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Trochę dziwne, że �mieję się z mojej choroby, ale tak jak wspomniałam, to czę�� mnie i sama z
siebie mogę żartowa�. Znajomi r�wnież akceptują moją chorobę. Nareszcie doznałam szczę�cia

w moim życiu. 
 

 Choruję na epilepsję dwubiegunową (dwa rodzaje atak�w) od 9. roku życia. Chorobę
zdiagnozowano u mnie po wypadku, kiedy spadłam ze zjeżdżalni. Jako dziecko, kt�re nie
rozumiało co to jest za choroba, nie przejmowałam się nią. Natomiast wchodząc w okres
dojrzewania byłam już bardziej �wiadoma. Chodziłam do kilku lekarzy poszukując odpowiedzi
na pytanie, jak z tą chorobą ży�. 

 Najgorszym okresem był dla mnie czas, kiedy uczęszczałam do szkoły. Choroba spowodowała,
że byłam nękana, wyzywana w najgorszy spos�b. Nie potrafiłam wtedy zrozumie�, czemu inni
ludzie mnie tak traktują ze względu na to, że jestem chora. Przecież jej nie chciałam ani nie
wybrałam. Ona sama do mnie przyszła. 

 W tamtym czasie patrzyłam w przyszło�� negatywnie. My�lałam, że nigdy nie będę już
szczę�liwa oraz nie założę rodziny. Żyłam w przekonaniu, że zawsze będę sama, ponieważ jestem
„inna”. Wewnętrznie czułam się osamotniona oraz bezradna. Czasem dochodziło do takich
sytuacji, że w miejscu publicznym dostawałam ataku i nikt mi nie pom�gł. �wiadkowie mojego
stanu byli przekonani, że się na�pałam bąd� upiłam i teraz mnie „trzepie”. 

 Interesuję się motoryzacją, dlatego zawsze moim marzeniem było posiada� motor lub
samoch�d. Odkąd pamiętam, chciałam przejecha� się na motorze. Po paru latach spełniłam to
marzenie. Pom�gł mi w tym m�j znajomy, kt�ry zaprosił mnie na przejażdżkę marze�.
Adrenalina, kt�rej do�wiadczyłam podczas jazdy motorem była niesamowita. Co�, co wydawało
się nieosiągalne i odległe, stało się faktem. Uczucie, kt�rego do�wiadczyłam spełniając moje
upragnione marzenie jest nie do opisania, ale wiem jedno – zostanie ze mną na zawsze.

 Teraz mam 23 lata i zaakceptowałam chorobę. Doszłam do wniosku, że jest to czę�� mnie i nie
mogę się jej wstydzi�. Jestem w szczę�liwym małże�stwie i mamy synka. Mąż mnie wspiera,
nawet w gronie znajomych żartujemy sobie z mojej choroby. Nabrałam do niej dystansu. Trochę
dziwne, że �mieję się z mojej choroby, ale tak jak wspomniałam, to czę�� mnie i sama z siebie
mogę żartowa�. Znajomi r�wnież akceptują moją chorobę. 

 Nareszcie doznałam szczę�cia w moim życiu. Mam nadzieję, że każda chora osoba dojdzie do
takiego etapu i będzie w stanie zaakceptowa� swoją chorobę oraz do�wiadczy szczę�liwego życia.

 
 Paulina 
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Podobno „zahartowane ostrze jest najsilniejsze”; szkoda, że nikt nie spytał się mnie, 
czy chcę zosta� wojownikiem.

W najgorszych momentach miałam do wyboru przetrwa� albo się podda�. Tej drugiej opcji
niestety pr�bowałam, ale kto� „z g�ry” odesłał mnie tutaj z powrotem. Wtedy zrozumiałam, że
mam misję. Muszę moje cierpienie zamieni� w siłę dla innych. 

Tak oto zaczęłam prowadzi� instagrama ,,wenflonowe”, gdzie pokazuję drugą stronę medalu
mojego życia. Przedstawiam życie z chorobami od wszystkich najbrutalniejszych stron, dalekie
od powszechnie przyjętych kanon�w instagramowego piękna. 

Nie obsypuję niczego brokatem. Taka wła�nie jestem. Zrozumiałam, że choroba nie okre�la mnie
jako człowieka. Jest tylko czę�cią, kt�ra w jaki� spos�b mnie ukształtowała. Na moim profilu
poruszam tematy tabu. Dzielę się swoimi do�wiadczeniami, angażuję się w r�żne kampanie
zwiększające �wiadomo�� odno�nie chor�b. Pokazuję codzienno�� dotyczącą bada�, szpitali,
ogranicze� w życiu, kt�re zauważam jako młoda osoba chorująca przewlekle i nieuleczalnie. 

Nie chciałam, żeby ktokolwiek czuł się samotny ze swoim b�lem. Pragnę stworzy� miejsce, gdzie
każdy chory będzie czuł się wspierany i akceptowany wła�nie takim, jakim jest. Miejsce, w
kt�rym nikt nie będzie bagatelizował czyjego� cierpienia, nawet je�li nie wida� go „gołym
okiem”. Pokazuję przede wszystkim, że nie każdą niepełnosprawno�� wida�, dlatego nie
osądzajmy nikogo z g�ry, nie znając jego historii i tego, z czym się zmaga. 

W wyrażaniu siebie bardzo pomogła mi r�wnież muzyka. Sama od lat piszę teksty i nagrywam
piosenki oraz prowadzę kanał muzyczny. Zagrałam już też kilka koncert�w. Teksty zawsze są
inspirowane moimi do�wiadczeniami. Zależy mi, by moimi utworami dawa� nadzieję na lepsze
dni. Muzykę traktuję jako autoterapię. Wiem, że to zostanie po mnie na zawsze, nawet kiedy
mnie już zabraknie.

Zawsze czułam, że co� niedobrego dzieje się z moim organizmem. Droga do ułożenia tej całej
układanki b�lu zajęła mi aż 15 lat. Już od wczesnego dzieci�stwa męczyły mnie b�le brzucha,
wysypki, omdlenia, dziwne skurcze. Nikt mi nie wierzył, że mogę czu� się aż tak �le. Jako
nastolatka dławiłam się własnym kwasem żołądkowym i co kilka dni lądowałam na SOR-ze ze
spuchniętym żołądkiem. 
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Diagnozy zaczęły się dopiero, kiedy miałam 14 lat. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że moje
życie będzie aż tak zależne od b�lu. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo będę musiała
podporządkowa� je chorobie. Nikt mnie nie rozumiał, nawet rodzina twierdziła, że
wymy�lam, udaję. Bo przecież nie ma prawa mnie tak bole�. Anemia, zesp�ł złego
wchłaniania, celiakia, przewlekłe zapalenie błony �luzowej żołądka i dwunastnicy oraz
refluks. Tak zaczęła się moja „kolekcja”. Kiedy my�lałam, że to już koniec, doszło
nieswoiste zapalenie jelit, endometrioza i tężyczka. 

Było ciężko, nawet jak na takiego wojownika jak ja. Te wszystkie objawy naraz skutecznie
utrudniały mi najlepsze lata mojego życia. Wiecznie musiałam rezygnowa� z tak wielu
rzeczy, na kt�rych mi zależało. Straciłam bardzo wiele os�b przez to, że byłam dla nich
„zbyt chora”. Czasem my�lałam, że m�j b�l jest tak wielki, że innym po prostu dostaje się
rykoszetem i kontakt ze mną ich przerasta. Bezsilno�� oraz bezradno�� okazały się
najgorsze. 

Pomimo tego dawałam sobie dzielnie radę, aż do momentu, kiedy zaczęły się problemy
z kręgosłupem. Kolejne diagnozy, z kt�rymi trzeba było się pogodzi�, to zesp�ł
Baastrupa, SHS, cie�nie obu nadgarstk�w, zapalenie rowka nerwu łokciowego,
dyskopatia wielopoziomowa z uciskiem na rdze� kręgowy w odcinku szyjnym,
przepukliny na wszystkich trzech odcinkach kręgosłupa, kifoza, skolioza, zniesienie
lordozy. Bolało mnie już dosłownie WSZYSTKO. Nie był to już b�l, z kt�rym dało się
funkcjonowa�. Ten b�l zmieniał i zmienia mnie z każdym dniem. 

Psychika też zaczęła obrywa� przez chroniczne cierpienie. Chorowałam na depresję przez
dwa lata. Nabawiłam się nerwicy lękowej i pojawiły się problemy z wychodzeniem z domu.
Bałam się, że poczuję się �le, będąc gdzie� daleko od bezpiecznego miejsca. Czułam się
przegraną, nieudacznikiem, kim� kto nie zasługuje na szczę�cie, bo nie nadaje się do
niczego. 

Bardzo pomogła mi wtedy terapia. Trafiłam r�wnież w ko�cu do ortopedy, kt�ry zwr�cił
uwagę na moje przeprosty i nadmierną wiotko�� staw�w. Zasugerował chorobę tkanki
łącznej oraz wysłał do genetyka. Ten ruch okazał się doskonałą decyzją. Pani genetyk
postawiła mi diagnozę zespołu Ehlersa-Danlosa, w kt�rej choruje tkanka łączna będąca
budulcem całego organizmu, i stąd tak liczne problemy wielonarządowe. W ko�cu
wiedziałam, z jakim wrogiem walczę, mimo że rokowania nie są optymistyczne i czeka
mnie rehabilitacja do ko�ca życia. To nie zako�czenie mojej drogi ku zdrowiu, ale
poczułam ulgę wiedząc, co mi jest. 

4



Dzi� uważam, że ta długa droga do diagnozy miała sens. Cieszę się, że się nie poddałam.
Nie mogę robi� wielu rzeczy, za kt�rymi tęsknię, jak np. jazda motocyklem, jazda konna
czy taniec, kt�ry kiedy� latami trenowałam. Pomimo tego staram się wyciąga� z życia jak
najwięcej. Je�li moja historia i wiedza może komu� pom�c, skr�ci� drogę do diagnozy, to
wiem, że moja misja i to, co robię ma sens. Warto m�wi� o tym wszystkim gło�no.

Weronika 
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Nie mam już sił, chęci ani pieniędzy na kolejne badania. Natomiast moje dolegliwo�ci
zmieniły mnie w lepszą osobę. Dla niekt�rych jest to temat kontrowersyjny, ale ja otwarcie o

tym m�wię – przeszłam małe nawr�cenie duchowe.

Od około 8 lat walczę z przewlekłym kaszlem. Kaszel jest z reguły mokry, ciągle towarzyszy
mi odkrztuszanie wydzieliny. Na samym początku nie stanowił on dla mnie wielkiego
problemu, jednak po namowie mamy odwiedziłam kilku pulmonolog�w. Każdy z nich miał
inną teorię: astma, nieznane pochodzenie, możliwa alergia itp. Żadne leki, kt�re zażywałam
nie zlikwidowały kaszlu, więc odpu�ciłam i męczyłam się przez kolejne lata. 

Ciągły kaszel w obecno�ci innych os�b wywoływał u mnie poczucie wstydu oraz skrępowania.
Po pewnym czasie do kaszlu dołączyły kolejne dolegliwo�ci, takie jak: ciągłe chrząkanie,
chrypa, zaniki głosu, zalegająca w przełyku flegma, niemożno�� wysmarkania się, uczucie
zatkanego nosa mimo przepływu powietrza. 

W lutym tego roku przeszłam do�� dziwną chorobę. Pojawiła się nagle gorączka 41,5 stopnia,
trwająca 2 dni. W kolejnym dniu gorączka minęła, z kolei w całej jamie ustnej pojawiły się
ogromne afty. Dodatkowo po raz pierwszy wystąpił problem z przełykaniem i uczuciem
duszenia. To wła�nie od tego wszystko się zaczęło. 

Po tygodniu zaczęły się dzia� r�żne dziwne rzeczy. Bardzo �le się czułam od rana, jakbym
wszystko miała zatkane w głowie, w nosie, w gardle. Przed p�j�ciem spa� poczułam kłucie w
sercu. Miałam wrażenie, że momentalnie się zatrzymało. Nie mogłam złapa� oddechu ani
powiedzie� słowa. Noc spędziłam w oknie, wentylując się i bojąc kła�� spa�.

Następnego dnia um�wiłam się do kardiologa. Pani doktor słysząc o moich objawach
wy�miała mnie i stwierdziła, że to nerwica. Zaczęłam więc drąży� temat. Udałam się do kilku
laryngolog�w, natomiast żaden do tej pory nie postawił diagnozy. Ciągle słyszę, że gardło
mam w fatalnym stanie i guzki na strunach głosowych. Jednak jestem pozostawiona bez
dalszych zalece� czy diagnoz. 
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Zaczęłam dużo czyta� i wiąza� objawy z refluksem, co skłoniło mnie do um�wienia się
prywatnie na gastroskopię, kt�ra wykazała refluks gardłowo-przełykowy, zapalenie
żołądka oraz dwunastnicy. Natomiast lekarz wykonujący ją uznał, że przyczyna nie leży
w refluksie.
 
Wykonałam podstawowe badania z krwi oraz bardziej zaawansowane. Na początku
wyszły nie za dobre, ale teraz się normują, cho� ciągle morfologia nie jest taka, jaka
powinna by�. Wymaz z gardła – bakterie oraz gronkowiec, prze�wietlenie kręgosłupa
wykazało znaczną skoliozę, a w TK zatok – znaczny przerost małżowin. Wykonałam
dodatkowo wiele innych bada�, z kt�rymi udałam się do kolejnych lekarzy, szukając
�r�dła problemu. 

Minęło 10 miesięcy, a ja wydałam już 15 tys. na wizyty oraz badania. Z każdym dniem
wyczerpuję zasoby swojej energii i zostało już jej naprawdę mało. Ciągłe poszukiwanie
przyczyny stanu mojego organizmu powoduje u mnie poczucie bezradno�ci. Dodatkowo
choroba nie odpuszcza. Nieustannie pojawiają się także kolejne, uciążliwe objawy. 

Nie mam już sił, chęci ani pieniędzy na kolejne badania, natomiast moje dolegliwo�ci
zmieniły mnie w lepszą osobę. Dla niekt�rych jest to temat kontrowersyjny, ale ja
otwarcie o tym m�wię – przeszłam małe nawr�cenie duchowe. Zaczęłam bra� czynny
udział w Ko�ciele i modlitwie. Od lutego zaczęłam pomaga� ludziom, wspieram ich
duchowo, ale też materialnie. Moim celem w każdym miesiącu jest przelanie pieniędzy
dla os�b, kt�rym mogę uratowa� życie czy dorzuci� się do drogiego leczenia. 
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Zaczęłam przede wszystkim docenia� życie, u�miecha� się do innych, poznawa� nowe osoby
oraz dzieli� się z nimi wzlotami i upadkami. Nauczyłam się empatycznego słuchania drugiej
osoby oraz tego, jak ważne jest wzajemne wsparcie. Zbliżają się �więta, a mimo niewielkiej
wypłaty razem z mężem przygotowujemy paczkę dla dzieci z lokalnego domu dziecka – by im
też da� chwilę rado�ci i by wiedziały, że nie są same. 

Magdalena 
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Wiem, że m�j charakter choleryka nie może zosta� „zamknięty w więzieniu”, jakim jest moje
ciało. Cho� choroba zmusiła mnie do zwolnienia obrot�w, to i tak wierzę, że kiedy� te obroty
wr�cą. Moja głowa jest obecnie dużo dalej niż moje ciało. Ale to nic, bo je�li będzie trzeba, to

dogonię tę głowę nawet na w�zku inwalidzkim.

Odkąd pamiętam, przez całe moje życie towarzyszył mi b�l. My�lałam, że można się do niego
przyzwyczai�. Natomiast okazało się to tylko moim życzeniem, kt�re nie doczekało się
spełnienia. Po�więcałam się wielogodzinnej pracy z dorosłymi oraz dzie�mi, a moje wieczne
problemy zdrowotne, operacje ginekologiczne odkładałam na dalszy plan. B�lu – cho� na
chwilę – pozbywałam się za pomocą dużej ilo�ci lek�w przeciwb�lowych. 

Pracowałam w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda,
oligofrenopedagog, pedagog, trener szachowy i dyrektor tego przedszkola. Zakładałam je „od
zera”, po�więcałam się pracy ponad normę. Nie dlatego, że musiałam, a chciałam. 

Najwięcej rado�ci, pomijając całą masę akt�w prawnych dotyczących sfery działalno�ci
plac�wki edukacyjnej, dawał mi kontakt z lud�mi. W tym wszystkim najważniejsze były dla
mnie Dzieci, ale także ich Rodzice, kt�rzy mieli swoje problemy. Komu mieli się zwierzy�?
Słuchałam ich, pomagałam jak tylko można było, pisząc r�żne dokumenty, pomagając załatwi�
dla nich trudne sprawy urzędowe. M�wiono mi, że i tak nie będę mie� dzieci, więc nie było
przeszk�d w po�więceniu życia prywatnego. 

Jako� tak mimowolnie wyszło, że pomagałam osobom, kt�re tego potrzebowały. Dochodziła
także pomoc w postaci organizowania zbi�rek na leczenie czy rzeczy materialnych dla
potrzebujących rodzin. Dodatkowo ciągle się kształciłam, szkoliłam, dla dobra dzieci
angażowałam się w pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowa� z r�żnych �rodk�w publicznych
czy europejskich. 
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W grudniu 2019 roku nagle zaczęłam się czu� coraz gorzej. Szybko okazało się, że jest to jedynie
pow�d do rado�ci. Stało się niemożliwe – zostanę mamą. I tak całą trudną ciążę postanowiłam
dla dobra dziecka przeleże� w domu. Sprzyjające do tego warunki, czyli rozpoczęcie pandemii
covid, tylko ułatwiły mi tę decyzję. Fakt, brakowało mi kontaktu z lud�mi i tego, że ciągle co�
się działo. My�lałam, że jak urodzę moją ukochaną c�reczkę, szybko wr�cę do życia
zawodowego. 

We wrze�niu 2020 roku urodziła się moja Monisia. Siłami natury, po niecałych dw�ch
godzinach porodu. Dni mijały. Okazało się, że zamiast czu� się coraz lepiej, czułam potworny
b�l całego ciała. Nikt nie umiał mi pom�c. Zaczęłam wizyty w poradniach specjalistycznych,
mając z tyłu głowy to, co m�wi najbliższa rodzina: „że pewnie udaję, że jestem
hipochondrykiem, że powinnam i�� do psychiatry, ponieważ to niemożliwe, że może mnie
wszystko bole�”. 

Nie poddawałam się w swoim postanowieniu. Wiedziałam, że nie udaję, że wszystko mnie boli.
Do tego doszły potworne alergie, praktycznie na wszystko. Gdy moja księżniczka rosła zdrowo,
w moim ciele i głowie było coraz gorzej. Nie poddawałam się. Zaczęłam czyta� r�żne naukowe
artykuły, chodziłam po specjalistach. Rodzina m�wiła „Po co tam chodzisz, skoro to nic nie
daje?”. A mnie nadal wszystko bolało, milion razy mocniej niż przed porodem. Doszły
problemy z dawnych lat: z przewodem pokarmowym, alergie, astma, straszliwe migreny,
bezsenno�� i wiele innych. 

Pierwszą diagnozę dostałam od cudownej pani doktor z wielką wiedzą i chęcią pomocy –
fibromialgia. Nie miałam pojęcia, co to jest, ale uważnie stosowałam się do zalece� lekarza.
Zaczęłam czyta�. Początkowo przeraziłam się, jednak wiedziałam, że nie mogę się podda� – dla
siebie samej, dla c�reczki, dla znajomych i rodziny. 

Niestety, gdy chciałam wr�ci� do pracy, nie było już tam dla mnie miejsca. Nie potrzebowali
chorej, z dzieckiem, bo przecież nie będzie już tak wydajnym pracownikiem. Dostałam
wypowiedzenie z pracy, po 12 latach. Kolejny cios: za co będę ży�, jak utrzymam c�rkę? Milion
pyta�, zero odpowiedzi. 

Potem doszły kolejne diagnozy: zesp�ł Ehlersa-Dalnosa, typ hipermobilny. Ta choroba jest
odpowiedzią na masę moich innych chor�b i dolegliwo�ci. Wiążąca się z nią hipermobilno��
staw�w, wieczne złamania, skręcenia (kt�re zazwyczaj tłumaczono mi słowami „taka twoja
uroda”), dysautonomia, zesp�ł aktywacji kom�rek tucznych. 

Wszystko stało się jasne. Ale co dalej? Jak pomaga� innym, skoro sama potrzebuję pomocy? Jak
się leczy�, skoro w kolejkach do lekarzy czeka się milion lat? Zaczęłam czyta� o osobach
niepełnosprawnych i poszukiwa� odpowiedzi na pytanie, jak sobie pom�c. 
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Otrzymałam znaczny stopie� niepełnosprawno�ci, trafiłam na cudowną Fundację
Niezdiagnozowani, kt�ra pomaga mi w każdym problemie. Otworzyli�my zbi�rkę, ale
nie spodziewałam się jakiej� rewelacji. Okazało się jednak, że społeczno�� w mojej
wiosce o mnie nie zapomniała. Pomogli, wpłacili na moje leczenie. Do dzi� dnia
otrzymuję dodające otuchy, niesamowicie miłe wiadomo�ci i słowa wdzięczno�ci za
pomoc w wychowaniu ich dzieci. 

Wiem, że nie mogę się podda�, bo mam dla kogo staną� na nogi. Pomimo tego, że
choroba jest nieuleczalna, walczę z nią i będę walczy� przez cały czas. Ciągle szukam
specjalist�w, rehabilitacji, specjalistycznych sprzęt�w ortopedycznych. Czekają mnie
jeszcze długie rehabilitacje, operacje, diagnozy, ale to nic. Wiem, że m�j charakter
choleryka nie może zosta� „zamknięty w więzieniu”, jakim jest moje ciało. Cho�
choroba zmusiła mnie do zwolnienia obrot�w, to i tak wierzę, że kiedy� te obroty
wr�cą. Moja głowa jest obecnie dużo dalej niż moje ciało. Ale to nic, bo je�li będzie
trzeba, to dogonię tę głowę nawet na w�zku inwalidzkim.

Magdalena 
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Chwytam pełnymi gar�ciami chwile, w kt�rych b�l jest możliwy do zniesienia. Zanim
zasnę, wyobrażam sobie, jak galopuję po plaży o zachodzie sło�ca lub przemierzam

ostatnie metry drogi na szczyt bieszczadzkiej Tarnicy.

Mam na imię Samanta i mam 28 lat. Jestem rok po �lubie z najwspanialszym facetem
na �wiecie, z głową pełną marze�, obowiązk�w i pracą, kt�rą uwielbiam. Lubiłam
chodzi� na długie spacery, a wakacje spędzałam w g�rach, wspinając się na niewielkie
szczyty w Bieszczadach. Od 11. roku życia je�dziłam konno. Kochałam konie ponad
wszystko, bo to wła�nie one nauczyły mnie cierpliwo�ci, pokory i trwania w ciszy. 

B�l kolan zaczął pojawia� się po dłuższych spacerach, kt�re skracały się w miarę
postępowania b�lu. Były dni, kiedy mogłam wyj�� do sklepu, natomiast okazywało się
to wyzwaniem, kt�re kosztowało wiele sił i przynosiło cierpienie. Lekarze nie wiedzieli,
o co chodzi, bo wszystkie badania były w granicach normy. Ale b�l był przez cały czas. 

 „Mam dla Pani dobrą wiadomo��, ostatni wynik rezonansu jest prawidłowy” – rzekła
reumatolog, kt�ra nie do ko�ca zdawała sobie sprawę, w jakiej znajduję się sytuacji. To
jest ten dziwny moment, kiedy dobry wynik badania nie cieszy. Gdyby znalazła się
jaka� nieprawidłowo��, jaki� drobny szkopuł, poznałabym winowajcę gigantycznego
b�lu. Ale kolejne badania nic nie pokazały. Poza kolanami zaczął dokucza� kręgosłup
na całej długo�ci. Przez kilka miesięcy żyłam poruszając się z trudem, pragnąc jedynie
wyrwa� się z obję� tajemniczej choroby. Nie do ko�ca tak miało wygląda� moje życie.
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Miałam dobre przeczucie, udając się do pobliskiej stadniny koni. To miejsce okazało
się ukojeniem dla mojej duszy. Obcowanie ze zwierzętami, kt�re rozumieją,
uzdrawia psychikę. B�l jednak cały czas trwał. Uważam siebie za dzielną oraz
niewyobrażalnie silną, dlatego nie poddam się w walce o lepsze życie i swoje
marzenia. Chwytam pełnymi gar�ciami chwile, w kt�rych b�l jest możliwy do
zniesienia. Zanim zasnę, wyobrażam sobie, jak galopuję po plaży o zachodzie sło�ca
lub przemierzam ostatnie metry drogi na szczyt bieszczadzkiej Tarnicy. 

Samanta
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Pragnę, aby choroba nie zatrzymała mnie oraz nie odebrała moich marze�. Dlatego robię
wszystko, co w mojej mocy, aby moje życie wyglądało tak, jak tego chcę. 

Dbam o siebie, aby jak najdłużej zachowa� sprawno��.

Mam na imię Iza. Jestem mamą tr�jki małoletnich dzieciak�w i wsp�łwła�cicielem
gospodarstwa rolnego. Jestem Kaszubką, co jest mocno związane z moją pasją, kt�rą jest
kultura regionu. M�wię i czytam w języku kaszubskim, uwielbiam kaszubskie wzory – maluję
oraz wyszywam. Mam r�wnież jeszcze jedną pasję, a jest nią jazda motocyklem. 

Od kilku lat zmagam się z b�lem staw�w, mię�ni i b�lami głowy oraz zaburzeniami widzenia.
Dolegliwo�ci te znacząco wpływają nie tylko na moje życie, ale r�wnież na życie całej
rodziny. Choroba potrafi wiele zabra� oraz okroi� nas z pięknych moment�w. Natomiast
wierzę, że są sposoby, kt�rymi mogę wspom�c siebie w chorobie. 

Czynno�ci, kt�re jestem w stanie podją�, aby poprawi� wydolno�� mojego organizmu to
przede wszystkim zr�wnoważona aktywno��. �wiczę regularnie, aby zachowa� sprawno��
motoryczną. R�wnież nie pomijam jedzenia, kt�re ma istotny wpływ na nasz organizm.
Stosuję zbilansowaną dietę.

Jestem pełna marze� oraz ambicji na przyszło��. Motywują mnie moje dzieciaki. Chcę by�
dla nich jak najdłużej mamą, z kt�rą można podbija� �wiat i rozwija� pasje. Kolejną kwestią,
kt�ra mnie napędza, są moje studia. Jestem na III roku pielęgniarstwa. Swoją postawą oraz
pragnieniem bycia w jak najlepszym stanie zdrowia chcę „zaraża�” pacjent�w, pokazując im
na swoim przykładzie, że chcie� znaczy m�c. A życiowych problem�w mogłabym wymieni�
jeszcze kilka, a może i kilkana�cie: w�r�d nich spektrum autyzmu u jednego z dzieci,
depresja i alkoholizm męża, trwająca od 17 lat opieka nad niepełnosprawnym ojcem. 

Pragnę, aby choroba nie zatrzymała mnie oraz nie odebrała moich marze�. Dlatego robię
wszystko co w mojej mocy, aby moje życie wyglądało tak, jak tego chcę. Dbam o siebie, aby
jak najdłużej zachowa� sprawno��. Wymaga to ode mnie konsekwentnego działania. Pomimo
zmęczenia walczę dalej i zmierzam ku szczę�liwej przyszło�ci. 
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Wiem, że choroba jest podstępna i może wykorzysta� moment, w kt�rym sobie odpuszczę.
Oczywi�cie wszystko staram się robi� w granicach rozsądku i pamiętam o odpoczynku.
Wierzę, że jest to kluczem do zachowania zdrowia jak najdłużej. 

Izabela 
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Usłyszałem od lekarza, że to sportowy tryb życia zmusił moje płuca, aby się rozwijały i tylko
dlatego jeszcze żyję. Gdybym jak większo�� moich znajomych codziennie tylko grał na

komputerze lub konsoli, już dawno by mnie nie było. Wła�nie to zdanie zapadło mi w pamię�
i u�wiadomiło, że taniec uratował mi życie.

 
Od dziecka borykałem się z chorobą, o kt�rej nie miałem pojęcia. W pewnym momencie nie
dawałem sobie już rady z objawami, kt�re mnie mocno męczyły. Wpływały na moje zdrowie
fizyczne, ale r�wnież psychiczne. Utrudniały codzienne czynno�ci, pogarszając jako�� mojego
życia. W momencie, kiedy pojawia się choroba, nie jest już tak łatwo robi� rzeczy, kt�re
wykonywali�my przed. Niekiedy nawet możemy ich już więcej nie do�wiadczy�. W człowieku
rodzi się wtedy poczucie zagubienia, bycia kim� obcym w swoim ciele.

Po wizycie u lekarza zdiagnozowano u mnie bardzo rozwiniętą astmę oraz poważną alergię.
Usłyszałem, że to sportowy tryb życia zmusił moje płuca, aby się rozwijały i tylko dlatego
jeszcze żyję. Gdybym jak większo�� moich znajomych codziennie tylko grał na komputerze
lub konsoli, już dawno by mnie nie było. 

Wła�nie to zdanie zapadło mi w pamię� i u�wiadomiło, że taniec uratował mi życie. Jest on
dla mnie magiczny, ponieważ daje możliwo�� życia oraz tworzy jego piękną perspektywę.
Pasja jest ważną składową naszego istnienia, cho� czasem może niedocenianą. Uskrzydla,
rozwija – my się w niej zatracamy, a ona daje nam siłę. To wła�nie taniec okazał się dla mnie
lekarstwem. Daje mi wewnętrzną siłę, bym pomimo choroby m�gł czerpa� z życia.
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Pragnę zwr�ci� uwagę na to, jak wiele możemy zyska� dzięki własnej pasji. Ja otrzymałem od
niej co� bezcennego – życie. W tak trudnym momencie, kiedy pojawia się choroba, ważne jest by
poszuka� możliwo�ci, kt�re złagodzą uciążliwo�� objaw�w oraz zmniejszą narzucone
ograniczenia. 

Czasem potrzebujemy odskoczni od natrętnych my�li czy b�lu, chcemy zają� się czym� innym
niż objawy. Pasja jest ważnym czynnikiem w procesie zdrowienia oraz odnajdywania siebie na
nowo. 

Oskar
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Chociaż każdego dnia staję do walki z chorobą, muszę przyjmowa� leki i zastrzyki, to jestem z
siebie dumna. To nie choroba rządzi mną, to ja rządzę chorobą. Jestem też bardzo dumna z

moich dzieci, że zawsze są obok mnie i idziemy przez to razem.
 

Mam na imię Agata. Choruję na endometriozę IV stopnia. Choroba w moim przypadku
zaatakowała w naprawdę paskudny spos�b. To nie tylko b�le brzucha, mdło�ci, omdlenia,
biegunki, b�le pęcherza, ale i gorączki, kt�re towarzyszyły mi codziennie. 

Schudłam 16 kg w pię� miesięcy, nie stosując żadnej diety. W całym ciele miałam powiększone
węzły chłonne. Diagnozy poszukiwałam przez 2,5 roku. Przez ten czas odwiedziłam onkologię,
szpitale zaka�ne, ale nikt nie wiedział, co jest przyczyną mojego stanu zdrowia. Niestety,
endometriozy często nie wida� na USG czy tomografii komputerowej. Poszukiwanie diagnozy
oraz ciągłe dolegliwo�ci negatywnie odbiły się na mnie psychicznie oraz fizycznie.

 �wiatełkiem w tunelu była moja rodzina. Rodzice, mąż, a przede wszystkim moje dzieci.
Dlatego moją motywacją do walki z chorobą były i są przede wszystkim moje dzieci. Jestem
mamą czterech chłopc�w. To wła�nie oni codziennie dawali mi ogromny zastrzyk energii oraz
motywacji. Chociaż nie rozumieli mojej choroby ani tego, co się ze mną działo, m�wili: „Mamo
nie martw się, wszystko będzie dobrze, kochamy Cię”, a to najpiękniejsze wsparcie, jakie
mogłam sobie wymarzy�. 

Zaczęłam leczenie hormonalne i postanowili�my z mężem, że skoro nastąpiła znaczna
poprawa, a moją motywacją są dzieci, to stworzymy dom oraz możliwo�ci r�wnież innym
dzieciom. Od dziewięciu miesięcy jeste�my rodziną zastępczą dla dw�jki dzieci. Łącznie
mamy w domku sze�� małych pociech, kt�re codziennie mocno mnie wspierają oraz
motywują. Widzę oraz czuję, że jestem im potrzebna.

Chociaż każdego dnia staję do walki z chorobą, muszę przyjmowa� leki i zastrzyki, to jestem
z siebie dumna. To nie choroba rządzi mną, to ja rządzę chorobą. Jestem też bardzo dumna
z moich dzieci, że zawsze są obok mnie i idziemy przez to razem. 

Chcę podkre�li� istotę wsparcia okazywanego przez inne osoby. One wnoszą bardzo wiele
podczas trudnej podr�ży do zdrowego oraz szczę�liwego życia. Każdy na nie zasługuje.
Wszystkim życzę, aby mogli liczy� na takie wsparcie, jakie otrzymałam ja. 

 
Agata 
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Wsparcie innych jest bardzo istotne. Sprawia, że człowiek czuje się potrzebny.
Jeżdżę na w�zku, ale nie jest to tak straszne, jak my�lałam na początku – wtedy, kiedy

jeszcze samodzielnie chodziłam. Dzięki sile do walki o lepszą codzienno�� mogę poczu� się
jak w pełni sprawna osoba.

Mam na imię Ela i od 1,5 roku mieszkam w Domu Pomocy Społecznej. W 2011 roku
zauważono u mnie objawy choroby RZS, takie jak b�l staw�w, rąk oraz puchnięcie n�g.
Dostawałam zastrzyki przeciwb�lowe, chodziłam na prze�wietlenia i rehabilitację.
Bardzo w tamtym okresie pom�gł mi m�j przyjaciel, r�wnież finansowo. Mieszkałam
wtedy w Radomiu, a obecnie jestem w Warszawie. 

Kilka lat temu miałam mie� operację biodra, kt�rą odwołano, ponieważ została uznana za
zbyt ryzykowną. Bolały mnie gł�wnie nogi, kolana, ale też barki. Najdziwniejszym dla mnie
objawem choroby był b�l st�p od spodu. 

Mimo choroby, kt�ra ogranicza moje zdolno�ci chodzenia, staram się nie podda� jej
całkowicie. Na początku, aby samodzielnie się porusza�, chodziłam przy pomocy chodzika.
Pokonywałam kr�tkie fragmenty, robiąc przy tym częste przerwy. Pomimo tego, że często
się przewracałam, wiedziałam, że nie mogę się podda�. Ze względu na ograniczający b�l
n�g od dw�ch lat poruszam się na w�zku inwalidzkim. 

B�l jest moją codzienno�cią, ale staram się o nim zbyt dużo nie my�le�. Obecnie, pomimo
ogranicze� oraz cierpienia spowodowanego chorobą, sama się kąpię. Natomiast ze
względu na brak możliwo�ci sprawnego poruszania wszystkimi palcami potrzebuję
pomocy w umyciu włos�w. Sama się ubieram, cho� czasem jest to bolesne, ale zawsze
jako� znajduję w sobie tę bezcenną siłę. 

Nie chcę by� zależna od innych przez cały czas, cho� umiem r�wnież poprosi� o pomoc,
np. terapeutkę. Prawie codziennie jestem w sali terapii zajęciowej. M�j chwyt jest
ograniczony, ale skupiam się na drobnych rzeczach, kt�re umiem zrobi�. Bardzo
chciałabym sama napisa� wszystko, jednak moja choroba sprawia, że mogę tylko
dyktowa�. Nie oznacza to, że nie pr�buję temu przeciwdziała�. Na terapii zajęciowej
�wiczę swoje ręce poprzez kolorowanie obrazk�w. Oczywi�cie nie zawsze są one zrobione
r�wno i idealnie, ale jestem dumna z siebie, że udaje mi się je pokolorowa�. Pr�bowałam
też innych czynno�ci, takich jak tkanie, ale nie każdy ruch był dla mnie odpowiedni, więc
musiałam zrezygnowa�.

Staram się robi� wiele, aby choroba nie ograniczała mnie całej. Potrzebuję w�zka, aby na
co dzie� się porusza� oraz pomocy innych os�b, ale ze wsparciem dobrych ludzi pr�buję
cały czas nowych rzeczy. Pracownicy DPS są bardzo pomocni i przyjacielscy. Wybierają dla
mnie odpowiednie �wiczenia, kt�re pozytywnie wpływają na m�j stan fizyczny, jak
r�wnież psychiczny. Na początku nie chciałam na nie chodzi�, ale z czasem polubiłam
niekt�re z tych �wicze�. Nawet są dni, że za nimi tęsknię. Wtedy po �niadaniu zawsze idę
do sali �wicze�. 
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Pomimo możliwej początkowej niechęci i wszechogarniającego b�lu �wiczenia polecam
wszystkim, ponieważ samopoczucie się od nich poprawia i psychicznie człowiek czuje
się lepiej. 

Wsparcie innych jest bardzo istotne. Sprawia, że człowiek czuje się potrzebny. Jeżdżę
na w�zku, ale nie jest to tak straszne, jak my�lałam na początku – wtedy, kiedy jeszcze
samodzielnie chodziłam. Dzięki sile do walki o lepszą codzienno�� mogę poczu� się jak
w pełni sprawna osoba.

Elżbieta
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Chod�, dop�ki możesz, staraj się zadba� o podstawowe rzeczy i by� samodzielnym na tyle,
na ile możesz. Nie my�l tylko o chorobie, naucz się z nią ży�, bo ona nie odejdzie. Nie b�j

się zmian. Wszystko wydaje się straszne, a potem uczysz się, jak sobie z tym radzi�.

Choruję na reumatoidalne zapalenie staw�w od o�miu lat. Wszystko zaczęło się od
opuchlizny. Byłam w szpitalu, co trochę w tamtym momencie mi pomogło. Niestety, od
roku nie jestem w stanie samodzielnie się porusza�. Chodzę z pomocą chodzika, kt�ry
sprawia, że nie przewracam się. Bolą mnie gł�wnie nogi, a w szczeg�lno�ci kolana, przez
co nie jestem już taka sprawna jak wcze�niej. 

W Domu Pomocy Społecznej mieszkam cztery lata. Spotkałam tutaj osoby z tą samą
chorobą, przez co nie czuję się wyobcowana oraz inna niż reszta. By pokaza� swoją siłę,
doceniam codzienne sukcesy, takie jak �cielenie ł�żka, planowanie ruch�w,
niereagowanie za szybko, samodzielne ubieranie się czy mycie. Wszystko robię powoli,
ale najważniejsze jest to, że sama sobie daję z tym radę. Nie pozwalam na to, żeby
choroba mnie całkowicie ograniczyła. 

Lubię kontakt z lud�mi i korzystam z niego przy każdej nadarzającej się okazji. Jestem
otwarta na r�żne aktywno�ci, kt�re są mi proponowane. Pracownicy organizują
urozmaicone wycieczki. Wożą nas samochodem, więc nie ma dla mnie przeszk�d oraz
barier nie do pokonania. Biorę r�wnież udział w terapii zajęciowej. Pomagam
terapeutkom w ogrodzie, jak tylko mogę. Jest to �wietna aktywno�� na �wieżym
powietrzu. Je�li zdarzy się, że czego� nie mogę zrobi�, to zawsze znajdzie się dla mnie
mniej wymagające zadanie, kt�re też ma swoją warto��. Ruch jest zdrowy, natomiast
należy pamięta� o swoim komforcie i dostosowa� do siebie czynno�ci możliwe w danym
momencie do wykonania, a nie rezygnowa� ze wszystkiego.

Jestem otwarta na pomoc innym i dop�ki będę mogła, będę to robi�. Każdej osobie z moją
chorobą powiedziałabym tak:
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Chod�, dop�ki możesz, staraj się zadba� o podstawowe rzeczy i by� samodzielnym na tyle,
na ile możesz. Nie my�l tylko o chorobie, naucz się z nią ży�, bo ona nie odejdzie. Nie b�j
się zmian. Wszystko wydaje się straszne, a potem uczysz się, jak sobie radzi�.
Najważniejsze to się nie ba�. Jest to choroba stała, ale musisz by� silny/a każdego dnia. Nie
daj sobie my�le�, że z niczym nie dasz rady. Je�li czujesz b�l – nie r�b nic na siłę, poł�ż się,
odpocznij. Przynajmniej będziesz wyspany i następnego dnia zdobędziesz więcej siły. Nie
daj się chorobie, ale my�l też o własnym komforcie oraz odpoczynku.

Halina
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Chcę powiedzie�, że warto pr�bowa�, nie poddawa� się. Tylko człowiek sukcesu ma w życiu
najwięcej porażek, ale jeżeli się nie podda, to mu się uda!

Urodziłem się z porażeniem m�zgowym, prawą nogę mam kr�tszą o 2 cm. Pomimo tego
sko�czyłem liceum ekonomiczne, a p��niej podjąłem pracę. Po wielu latach trafiłem do Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Solec 36a w Warszawie. M�j stan zdrowia pogorszył się na tyle, że
zacząłem porusza� się na w�zku inwalidzkim. Niestety doszła do tego kolejna choroba –
epilepsja. Był to dla mnie bardzo trudny i wymagający okres. W wyniku chor�b m�j stan
zdrowia na tyle się pogorszył, że tym razem byłem przykuty do ł�żka. Straciłem całkowitą
samodzielno��. Nie mogłem sam sobie poradzi� z codziennymi czynno�ciami, takimi jak
ugotowanie zupy czy chociażby zrobienie sobie herbaty.

W Domu Pomocy miałem problem z odnalezieniem siebie. W tamtym czasie nie wiedziałem,
co mam ze sobą zrobi�. Nie chciałem by� także dla nikogo ciężarem. Na szczę�cie miałem co�,
co dało mi siły – dużą wiarę w Boga. Czytam wiele książek o tematyce religijnej. 

Postanowiłem pr�bowa� �wiczy�, cho� na początku nie wiedziałem, czy uda się to zrobi�. W
zasadzie nie ryzykowałem niczym, mogłem tylko zyska�. Zacząłem uczęszcza� na
rehabilitację, a raczej to rehabilitantka przychodziła do mnie i �wiczyli�my przy ł�żku moje
ręce oraz nogi. Było to dla mnie bardzo trudne. Przeplatało się z chwilami zwątpienia, że
lepiej nie będzie. W zasadzie ta my�l towarzyszy mi do dzisiaj. 
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�wiczenia przy ł�żku trwały około 6 miesięcy, wtedy zauważyłem małe zmiany. Mogłem
sam przekręci� się w pozycji leżącej w ł�żku, a z czasem usią�� bez niczyjej pomocy.
Bardzo chciałem co� zmieni�. Za namową terapeut�w powoli zacząłem wstawa� przy
asekuracji. Wtedy musiałem przezwycięży� lęk przed upadkiem, kt�ry towarzyszył mi za
każdym razem. Nie było łatwo, ale wierzyłem, że mogę co� osiągną�.

Z biegiem czasu zacząłem porusza� się na w�zku inwalidzkim tam gdzie chciałem, teraz już
bez pomocy innych os�b. Zdecydowałem się �wiczy� z innymi w sali rehabilitacyjnej. Było
to kolejne trudne wyzwanie. Tam (na rehabilitacji) wszyscy się znali, a ja byłem nowy.
Bardzo się wtedy wstydziłem. Przychodziły do mnie my�li oraz obawy, czy dam sobie radę.
Mocno zastanawiałem się, czy nie przerwa� rehabilitacji. Bardzo dużo siły w tamtym czasie
dali mi mieszka�cy oraz pracownicy Domu. Miałem w nich oparcie.
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Dzisiaj, po sze�ciu latach od przybycia do DPS-u jestem w stanie sam porusza� się na w�zku
inwalidzkim, przej�� kilka krok�w przy tr�jnogu, takiej specjalnej kuli. Nauczyłem się ży� z lękiem
przed upadkiem oraz oswoiłem się z tym uczuciem. Lubię spotyka� się z lud�mi, a jestem z natury
nie�miały. Swoją drogę do chodzenia przeszedłem przez blok �wicze�, zwątpienie w siebie i ludzi.
Teraz jestem w stanie nawet zej�� po schodach, a wcze�niej nie mogłem przewr�ci� się w ł�żku.

 Chcę powiedzie�, że warto pr�bowa�, nie poddawa� się. Tylko człowiek sukcesu ma w życiu
najwięcej porażek, ale jeżeli się nie podda, to mu się uda!

To ja, Jarek, człowiek sukcesu.

Na lepsze jutro.
Jarosław

26



Niebawem sko�czę 75 lat i dostanę dodatek opieku�czy. 
I już wiem, że przeznaczę go na karnet do siłowni! Bo wła�nie w tym miejscu odzyskałam młodo��.

Jestem Jadzia. Moja przygoda ze sportem zaczęła się w wieku 65 lat i do dzisiaj zastanawiam się,
dlaczego tak p��no. Dwa razy w tygodniu chodziłam na zajęcia spinningowe (trening na rowerach
stacjonarnych) oraz raz w tygodniu uczęszczałam na body bar (trening ze sztangą). Nie były to
zajęcia dla senior�w. �wiczyłam z młodymi lud�mi, sportowcami amatorami, a także
olimpijczykami. A jak się tam znalazłam? Zaprowadziła mnie moja c�rka – olimpijka. 

Dodam, że nie posiadam prawa jazdy, więc dotarcie na siłownię było dla mnie prawdziwym
wyzwaniem. Wiele lat dojeżdżałam na treningi autobusem i tramwajem, ale jak m�wią, dla chcącego
nic trudnego. 

Jednak nie zawsze było tak r�żowo. W wieku 15 lat miałam poważną operację kręgosłupa. Sko�czyła
się pomy�lnymi rokowaniami, ale niestety poprzez brak rehabilitacji i diagnoz lekarzy po kilku
latach skolioza wr�ciła. Lekarze zakazali mi uprawiania sportu do ko�ca życia. Ostrzegali, że na
staro�� czeka mnie gorset ortopedyczny. 

W wieku 56 lat miałam dwa ataki padaczkowe z utratą �wiadomo�ci. Podejrzewano guz m�zgu i od
tamtego czasu jestem na lekach przeciwpadaczkowych. Pomimo tego, że kochałam sport, stałam się
raczej kibicem. 

Większo�� ludzi mając takie problemy zdrowotne usiadłaby na kanapie. Ja nie mogłam pogodzi� się
z moimi ograniczeniami i b�lem. W wieku 65 lat zrozumiałam, że mogę nosi� gorset, ale z własnych
mię�ni. 

O budowę mojego naturalnego gorsetu dba m�j trener personalny – mistrz �wiata w kulturystyce Sebastian
Szmyt. Dwa razy w tygodniu trenujemy na siłowni. Słabo pływam, ale mimo tego chodzę także na basen.
Bardzo lubię moje wypady na zajęcia, gdyż w każdym klubie poznałam fantastycznych ludzi i spędzam czas w
przemiłej atmosferze. 
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Ostatnio za namową moich nowo poznanych koleżanek (�rednio o 40 lat młodszych)
spr�bowałam nieznanej mi wcze�niej aktywno�ci – morsowania. Zabierają mnie co
niedzielę nad jezioro. Mimo zimna panuje gorąca atmosfera. Każdy przynosi co� do
jedzenia i po morsowaniu robimy piknik.

Dzi� przede wszystkim jestem z siebie dumna. Jestem sprawna, samodzielna, pełna
energii oraz szczę�liwa.

Jadwiga
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Najgorsze, co można zrobi�, to izolowa� się od ludzi. Ja w�r�d ludzi byłam, jestem i będę.
Życzę tego każdemu.

 Od wielu lat choruję na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, kt�ra dosłownie odbiera mi
oddech. Z każdym dniem coraz bardziej. Przez nią jestem zmuszona robi� przerwy nawet
w trakcie kr�tkiego spaceru. Ataki kaszlu przychodzą zar�wno w dzie�, jak i w nocy. 

Chwilami my�lę, że nie wytrzymam, jednak każdego dnia walczę o siebie. Pragnę
funkcjonowa�, by� czę�cią grupy, chcę pomaga�, tworzy� oraz działa� w takim stopniu, w
jakim pozwoli mi na to zdrowie. Wiem, że kiedy� zakres moich działa� był większy. Teraz
się skurczył, ale na swoim małym poletku robię wszystko, żeby zają� czym� głowę i jak
najmniej my�le� o chorobie.

W Domu Pomocy Społecznej „Chemik” mieszkam od ko�ca kwietnia tego roku. Czuję się w
tym miejscu dobrze. Mam tu bliskich znajomych, z kt�rymi spędzam czas przy kawce i
herbatce. Dużo rozmawiamy, wymieniamy do�wiadczenia, �miejemy się, a także wzajemnie
wspieramy. Tutaj nikt nie jest zdrowy. Każdy walczy z objawami swojej choroby, natomiast
nasze wzajemne wsparcie dodaje sił. 

Co robi�, aby się nie podda�? Oto m�j spos�b: planowa� dzie� starannie i korzysta� z tego,
co oferuje życie – w moim przypadku Dom, w kt�rym wiele się dzieje. Jestem aktywnym
członkiem grupy teatralnej, występuję w przedstawieniach i sprawia mi to ogrom rado�ci.
Uczęszczam regularnie na zajęcia plastyczne, co jest idealnym relaksem dla mojego
umysłu. Lubię treningi pamięci z psychologiem oraz zajęcia psychoedukacyjne – zawsze i
w każdym wieku można nauczy� się czego� nowego. Moją pasją są książki. Uwielbiam
czyta�. Jest to dla mnie oderwanie od rzeczywisto�ci. M�wi się, że kto czyta książki, ten
żyje dwa razy – całkowicie się z tym zgadzam.

Jak wida�, czasu na zamartwianie się chorobą mam mało, ponieważ tak organizuję sobie
czas wolny, aby odrywa� my�li od przykrych spraw i skupia� się na pozytywach. Zresztą,
czy zamartwianie się w czym� pomoże? My�lę, że nie. Może jedynie zaszkodzi�. Pomogą na
pewno regularne wizyty u lekarza, bycie uważnym w sprawach swojego zdrowia i dbanie o
dobrostan psychiczny. Najgorsze, co można zrobi�, to izolowa� się od ludzi. Ja w�r�d ludzi
byłam, jestem i będę. Życzę tego każdemu.

Anna
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Jak wida�, czasu na zamartwianie się chorobą mam mało, ponieważ tak organizuję
sobie czas wolny, aby odrywa� my�li od przykrych spraw i skupia� się na
pozytywach. Zresztą, czy zamartwianie się w czym� pomoże? My�lę, że nie. Może
jedynie zaszkodzi�. Pomogą na pewno regularne wizyty u lekarza, bycie uważnym
w sprawach swojego zdrowia i dbanie o dobrostan psychiczny. Najgorsze, co można
zrobi�, to izolowa� się od ludzi. Ja w�r�d ludzi byłam, jestem i będę. Życzę tego
każdemu.

Anna
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Jestem aktywna dzięki dzieleniu do�wiadcze� i obserwacji swojego funkcjonowania 
w chorobie.

 
Każdy z nas pragnie by� zdrowym, szczę�liwym oraz bezpiecznym. A czym jest wła�ciwie
zdrowie? To brak choroby, poczucie sprawno�ci fizycznej, możliwo�� wykonywania
codziennych czynno�ci, dobre samopoczucie. 

Od dziecka byłam już na co� chora. Zachorowałam w wieku dw�ch lat na ciężkie
zapalenie płuc na tle gru�liczym. Ze wspomnie� mamy oraz babci wiem, że moje dni były
już policzone. �mier� dotyczy każdego z nas. Większą �wiadomo�� o niej zyskujesz, kiedy
się o nią otrzesz. M�j organizm zwalczył chorobę, pozostawiając po sobie blizny na
płucach. 

Każdy starzeje się inaczej. Wraz z wiekiem zaczęłam do�wiadcza� r�żnych poważnych
chor�b. Niekt�re z nich potrafiły namiesza� w moim życiu, czyniąc je trudnym. W moim
przypadku były to choroby układu krążenia, żylaki, wysokie ci�nienie, nowotw�r
łagodny, obrzęki limfatyczne i choroba o wdzięcznej nazwie r�ża – bardzo poważna. 

Wszystkie one doprowadziły do tego, że stałam się drażliwa, przygnębiona, zbyt
skoncentrowana na sobie. Do tego zawsze miałam awersję do służby zdrowia. Do lekarzy
chodziłam niechętnie, licząc że jako� samo przejdzie. Ten strach przed lekarzami nazywa
się chyba „syndromem białego fartucha”. Widok szpitala bąd� przychodni wywoływał u
mnie dreszcze. To mi zostało do dzisiaj. 

Zawsze zgrywałam bohaterkę, kt�ra jest zdrowa i nic jej nie dolega. Kiedy zostałam
wezwana na komisję lekarską w sprawie orzeczenia o przyznaniu renty, moja mama –
znając mnie doskonale – powiedziała: „Nie r�b z siebie bohaterki, idziesz do lekarzy
załatwi� sobie rentę, bo jeste� chora”. Słowa mamy podziałały. Komisja obiektywnie
oceniła m�j stan zdrowia i otrzymałam rentę. 

Uwie�czeniem wielu chor�b był udar, kt�ry dzięki szybkiej interwencji lekarskiej minął,
prawie nie zostawiając po sobie �ladu. Cieszę się z tego, ale zadaję sobie pytanie, jak
dalej ży�? Każdy wie, że żyjemy w niebezpiecznych czasach. Niedawno przyjrzałam się
uważnie swoim my�lom oraz sposobowi funkcjonowania. Doszłam do wniosku, że dop�ki
jestem samodzielna i mogę się przemieszcza�, jestem niezależna – a plany oraz marzenia
są na wyciągnięcie ręki. 

Przyjęłam zasadę niem�wienia o swoich dolegliwo�ciach. Koniec użalania się nad sobą.
Niczym chirurg, jednym ostrym cięciem usuwam wszelkie negatywne my�lenie. Tak, jak
na drzewie usuwa się suche gałązki. Nie rozmawiam z innymi lud�mi o chorobach,
stosuję wobec siebie autosugestię. Wpływam na siebie poprzez okre�lenie, celowe
my�lenie lub wyobrażenie stanu całkowitego zdrowia i harmonii. 
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Unikam my�li o własnych dolegliwo�ciach, a w zamian staram się by� aktywna. Biorę
udział we wszystkich możliwych aktywno�ciach organizowanych w Domu Pomocy
Społecznej, w kt�rym jestem. Robimy piękne rzeczy z dziedziny psychologii. Trenujemy
pracę m�zgu, pamięci itp. Wystawiamy ciekawe przedstawienia dla innych
mieszka�c�w. Piszę r�wnież do tutejszej gazetki, zamieszczam w niej artykuły lub
wiersze. Dużo czytam, �wiczę gimnastykę oraz rozwiązuję krzyż�wki.

Czas mam wypełniony po brzegi, gdzie tu miejsce na choroby? Ja nie mam na to czasu.
Udaję, że nic mi nie jest. Takiego podej�cia nie polecam. Do lekarzy należy chodzi�.
Dzięki nim zawdzięczam wyj�cie z poważnych operacji.

Ale na dzie� dzisiejszy staram się nie my�le� o swoich dolegliwo�ciach. Skupiam się na
aktywno�ciach, kt�re dodają mi siły. Choroby niby są, ale idą w odstawkę, jakby ich nie
było

Krystyna
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Nie można wstydzi� się prosi� o pomoc. W jakiejkolwiek jeste� sytuacji, 
w jakimkolwiek momencie życia, trzeba wierzy�, że nas – ludzi – sta� na bardzo wiele. Dla

każdego jest nadzieja.

Jestem Marek, a m�j wiek to 60 lat. Mam zdrowe włosy oraz paznokcie. Reszta jest
generalnie do recyklingu. Wątroba, trzustka, m�zg, układ nerwowy – wszystko to
szwankuje. Lecz to mnie nie definiuje. Jestem uwięziony w ciele, kt�re nie funkcjonuje tak,
jakbym tego chciał. Pragnę by� aktywny jak kiedy�. Podr�żowa� i odkrywa� �wiat.
Kochałem biega�, gra� w piłkę na boisku. Nadszedł czas, aby pogodzi� się z tym, że to już
przeszło��.

Więc co mi zostało? Do niedawna my�lałem, że nic. Wybierałem alkohol, aby trochę mniej
odczuwa� b�l. Tym sposobem pragnąłem zagłuszy� cierpienie ciała oraz duszy. Alkohol
u�mierzał to, co powodowało bolesno�� duszy oraz pomagał odizolowa� mnie od siebie,
moich niespełnionych marze�, tłumił pragnienia i potrzeby. 

Przez długi czas nie dopuszczałem do siebie swojego prawdziwego ja. Jest we mnie bardzo
wiele tłumionych emocji. Nie pozwalałem sobie na to, aby je odczuwa�. Z pomocą
fachowc�w powoli uczę się radzi� sobie z emocjami na trze�wo. Mam zacięcie, żeby
przesta� pi�. Byłem cztery razy na odwyku, sze�� razy na detoksie. Nie piłem osiem lat.
Chcę pobi� ten wynik.

Gdybym się położył, poddał i nie walczył, oznaczałoby to dla mnie koniec. Wyznaję zasadę,
że te wszystkie choroby nie mogą by� silniejsze ode mnie. To ja muszę pokaza�, kto tu
rządzi. Udaje mi się to raz lepiej, raz gorzej, ale to jak funkcjonuję pokazuje, że daję radę. 

Gdy przyjechałem do Domu Pomocy, niestety nie chodziłem samodzielnie. Poruszałem się
na w�zku. Byłem totalnie niegramotny, niesprawny manualnie, nawet nie m�wiłem. W tej
chwili m�wię, co prawda powoli, ale m�wię. Chodzę z pomocą chodzika, ale poruszam się.
Potrafię się przemieszcza� nawet na do�� duże dystanse. Fakt, że jak wracam to jestem
bardzo zmęczony oraz wyczerpany, ale ja tego chcę. 

Jak byłem piękny i młody (teraz zostało tylko „i”), byłem aktywnym sportowcem z wieloma
osiągnięciami. Trenowałem judo, piłkę ręczną, aikido. Bawiłem się życiem. Aktualnie moja
aktywno�� to przede wszystkim odwiedziny rodzic�w. Zacząłem też szuka�
alternatywnych sposob�w leczenia. Nie lubię narzeka�, wzbraniam się przed tym. Na co
dzie� daję z siebie wszystko i robię tyle, na ile mnie sta�. 
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Kiedy� było kiedy�. Jestem wdzięczny za życie, kt�rego mogłem do�wiadcza� przed chorobą,
ale teraz konfrontuję się z nową rzeczywisto�cią i staram się jako� w niej odnale��. Mam
kumpla, kt�ry bardzo mi pomaga. Zawozi mnie regularnie do komory hiperbarycznej – to
odno�nie alternatywnych metod leczenia (polecam każdemu). �mieje się, że jestem jego
spowiednikiem. On jest młodszy ode mnie. Poznali�my się jeszcze za czas�w mojej
prospérité. Razem robili�my interesy, zarabiali�my wsp�lnie pieniądze. W tej chwili traktuję
go prawie jak syna. On zawsze – ile razy ma jaki� problem – dzwoni do mnie albo przyjeżdża.
„Ty, Kowal (mam taką ksywę jeszcze z przedszkola) ratuj, powiedz co mam zrobi�”.

Już byłem na totalnym dnie. Spałem w metrze w Nowym Jorku, na ulicy, zostałem
deportowany ze Stan�w. My�lę, że z dna trzeba się umie� jako� odbi�. Nie można wstydzi� się
prosi� o pomoc. W jakiejkolwiek jeste� sytuacji, w jakimkolwiek momencie życia, trzeba
wierzy�, że nas – ludzi – sta� na bardzo wiele. Dla każdego jest nadzieja.

Marek
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Mogę za panem Piotrem Cugowskim powiedzie�: „Kto nie kochał, nie wie nic..., 
kto nie słyszał tych dw�ch sł�w, nie rozumie co to b�l”. Tylko miło�� do bliskich dodawała mi

siły i była gł�wnym motorem mojego działania.

Moja piękna, beztroska bajka sko�czyła się w 1966 r. W�wczas zdarzył się wypadek, kt�ry na
wiele lat wywr�cił moje życie. W czasie odbywania praktyki upadłam na plecy, uderzając się
mocno czę�cią lęd�wiową kręgosłupa. 

Z początku nie było żadnych niepokojących objaw�w poza b�lem. Dopiero po trzech
miesiącach wystąpił b�l nogi i trudno�ci z poruszaniem się. Leczono mnie początkowo na
reumatyzm. Po roku zlecono prze�wietlenie kręgosłupa i znaleziono przyczynę. Potem czekał
mnie szpital oraz operacja czę�ci lęd�wiowej kręgosłupa. 

W tamtym czasie leżało się długo w szpitalu (dwa tygodnie przed operacją i dwa tygodnie po
operacji). Zbyt długi pobyt w szpitalu i brak rehabilitacji po tym zabiegu spowodował zmiany
w psychice mojej i moich bliskich. Bałam się wysiłku fizycznego, każdego schylenia się,
podniesienia czego�. Moi bliscy r�wnież bali się i słyszałam ciągle „Uważaj na sw�j kręgosłup,
tobie tego nie wolno…”. Sytuacja ta trwała około 10 lat. 

Istotny dla mojej przemiany okazał się przykład koleżanki, kt�ry wyleczył mnie
z moich lęk�w. Koleżanka przeszła wprawdzie inną operację, ale ku mojemu zdumieniu
bardzo szybko wr�ciła do pracy. Na moje pytanie „Jak to, już wr�ciła� do pracy?”,
odpowiedziała: „No tak, zoperowali mnie, przywr�cili mi zdrowie, więc po co mam dalej
siedzie� w domu, jestem zdrowa”.
 
Doznałam wstrząsu. Zobaczyłam swoje niewykorzystane w pełni lata. Postanowiłam
zawalczy� o pozostałą czę�� życia. Ta moja walka szła dwutorowo: duchowo i fizycznie. 

Duchowo musiałam przebudowa� swoją psychikę. Z osoby zalęknionej, już trochę
zgorzkniałej, nieakceptującej siebie powoli stawałam się osobą spokojną, kontaktową, �miałą,
radosną, akceptującą siebie i swoje niedostatki. Oczywi�cie zmiany te następowały powoli.
Przez około 13 lat uczestniczyłam w Ruchu �wiatło Życie – formacji ks. Franciszka
Blachnickiego. Przemiany, kt�re się w tym czasie dokonały w mojej psychice, pomogły mi
ogromnie w pracy zawodowej (pracowałam w organizacji pozarządowej, zajmowałam się
organizacją r�żnych form szkolenia – kursy, konferencje naukowo-techniczne, sympozja
krajowe i międzynarodowe). 

Fizycznie – zadbałam o rehabilitację. Doceniłam wysiłek fizyczny, razem z koleżanką
chodziłam po pracy na siłownię. Zaczęłam zwiedza� �wiat oraz cieszy� się życiem.

Oczywi�cie życie i upływający czas ni�sł r�żne przykre sytuacje, takie jak choroba i �mier�
rodzic�w, dwudziestoletnia choroba męża. W tym samym czasie miały miejsce moje kolejne
operacje (w sumie siedem), ale nie załamały mnie. 
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Mogę za panem Piotrem Cugowskim powiedzie�: „Kto nie kochał, nie wie nic..., kto
nie słyszał tych dw�ch sł�w, nie rozumie co to b�l”. Tylko miło�� do bliskich
dodawała mi siły i była gł�wnym motorem mojego działania. Oczywi�cie sama nie
dałabym rady ud�wigną� tego wszystkiego. Pomagali mi dobrzy ludzie: kuzyn,
kt�ry był moim „SOS” i przyjeżdżał w każdej trudnej chwili, rodzina, moi sąsiedzi,
koleżanki – wszyscy, kt�rzy nie�li i niosą mi pomoc do tej pory. 

Ważnym czynnikiem pozostaje dla mnie do tej pory kontakt z drugim człowiekiem.
Cieszy mnie możliwo�� spotkania się, rozmowy z drugą osobą oraz w miarę swoich
sił możliwo�� niesienia pomocy innym.

Mirosława 
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Każdego dnia walczę i staram się wesprze� moją żonę w pracy przy ogr�dku, tak jak było
kiedy�. Chciałbym jej wynagrodzi� trudy życia z chorą osobą i podziękowa� najbliższym za

okazane wsparcie i nieugięto�� w pomocy.

Mam na imię Mieczysław, mam 76 lat. Przez całe życie pracowałem, a w wolnym czasie
zajmowałem się wsp�lnie z żoną ogr�dkiem. Doczekałem się cudownych dzieci, wnuka oraz
rocznej prawnuczki. 

Bardzo lubię dogląda� rosnące ro�liny, opiekowa� się nimi, podlewa� oraz zbiera� owoce.
Interesuję się sportem, a także motoryzacją. 

Chciałbym opisa� swoją chorobę, miastenię. Jest to choroba neurologiczna. Jej początek był
bardzo nieoczekiwany. Po udanym turnusie i powrocie z sanatorium w 2021 roku oraz kilku
dniach spędzonych w jesienne dni na działce rozchorowałem się. Najpierw chorowała żona, a
p��niej ja. Objawy były typowe dla przeziębienia, ale dodatkowo straciłem smak oraz węch.
Wtedy u�wiadomiłem sobie, że może to by� powszechny wtedy covid. Chorobę przeszedłem
łagodnie, bez większych objaw�w. Nie miałem kaszlu ani kataru, by� może dlatego, iż byłem
szczepiony, tylko smak oraz węch gdzie� znikły. 

Po przebytej infekcji nie mogłem doj�� do siebie. Siły nie przypominały wcze�niejszych, a z dnia
na dzie� byłem coraz słabszy, zamiast silniejszy. Wczoraj mogłem p�j�� do sklepu, zrobi�
zakupy, a dzi� nie mogę doj�� do garażu pod domem. Moje życie zatrzymało się, a aktywno��
spadła do zera. Działka odeszła w zapomnienie. Nawet doglądanie, czy wszystko na niej w
porządku już nie wchodziło w grę. Najgorsze jednak miało dopiero nadej��. 

Było coraz gorzej. Miałem problemy z przełykaniem i każdego dnia walczyłem o przełknięcie
każdego kęsa. Najgorsze były problemy z oddychaniem. Chorobę nie było łatwo zdiagnozowa�,
a stres i nerwy były coraz większe – zwłaszcza, że nigdy wcze�niej poważnie nie chorowałem. 

Dopiero podczas czwartej wizyty na izbie przyję� w szpitalu padło hasło „miastenia” – choroba,
o kt�rej ja ani nikt u mnie w rodzinie nie słyszał. Wiele bada�, sporo narad lekarzy, spędziłem
długi czas w szpitalu, od osoby stale leżącej aż do momentu wyj�cia z niego na własnych nogach
– co prawda o balkoniku, ale bez pomocy innych. 

Dzi�, dzięki lekarzom oraz rodzinie, kt�ra stała przy mnie murem, mogę w miarę normalnie
egzystowa�. Spożywam posiłki, chociaż czasem przełykanie ich sprawia mi trudno��. Poruszam
się już bez balkonika, ale zmęczenie daje mi o sobie zna� czę�ciej niż rok temu. Ko�czyny z
biegiem dnia stają się jakby mniej sprawne. Dodatkowo noc stała się strasznie długa – w
miastenii pojawiły się u mnie problemy ze snem. Choroba zabrała mi 10 kg. Dzi� staram się to
nadrobi�. Mam też lekką cukrzycę, biorę tabletki. Kiedy miałem za wysoki cukier,
spacerowałem. Dzi� nie jest to takie proste, bo wtedy szybko się męczę, a jedno pociąga za sobą
drugie – kiedy jest mała aktywno�� fizyczna, cukier jest wysoki. 

41



Widzę, że dzisiejsza rzeczywisto�� to już nie jest to, co kiedy�. Mam czasem wrażenie, jakby
choroba odebrała mi parę lat życia, jakbym był słabszy, bo jestem starszy o 10 lat. Każdego
dnia walczę i staram się wesprze� moją żonę w pracy przy ogr�dku, tak jak było kiedy�.
Chciałbym jej wynagrodzi� trudy życia z chorą osobą i podziękowa� najbliższym za okazane
wsparcie i nieugięto�� w pomocy. 

Z mojego kr�tkiego do�wiadczenia widzę, że moja choroba jest bardzo podstępna. Parę
miesięcy „normalno�ci”, a za chwilę nawr�t i zn�w szpital, zabiegi, badania, chwile
zwątpienia. 

Chciałbym podziękowa� za przeczytanie kr�tkiej historii mojego życia oraz choroby, z kt�rą
obecnie się zmagam i z kt�rą staram się godnie ży�.

 Mieczysław
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Czę�� 1: 

Wielokrotnie słyszałam, że nie ma już dla mnie lek�w, że dostałam wszystko, co było
możliwe... Mimo to Czarodzieje (zaangażowai w moje leczenie lekarze) zawsze z tego
„niczego” wynajdowali jakie� kolejne opcje. Wtedy „nic” stawało się szansą na co� wielkiego,
szansą na poprawę i normalno��. Było wiele pr�b i wiele porażek... Pr�by jednak zawsze
były silniejsze i przewyższały porażki. Czarodziejom zawdzięczam co� najważniejszego, co
zostało każdemu z nas dane – życie. To wła�nie dzięki ich nieustannym staraniom spełniłam
chociaż czę�� swoich marze�.

Mimo tego wszystkiego wiecznie mam nadzieję, że nadejdzie moment zmieniający wszystko
na lepsze, że nie będzie potrzebny „reset”, że nikt nie będzie wciskał „Esc” albo „Ctrl + Alt +
Delete”...

Mam nadzieję, że zostanie mi dana kolejna szansa na poprawę, że parujące z powodu
pędzących my�li zwoje między kolejnymi zakrętami m�zg�w moich Czarodziej�w przyniosą
wreszcie sukces! :) <3.

Nieraz byłam już na granicy życia i �mierci, wielokrotnie jednak została mi zaoferowana
nieoceniona pomoc. Ciągle toczę walkę ze swoją „niepełnosprytno�cią”. Nauczmy się
docenia� życie, docenia� to, jak wiele mamy, jak ważne są najbardziej prozaiczne czynno�ci!
Przesta�my zamartwia� się błahymi problemami. W życiu nic nie zastąpi nam zdrowia,
bezcennego skarbu! 

Mimo że choroba zabrała mi bardzo dużo z „normalnego” życia, to nauczyła dostrzega�, jak
bardzo zatracamy się w codziennym pędzie i nie zauważamy, że tą „normalno�cią” może
by� możliwo�� chodzenia, m�wienia, samodzielnego jedzenia i wykonywania wok�ł siebie
podstawowych czynno�ci.
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Czę�� 2:

Pierwsze objawy moich chor�b wystąpiły w wieku 11 lat. Początkowo wszystko zrzucano na
karb dojrzewania. Po około 12 latach trwania objaw�w postawiono pierwsze rozpoznanie –
tocze�, jednak nie stanowiło to wytłumaczenia wszystkich moich dolegliwo�ci. 

Postępujące osłabienie mię�ni, problemy z mową, połykaniem doprowadziły moich lekarzy
do postawienia rozpoznania miastenii. W kolejnych latach doszedł szereg kilkunastu innych,
dziwnych i rzadkich nazw chor�b – niemal wszystkich na tle autoimmunologicznym. 

Od 20 lat walczę z nieposkromionym układem immunologicznym, kt�ry non stop płata mi
figle. Każdy dzie� mojego życia jest niczym walka w ringu, codziennie muszę przyjmowa�
kilkadziesiąt tabletek, regularnie wykonywa� badania i stawia� się na wyznaczone, bardzo
częste pobyty w szpitalu. 

Ciągle toczę walkę ze swoją „niepełnosprytno�cią”. Z r�żnymi efektami przeszłam szereg
przer�żnych terapii: zar�wno tych „tradycyjnych”, jak r�wnież eksperymentalnych (tu
wielki ukłon dla moich Lekarzy). Ogromna oporno�� mojego organizmu na stosowane
leczenie doprowadziła nawet do wykonania autoprzeszczepu szpiku kostnego – niestety bez
efektu z powodu licznych powikła�.

Ciągłe życie z b�lem, z osłabionymi mię�niami nie jest łatwe, ale skupianie się na wszystkich
dolegliwo�ciach nie jest rozwiązaniem problemu. Nie zabiera to choroby, a może jeszcze
bardziej nasila� objawy. Doskonale wiem, jak pozytywne nastawienie w ciężkiej chorobie
odbierającej wszelkie siły jest trudne, jednakże proszę aby�cie pamiętali, że przy braku
naszej (jako pacjent�w) wsp�łpracy leczenie nigdy nie będzie „szło” tak, jak powinno i��.

Wpis ten chciałabym zadedykowa� wszystkim lekarzom oraz chorym i ich rodzinom
walczącym z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi. Serdecznie dziękuję Fundacji
Niezdiagnozowani za promowanie wiedzy i walkę o wsp�lne dobro pacjent�w, zmagających
się z wszelkimi ciężkimi przypadło�ciami.

Paulina

44



Dzie� dobry, mam na imię Małgorzata, lat 63. Od wielu lat borykam się z chorobami narządu
ruchu, przechodząc wiele bezskutecznych konsultacji. 

Wszystko zaczęło się od kręgosłupa. W 1998 roku na skutek wielopoziomowych zmian
przeciążeniowych doznałam obustronnego „wypadnięcia dysku” na odcinku lęd�wiowym L4/L5
i L5/S1. Rok p��niej na oddziale neurochirurgii w Poznaniu przeszłam operację odcinka
lęd�wiowego kręgosłupa. Operacja zdecydowanie poprawiła komfort życia na wiele lat. 

W 2011 roku uległam drobnemu wypadkowi rowerowemu, w wyniku kt�rego ujawnił się
pęknięty obrąbek prawego stawu biodrowego. W oczekiwaniu na zabieg mocno oszczędzałam
prawą nogę obciążając lewą, co spowodowało niezdiagnozowany b�l lewej nogi. 

W 2014 roku miałam artroskopię prawego biodra. Kr�tko po zabiegu pojawił się b�l całej prawej
nogi. Z powodu powstałych skostnie� pooperacyjnych operator zasugerował powt�rny zabieg.
Czas oczekiwania wynosił około dw�ch lat. Zalecono mi �wiczenia oraz zajęcia z rehabilitantem
przez około dwa miesiące (�rednio dwa razy w tygodniu). Pomagało na chwilę. 

Staram się by� osobą aktywną, kocham rower i g�ry. Bardzo ciężko jest mi zrezygnowa� z tych
przyjemno�ci. W prawej nodze doszedł b�l kolana, w kt�rym według lekarzy nic się nie dzieje.
Konsultowałam się z innymi ortopedami. Każdy diagnozował co� dodatkowego (np. konflikt
panewkowo-udowy, konflikt udowo-powięziowy), jednak nikt nie chciał podją� się operacji. 

Przez te wszystkie lata walczę z b�lem i drętwieniem n�g oraz sama ze sobą. Pokonując b�l,
jeżdżę na rowerze, �wiczę, chodzę po g�rach i pracuję zawodowo. Wspieram się profesjonalną
rehabilitacją oraz zajęciami na basenie. 

Staram się unika� lek�w przeciwb�lowych. Nie zawsze się to udaje. Obecnie b�l odbiera mi
czasami możliwo�� wykonywania �wicze�, co powoduje, że ciężko wr�ci� do zaję� po kr�tkich
przerwach. 

Mam zwyrodnienie staw�w – to choroba nieuleczalna, mogę sobie tylko pom�c rehabilitacją,
�wiczeniami do ko�ca życia (czyli tak, jak długo będę mogła) lub operacją. Z uwagi na fakt, że
mieszkam sama i nie mam wsparcia w drugiej osobie, walczę o to, aby by� jak najdłużej
sprawna i aktywna zawodowo.

Małgorzata 
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