpiewać: „Uparrrcie i skrycie…”. Tak to prawda! 

Mirela 
Bornikowska



„
Całe dorosłe życie chodzę, jeżdżę,  
pływam „sTadkiem”. Gdy się po-
znaliśmy, razem mieliśmy 33 lata.  
Od tamtej chwili, wspólnych  
lat upłynęło już 42. Strach  
pomyśleć, co byłoby, gdyby ktoś 
chciał zsumować nasz obecny 
wiek, podpowiem Wam tylko,  
że to więcej niż… wiek! 

Kochamy siebie, kochamy naszych 
synów. Tak samo lubimy  podróże, 
góry, teatr czy muzykę. Nie znaczy  
to wcale, że jesteśmy identyczni. 
Wręcz przeciwnie, prawda Kry-
stian? On techniczny i poukładany, 
ja… „kierowniczka zamieszania”, 
ale sedno tkwi w refrenie, który 
już bardzo dobrze znacie: „Kiedy 
jedno spada w dół, drugie ciągnie 
je ku górze”. Bez tej obopólnej  
świadomości nie byłoby nas  
z Wami.





Poznałam  
fantastycznych  
ludzi,  
przegadaliśmy  
wiele godzin,  
a od śmiechu  
i wygłupów  
bolał mnie  
brzuch! 

Jestem Monika z Łodzi
i mało co mi szkodzi,

bo z chwilą wyłonienia
ucichły złe wspomnienia.
Mam synka przepięknego

i męża przystojnego.
Czasem małe rólki w TV kreuję

i bardzo dobrze się czuję!

Monika
Leder



„
Na Wyspę przyjechałam z moją 
przyjaciółką Kasią. Miałam pewne 
obawy, czy będzie dobrze się czuła 
w naszym, skądinąd, specyficznym 
środowisku. Dlatego przed spotka-
niem, szczerze powiedziałam jej,  
że gdyby tematy były dla niej zbyt 
ciężkie i chciałaby wyjść po angiel-
sku, to absolutnie to zrozumiem.  
Na to Kasia odpowiedziała: „Spo-
kojnie, ja potrafię odnaleźć się  
w każdym towarzystwie”. I wcale 
nie kłamała. Tak bardzo wczuła się  
w nasz klimat, że pół nocy biegała 
do WC z powodów gastrycznych! 
Ja zawsze wiedziałam, że Kasia 
to prawdziwa przyjaciółka, ale aż  
takiego poświęcenia z jej strony 
naprawdę się nie spodziewałam :)



„ Gdy tylko zobaczyłam ogłoszenie o sesji i wyjeździe dla stomików, nawet 
chwili się nie zastanawiałam. Mimo, że nikogo nie znałam osobiście, to pod-
skórnie wiedziałam, że po prostu muszę tam być, bo to będzie niezapomniane 
przeżycie. I wcale się nie pomyliłam. Poznałam fantastycznych ludzi, przega-
daliśmy wiele godzin, a od śmiechu i wygłupów bolał mnie brzuch. No i nie 
mogę zapomnieć, o zdobytym przeze mnie i przez moją przyjaciółkę  Kasię 
zaszczytnego miana „wodników szuwarków”. Nikt z taką klasą i gracją nie 
lądował w szuwarach kajakiem. Happy End był taki, że w komplecie dopłynę-
liśmy do mety!



Staramy się  
brać z życia  
tyle, ile  
jesteśmy   
w stanie!
(...) ja się  
nie poddaję! 
Nigdy! 

Moja „przygoda” z „torbaczami” zaczęła się ponad cztery lata temu, 
kiedy dowiedziałam się, że mam nowotwór złośliwy. Wiązało się  
to z koniecznością wyłonienia stomii, która będzie ze  mną już do 
końca. Pochodzę z małego miasteczka, gdzie worek na brzuchu  
ludziom cały czas kojarzy się  ze smrodem (sama to usłysza-
łam). Nie wstydzę się że ją mam, ona jest częścią mnie, dzięki niej 
żyję, czasami jest kapryśna, jak to kobieta :), więc ją rozumiem  
i wybaczam :) 

Renata 
Lisiewska



Początki  były trudne. W szpi-
talu nie dostałam żadnej porady  
na temat stomii, tylko przyszła  
pani ze sklepu medycznego  
i chciała zrealizować zlecenie.  
Czułam, że  nie ja jestem ważna,  
tylko biznes. Zupełnie inaczej 
było na zamkniętych stronach 
stomijnych. Po kontakcie z tymi  
cudownymi ludźmi zaczęłam 
zmieniać swoje myślenie. Rok  
po chorobie wraz z moim uko-
chanym mężem  wzięłam udział  
w ONKO MARSZU granicami Pol-
ski i już tak drepczemy trzeci rok. 
W tym roku zamierzamy płynąć 
w ONKO REJSIE Darem Młodzie-
ży, ale pewnie przez sytuację 
pandemiczną będzie przełożo-
ny. Staramy się brać z życia tyle,  
ile jesteśmy w stanie! Stomia pra-
wie w niczym mnie nie ogranicza, 
jedynie skutki leczenia onkologicz-
nego dają o sobie znać, ale ja się 
nie poddaję! Nigdy!

„



Za  wyjazd do Kampinosu mogę 
Fundacji Stomalife po prostu bar-
dzo podziękować! Był dla mnie 
bardzo fajną odskocznią od życia 
codziennego. Daliście mi tyle ra-
dości, że nie jestem w stanie tego 
nawet opisać. Wiem tylko jedno, 
że potrzebne są takie spotkania.  
Był to bombastyczny czas z su-
per fajnym ludźmi, za który jestem 
Wam bardzo wdzięczna.

Myślę, że im więcej będzie się mó-
wiło o stomii, tym większa będzie 
świadomość  ludzi, czym ona jest  
i że to wcale nie jest koniec świata.  

„



Na Wyspie Kampinos  
było jak w bajce,  
bawiliśmy się  
prawie, jak  
na Jamajce! 

Hej, jestem Sylwia, pływam jak kamień, 
wchodzę do wody gdy jest mi po ramię.

Sesję basenową zaliczyłam, 
całkiem dobrze się przy tym bawiłam.

Bardziej niż basen lubię rolki, 
ale chyba nigdy nie okiełznam deskorolki.

Potrafię igłą i nitką wyczarować dzieło sztuki, 
jak poeci białe kruki.

Książki odrywają mnie od rzeczywistości 
i przenoszą w mroczny świat tajemniczości.

 Czasem w kuchni coś ugotuję, upiec też potrafię.
 Ale mój apetyt wielkością nie dorówna nawet żyrafie.

 Jak osiołek jestem uparta, mimo że moja racja 
nie jest niczym poparta.

 Chyba taka moja natura, że mam upór tura.

Sylwia 
Jurczak



Jestem Daniel - Sylwii facet,  
zawsze za rachunki płacę.
Piłka nożna moją miłością,  
pasją, życiem.
Football  na ważnym miejscu  
w moim spisie.
Z zamiłowania piłkarz,  
z wykształcenia ślusarz,
Każdy zamek otworzę,  
nawet taki o mikrootworze.
Filmy akcji często oglądam  
i sam  jak Superbohater wyglądam.
Na samochodach dobrze się znam,  
czasem na drodze sobie poprzeklinam,  
ale ogólnie jestem potulny jak baranek,  
nic tylko przyłożyć na ranę.

„



Na wyspie Kampinos było jak w bajce, bawiliśmy się prawie, jak na Jamajce.  
Poznaliśmy  ludzi z różnych części kraju, z nimi czuliśmy się jak w raju. 
Wszyscy weseli, uśmiechnięci i do życia pełni chęci. Oby był to początek,  
nie koniec zabawy, bo los nareszcie jest dla nas łaskawy!

„



Chcę wspierać   
i nieść pomoc  
nie tylko  
osobom  
ze stomią. 
Chcę pokazać,  
że stomii  
nie trzeba  
się bać (...)

Mam na imię Sylwia, jestem żoną (podobno idealną) i mamą  
cudownych dzieci: 20-letniej córki i 15-letniego syna. Interesuję 
się modą, urodą, medycyną, sportami siłowymi. Regularnie bywam  
na siłowni. Daje mi to dużą radość i satysfakcję, a przy okazji moje 
ciało nie wygląda najgorzej :)

Stomię, wyłonioną z powodu WZJG, posiadam od prawie 5 lat.  
To właśnie dzięki niej  dużo się w moim życiu zmieniło, oczywiście 
na lepsze. Oprócz ćwiczeń na siłowni, zaczęłam biegać, chodzić 
po górach, (zdobywam Koronę Gór Polski), bardziej o siebie dbać, 
ubierać  kobieco, i co ważne – teraz mogę jeść to, na co mam ochotę 
- oczywiście wszystko z umiarem i z korzyścią dla zdrowia :) 

Sylwia 
Ratajczak



„
Wraz z mężem  Krystianem, 
który jest dla mnie najwięk-
szym wsparciem, prowa-
dzę działalność gospodar-
czą. Stomia, jak widzicie, nie  
przeszkadza mi również  
w aktywności zawodowej. 
Wyłonienie pozwoliło mi 
żyć pełnią życia, bez bólu  
i cierpienia, dlatego chcę po-
kazać innym chorującym na  
podobne choroby, że stomia  
nie jest niczym strasznym,  
że można góry przenosić 
(lub zdobywać :)). Na pewno 
nie byłabym tym, kim jestem 
i nie byłoby mnie tu, gdzie 
jestem, gdyby nie miłość.  
Miłość męża do mnie, moja 
do niego i nasza do dzie-
ci. Tylko dlatego, że jestem  
kochana i zakochana mogę 
ze wszystkimi przeciwno-
ściami losu brać się za bary  
i wygrywać!



„ Kiedy ktoś obcy dowiaduje się, że noszę woreczek na brzuchu, zawsze  
padają te same słowa: „Niemożliwe, Ty masz stomię? Przecież Ty jesteś taka 
pozytywna, radosna”. Od kosmetyczki usłyszałam, że mówię o kosmetykach 
do stomii, jakby to były nowe perfumy lub błyszczyk :) Takie reakcje jeszcze 
bardziej motywują mnie do działania. Chcę wspierać i nieść pomoc osobom 
nie tylko ze stomią. Chcę pokazać, że stomii nie trzeba się bać, tak jak ja sama 
bałam się jej przed faktem. Trzeba się tylko z nią zaprzyjaźnić, a wtedy  życie 
staje się piękniejsze. Motto, które na co dzień wcielam w życie, brzmi: „Co mnie 
nie zabije to mnie wzmocni”  

„ Weekend na Wyspie Kampinos dla mnie  i  mojego męża był cudownym prze-
życiem. Krystian trochę się obawiał, jak to będzie. Ma jedną wariatkę ze stomią 
w domu, a tutaj spotka większą ilość  pozytywnych wariatów? Okazało się,  
że nie było się kogo bać! Po powrocie do domu stwierdziłam, że nareszcie  
czułam się jak wśród swoich, tak samo doświadczonych przez chorobę  
ludzi. Nie było skrępowania, wstydu, od pierwszych chwil byliśmy sobie bardzo  
bliscy. Bardzo dziękujemy za możliwość przeżycia fantastycznego czasu  
w gronie cudownych ludzi :)



Każdy dzień utwierdza nas  
w przekonaniu, że to właśnie  

te pozytywne i pełne radości chwile  
pozwalają nam przełamać tabu  

pokazując, że stomia jest  
symbolem zwycięstwa.

Siła emocji





























Historie życiem 
pisane



trudne i piękne  obrazki z życia niesamowitych 
ludzi. Ich historie dają nadzieję, budzą siłę do 
walki o wszystko - o siebie. Czy warto podjąć 
wysiłek i walkę o siebie? Wszyscy jednogło-
śnie mówią: warto, bo po drugiej stronie, już 
tylko albo aż nowe życie. 

Czasami najcenniejszym  
prezentem jest wsparcie  

drugiej osoby

Kiedy dotyka nas nieszczęście, tragedia czy 
dramat, w naszej głowie pojawia się zestaw 
pytań z wieloma niewiadomymi. Na szczy-
cie listy znajduje się to, które jest przejawem 
ogromnego poczucia niesprawiedliwości 
„dlaczego ja?. W dalszej kolejności są lęki: 
„co robię?” i „jak sobie poradzę?”. Rozgryw-
ki jakie prowadzimy w myślach, mogą trwać  
w nieskończoność. Im dłużej wałkujemy  
i mnożymy pytania, tym bardziej nie potrafimy 
na nie odpowiedzieć. Nie dlatego, że napraw-
dę nie znamy odpowiedzi, tylko że utkwiliśmy 
w martwym punkcie. Zmieniły się już oko-
liczności, otocznie, ludzie. W głowie ta sama 
pustka.

Czy warto drążyć, poświęcać czas, by zrozu-
mieć lub szukać odpowiedzi? Doświadczenia 
moich bohaterów pokazują, że lepiej działać, 
zająć się czymkolwiek - haftować, pielić, bie-
gać, gotować, czytać, modlić się i błagać o cud 
albo wsiąść do samochodu i jechać bez celu 
przez siebie. Cokolwiek, co daje ukojenie i po-

zornie pozwala uciec, na chwilę zapomnieć. 
Za wszelką cenę każdego dnia próbować, żyć 
i uczyć się bycia wdzięcznym, za to co jest  
i za bardzo nie skupiać się na brakach: zdro-
wia, miłości czy bliskości, itp… Takie proste  
w teorii, nieziemsko trudne w praktyce.

Każda rozmowa, to splot różnych doświad-
czeń, pełna niespodziewanych zwrotów  
akcji i feeria emocji. Moich bohaterów różni 
wszystko, łączy jedno - długa droga od bólu, 
do nowego życia - stomia. Ich przeżycia mają 
wzmocnić i pomóc w podjęciu decyzji tym, 
którzy stoją nad krawędzią wyboru: ryzyko-
wać czy cierpieć? Nie ma jednoznacznej od-
powiedzi, dobrej dla wszystkich, ani pewnika, 
że przyjdzie sukces. On nigdy nie przychodzi 
sam, przypadkiem, niespodziewanie, jest wy-
nikiem ciężkiej pracy nad sobą, której towa-
rzyszą wątpliwości, wyrzeczenia, pożegnania, 
nieprzespane noce i oceany łez. Dochodzenie 
do wniosków jest sumą pełną niewiadomych, 
w tym przypadku z powikłaniami i nieprzewi-
dzianymi skutkami ubocznymi.

Czy warto podjąć wysiłek? Czy po stracie 
dziecka, śmierci rodziców, odrzuceniu przez 
rodzinę, znajomych, utracie pracy, depresji, czy 
nieudanej próbie samobójczej, można normal-
nie funkcjonować? To tylko niektóre z drama-
tów, które przeżyli moi bohaterowie. Nie tylko 
przeżyli, zachowali w pamięci to co trudne ale 
przede wszystkim skupili się na tu i teraz. To 

Magdalena Łyczko 
autorka wywiadów

Dobrze jest mieć 
obok siebie kogoś,   
z kim można czasem 
porozmawiać,   
a czasem pomilczeć.
J. L. Wiśniewski

Można płakać ze  
smutku,  że róża ma 
kolce,  ale można  
również płakać  
z radości, że kolce  
mają różę. 
J. L. Wiśniewski



Zdzisiu i rzodkiewka 

Głos Angeliki brzmi radośnie, nawet gdy wspomina najgorsze chwile z nastoletniego życia: ból,  
wykluczenie przez grupę rówieśniczą i brak możliwości uczęszczania do szkoły. A to tylko początek 
lawiny zdarzeń, gdy jako trzynastolatka usłyszała diagnozę: wrzodziejące zapalenie jelita. Po dzie-
sięciu latach od tamtych zdarzeń, żyje ze stomią, ale dokładnie tak jak chce i wie, że może wszystko.  
Na pytanie z czego jest dumna, śmiało odpowiada - z tego, że umiem kochać siebie. Poza tym uwielbia 
jeździć na rowerze i czytać książki psychologiczne. Ciągle zdobywa nowe umiejętości i zalicza kolejne 
kursy. Na codzień pracuje w żłobku, ma wiele planów, które krok po kroku wciela w życie. Na szczycie 
marzeń jest własna rodzina i dziecko. 

Lucyna Wolska (mama Angeliki)

Lucyna, mama jedynaczki, kobieta samodzielna, dopiero potem samotna i odrzucona przez najbliż-
szych z powodu wiecznie chorej córki. Krucha z pozoru, silna w miłości. Przez blisko dziesięć lat  
podejmowała codzienną walkę o zdrowie dziecka. Kładąc się wieczorem do łóżka, nigdy nie wiedziała 
co przyniesie nowy dzień. W starym domu w Będzinie latami gasiła życiowe i domowe pożary, które 
„wybuchały” jeden po drugim. Na pytanie skąd czerpała siłę, odpowiada: nie wiem, nie miałam czasu 
na zastanawianie się jak się czuję, byłam skupiona na ratowaniu córki. Dopiero gdy poznała swojego 
obecnego partnera Darka, poczuła oparcie. To był moment, w którym mogła rozsypać się emocjonal-
nie, płakać i okazywać słabość. 

Piękna historia z happy endem. Dużo w niej kobiecej siły i potęgi miłości matki do dziecka.
 



Kiedy zaczęła pani chorować?
W wieku trzynastu lat. Kolejne osiem spędziłam  
w szpitalach i domu, zażywałam kuracji antybioty-
kowych i sterydowych. W 2018 zaczęły się „schody” 
- zaostrzenie choroby, zaczęłam być sterydozależna 
i strydooporna. Lekarze nie dawali za wygraną i kom-
binowali, ile mogli, w końcu zaczęła się remisja. Żeby 
odetchnąć, poleciałam na wakacje do Tunezji, a po po-
wrocie okazało się, że mam bakterię clostridium diffici-
le. Przez pół roku lekarze bezskutecznie walczyli, żeby 
ją wyplewić. Kilkukrotnie przeszczepiano mi florę bak-
teryjną. Taki zabieg działa niemal zawsze, jedynie dla  
2 % ludzi na świecie jest nieskuteczny. Okazało się,  
że jestem w tej grupie „opornych szczęśliwców”. Leka-
rze zastosowali wszelkie możliwe kuracje usłyszałam, 
że otrzymałam nowoczesną terapię, którą stosują jedy-
nie w Stanach. I nic…

W styczniu 2019 roku lekarze podjęli decyzję o wycię-
ciu jelita, tak długo utrzymujący się stan zapalny, jest 
idealnym siedliskiem dla nowotworu.

Wróćmy na moment do początku choroby.  Czy z tego 
powodu miała pani jakieś nieprzyjemności ze strony 
grupy rówieśniczej lub nauczycieli?
Początek choroby to czasy gimnazjum. Gdy problemy 
zdrowotne ograniczały się do biegunek, dawałam sobie 
radę. Kiedy zaczęłam brać sterydy, moja buzia wyglą-
dała… nie wiem, jak to opisać. Wyglądałam jak księżyc 
w pełni albo lepiej, chomiczek. Wtedy zaczęły się nie-
przyjemności - doszło do tego, że znajomi zaczęli mnie 
wykluczać z różnych aktywności. Cierpiałam psychicz-
nie, to odrzucenie było dla mnie niezrozumiałe, bo za-
wsze byłam lubiana. Wiedziałam, że coś jest ze mną  

nie tak, dlatego potrzebowałam akceptacji… u jak naj-
większej liczby osób, ponieważ przeszkadzały mi w tym 
sterydy, po prostu je odstawiłam. Sama, z dnia na dzień. 

Do liceum chodziłam do pierwszego semestru dru-
giej klasy. Choć tak naprawdę, częściej mnie w szko-
le nie było niż byłam, mimo potwornych zaległości, 
nadal chciałam do niej chodzić. Zdaję sobie sprawę,  
że w tamtym czasie byłam trudnym dzieckiem, mama 
wielokrotnie namawiała mnie na zmianę trybu nauki, 
ale nie chciałam o tym słyszeć, bo zależało mi na ró-
wieśnikach. Poddałam się, gdy w pierwszej klasie gro-
ziło mi powtórzenie roku. Dopiero wtedy stwierdziłam,  
że czas się ogarnąć. Pół roku papierologii i przeszłam  
na nauczanie indywidualne.

Dzisiaj rozumiem, że wszystko rozgrywało się w mojej 
głowie, byłam bardzo niedojrzała, w końcu dotarło do 
mnie, że nie chodzi o ilość znajomych, ale jakość. Zro-
zumiałam, że ci którzy stoją za mną murem, pomimo 
mojego wyglądu i choroby, są jedynymi, prawdziwymi 
znajomymi, wartymi mojej uwagi. 

A kiedy choroba się rozwinęła… 
Myślę, że to co jest najgorsze i nie mogę tego porów-
nać do niczego innego, to nieustająca potrzeba biega-
nia do toalety. I fakt, że trzeba to zrobić natychmiast, 
nie można przetrzymać kilka minut. Liczy się teraz. Już!  
Masz czas na ściągnięcie spodni, w przeciwnym razie…  
zostajesz z tym, z czym nie chcesz być. Proszę sobie 
wyobrazić, że jest Pani w środku miasta i dopada panią 
ta chwila, trzeba szukać restauracji, kawiarenki, a kiedy 
ją pani znajduje, okazuje się że toaleta jest płatna, nie 

ma pani drobnych, albo klucz od toalety jest przy kasie, 
albo toaleta jest tylko dla gości, jak wytłumaczyć obsłu-
dze, że w każdej chwili mogę dokonać samo-upokorze-
nia. Nawet kiedy się udaje zdążyć, po przejściu trzystu 
metrów historia się powtarza. 

Najtrudniejszy moment?
Oczekiwanie na operację. W szpitalu byłam 5 dni przed 
zabiegiem. Przez te kilka dni przeżyłam huśtawkę sta-
nów emocjonalnych. Od pełnej akceptacji, przez panicz-
ny strach, po absolutne zwątpienie. Uważam, że lekarze 
powinni do maximum skrócić czas oczekiwania pacjen-
ta, w innym przypadku, to straszna psychiczna męczar-
nia. Choć pamiętam z tego czasu jedną miłą chwilę.  
Na oddziale odwiedzili mnie znajomi. Dużo rozma-
wialiśmy, świadomość, że za moment będę „kupkać 
brzuszkiem” była potworna, Wtedy usłyszałam ich gło-
śny sprzeciw, dostałam wsparcie, że to dla mnie dobre  
i uczyni mnie wyjątkową, bo będę jedyną taką osobą  
w naszej paczce. To był miód na moją poszarpaną  
duszę. Ucieszyłam się, że otaczają mnie wspaniali lu-
dzie. 

Była pani przygotowana na to, co będzie po operacji?
Nie. Wcale się tym nie interesowałam, nie chciałam wie-
dzieć. Mój chłopak stanął na wysokości zadania, szukał 
informacji i krok po kroku uświadamiał, co mnie czeka. 
Mimo że był w trakcie sesji egzaminacyjnej, wspierał 
mnie, pocieszał, przekonywał, że to co robię, jest dla 
mnie dobre. 

Przez jakieś dwa dni po operacji, gdy przychodziły pie-
lęgniarki i opróżniały worek, odwracałam głowę. Nie 
chciałam tego ani widzieć, ani dotykać. I nadszedł dzień, 
kiedy sprzęt trzeba było wymienić… właśnie wpadła 
w odwiedziny mama. Powiedziałam jej, że nie jestem 
gotowa, żeby zobaczyć, jak wyglądam, a ona, że mam 
zamknąć oczy, sama zerknie i mi powie co i jak. Pielę-

gniarka odkleiła mi worek, a mama: O Boże! Jaka pięk-
na! Wygląda jakby ktoś na brzuchu położył ci malutką, 
piękną rzodkieweczkę. Otworzyłam oczy, popatrzyłam 
i rzeczywiście miała rację. Potem do dyskusji włączy-
ły się pielęgniarki, przyznały, że mam stomię śliczną, 
wręcz idealną i że mogłabym być miss stomii. Od tej 
chwili było już tylko lepiej. 

Jak mija pani życie w towarzystwie pięknej rzodkiew-
ki? 
Polepszyło się… w końcu mogę uczestniczyć i korzystać 
z życia tak jak chcę. Wcześniej moi rówieśnicy szaleli, 
czułam się gorsza, tego mi nie wolno, to mi zaszkodzi. 
Nie mogłam pozwolić sobie na łyk piwa, bo wiedzia-
łam, że go odchoruję. Życie towarzyskie kwitnie, gru-
pa znajomych ta sama. W końcu mogę żyć jak każda 
dziewczyna w moim wieku. Żadnych problemów zdro-
wotnych. 

Wspominała pani o chłopaku i jego wsparciu. Kiedy 
się poznaliście? 
Chodziliśmy razem do liceum, ja już od 3 lat żyłam  
z chorobą. Nasze relacje były bardzo dobre, ale jeszcze 
wyłącznie kumpelskie. Jesteśmy parą od 3 lat. Tomek 
zawsze wiedział o mojej chorobie, ale na początku nie 
docierało do niego, że to coś tak bardzo poważnego.

Chłopak nie zdawał sobie sprawy, a jak reagowała 
mama? Zgrywała twardzielkę… 
Twardzielką byłam ja, bo za wszelką cenę, jak długo  
dało się ukryć, że krwawię od tygodni - robiłam to. 
Mówiłam, że świetnie się czuję, że wszystko ok. Moja 
mama jest największym wsparciem jakie w życiu dosta-
łam. Widać było, że się przejmuje, że jej bardzo zależy, 
czasami bardziej niż mnie samej. Poświęciła wszystko, 
by mnie ratować i wspierać. Żeby móc się mną opie-
kować, jeździć na konsultacje, badania, kontrole - zre-
zygnowała z pracy zawodowej. Jestem jej dozgonnie 
wdzięczna.

Angelika



Mama myślała, że po operacji wszystko będzie w po-
rządku, że będzie, jak ręką odjął, a po kilku latach 
okazało się, że wymagam operacji zrostów na jelicie.  
Na szczęście zaprosiłam ją na spotkanie stomików,  
tam miała okazję do wymiany doświadczeń, zwykłej 
rozmowy z kimś kto wszystko już przeżył. Poznała bar-
dzo dużo ludzi ze stomią, z różnymi historiami choroby, 
w różnym wieku. Zobaczyła, że żyją wspaniale, mają 
drugie życie… Myślę, że to dodało jej siły i na dobre uko-
iło jej niepokój. 

Jaka jest pani mama? 
Gdybym miała malować jej portret, użyłabym na pew-
no koloru czerwonego, żeby odzwierciedlić jej walkę  
o mnie oraz przeogromną siłę, którą ma w sobie. Nie 
mogłoby zabraknąć też koloru różowego, on ukazywał-
by naszą wzajemną miłość do siebie.

Jest bardzo troskliwa, martwi się i zadaje mnóstwo py-
tań, które czasami mnie denerwują, choć zdaję sobie 
sprawę, że robi to w dobrej wierze. Kiedy wie, że znów 
coś przełożyłam na później, szczególnie gdy chodzi  
o badania kontrolne, itp., nie przyjmuje argumentów, 
„nie mam czasu, bo pracuje” - słyszę tylko „weź sobie 
wolne i zrób to”. Mam wrażenie, że poświęca się dla 
wszystkich, a zapomina o sobie. Jest osobą, która jest 
ogromnym wsparciem i dla wszystkich zawsze chce 
dobrze. 

Jakie jest pani hobby i co pani lubi robić po pracy?
Uwielbiam aktywnie spędzać czas. Latem jeżdzę rowe-
rem. Po pracy zajmuję się pracą zdalną - promowaniem 
możliwości biznesowych jednej z popularnych marek 
kosmetycznych. Mam nadzieję, że docelowo będzie to 
kiedyś moje główne zajęcie i źródło dochodu. Praca  
w żłobku jest spełnieniem marzeń. Dzieci są cudow-
ne, jedynie płaca jest niewspółmierna do poniesionego  
trudu i odpowiedzialności. Dlatego przygotowuję  
plan B. 

Jak mama zwraca się do pani?
Pieszczotliwie? 
Tak… 

Misia, albo jeszcze Zdzisiu (śmiech), wiąże się z tym 
śmieszna historia. Kiedy się urodziłam, byłam bardzo 
malutka i mamie trudno było mówić na mnie Angelika, 
więc najpierw nazywała mnie dzidzią, a potem z dzi-
dziusia blisko już było do Zdzisia i tak zostało.

Co według pani w życiu jest najważniejsze, pomijając 
zdrowie? 
Rodzina, którą już mam i ta, którą chciałabym stworzyć 
i jeszcze samorozwój - lubię książki psychologiczne, 
różnego rodzaju kursy, nigdy nie chciałabym stanąć  
w miejscu. To trzy rzeczy, które są na moim życiowym 
podium. 

Gdyby dzisiaj mogłaby pani spełniić marzenie, to co 
by to było?
To chciałabym mieć dziecko, najpierw chłopca, a potem 
dziewczynkę. 

Jest coś z czego jest pani dumna? 
Tak! Że po tym wszystkim co przeżyłam potrafię się 
uśmiechać, poradziłam sobie. Wiele osób gdy mnie 
słyszy, mówi że chyba jestem po jakiejś super psycho-
terapii, bo kocham siebie i nie przeszkadza mi życie  
ze stomią. A ja myślę, że klucz do sukcesu tkwi w do-
strzeganiu tego, co dobre, ja widzę to bardzo wyraźnie 
i jestem z tego dumna. Choć miewam momenty, gdy 
dziwię się samej sobie i pytam: Zdzisiu jak to możliwe?

Skąd pomysł na oryginale imię dla córki?
To zabawne, że pani pyta, bo z imieniem Angelika wią-
że się śmieszna historia. Wiele lat temu, miałam chyba 
z piętnaście lat, w rodzinie urodziło się dziecko - dziew-
czynka, pamiętam, że moja mama prosiła - dajcie jej na 
imię Angelika! Niech się nazywa Angelika! Ale rodzice 
wybrali inne imię dla dziecka. Wtedy jako nastolatka 
postanowiłam, że jeśli będę miała kiedyś córkę, zgodnie 
z prośbą mamy - będzie Angelika. I jest! Niestety nigdy 
nie poznała babci…, mama zginęła w wypadku samo-
chodowym jeszcze przed urodzeniem Angeliki.  

Jak zareagowała pani na wiadomość o chorobie  
córki… 
Nie rozumiałam tego co się dzieje, nie mogłam myśleć. 
Ciągle coś się działo. Jeden pożar gasiłam, drugi wybu-
chał… nie miałam czasu zastanawiać się, czy zatrzymać 
na chwilę. Nic nie byłam w stanie zaplanować. Kładąc 
się wieczorem spać, nie wiedziałam co wydarzy się  
jutro. Jakbym biegła w maratonie, tylko nigdy nie było 
widać mety.

Korzystała pani ze wsparcia psychologa?
Nie…  

Nie bo, nie czy… 
Nie miałam czasu, by pomyśleć o sobie. Miałam na gło-
wie stary dom, awaryjny, z którym były same problemy. 
Do tego palenie w piecu, sprzątanie podwórka, praca, 
nie miałam czasu na nic. 

Początkowo nie zdawałam sobie sprawy jak poważne 
jest wrzodziejące zapalenie jelit. Ja sama nigdy nie by-
łam chora, w u mnie w rodzinie też nikt nie chorował. 

Nie miałam do czynienia z ludźmi chorymi przewlekle. 
Myślałam, że to chwilowe, jeździłyśmy na konsultacje, 
wizyty kontrolne. Nie zdawałam sobie sprawy, z czym 
przyjdzie mi się zmierzyć. Dopiero gdy stan Angeliki na-
gle się pogorszył, miała krwawienia… dotarło do mnie, 
że to poważna sprawa i musimy walczyć. 

Czy początkowy brak świadomości pomógł,  
czy raczej zaszkodził? 
Nie mam pojęcia. Jestem pewna, że zrobiłam wszyst-
ko co w mojej mocy. Nigdy nie zaniedbywałam dziec-
ka. Angelika długo ukrywała swój stan, wiadomo, była 
nastolatką, choroba bardzo ją ograniczała. Początkowo 
sama utrudniała sobie pomoc, bo mówiła, że wszystko 
ok. Że świetnie się czuje. 

Jak zareagowała najbliższa rodzina? 
W trudnych chwilach bardzo brakowało mi mamy,  
bo wiem, że ona na pewno byłaby dla mnie wsparciem. 
Wszyscy okazywali współczucie, a może tylko litość, 
ale nikt nie rwał się do pomocy. Mam jedną kuzynkę, 
od której dostałam wsparcie, ale najbliższa rodzina 
zwyczajnie się odsunęła. Seniorzy z rodziny wprost nie 
mogli uwierzyć, że tak młoda osoba jak Angelika, może 
chorować. 

Ciągle słyszałam uwagi z pretensją w głosie: dopiero co 
wróciła ze szpitala i znów jest chora? Powaga sytuacji 
nie docierała do nikogo. Myślę, że to wynikało z przeko-
nania, że tylko stary może chorować, młody z definicji 
jest zdrowy… na własne oczy przekonałam się, ile mło-
dych osób jest chorych, wystarczyło, żebym raz odwie-
dziła Angelkę w szpitalu. To są całe oddziały!

Lucyna



Kto w takim razie pomagał, był wsparciem?
Obcy ludzie, córka mojej szefowej. Pracowałam wów-
czas w sklepie jubilerskim. Najpierw poleciła lekarza,  
a potem, gdy dowiedziała się o mojej życiowej sytuacji, 
pomogła sfinansować leczenie. Wsparcia i siły szuka-
łam w sobie… Angelika spędzała coraz więcej czasu  
na korytarzach przychodni i „pomieszkiwała” w szpi-
talnych salach. Przetaczanie krwi, podawanie żelaza,  
wizyty kontrolne i te nieplanowane. Jednego dnia  
jechałam z nią do szpitala, wracałam do domu, a na-
stępnego dnia telefon, że muszę przyjechać do szpitala, 
bo niezbędna jest moja zgoda na badania. Byłam tak 
przemęczona, że musiałam zwolnić się z pracy. 

Jak udało się Wam przeżyć, gdy zrezygnowała pani  
z pracy? 
Było nam bardzo ciężko. Do dziś nie wiem, jak to zro-
biłam… W odpowiednim momencie, gdy choroba  
Angeliki była w zaawansowanym stadium, pozna-
łam obecnego partnera - Darka. Bardzo nas wspie-
rał, gdyby nie on… to nie wiem, jakby to wszyst-
ko się skończyło. Dzięki niemu, miałam czas  
by pomyśleć o sobie. Poddać się emocjom, wyrzu-
cić je z siebie. Mogłam pozwolić sobie na słabość. 
Do dziś jest moją ostoją. W październiku będziemy  
obchodzić 7 rocznicę związku.

Co czuje matka odprowadzająca dziecko „pod nóż”? 
Z jednej strony byłam przerażona, bo przed operacją 
wyczytałam w internecie, że ileś zabiegów kończy się 
zgonem, z drugiej widziałam że z każdym dniem jest  
z nią coraz gorzej. Nie dość, że miała problem z jelitami, 
„zjadała” ją bakteria. Ona niknęła mi w oczach. Z dnia 
na dzień była coraz słabsza, chudsza, to był dla mnie 
potworny widok. Dobijała mnie bezsilność. Pamiętam, 
że pojechałyśmy na jakieś badania do szpitala. Ona 
była już tak słaba, że nie miała sił by iść. Przy wejściu 
musiałam posadzić ją na wózku. Pchałam go i chciało  

mi się płakać, bo przecież to nie tak powinno być… to 
mnie dziecko powinno wieźć, a nie ja moją małą kru-
szynę. Straszne uczucie. Sama Angelika była bardzo 
dzielna, nigdy nie narzekała na krępujące badania, itp.  
Naprawdę podziwiałam, że potrafi być tak niesamo-
wicie dzielna. Raz zdarzyło się, że powiedziała „chyba 
tego nie przeżyję” - wtedy płakałyśmy obie.

Cały czas zastanawiam się skąd i gdzie znajdowała 
Pani siłę?
Żeby mogła pani zrozumieć moją determinację, opo-
wiem jedną historię, która dobrze ją zobrazuje. Musiały-
śmy stawić się do szpitala na umówioną godzinę, chyba 
miałam zepsuty samochód, bo jechałyśmy autobusem, 
a właściwie trzema różnym autobusami. Wysiadłyśmy 
z pierwszego i żeby dostać się na przystanek, z któ-
rego odjeżdżał kolejny, trzeba było przejść przejściem 
podziemnym. Z daleka widziałyśmy, że właśnie nadjeż-
dża i przebiegłyśmy przez jezdnię, a tu niespodzianka 
- zatrzymała nas policja. Wsiadłyśmy do radiowozu, 
dowód, mandat… a ja policjantom powtarzałam man-
trę, że natychmiast muszą mnie wypuścić, bo autobus 
odjedzie, a ja pilnie muszę zawieść dziecko do szpitala 
i że jak chcą, mogą zatrzymać mój dowód, jak wrócę, 
podjadę na komisariat. Mandat dostałam, ale w końcu 
nas wypuścili i zdążyłyśmy. Nie liczyło się nic, oprócz 
tego by dojechać na czas do lekarza. Nie bałam się… 
miałam po prostu inny cel.

Co mogłaby pani powiedzieć innym rodzicom, którzy 
drżą o życie dziecka? 
Kiedyś zupełnie inaczej myślałam o stomii: ojej jaki 
/jaka biedny/biedna - ma worek. Dzisiaj wiem, że worek  
to wybawienie. Wybierając między tym, co było, a jak 
jest dzisiaj? Nie ma porównania, bo przed operacją nie 
miałyśmy życia. 

Teraz czuję, że moje dziecko żyje, podobnie jak i ja. 

Dzisiaj kiedy do mnie dzwoni jest radosna, wiem,  
że spełnia swoje marzenia. Kiedyś zwykłe wyjście  
z domu było problemem. Już stała w progu i powrót  
do toalety, już wychodzimy i znowu to samo… Już nie  
wspomnę ile razy zdarzyło się, że gdzieś pojechała  
i nawet nie zdążyła dojechać na miejsce i już dzwoniła 
z płaczem: mamo, przyjedź po mnie - awaria. To jest 
straszne upokorzenie. A teraz tego nie ma. Dzisiaj po 
niej nie widać, że ma stomię. Normalnie chodzi na ba-
sen, jeździ rowerem… Wszystko co złe minęło. 

Czy Angelika ma szansę na zespolenie… 
Było to możliwe już w 4 miesiącu po operacji, ale Ange-
lika nie chce, boi się, że wróci do stanu, z którego wy-
szła. Gdybym to ja ją miała, pewnie chciałabym zespo-
lenia, ale to ja, która nigdy nie chorowała przewlekle. 
Córka jest dorosła i wie co dla niej najlepsze.

Jak żyje pani dziś, w jaki sposób odnajduje spokój?
Przeprowadziłam się z domu, do mieszkania w bloku. 
Zawsze kochałam psy… więc znalazłam sobie nowe  
zajęcie. W tej chwili ukończyłam kurs groomerski  
- strzyżenia psów i próbuję sił w nowej dziedzinie.  
Teraz już wiem, że psy to najmilsi klienci. Lubię  
wycieczki rowerowe, ostatnio zaczęłam też biegać  
i bardzo mi się to podoba. Pasjami oglądam zmiany  
w naturze, zmiany pór roku - coś pięknego! 

Skoro córka spełnia marzenia, może pani też ma  
jakieś?
Nie mam wygórowanych marzeń. Chciałabym trwać  
w tym, co jest. W zdrowiu i spokoju… i żebym zgod-
nie z marzeniem Angeli, została babcią. Niczego więcej  
nie potrzebuję.



Nie wiem jak to wszystko 
przeżyłam

Ich wspólna ścieżka jest pełna zakrętów i wybojów. Anna poznała Dawida, kiedy była nastolatką. 
Życie nie oszczędzało ich nawet przez chwilę, na miesiąc przed ślubem, zmarła jej mama. Nagle stan 
zdrowia Anny zaczął się pogarszać - diagnoza: choroba Leśniowskiego - Crohna, potem łuszczyca  
i totalne załamanie. Odrzucenie przez znajomych, którzy nie zrozumieli piekła przez jakie przechodziła 
i w końcu promień nadziei - upragnione dziecko. Rozmawiamy długo, kilka razy naszą rozmowę prze-
rywa słodki głos kilkuletniej Lilii. Żegnamy się serdecznie, a po kilku dniach dostaję wiadomość: trochę 
się obawiam, że powiedziałam o sobie nieco za dużo, mam prośbę, by dużo tego wyciąć. Ale że jest 
silna i odważna, koniec końców nie wycięła nic.

Dzwonię do Dawida w umówionym terminie, przeprasza i mówi, że za piętnaście minut oddzwoni,  
bo kończy spotkanie. Kiedy po godzinie czekania, zaczynam pisać SMS-a, że będziemy musieli przeło-
żyć naszą rozmowę, nagle oddzwania. Po paru minutach wiem, dlaczego tak długo czekałam - bardzo 
lubi rozmawiać. Przyznaje, że woli mówić, niż słuchać, co mnie bardzo cieszy. Jest otwarty, dojrzały, 
jego głos rozpływa się, gdy zaczyna opowiadać o sile i wytrwałości żony oraz córeczce, która jest 
największym sukcesem w ich życiu. Ma jasno wyznaczone cele i uparcie do nich dąży. Jest wsparciem 
dla swoich kobiet, a kiedy opada z sił, gra na gitarze albo płacze w ukryciu. Jest prawdziwym wojow-
nikiem. 



Przed operacją wiele osób ma poważne wątpliwości, 
pani od razu była na tak?
Kiedy dowiedziałam się, że mam ropień penetrujący  
w kierunku lewego jajowodu i jest zagrożenie, że pęk-
nie… to było potwornie ciężkie uczucie. Bałam się, ale 
nie byłam zdecydowana. Mąż wraz z moim tatą poje-
chał z Krakowa do Warszawy, by pokazać pani doktor 
moje wyniki. Opinia była jednoznaczna - „z operacją 
nie ma co zwlekać”. Posłuchałam opinii specjalisty, ale 
finalnie poinformowano mnie o wycięciu fragmentu  
jelita, nikt nie mówił o stomii. 

Jak pani to przyjęła?
Kładłam się na stole operacyjnym ze świadomością,  
że nie będę miała stomii, a po kilku godzinach zmieniło 
się moje życie.    

Kiedy obudziłam się po operacji, od razu zapytałam pie-
lęgniarkę - i jak? - Dobrze, operacja się udałą ma pani 
wyłonioną stomię - odpowiedziała. Nie zareagowałam, 
bo pomyślałam - pomyliła się… Mimo, że miałam zaban-
dażowany cały brzuch, nic nie czułam. Byłam spokoj-
na. Kiedy przyszła kolejna pielęgniarka, znów zadałam 
to samo pytanie i usłyszałam identyczną odpowiedź  
„dobrze, jest stomia”. Wtedy dostałam ataku histerii.  
Na pomoc wezwano psychologa. 

To musiało być trudne…
Czułam się inna. Kiedy ma się zdrowy przewód pokar-
mowy i zwieracze, organizm daje sygnał kiedy musimy 
udać się do toalety, przy stomii tego się nie czuje. Mi sa-
mej trudno było zaakceptować taką zmianę, dla innych 
było to jeszcze trudniejsze… 

To znaczy? 
Po paru miesiącach od operacji pojechałam do przy-
jaciółki, właśnie urządziła się w nowym mieszkaniu.  
Używałam wtedy sprzętu dwuczęściowego - płytka 
miała trzymać przez pięć dni, a worek dwa. Spakowa-
łam 3 płytki i kilka worków ze świadomością, że zapas 
mam co najmniej na dwa tygodnie. W obawie, przed 
ewentualną awarią zabrałam ze sobą śpiwór. I jakbym 
wyczuła… zasnęłam, a gdy coś mnie zaswędziało, prze-
budziłam się i odruchowo sprawdziłam worek, wycią-
gam rękę spod śpiwora. Była cała brudna. Czułam się 
fatalnie. Świadomość, że przyjechałam do pięknego 
mieszkania, pachnącego jeszcze farbą, a ja cała w kupie 
- była potworna.

W środku nocy myłam siebie, prałam śpiwór, ściąga-
łam z brzucha pastę uszczelniającą…  Byłam załamana. 
Do łazienki weszła przyjaciółka i powiedziała: Aniu, my 
już śpimy, czy mogłabyś być ciszej? To mnie potwornie 
ubodło, byłam w wielkim stresie, bardzo się starałam, 
uważałam i nic… 

Jak ta historia się skończyła? 
Moja koleżanka wpadła na pomysł „jak mi pomóc”, 
wzięła reklamówkę owinęła mnie nią i szeroką taśmą 
klejącą okleiła mi brzuch. Rano wstałam, powiedzia-
łam, że nie będę jadła już śniadania i pojechałam do 
Krakowa. W Krakowie ściągnęłam „patent MacGyver’a 
- jak to nazwała moja koleżanka. Wyłam z bólu, bo 
odklejając taśmę, zdarłam sobie naskórek, a w miej-
scu taśmy pozostał czerwony ślad podrażnionej skóry.  
Zadzwoniłam do swojej pielęgniarki stomijnej,  
pojechałam do szpitala po nowe worki, bo nie moż-

na ich kupić w aptece, tylko w sklepach medycznych.  
Przez dwa tygodnie mój stan nie uległ poprawie. Później 
zdiagnozowano u mnie łuszczycę. Nogi miałam pokryte 
łuskami, skóra była potwornie sucha, piekła i swędziała. 
80% mojego ciała było zajęte przez łuszczycę. Z tego  
powodu byłam nawet hospitalizowana. Leczenie  
polegało na nacieraniu mnie różnymi kremami, a potem 
bandażowaniu, żeby to wszystko wchłonęło się w skó-
rę. Nie zdawałam sobie sprawy jaka to ciężka i jedno-
cześnie koszmarna choroba! 

Czy przyjaźń przetrwała? 
W pewnym sensie. Po tym zdarzeniu otrzymałam  
od niej list, w którym przyznała, że nie zdawała sobie 
sprawy, że wyrządziła mi krzywdę. Od tamtej pory nie 
spotkałyśmy się, nasze kontakty ograniczają się do 
wiadomości tekstowych i rozmów telefonicznych oraz  
wymianę maili. 

Czy z pani najbliższego otoczenia płynęło wsparcie, 
czy raczej niezrozumienie?
Różnie, większość osób mnie opuściła. Zostali przy 
mnie ci najbardziej wierni przyjaciele… 

Wszystkiemu zawiniła długoterminowa terapia stery-
dami, która odbijała się na mojej psychice. Przy bardzo 
wysokich dawkach cierpiałam z powodu bezsenności, 
miałam gonitwę myśli, byłam nadpobudliwa i prześla-
dowało mnie uporczywe odczucie, że ktoś kto dużo 
o mnie wie, kontroluje. Wtedy zdarzyło mi się wysłać 
do znajomych maile czy SMS-y, które w ich odbiorze 
na pewno budziły zdziwienie. Sama gdybym coś takie-
go dostała, pomyślałabym - ześwirowała. Po pewnym 
czasie zdiagnozowano u mnie psychozę posterydową. 
Poczułam ulgę i gdy tylko nabrałam siły, próbowałam 
wytłumaczyć, odkręcić to, co nieświadomie popsułam 
tymi wiadomościami, niestety wiele z tych osób nie zro-
zumiało, nie uwierzyło w jakim byłam stanie. 

Znajomi odwrócili się, a mąż…
Jedyne co mu przeszkadzało, to że do przetoki miałam 
przeźroczyste worki… ale się przyzwyczaił. Na począt-
ku, gdy zdarzyło się, że chodziłam bez bluzki, prosił 
bym ją założyła, albo gdy jedliśmy obiad, a koszulka się 
podwinęła, a ja tego nie zauważyłam, to mówił bym ją 
poprawiła. W tym momencie zmieniam worki na beżo-
we… już pokazywałam mężowi, ucieszył się.  

Mój Dawid jest zdecydowany i cierpliwy. Śmieje się,  
że uparł się na mnie i będzie ze mną na dobre i złe. 
Mimo, że mówi to niby żartem, ja wiem, że to prawda.

Za co go pani kocha? 
Kiedy go poznałam, zaimponowało mi jego poczucie 
humoru. Pomyślałam wtedy, że nigdy z nim nie będzie 
mi nudno. Miałam rację. Dzisiaj wiem o nim więcej… Jako 
partner sprawdził się w wielu krytycznych sytuacjach. 
Nigdy nie odmówił mi pomocy, zawsze mnie wspierał, 
walczył o mnie. Nigdy mnie nie zawiódł.

Jak znosiła pani codzienne trudy w życiu z chorobą? 
To był bardzo trudny czas… W latach 2014-2015 przyj-
mowałam lek biologiczny, który wzmagał łuszczy-
cę. Sypało się moje zdrowie, samopoczucie i relacja  
z mężem, bo brak akceptacji mojego ciała, to brak kom-
fortu w sypialni. 

Nie dość, że miałam stomię, to męczyła mnie łuszczy-
ca… Marzyłam o dziecku. Przy każdym podaniu takie-
go leku biologicznego, podpisywałam oświadczenie,  
że jestem świadoma i nie będę starała się o dziec-
ko, dalej była już cała lista ewentualnych skutków 
ubocznych… Żeby zajść w ciążę trzeba zrobić przerwę  
w przyjmowaniu leku - co najmniej przez pół roku. Uda-
ło się! W ciąży czułam się fantastycznie. Córka urodziła 
się zdrowa, ale po porodzie wrócił Crohn i łuszczyca. 

Anna



Wiem, że nie mogę przyjmować sterydów, bo nie wy-
trzymam kuracji psychicznie. Włączono mi inny lek… 
niestety, jeśli ponownie chciałabym zajść w drugą cią-
żę, dziecko urodziłoby się z wadami genetycznymi. 
Próbowałam raz odstawić lek, bo chcieliśmy dla Lilii ro-
dzeństwo, ale ostatecznie musiałam wrócić do terapii. 
Fakt, że nie mogę mieć drugiego dziecka, był dla mnie  
potwornym bólem. Może komuś, kto nie przeżył tego, 
co ja łatwo byłoby powiedzieć: też mi coś, przesadza!  
A ja czułam się jakbym to dziecko straciła. 

Przepracowałam to. Jestem pogodzona z faktem,  
że nie będę mieć więcej dzieci. Mam Lilę i cieszę się,  
że jest! Dziś mam stomię i 20 cm od niej, chore jelito. 
Po ciąży nad pępkiem zrobiła mi się przetoka jelito-
wo - skórna, także noszę dwa worki na brzuchu. Jeden  
na stomii, a drugi na przetoce. 

Teraz jak pani o tym opowiadam to nie wiem, jak to 
wszystko przeżyłam. 

Jak wygląda pani życie dzisiaj? 
Zniknęły bóle brzucha i okropna potrzeba natychmia-
stowej wizyty w toalecie.

Długo zastanawiałam się, by usunąć przetokę nad pęp-
kiem. Byłam nawet na konsultacji w Warszawie. Lekarz 
powiedział, że jeśli będę bardzo się przy tym upierać, 
to mi to zrobi, ale zabieg wiąże się z przełożeniem sto-
mii z lewej strony na prawą. Musieliby wyciąć jelito,  
a ja nie lubię przeczyszczać się płynami. To wiązałoby 
się z tym, że „woda” przelatywałaby obiema dziurkami. 
Przyznam, że czasami czuję się, jak fontanna. Czasami, 
gdy niewłaściwie uszczelnię worek, albo nie dopilnuję 
co jem, to zdarza się, że łazienka jest do sprzątania, albo 
muszę zmieniać worki w wannie. 

Lilia reaguje na to, że mama nosi woreczki  
na brzuchu?
Traktuje je, jak coś normalnego, bo miałam stomię  
jeszcze przed jej narodzinami, a drugi, gdy była bar-
dzo malutka. Zdarza się, że chce mi pomagać przy 
naklejaniu woreczka i to mnie zawsze wzrusza. Zde-
cydowanie bardziej interesują ją bajkowi bohaterowie,  
tj. Psi Patrol, bohaterki z Krainy Lodów, których pod-
świadomie próbuje naśladować, czerpie z ich zacho-
wań. Poza tym uwielbia kotki. Widzi je wszędzie, każdy 
rysunek musi być z kotem, ubrania z kotami itd.... 

Zdaje sobie pani sprawę, że jest wyjątkowo silną  
kobietą? 
Zdarza się, że ktoś powie o mnie w ten sposób, ja tak  
o sobie nie myślę. Na co dzień tego nie zauważam. 

Jak Pan zareagował na informację o chorobie żony?
Dowiedziałem się o chorobie żonki, gdy jeszcze nią nie 
była, dopiero zaczynaliśmy ze sobą chodzić. Na po-
czątku skupiałem się na szukaniu pomocy. Pamiętam 
swoją bezradność.  Siedziałem przed klawiaturą i na-
wet nie wiedziałem co i do kogo mam napisać, by uzy-
skać wsparcie. Niewiele informacji można było znaleźć  
o chorobie Crohn’a dwadzieścia (17) lat temu. Sami  
lekarze nie do końca wiedzieli, jak zdiagnozować to, co 
dzieje się z Anią - pierwszy lekarz, z którym miała stycz-
ność zareagował bardzo nieodpowiedzialnie i nigdy mu 
tego nie zapomnę. Powiedział, że jest nastolatką, która 
wydziwia i wmawia sobie choroby.

Skąd przyszła pomoc?
Znaleźliśmy w Katowicach gastroenterologa, to był 
pierwszy sensowy lekarz. Profesor Andrzej Nowak, 
niestety już nie żyje. Mimo licznych badań, wizyt  
w szpitalu, stan Ani pogarszał się, w końcu w 2013 roku 
przeszła bardzo ciężką operację. Ania, nie wiedziała,  
że podczas zabiegu zostanie wyłoniona stomia. Myślę, 
że pacjenci, którzy są świadomi, mają łatwiej. 

Załamała się? 
Wówczas przeszła największy z kryzysów, jakby na-
gle straciła część swoich możliwości i wiarę w sie-
bie. Ciężko było jej wygrać z własnym przekonaniem,  
że jest inna. Każdy niefortunny przeciek woreczka, to dla 
niej sygnał, pt. „Halo! Zapomniałaś o mnie? Proszę bar-
dzo, przeciekam i przypominam jesteś inna, wciąż mnie  
nosisz.”  Ona nigdy nie potrzebowała współczucia ani 
litości. Do dziś tak jest. W pracy u Ani wiedzą, że ma 
grupę inwalidzką, ale z jakiego powodu już nie…

Ma pan jakieś metody, których używał lub nadal  
używa w kryzysowych momentach? 
Facetowi przynosi ulgę działanie - rozwiązanie proble-
mu, kobietom czasami wystarcza fakt podzielenia się 
nim z inną osobą. Nie wiem, czy jestem dobrym słu-
chaczem, w każdym razie uczę się tego. W trudnych 
momentach starałem się być, choć czułem, że ona po-
trzebuje wsparcia z zewnątrz. Ułomność naszej natury 
pokazuje, że to co mówi ktoś, kto nas zna, kocha nie ma 
wystarczającej mocy. Osoba z zewnątrz, nie związana 
z nami emocjonalnie, ma dystans i tym samym więk-
sze pole do działania. Nawet zwykłe: „wszystko będzie  
w porządku” od psychologa miało większą siłę oddzia-
ływania niż moje „kocham cię!”. 

Panu też zdarzały się kryzysy, z powodu załamań 
żony? 
Zdarzało się, że nie wytrzymywałem i płakałem, choć 
częściej płakaliśmy razem. Nie wstydzę się łez. W na-
szym związku nie ma tajemnic. Jeśli cokolwiek ukrył-
bym przed żoną, prędzej czy później by wypłynęło…  
to bez sensu. 

Stoczyliśmy wiele walk, ja o nią, ona o siebie, my o nas… 
Jeśli jedna z dwóch osób nie podejmuje działania, nic  
z tego nie będzie. W życiu bywa różnie. Naszym naj-
większym pocieszeniem jest nasza córeczka Lilia - naj-
większy sukces, który pomógł Ani wyjść z psychicznego 
dołka. Sam poród wzmocnił moją żonę. Urodziła córkę 
bez znieczulenia, świadomie chciała odczuwać każdy 
skurcz, kontrolować oddech. Byliśmy wtedy razem… do 
dziś jestem z niej dumny jak wspaniale sobie poradziła. 

Dawid



Co dawało panu siłę w trudnych momentach? 
Starałem się uporządkować myśli oraz tworzyć nowe 
rozwiązania, pomagała mi muzyka, którą wydobywa-
łem z mojej gitary eklektycznej, najczęściej do niczego 
nie podpiętej. Cicha, delikatna muzyka była ukojeniem. 
Żonka mówi o gitarze, że to trzecia kobieta w na-
szym domu. Wcześniej, kiedy nie było na świecie Lilii,  
wizualizowałem cel - jak ma wyglądać nasza rodzina. 
Wiedziałem, że nie może się rozpaść nasz dwuosobo-
wy team, że muszę o Anię walczyć. I zaraz po tym jak  
odkładałem gitarę, wracałem do rzeczywistości w peł-
nej gotowości i z nową energią. 

Za co pan podziwia żonę?
Wiele osób na jej miejscu, mogłoby powiedzieć: dość! 
Jestem chora, wymęczona przez chorobę, nie będę 
pracować. Zamknę się w sobie. Basta! A ona chce być 
wśród ludzi. To postawa godna podziwu. Cenię ją rów-
nież za skromność i przede wszystkim za to, jaką jest 
wspaniałą matką, że nauczyła Lilię patrzeć na nieak-
ceptowalną początkowo przez siebie samą inność, jako  
coś zupełnie normalnego i naturalnego. Dziś sama  
widzi, że kiedy pokona jakąś przeszkodę, nie jest ona 
tak duża, jak wówczas gdy myślała o niej pierwszy raz.

Proszę dokończyć zdanie: Niespełnione marzenie to… 
Rodzeństwo dla Lilii. Parę lat temu, byliśmy młodsi  
i bardziej niedojrzali. Chcieliśmy mieć dziecko, a nasze 
pragnienie było tak silne, że nie rozważaliśmy jakiego-
kolwiek ryzyka. Dzisiaj, kiedy mamy już córkę, myślimy 
przede wszystkim o niej. 

Żona do sprawnego funkcjonowania wymaga silnego 
leku, który podaję jej w zastrzykach. Kolejna ciąża - to 
długotrwała rezygnacja z tej terapii. Próbowaliśmy, ale 
po dwóch miesiącach organizm Ani nie dawał rady. 
Dlatego podjęliśmy wspólną decyzję, że nie będziemy 
mieć więcej dzieci. Lilia potrzebuje mamy, ja potrzebuję 
żony… Nie będziemy ryzykować. 

Czy ja dobrze usłyszałam, robi pan żonie zastrzyki? 
Tak…

Nie bał się pan, że zrobi to niewłaściwie?
Na początku tak, zwyczajnie bałem się, że zrobię jej 
krzywdę. Na szczęście, żona przyjaciela jest pielęgniar-
ką i pokazała mi jak to robić. Oczywiście miałem oba-
wy, że wbiję się w niewłaściwe miejsce. Dzisiaj mam 
już wprawę. Chociaż żona mówi, że Agnieszka (żona 
przyjaciela - przyp. red.) robi to znacznie lepiej niż ja. 

Chciałby pan powiedzieć, parę zdań do par, które  
dopiero otwierają życiowy rozdział pt.: „Choroba 
partnera”?
Ważne, by choć trochę przygotować się, poczytać, mieć 
podstawową wiedzę. Reszta, to elementy dodatkowe, 
ułatwiające codzienne życie. Na początku jest szok - 
zmiana, coś zupełnie nowego, ale po pewnym czasie 
całe zło, jakim wydaje się być worek, staje się czymś 
powszednim, przestaje mieć znaczenie. Co jeszcze? 
Wszystko zależy od relacji i uczucia między dwojgiem 
ludzi. Jeśli uczucie jest mocne, przetrwa. Poza tym, 
wspólnie łatwiej jest się cieszyć i smucić. Sama mi-
łość się zmienia, ale gdy patrzysz na swoją partnerkę 
i wiesz, że to kobieta, z którą chcesz być, wybierasz 
ją, to nie warto się bać tego co będzie, tylko walczyć,  
żeby było dobrze. Najważniejsze, cieszyć się chwilą,  
bo jeśli dobrze się zastanowić, to nawet jutro życie  
każdego z nas może wyglądać inaczej… 

Jak te wszystkie trudne sytuacje wpłynęły na wasz 
związek?
Wiele przeszliśmy, ale będąc taki szmat czasu razem 
- a znamy się od 21 lat - myślę, że te wszystkie do-
świadczenia nas podbudowały. Nie zawsze to, co złe 
w związku ma genezę w chorobie partnera. Wiele lu-
dzi zdrowych nie potrafi się dogadać. Choroba bywa 
egzaminem, jeśli naprawdę masz dla partnerki szacu-
nek i uczucie - to zdasz go celująco… jeśli tego nie ma…  

poczuje się zaniedbana i cóż… niektórzy nie dostaną  
nawet szansy na poprawkę.

Wie pani, miałem kiedyś taką chwilę, raz w życiu…  
Zastanawiałem się przed ślubem, bo przecież widzia-

łem że wiążę się z kobietą, która jest chora, ale te durne 
myśli jak szybko się pojawiły, równie szybko zniknęły, 
bo Ania to TA osoba, z którą chce być, bez względu  
na wszystko.



Frania uratowała mi życie

Renata powitała mnie nieśmiałością i nerwowym śmiechem. Ponieważ rozmawiałyśmy przez tele-
fon - nie miałyśmy możliwości patrzenia na siebie, obserwowania wzajemnych reakcji. Dlatego po-
stanawiam zdobyć jej zaufanie opowiadając co nieco o sobie. Była uważna, czułam, że słucha, a gdy  
zakończyłam swój kilkuminutowy monolog dorzuciłam dziecinne: W szkole średniej miałam koleżan-
kę, o tym samym nazwisku, pomyślałam, że to znak - to będzie dobra rozmowa. Usłyszałam chłod-
ne i niepewne: - Zobaczymy, zobaczymy… a potem zaśmiała się radośnie. Kiedy zadałam pierwsze 
pytanie, wybuchnęła śmiechem, szybko zadałam kolejne, bo zwątpiłam w sens tego poprzedniego  
i znów usłyszałam śmiech. Zaczęłam się niepokoić. Dopiero po chwili Renta przyznała, że musi zna-
leźć odosobnione miejsce, bo mąż, który jest obok gestykuluje, robi miny, co ją rozprasza i rozśmiesza. 
W końcu udaje nam się zanurkować i to nie w mazurskim jeziorze, mimo że to na Mazurach rozpoczy-
na się cała emocjonalna historia. 

Piotr

W kryzysie bywa różnie. Każdy potrzebuje czegoś innego. Jednym pomaga wsparcie emocjonalne, 
drugim duchowe. Mój bohater w żołnierskich słowach odpowiada na każde pytanie. Bez skrępowania 
mówi o rzeczach trudnych czy intymnych. I opisując pewnego rodzaju umowę, którą zawarł z Bogiem, 
daje mi świadectwo swojej wiary. 



Mieszkam w małej miejscowości na Mazurach,  
w Trygorcie, niedaleko Węgorzewa. Mam grupę inwa-
lidzką, przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym. 
Właśnie dowiedziałam się, że mogę dostać dofinan-
sowanie studiów i od października jestem studentką  
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Giżycku. Nie 
chcę jedynie siedzieć w domu. Wcześniej pracowałam  
w ochronie. Teraz kiedy podjęłam naukę, mam nadzie-
ję na lepszą pracę. Boję się tylko, jak sobie poradzę.  
Problem z przyswajaniem nowej wiedzy, a konkretnie 
z zapamiętywaniem, to efekt samej choroby i skutki 
uboczne leków. Na dodatek menopauza daje mi popalić.

Może pani opowiedzieć o początkach choroby?
Lekarz pierwszego kontaktu zbadał mnie i stwierdził, 
pęknięcie szczeliny odbytnicy. Stwierdził, że to ciężkie 
do zaleczenia, ale w niczym mi to nie będzie przeszka-
dzało. Uśpił moją czujność. Przechodziłam z tym ponad 
rok. Cały czas intuicyjnie czułam, że brak możliwo-
ści powstrzymania stolca, nie jest czymś normalnym,  
że coś ze mną nie tak.

Poszła pani ponownie do lekarza?
Tak umówiłam się do proktologa, dostałam skierowa-
nie na kolonoskopię. Pamiętam dokładnie, 13 stycz-
nia po kolonoskopii lekarz zapytał, z kim przyjechałam  
na badanie. Mąż, który siedział w poczekalni, został  
poproszony do gabinetu. Potem oschły głos w białym 
kitlu wyrecytował: tutaj jest nowotwór, ale jaki, będzie 
pani wiedziała dopiero po opisie histopatologicznym. 
Byłam w takim szoku, że niewiele pamiętam co było 
dalej. Najwyraźniej zapamiętałam samego lekarza, był 
jak lód i ten jego nieprzyjemny ton głosu…  rak odbytu. 

Zapytałam jeszcze czy grozi mi stomia, odpowiedział: 
Droga pani! Żeby tylko na tym to się skończyło!

Coś strasznego! Pamięta pani, co wtedy czuła?
Dużo płakałam, ale potem wzięłam się w garść. Mam 
syna, dziś to 13 latek, uczeń siódmej klasy. Miałam też 
córeczkę, zmarła, kiedy miała 6 miesięcy… dzisiaj mia-
łaby 10 lat. Po jej śmierci przechodziłam depresję, syn  
widział w jakim jestem stanie. Kiedy dowiedziałam 
się, że mam nowotwór powiedziałam sobie, że teraz 
nie mogę doprowadzić się do stanu, w jakim byłam  
po śmierci dziecka. Pamiętałam też jak dzielnie walczy-
ła moja córka - Julcia. Wiedziałam, że muszę postąpić 
dokładnie tak, jak ona. Właściwie, myśląc o chorobie  
i walce jaką muszę stoczyć, robiłam to przede wszyst-
kim dla niej i z myślą o niej. 

Powiedziała pani synkowi o chorobie? 
Nie od razu. Syn dowiedział się o nowotworze chyba 
po roku. Szczerze, teraz nie pamiętam, w jaki sposób  
i jak mu to wytłumaczyliśmy. Było widać, że coś jest nie 
tak, bo schudłam 20 kilogramów…  dzisiaj nadrobiłam  
z nawiązką. 

Jak pani znosiła leczenie? 
Strasznie. Na początku dała mi bardzo w kość radio-
terapia. Najgorsze było picie wody przed radioterapią. 
Musiałam wlać w siebie co najmniej półtora litra wody,  
na początku nawet nie miałam z tym problemu.  
Dopiero później, gdy zaczęłam się czuć gorzej - brak siły, 
apetytu, osłabienie, odruchy wymiotne, to picie wody 
stało się dla mnie najgorszym koszmarem. Próbowałam 
wody różnych producentów, żadna mi nie smakowała. 
A wypić musiałam przed naświetlaniem, żeby jak naj-

bardziej pęcherz obciążyć - jak najmniej go naświetlić. 
Jak się już udało wypić, to był kolejny problem - aby mój 
pęcherz wytrzymał do mojej kolejki naświetlania, cza-
sami już nie dawałam rady i znów musiałam uzupełniać 
okropną wodę. Sama chemia była jedynie wsparciem 
w całym procesie leczenia. Jedyny plus, że nie leżałam 
w szpitalu, tylko przez pięć tygodni byłam w hotelu. 
Cieszyłam się, że przez cały ten czas jest ze mną mąż. 
Jego obecność była czymś niezwykle ważnym, miałam 
ogromny komfort psychiczny, że nie jestem sama. 

Zdarzało się, że pękaliście emocjonalnie… 
Nie pamiętam, chyba nie… Nawet jak przekazywa-
łam rodzicom wiadomość o chorobie, na chwilę przed  
radioterapią, mówiłam o tym z uśmiechem na twarzy. 
Pojechałam do nich, z ciastem i przy kawie, zaczęłam 
mówić, że mam coś ważnego do przekazania. Mama 
spodziewała się, że jestem w ciąży… Niestety to coś  
innego - nowotwór odbytu - oświadczyłam. Nikt mi nie 
uwierzył, bo powiedziałam to z uśmiechem.

Jak mówił lekarz, skończyło się tylko na tym - stomii?
Po pięciu miesiącach od diagnozy - miałam operację. 
Lekarze powtarzali: jesteś młoda, zrobimy wszystko  
byś była zdrowa i bez stomii. Stało się inaczej. Dzień 
przed zabiegiem dowiedziałam się, że będę miała  
stomię. 

Kiedy wybudziłam się po operacji, zapytałam męża: 
Piotrek czasowa, czy stała? Mimo, że mąż od począt-
ku wiedział, że stała, odpowiedział: nie wiem. Potem 
przyszedł lekarz, zapytałam o to samo, a on usiadł obok 
mnie, poklepał po kolanie i mówi: stała, stała… Tak jak 
się umawialiśmy. Przyznam, że trochę mnie to poiry-
towało, bo przecież ja z nikim na stałą stomię się nie 
umawiałam.

Stomia zostaje ze mną do końca życia… Wycięli wszyst-
ko, okazało się, że był to nowotwór złośliwy… 

Zaakceptowała pani nową wersję siebie?
Na początku czułam się niekoniecznie komfortowo, 
pierwsze worki zmieniał mi mąż, miał super podej-
ście i nie czuł żadnego obrzydzenia. Dzisiaj jest lepiej,  
mogę powiedzieć, że zaakceptowałam stomię na 90% 
dałam jej nawet imię - Frania. Jest kumpelką, ale na 
miano przyjaciółki jeszcze nie zasłużyła - odzywa się 
w momentach, kiedy nie powinna. Uaktywnia się, gdy 
jestem na przykład zestresowana. Dziś nie wstydzę się, 
że mam stomię. Nie mam problemu, żeby o niej mówić. 
Ona jest częścią mnie. Frania uratowała mi życie!

Frania, jak o niej pani mówi, bywa denerwująca?  
Denerwuje mnie, że czasami worki się nie trzymają, coś 
podcieka… Przedwczoraj zużyłam ich pięć. Całe szczę-
ście, że jestem w domu, bo nie wyobrażam sobie jak 
przeżywałabym taką sytuację gdybym była w pracy. 

Gdy pracowałam miałam obsesję, że czuć ode mnie… 
Każdy dziwny, nieprzyjemny zapach, od razu identyfi-
kowałam ze sobą, a przecież to nie zawsze ja… Teraz 
gdy jestem w domu, mam psychiczny komfort.

Spotkała pani kiedykolwiek jeszcze lekarza, który 
twierdził, że to „pęknięcie szczeliny i nic się z tym nie 
da zrobić”?
Pojechałam do niego już po operacji. Opowiedziałam  
i pokazałam co przeszłam. A on wtedy: O, stomia!  
O, nowotwór! I czekałam co powie. Miałam nadzieje,  
że usłyszę przepraszam, pomyliłem się…  Cokolwiek!  
A on po prostu mnie zbył. Dałam spokój, chciałam o 
nim jak najszybciej zapomnieć. Przekierowałam swoje  
myślenie na fakt, że nie muszę brać kolejnej chemii.  
Bo nie wiem, czy zniosłabym to raz jeszcze… 

Renata 



Jak pani się czuje po tych czterech latach od diagnozy?
Dobrze, choć utrudniają mi życie dolegliwości po choro-
bie. Czasami boli mnie noga… mam problemy z pęche-
rzem, z zapamiętywaniem… I po diagnozie musiałam 
przejść na ścisłą dietę i wyeliminować cukier - do dziś 
nie najadłam się słodyczami. Szczególnie czekoladą.

Czy sama stomia sprawiła, że z czegoś musiała pani 
definitywnie zrezygnować?  
Jedyne czego nie mogę robić, to dźwigać, żeby nie  
dostać przepukliny. Pozostałe ograniczenia wynikają  
z leczenia.

Czy choroba zmienia związek?
Po tych naszych przejściach, myślę… że te wszystkie  
życiowe sytuacje tylko umocniły go. Nie denerwują 
mnie już drobiazgi, że mąż nie zrobił czegoś, o co enty 
raz prosiłam. Inaczej patrzę na rzeczywistość, bo szko-
da mi zdrowia na nerwy o drobiazgi. Staramy się wię-
cej podróżować, chodzić na spacery, być bliżej natury.  
Byliśmy ostatnio w górach i zakochaliśmy w ich urodzie. 
Robimy rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy - pró-
bujemy też sportów ekstremalnych - skaczemy z róż-
nych wysokości. Był skok z żurawia w Gdańsku, z ko-
mina w Głogowie, miał być skok z komina w Szczecinie 
252 metry, ale niestety został przełożony na następny 
rok. Myślę, że kolejne szaleństwo to skok ze spadochro-
nem. Byliśmy też na koniach, ale ze względu na prze-
bytą operację, niestety nie mogę jeździć, ale cieszę się,  
chociaż raz tego doświadczyłam… 

Co było odskocznią w trudnych momentach?
Bardzo lubię prace ogrodowe, pielenie, sadzenie,  
to mnie bardzo odpręża. Mam mały ogródek, a w nim 
własne pomidory, ogórki, marchewkę… Kwiaty też  
lubię… właściwie każde.

Zawsze wielkim wsparciem był pani mąż - podziwia 
go pani?
Tak, podziwiam go za wiele rzeczy. Że w trudnych 
sytuacjach zawsze potrafi zachować zimną krew…  
Że jest silny psychicznie, że trwał przy mnie - cały czas. 
To było ogromne wsparcie. Nie wiem, czy dałabym 
radę bez niego. Kiedy czasem zaczynam narzekać: „ah 
ta Frania” - mąż już się do niej przyzwyczaił i mówi,  
że gdybym mu nie przypominała, w ogóle by nie pamię-
tał o jej istnieniu. Podziwiam go za to, że kocha mnie 
taką jaką jestem. 

Co dla pani w życiu jest najważniejsze?
Rodzina, zdrowie i żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. 
 
Marzenie do spełnienia to…
Bezludna wyspa z moim mężem. 

Czy mąż zgodziłby się na taką wyprawę? 
Myślę, że tak. Bardzo lubimy spędzać ze sobą czas, 
rzadko nudzimy się we własnym towarzystwie. Nawet 
gdy się nudzimy jest przyjemnie… 

Jak długo jesteście razem?
W sumie 15 lat, a 13 po ślubie. Jakoś się trzymamy  
i pchamy ten wózek. 

Jak pan sobie z tym wszystkim poradził… Strata 
dziecka, choroba żony… 
Odniosę się do Hymnu do miłości i zacytuję 3 fragmenty
1 List do Koryntian:

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

8 Miłość nigdy nie ustaje

Kiedy jechał pan z żoną do szpitala na umówioną  
operację, bał się pan o jej życie? 
Nie, w ogóle, bo to był moment mojego nawrócenia. 
Całe życie żony i swoje powierzyłem Bogu. Wiedzia-
łem, że będzie dobrze. To przypominało jakiś egzamin, 
wcześniej przed czymś takim bardzo się denerwowa-
łem, a wtedy był we mnie spokój, wręcz radość. Kie-
dy zabrali żonę na blok operacyjny, czułem obecność  
potężnej siły, naprawdę wiedziałem, że wszystko  
będzie dobrze.

Wiedziałem, że przeżyje i że wszystko będzie dobrze. 
Czekałem tylko aż ją zobaczę.

Trwa pan w wierze… 
Tak i jest mi z tym dobrze. Powiedziałem, że jeśli On 
wyleczmy mi żonę, to ja oddam Mu swoje życie. Tak 
się umówiliśmy i słowa dotrzymał. Oczywiście jestem 
tylko człowiekiem i kiedy miałem wielką potrzebę,  
byłem bliżej Boga. Dziś zdarza się, że nie poczytam  
pisma świętego, nie zmówię modlitwy. Ale staram się 
dotrzymywać danej Mu obietnicy. 

Przyglądając się państwa doświadczeniom, Bóg przy-
najmniej dwa razy wystawiał Was na próbę… Jak pan 
to rozumie? Co to dla pana znaczy?
Pierwsza myśl jaka przychodzi mi do głowy to ta,  
że oprócz Boga jest ktoś inny kto sprawia że dzieje się 
zło, smutek itp... i tu myślę, że Bóg chciał mi pokazać,  
że zawszę mogę na Niego liczyć i pomoże zwalczyć 
każde zło. A druga to fakt, że może byliśmy podda-
ni próbie, może Bóg chciał sprawdzić, czy jestem lub  
jesteśmy mu oddani i czy do końca mu ufamy, tak jak 
to robił juz kiedyś, a pisano o tym w Starym i Nowym 
Testamencie.

Myślał pan o tym, jak będzie wyglądało wasze życie, 
po operacji żony?
Od momentu, w którym usłyszałem diagnozę, potem 
przed chemią i operacją, aż po dziś dzień stomia dla 
mnie nie istnieje. Oczywiście ja wiem, że żona ją ma, 
tylko dlatego, że sama mi o tym przypomina, gdy ma 
gorszy dzień, coś ją zdenerwowało - na przykład prze-
ciekający worek. Ale to dokładnie ta sama żona, któ-
ra kiedyś stomii nie miała. Może to przyzwyczajenie…  
żyjemy dokładnie tak samo po, jak i przed operacją… 

Piotr 



Nie bał się pan zmienić żonie pierwszego worka… 
Żona fizycznie nie była w stanie tego zrobić, bo była 
obolała po operacji. Oczywiście, że w głowie przewijały 
mi się myśli: jak to będzie, czy dam radę. Ale gdy przy-
szło, co do czego - stwierdziłem, że muszę jej pomóc. 
Działałem bardzo instynktownie i poszło jak z płatka.  
Nie bałem się… 

Może dlatego, że wcześniej wraz z żoną ukończyłem 
kurs opiekuna medycznego, więc z widokiem i klimatem 
szpitala byliśmy już oswojeni. Wiedzieliśmy czego się 
spodziewać. Z mojej perspektywy więcej było działania 
niż myślenia. 

Czy proces akceptacji był - długi, trudny… no właśnie 
jaki? 
Od kiedy się dowiedzieliśmy, że będzie stomia po prostu 
to zaakceptowałem. Nie przeszkadza mi ona w niczym. 
Żona czasami przeżywa - jedziemy autem wzdłuż łąki, 
na której wypasają się krowy… i nagle słyszę, że to na 
pewno od niej czuć. Dopiero wtedy przypominam sobie, 
że ma stomię. Dla mnie żona jest po prostu wyleczona.  
I nawet bardziej atrakcyjna, bo już nie cierpi. 

Co powiedziałby pan mężczyznom, panicznie boją-
cym się takiej zmiany u partnerki czy żony? Facetom, 
którzy żyją w wielkiej obawie, czy ona nadal będzie 
atrakcyjna… 
Żeby się tego nie bali. Bo może się okazać, że po ope-
racji będzie lepiej niż przed. Wiadomo, że każdy męż-
czyzna jest inny. Gdyby ktoś przede mną postawił  
takiego wątpiącego faceta, najpierw zastanowiłbym się, 
czy on oby na pewno nim jest. Jeśli masz żonę, partner-
kę, dziewczynę, cały czas trzymasz ją za rękę, by miała 
wsparcie i idziecie dalej przez życie. Często jest jeszcze 
piękniejsza niż wcześniej. 

Kiedy życie przynosi chorobę, albo śmierć dziecka  
- to szansa, że relacja nie przetrwa jest ogromna.  
Wy przetrwaliście jedno i drugie… Jak to się robi? 
Jedna i duga strona musi mieć wsparcie. Kiedy jedno 
upada, drugie wyciąga rękę i pomaga wstać… kiedy 
tego nie ma, druga strona zostaje sama, w bólu i nie da 
się już tego posklejać. 

Do tego trzeba miłości. Jak jej nie ma, to nic nie jeste-
śmy w stanie zbudować, a co dopiero mówić o prze-
trzymaniu ciężkich chwil, wsparciu drugiej osoby, żeby 
druga połowa nie czuła się odrzucona itp. Potrzeba też 
siły fizycznej i psychicznej, bo tylko wtedy mamy moc,  
z której druga strona jest w stanie czerpać.

Żona nie wspominała, dlatego zapytam pana, wie 
pan o jakichś nieprzyjemnościach wynikających  
z faktu, że ma stomię?
Raz była niezręczność. Żona miała po operacji spo-
tkanie z koleżankami. I jedna z nich podczas rozmowy 
stwierdziła, że mama koleżanki ma stomię i że to śmier-
dzi. Chyba nie zdawała sobie sprawy, co powiedziała, 
w jakim momencie i przy kim… To chyba jedyne takie 
zdarzenie. Nigdy później nie wspominała o żadnych 
przykrych doświadczeniach. 

Czyli jak mówi pani Renata, Frania nie jest taka zła? 
Życie jest życiem. Ja się cieszę, bo Renata dostała dru-
gie życie. Ale gdy Franka się odezwie, to mnie przega-
nia - wstydzi się - choć powtarzam, że na mnie to nie 
robi wrażenia. Ja się cieszę, że mam żonę. To jest dla 
mnie najważniejsze!

Potrafiłby pan powiedzieć, za co kocha żonę?
Za to, że ze mną wytrzymuje. 

Co dla pana jest najważniejsze… 
Trochę podsłuchiwałem co mówiła żona i zgadzam się 
z tym co powiedziała: rodzina, zdrowie, odrobina szczę-
ścia. Reszta sama przyjdzie. 

Bez czego nie wyobraża pan sobie życia… 
Życie bez żony, byłoby ciężkie. Nie wyobrażam sobie 
też życia bez smaku ciasta, które dla nas robi - Raffaello. 



Odlotowa dziewczyna 

Specjaliści twierdzą, że pierwsze wrażenie trwa jedenaście sekund. To wtedy zauważam skromność, 
ostrożność i dystans Sylwii. Drugie wrażenie, to zdecydowanie, pewność siebie i niesamowita pogo-
da ducha. Choroba Leśniowskiego - Crohn’a pokrzyżowała plany zawodowe mojej bohaterce. Wizja  
zostania pilotką odrzutowców, oddalała się wraz z każdym jej pobytem w szpitalu… Do ciężkiej walki  
z chorobą zaprawiła ją w bojach szkoła wojskowa. Już wie, że nie wróci do sprawności fizycznej 
sprzed choroby, pogodziła się z tym, ale za to wygrała nowe życie i miłość mężczyzny, który w pełni 
akceptuje jej kobiecość.

Daniel poznał Sylwię na dyskotece. On świętował ostatki, ona obronę pracy licencjackiej. Zdobył się 
na odwagę i poprosił do tańca i tak, krok w krok, idą razem przez życie. Mają mnóstwo wspólnych 
planów na przyszłość, o których nie chcą jeszcze mówić głośno. Dobrze wiedzą, jak smakują gorzkie 
niespodzianki serwowane przez życie. On od kiedy pamięta choruje na AZS (Atopowe Zapalenie Skó-
ry), o chorobie Sylwii dowiedział się z jej Facebooka, bo tak było łatwiej…  dla niej. Po prostu: bez słów, 
wstydu i zbędnych pytań. 



Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? 
Wizyty u babci Marysi i dziadka Janka na wsi Wysokie 
niedaleko Nowego Sącza. Spędzanie czasu z kuzyno-
stwem w podobnym wieku i zabawy w dom. Chodzenie 
po drzewach - to chyba był szczyt łobuzerstwa w moim 
wykonaniu. Mam trójkę młodszego rodzeństwa, dwóch 
braci i siostrę, więc zawsze byłam tą odpowiedzialną, 
która się nimi opiekowała.

Kiedy dowiedziała się pani o chorobie miała osiemna-
ście lat. Trudne powitanie dorosłości… 
To był początek diagnozy - choroba Leśniowskiego 
- Crohn’a. Lekarz ze spokojem w głosie powiedział,  
że w większości przypadków wystarczają podstawowe 
tabletki, które wówczas przyjmowałam. Usłyszałam,  
że po 2-3 miesiącach powinno być lepiej, a za rok… 
to już całkiem w porządku i choroba powinna być  
w remisji. 

Niestety tak się nie stało, zaczęły się coraz częstsze  
wizyty u lekarzy, którzy kombinowali jak mogli. Czasem 
czułam się jak królik doświadczalny. Stoczyłam cięż-
ką czteroletnią walkę, trudne leczenie sterydami oraz 
lekami biologicznymi. W dniu dwudziestych drugich 
urodzin, dowiedziałam się, że konieczna jest operacja.  
Po tej informacji kolejne dwa, trzy dni były najgorszymi 
w moim życiu.

Miała pani wątpliwości?
Nie… Byłam wykończona psychicznie i fizycznie, ale 
wiedziałam, że to jedyna nadzieja na normalne życie. 

Jak wygląda normalne życie?
Skończyłam studia - resocjalizacje i mediacje. Kiedyś 

marzyłam o szkole lotniczej w Dęblinie. Wcześniej skoń-
czyłam liceum o profilu wojskowym, miałam jasny cel  
- zostać pilotką samolotów myśliwskich. Szkoła średnia 
to była szkoła życia. Dziewczyny dostawały dokładnie 
taki sam wycisk fizyczny jak chłopcy. 

Skąd ten „odlotowy” pomysł na siebie? 
Od zawsze chciałam udowodnić, że dam radę, że je-
stem na tyle silna, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie. 
Ale przez chorobę, moja kondycja fizyczna bardzo spa-
dła i na pewno ciężko byłoby mi było wrócić do takiej 
sprawności, jaką miałam wcześniej. 

Gdzie pani pracuje?
Jestem kasjerką w sklepie, bo znalezienie pracy nie tylko 
w zawodzie, ale w ogóle w czasie pandemii jest szale-
nie trudne. 

A poza pracą?
Budzę się, nic mnie nie boli. Mogę jeść wszystko, w każ-
dej ilości. Bez stresu wychodzić, kiedy i gdzie chcę. Bez 
paniki, czy w razie potrzeby na czas znajdę toaletę. Jest 
znacznie lepiej niż kiedy chorowałam. 

Co w tej konkretnej chorobie jest najgorsze? 
Ja wiem, że zdrowi ludzie nie wyobrażają sobie co, to 
znaczy… Nie ma nic najgorszego, wszystko jest równie 
trudne. Musiałam trzymać ścisłą dietę, przez trzy mie-
siące schudłam trzydzieści kilogramów! Do tego ciągłe 
pielgrzymki od jednego lekarza, do drugiego. Coraz 
częstsze pobyty w szpitalach… Brak możliwości plano-
wania, każdy nowy dzień, to „niespodzianka” gorsza od 
poprzedniej. 

Wielu stomików mówi, że przebudzenie po opera-
cji jest zaskakujące, bo boli rana pooperacyjna, a nie 
brzuch. Jak było u pani?
Przyznam, że czułam ból. Ale byłam ciekawa i od razu 
sprawdziłam jak, to wszystko wygląda. Cieszyłam się, 
że wszystko jest ok. Odliczałam czas do momentu,  
aż swobodnie będę mogła wstać z łóżka, zacząć cho-
dzić, samodzielnie wybrać worek i go założyć… 

Czy według pani, wybieranie worka, można porów-
nać do jakiejś przyjemnej czynności? 
Nie jest to tak przyjemne jak wybór sukienki czy butów, 
choć i w tym przypadku ważny jest komfort i to, by do-
brze się trzymał, aspekt wizualny jest na drugim miej-
scu. Oczywiście są również dostępne pokrowce na wo-
rek w dowolnym kolorze, więc tutaj można coś wybrać. 

Trudna była nauka obsługi sprzętu?
Nie, byłam w euforii, że już wszystko ze mną dobrze  
i zaczynam nowe życie. Nie myślałam o tym jak o trud-
ności, tylko czymś nowym, co zmieni moją codzienność 
na dobre i na lepsze. 

Kto był największym wsparciem w chorobie? 
Wszyscy wspierali mnie jak mogli. Chyba dzięki mamie 
nie rozsypałam się do końca. Potrafiłam całymi dniami 
leżeć i w milczeniu patrzeć w sufit. Mama za wszelką 
cenę wyciągała, mnie z łóżka i domu. Na spacery albo 
pod pretekstem pomocy w robieniu zakupów. Radością 
była moja młodsza siostrzyczka Diana, wówczas miała 
dwa latka, dzisiaj ma sześć. 

A kiedy nic nie pomagało. Leki, wsparcie najbliższych, 
to… 
Haftowałam. Igła, kolorowe muliny i zapominałam o ca-
łej potwornej rzeczywistości. Do dziś lubię to zajęcie. 
Ostatnio wyhaftowałam wilki. Szyć też potrafię i bardzo 
lubię. 

Co jeszcze pani lubi?
Czytać i piec, najbardziej serniki. 

I wszystko jasne, do partnera trafiła pani przez żołą-
dek do serca… tym sernikiem?
(Śmiech). Nie, bo poznaliśmy się na dyskotece. Zanim 
spróbował sernika najpierw dowiedział się o stomii. 

Jak pani to przekazała?
Często pisaliśmy i dużo rozmawialiśmy, ale nie miałam 
odwagi, by zakomunikować to wprost. Zasugerowa-
łam, że gdy zaprosi mnie do znajomych na Facebooku, 
proszę by zobaczył co na nim publikuję. Był tam wpis 
dotyczący choroby, operacji oraz zdjęcia w kostiumie 
kąpielowym. 

Jak zareagował?
Przyjął to ze spokojem, nie zadawał pytań, bo widział, 
że jestem tym strasznie skrępowana.  Później gdy na-
sza relacja się rozwijała, miałam większą śmiałość. 
Opowiedziałam, dlaczego tak jest i to, co przeszłam  
w szpitalach.

Chciałaby pani coś o tym powiedzieć? 
Mimo poważnej choroby i bólu, który towarzyszył moim 
pobytom w szpitalach, zawsze postrzegano mnie jako 
osobę wesołą, pełną pozytywnej energii. Często żar-
towałam z lekarzami i pielęgniarkami, poznałam dużo 
nowych osób z niektórymi utrzymuję kontakt do dnia 
dzisiejszego 

Czy lekarze dają szansę na zespolenie?
Szansa jest, ale ja tego nie chcę, bo w pozostałym  
odcinku jelita nadal jest stan zapalny. Jeśli miałabym 
jeszcze raz przechodzić wszystko, co związane jest  
z chorobą - to dziękuję. Życie ze stomią, nie różni się 
niczym od życia tych, którzy jej nie mają.

Sylwia



Gram w siatkówkę, jeżdżę na rowerze, rolkach. Chodzę 
na basen, mimo iż nie potrafię pływać i tak dalej…

Jak ludzie reagują na panią na basenie? Spotyka się 
pani z jakimiś komentarzami? 
Wydaje mi się, że stomia to nadal temat tabu. Na ba-
senie zdarzają się dziwne spojrzenia, niektórzy ludzie 
pytanie: „Co to jest?”, mają wypisane na twarzach. 

Gdyby zadali je na głos, co by im pani odpowiedziała? 
Najchętniej wypaliłabym: gówno! Choć ktoś mógłby 
taką odpowiedź uznać nie koniecznie za prawdziwą, 
lecz niegrzeczną…

Marzenia i plany na przyszłość? 
Jestem z Danielem w związku dopiero pół roku. Chcia-
łabym umocnić to, co jest. Zobaczymy jak się wszystko 
ułoży. 

Z czego jest pani dumna?
Z tego jaka jestem, że potrafię postawić na swoim - za-
walczyć o siebie i jeszcze jedno… że skoczyłam ze spa-
dochronem.

Jak się poznaliście?
Poznaliśmy się w lutym tego roku na dyskotece.  
Ja świętowałem ostatki, a Sylwia obronę pracy licen-
cjackiej. Porwałem ją do tańca, potem rozmawialiśmy 
i tak jakoś wyszło.

Czy kiedy Sylwia poprosiła o odwiedzenie jej konta  
na Facebooku… coś pan podejrzewał? 
Nie miałem bladego pojęcia, co tam mogę znaleźć. Zero 
podejrzeń, ale zrobiłem to od razu gdy tylko odłożyłem 
słuchawkę, chciałem sprawdzić, bo skoro mnie o to po-
prosiła coś miała na myśli… 

Jak Pan się czuł… z tą „tajemnicą”.
Nie postrzegałem tego w kategorii tajemnicy. Potrakto-
wałem to normalnie jako zwykłą prośbę. 

Czy ma pan jakieś wskazówki, podpowiedzi, dla osób 
które wchodzą w związek z osobą mającą wyłonioną 
stomię… Jak żyć? Na co uważać, jak pan to postrze-
ga… 
Życie z osobą ze stomią jest normalne, ważne jest 
wsparcie i przede wszystkim pełna akceptacja, która 
jest niezbędna dla komfortu drugiej strony. Nie powin-
no się w żaden sposób okazywać jakiegoś specjalnego 
wsparcia. Nikt nie lubi, gdy się go traktuje jak ze współ-
czuciem, litością, itp… To powinna być relacja oparta na 
akceptacji, zaufaniu, czułości itd… jak każda inna relacja, 
bez względu czy z osobą chorą, czy zdrową.

Kiedy już Sylwia „powiedziała”, że ma stomię, pomy-
ślał pan, że… 
Są dużo gorsze, poważniejsze choroby niż Sylwii.  
Przyjąłem to normalnie, ze spokojem. 

Może dlatego, że sam zmagam się z atopowym zapale-
niem skóry. Teraz choroba nie przybiera tak agresywnej 
formy jak dawniej, ale też czułem potworny dyskomfort, 
więc miałem jakieś odniesienie i mogłem się domyślać, 
z czym zmaga się Sylwia.

Co w tej dziewczynie ujęło pana najbardziej?
Dobroć i szczerość. To twarda sztuka, mocna w środku, 
krucha na zewnątrz, bardzo ciepła i serdeczna. Lubię, 
gdy się uśmiecha, ma ładne brązowe włosy i… teraz 
myślę, że trudno określić kolor jej oczu, bo zmienia się  
w zależności od barwy światła.

Jak udało się panu skraść jej serce?
Najpierw długo pisaliśmy, później były to rozmowy  
telefoniczne, aż w końcu podjęliśmy decyzję o spotka-
niu, co nie było łatwe ponieważ dzieliło nas ponad 300 
kilometrów, a pandemia nie sprzyjała beztroskiemu  
poruszaniu się po kraju.

Jak pan radzi sobie we własnych sytuacjach kryzyso-
wych, skąd czerpie siłę? 
Gram w piłkę nożną. Od dziecka na pozycji atakujące-
go. Mecze są dla mnie możliwością zresetowania się,  
odstresowania, wyżycia, odreagowania wszystkich, 
złych emocji. Przez to, że choruję na atopowe zapale-
nie skóry, miałem trudne dzieciństwo. Częste pobyty  
w szpitalu i mój wygląd, przyczyniały się do tego,  
że nie miałem zbyt wielu przyjaciół. Ale mimo tego,  
nigdy się nie poddałem. Chodziłem na treningi i z całą 
stanowczością dążyłem do tego, aby być najlepszym.

Daniel



Jak wspiera pan Sylwię… ma pan jakieś sposoby, które 
zawsze na nią działają?
Pewnie! Przytulanie, czekoladki - to jest coś co ona bar-
dzo lubi, ale najlepiej działa przede wszystkim szczera 
rozmowa. To podstawa do tego, abym mógł jej pomóc.

Jest coś, co lubicie robić wspólnie?
Tak, uwielbiamy oglądać filmy. Tylko gusta mamy róż-
ne, ja wolę komedie, Sylwia kryminały. Relaksujemy 
się wydreptując kilometry podczas długich spacerów. 
Chodzimy ulicami miasta, mijamy bloki, kościół, idzie-
my przez park, rozmawiamy, śmiejemy się i jest nam  
po prostu dobrze. 

Bywa, że się kłócicie?
Oczywiście, że tak. Najczęściej o rzeczy, które tak  
naprawdę nie są istotne. 

Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę?
Bywa różnie, zależy kto zawinił. 

Gdyby mógł pan spełnić dowolne marzenie, co by to 
było? 
Nie mam wygórowanych marzeń. Chciałbym żyć  
w miarę spokojnie, bez towarzystwa ciężkich chorób 
czy nerwów. Mieć zabezpieczenie finansowe na przy-
szłość.

Gdyby miał pan dokończyć zdanie. Najważniejsze  
w życiu to… 
...rodzina, która zawsze wspiera, pomaga. Przyjaciel, 
któremu zawsze mogę powiedzieć o wszystkim, który 
wysłucha i pomoże rozwiązać ewentualne problemy.



Od jutra zaczynam  
nowe życie!

Monika jest piękna na zewnątrz - blondynka ze wspaniałymi nogami, którymi chciała przetańczyć  
życie, a w środku - wrażliwa, refleksyjna, z głową pełną pomysłów i nadzieją w głosie. Stomia była 
dla niej ostatecznością, zgodziła się na nią, pod jednym warunkiem: najpierw dziecko, potem worek.  
Słowa dotrzymała. Kiedy jechała na salę operacyjną, jej synek po raz pierwszy szedł do żłobka.  
Niedawno obchodziła pięciolecie życia ze stomią, a Julek został uczniem pierwszej klasy. Dla niej to 
wielkie święto, bo dzięki stomii zaczęła żyć. Na nowo. Poznając Monikę i jej historię - mam wrażenie, 
że każdy chciałby mieć w niej przyjaciółkę. Ja również. 

Kasia poznała Monikę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. To od niej dowiaduję się mnóstwa 
interesujących rzeczy, o których jej przyjaciółka nawet się nie zająknęła. Na przykład, że Monika gra  
w filmach paradokumentalnych, reklamach i często w siebie nie wierzy. Kiedy pytam, czy zdarza im się 
rozkleić, tak po babsku… Kasia szybko zaprzecza i dodaje, że mają zasadę: płaczą na zmianę. Bo kiedy 
jedna leży, druga musi być twarda.



Wszystko zaczęło się, gdy miałam 17 lat, natomiast  
dokładna diagnoza została postawiona trzy lata później. 
Już wtedy poniekąd wiedziałam, jak wygląda choroba  
i jak się z nią żyje, bo moja mama została zdiagnozowa-
na, gdy ja miałam 10 lat. Będąc dzieckiem widziałam jak 
po mamę przyjeżdżała karetka, sanitariusze zabierają  
ja do szpitala - to wryło się w pamięci. Ale co tak na-
prawdę mnie czeka - tego nie przewidziałam. 

Jak pani zareagowała na diagnozę?
Pani doktor, która przyszła z diagnozą, powiedzia-
ła, że muszę zweryfikować swoje plany. To był cios.  
Wyjeżdżałam wtedy na studia do Ciechanowa, jedynej 
wówczas w Polsce, Szkoły Tańca Folklorystycznego  
dla choreografów. Marzyłam o tym od zawsze, od kie-
dy  tylko jako nastolatka trafiłam do zespołu ludowego,  
postanowiłam związać z nim życie. Choroba oznaczała 
koniec moich marzeń i to już na pierwszym roku studiów!  
W planach miałam Mazowsze… Ale tam trzeba mieć 
naprawdę końskie zdrowie, dla osób z problemami jakie 
miałam, nie było szans.

Pani profesor odpowiadała, że zamiast folkloru mogę 
studiować farmację – dla mnie, umysłu i duszy arty-
stycznej, była to propozycja nie do przyjęcia, więc jed-
nak dokończyłam szkolę – mimo, iż wiedziałam, że nie 
będę mogła podjąć pracy w zawodzie. Później poszłam 
na pedagogikę, żeby móc zostać na przykład instrukto-
rem tańca chociażby w centrum kultury. Koniec końców 
życia z tańcem nie związałam, bo nieustające nawroty 
choroby, skutecznie mi to uniemożliwiły. 

Chodzę jedynie na zajęcia taneczne – ale jako uczestnik, 
a nie instruktor.

Choroba rozwijała się?
Pierwszy poważny atak choroby przyszedł w trakcie 
wakacji. Brałam sterydy, byłam dość spuchnięta, mimo 
iż byłam bardzo szczupła, miałam wydęty brzuch. 
Śmiałam się, że wyglądam jakbym permanentnie była 
w trzecim miesiącu ciąży. Do szkoły wróciłam z mie-
sięcznym opóźnieniem, a moje obłe kształty natych-
miast wywołały falę plotek o rzekomej ciąży.  Niektórym 
tłumaczyłam, co się naprawdę stało - ale oczywiście nie 
było sensu opowiadać tego wszystkim.

Wspominała pani o chorobie mamy. Jak dziesięciolet-
nia dziewczynka, zapamiętała ten czas?
Pamiętam moment poprzedzający przyjazd karetki, 
widziałam co się z mamą dzieje, wymiotowała, miała 
konwulsje, traciła przytomność. Cały czas mam przed 
oczami ten widok. Potem wpadali sanitariusze i ją za-
bierali. To było straszne.

Pamiętam moje dwie babcie - jedna była z obozu  
mówiącego mi otwarcie, co się dzieje, a druga chcąc 
chronić przed trudną prawdą, zapewniała: mamusia po-
jechała tylko na zastrzyk. Wiele widziałam i rozumiałam 
- chcąc nie chcąc słuchając rozmów dorosłych i obser-
wując to, co dzieje się w domu. 

Myślę, że przez to szybciej dorosłam. Później, gdy 
mama była w szpitalu lub w sanatorium, to ja zajmowa-
łam się domem, bo tata był cały dzień w pracy. Mimo, 
że mam starszego brata, to obowiązek ugotowania 
obiadu, spadł na mnie. Pamiętam, że mama przygoto-
wała mi zeszyt, w którym spisała wszystkie przepisy. 
Dla mnie to był przyspieszony kurs gotowania. Póź-
niej nawet, gdy byłam na studiach i sama chorowałam,  

zawsze najpierw myślałam o mamie. Bałam się dzwo-
nić do domu, bo nie wiedziałam, czy mama odbierze  
i w jakim będzie stanie. Po głosie potrafiłam rozpoznać 
w jakiej jest kondycji. Znam ja na tyle, że nic przede mną 
nie ukryje. 

Co dalej działo się z panią? 
Wróciłam do Łodzi, po drodze jeszcze miałam epizod 
nieszczęśliwej miłości. Przez rok mieszkałam w War-
szawie. Związek rozpadł się, ponieważ mój chłopak 
twierdził, że moja choroba uwarunkowana jest psy-
chicznie. To była ciężka cegiełka do mojego i tak już 
kiepskiego stanu zdrowotnego.

Wróciłam do Łodzi, poszłam do pracy do banku i śred-
nio raz na pół roku lądowałam w szpitalu na pobyty 
dwutygodniowe. To była zdrowotna huśtawka, lepiej – 
gorzej, lepiej – gorzej. Non stop jakieś terapie biologicz-
ne, sterydy, immunosupresja – praktycznie cały czas 
byłam w stanie leczenia.

Znalazła Pani właściwego mężczyznę… 
W 2009 roku poznałam przyszłego męża, nie wiedzia-
łam, jak powiedzieć mu o chorobie i kiedy jest na to 
właściwy moment… Stwierdziłam, że muszę to zrobić 
jak najszybciej, nim zrodzi się między nami coś poważ-
niejszego. Wysłałam mu maila z linkiem opisujący czym 
jest choroba Leśniowskiego - Crohna. Chciałam, żeby 
na spokojnie mógł to przeczytać, przetrawić. Tymcza-
sem już po chwili dostałam odpowiedź: „Jeśli będę miał 
Cię pokochać, to pokocham taką jaką jesteś”. W 2010 
pobraliśmy się. I wtedy usłyszałam, od tej samej pani - 
wtedy już profesor, która wcześniej proponowała zmie-
nić folklor na farmację - że moje jelito jest jak sztywna 
rura od odkurzacza i trzeba je usunąć wraz z odbytem,  
i że stomię będę miała do końca życia.  

W tak brutalnych słowach?
Powiedziała to, dokładnie w taki sposób. Po tych sło-
wach umarłam w gabinecie na stojąco. Nie dość, że 
słowo stomia, że usunięcie odbytu, że do końca życia,  
to jeszcze bez grama empatii. Właśnie dokładnie tak jak 
powiedziałam – sztywna rura od odkurzacza.

Co pani czuła?
Załamałam się… Byłam chyba pół roku po ślubie, 
nie mieliśmy wtedy jeszcze dziecka. Miałam wizje,  
że mąż mnie pewnie zostawi, no bo właściwie nie ma 
nic do stracenia, a ja będę śmierdzącą babą, zamkniętą  
w czterech ścianach, bez znajomych. Po prostu koniec 
- wszystkiego! I absolutnie nie chciałam słyszeć o ope-
racji, o niczym.

Co było dalej? 
Zaczęły się godziny rozmów na forach internetowych, 
telefonicznych z osobami, które mają stomie. Tłuma-
czyli mi jak to wygląda, że dzisiaj jest o niebo lepiej  
i łatwiej żyć ze stomią niż było kiedyś. Pamiętam też,  
że na oddziale pojawiła się pani, która miała stomię  
od 20 lat, a wyglądała jak modelka. Te długie rozmowy, 
małymi kroczkami przekonywały mnie do tego, że może 
to rozwiązanie jest dla mnie jednak dobre.

Ostatecznie pojechałam do szpitala, z myślą, że opera-
cja odbyć się musi. 

Chciała jej pani?   
Nie byłam do niej przekonana, wręcz powiedziałam 
mężowi, że jak się mam obudzić z tym workiem na 
brzuchu, to nie chce budzić się wcale. Jeśli muszę iść 
pod nóż, to trudno… Pamiętam, że o godzinie 11 mia-
łam mieć operację, o 9 przyszedł do mnie profesor Dziki  
i oświadczył, że pół nocy przez mnie nie spał, bo myślał, 
co ze mną zrobić. Doszedł do wniosku, że widzi jakiś 
progres, że widzi szansę, na to by jelito jakoś się zrege-

Monika 



nerowało. I jeśli jestem z Łodzi, to żebym się pakowała 
i jechała do domu. 

I co? 
Poryczałam się, nie wiem czy ze szczęścia, czy ze zło-
ści, że tyle było tych emocji, a on w ostatniej chwili każe 
mi jechać do domu. Wtedy obiecałam sobie, że skoro 
został mi dany czas, to postaramy się o dziecko. I jak się 
uda, to mogą mi robić z brzuchem, co chcą.

Udało się?
Tak, ale mój stan był bardzo kiepski - wciąż musiałam 
być na sterydach, ciąża była zagrożona, a poród przed-
wczesny, bo w 31 tygodniu. Julek był przez miesiąc  
w inkubatorze na neonatologii. Poza tym wszystko 
było super, żadnych oznak wcześniactwa. Natomiast 
ja… widać było jak ciąża wyniszczyła mój organizm.  
Z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej, za punkt ho-
noru postawiłam sobie, że będę go karmić piersią, ile 
się da. Mój organizm wytrzymał pół roku, musiałam 
zacząć przyjmować leki, które wykluczały karmienie  
piersią. Przyznam, że syndrom odstawienia miałam  
chyba silniejszy niż sam Julek. 

Terapia przyniosła efekt? 
Wtedy zaczęła się wegetacja, a nie życie. Nie mogłam 
wychodzić z domu, ważyłam 44 kilogramy, byłam  
żywiona enteralnie (sondą dojelitową - przyp. red.). Jed-
ną ręką trzymałam rocznego szkraba, a drugą statyw  
z pompą i workiem do żywienia. Pamiętam, że była wio-
sna, popatrzyłam przez okno i wyrzucałam sobie - „Co 
ze mnie za matka?”. Mam dziecko, jest piękna pogoda,  
a ja nie jestem w stanie z nim wyjść do piaskownicy, tuż 
pod blokiem. Raz, że pompa dwa, że w każdej chwili  
mogłam być zmuszona pójść do toalety. Nie raz  
wyszłam z synkiem na spacer, a po drodze nie zdąży-
łam dobiec do toalety. To ogromne upokorzenie, uczucie 
takiego wstydu i… (płacząc) to wszystko już było, ale 
wciąż wzbudza we mnie masę emocji. 

Te sytuacje wpływały na to, że coraz bardziej dojrze-
wałam do decyzji o stomii. Koszmarny ból, niekończące 
się osłabienie i chodzenie do i z toalety na czworaka. To 
wszystko się we mnie piętrzyło, dochodziłam do wła-
snej ściany. W pewnym momencie stwierdziłam, że tak 
dłużej żyć się nie da. Nie jestem ani matką, ani żoną,  
tylko wegetuję właściwie leżę w łóżku, wstaję do toale-
ty, wracam i znów się kładę. 

Pojechałam do chirurga i poprosiłam, żeby mnie rato-
wał.

Ciężko było podjąć tą decyzję? 
Tak, ale gdy już to zrobiłam, poczułam spokój. Wiedzia-
łam, że nie mogę się tego bać, bo to ma przynieść nowe 
życie. 

Gdy byłam już w szpitalu i czekałam na zabieg, za-
dzwonił do mnie brat, rozmawiał ze mną - a ja w świet-
nym humorze - w pewnym momencie nie wytrzymał  
i stwierdził: mówisz o tym wszystkim, jakbyś miała mieć 
wyrywany ząb, a nie usunięte jelito i wyłonioną stomię. 
A ja na to: tak, bo od jutra zaczynam nowe życie!

Ktokolwiek dzwonił i zaczynał nade mną biadolić,  
odpowiadałam dokładnie tak samo. Podeszłam do tego 
zupełnie inaczej niż cztery lata wcześniej. Nie postrze-
gałam operacji jako koniec, a początek mojego nowego 
życia.  

Jak zaczęło się nowe życie? 
Gdy już było po wszystkim, pielęgniarki powiedziały,  
że pierwszy raz widzą pacjentkę, która z sali operacyj-
nej wyjeżdża z uśmiechem od ucha do ucha i głośno 
krzyczy: super, mam stomię! Wreszcie nie muszę cho-
dzić do toalety! - Wtedy byłam chyba bardziej dosłow-
na, bo krzyczałam: „do kibla”.

Jak zareagował mąż? Były trudne momenty? … prze-
cież każdy z nas ma limit w woreczkach o nazwach: 
empatia, cierpliwość, itd.
To jest cud! Mój mąż jest stoikiem. U mnie emocje są na 
wysokim poziomie, u niego cały czas spokój. Był prze-
ciwny operacji, twierdził, że taki zabieg zawsze zdążę 
zrobić. Szukał innych rozwiązań, dopiero gdy zobaczył, 
że ja już nie daję rady, powiedział: zrób to. Gdy usły-
szałam, że mam od niego zielone światło, zrozumiałam,  
że jest to pierwszy krok do akceptacji nowej rzeczywi-
stości. Dzięki temu było mi dużo łatwiej. 

Sam proces akceptacji stomii jest trudny? 
Uważam, że więcej niż 50% sukcesu w samoakcep-
tacji, to świadomość akceptacji ze strony partnera. 
Gdyby tego nie było, nie poradziłabym sobie z tym 
tak dobrze. Gdy u partnera jest akceptacja na sto pro-
cent, u mnie nie może być inaczej. Moja akceptacja  
stomii, to ogromna zasługa męża.  

Jak radziliście sobie po samej operacji? 
To było niesamowite. Operację miałam we wtorek, a już 
we czwartek przestałam brać leki przeciwbólowe. Chi-
rurg pytał: jak może pani funkcjonować bez leków, prze-
cież w środku jest ogromna rana. - Nie wiem, dlaczego, 
ale ja nie czuję bólu - odpowiedziałam. Nie uwierzył. Już 
po samym zabiegu cokolwiek czułam, odbierałam jako 
ból przyjazny, wiedziałam, że wszystko się goi. 

Jak wyglądała pierwsza zmiana worka? 
Właśnie… kryzys przyszedł, kiedy zostałam zaproszona 
do zabiegowego. Musiałam przed lustrem stanąć twa-
rzą w twarz z moją stomią. Poleciały mi łzy, miałam od-
ruch wymiotny, zaczęły się torsje. Nie byłam w stanie 
tam spojrzeć, to było obrzydliwe, jakbym miała kawa-
łek swoich wnętrzności na wierzchu. A tuż po operacji, 
wszystko jest przekrwione, obrzmiałe i brzydkie. Wtedy 
gruchnął mój optymizm. 

Długo to trwało? 
To dwa dni doła i płaczu. Myślałam, co ja sobie zrobi-
łam, jak ja będę z tym żyć? Wtedy z pomocą przyszły 
osoby bliskie i te dalsze, które mają stomię. Mijały kolej-
ne dni, a mnie bolało coraz mniej.  Po dwóch tygodniach 
porównałam swój stan - jak było i jak jest teraz. Był ład-
ny brzuch i potworne cierpienie. Teraz brzuch ma bliznę  
i worek, ale nic mnie nie boli, więc właściwie… nawet 
nie ma się nad czym zastanawiać!

Jak smakuje nowe życie?
Kiedy ułożyłam wszystko w głowie, zaczęłam po pro-
stu żyć. Kupiłam kostium kąpielowy, zaplanowaliśmy  
wyjazd na urlop. Po półtora miesiąca byłam na weselu  
u koleżanki i tańczyłam, jak gdyby nigdy nic. Gdy sły-
szałam muzykę, to nie mogłam wysiedzieć, nogi same 
wyrywały się do tańca. W pewnym momencie mąż 
wziął mnie na stronę i stwierdził, że chyba się zapomi-
nam, bo przecież niedawno miałam operację. (śmiech) 
Z każdym dniem było lepiej. Odważyłam się rzucić 
pracę, bo jak nowe życie, to kończę też rozdział pod  
tytułem bank i praca w korpo. Szybko dostałam nową  
i ruszyłam z kopyta.

Gdzie pani teraz pracuje?
Teraz rozkręcam własną działalność gospodarczą  
w branży handlowej, to jeszcze tajemnica, która niedłu-
go ujrzy światło dzienne. 

Mówiła pani o swojej pasji - tańcu. Gdyby mogła pani 
wybrać jeden z tańców, i przejść właściwie nie przejść 
nim, a przetańczyć całe życie, który by to był? 
Byłaby to chyba wiązanka tańców narodowych. Są mo-
menty, w których moje życie nabiera szalonego tem-
pa jak w oberku. Są też momenty, kiedy muszę mocno 
zwolnić, skupić się na sobie i każdym elemencie życia 
- jak w kujawiaku, który jest bardziej spokojny. Takie 
dwie przeciwności.



Jak czuje się Julek?
Julek właśnie poszedł do szkoły. To szczególny  
moment, bo kiedy ja szłam po swoje nowe życie, to był 
pierwszy września i on szedł do żłobka. Byłam bardziej 
przerażona jego pierwszym dniem w żłobku niż swo-
ją operacją. Teraz w moje pięciolecie operacji, poszedł  
do pierwszej klasy. 

Jest świadomy, że mama ma woreczek?
Tak, gdy był młodszy myślał, że tylko chłopcy robią 
kupę. Mąż mówił – musimy go uświadomić, że tak 
nie jest, bo pozna jakaś dziewczynę i rozstanie się,  
bo powie o fuj – ona robi kupę, chyba jest jakaś dziwna.

Posłuchałam Julka kiedyś w trakcie zabawy w lekarza: 
- dobrze, a teraz musimy panu zrobić zabieg, odciąć  
jelito. Trzeba je wyjąć na wierzch i uszyjemy stomię.  
Po czym dodał: - siusiaczka mu nie obetniemy, żeby 
miał dzieci. (śmiech) 

Raz zapytał, dlaczego to mam i czy chłopcom też się 
coś takiego przydarza. I czy on coś takiego będzie mieć?
 
Jak pani odpowiedziała na to trudne pytanie? 
Prawdę, że każdy może mieć, bo to następstwo choro-
by, ale on jest zdrowy i wierzę, że tak pozostanie. 

Julek ma szanse na rodzeństwo?
Pewnie by miał, choć jest w nas za dużo strachu. Mąż 
się boi o mnie, ja się boję o siebie i o to, że swój limit 
szczęścia wykorzystałam. Nie chcę prowokować losu. 

Myśleliśmy kiedyś o adopcji - ale na przeszkodzie sta-
nęła moja emocjonalność. Pani psycholog, która nas 
wspierała w procesie, ostrzegała: pani osobowość 
może tego nie udźwignąć. Mamy jedno dziecko, ale za 
to trzy koty!

Chce jeszcze zapytać o sprawy damsko-męskie.  
Niektórzy wspominają o potwornym strachu przed 
zbliżeniem, określają to jak prowadzenie za rękę przez 
ciemny korytarz. Chciałaby pani o tym opowiedzieć?
Zastanawiam się, kiedy był nasz pierwszy raz po ope-
racji? Pewnie po trzech miesiącach… Choć nie! Skoro 
już po półtora miesiąca tańczyłam na weselu, to może 
wcześniej? Nie wiem! (śmiech) Natomiast pamiętam 
sam moment, bo czułam się wtedy jakby to był mój 
pierwszy raz. Byłam zlana potem, trzęsłam się, bo to 
takie obnażenie się, na nowo. Miałam w głowie milion 
myśli, jak on zareaguje, gdy dotknie worka… Bo co inne-
go, gdy widzieć mnie przebierającą się, a co innego, gdy 
przytulamy się i ten worek dotyka jego brzucha… Piotr 
zauważył co się ze mną dzieje, a ponieważ nie jest wy-
lewny, powiedział tylko: akceptuje cię taką, jaka jesteś. 
To jedno zdanie było magią, zawierało wszystko czego 
potrzebowałam. 

Dziś, gdy z perspektywy czasu, patrzy pani na to 
wszystko, to oprócz zdrowia - co jest najważniejsze?
Oprócz zdrowia? Jedynie zdrowie! Bo jeśli mamy zdro-
wie, resztę możemy ogarnąć, poukładać wszystkie 
klocki. Zdrowie jest na podium – na wszystkich trzech 
miejscach!

To co jest na miejscu czwartym?
Wszystko to, czego, bez zdrowia by nie było, czyli 
szczęście, rodzina, spełnienie, zadowolenie z życia itd.

Gdyby mogła pani spełnić jedno swoje marzenie,  
zakładając, że nie ma żadnych ograniczeń - co by to 
było?
Mhm… (dłuższa chwila milczenia, pierwsza w trakcie 
całej rozmowy) Nie wiem! Podobno trzeba mieć marze-
nia, ale ja nie mam marzeń – no może poza tymi ma-
terialnymi - na przykład nowy samochód, bo tego już 
trochę rdza zżera.  

Myślałam, że powie pani: trasa koncertowa z Mazow-
szem!
Oh, jeśli mówimy o abstrakcyjnych marzeniach, to 
chciałabym wystąpić z Mazowszem na scenie. Na przy-
kład przez tydzień znaleźć się w życiu, które miałam 
zaplanowane przed diagnozą – czyli gdy miałam dwa-
dzieścia lat, tak jak widziałam to jako zdrowa dwudzie-
stolatka.

Oprócz męża, kto dawał najwięcej wsparcia? 
Kasia, moja przyjaciółka, poznałyśmy się w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej, siedziałyśmy razem  
w jednej ławce. W przyszłym roku będziemy obchodzić 
30-lecie przyjaźni. 

Ostatnio pojechałyśmy razem na spotkanie Fundacji 
STOMAlife, to był nasz babski weekend. Miałam tro-
chę obaw, bo Kasia, mimo iż jest otwartą dziewczyną,  
a i tematy stomii, czy choroby jako takiej, nie są jej obce 
- zdawałam sobie sprawę, że niektóre historie, czy żarty 
mogą być dla niej niesmaczne lub niezabawne. Uprze-
dziłam ją, że gdyby w pewnym momencie było dla niej 
za hardkorowo, to zawsze może wyjść po angielsku  
i odpocząć w pokoju, a ja to zrozumiem. Kasia odpo-
wiedziała: nie martw się, potrafię dostosować się do 
każdego środowiska. I tak było. Kasia dostała rozstroju  
żołądka i biegała przez pół nocy do toalety, więc śmia-
łam się z niej, że jest prawdziwą przyjaciółką, która po-
trafi dostosować się naprawdę do każdych warunków. 



Jaka jest Monika?
To kobieta szukająca radości życia, w tym co robi. Teraz 
ma dużo projektów. Gra na przykład amatorsko w seria-
lach paradokumentalnych, nie wiem, czy się chwaliła?

Nie!
…no tak! Monika zbyt często wątpi w siebie, ale pracuję 
z nią nad tym. To niesamowite, że w cudowny sposób 
coś takiego przemilczała. Jeździ na castingi, dosta-
je role… Polecają ja do innych produkcji. To miała być 
przygoda, a zaczęła grać coraz więcej, reklamy, seriale… 
To świetny przykład na to, że stomia nie jest przeszko-
dą w realizacji marzeń. Jeśli ona się nie chwaliła, to ja 
to zrobię, można ją oglądać na przykład w „Trudnych 
Sprawach” w Polsacie.

Któraś z Was, jest w czymś lepsza? 
Szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawia-
łam, bo mamy zupełnie rożną sytuację. Ja jestem sin-
gielką bez dzieci, a Monika ma męża i syna – więc my-
ślę… Mogę powiedzieć, że Monika na pewno jest lepsza  
w tworzeniu związku (śmiech). Ja świetnie realizuję się 
w pracy. Jestem przekonana, że jej nowy projekt - firma 
- wypali i będzie wielkim sukcesem.

Wasz najbardziej zwariowany i niezapomniany  
moment to…
To weekend, o którym pani wspomniała. Zdałyśmy  
sobie sprawę, że przez te wszystkie lata nigdzie razem 
nie wyjeżdżałyśmy. Obiecałyśmy sobie, że będziemy  
to robić, przynajmniej raz do roku. To był dla nas bardzo 
cenny czas. Powiem tak: mistrzyniami kajakarstwa nie 
jesteśmy, wiemy na pewno (śmiech). 

Dlaczego? 
Jedną z atrakcji była wyprawa kajakowa, pływałyśmy 
od brzegu do brzegu, lądując za każdym razem w krza-
kach. Śmiałyśmy się, że na pewno przepłynęłyśmy naj-
więcej kilometrów. Ale nie poddałyśmy się, dałyśmy 
obydwie radę, z czego jestem dumna. 

Jakie są pani odczucia czy temat stomii to wciąż temat 
tabu? 
Kiedyś nie mówiono o raku i raczej nie widywało się 
na ulicy ludzi, chociażby z ogoloną głową. Dzięki temu,  
że zaczęto o tym pisać, a znane osoby zaangażowa-
ły się w profilaktykę lub dzieliły się doświadczeniami  
z okresu choroby, nowotwór stał się w pewnym sensie 
czymś „naturalnym”, bliższym. 

Stomia to ciężki temat, nazwijmy go po imieniu – gów-
niany, ale naprawdę dużo ludzi ma stomię lub będzie ją 
miało, dlatego tak ważne by o niej mówić. 

Na wspomnianym już wyjeździe odbyła się sesja,  
a zdjęcia są ilustracją w pani książce. Cel jest prosty  
pokazać i opowiedzieć ludziom, że ze stomią można 
normalnie funkcjonować. 

Myślę, że niewiele osób ma świadomości, ile ludzi ma 
stomię. Zresztą nie ukrywam, że po wyjeździe funda-
cyjnym, zadałam pytanie znajomym czy wiedzą czym 
jest stomia. Większość z nich odpowiedziała: nie wiem. 
Dlatego trzeba to zmienić, nie wolno się tego bać. 

Był taki moment, gdy bała się pani o przyjaciółkę? 
To przykre, gdy bliska osoba przeżywa ciężkie chwile. 

Kiedy miała mieć wyłonioną stomię – zastanawiałam 
się, czy ona się w tym odnajdzie, nie podda, czy so-
bie poradzi, bo to jednak duża zmiana w ciele… Nigdy 
jednak nie wątpiłam w to, że będzie dobrze, że Monika 
wyjdzie z tego. Moja wiara w Monikę dotyczy nie tylko 
zdrowia, ale różnych rzeczy, które w życiu robi. Nawet 
gdy ona w siebie wątpi, ja zawsze wierzę, że sobie po-
radzi. Ona ma w sobie dużo siły do walki, wystarczy ją 
tylko w tym wspierać. 

Zna pani potęgę siły Moniki, jest coś za co ją pani po-
dziwia?  
Za jej dobroć, za chęć pomocy innym, robi to nawet gdy 
sama ma cięższy czas. Zawsze jest dla innych. To jest 
bardzo ważna i niestety w dzisiejszych czasach, rzadka 
cecha. Przepraszam, że ja tak ciągle wracam do wspól-
nego wyjazdu. Wśród uczestników był młody chłopak, 
szykował się do operacji, jego matka była załamana! 
Z inicjatywy Moniki nagrany został filmik ze słowami 
wsparcia, od wszystkich obecnych stomików. To jest 
coś, co trzeba pokazać ludziom, że niezależnie od tego, 
co się dzieje, jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż 
nam się wydaje. 

Skąd pani czerpie siłę?
Całe życie zmagałam się z niepełnosprawnością. Mam 
wrodzoną wadę dłoni, przeszłam 14 operacji i chyba 
przez to, że od najmłodszych lat, regularnie bywałam  
w szpitalach, często bez rodziców - bo takie były czasy 
i zwyczaje - to sprawiło, że mam dość twardy charakter. 

Czy choroba Moniki w jakikolwiek sposób rozluźniła 
wasze więzi? 
Nasza przyjaźń miała chwilę przerwy i nie miała ona nic 
wspólnego z chorobą, tylko z moim dłuższym pobytem 
za granicą. Myślę, że prawdziwa przyjaźń, to nie bycie 
przy sobie jedynie, gdy jest dobrze, ale przede wszyst-
kim, kiedy jest źle. To nie tak, że tylko ja wspieram Mo-

nikę, to działa w dwie strony, na tym polega przyjaźń.  
Nigdy nie było momentu, żebym była Moniką zmęczo-
na. Było mi przykro patrzeć, jak cierpi. Denerwowała 
mnie własna niemoc, bo nie mogłam ulżyć jej cierpieniu. 
Jedyne co mogłam, to być przy niej, trwać i do znudze-
nia powtarzać: będzie dobrze, zobaczysz! 

Zdarzało się, że wymiękałyście obie i lały się łzy? 
Nie! Ryczymy na zmianę. Bo jak to w przyjaźni bywa, 
jedna musi być twarda, kiedy druga leży. Mamy to usta-
lone. 

Raz miałyśmy zabawna sytuacją. Obydwie mamy gru-
pę inwalidzką, parę lat temu wystrojone wybrałyśmy 
się na koncert, a potem pojechałyśmy na kawę. Zapar-
kowałyśmy na miejscu dla niepełnosprawnych, nagle  
zatrzymuje się przy nas policjanci i pytają, czy jest kart-
ka inwalidzka - kiwnęłam głową, że tak. Już zaczęli 
odjeżdżać… wrócili i chcąc się upewnić zapytali: która 
z pań jest niepełnosprawna? Na co Monika wypaliła  
– obie! (śmiech).
 
W Polsce pokutuje dziwny stereotyp, że niepełno-
sprawność, to wózek albo brak kończyn. Niepełno-
sprawność nie zawsze polega na widocznym kalec-
twie. Mit, że niepełnosprawny, to ktoś, z kim na pewno 
coś jest nie tak, odchodzą do lamusa. Pracuję w klubie  
bilardowym, w zespole mam chłopaka, który stracił całą 
rękę, gra w bilard i odnosi sukcesy! Wszelkie ogranicze-
nia są jedynie w naszej głowie.

Czy z powodu niepełnosprawności miała pani jakieś 
przykre sytuacje w życiu?
Miałam ich masę. Najgorsza była podstawówka, dziś 
to rozumiem - byliśmy jeszcze dzieciakami. W liceum 
spodziewałam się większej dojrzałości i otwartości, 
ale nawet wtedy padały niefajne komentarze. Myślę,  
że dzięki mnie koleżanki czy koledzy, mogli oswoić się 
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z tym, że ktoś może być inny, co nie znaczy gorszy.  
Postrzegam to jako duży plus.
Właściwie w dorosłym życiu jest podobnie. Doskonale 
wiem, kiedy ktoś zauważa moją dłoń, reakcje są różne 
nawet wśród dorosłych. Teraz na szczęście to się zmie-
nia i cieszę się, że jesteśmy coraz bardziej widoczni i już 
nikt nie wytyka nas palcami. 

Nikt nas nie uczy odpowiednich reakcji? 
Rzeczywiście! Sama pamiętam, gdy byłam już nasto-
latką i pewna mama klepała dziecko, żeby pokazać mu 
moja rękę. To na pewno nie są adekwatne reakcje!

Ciężko zaskoczyć mnie niepełnosprawnością, ponie-
waż mój przypadek był naprawdę jednym z lżejszych. 
Przebywałam z dziećmi z zespołem Downa, z poraże-
niem mózgowym, z dzieckiem, które nie miało rąk i nóg, 
więc moja wada dłoni, była czymś zupełnie niewielkim  
w porównaniu, z tym co miałam okazję obserwować.

Popierała pani decyzję przyjaciółki o stomii? 
Monika codziennie zmagała się z silnym bólem i na-
tychmiastową potrzebą wizyty w toalecie - tu i teraz 
- domyślam się, że dla wielu ludzi to abstrakcja. Przez 
długi czas wierzyła, że pomoże leczenie biologiczne, ale 
ją wyniszczało. Stomia naprawdę jest ostatecznością 
i rozumiem ludzi, którzy z nią zwlekają, nie jest to nic 
komfortowego. Na szczęście Monika ma męża - myślę, 
że jest jej trochę łatwiej. Trudniej jest, gdy jest się sa-
memu i trzeba kogoś wprowadzić w swój stan zdrowia, 
zobrazować, jak to wygląda. I szybko muszę dodać:  
to nie wygląda źle.

Jak pani ją wspierała? Jakich argumentów używała?
Przede wszystkim, że na pewno będzie dobrze, że je-
steśmy w stanie żyć ze wszystkim, że przestanie cier-
pieć, to były najważniejsze argumenty. Brak normal-
nego funkcjonowania, ciągły strach o to czy wszystko 

będzie dobrze, kiedy wychodzi się do pracy jest okrop-
ny. Monika potwornie cierpiała, teraz jest zdecydowanie 
lepiej. I najważniejsze, że ona już wie jak z tym żyć. 

To choroba, która wiąże się z upokorzeniem, mówiło 
mi o tym wiele osób… 
To wynik tego, że nie mówimy o tej chorobie! To jest 
wstydliwy temat i ludzie boją się o tym mówić. A ja po-
wiem inaczej, im więcej osób o tym usłyszy, tym lepiej. 
Tym będzie on bliższy, bardziej zrozumiały. 

Choroby jelit, jak chyba każda choroba, jest czymś 
stresującym…
Stres nasila objawy choroby. Jeśli pogarsza się fizycz-
ność, pogarsza się i psychika. A dostęp do psychologów 
jest marny, podobnie jak do całej służby zdrowia. Warto 
jednak walczyć o swoje, pójść do specjalisty i powie-
dzieć, w czym jest problem. On może pomóc znacznie 
lepiej niż ktoś bliski. I nie poddawać się, gdy okaże się, 
że specjalista nam nie pasuje. Jest wielu z dyplomami  
i są kiepscy. Jak raz natniemy się na kiepskiego mecha-
nika, nigdy więcej do niego pojedziemy… z lekarzami  
i psychologami powinniśmy postępować tak samo.  
Nie ten, to inny - aż spotkasz tego, który ci odpowiada. 

W czym znajduje pani ukojenie? 
W nurkowaniu. Dwa tygodnie temu wróciłam z wy-
prawy. Nie nurkuję długo – półtora roku temu zrobiłam 
kurs, ale mam już na koncie 44 nurki i zrobiłam advan-
ce’a, czyli mogę schodzić do głębokości 32 metrów. 
Świat podwodny jest naprawdę magiczny. Kiedy jestem  
w wodzie, nic innego się nie liczy. Tam jest zupełnie 
inna czasoprzestrzeń. 

Bliski memu sercu jest też bilard. Troszkę grywam,  
a raczej próbuję, uwielbiam też oglądać innych graczy, 
mamy dużo turniejów. Praca jest moją pasją, nie męczę 
się przychodząc do pracy tylko odczuwam wielką przy-
jemność.

Kto oprócz Moniki był i jest dla pani największym 
wsparciem?
Moja mama, która jest zawsze przy mnie. Popiera moje 
decyzje, które zawsze są moimi decyzjami, bo nie pró-
buje mnie zmieniać ani na mnie wpływać. Jest zawsze 
wtedy, kiedy być powinna. To działa na szczęście  
w dwie strony. 

Dużo rozmawiałyśmy dziś o zdrowiu, co oprócz niego 
jest dla pani najważniejsze? 
Rodzina, moi bliscy absolutnie. Myślę, że zawsze tak 
było i zawsze tak będzie. 

Proszę wyobrazić sobie, że ma pani cudowną moc - 
nieograniczoną możliwość spełnienia jednego marze-
nia – co by to było?
Z rzeczy przyziemnych – to zdecydowanie własna  
rodzina, a z tych bardziej realnych, to kolejna wyprawa 
nurkowa.

Jest coś, czego pani żałuje?
Jest dużo rzeczy, których żałuje, jednak z większości 
staram się wyciągnąć lekcje, uczyć się na swoich błę-
dach. 

Boi się pani czegoś? 
Nie boję się utraty pracy czy nawet jakichś pro-
blemów zdrowotnych, ale utraty bliskich, ponie-
waż kilka wyjątkowych osób straciłam, boję się  
o kolejne… Dlatego staram się spędzać z nimi jak naj-
więcej czasu, jak najczęściej mówić im, co do nich czuję, 
bo nigdy nie wiem, czy nie jest to nasze ostatnie spo-
tkanie. 



Szpitalne love story

Adrian studiuje logistykę i pracuje w jednej z zielonogórskich firm. Jego historię wypełniał ból, roz-
paczliwe poszukiwania pomocy u specjalistów z całej Polski i ogromne wsparcie, które płynęło ze 
strony rodziców, kolegów z roku i z pracy. Kiedy stan jego zdrowia był beznadziejny i nikt nie dawał 
cienia szansy, że będzie lepiej, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce - odnalazł lekarza, który nie 
tylko uratował mu życie, był też jego psychologiem i pośrednio swatką. Na szpitalnym oddziale spotkał 
miłość swojego życia. 

Agnieszka jest urzędniczką, mieszka pod Poznaniem. Jeszcze przed rozmową wysyła mi SMS-a  
z wierszem, jaki napisała na cześć Adriana i swojego uczucia. Oto jego fragment: 

„… oczy swe wytrzeszczyła
bo dawno takiego cuda nie przyuważyła

W organizmie zaszły reakcje 
biologiczno - chemiczne
I przyznaję bardzo dynamiczne 

Adi zadziałał jak narkotyk 
że aż Aga poczuła 
na sobie jego dotyk…”

Nie bała się związku z mężczyzną po zdrowotnych przejściach, bo miała już doświadczenie walki  
z nowotworem matki. Wie co to znaczy ból, a nawet śmierć. Jest przekonana, że to nieżyjąca już 
mama, zesłała jej Adriana. Razem z Adim - tak pieszczotliwie o nim mówi - nie boi się niczego.  
Na razie żyją na odległość, ale prace nad stworzeniem własnego gniazda, są już zaawansowane.  
Ona zapowiada, że w ich wspólnym domu zajmie się wszystkim: praniem, sprzątaniem, gotowaniem, 
itd… On ma jedno zadanie. Po prostu ją kochać. 



Patrząc z perspektywy czasu, były jakieś symptomy, 
które pan przegapił?
Pierwsze niepokojące objawy zauważyłem w 2013 
roku. Bagatelizowałem coraz częstsze biegunki, tłuma-
cząc sobie, że na pewno zaszkodziło mi coś, co zjadłem 
albo że złapałem grypę żołądkową, a po kilku dniach 
przejdzie… W 2014 od lekarza rodzinnego dostałem 
skierowanie na kolonoskopię, ale nie zgłosiłem się na 
badanie. Skierowanie straciło ważność… Kiedy objawy 
zaczęły być uciążliwe, poszedłem po kolejne skierowa-
nie. Diagnoza: choroba Leśniowskiego - Crohna. Dziś 
potrafię ocenić, że objawy choroby występowały przez 
blisko dwa lata. Brak odpowiedniej decyzji oraz niewy-
konanie badania - to ewidentnie moja wina. 

Jak przyjął pan diagnozę?
Nie docierała do mnie powaga sytuacji. Kiedy odbie-
rałem wynik kolonoskopii usłyszałem, że natychmiast 
mam zgłosić się do gastrologa. Tym razem posłucha-
łem. Od gastrologa usłyszałem potok suchych słów,  
w niezrozumiałym dla mnie języku medycznym oraz  
że to jest choroba nieuleczalna, że czeka mnie długie 
leczenie, że będę z nią do końca życia. 

Na własną rękę zacząłem szukać informacji. Im więcej 
czytałem, tym było gorzej… komplikacje, nowotwo-
ry, itp… dopiero kiedy znalazłem grupę wsparcia na  
Facebooku, zacząłem czuć się lepiej, bo wielu ludzi  
pisało, że z tą choroba można normalnie żyć, tylko trze-
ba brać leki i pilnować diety. 

Jest pan młodym, 30-letnim mężczyzną, czy zdawał 
pan sobie sprawę z tego, jak choroba wpłynie na  
codzienne życie? Jak je utrudni?

Kiedy objawy narastały, byłem przerażony. To działo się 
mniej więcej w połowie studiów, na zajęcia chodziłem 
z pampersem, a kiedy zapomniałem go założyć, to ropa 
wylatywała mi nogawkami spodni. To nie jest coś miłe-
go, kiedy jesteś na wykładzie wśród czterdziestu innych 
studentów i czujesz jak po nogach leci strumień ropy. 
Musisz wstać, dojść do toalety i ogarnąć się… 

Mimo wszystko, cały czas byłem aktywny, studiowałem 
i pracowałem - żadnych zwolnień lekarskich. Koledzy 
z roku, zawsze stali przed uczelnią, by pomóc mi przy 
wysiadaniu z auta. Brali ode mnie plecak, laptopa i pod-
trzymywali, kiedy wchodziłem po schodach. Tak wyglą-
dały 2 lata mojego życia. Dzień w dzień i nawet przez 
sekundę żadnej poprawy czy ulgi.

To wszystko musiało być dla pana bardzo trudne…
Do grudnia 2017 roku, w ogóle sobie nie radziłem  
z samopoczuciem psychicznym, miałem różne myśli.  
Te ostateczne również. Zastanawiałem się czy warto 
się leczyć i czy w ogóle jest sens żyć. 

Współpracownicy i koledzy ze studiów mówili, żebym 
się nie załamywał, ale naprawdę nie było we mnie cie-
nia nadziei, że kiedyś będzie lepiej. Tułałem się po leka-
rzach. Jeden, drugi, trzeci, czwarty… cały czas to samo 
leczenie - nasiadówki z kory dębu i farmakologia. Zero 
zmian. Kolejna wizyta, kolejne leki… Żadnego planu  
leczenia. Nic!

Jaka na pana zmagania z chorobą reagowało otocze-
nie?

Nie kryłem się z tym co mi dolega, więc reakcja ludzi 
w pracy była bardzo pozytywna. Zresztą trudno było 
tego nie zauważyć. Z bólu niemal non stop miałem łzy 
w oczach. W ciągu dnia odbywałem średnio trzy długie 
wizyty w toalecie i tyle samo „sprintów” pod prysznic 
- by przemywać tą przetokę. Jedynie ciepła woda na 
chwilę łagodziła potworny ból. 

Nikt się ze mnie nie naśmiewał, nie wytykał palca-
mi, jeśli takie reakcje miała pani na myśli. Nie czułem,  
że jestem gorszy – wręcz przeciwnie – dużo ludzi zaan-
gażowało się w pomoc. Gdybym został sam i nie miał 
wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół i kolegów, to my-
ślę, że bym sobie nie poradził. Że mogłoby to się skoń-
czyć tragicznie.

Bezsilność wobec własnej choroby potrafi odebrać 
chęć do życia… ale bezsilność wobec choroby dziecka 
- jest potworną męką. Jak reagowali rodzice, widząc 
pana cierpienie?
Mama była przerażona, ale nie dawała po sobie poznać, 
że coś jest nie tak. Kiedy słyszała, że mój wrzask i płacz 
wydobywający się zza drzwi toalety, podejrzewam,  
że nie raz uroniła łzę, ale na zewnątrz była twarda. Jeź-
dziła ze mną na wizyty, pomagała, zawsze była obok 
mnie. Nawet gdy spędzałem sylwestra w szpitalu, była 
ze mną. 

Jak reagował tata?
Bardzo wszystko przeżywał, ale nie okazywał emocji. 
Wspierał mnie w dojazdach na wizyty lekarskie czy po-
byty w szpitalu. Miałem w nim też wsparcie w pracy,  
bo pracujemy w jednej firmie.

Opowie pan o momencie kiedy pojawia się światełko 
w tunelu?
Byłem tuż po wizycie u lekarza w Warszawie, usłysza-
łem że jestem w takim stanie, że nic nie da się zrobić. 

Skoro autorytet mówi - NIC - uwierzyłem i załamałem 
się… Zastanawiałem się: tak mam żyćprzez cały czas? 
Ile jeszcze pociągnę?

W akcie desperacji zamieściłem na stronie grupy 
wsparcia na Facebooku, post z zapytaniem czy ktoś  
z tu obecnych zna lekarza, który zajmuje się takimi przy-
padkami. Nazwisko profesora Banasiewicza pojawiło 
się w wypowiedziach czterech, może z pięciu osób.  
To znana osoba w świecie chirurgów. Umówiłem się  
na wizytę i to był strzał w dziesiątkę - 19 grudnia 2017 
roku, to data przełomowa w moim życiu.

Pierwsza wizyta u profesora Banasiewicza. Leżę na 
kozetce i profesor mówi, że ma dla mnie przykrą wia-
domość - „Trzeba natychmiast operować”, a ja na to, 
że to świetna wiadomość, bo od dwóch lat jeżdżę po 
Polsce i błagam różnych specjalistów o jakieś działanie!  
Że mogę być operowany nawet dzisiaj!

Profesor powiedział, żebym Wigilię spędził w domu  
i zgłosił się do szpitala w pierwszy dzień po świętach. W 
szpitalu na Przybyszewskiego w Poznaniu zoperowa-
no mi przetokę. Zaraz potem był Sylwester, spędziłem  
go w szpitalu, ale szczęśliwy, że w końcu zoperowany.

Było świętowanie?
Radość. Bo ten sylwester, to najlepszy zbieg okoliczno-
ści w moim życiu.

To happy end szpitalnej historii?
Nie do końca, bo po nowym roku profesor przyszedł  
do mnie z propozycją stomii. Powiedział, że przetoka  
i ropnie, które miałem, były olbrzymich rozmiarów,  
że jest marna szansa by wyleczyć to bez stomii. Że na-
wet jak się wygoi i zacznę się wypróżniać, to z czasem 
mój stan wróci do tego, co było wcześniej. Oczywiście 
spanikowałem i powiedziałem, że to wykluczone i nie 

Adrian



zgadzam się na żadną stomię. On ze spokojem odpo-
wiedział, że to tylko propozycja, na którą nie muszę się 
godzić i że możemy działać bez stomii, ale uprzedza,  
że mam 1% szansy na powodzenie takiego leczenia.

Udało się?
Po dwóch miesiącach wróciłem na oddział, bo się 
pojawił „mój przyjaciel” ropień. Profesor go naciął, 
przepisał kurację antybiotykową - wytrzymałem do 
marca. Ból był tak ogromny, że błagałem o stomię.
Profesor westchnął głośno i powiedział: Mówiłem ci,  
że wrócisz… 20 marca 2018 wyłonił mi stomię.

Otrzymał pan od lekarza nie tylko specjalistyczne le-
czenie ale słyszę, że również wsparcie psychiczne…
Dokładnie, profesor jest moim najlepszym psycholo-
giem. W kwestii mojego leczenia, zawsze miał konkret-
ny plan. Nigdy nie było tak, że gdy działo się coś złego, 
mówił „wykup receptę i siedź w domu”. Zawsze prosił, 
bym przyjechał, musiał mnie obejrzeć, a potem składał 
konkretną propozycję, co robimy dalej. To fachowiec, 
który w razie niepowodzenia ma wizje co dalej. Zawsze 
była druga, trzecia, czwarta opcja, żeby - jeśli to moż-
liwe - uniknąć operacji. Nie zawsze się udawało… Ale 
miałem konkrety plan rozpisany na etapy i osadzone  
w czasie. Wiedziałem rok, dwa do przodu co mnie cze-
ka. Miałem też świadomość, że muszę się odpowiednio 
do operacji przygotować - być aktywny fizycznie.

Jak pan się przygotowywał?
Ćwiczyłem tak jak już robiłem to wcześniej. Zależnie od 
pory roku: zimą starałem się jeździć na nartach, latem 
pływałem kajakami, chodziłem na siłownię, cały czas 
wędkowałem i jeździłem motocyklem. Pojechałem mo-
torem nad jezioro Balaton na Węgry, chciałem to zrobić 
ze stomią, żeby pokazać, że można!

Nie dość, że profesor „uratował panu tyłek”, to rów-

nież pośrednio ułożył panu życie osobiste…
Jeszcze mnie zeswatał!

Przedstawił panu kogoś?
Niezupełnie, ale pośrednio miał wpływ na to, że spotka-
łem kogoś dla mnie bardzo ważnego. Podczas jednego 
z moich pobytów w szpitalu, profesor poprosił, mnie  
żebym porozmawiał z pacjentką, która nie zgadza się 
na stomię. Miałem opowiedzieć jak wyglądało moje  
życie przed wyłonieniem. Przez dwie godziny opowia-
dałem o swoich doświadczeniach i odczuciach. Że to 
nie jest nic strasznego, że to furtka do lepszego życia, że 
zapomni o wszystkich dolegliwościach, że będzie mo-
gła normalnie funkcjonować… Tylko szczerość i prawda. 
Pokazałem jej zdjęcia, jak pływam kajakiem, jeżdżę na
nartach, pracuję… Ostatecznie udało mi się ją przeko-
nać... i zdobyć jej numer telefonu. Dziewczynie wyło-
niono stomię. Jak tylko poczułem się na siłach, zapyta-
łem SMS-em, czy mogę przyjść do niej na oddział. Ona,  
że oczywiście mogę wpaść, ale za chwilę przyjdzie  
z odwiedzinami jej koleżanka i jeśli nie będzie przeszka-
dzać mi jej obecność - to zaprasza. Poszedłem. Finał 
historii jest taki, że odwiedzająca koleżanka - Agnieszka 
- jest moją życiową partnerką.

Czy stomia rozwiązała wszystkie problemy?
Sam zabieg przeszedłem bez komplikacji, czułem się  
w miarę dobrze. Ból odbytu malał z dnia na dzień, na-
wet z godziny na godzinę. Ale po dwóch tygodniach, 
pojawiły się komplikacje ze stomią – dwie przetoki około 
- stomijne. Mówię do profesora – dopiero wyleczyliśmy 
jeden tyłek i już pojawiły się problemy z drugim tyłkiem. 
Cały oddział był zaangażowany by obyło się bez kolej-
nej chirurgicznej ingerencji. Pod koniec maja konieczna 
była korekta stomii i też średnio pomogła, ponieważ 
Crohn był na tyle aktywny, że nic się nie chciało goić. 
Walczyliśmy do lipca powalczyliśmy i w końcu udało się 
to wygoić.

Jest coś, czego pan się boi?
Chyba śmierci się boję. Poza tym gdy mam już porząd-
ne leczenie, szpital, lekarza, na którego mogę liczyć  
o każdej porze dnia i nocy, nie boję się niczego.

Był pan po trzech stronach rzeczywistości – bez,  
ze stomią i po zespoleniu. Która z decyzji jest trudniej-
sza do podjęcia - wyłonienie czy zespolenie?
Mnie trudniej było namówić na zespolenie niż na wyło-
nienie. Przed wyłonieniem stomii mamy sytuację kry-
tyczną, walkę z bólem połączoną z osłabieniem fizycz-
nym i psychicznym. Jeśli pacjent ma dobrze wyłonioną 
stomię, akceptuje ją, a co najważniejsze ma dobrze do-
brany sprzęt, to nie oszukujmy się, jakość jego życia po-
lepszyła się na tyle, że ostatnią rzeczą o jakiej myśli to 
zespolenie i ryzyko powrotu do dramatycznej codzien-
ność, którą pamięta z czasów bez stomii.

Po zespoleniu czuję się tak samo jak wcześniej, tylko 
po prostu flaka mi brakuje. Za wiele się nie zmieniło, 
myślałem, że będzie dużo gorzej, że znów będę biegał  
do toalety, ale jest naprawdę dobrze. Pomogło mi to,  
że miałem 100% zaufania do lekarza.

Po wyłonieniu ludzie często załamują się, bo mają źle 
dobrany sprzęt. To jest pierwsze, co powinno być po 
operacji zrobione. Jeśli pacjent ma sytuację podobną  
do mojej – dobry, profesjonalny i co najważniejsze zaan-
gażowany personel, pielęgniarki znające się na rzeczy, 
to połowa sukcesu. Ale wiem od innych pacjentów, że 
nie zawsze jest tak kolorowo – skóra zaczyna robić się 
czerwona i zaogniona, tworzą się ranki, sprzęt przecie-
ka, pojawia się mega-nieprzyjemny zapach - wszystko
przez niedopasowany sprzęt.

Skąd w panu odwaga, na opowieści o tak szalenie 
intymnych sprawach? Wydaje się, że kobiety są sil-
niejsze psychicznie - ciąża, poród, komplikacje po, 

a mężczyźni…. Chyba jest inaczej, chociaż czuję,  
że zmierzam w złą stronę - brnę w stereotyp.
Nie można się wstydzić, taka choroba może spotkać 
każdego. Trochę jest tak, jak pani mówi. Kobiety są sil-
niejsze od facetów i chyba bardziej otwarte. Ale spo-
tykałem się z różnymi przypadkami. Nie oszukujmy się 
- kobiety przykładają też większa uwagę do kultu cia-
ła. A faceci? Mamy trochę inne podejście. Wielokrotnie 
zdarzyło się, że przebierałem się w szatni na siłowni. 
Nie kryłem się specjalnie po toaletach, by zmienić wo-
rek. Raz miałem zabawną sytuację.

Jaką, proszę opowiedzieć…
W szatni na siłowni podszedł do mnie facet, taki któ-
ry jest szerszy niż dłuższy i wskazując na mój brzuch 
ryknął: E, co to za dziura? Nawet nie zastanowiłem się  
na odpowiedzią. Od razu wypaliłem, że kiedyś zrobiłem 
mały napad z kumplami i gliny mnie postrzeliły. Dlatego 
teraz mam dziurę i czekam aż się zrośnie. Ale bólu nie 
ma, bo duże odszkodowanie od państwa dostałem… 
Nie jestem w stanie opisać jego miny, ale czułem jak  
w sekundę urosłem w jego oczach. - Tak, poważnie - 
zapytał. No tak - bywa. Postrzelili, dziura się zrośnie  
i będzie dobrze.

Czy jest coś w życiu - oprócz zdrowia - co ma dla pana 
wyjątkową wartość?
Nie są to na pewno pieniądze, bo jeśli jest się zdrowym, 
to człowiek może zarobić. Ważniejsze jest szczęście, 
zdrowie, szczerość i spokojne życie.

Gdyby mógł pan spełnić marzenie, nawet to najbar-
dziej abstrakcyjne, co by to było?
Żeby w końcu wynaleziono lek na chorobę Leśniow-
skiego - Crohna, żeby już nikt więcej nigdy z jej powodu 
nie cierpiał.



Długo jesteście razem?
16 listopada będzie rok.

Jak się poznaliście? 
To niesamowita historia, spotkaliśmy się całkowicie 
przypadkiem w szpitalu. Pojechałam wesprzeć kole-
żankę przed ciężką operacją, a spotkałam tam Adria-
na, on jako szpitalny weteran również ją pocieszał. A ja  
w myślach powtarzałam: „O Boże! To on!”. Motyle  
do brzucha wleciały i tak zostały. Wtedy nawet nie 
wiedziałam, ile ma lat, że jestem osiem lat od niego 
starsza! Na początku nawet nie robiłam sobie nadziei,  
bo chciałam dać szansę koleżance, która poznała go 
jako pierwsza. 

„Nie jest w moim typie, ja lubię takich dobrze zbudo-
wanych, po siłowni… on jest akurat dla ciebie” - napi-
sała mi w SMS-ie. Pomyślałam, że tylko tak pisze i po 
tak ciężkim zabiegu, na pewno przyda jej się ktoś taki 
jak Adrian, nawet jeśli teraz uważa, że to nie ten typ.  
„Co ty Aga, daj mi święty spokój, gdzie ja z Adrianem!”. 
Starałam się być delikatna, nie podejmować żadnych 
dwuznacznych kroków, musiałam wyczuć, czy obie 
strony na pewno nie są sobą w jakiś sposób zaintere-
sowane.

I co były?
Absolutnie nie. Zero chemii.

To historia jak z filmu…
Często, gdy patrzę na Adriana, zastanawiam się jak 
można kochać kogoś nieznajomego i to tak bardzo.  
To pokazuje, jak niezwykła jest chemia uczuć. Czasami 
pytam go: Adrian, jak my mogliśmy bez siebie w ogóle 
żyć? 

Koleżanka, którą pani odwiedzała w szpitalu ucieszy-
ła się, że jesteście razem?
Tak, oczywiście, nawet ostatnio odwiedziliśmy ją - 
już jako para. Nie mogła się nadziwić, że Adrian taki 
spokojny. A ja myślę, że dwóch wariatów w jednym 
związku to za dużo. Ktoś musi trzymać fason i dystans,  
bo gdybyśmy oboje byli tacy jak ja, to by było szaleń-
stwo.

Miała pani jakieś wątpliwości, wchodząc w związek  
z Adrianem, który ma poważne problemy ze zdro-
wiem? 
Dzięki koleżance, przez którą poznałam Adriana, wie-
działam czym jest stomia. Dużo czytałam o ludziach, 
którzy z nią żyją. Dla mnie to była całkowita normalność 
i wydawało mi się to oczywiste, że jedni załatwiają się 
w taki, a drudzy w trochę inny sposób, może nawet bar-
dziej higieniczny.

W razie nagłego zwrotu akcji czuje, że jest pani przy-
gotowana do walki o zdrowie Adriana…
Myślę, że tak. Jestem starsza, na pewno dojrzalsza niż 
kobiety w jego wieku. Miałam mamę chorą na glejaka 
czwartego stopnia - przerobiłam każdy z etapów jej 
choroby. Tak na prawdę, żadne cierpienie nie jest mi 
obce. Nawet kiedy Adrian po operacji przyjechał do 
mnie i miał jakiś gorszy dzień z bólami, to zastanawia-
łam się jak mu pomóc. Miałam jeszcze po mamie do-
bre leki przeciwbólowe i dałam je Adrianowi śmiałam 
się, że jestem do wszystkiego – pielęgniarka, kucharka,  
bo potrafię wszystko ugotować i mam zapas leków nie-
zbędnych do życia.

Jest pani silną i zdeterminowaną osobą, jak radziła 
pani sobie z chorobą mamy? 
Na początku bardzo źle, przeżywałam to, zdawałam  
sobie sprawę czym jest ta choroba, bo wcześniej mie-
liśmy w rodzinie przypadek glejaka. Spadło to na nas 
jak grom z jasnego nieba. Początkowo mama zaczęła 
zapominać pojedynczych słów. Poszliśmy do neurolo-
ga, pani doktor zachęciła mamę, by w drugi dzień świąt 
wpadła do niej na dyżur do szpitala, to zrobi jej rezo-
nans - uspokoi się, że wszystko jest w porządku. Jeszcze  
w drodze do szpitala mama mi powiedziała, że czuje,  
że ma guza w głowie. Zmroziło mnie. Kiedy po rezo-
nansie, diagnosta otworzył drzwi i zobaczyłam jego 
minę, a potem powiedział, że jest guz… Zrobiło mi się 
gorąco, w naszą stronę szła już lekarka. - Czy to jest 
glejak? Zapytałam. Odpowiedziała, że nie wie. - Czy jest 
obrzęk palczasty - dociekałam. Wtedy zwątpiła i zapy-
tała, czy jestem z branży medycznej. Z wcześniejszych 
doświadczeń, wiedziałam dokładnie czym się charakte-
ryzuje choroba. Mimo chwilowego załamania psychicz-
nego całej rodziny, znaleźliśmy w sobie siłę do ciężkiej 
walki. Mogę powiedzieć, że mama praktycznie pokona-
ła barierę życia. Walczyłam z lekarzami o różne terapie 
dla mamy, odpowiednie dawki leków, itp… zależało mi, 
by miała komfort życia do samego końca. I tak napraw-
dę dopięłam swego. Jeszcze 15 czerwca zabraliśmy ją  
na wakacje, 3 lipca zmarła. Do samego końca była  
z nami, a nie tak jak w przypadku pacjentów z nowo-
tworami, którzy odchodzą w hospicjach… 

Co daje pani siłę? 
Nie wiem, teraz pewnie miłość. A wcześniej? Pomagała 
mi świadomość, że życie jest tylko jedno i trzeba z niego 
korzystać.

Adrian został zaakceptowany przez rodzinę? 
Raz miałam komentarz, ze strony swojej siostry, któ-
ra stwierdziła, że ona nie mogłaby być z kimś takim, 

jak Adrian. „No chyba, że jesteś z nim, żeby zaspokoić 
swoje wyrzuty sumienia po tym jak kiedyś krzyknęłaś 
na chorą mamę, bo nie zdążyła do toalety…” Rzeczy-
wiście była taka sytuacja, ale to było szokujące i trudne  
do natychmiastowego zaakceptowania, bo z osoby 
zdrowej nagle mama zmieniła się w osobę poważnie 
chorą… taką, której zdarza się na przykład nie zdążyć 
do toalety. 

Odpowiedziałam siostrze: „Jestem chrzestną chłopca, 
który ma cukrzycę - to twój ukochany syn, a mój chrze-
śniak. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek mówił o nim, 
w taki sposób jak ty o Adrianie. Cukrzyca jest ciężką 
chorobą, niosącą za sobą bardzo dużo konsekwencji… 
i nie chciałabym, aby ktokolwiek powiedział coś równie 
przykrego o twoim synu.”

Mój tata, bardzo polubił Adriana. Co prawda zażartował 
„Aga, przecież on jest dla ciebie za młody! Możesz mi 
powiedzieć, po co mu taka stara kobieta u boku?” On 
uważa, że dziewczyna w okolicach czterdziestki, to już 
starsza pani i że Adrian powinien się za młodszymi roz-
glądać. A ja mu na to, że to wszystko wina jego genów, 
że tak młodo wyglądam. Gorzej jest z moją córką… 

Radzicie sobie jako rodzina patchworkowa?
Adrian dobrze odnajduje się w nowej sytuacji, gorzej  
z moją 11-letnią Karoliną. Zawsze byłam tylko dla niej,  
a teraz jestem też dla Adriana, więc to normalne,  
że czuje zazdrość. „Ktoś, zabrał jej mamę”. Postano-
wiliśmy z Adrianem, że nie będziemy naciskać, ani na 
siłę jej przekonywać. Sama musi dorosnąć i przetrawić  
tą sytuację. 

To jak próba wytrwałości dla nas. Od samego począt-
ku ustaliliśmy, że nasze uczucie jest głębokie i Adrian 
ma świadomość, że Karolina może być nieco niesym-
patyczna. Sam stwierdził, że dziecko potrzebuje czasu, 

Agnieszka



a w sytuacjach kryzysowych najważniejsza jest rozmo-
wa.

Pani mama nie zdążyła poznać Adriana?
Nie, ale zawsze mówię Adrianowi, że mamuśka mi go 
zesłała. Kiedy jesteśmy razem, zawsze idziemy do niej 
na cmentarz. Pokazuję mamie Adriana, opowiadam  
o nim, o jego przeżyciach i tym, że jestem z nim szczę-
śliwa.  

Jak wygląda codzienne życie z mężczyzną ze stomią? 
Wygląda dokładnie tak samo, jak z osobą, która stomii 
nie ma. Do pierwszego spotkania z Adrianem przygoto-
wywałam się trochę, czytałam. W razie, gdyby doszło 
do zbliżenia wiedziałam jakie pozycje są najlepsze, i tak 
dalej, a gdy przyszło, co do czego, w myślach mówiłam: 
Boże! On chyba zapomniał o worku! Sama też nie od-
czuwałam tego w żaden sposób.

Adrian jest już po kolejnym zabiegu, zespolenia. Teraz 
jest lepiej?
Tak, jak najbardziej. Obawialiśmy się tego zabiegu,  
bo naczytaliśmy o skutkach pooperacyjnych, ale póki 
co, jest rewelacja. Dzisiaj Adrian do mnie przyjeżdża  
na weekend, bo tutaj ma motocykl i będzie nim wra-
cał do Zielonej Góry. Miesiąc po operacji! „Bo jest ład-
na pogoda i trzeba to wykorzystać”. On tak przed, jak  
i po operacjach, stara się żyć tak samo. 

Jaki będzie wasz dom?
Na pewno nie za duży, bo utrzymanie dużego domu, 
dużo kosztuje. A my chcielibyśmy jeszcze pożyć, świat 
pozwiedzać, ja trochę już pojeździłam - Hiszpania, 
Chorwacja, Francja, Egipt, Tunezja, Malezja, Szwajcaria, 
Norwegia, Koło Podbiegunowe - ale Adrian jeszcze nie, 
czekamy na koniec pandemii i ruszamy. W pierwszej 
kolejności Adrian chce zobaczyć Chorwację, więc pla-
nujemy wyjazd.

Co w Adrianie ceni pani najbardziej?
Niesamowity spokój i dojrzałość. Myślę, że to przez 
chorobę, która odbiła się na jego psychice. On dopiero 
teraz zaczyna żyć pełnią życia. 

… i fakt, że mnie pokochał.

Kto jest lepszy w domowych obowiązkach?
Ról w domu nie dzielimy i nigdy dzielić nie będziemy. 
Jednakże ja pochodzę z tradycyjnej rodziny, w której ko-
bieta prała, sprzątała i gotowała. W naszym domu były 
4 kobiety, moje siostry, mama, ja… i tata. Wszystkie mu 
nadskakiwałyśmy i nie przypominam sobie, żeby tata co-
kolwiek w domu musiał robić. Tak się nauczyłam, dlatego  
powiedziałam Adrianowi, że jego jedynym zadaniem 
jest mnie kochać. Facet nie będzie mi w garnkach mie-
szał, ma jeść, mówić, że mu smakuje i kochać.

Niematerialne marzenie do spełnienia to?
Na teraz to zdrowie, ale też wspólny dom, o którym  
marzymy.

Będzie w nim was więcej? 
Ja ze względów zdrowotnych nie mogę zajść w ciążę 
w sposób naturalny, jedyna furtka dla nas to in vitro. 
Ale Adrian mówi, że jedno dziecko nam w zupełności 
wystarczy. Wie, że lata lecą, młodsza nie będę, a gdy-
byśmy zmienili zdanie, to trzeba zacząć się starać. Już. 

Co dla pani jest najważniejsze w życiu?
Zdrowie i szczęście, u nas w domu mówiło się, że na 
Titanicu ludzie mieli zdrowie, tylko szczęścia im zabra-
kło. A szczęście to pojemny worek - najwięcej miejsca 
zajmuje w nim rodzina. 



 Zespawany z TYM

Dariusz Małachowski wraz z żoną Beatą i trzema córkami: Kasią, Natalią i Gosią, mieszkają w Solcu 
Kujawskim. Także tu, stomia to temat tabu, „przed operacją, nigdy nie słyszałem o kimś ze stomią. 
Nie wstydzę się, że mam worek - mówi, bardzo otwarcie, bo - żyję z TYM i dzięki TEMU - wyznaje.  
Od pięciu lat pracuje w domu, przejął wszystkie domowe obowiązki żony i nie uważa, by z tego  
powodu ucierpiała jego męskość, wręcz przeciwnie - bardzo lubi być „wykwalifikowanym operatorem 
sprzętu AGD” - jak sam o sobie mówi, choć tak naprawdę z zawodu jest spawaczem. 

Pani Beata związana jest z branżą papierniczą, ale trzyzmianowy system pracy sprawia, że rzadko 
się widują. Zwyczajnie za sobą tęsknią, dlatego każdą wolną chwilę, poświęcają na wspólne spacery 
i wycieczki do lasu. Zgranym duetem są od trzynastu lat. On mówi, że to ona zakochała się pierwsza. 
Ona w trakcie wywiadu zawiesza głos dwa razy. Pierwszy, kiedy odpowiada, za co kocha męża: za to, 
że jest i drugi, gdy zwierza się, że nie wyobraża sobie bez niego życia. 

Zgodnie przyznają, że choroba nie tylko wzmocniła ich związek, ale przyniosła też nowe znajomości,  
a nawet przyjaźnie. Poznajcie silny duet, który mocno wszedł w nową rzeczywistość wyznaczaną 
przez chorobę. 



Jak samopoczucie? 
Super, nie narzekam.

Gdzie i jak takiego optymizmu można się nauczyć? 
Nie wiem, ja wyssałem go chyba z mlekiem matki. Moja 
mama mimo, iż w dzieciństwie nie miała lekko jako 
żona, a potem matka była zawsze uśmiechnięta i pełna 
optymizmu. 

Co było najtrudniejsze - kiedy dowiedział się pan,  
że będzie żył ze stomią? 
Nie wiedziałem, że będę miał stomię. Lekarze uprze-
dzali, że mi to grozi, ale pewności nie miałem. Już wte-
dy, dużo czasu poświęcałem na poszukiwanie infor-
macji jak wygląda codzienne życie ze stomią. Chciałem 
przygotować siebie samego i najbliższych. Kiedy wybu-
dziłem się z narkozy, po operacji i zobaczyłem worek, 
byłem przerażony - samym wyglądem, a nie zaistniałą 
sytuacją. 

Wiadomo, pierwsze samodzielne zmiany sprzętu były 
stresujące, jak każdy popełniałem błędy, ale kiedy  
nauczyłem się odpowiednio dbać o stomię, zaakcepto-
wałem ten fakt i zaliczyłem go do zestawu codziennych 
czynności.

Czy od 2015 roku, momentu, w którym wyłoniono 
panu stomię, zmieniło się coś? 
Przede wszystkim stomia zmieniła moje życie, teraz nie 
ma w nim cierpienia. 

Niestety w ciągu kolejnych pięciu lat doszło kilka  
innych chorób. Nie pracuję zawodowo, pracuję z domu 
i dla domu - przejąłem wszystkie obowiązki żony. Żar-

tuję, że jestem wykwalifikowanym operatorem sprzętu 
AGD i dobrze mi z tym. Zapomniałbym! Dzięki stomii, 
poznałem kilkanaście nowych osób. To chyba wszystkie 
zmiany… 

Jak na pana chorobę zareagowała rodzina? 
Wszyscy byli przejęci, przestraszeni wręcz przerażeni, 
bo nikt w okolicy stomii nie miał, więc możliwość za-
sięgnięcia języka była zerowa. To temat tabu. Sam, ni-
gdy nie wstydziłem się tego, że mam worek. Mieszkamy  
w centrum miasta, mamy ogródek, w którym latem 
często biegam w krótkich spodenkach kosząc trawę. 
Po drugiej stronie domu mamy dwa sklepy, zdarza 
się że wpadam do nich w czasie upałów również bez  
koszulki i nic. Świadomie przełamuję tabu i udowad-
niam wszystkim dookoła i trochę też sobie - że TO coś 
normalnego, żyję z TYM i dzięki TEMU. 

Kiedy dzwonią do mnie ludzie po wsparcie, często sły-
szę, że nie mogą się z TYM pogodzić. A ja zawsze tłu-
maczę, że najważniejszym aspektem, jest fakt, że TO 
uratowało lub znacząco polepszyło życie. A dopiero  
potem można szukać negatywnych stron.

Są jakieś negatywne strony? 
Szczerze? Ja ich nie widzę, nie odczuwam. Powiem 
więcej, nie chciałbym wrócić do stanu przed stomią  
- do niewyobrażalnego bólu. W tej chwili stomia jest, 
bo jest. Niezauważalna. Gdyby jej nie było, niewiele  
by się zmieniło. 

A jest szansa na zmianę - zespolenie?
Tuż po operacji, jedni lekarze być może chcąc dać mi 

nadzieję mówili, że jest szansa na zespolenie, drudzy 
twardo obstawiali, że to niemożliwe. Teraz nawet o tym 
nie myślę. Żyję normalnie - pod każdym względem.

Jak przygotował pan dzieci?
Wtedy najstarsza córka miała 16, 11 średnia i 6 naj-
młodsza. Nie zdążyliśmy przygotować dzieci, tak jak-
byśmy chcieli, bo operacja wyniknęła niespodziewanie. 
Ale po powrocie do domu, dziewczynki same były cie-
kawe co, to jest, jak wygląda, przyglądały się pierw-
szym wymianom worków, zawsze były gotowe do po-
mocy. Nie bały się, przyjęły to na spokojnie, bo widziały 
też spokój we mnie. 

Jest coś z czego musiał pan bezpowrotnie zrezygno-
wać? 
Z pracy zawodowej i ze spania bez koszulki. Raz zda-
rzyło się, że położyłem się w łóżku i od razu przybiegł 
do mnie jeden z naszych kotów. Wskoczył na mnie  
i rozpoczął ugniatanie mojego brzucha, pech chciał, 
że zahaczył pazurem o sprzęt i odpiął worek. Ot moje 
„wielkie” wyrzeczenie. 

Poza tym tęsknię za aktywnością fizyczną, kopaniem  
w piłkę, ale przepuklina, cukrzyca nie pozwalają mi na 
treningi w takim wymiarze i intensywności jak lubię.  
Za to żona motywuje mnie do wychodzenia na spa-
cery, teraz chodzimy na grzyby. Czy już mówiłem,  
że uwielbiam robić przetwory? Robię ogórki w każdej 
postaci, paprykę, marynowane grzybki, rybki w zale-
wie, wszystko, no może poza kompotami, bo dziewczy-
ny wolą sok.

Jak takiemu rodzynkowi, żyje się w otoczeniu tylu  
kobiet? 
Dziękuję, bardzo dobrze. 

Dbają o pana? 
Teraz kiedy już zobaczyły, że wszystko jest ze mną ok, 

że mam siłę, to ja bardziej dbam o nie. Myślę, że mo-
ment, kiedy, będę wymagał opieki i szklanki z herbatą, 
o której rodzice często myślą i mówią - kiedyś nadejdzie 
- ale jeszcze nie teraz. 

Dużo czasu zajmuje przystosowanie się do nowej  
sytuacji życiowej? 
Każdy potrzebuje czasu, by nauczyć się pielęgnacji i za-
akceptować nową sytuację lub nie, bo to przecież też 
się zdarza. To sprawa szalenie indywidualna. Obieca-
łem sobie, że nie zamknę się w domu. Zapisałem się do 
grupy wsparcia dla stomików na Facebooku, przeszu-
kiwałem fora internetowe, zacząłem rozmawiać z bar-
dziej doświadczonymi ludźmi, podpytywać jak żyć, co 
jest najlepsze, czego nie można. Myślę, że pełne opano-
wanie sytuacji zajęło mi dwa miesiące. 

Jak sytuacja zdrowotna wpłynęła na pana związek? 
Myślę, że paradoksalnie go umocniła. Od samego po-
czątku żona była nie tylko moją partnerką, ale przede 
wszystkim przyjaciółką. Zawsze miałem i wciąż mam  
w niej ogromne wsparcie. 

Kiedy myśli pan o żonie, z czego najbardziej jest  
dumny? 
Z tego, że przejęła na własne barki utrzymanie całej  
rodziny. Mogłaby powiedzieć, że jej się nie chce lub  
że nie da rady… a jednak udało nam się wszystko pogo-
dzić. Najbardziej jestem dumny, że mnie wspiera oraz 
że jest dumna z tego, jaki jestem. 

Kto się pierwszy zakochał? 
Chyba żona, bo ja taki przystojny jestem, że żadna  
kobieta mi się nie oprze. (śmiech)

Które z cech żony lubi pan najbardziej?
Pogodę ducha, jest wiecznie uśmiechnięta. Lubię jej 
bezpośredniość i otwartość.

Dariusz



Co w życiu jest najważniejsze?
Zdrowie, bo wtedy mamy siłę. Mając siłę, możemy pra-
cować… pracując mamy większe możliwości spełniania 
marzeń. Poza tym bliskość, wsparcie drugiej osoby - to 
dla mnie najważniejsze. Pani Beato, jest pani szczęściarą? 

Można tak powiedzieć…  Jesteśmy ze sobą już 13 lat,  
a 8 lat jesteśmy po ślubie. 

Jak pani zareagowała, gdy dowiedziała się, że mąż  
wymaga natychmiastowej interwencji chirurgów oraz 
że to operacja ratującą życie…
To był szok i lament. Nie wiedziałam, jak mu pomóc  
w tak okropnym bólu. Wszystko działo się bardzo szyb-
ko, telefon - karetka. On do szpitala, a ja w biegu organi-
zowałam opiekę dla dzieci. Pamiętam, że prosto z pra-
cy, tuż po nocnej zmianie, pojechałam do szpitala, żeby 
sprawdzić, jak się czuje. Cieszyłam się, że zdążyłam  
- byłam pierwszą osobą, którą zobaczył po wybudzeniu 
z narkozy. Na początku byłam przerażona i bałam się, 
że sobie nie poradzę. 

Poradziła sobie pani… 
Otrzeźwienie myśli, przyszło po czasie. Dziś wiem,  
że nie można się poddawać, tylko działać.  Bez wzglę-
du na wszystko, trzeba przeć do przodu, żyć z dnia na 
dzień i niewiele planować. Najważniejsze, że mam go 
przy sobie, że się udało.

Jakie były pierwsze dni po operacji?
Na początku zarówno dziewczynki jak i ja, obchodziły-
śmy się z Darkiem jak z chińską wazą. Byłyśmy uważne, 
delikatne. Każda z nas bała się, by przypadkiem go nie 
szturchnąć, popchnąć. 

A jak jest dzisiaj, po pięciu latach od operacji? 
Teraz jest tak dobrze, że nawet o tym nie pamiętamy. 
Ale ja nieustająco staram się wspierać Darka jak mogę.  
Bywam przemęczona, jak każdy, ale okazuję mu przede 
wszystkim dobre emocje. 

Rozpieszcza pani męża?
Pracuję na 3 zmiany, więc nie ma szans na codzien-
ne śniadanie czy kawkę do łóżka. Ale gdy rozpoczęła 
się walka z chorobą, a potem ścisła dieta, to gotowa-
łam tylko na parze, ganiłam go, gdy sobie pofolgował,  
bo wiedziałam, że to odchoruje. Postawiłam na nogi 
nawet znajome ekspedientki z okolicznych sklepów, 
żeby nie sprzedawały mu tego co lubi, bo mu szkodzi 
i nie może… Trochę nam brakuje czasu na wzajemne 
rozpieszczanie. Jak nam się uda czasami zostać sam na 
sam, to jest nasze wielkie święto. 

Co jeszcze… staram się wyciągać go z domu, wyrywać 
z codziennego życia, wyciszyć. Wspieram go w jego 
działaniach na rzecz innych stomików. 

O tym nawet się nie zająknął, na czym polegają jego 
działania? 
Bardzo prężnie działa na jednej z grup wsparcia  
na Facebooku. Ludzie piszą do Darka, gdy mają deficyt 
sprzętowy albo jego nadmiar… Sprzęt zostaje ludziom 
po zespoleniu, albo gdy ktoś umiera… rodzina nie chce 
tego wyrzucać. Wysyłają to do Darka, a Darek przeka-
zuje dalej tym, którzy są w potrzebie.

Można powiedzieć, że z choroby uczynił misję. Wspie-
ra innych, którzy podobnie jak on dawniej, są na po-
czątku drogi ze stomią… 
Jest wiele grup wparcia. Ludzie szukają odpowiedzi  
na setki nurtujących ich pytań. Gdzie można kupić 
sprzęt, co można jeść, co robić, czego nie… Darek nie 
tylko zna odpowiedzi na te pytania, opowiada też  
o własnych doświadczeniach, to łączy ludzi. Pomaga 
im. Widzę, że on bardzo to lubi. Dzięki tej aktywności 

Beata Pankowska - Małachowska 



Darek zyskał wielu znajomych. Czasami dzwonią do 
siebie, by po prostu nawzajem się usłyszeć.  

Czy po tym zabiegu skurczyła się liczba znajomych? 
Nie zauważyłam. Powiedziałabym, że dzięki aktywno-
ści Darka na rzecz innych, grono naszych znajomych 
znacznie się powiększyło. 

Co chciałaby Pani powiedzieć tym, którzy dziś drżą  
o zdrowie i życie bliskiej osoby zadając pytania: jak to 
będzie, jak sobie poradzę, itd…
Są sytuacje, kiedy ciężko znaleźć wyjście albo zebrać 
myśli, ale zawsze wtedy mówię, że nie wolno się pod-
dawać, trzeba szukać iskierki nadziei. Najważniejsze, 
to nie poddawać się, przede wszystkim trzeba dbać  
o zdrowie, robić badania kontrolne, bo im wcześniej 
wykryjemy coś złego, tym łatwiej to pokonać.

Jest pani bardzo odważną kobietą, utrzymuje pani 
całą rodzinę… Co pani robi w momencie kryzysu, sła-
bości, zmęczenia? 
Staram się wyciszyć, wszystko na spokojnie przemyśleć 
i poukładać w jedną całość. Czasem wystarczy dobra 
kawa albo łyk wina i bliskość Darka wszystko łagodzi, 
wtedy wszystko staje się łatwiejsze i bardziej przyjazne. 

Coraz więcej informacji można znaleźć jak żyć, ze sto-
mią, uprawiać sport, itd. Nikt nie pyta o sypialnię… 
Było trudno, musiałam się tego nauczyć. Miałam  
w sobie wielki psychiczny opór, przede wszystkim,  
że niewłaściwym gestem zrobię mu krzywdę. To dzięki 
otwartości i cierpliwości męża przełamałam się… wręcz 
nabrałam odwagi. Kiedy dojrzałam do tego momen-
tu, wziął moją rękę, poprowadził ją i pozwolił dotknąć,  
zapewnił: „Zobacz, nic się nie dzieje”.  Już wiem, że nie 
ma się czego obawiać, stomia w niczym nie przeszka-
dza. Dosłownie, w niczym. 

Skoro jesteśmy przy pięknym temacie kochania… jest 
coś, za co kocha pani męża najbardziej? 
(długa pauza - przyp. red.) za to, że jest (znów pauza - 
przyp. red.), bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie 
życia bez niego! 

Ma pani jakieś marzenia? 
Ciężko teraz nawet myśleć o jakichś dalekosiężnych 
planach. Jesteśmy mocno zakotwiczeni w rzeczywisto-
ści. Ale gdybym mogła spełnić swoje jedno marzenie, 
to chciałabym wyjechać, na tydzień, może dwa, tylko 
z mężem, bez telefonu i najlepiej tam, gdzie jest od-
powiednie wyżywienie dla Darka. Gdzie? Najchętniej  
w góry, bo tam jeszcze nigdy w życiu nie byłam. 



Mam w sobie taką siłę,  
że góry mogę przenosić

Sylwia i Krystian mieszkają wraz z dwójką dzieci pod Poznaniem. Duetem, są również w pracy, 
prowadzą wspólną firmę. Moja bohaterka jest jak ogień. Długo zajmuje jej rozpalenie własnych emocji 
czy wzniecenie zaufania do mnie, ale kiedy zaczyna płonąć, jest przejmująco prawdziwa, wręcz ma-
gnetyczna. Czuję się zahipnotyzowana jej opowieścią. Mogłabym na nią patrzeć i słuchać bez końca. 
Jest w niej ciepło, które dodaje otuchy i cudowna kobieca złośliwość, która sprawia że jest mi jeszcze 
bliższa. 

Krystian poznał Sylwię w wieku 13 lat. To para, o której można powiedzie, że spędzili ze sobą szmat 
czasu, albo że z niejednego pieca chleb jedli… zaczęło się od listu… a potem było już z górki. Jeśli moż-
na odpowiadać w żołnierskich słowach, to Krystian jest generałem. Najchętniej zamknąłby wszystko  
w jednym zdaniu. Jest intrygujący, nie tylko z powodu stwierdzenia Sylwii: każdej kobiecie życzyłabym 
takiego partnera. 



Co robi pani w życiu?
(Śmiech) Mąż pokazuje mi głupoty… Jestem mamą,  
podobno żoną idealną, oprócz tego prowadzę z mężem 
firmę - sprzedajemy i montujemy kominki. Po pracy  
lubię się relaksować, zadbać o siebie lub o ogród.  
Lubię kwiaty, siłownię i bieganie. Niestety dwie ostatnie  
aktywności, z powodu mojego stanu zdrowia odpa-
dają. Cieszy mnie perspektywa powrotu na siłownię,  
ale ze względu na przebytą ostatnio operację wyda-
rzy się to dopiero po nowym roku. Zostały mi jeszcze  
spacery z psem.

Jakiej rasy?
Cavalier. Piękny, uroczy i kochany jak dziecko. 

Jest pani mamą… 
Tak mam dwoje dzieci. Córka ma 20, a syn 15 lat. Cór-
ce nie muszę aż tyle czasu poświęcać, ale synowi tak,  
bo jest trochę leniwy, chyba po tacie. (śmiech)

Powiedziała pani, że z powodu zdrowia nie może 
uprawiać niektórych sportów. Jak wygląda pani obec-
na sytuacja zdrowotna… i od czego wszystko się za-
częło?
Wszystko zaczęło się dziesięć lat temu. Miałam równo 
30 lat, stwierdziłam, że przekroczyłam jakiś magicz-
ny próg wieku i nagle moje zdrowie zaczęło się sypać. 
Pierwszego stycznia zaczął się koszmar. Zrzuciłam to 
na karb sylwestra i alkoholu. Kiedy moje dolegliwości 
trwały kilka dni, zaczęłam się niepokoić, okropny ból 
brzucha, brak apetytu oraz krwiste biegunki. Rozpoczę-
łam poszukiwania w Internecie – po kolei wypisywałam 
objawy. Wyskakiwały róże rzeczy, między innymi nowo-
twór jelita grubego. Wpadłam w panikę. Wtedy, jeszcze 

nie zdawałam sobie sprawy, że nie powinno się czytać 
tych bzdur, tylko iść prosto do lekarza. Znalazłam nu-
mer do gastrologa i umówiłam się na wizytę. Stwierdził,  
że na dziewięćdziesiąt procent mam wrzodziejące  
zapalenie jelita grubego. - Ale, żeby to potwierdzić, 
trzeba wykonać kolonoskopię i pobrać wycinki - usły-
szałam. Przepisał leki i chwilę potem objawy się uspo-
koiły. Na kolonoskopię trochę czekałam. Niestety po-
twierdziła diagnozę, choroba była w stanie aktywnym. 

Na początku leczenie przynosiło efekty, potem włącza-
no mi kolejne leki, również sterydy. Kiedy tylko próbo-
wałam zmniejszyć dawkę, wracały wszystkie objawy. 
Byłam spuchnięta jak balon, ludzie przestali poznawać 
mnie na ulicy.

Radziła pani sobie psychicznie?
Żyłam w obawie przed tym, że nie zdążę do toalety  
i bałam się wychodzić z domu. To były okropne, nagłe 
parcia. Paskudne uczucie. Oczywiście zdarzyło się parę 
razy, że nie zdążyłam dobiec do toalety na czas. 

Trafiłam do zaprzyjaźnionego lekarza, który wypisał mi 
receptę na antydepresanty. Dzięki nim troszeczkę lepiej 
funkcjonowałam. Po trzech latach biegania od jednego 
lekarza do drugiego, od drugiego do trzeciego, zmianie 
sterydów i innych leków, traciłam już nadzieję, że uda 
mi się z tego wyjść. 

Byłam bardzo spuchnięta, bolały mnie stawy, próby 
wątrobowe miałam bardzo wysokie. W końcu mąż 
przypomniał sobie, że jego kolega z podwórka jest  
lekarzem i warto byłoby odnowić kontakt, zapytać czy 

mógłby polecić jakiegoś specjalistę. 

Udało się?
Tak, chociaż początkowo nie wiedzieliśmy, że jego spe-
cjalizacja to choroby jelit. 

Pojechaliśmy na wizytę… popatrzył na mnie i mówi: 
- Dziewczyno! Ty masz dla kogo żyć -  dwójka dzieci, 
mąż… usuń to jelito. 

Zawsze byłam przewrażliwiona na punkcie swojego 
wyglądu, dlatego od razu wiedziałam, że to rozwiąza-
nie jest nie dla mnie. I wtedy lekarz wspomniał, że jak 
usuną mi jelito, będę miała stomię ale tylko tymczaso-
wą. Zapewniał, że będę normalnie funkcjonowała. 

Wiedziałam z czym wiąże się taki zabieg, obejrzałam 
nawet zdjęcia w Internecie jak wygląda stomia. Pamię-
tam, że gdy ją zobaczyłam, powiedziałam mężowi: ja  
i stomia - nigdy w życiu! Mowy nie ma, nigdy się na to 
nie zgodzę!

Zgodziła się pani? 
Miałam czas na psychiczne przygotowanie się - trzy 
miesiące.  A potem, ciach! W 2014 roku usunięto mi 
jelito i wyłoniono stomię. Służyła mi przez dwa lata. 
Później kolejna operacja - likwidacja stomii. Cieszyłam 
się z powrotu do normalności. Kolejne trzy lata nie były 
już takie proste, mam na myśli zbiornik wewnątrzjeli-
towy. Wypróżniałam się cześciej niż zwykle, bywało, 
że w nocy nie zdążyłam dobiec do toalety i niemal non 
stop miałam wzdęcia. W końcu wróciłam do szpitala,  
z przetoką odbytniczo-pochwową. Lekarze nie wie-
dzieli, co mają ze mną zrobić. Po dwóch tygodniach ho-
spitalizacji, sprawdzeniu przetoki, usłyszałam że „to się 
powinno wygoić”. Chcieli mnie wypchnąć do domu, za-
częłam prosić, by zrobili mi stomię. Debata między mną, 
a lekarzami trwała kolejne dwa dni, w końcu przystali 

na moją prośbę. Kiedy lekarz powiedział: „Wpisujemy 
cię na plan, będziesz miała stomię”, byłam spokojna i do 
domu wyszłam już z nowo wyłonioną stomią.

Czy można powiedzieć, że polubiła pani stomię?
Kiedy po zabiegu przyjechałam do domu i oświadczy-
łam mężowi, że teraz mam stomię idealną. Powiedział: 
Ładne rzeczy, do czego to doszło! Jeszcze nie tak daw-
no, mówiłaś - ja i stomia? Nigdy w życiu!

To kwestia akceptacji i ułożenia sobie wszystkiego  
w głowie. Jestem zadowolona, stomia nie przysparza 
mi żadnych problemów, aczkolwiek teraz mam mały 
problem…

Jaki?
Od kilku miesięcy mam jakieś ropnie - dziury przy  sto-
mii, raz leci z nich ropa, innym razem krew. Lekarze nie 
wiedzieli co to jest. Jeździłam dwa, trzy razy w tygo-
dniu, na płukania tych dziur, że to niby powierzchowne, 
że to jakiś ropień, czy coś… 

W końcu lekarz – ten, który zaproponował mi usunię-
cie jelita - skierował mnie na tomografię komputerową, 
okazało się że jest ropień, prawdopodobnie powoduje 
go przetoka.

Lekarz powiedział ze konieczna jest operacja przełoże-
nia stomii na drugą stronę brzucha- jestem juz po, czuję 
się dobrze, przyzwyczajam się powoli do stomii po le-
wej stronie.

Mówiąc krótko: jest pani zaprawiona w boju.
Oj tak. Właśnie we wtorek kiedy byłam w szpitalu, 
pani pielęgniarka zostawiła mnie na kozetce bez worka  
i poszła po lekarza i zaczęło mi ze stomii lecieć, próbo-
wałam się podnieść, żeby sięgnąć po gaziki i to przy-
blokować, ale poleciało mi na spodnie, byłam do kola-

Sylwia



na mokra. Oczywiście w tym momencie weszli lekarze,  
patrzą na mnie, a ja do nich: no co? Leci, co mam zrobić? 
Już chyba przestałam się przejmować. Rozmawiałam  
z koleżanką, która też ma stomię i mówię do niej: stomia 
to jednak komfort, bo nie ma ryzyka, że człowiek narobi 
pod siebie, no chyba że zdarzy się taka sytuacja jak po-
wyżej (śmiech). Staram się dzisiaj podchodzić do swojej 
choroby z humorem i przede wszystkim, nie dołować 
się.

Gdzie jest źródło pani optymizmu?
Chyba w mężu je znajduję. W tym roku stuknęło nam 
20 lat po ślubie. Rodzina i znajomi, mówią nam, że je-
steśmy super dobrani. Coś w tym chyba jest!

Jak się poznaliście?
To historia jak z filmu. Albo książkę można by napisać.  
Gdy ją opowiadam, nikt nie chce mi uwierzyć. Poznali-
śmy się kiedy miałam 13 lat, pojechałam wtedy z ko-
leżanką do sąsiedniej miejscowości podrywać chłopa-
ków - to było boisko do gry w koszykówkę. Zobaczyłam 
tam w grupie przystojniaków, mojego obecnego męża. 
Wskazując na Krystiana, powiedziałam wtedy do kole-
żanki: O ten! Ten jest mój! I jest. 

Jak rozwijała się sytuacja? 
W historię zamieszany jest kolega mojego męża - chi-
rurg, ten sam, który usuwał mi jelito. Znałam go i wi-
działam jak razem graja w koszykówkę... Pomyśla-
łam, że skoro się znają to napiszę do niego list, a drugi  
w malutkiej kopercie włożę do przekazania Krystianowi.  

Udało się? Dostał ten list? 
Tak! I wtedy zaczęła się nasza przygoda. Pamiętam,  
że napisałam mu, że jest moim przeznaczeniem. Fakt, 
nie od razu byliśmy parą i w pewnym momencie na-
sze drogi się rozeszły, bo każde wybrało szkołę w in-
nej miejscowości, ale…  życie nas połączyło i jesteśmy  
razem. 

Ma pani gdzieś w archiwum ten miłosny list? 
Mam list, który był odpowiedzią na mój, mam też kartki 
pocztowe, które dostawałam od Krystiana na początku 
naszej znajomosci. To były kartki z wyznaniami miło-
snymi. 

Mam nawet jego kosmyk włosów. Kiedyś takie rze-
czy były bardzo ważne, teraz wszystko kręci się wokół  
Internetu.

A co jest dla pani najważniejsze w życiu, oprócz zdro-
wia oczywiście?
Miłość, wiadomo… Szacunek, ale przede wszystkim  
rodzina, dzieci i mąż. Mąż czasem narzeka: kurcze  
- najpierw są dzieci, później pies, a na końcu ja.

Jak mąż zareagował, kiedy dowiedział się, że jest pani 
poważnie chora?
Wydaje mi się, że na początku się wystraszył, ale nie 
okazywał tego. Zawsze mnie wspierał. Był przed każ-
dą operacją jaką przeszłam, potem czekał pod salą 
pięć, czasem sześć godzin, a kiedy się wybudzałam był 
pierwszą osobą, którą widziałam po opuszczeniu sali 
operacyjnej.

Gdy operacja była zaplanowana na dziewiątą rano, to 
pielęgniarki wiedziały, że mąż będzie przy moim łóżku 
już od siódmej, bo płakałam przed każdą operacją. 

Największe wsparcie daje mi… 
Generalnie, to mąż i nasze dzieci, mam w nich ogromne 
wsparcie. Życzę każdej kobiecie takiego partnera jakim 
jest Krystian. Wsparcie dają także inne osoby chorują-
ce, osoby ze stomią, wiele takich osób poznałam przez 
Internet i z wieloma udało się spotkać.

Dzieci wiedziały, że mama jest chora?
Dziesięć lat temu, to chyba nie do końca rozumiały  

co się ze mną dzieje. Po operacji, gdy chodziłam zgar-
biona, albo gdy worek się odsłonił, to uciekały wzrokiem 
ale nie chciały o tym rozmawiać. Czułam, że bały się  
o mnie. Teraz są chyba przyzwyczajone. Mam z nimi 
bardzo dobry kontakt. Córka nie chciała widzieć jak 
wygląda stomia, widziała mnie z workiem, ale ni-
gdy bez. Boi się tego widoku, kiedyś mi powiedziała,  
że mnie podziwia, bo obawia się, że sama nie dałaby 
rady z workiem. Odpowiedziałam, że ja w jej wieku, 
też nie dałabym rady, jak zachorowałam miałam 10 lat 
więcej, dzieci i wsparcie męża, więc to inaczej niż kie-
dy jest się 20-letnią studentką z pierwszym chłopakiem  
w życiu.

Często wydaje nam się, że nie poradzimy sobie z jakąś 
sytuacją, ale kiedy nadchodzi, okazuje się że nie mamy 
wyjścia i w cudowny sposób dajemy radę… 
Coś w tym jest. Stwierdzam, że po tym wszystkim, co 
przeszłam - 10 latach walki z chorobą, 11 pobytach  
w szpitalu i 9 operacjach, jestem tak silna psychicznie  
i odporna na ból, że sama się sobie dziwię - jak to możli-
we? Kiedyś bałam się pójść do szpitala. Przed pierwszą 
hospitalizacją, musiałam najpierw pójść do psycholo-
ga, bo nie byłam w stanie poradzić sobie ze strachem,  
wręcz paniką.

Ostatnich kilka pobytów w szpitalu, było już lżej. Mąż 
śmiał się ze mnie, że pakuję się tak szybko i bez ner-
wów, jakbym jechała do hotelu z All Inclusive. Chyba 
bardziej boję się dentysty. Stwierdziłam nie tak dawno, 
że wolałabym, blok operacyjny zamiast stomatologa. 
Podczas operacji przynajmniej usypiają, a tu przy boro-
waniu człowiek jest cały czas świadomy. 

Kiedy podczas ostatniej wizyty w szpitalu - na płukaniu 
ropni, lekarz włożył mi długie szczypce w tą dziurę - 
byłam mokra z bólu. Ale wiedziałam, że muszę przez 
to przejść. W takim momencie zawsze zamykam oczy, 

zaciskam zęby i powtarzam w myślach: jeszcze chwilę  
i będzie koniec, dam radę! A później lekarz stwierdza, 
że jestem mega silna, że nawet nie pisnęłam. Jakie mam 
wyjście? Muszę wytrzymać, mam w sobie taką siłę,  
że góry mogę przenosić.

Tą niezwykłą siłę miała pani w sobie od zawsze, czy 
budowała się wraz z kolejnymi bolesnymi doświad-
czeniami?

Nigdy nie byłam silna, mogę powiedzieć, że byłam sła-
ba psychicznie. Bałam się wielu rzeczy. Bałam się na 
przykład, że nie dam sobie rady jako matka, że nie pora-
dzę sobie w wielu życiowych sytuacjach…

Przez te wszystkie męczarnie fizyczne - operacyjne,  
jestem dużo silniejsza. Każdy kto mnie spotyka, mówi  
że nie wyglądam, jakby cokolwiek mi dolegało. Bo je-
stem uśmiechnięta, często żartuję… O moich przy-
godach ze stomią, opowiadałam kosmetyczce, bo 
zupełnie nie orientowała się w temacie. Mówiłam  
o kosmetykach, których się przy tym używa, a ona na 
to: jesteś niesamowita, opowiadasz o tym, jakby to były 
nowe perfumy czy błyszczyk. Ale co, mam płakać? Po-
łowa sukcesu, to pozytywne nastawienie i tak jestem 
odbierana przez otoczenie.

Spotkała panią jakąś przykrość z powodu stomii?
Nie, nigdy. 

Trudno było ją z początku zaakceptować?
Wydaje mi się, że nie, nie było trudno. Na pewno bardzo 
bałam się pierwszej wymiany sprzętu w domu, tego  
że sama muszę tego dotknąć i zmienić. Obawiałam 
się, że sobie nie poradzę. Trochę to długo trwało, te-
raz maksymalnie 5 minut i sprawa załatwiona. Bardzo 
szybko to zaakceptowałam. Pamiętam, że dzień po 
operacji, gdy byłam już silniejsza, zapytałam męża czy 



chce coś zobaczyć - mój worek stomijny. Powiedział,  
że chce. Odchyliłam kołdrę i… A on na to: myślałem, że 
to wszystko będzie widać, a to takie ładne, beżowe, nic 
takiego.

Jego reakcja i akceptacja dały mi najwięcej. Jest 
też jedno „ale”. Każdy stomik zgodzi się ze mną,  
że z czasem nabywa się nawyk - sprawdzania worka, 
jego napełnienia, itd., przy dotykaniu szeleści. Nie wiem 
dlaczego, ale mąż nienawidzi tego dźwięku. Mówi mi,  
że kontroluję worek nawet przez sen, on wtedy inter-
weniuje: przestań szeleścić! Widzę, że czasem przemil-
cza szelest. Zdarza się, że gdy mamy gorszy dzień, spe-
cjalnie się macam, żeby jeszcze bardziej go wkurzyć. 
Działa!

A gdyby pani mogła spełnić jedno marzenie, co by to 
było?
Chciałabym być przykładem dla ludzi z chorobami jelit, 
pokazać że każdą przeszkodę można pokonać, przecież 
każdy z nas ma w sobie ogromne pokłady siły tylko 
trzeba je uwolnić. Chciałabym być lekarzem. Poczu-
łam to bardzo późno, za późno. Może to przez chorobę, 
cała wiedza medyczna zaczęła mnie fascynować. Czy-
tam książki medyczne, artykuły… Chciałabym pomagać  
innym chorym, dawać przykład i być wsparciem.

Uprzedzano mnie że ciężki z pana rozmówca,  
dlaczego? 
Ogólnie jestem człowiekiem dosyć zamkniętym w so-
bie, na pierwszy rzut oka wydaje się że jestem pewny 
siebie, wygadany, itd… ale tak naprawdę jestem bardzo 
skryty. Nie lubię się uzewnętrzniać. Nasza rozmowa  
odbywała się w trakcie transmisji meczu- to też po czę-
ści jest przyczyna. 

Umiałby pan powiedzieć, za co kocha żonę?
Za to, że jest. Jest cudowną żoną, matką, ogólnie  
cudowną kobietą.

Pamięta pan swoją reakcję na chorobę żony?
To było tak dawno, że aż tego nie pamiętam. Na pewno 
był szok i zaskoczenie, poza tym my zawsze się wspie-
raliśmy. 

Obawiał się pan, że coś może się nie udać? Albo zapy-
tam wprost, że może pan ją stracić?
Najwięcej nerwów było przy pierwszej operacji, z każ-
dą następną było łatwiej, to trochę powszedniało. Był 
stres i oczekiwanie, ale wiedziałem już czego mogę się 
spodziewać. 

Trudno wspierać kochaną osobę?
Myślę, że jeśli naprawdę się ją kocha, to nie trudno. 
Najważniejsze by, zaangażować się. Nie chcę się prze-
chwalać ale mam wrażenie, że zawsze byłem tam, 
gdzie powinienem być.

Co oprócz „bądź przy mnie blisko”, działa na żonę naj-
lepiej?
Moja obecność – od momentu, w którym przyjeżdża  

do szpitala, aż do końca, do wypisu. 

Pomoc w domu po powrocie ze szpitala, ulubione bez-
owe ciacho, kawa w ulubionym kubku, piesek którego 
kupiłem kiedy żona była w szpitalu, oczywiście poka-
zywała mi go wcześniej, ale udawałem, że się nie zga-
dzam, a wszystko załatwiłem i piesek był u nas dzień 
przed  powrotem żony.

Pani Sylwia wspominała, że przed każdą operacją 
płakała… 
Tak, to nic dziwnego, że nerwy puszczają, taka operacja 
to w końcu ogromny stres. 

A pan? Jak radził sobie z tym emocjami?
Trzeba być twardym, po to jest się facetem, tak?

Nie wiem, jestem kobietą… Udaje się panu trzymać 
fason?
Tak, gdy jesteśmy razem, to zawsze…

A gdy jest pan sam?
Wtedy bywa różnie, w głowie plączą się rożne myśli, 
ale nie chcę o tym mówić, to zbyt intymne rzeczy.

Jeśli jesteśmy w temacie intymności, czy stomia była 
jakąś barierą w tej kwestii?
Tak, na początku na pewno technicznie, psychicznie nie. 
Z czasem rozkręciliśmy się…

Gdyby miał pan nieograniczone możliwości, jakie  
marzenie chciałby pan spełnić?

Krystian



Chciałbym móc sprawić, żeby żona była zdrowa.

W czym lub gdzie znajduje pan ukojenie w momencie 
kryzysu?
Dobra książka, podróże, dobry film, siłownia, pływanie.

Panią Sylwię poznał pan gdy był dzieciakiem, czym 
ujęła pana wtedy i czym ujmuje dzisiaj? 
Oczywiście na początek uroda, a głównie nogi, do dziś 
powtarzam żonie, że ma cudowne nogi. Do tego spo-
sób bycia, charakter, żona jest po prostu wspaniałym 
człowiekiem.

Wiele osób obawia się, jak będzie wyglądało życie 
codzienne z partnerem, który ma stomię. Mógłby pan 
coś powiedzieć? Jest czego się bać? Na co zwracać 
uwagę? 
Najważniejsze to pomóc tej osobie zaakceptować fakt 
wyłonienia stomii, otoczyć na początku opieką, dawać 
wsparcie, jeśli to się uda, to na co dzień nawet nie za-
uważa się stomii. 



Anka, 
trzeba iść do przodu!  

Od 13 lat pracuję w Biurze Poznań Kontakt w Urzędzie Miasta, odbieram mnóstwo telefonów  
od mieszkańców Poznania. Udzielam informacji, gdzie co i jak mogą załatwić. Czasem, kiedy kończę 
pracę, wydaje mi się, że mam kwadratową głowę. Nie ukrywam, że po kilkunastu latach czuję się 
trochę wypalona. Mam zdarte gardło, pewnie powinnam iść do laryngologa i przejść kilka zabiegów. 
Ale, są też pozytywne strony mojej pracy, dzięki niej stałam się otwarta, wygadana, więc jeśli zacznę 
mówić i przestanę używać pauz, proszę mi przerwać.  



Kiedy umawiałyśmy się na rozmowę, stwierdziła pani, 
że jest weteranką w chorowaniu…
Tak siebie nazywam, bo z chorobą walczę od 25 lat…  

Ile miała pani lat, kiedy usłyszała, że jest poważnie 
chora? 
Nie miałam skończonych 15 lat, to była końcówka pod-
stawówki. Kiedy trafiłam do szpitala do profesora Linke, 
byłam tylko o rok starsza i najmłodsza na oddziale. Były 
jeszcze trzy inne osoby z taką samą chorobą jak moja. 
Mam wrażenie, że lekarze uczyli się na nas i byliśmy dla 
nich królikami doświadczalnymi. 

Rozumiem… Jak traktowali panią rówieśnicy?
Nie miałam dobrych wyników w szkole, bo większość 
czasu spędzałam w szpitalu. W pierwszej klasie liceum 
byłam nieobecna przez ponad miesiąc, kiedy wró-
ciłam nauczycielka od francuskiego, wywołała mnie  
do odpowiedzi. Oczywiście miałam takie zaległości,  
że nie byłam w stanie nic odpowiedzieć.  Wtedy z ławki 
poderwał się jeden z moich kolegów i poprosił nauczy-
cielkę, by dała mi trochę czasu, bo ja dopiero wróciłam 
ze szpitala. Popłakałam się. To byli nowi ludzie, których 
nie znałam, ani oni mnie… a jednak wstawili się za mną,  
a potem pomogli nadrobić zaległości. 

Zaopiekowali się panią. Powiedziała im pani na co 
choruje? 
Nie, wtedy byłam osobą bardzo zamkniętą. Nie mówi-
łam co mi jest, jak się czuję. Znikałam ze szkoły, a po-
tem wracałam, to wszystko. Choroba wykluczyła mnie 
z grupy znajomych. Długo wspierała mnie przyjaciółka 
z czasów liceum. Jakby było trzeba nosiła nawet na rę-
kach, zawsze była, gdy potrzebowałam pomocy. Nasze 

drogi rozeszły się, ale zupełnie z innych powodów, nie 
przez chorobę.   

Jak to wszystko się zaczęło?
Dziś wielu rzeczy dokładnie nie pamiętam, przypusz-
czam, że choroba zaczęła się znacznie wcześniej.  
Pamiętam, gdy mama zabrała mnie do szpitala dziecię-
cego w Poznaniu. Sam ordynator stwierdził, że to jest 
klasyczny przypadek salmonelli. Dostałam antybioty-
ki i one spowodowały, że choroba nasiliła się jeszcze 
bardziej. Krew lała się ze mnie strumieniami. Mama 
zdecydowała zabrać mnie do prywatnej kliniki, w tam-
tych czasach wizyta kosztowała majątek. Na rękach 
niósł mnie wujek, to był rok 1995. Zostałam poddana 
wszelkim badaniom - od góry do dołu, okazało się, że to 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 

To musiało być straszne…
I było… w wieku 22 lat przeszłam ośmiogodzinną ope-
rację wycięcia jelita. To była trauma, czas dojrzewania  
i wchodzenie w dorosłość - rozkwitanie. Moi rówieśnicy 
spędzali ze sobą czas, bawili się… a ja byłam w izola-
cji, w bólu, w domu, w którym była bardzo nieciekawa  
sytuacja - mało sprzyjająca rekonwalescencji. Nie chcia-
łabym wszystkiego opowiadać z detalami, bo mam  
w planach napisanie własnej książki.

Miała pani kogoś obok, kto pomagał, trzymał za rękę 
i pocieszał?
Nie, zawsze miałam pod górę. Moje dzieciństwo było 
trudne, mama wychowywała mnie sama. Jestem jedy-
naczką, ale od matki nigdy nie czułam wsparcia. Rela-

cje z mamą były inne… Nigdy nie było tak, że przyszła, 
przytuliła i powiedziała „kocham cię” - nie miałam tego 
- ja w sobie mam dużo pokładów miłości i nie mam tego 
na kogo przelać.

Nie ma jakiegoś szkraba w rodzinie? 
Oczywiście, że jest, moja kuzynka urodziła 2 tygodnie 
temu córeczkę… 

Ja sama dzieci nie mam. Po każdej operacji było tak,  
że chirurg mówił: „zajdź w ciążę, to ci się wszystko 
unormuje”. Próbowałam. Najpierw z mężem, potem  
z partnerem, ale nic z tego nie wychodziło. Ginekolog 
powiedział, że w moim przypadku, jedyne co mogę 
zrobić, to poddać się zabiegowi in vitro. Nie zrobię  
tego. Raz, że mnie nie stać, a dwa, że nie chcę żyć  
nadzieją i na koniec się rozczarować. Oczywiście,  
że gdzieś tam w środku to we mnie siedzi.

Wróćmy do operacji… Czy pamięta pani moment  
wybudzenia, swoją reakcję?
Pamiętam dużą, starszą pielęgniarkę, była bardzo nie-
miła i bałam się jej. Na połowie twarzy miała wielkie-
go naczyniaka, potocznie zwanego „ogniem”. Mama 
walczyła z nią, by pomogła mi się przebrać, ale ona nie 
chciała tego zrobić. Z opowieści mamy wiem, że dużo 
wymiotowałam, byłam wyniszczona, straciłam kolej-
nych kilka kilogramów. Ubrania, które miałam były na 
mnie dużo za duże. Kiedy wychodziłam ze szpitala, 
podtrzymywali mnie bliscy, bo przewracał mnie jesien-
ny podmuch wiatru. 

Co było potem? 
Potem rekonwalescencja w domu. Mama poszła  
do pracy, a mi zaczął przeciekać worek, byłam bezrad-
na, jeszcze nic nie potrafiłam ogarnąć. Zadzwoniłam po 
koleżankę, która mieszkała obok. Ale ona też nie wie-
działa, jak mi pomóc. Jedyne co pamiętam bardzo wy-
raźnie to, wielkie przerażenie. 

Pojawiła się w końcu jakaś pomocna dłoń?
Jasne. Choroba nie przeszkodziła mi zostać nawet 
żoną… 

Z Marcinem poznałam się zanim wyłoniono mi sto-
mię. Wiedział o mojej chorobie, pomagał, przyjeżdżał  
do mnie. Byliśmy młodzi i każde z nas, mieszkało jesz-
cze z rodzicami. Później, kiedy stomię już miałam, potra-
fił przyjechać przed pracą, tylko po to by wesprzeć mnie 
przy zmianie worka. To był test dla naszej znajomości. 
Marcin dawał mi bezpieczeństwo i miałam pewność,  
że zawsze się mną zaopiekuje. Kiedy przeszłam ope-
rację zespolenia, przyjechał do domu i mi się oświad-
czył. To było piękne! Kiedy zaczęłam stawać na nogi… 
kilka miesięcy po ślubie, zaczęły się powikłania. On my-
ślał, że ja szybko wrócę do zdrowia i pójdę do pracy, 
że będziemy typowym młodym małżeństwem i szybko 
się dorobimy… Rozstaliśmy się. Bardzo się zawiodłam, 
uważam, że to była największa porażka w życiu.

Choroba odpuściła? 
A skąd! Doświadczyłam różnych powikłań od wody  
w brzuchu, po przetoki. W 2011 już z innym partnerem 
mieliśmy stłuczkę. Samochód do kasacji, my do szpitala. 
Prześwietlili nas, niby wszystko okej, ale na początku 
grudnia zaczęłam odczuwać kolejną przetokę w okoli-
cach kości ogonowej. Trafiłam do szpitala, nie mogłam 
wytrzymać z bólu. Czekałam na SOR-ze pół nocy, kiedy 
mnie zbadali od razu założyli sondę, a potem wzięli na 
stół operacyjny. W czasie zabiegu założyli dren, którym 
przypadkiem przebili jelito. Po tym wszystkim, mama 
pomagała mi się myć pod prysznicem i mówi: a ty co ro-
bisz? Ja na to: nic! Okazało się, że przez ten dren po pro-
stu kupa leciała, a ja tego nie czułam. Później przyszły 
kolejne bóle, pamiętam, że prawie na kolanach szłam do 
lekarza z błaganiem, żeby założyli mi stomię, to przeto-
ka będzie miała szansę na zagojenie. Pierwsza operacja 
była z 19 na 20 grudnia, a druga operacja w pierwszy 
albo drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Podejrze-
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wam, że gdyby nie to przebicie jelita, nie musiałabym 
mieć teraz stomii.

Lekarze popełnili błąd, złożyła pani skargę, otworzyła 
sprawę sądową?
To był lekarz w starszym wieku, mówił dużo rzeczy, 
ale nie wszystko znalazło się w wypisie ze szpitala. 
Nie walczyłam, bo nie chciałam zamykać sobie furtek.  
Powiedział mi, że miałam krwiaka w brzuchu, który był 
wynikiem wcześniejszego wypadku samochodowego. 
Tak naprawdę nie wiem do końca, co miałam zrobione 
podczas tych dwóch operacji. 

Wyłonili mi stomię, a przetoka nadal się nie goiła…  
w końcu zamknęli stomię. Ale moje jelita są już po tylu 
operacjach, że każda blizna powoduje w nich kolej-
ne zwężenia. Przez to coraz mniej mogłam jeść. Jedną 
skibkę chleba męczyłam cały dzień, a na koniec i tak ją 
zwymiotowałam. Byłam zawzięta, jeszcze na tydzień 
przed operacją chodziłam do pracy, już mi zwieracze  
nie działały, już do domu mnie wyganiali, a ja na czwo-
raka i w pieluchach chodziłam do pracy. Niektórzy mają 
katar i idą na dwa tygodnie zwolnienia, a ja mając te 
straszne bóle jeździłam do pracy, bo chciałam rozma-
wiać z ludźmi.

Mam nadzieję, że potem było lepiej… 
W pewnym sensie tak. Stworzyłam nowy związek, któ-
ry trwał 9 lat. Przeszedł ze mną najwięcej. Moment, kie-
dy choroba zaczęła potwornie mi doskwierać, dostałam 
zwężeń w jelicie i ważyłam już tylko 39 kg, przy wzro-
ście 161 centymetrów. Kiedy szłam na kolejną operację, 
zostawił mnie dla innej… 

Pojawił się w końcu właściwy mężczyzna?
Na to wygląda… Od ponad roku jestem z Tomkiem, nie 
widział mnie w kryzysowej sytuacji, kiedy zwijam się  
z bólu. Nie wiem jaka, byłaby jego reakcja. Kiedy mnie 

poznał było mnie parę kilko więcej i teraz nie mogę tego 
zgubić (śmiech), ale choroba jest nieprzewidywalna 
i często wraca, więc mam przynajmniej zapas - będę 
miała z czego zrzucać. 

Jak się poznaliście? 
Przez Internet. Kiedy dowiedziałam się, że mieszka  
w Anglii, odpuściłam sobie… pomyślałam, możemy do 
siebie pisać, ale nic z tego nie będzie. Korespondo-
waliśmy przez parę miesięcy i pojechałam na wakacje  
do rodziny do Krakowa, skąd pochodzi również Tomek. 
Właśnie padł mi telefon. Na miejscu ogarnęłam dupli-
kat karty, a od cioci dostałam jakiś zastępczy sprzęt.  
I okazało się, że Tomek jest w Krakowie! Gadaliśmy 
prawie całą noc i stwierdziłam - dobra! Umawiamy się! 
Powiedziałam mu wprost – „Kuzyn poszedł do pracy, 
ciocia do jakiejś koleżanki, nie chcę siedzieć sama, sko-
ro się nawinąłeś, to możemy się spotkać”. Wsiadłam  
do jego samochodu, spojrzałam na niego i aż mnie  
w klatce piersiowej uszczypnęło. Od razu było dobrze! 
Na pierwszym spotkaniu odważyłam się powiedzieć 
mu o stomii.

Jak zareagował? 
Nie było reakcji. Z tego co pamiętam to było coś w ro-
dzaju: „aha, to ja powiem, co jest ze mną”. Okazało się, 
że nigdy nie był grzecznym chłopcem. Doznał kiedyś 
złamania obojczyka, który mu się nie zrósł, ma w nim 
blaszkę i śrubki - czuć je przez skórę. Miał też kontuzję 
kolana, bo często kopał w piłkę. Przeszedł kilka operacji 
i od kolana wzdłuż piszczeli ma pręt. Kiedy skończył, 
stwierdził: to jesteśmy chyba kwita. Każde z nas coś 
ma, swoją jednostkę chorobową, coś go boli. Tomek 
pod względem bólu bardzo mnie rozumie, sam spędził 
dużo czasu na wózku inwalidzkim. Gdybym mu powie-
działa, że coś ze mną nie tak, przyszedłby mi pomóc.  
To bardzo nas łączy - to indywidualna choroba i fakt,  
że w swoich cierpieniach byliśmy sami.

Jak rozwijała się sytuacja? 
Po dwóch tygodniach Tomek wrócił do Anglii. Nie wie-
działam, czy w ogóle przyjedzie jeszcze do Polski i kiedy 
to nastąpi. Ponieważ moja kuzynka brała ślub, zapyta-
łam czy chciałby ze mną pójść. Przeżyłam szok, bo zgo-
dził się i przyjechał. 

Jaki jest Tomek? 
Tomek jest uparty, jak sobie coś postanowi, to nie ma 
zmiłuj, ale ma dobre serce. Jest niemal taki jak ja, no 
może w 90 %. On zaczyna zdanie, ja kończę i odwrot-
nie. Oboje kochamy góry i podróże. W aucie możemy 
spędzać tyle czasu, ile się da. Wydaje mi się, że się uzu-
pełniamy. 

Co działa na panią najbardziej motywująco? Rozpiesz-
czanie i czułość czy dopingowanie w stylu „przestań, 
weź się w garść”?
Zdecydowanie wolę być tulona niż mieć bat nad głową. 
Mieszkam sama, więc gdy mam cięższy dzień potrafię 
płakać do poduszki. Kiedy z siebie wyleję wszystko, jest 
mi lepiej. Później powtarzam sama do siebie: „Anka! 
Fajnie, że sobie, popłakałaś, ale trzeba iść do przodu”. 
Nie jestem z tych, którzy ciągle użalają się nad sobą, 
nigdy nie jęczałam koleżankom, jak mi źle albo jaka je-
stem nieszczęśliwa… nie musiałam, one to widziały. 

Co pani pomaga w takich chwilach? 
Jazda samochodem, kocham jeździć. Kiedy wybieram 
się w trasę, na przykład do Krakowa, bo tyle mam do 
Tomka lub ciut bliżej i tyle samo zrobię w drodze po-
wrotnej, to czuję, że żyje! 

Co jeszcze lubi pani robić?
Kocham góry, ale nie mogę się niestety wspinać… Mam 
marzenie, którego w tym roku nie mogłam zrealizować, 
ze względu na operację którą przeszłam - korektę stomii 
potem przyszła druga fala pandemii i wszystko wzię-



ło w łeb. To miał być mój prezent urodzinowy - skok 
ze spadochronem z 4 tys. metrów. Wierzę, że w przy-
szłym roku się uda - to da mi wyjątkową siłę, bo wiem, 
że robię to tylko dla siebie. Lubię też eksperymentować  
w kuchni. 

Najważniejsze w życiu jest…
Druga osoba, żeby nie być samotnym. Od kiedy pa-
miętam brakowało mi rodzeństwa, nie chciałabym być 
sama, samotna… Dzięki Tomkowi poznałam inny świat, 
świat czułości i radości.

Oprócz drugiej osoby, co jeszcze daje pani największą 
siłę?
Myślę, że to chęć życia, podróżowania, odkrywania  
i zwiedzania… wcześniej zwiedzałam przede wszystkim 
toalety. Teraz dopiero czuję, że odżyłam. 



Jak pani postrzega Anię jako koleżankę z pracy?
Dla mnie Ania to cicha bohaterka. Jako koleżanka z pra-
cy jest bardzo sympatyczna, rzetelna w tym co robi. Pa-
miętam, a poznałam ją chyba w 2014 roku, zwróciłam 
uwagę na jej niesamowitą urodę. Duże piękne oczy, 
zadbana, miała wtedy czarne długie lśniące włosy. 
Powiem szczerze, że po niej nie widać, że jest osobą 
niepełnosprawną. Później, gdy poznałyśmy się bliżej,  
powiedziała na co choruje. 

Przyznam, że trudno na początku było mi ułożyć sobie 
to wszystko w głowie.

Ania miała różne etapy choroby w życiu… 
W czasie apogeum choroby, zaczęła niknąć w oczach. 
Serce pękało jak się na nią patrzyło, w czasie przerwy 
lunchowej w pokoiku socjalnym zjadała ¼ bułki, a po-
tem zwijała się z bólu i lądowała w toalecie. Zostały jej 
tylko piękne duże oczy, ona sama skurczyła się do roz-
miarów malej dziewczynki. Widziałam, jak się zwijała 
z bólu przy stanowisku pracy, a mimo to nie brała cho-
robowego, nie uciekała, nie chciała się poddać. Dziel-
nie siedziała przed komputerem, udzielała informacji  
z pełnym profesjonalizmem, ja naprawdę ją podziwia-
łam. Pytałam wielokrotnie o to jak mogę pomóc - za-
wsze odpowiadała - nie możesz, sama muszę przez  
to przejść. 

Z innym osobami niepełnosprawnymi - na wózku czy  
z balkonikiem było łatwiej - im mogłam pomóc w prze-
mieszczaniu się, zrobić kawę, herbatę, podać coś do  
jedzenia, podejść, Ani nie można było pomóc w żaden 
z tych sposobów. 

Teraz Ania na szczęście czuje się o niebo lepiej! 
Na szczęście! Myślę, że nie jest jej lekko, bo przecież 
musi o siebie dbać ze szczególną troską. Do tego trze-
ba cierpliwości, samozaparcia i dyscypliny związanej  
z higieną. Dochodzą też wyrzeczenia w jedzeniu i piciu.
Poza tym Ania nie tylko bardzo lubi jeść, ale na dodatek 
wspaniale gotuje i piecze, miałam okazję już próbować.

Jest niesamowicie silna, prawda? 
Ona bierze to wszystko, co ją spotyka  
z dobrodziejstwem inwentarza, tak jest i musi so-
bie z tym poradzić. Nie lamentuje, nie rozpacza, 
nie rozkleja się, po prostu. Pewnie ma momen-
ty słabości czy załamania, ale nie pokazuje tego 
po sobie. Na dodatek zawsze jest wsparciem dla  
innych, którzy mają problemy zdrowotne.

Najgorsza jest chyba bezsilność, wobec cierpienia  
innych… 
Tak. Brak możliwości pomocy był dla mnie bardzo trud-
na. Czasami proponowałam coś do zjedzenia, picia czy 
nawet tabletkę przeciwbólową, ale nic z tego. Jedyne  
co mogłam, to potrzymać ją za rękę albo za łokieć jak 
była słaba. I rozmawiać, wręcz zagadywać…  Ania, na-
wet jeśli cierpi to w samotności, na zewnątrz okazu-
je jedynie swoją siłę. Nie wiem, czy to wynika z tego,  
że nie chce wzbudzać litości, czy z obawy, że ludzie  
będą w pewien sposób ustępować, tylko dlatego,  
że jest chora… Nie wiem. 

Za co Pani ją ceni?
Za to, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jak coś 
chce, to robi. Kiedy miała po raz pierwszy lecieć samo-
lotem na wakacje, opowiadała z przejęciem, że nie wie 
jak będzie na lotnisku, jak sobie poradzi. Zapewniłam, 

Karolina że da radę. Przeczytała wszystko o procedurach, gdzie 
odprawa, itd... Udało się. To kobieta, która potrafi poko-
nać wszelkie trudności. Cenię ją również za to, że wy-
chodzi do ludzi. Na nic się nie zamyka. 

Zauważyłam, że jest bardzo otwartą osobą…
Kiedyś mąż jednej z naszych koleżanek zachorował na 
tą samą chorobę, co Ania. Agnieszka była pełna nie-
pewności, zastanawiała się czy mąż będzie miał stomię. 
Ania powiedziała, że może z nim porozmawiać, opo-
wiedzieć o swoich doświadczeniach, jak wygląda życie 
ze stomią. Ta dziewczyna ma w sobie niezwykłą moc!

Jak pani myśli, co ją motywuje? 
Nie wiem, czy ta choroba ją napędza, motywuje do tego, 
wywiera na nią presję?! Ona chce wszystkiego spróbo-
wać, zobaczyć, dotknąć. Jest ciekawa, wręcz głodna  
życia i świata. Śmieję się, że ma ADHD, ciagle ją nosi, 
coś planuje, a potem to realizuje. 

Jak relacjonowała swoje odczucia, kiedy wyłoniono  
u niej stomię? 
Po tej stomii dostała energetycznego kopa, to jak nowe 
życie. A u kobiety, nowe życie, to nowe włosy. Z czar-
nych przefarbowała się na blond! Przytyła trochę, bo 
pamiętam, że przed zabiegiem nosiła rozmiar, jak moja 
córka - licealistka. Rozmawiałyśmy przez telefon i cie-
szyła się, że po raz pierwszy od dawien dawna, nie czu-
je bólu brzucha, tego ścisku, który miała. Kiedy wróciła 
do pracy, zaczęła wzbogacać dietę. Była szczęśliwa,  
że nareszcie może jeść, wypić jogurt, smoothie’s, nabie-
rała siły, promieniała z radości.

Jest pewna siebie, czy raczej pełna wątpliwości? 
Powiedziałabym, że z głową pełną pomysłów. Wspo-
minała mi, że chciała szyć i projektować bieliznę dla 
kobiet ze stomią. Chciałaby, żeby nie były to zwykłe 
bawełniane majtki, ale ładne, estetyczne i praktycz-
ne. Każdego dnia swoją postawą udowadnia, że mimo 
choroby, można prowadzić normalne życie i korzysta  

z wszelkich jego przyjemności.

Ja z perspektywy osoby zdrowej wiem, że sama sobie 
często wmawiam, że mi się nie chce, że po co…  Mogła-
bym, ale coś mnie hamuje. Nie mam tej odwagi, by do 
tego dążyć za wszelką cenę.

Jej pozytywna energia jest zaraźliwa...
Bardzo fajnie motywuje ludzi. Do tego jest twardą bab-
ką. Jak ktoś się z nią nie zgadza w pracy, śmiało wcho-
dzi w dyskusję, potrafi pokazać, że ma swoje zdanie  
i umie ostrzyć pazurki. Jest także atrakcyjną kobietą. 
Uważam, że jeśli ktoś się zastanawia - decydować się 
na stomię, czy nie - to Ania jest doskonałą osobą, któ-
ra pokazuje, że można z tym żyć. Ona może pomóc,  
wytłumaczyć i doradzić. Stomia pozwoliła jej na  
normalne funkcjonowanie.

Czy na miejscu Ani, umiałaby pani zachować spokój?  
Raczej nie. Uważam, że jest to bardzo trudne. Wymaga 
dużej odporności na ból, stres no i silnej psychiki. Ja je-
stem mało odporna na ból i nie lubię szpitali. Dla mnie 
szpital to zło konieczne, myślę, że większość ludzi czuje 
obawę przed pójściem do szpitala, Ania po tylu przej-
ściach ma już zaprzyjaźnionych lekarzy i pielęgniarki. 
Wszystko jest kwestią doświadczeń, samozaparcia, 
motywacji no i chęci powrotu do zdrowia i normalnego 
życia.

Gdzie pani znajduje spokój i ukojenie?
Największe ukojenie znajduję w domu, wśród moich 
bliskich. Mam fantastyczną córkę i męża. Nie jestem 
osobą bardzo aktywną fizycznie. Mój sport to codzien-
ne spacery z psem, jazda rowerem, a latem pływanie.
 
Gdyby mogła pani spełnić swoje marzenie, co by to 
było? 
Dom z ogrodem blisko morza, własna kawiarnia,  
podróż camperem po Europie. 



Trzydzieści lat niewinności  

Mirela, tak naprawdę to Mirosława, ale od dziecka było jej nie po drodze z tym imieniem. Poza tym, 
że jest belfrem, a dokładnie polonistką, przede wszystkim jest kobietą charyzmatyczną, pełną energii 
i optymizmu. Ma mnóstwo planów, jedyne czego się boi to czas, którego może jej zabraknąć do ich 
realizacji. Historia choroby Gorzowianki jest zawiła, trudna i przejmująca. Jest jedyną bohaterką, która 
ma wyłonioną stomię z powodu innego niż choroba jelit - komplikacji po dwóch porodach. Przez nie-
mal pół życia zmagała się z bólem. Otarła się o śmierć i wygrała z depresją. Mówi, że w wieku 57 lat 
urodziła się na nowo. 

W codziennej walce wspierali ją synowie i cichy bohater - mąż Tadeusz. 

Poznali się gdy ona była nastolatką, Tadeusz mieszkał po sąsiedzku. To facet z krwi i kości, który nie 
rzuca słów na wiatr. Jest cierpliwy i wytrwały. Do dziś zastanawiam się, jak ich małżeństwo zdołało 
udźwignąć tyle obciążeń. Jeśli przeczytacie tą historię i poznacie odpowiedź, będziecie szczęściarza-
mi. Miłość, wspólne pasje, szacunek, wytrwałość, odpowiedzialność? Ja nadal nie wiem…



Pani choroba to wynik komplikacji po porodach…
Moje problemy zdrowotne związane są z uszkodzenia-
mi dna miednicy, czyli tak zwanymi uszkodzeniami oko-
łoporodowymi. Nigdy nie miałam żadnej choroby jelit, 
nic z czym zwykle stomia się kojarzy - chorobą Crohna 
- wrzodziejącym zapaleniem jelita, albo nowotworem. 

Pierwszego syna urodziłam mając 25 lat, drugiego dwa 
lata później. W Polsce komuna chyliła się ku upadkowi, 
a ja byłam w połogu, z poprzecinanym kroczem, sie-
działam z tyłkiem w korze dębu. Jakoś wygoiłam się, ale 
zaczęłam odczuwać problem z wypróżnianiem. Z roku 
na rok było coraz gorzej. Najpierw pojawiło się uczucie 
zaciśniętego odbytu, potem doszedł ból i krwawienie.  
Z czasem przyszły kłopoty z wydalaniem bez względu 
na konsystencję, itd… Długo działałam na własną rękę: 
lewatywy, wlewki, olej rycynowy, parafina do picia, 
czopki sprowadzane z zagranicy, to tylko kilka niesku-
tecznych sposobów radzenia sobie z koszmarem.

Szukała pani pomocy?
Oczywiście, że szukałam, ale próba postawienia dia-
gnozy w moim rodzinnym mieście przez ponad 20 lat 
oscylowała wokół zespołu jelita drażliwego. Zawsze 
opowiadałam kolejnym lekarzom, że to uczucie zwę-
żenia, ściśnięcia, mechanicznej przeszkody, problemów  
z ostatecznym wyparciem. Badanie per rectum miałam 
kilkakrotnie, nigdy nic nie stwierdzono.

Nikt nie poprosił o wykonanie dodatkowych badań,  
na przykład kolonoskopii?
Pierwszą miałam w 1998 roku, czyli 8 lat po porodzie, 
wynik się nie zachował, poza tym nic niepokojącego 
nie znaleziono. Jeździłam do Kliniki Gastroenterologii  

w innym mieście wojewódzkim, to były czasy, kie-
dy nie było aparatów USG w każdej przychodni.  
Lekarz zalecił pić siemię lniane, to wszystko. Próbo-
wałam niekonwencjonalnych metod typu BICOM, bez 
rezultatu. Całe życie zdominowane było przez cier-
pienie. Kolejna kolonoskopia 11 lat później i znowu 
nic, poza drobnymi uchyłkami. Natomiast w gastro-
skopiach wyszedł jakiś refluks, ale w niczym mi nie 
przeszkadzał. Zawsze głośno krzyczałam, że chodzi 
o defekację, ale nikt mnie nie słuchał. Mój przypadek 
został przypisany do gastrologów, gastroenterologów  
i non stop gastro, gastro… Wmówiono mi, a może sama 
uwierzyłam, że to jednak zespół jelita drażliwego,  
o którym jeden z kolejnych gastrologów powiedział,  
że to nie choroba tylko dolegliwość, bo choroba wiąże 
się z chorym narządem, a u mnie wszystko jest zdro-
we. Drugie zdanie, jakie padło z jego ust brzmiało,  
że on woli chorych z nowotworem, bo przynajmniej jest 
konkretna robota, a tacy jak ja, to przychodzą do niego 
tylko raz.

Jak pani to wszystko wytrzymała? 
Nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym, żyłam z dnia 
na dzień. Byłam aktywna zawodowo, pracowałam jako 
nauczycielka. Miałam dwójkę dzieci. Prywatnie organi-
zowałam wyjazdy po Europie dla znajomych. Ale przy-
lgnęła do mnie etykietka - powiem bardzo brzydko - 
„Mirela nie może się wysrać”. Cały świat o tym wiedział!

Cały świat wiedział, ale nikt na tym świecie nie był  
w stanie pani pomóc?
Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Przełom wieków, 
Europa i… nic. Moja zrozpaczona mama często z pła-

Mirela czem mówiła: „ Boże! W kosmos latają, przeszczepiają 
ludziom twarze, a Tobie nikt nie może ulżyć w tych tor-
turach? To były bóle, które często kończyły się omdle-
niami. Z pierwszym wspomnieniem tak silnego bólu 
wiąże się wizyta na SOR. Mąż zaciągnął mnie tam na 
własnych plecach. Usłyszeliśmy, że tu ratują życie, a nie 
zajmują się zatwardzeniami. Odesłano nas. Wtedy po-
mogła znajoma aptekarka, ratując mnie na chwilę Ene-
mą (środek przeczyszczający, podawany w celu zmięk-
czenia masy kałowej - przyp. red). Od tego momentu 
zaczęły się schody. Nigdy nie wiedziałam, kiedy „zwy-
kły” ból zamieni się w „niezwykły”. Bałam się chodzić 
do pracy, w torebce zamiast pomadki nosiłam butelkę 
z Enemą. 

Tylko to trochę wygląda jakby opatrywano ranę szar-
paną plasterkiem… Kiedy to się skończyło? 
To nawet nie jest połowa opowieści. Kolejny straszny 
atak nastąpił podczas pobytu w sanatorium. Znalazłam 
się na ostrym dyżurze w szpitalu w Krynicy-Zdroju. Le-
karz podejrzewał niedrożność i w grę wchodziła opera-
cja na cito. Na szczęście badanie RTG tego nie potwier-
dziło.  Pielęgniarka chciała mi zrobić lewatywę, ale nie 
mogła, stwierdziła, że natrafiała na „jakąś przeszkodę”.

„Jakaś przeszkoda” nie była wskazówką? Objawy  
nasilały się? 
Było już tylko gorzej, objawy zaostrzyły się tak, że nie-
jeden raz bałam się o swoje życie.

W listopadzie 2016 roku z 41 stopniową gorączką,  
zabrało mnie pogotowie, ponownie na SOR. Tym razem 
mnie nie wygoniono. Stwierdzono zapalenie uchyłków 
i przepisano antybiotyki. Po tym epizodzie „wygooglo-
wałam” kolejnego gastrologa, w kolejnym mieście wo-
jewódzkim. Była to młoda lekarka, która jako pierwsza 
zechciała spojrzeć na mój problem szerzej niż czubek 
jej gastrologicznego nosa. Zasugerowała konsultację  

u poleconych przez nią: ginekologa i proktologa. Nie 
zdążyłam zrealizować tych wizyt. I po 20 dniach od 
ostatniego pobytu w szpitalu, drogami rodnymi „wyszła 
mi macica”. Znowu wielogodzinny pobyt na samym 
SOR, w zasadzie bez udzielenia pomocy. Wtedy też 
usłyszałam, że jak „macica” mi wypadnie, to ręką mam 
ją wepchnąć z powrotem - przytaczam dosłownie,  
co usłyszałam!

Jak pani poradziła sobie z tą sytuacją?  
Nawet nie chcę wracać do tamtych wspomnień. Dzie-
więć godzin w szpitalu, przerzucana na łóżku jak go-
rący kartofel - między SOR-em, a ginekologiczną izbą 
przyjęć. Obie placówki za cel nadrzędny postawiły so-
bie, by tej drugiej udowodnić, że nie jestem ich pacjent-
ką. Skończyło się jakąś kroplówką rozkurczową i… błęd-
nym rozpoznaniem. Ale tego dowiedziałam się dopiero 
po kilku dniach, gdy w końcu dotarłam do poleconej 
przez gastrolożkę ginekolog (w innym mieście), która 
stwierdziła, że to nie macica mi wypadła, a jelito wypeł-
nione kałem. Tego samego dnia miałam jeszcze wizytę  
u proktologa - pierwszą w moim życiu. On w zwykłym 
badaniu per rectum zdiagnozował „przepuklinę odbyt-
niczo-pochwową” czyli rectocele. To słowo przez kolej-
ne 4 lata stało się najważniejsze w moim słowniku.

Zaczęła pani wychodzić na prostą? 
Do prostej było jeszcze daleko. Chcę podkreślić, że przez 
te wszystkie lata byłam kobietą świadomą, regularnie 
chodzącą do ginekologów na wizyty kontrolne, robiącą 
cytologię, usg dopochwowe i inne badania. Przy każ-
dej wizycie narzekałam na ciężki los naznaczony bólem.  
Nigdy nie usłyszałam, że mogą być to „kobiece na-
czynia połączone”. Fakty zaczęły do mnie przemawiać 
same, gdy próbując „urodzić” stolec, czułam jak wszyst-
ko w drogach rodnych się obniża, wypycha, do wyjścia 
na zewnątrz.



Proktolog po 26 latach moich cierpień zdiagnozował,  
że źródłem moich problemów z defekacją są uszko-
dzenia okołoporodowe, ale poza diagnozą nie miał 
mi nic do zaproponowania. Powiedział mi dosłownie,  
że mi nie pomoże i mam szukać ratunku gdzie indziej.   

Czy rectocle odeszło w niepamięć i znów lekarze sku-
pili się na jelitach?     
Nie. Teraz, mając już diagnozę znowu wróciłam do go-
oglowania. W Internecie, wyszukiwałam artykułów 
medycznych na temat rectocele, odnalazłam jednego  
z autorów i umówiłam się na wizytę. Pierwszy raz w ży-
ciu poczułam się „wysłuchana ze zrozumieniem” przez 
doktora Marcina Tchórzewskiego. Bardzo szybko tra-
fiłam na oddział proktologiczny w szpitalu na drugim 
końcu Polski. W lutym 2018 miałam pierwszą operację 
wykonaną od strony pochwy celem było usunięcie rec-
tocele. Po wyjściu z narkozy usłyszałam od doktora wy-
konującego zabieg, że „takiej główki włoskiej kapusty” 
jeszcze w brzuchu nigdy nie widział i za jednym podej-
ściem był w stanie zlikwidować tylko połowę przepu-
kliny. Drugą operację na tym samym oddziale miałam  
w listopadzie 2018.

Niestety, jeszcze podczas pobytu w szpitalu usłysza-
łam, od doktora, że jeden z moich problemów to… wiot-
kość tkanek, słaby kolagen, co bezpośrednio będzie się 
przekładać na nawroty mojej choroby. Mówiąc wprost, 
co lekarz zszyje, to ja…rozciągnę, próbując się po prostu 
załatwić. Ta wizja niestety się sprawdziła. 

Przeszła pani kolejne operacje… 
Dwie operacje, od strony pochwy nie pomogły, napra-
wa rektocele nie miała bezpośredniego przełożenia na 
mój problem nr 1 czyli wypróżnianie. Lekarz bardzo 
chciał mi pomóc i widział jak ciężko mi pokonywać taką 
odległość, jeżdżąc z Gorzowa do Warszawy na wizy-
ty kontrolne. Powiedział: „W Poznaniu ma pani Ba-

nasiewicza”. Moja droga do profesora nie była prosta, 
trafiałam jeszcze w „ślepe uliczki” - ale nie będę już 
opisywać wspomnień z gabinetów, w których nigdy 
nie powinnam się znaleźć. W końcu wiosną 2019 zo-
stałam pacjentką Poradni Proktologicznej Kliniki przy  
ul.  Przybyszewskiego w Poznaniu, gdzie profesor  
Tomasz Banasiewicz jest ordynatorem.

Zanany specjalista, uwielbiany przez pacjentów… wielu 
z nich uratował życie.

Dla profesora napisałam nawet życzenia urodzinowe  
w formie piosenki.  To jeden z najważniejszych ludzi 
(nie lekarzy) w moim życiu. Nie chcę być zbyt drastycz-
na, ale powiem, że gdyby nie profesor Banasiewicz, 
być może nie rozmawiałybyśmy? Dopiero gdy trafiłam 
pod kompleksową opiekę duetu medycznego Profesora  
i doktora Macieja Wysockiego-Borejszy, który jest moim 
lekarzem prowadzącym w Poradni Proktologicznej.  
Ktoś na poważnie zajął się moim trudnym  przypadkiem. 

Od kwietnia do lipca 2019 r trwały badania przygoto-
wujące mnie do ciężkiej, bardzo rozległej operacji na 
otwartym brzuchu, która miała dać odpowiedź, czy  
metodą chirurgiczną da się jeszcze mi pomóc odzy-
skać zdrowie, a w zasadzie przywrócić organizmowi 
umiejętność wykonywania podstawowej czynności  
fizjologicznej. Lekarze szanse dawali 50/50 zwłaszcza  
ze względu na wspomnianą wcześniej wiotkość tka-
nek, co w moim przypadku przekładało się na wiotkość 
(ktoś nawet użył określenia impotencję) odbytnicy.

Udało się? 
Operację miałam w lipcu 2019, to dla mnie bardzo 
ciężki rok, jeżeli nie najtrudniejszy rok w życiu. Mimo 
wysiłków lekarzy i przeprowadzonej radykalnej próbie  
naprawienia tego, co „miałam w środku” mój organizm 
po raz kolejny powiedział NIE. 

Wiedziałam, że ostatnim i ostatecznym rozwiązaniem 
w moim przypadku jest stomia.  Przez rok, od lipca 
2019 do czerwca 2020, podejmowałam szereg działań, 
by się przed tym uchronić. Chodziłam na masaże mię-
śni dna miednicy do cudownej Pani Dagmary Miszczak, 
która robiła suche igłowanie i wypożyczyła stymulator 
mięśni dna miednicy. Stosowałam go ze specjalnie za-
kupioną końcówką doodbytniczą. Próbowałam też aku-
punktury. Miałam treningi fal mózgowych–biofeedback. 
Przez krótką chwilę wydawało mi się, że każda z tych 
metod pomaga.

Ale pomagała tylko na chwilę. Trudno było zgodzić 
się na stomię?
Profesor Banasiewicz obserwował moją walkę o zdro-
wie i próbę uniknięcia stomii. W lutym 2020 roku 
podjął męską decyzję, stwierdził, że jeśli wraz z pa-
cjentem doszedł do ściany, to znaczy, że trzeba wy-
łonić stomię, by się o tę ścianę nie rozbić. Nikomu  
w sprawach medycznych nie ufam tak jak jemu. Zgo-
dziłam się… jeszcze tylko trzeba było zrobić biop-
sję onkologiczno-ginekologiczną i… wybuchła pan-
demia. Termin operacji przełożono na czerwiec.  
Te kilka miesięcy chciałabym na zawsze wymazać  
z pamięci. Przeżyłam je dzięki Pani dr Joannie  
Świerzko z Poradni Leczenia Bólu, która ratowała  
mnie specjalnie dla mnie dobieranymi lekami, w tym 
opioidami, bo żadne inne środki już mi nie pomagały.

W czerwcu wyłoniono u pani stomię. Jak zareagowa-
ła pani na zmianę? 
Gdy wybudziłam się z narkozy i dotknęłam swojego 
brzucha, poczułam ulgę. Bolała mnie tylko rana poope-
racyjna, stare demony ucichły.  Chciało mi się śpiewać  
i tańczyć z workiem przyklejonym do brzucha.

Szybko udało się pani zaakceptować stomię? 
Zaakceptowałam ją bardzo szybko. Dzięki stomii, wrócił 

mój apetyt na życie. Poza tym, chyba mam szczęście, bo 
sprzęt nigdy mnie nie zawiódł. Nie miałam też żadnych 
przykrych niespodzianek. W wieku 57 lat narodziłam 
się na nowo!

Czy stomia w jakikolwiek sposób panią w czymś 
ogranicza? 
Wszystko mogę robić. Morsuję w wodospadzie, chodzę 
do sauny, w góry, pływam… I to kilka miesięcy po ope-
racji! 

Jakie ma pani plany? 
Jestem kobietą, która bez działania żyć nie może, więc 
mimo że jestem na zwolnieniu i nie mogę wrócić do mo-
jej ukochanej młodzieży, to znalazłam sobie nowe zaję-
cie w postaci wolontariatu na rzecz Fundacji StomaLife. 

Jest pani autorką hymnu stomików. Napisano o pani 
w lokalnych gazetach, a potem zrobiła pani coming 
out - Trudno było przyznać się do stomii? 
Długo zastanawiałam się czy w ogóle to robić. Mia-
łam obawy, jak do tego podejdą moi znajomi, przede 
wszystkim byli i obecni uczniowie. I chcę powiedzieć, 
że gdy zamieściłam wpis o stomii w mediach społecz-
nościowych, to ponad połowa znajomych zareagowała 
pozytywnie. Najwięcej wzruszających komentarzy było 
właśnie od uczniów. Dostałam tyle wsparcia, że wyłam 
ze wzruszenia.

Żałuje czegoś pani? 
Jedyne czego żałuję i boję się, to że mam za mało cza-
su, na wszystko co chciałabym jeszcze zrobić. Gdybym 
miała 27 lat, darowałabym tym lekarzom z bożej łaski 
wszystko, gdyby to trwało z 10 lat krócej. Miałabym te-
raz 47… a nie 57 lat…  Wtedy żyłabym bez żalu, a gdy 
pomyślę, że mąż skończył 60 lat, a mój tato posypał się, 
gdy miał 70 i umierał przez kolejne 11… to jest mi cięż-
ko. Stąd we mnie chęć chwytania życia garściami. Czuję 



się jak narkoman wypuszczony z ośrodka, na pełnym 
ssaniu, tylko z powodu głodu życia. 

Jak to możliwe, że pani małżeństwo to wszystko prze-
trwało?
Mówi się, że Mirela całe życie chodzi, jeździ, lata,  
czasem też pływa „sTadkiem”. Nie znam życia bez  
Tadeusza, bo jesteśmy razem od 42 lat. Mój obecny 
mąż mieszkał vis a vis naszego domu w Baczynie (woj. 
lubuskie - przyp. red.) Jest ode mnie o 3 lata starszy. 
Gdy kończył ósmą klasę, ja byłam w piątej. Ale z tego 
okresu, nie mam z nim praktycznie żadnych wspomnień.  
Potem ja zdawałam do tego liceum, w którym on już 
był, w klasie maturalnej. W wakacje poprzedzające na-
ukę w ogólniaku, mama chciała wysłać mnie do babci 
do Wągrowca, ale bała się puścić mnie samą w kilku-
godzinną podróż pociągiem, na dodatek z przesiadką. 
Moja mama zgadała się z sąsiadka - mamą Tadeusza, 
że jej rodzice też mieszkają w Wągrowcu i do dziadków 
wyprawiły mnie w towarzystwie przyszłego męża. Tyle 
lat, a my nadal w tym samym pociągu. 

Nie wiem, czy nasz przypadek to fenomen. Może jeste-
śmy starej daty, a może kontynuujemy tradycje rodzin-
ne? Małżeństwo moich rodziców przerwała śmierć taty 
przed 58 rocznicą ślubu. Dokładnie 10 lat dłużej trwało 
małżeństwo moich teściów. Gdyby nie śmierć mojego 
teścia w listopadzie, w Boże Narodzenie obchodziliby 
67 rocznicę ślubu. 

W dzisiejszych czasach, gdy blisko połowa mał-
żeństw kończy się rozwodami, trudno o taki piękny  
i szczęśliwy staż…
Jedno wiem na pewno, że nie ma drugiego takiego 
człowieka jak Tadeusz. To co ze mną przeżył, znosił  
i jak wspierał, świadczy o miłości, która jest na dobre  
i na złe. Na „na swoją obronę” dodam, że pomimo mojej 
choroby, było nie tylko to złe. Chorowałam, cierpiałam 

wiele lat, to prawda, ale nie byłam przykuta do łóżka. 
Wręcz przeciwnie, potrafiłam swój ból okiełznać, ska-
nalizować, a mówiąc wprost np. zostawić na wieczór 
czy na noc. 

Tajemnica trwałości naszego związku, to wspólne pa-
sje z wielkim naciskiem na turystykę. Teraz, na starość 
mieszkamy w pięknym domku ale całe nasze życie, 
aż do dorosłości synów mieszkaliśmy w w bloku na  
3 piętrze przy ruchliwej ulicy. W zasadzie tam spaliśmy,  
bo każdą wolną chwilę spędzaliśmy w „pięknych oko-
licznościach przyrody” Nasz młodszy syn pierwsze 
urodziny obchodził w Karpaczu i wędrował po górach  
na plecach taty. Starszy miał jakieś 3 lata, gdy  
przedreptał karkonoskie szlaki. Nie byliśmy ludźmi  
zamożnymi, ale wszystko co oszczędziliśmy wydawali-
śmy na podróże. Często nawet jak to było niemożliwe, 
staraliśmy się, by nasze życie było radosne, kolorowe 
pełne wspólnych przeżyć. W tym tkwi chyba radość  
z bycia razem w złych i dobrych chwilach.

Co w całej historii pani choroby było najgorsze.  
Można coś z tego wybrać, określić, opisać?  
Całe trzydzieści lat cierpienia było koszmarem. Czy jak 
porównam się do Tomasza Komendy, to będzie pani 
wiedziała o co chodzi? Ja się czuję tak, jak on. I gdy 
myślę, że odzyskałam wolność w wieku 57 lat, a syna 
urodziłam mając 27, to jest jedyny żal jaki mam do losu,  
to moje trzydzieści lat niewinności. 

 

W jaki sposób zwraca się pan do żony?
Miruś, Mirela, różnie, zależy, od nastroju.

Gdyby miał pan komuś opowiedzieć o żonie jaka jest, 
jak by pan ją opisał? 
To kobieta zmienna, nad wyraz inteligentna, powie-
działbym. Polonistka, ma lekkie pióro, jest wybitną  
nauczycielką. Gdyby mieszkała w większym mieście,  
na pewno zrobiłaby karierę. Jak coś wymyśli, to zreali-
zuje. Uczuciowa, wszystkim chciałaby pomóc, ma serce 
na dłoni. Dobroduszna, czasami aż bardzo.

Bał się pan, że może ją stracić? 
Nasze wspólne, wieloletnie życie naznaczone było cier-
pieniem wynikającym z stanu zdrowia żony. Dla mnie 
- wówczas młodego męża i ojca, było to szczególnie 
bolesne, bo wymarzone macierzyństwo przypłaciła 
zdrowiem. Oboje bardzo chcieliśmy mieć dzieci, ale dla 
niej-matki one były i są całym światem. Nie ominęła 
nas również depresja żony, co w jej przypadku wcale 
nie było dziwne. Mirela jest osobą bardzo wrażliwą, le-
karze stwierdzili, że nadwrażliwą, więc mieszanka bólu 
fizycznego, kłopotów w pracy i mobbingu, musiała się 
tak skończyć. Na szczęście to historia sprzed 10 lat.  
W depresji słowo „stracić” nabiera innego znaczenia, 
zagrożenie istnieje zawsze, ale ja o życie żony drżałem 
wielokrotnie później, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy 
z bólu zdarzały się omdlenia, a nawet podejrzenia o mi-
kro udar, a kolejni lekarze w różnych częściach Polski 
rozkładali ręce i…wyciągali ręce po duże pieniądze. Był 
na przykład profesor, który za 1200 zł, czyli cztery wi-
zyty, jedyne co zaproponował, to kupno plastikowej mi-
ski i mydła Biały Jeleń, a na błaganie o uśmierzenie bólu 
powiedział, że nie jest Kaszpirowskim. Przeżywaliśmy 

trudne chwile, ale z depresji można wyjść cało, czego 
Mirela jest znakomitym przykładem.

Wasze małżeństwo przetrwało wiele trudnych chwil, 
jak to się robi?
Mówiąc szczerze, nie wiem… Z mojej strony wygląda-
ło to tak, że im było gorzej z Mirelą, tym bardziej by-
łem zdeterminowany. Kocham ją, nie mogłem patrzeć 
na jej ból, a jeszcze gorsza była bezradność i poczucie,  
że zrobiłbym wszystko, a tak naprawdę nie mogę nic, 
poza odwiedzinami w szpitalach i trzymaniem za rękę.

W jaki sposób dawał pan upust odrzuceniu przez 
żonę. To przecież bardzo trudne… i przykre słyszeć, 
od ukochanej osoby „po co tu jesteś”?
Nie wiem, miałem dobrych ludzi wokół siebie. Mam 
rodziców, dwóch braci, bardzo fajną teściową, wspie-
rali mnie. Wspólnie dawaliśmy radę. Mówią, że jestem 
pracoholikiem i pewnie jest w tym dużo prawdy. Teraz, 
gdy żona jest już zdrowa, dużo czasu spędzam w pracy. 
Wtedy realizowałem się w podobny sposób, rzucałem 
się w wir służbowych obowiązków. Do głowy mi nie 
przyszło, by gdzieś wyjść, pojechać albo zacząć życie 
nocne.

Ja myślałam bardziej o upiciu się…
Wie pani, ja jestem w miarę normalnym człowiekiem  
i do takich rzeczy u mnie nie dochodzi. Nie stronię od  
alkoholu, ale używam go w normalnych dawkach. Kie-
dyś w każdy weekend był powód żeby się z kimś spo-
tkać i napić, urodziny, imieniny, spotkanie bez przyczy-
ny i siedzieliśmy do trzeciej, czwartej nad ranem.

Tadeusz



Kiedy choroba nasiliła się w ostatnich 4 latach nie-
wiele robiliśmy. Teraz, po wyłonieniu stomii otworzyły 
się nowe możliwości, z których czerpiemy garściami.  
Potrafimy wyjechać 200 km, by spędzić weekend poza 
domem. 

Praktycznie od momentu poznania się rozwijamy nasze 
pasje.  Lubimy muzykę, literaturę, teatr i filharmonię. 
Raz na trzy miesiące musimy gdzieś wyjechać, zimą  
do jakiegoś SPA, żeby w jacuzzi posiedzieć i zrelakso-
wać się. Latem to przede wszystkim góry, które kocha-
my najbardziej.

Skąd w panu tyle cierpliwości, empatii i miłości?  
Niejeden mężczyzna odwróciłby się na pięcie i nigdy 
nie wrócił… 
Nie wiem. Naprawdę, nie potrafię na to pytanie krótko 
odpowiedzieć. A może po prostu powiem krótko: Bo ją 
kocham, bo uważam ją za bardzo wartościową osobę, 
bo po prostu się dopełniamy.

Co powiedziałby pan mężczyznom, którzy w takiej 
sytuacji pakują walizki i odchodzą? 
Powiem pani, że ja tego nie rozumiem. Nawet w pracy 
mam kilku kolegów, którzy się porozchodzili, ponownie 
ożenili, mają dzieci. Dla mnie to niezrozumiałe. Ja jestem 
starej daty - jak przy ołtarzu przysięgałem na dobre  
i na złe, to tak ma być. I jest mi z tym dobrze. Myślę, 
że trzeba być słownym i odpowiedzialnym, to bym im 
powiedział. 

Jak reagowali synowie? Mieliście męskie rozmowy  
o tym jak wesprzeć najważniejszą kobietę w waszej 
rodzinie?
Każdy z nas się przejmował. Chłopcy w najgorszym 
dla żony czasie byli na studiach w Poznaniu. Jeden syn 
jest bardziej uczuciowy, drugi bardziej zasadniczy - po-
dobno jak ja - mieliśmy codzienny telefoniczny kontakt, 

jak tylko mogli to przyjeżdżali. Ale nie prowadziliśmy 
szczególnych narad, rozumiemy się bez słów. 

Żonie trudno było się pogodzić z faktem, że chłopcy 
wyprowadzili się z domu. Dla mnie to normalna kolej 
rzeczy… coś na co, jako rodzice nie mamy wpływu.

Kobiety ponoć trudniej znoszą moment wyfrunięcia 
dzieci z gniazda…
Na pewno coś w tym jest. Mirela chciałaby widywać 
ich częściej. Chłopaki mają 32 i 30 lat, wnuków jak nie 
było, tak nie ma… Ja podchodzę do tego na chłodno, ale  
u żony instynkt jest znacznie większy. Nie wiem czy 
mentalnie jestem już na to gotowy, by myśleć o sobie 
per „dziadek”. 

Jakby co, będzie pan młodym dziadkiem… 
Ja w ogóle nie czuje się na te 60 lat. Mam wrażenie, 
że zatrzymałem się na 30-tce. Kiedy wspominam swo-
je czasy nastoletnie i mój ojciec miał 50 lat, wydawa-
ło mi się, że to staruszek. Prasował w sobotę spodnie,  
by w niedzielę iść do kościoła. A ja ubieram dżinsy, adi-
dasy, zarzucam na plecy plecak i idę biegać albo ruszam 
na siłownię. Zupełnie nie czuję się stary. Gdyby ktoś do 
mnie powiedział „dziadku”, z pewnością obejrzałbym 
się za siebie, by sprawdzić czy to na pewno do mnie. 

W zasadzie wszyscy moi współpracownicy są oko-
ło trzydziestki. Takie czasy, że wszyscy mówią sobie  
na „ty”, rzadko spotyka się formułę „per pan”. Nie mam  
z tym problemu, ale kiedy wołają do mnie „ty starszy”, 
to odpowiadam im, że nie mają pojęcia jak szybko minie  
czas i będą w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj jestem 
ja. 

Pani Mirela ze łzami w oczach, mówiła że żałuje dłu-
gich lat życia w chorobie, chciała jeszcze wiele rzeczy 
zrobić, czasu coraz mniej…

Wie pani, ona tak mówi, bo choroba trzymała ją w dys-
komforcie. Ostatnie lata były nie do wytrzymania. Już 
nie szło funkcjonować, nie można było niczego zapla-
nować, bo ból prześladował ją od rana do wieczora. 
Pod koniec to tylko szlafrok, siedzenie w domu i kąpanie 
się trzy, cztery razy dziennie. Bo ciepła woda odrobinę 
uśmierzała jej ból. Najgorsze było to, że nie było ratunku, 
ani pomysłu na pomoc. Już nie chcę wchodzić na temat 
naszej służby zdrowia, bo w zasadzie jaka jest, wszyscy 
wiemy. I chodzi o to, że to, do czego doszliśmy teraz, za-
wdzięczamy własnej inicjatywie. Było szukanie lekarzy 
w Internecie, artykułów, wywiadów, prac naukowych. 
Przez tyle lat nie znalazł się nikt, kto wytyczyłby drogę, 
pokazał którędy trzeba pójść, do kogo trzeba uderzyć. 
Te poszukiwania zajęły nam niepotrzebnie dużo czasu. 
Na dodatek czasami szliśmy w niewłaściwym kierunku.

Wszystko co dobre, zawdzięczamy przede wszystkim 
prof. Tomaszowi Banasiewiczowi z Poznania i jego 
ekipie. To człowiek nie do zastąpienia, nie tylko jako 
chirurg, ale prawdziwy lekarz, który w pacjencie widzi 
człowieka. Jemu zawdzięczamy naszą późną młodość.

Czy można powiedzieć, że przeżywacie drugą mło-
dość?
Chyba tak, chociaż jest zupełnie inaczej, niż przed laty. 
Nie wiem, czy nie powinienem nazwać jej trzecią. Ale 
organizujemy sobie to życie, by było ciekawie, coś się 
działo. Wydaje mi się, że jestem bardziej aktywny niż 
moi koledzy z pracy czy znajomi.

Jak pan odczuwa, czy żona która nie cierpi z bólu, jest 
teraz inną kobietą?
Ona nawet cierpiąc pracowała jako nauczycielka, była 
uwielbiana przez młodzież, zawsze robiła dużo wię-
cej niż prowadzenie lekcji. Znajdowała czas na opiekę 
nad czwórką naszych seniorów, praktycznie „wybudo-
waliśmy” razem dom, w bardzo krótkim czasie. Co się 

zmieniło? To, że teraz działa z uśmiechem na ustach, 
może jeść co chce i noce spędza ze mną w sypialni, a nie  
w toalecie. 

Wydaje mi się - choć może nie powinna tego słyszeć, 
że bierze za dużo na swoje barki, mimo że jest na zwol-
nieniu w domu, jest bardzo aktywna. Zbyt aktywna 
powiedziałbym. Osobiście zalecałbym więcej spoko-
ju, wyciszenia i odpoczynku czy relaksu. W zasadzie  
w chwili obecnej wszystko odbywa się na maksymal-
nych obrotach.

Czy miał pan jakieś trudności w zaakceptowaniu sto-
mii u żony? Czy ta zmiana miała jakieś znaczenie?
Naprawdę żadnych. Ja dzięki stomii żonę odzyskałem 
w każdym znaczeniu tego słowa i niech to wystarczy 
za odpowiedź.

Co w życiu jest najważniejsze?
Nie raz z żoną rozmawialiśmy na ten temat. Ja zawsze 
powtarzam, że dla mnie najważniejsza jest rodzina, 
dom i to co dookoła. Dopiero później cała reszta. Ona 
widzi to trochę inaczej, musi działać, pomagać, opieko-
wać się potrzebującymi. Szanuję ją za to.

Jest coś, czego pan żałuje?
To pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Nie skoń-
czyłem studiów na przykład, ale to były inne czasy…  
zupełnie zmarnowane - komuna. Miałem iść na studia, 
ale wprowadzili stan wojenny i poszedłem do woj-
ska. Nie tego chciałem. Generalnie jestem zadowolony  
z życia. 

Ma pan jakieś marzenia? 
Mam, ale są bardzo przyziemne. Od ponad roku razem  
z moim bratem planowaliśmy wyjazd na Kubę. Ale 
przyszła pandemia i nigdzie nie pojechaliśmy. W tym 
roku skończyłem 60 lat i miał to być wyjazd połączony  



z moim jubileuszem. Dlaczego Kuba? Pracuję w motory-
zacji i gdy oglądam filmy z obrazkami z tamtych stron… 
gdzie po ulicach jeżdżą samochody z lat 50-tych, to 
od razu mam apetyt na podróż. Boję się tylko, że gdy  
zaczną się tam przemiany, to Kuba straci swój unikalny 
klimat. 

W zasadzie ciągle jestem głodny świata i jak słyszę,  
że za chwilę pójdziemy na emeryturę i dostaniemy  
z pensji 30%, to obawiam się, że na marzeniach się 
skończy. Chciałbym mieć trochę pieniędzy, cieszyć 
się zdrowiem i móc korzystać z życia, jak najdłużej.  
Naszym wspólnym marzeniem są wnuki i żeby chłopcy 
byli szczęśliwi. 

Nie chciałbym niespodzianek, jakichś nagłych zwrotów 
akcji. Żeby życie toczyło spokojnie i bez nerwów. 



Co pomyślisz dziś o mnie,
 Kiedy powiem Ci, że mam stomię

Spuścisz wzrok czy odwrócisz głowę
Może twarzy zachmurzysz połowę?
Może twarzy zachmurzysz połowę?

Ale zanim pójdę
Ale zanim pójdę

Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że
Na ból nie pomoże miś ani kwiaty,

Bo ból to diabeł rogaty.
Kiedy boli, wtedy jedno płacze,

Bo ból po drugim skacze.
Z bólem, to żaden film w żadnym kinie

Ani róże, ani całusy małe duże,
Tylko miłość, kiedy jedno spada w dół,

Drugie ciągnie je ku górze.

Ile było rozpaczy
Gdy myślałeś, że już nie da się inaczej.

Ile nocy bezsennych do rana,
Gdy twe ciało to jedna jest rana.
Gdy twe ciało to jedna jest rana.

 Ale zanim pójdę
Ale zanim pójdę

Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że
Stomia to jest pluszowy miś,

To są kwiaty,
Odchodzi diabeł rogaty.

Zapominasz, że jedno płacze,
 Serce Ci z radości  skacze.

Stomia, to  taka proteza mała
Czyli worek, który jest blisko Twego ciała
Stare życie, w  którym nic się nie chciało

W nowym doby jest Ci mało.

Co pomyślisz więc  o mnie,
 kiedy wiesz już,  że mam stomię?

Nie patrz na mnie jak na kogoś obcego

Hymn Stomików

Nadal przecież jestem Twoim kolegą
Nadal przecież jestem Twoim kolegą

Teraz sobie pójdę
Teraz sobie pójdę

Teraz sobie pójdę tam,  
gdzie powiedzie mnie los

 Pójdę na łąkę przez las 
Tam gdzie kwiaty

A może kozioł brodaty
Tam gdzie rzeka
Się mieni i kusi

Stomik może wszystko
A nic już nie musi.

Pójdę nad morze i w góry
Będę leżeć i patrzeć na chmury

To jest miłość, kiedy nikt nie spada w dół
Dwoje wspina się do góry

Wszędzie z Tobą pójdę 
Wszędzie z Tobą  pójdę 

Wszędzie z Tobą  pójdę tam,  
gdzie powiedzie mnie los    

Pójdę na łąkę przez las 
Tam gdzie kwiaty

A może kozioł brodaty
Tam gdzie rzeka
Się mieni i kusi

Stomik może wszystko
A nic już nie musi.

Pójdę nad morze i w góry
Będę leżeć i patrzeć na chmury

To jest miłość, kiedy nikt nie spada w dół
Dwoje wspina się do góry.

słowa na podstawie piosenki  
„Zanim pójdę” zespołu Happysad

autor: Mirela Bornikowska 



To kilka krótkich wersów o fajnych Stomikach

Jeden lubi pływać, drugi lubi brykać.

Spotkali się na Wyspie u Małachowskiego

Darka, tylko problem, czy tego naszego?

Jedni byli z Mazur, inni aż z Będzina

Od extra obiadu weekend się zaczyna.

Weekend Zdjęć Pełen i mnóstwa uśmiechów

A nawet łyczka piwa pitego bez...grzechu.

Z przodu mamy worek, na plecach bagaże

Krótki wiersz 
o fajnych Stomikach

Tylu chorób, jakbyśmy poddali się karze?

Ale to już przeszłość, bo w Kangurach siła

Która przed wyłonieniem nawet się nie śniła

Ani nam, ani bliskim z naszych smutnych domów

Że możemy powstać jak feniks z popiołów

I od nowa życia wyciskać cytrynę

Zamienić grymas bólu na radosną minę,

Stomia to znak zwycięstwa słynne hasło głosi

A Wojownikiem jest każdy,

Który worek nosi!

autor tekstu: Mirela Bornikowska 



Oprócz stomików, których sylwetki  
mogliście poznać, realizacja  

tego projektu nie byłaby możliwa  
bez grona zaangażowanych osób. 
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