




Czy można zobaczyć cukrzycę – paradoksalnie jedną 
z najbardziej „niewidzialnych” i podstępnych chorób, która 
dotyka coraz więcej ludzi na świecie? 

Tak, świat ludzi chorych na cukrzycę można zobaczyć na fotografi ach autorstwa Macieja Moskwy za-
wartych w niniejszym albumie, opatrzonych osobistymi zwierzeniami, opowieściami osób, które od lat 
zmagają się z chorobą. 

Z jednej strony opowieści te odsłaniają codzienne trudności, a czasem ograniczenia, jakie powoduje 
cukrzyca, z drugiej pokazują, jak dzięki determinacji i dyscyplinie można funkcjonować w społeczeństwie 
na równych zasadach z innymi. 

Album został przygotowany przez Koalicję na rzecz Walki z Cukrzycą, aby poprzez pokazanie pozy-
tywnych doświadczeń motywować chorych do walki z cukrzycą, a także uwrażliwiać społeczeństwo 
na rosnący problem medyczny już dziś nazywany epidemią XXI wieku. 
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Cukrzyca jest kobietą… i mężczyzną, i dzieckiem, i nastolatkiem, i emerytką… Cukrzyca to choroba szczególna – obecnie rzadko 
się z jej powodu umiera, ale chorzy myślą o niej i czują jej obecność w każdej minucie swojego istnienia. Żadna inna choroba 
nie towarzyszy na co dzień pacjentom tak bardzo jak cukrzyca, gdyż wszystko, co chorzy w ciągu dnia robią, to, jakie spożywają 
posiłki, jakie przeżywają emocje, o czym myślą, czym się martwią lub czym cieszą – wpływa na stężenie cukru we krwi, a przez 
to i na stan całego organizmu.

Album, który masz przed sobą, droga Czytelniczko lub drogi Czytelniku, jest próbą pokazania ludzkiego wymiaru cukrzycy, wykroczenia 
poza świat medycznego języka choroby i zajrzenia do odczuć i postaw pacjentów. Od ponad dziesięciu lat Międzynarodowa Federacja 
Diabetologiczna (International Diabetes Federation), a wraz z nią i polskie środowisko diabetologiczne zalecają, aby o chorych na 
cukrzycę mówić jako o „osobach z cukrzycą”, a nie przedmiotowo jako o „pacjentach”. Cukrzyca bowiem to niezwykła choroba, z nią 
się żyje i z nią się umiera, a my jako lekarze dążymy do tego, by nie umierało się „na nią”. I właśnie żyć „z”, a nie „wbrew” cukrzycy, 
by u schyłku dni umrzeć „z”, a nie „przez” cukrzycę – to marzenie osób, których historie pokazujemy w albumie. Znaleźć w nim można 
i historie rodzinne, i opowieści osób bardzo młodych i bardzo dojrzałych, historie osób z cukrzycą z zaawansowanymi powikłaniami 
i licznymi chorobami towarzyszącymi. Ten frapujący swoją różnorodnością obraz ludzi z chorobą przewlekłą, którzy dzięki postępo-
wi medycyny – umożliwiającemu np. stosowanie pomp insulinowych lub wyrafi nowanych metod leczenia powikłań naczyniowych 
cukrzycy – mogą niemal normalnie funkcjonować w codziennym życiu, powinien być nie tylko źródłem nadziei dla osób chorują-
cych na cukrzycę i nieumiejących sobie z nią poradzić, ale także stanowić bodziec dla wszystkich osób opiekujących się chorymi 
na cukrzycę do sprawowania jak najlepszej opieki. Chorzy mogą bowiem, o ile będą dobrze leczeni i edukowani, nie odczuwać zbyt 
wielu dolegliwości związanych z faktem chorowania na cukrzycę, mogą żyć jak osoby zdrowe, mogą nawet być – ciągle chorując 
na cukrzycę – szczęśliwi. A szczęściem współczesnej diabetologii jest właśnie to, że jako lekarze, pielęgniarki i wszyscy inni pracownicy 
systemu ochrony zdrowia możemy osobom z cukrzycą zaoferować takie metody terapii, które czynią z choroby stałego towarzysza 
życia, ale nie jego wroga.

Niniejsza publikacja ma szczególny charakter z jeszcze jednego powodu. Zawarte w niej portrety zostały po raz pierwszy zapre-
zentowane w Sejmie RP w listopadzie 2013 roku z okazji zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Koalicję 
na rzecz Walki z Cukrzycą obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. Żywa reakcja parlamentarzystów na opowiadane portretami 
historie ludzkie skłoniła nas do utrwalenia tych obrazów, zwłaszcza że tego typu inicjatywa o charakterze humanistyczno-arty-
stycznym, związana ze szczególną dla diabetologii datą 14 listopada (wtedy bowiem, w dzień urodzin Fredericka G. Bantinga, 
odkrywcy insuliny, przypada Światowy Dzień Cukrzycy), została przez PTD podjęta po raz pierwszy. Dziękujemy także naszym 
partnerom, tj. fi rmom LifeScan i Novo Nordisk, które z entuzjazmem się zaangażowały i wsparły nasz projekt. Mamy nadzieję, 
że ten nowy w polskich warunkach sposób opowiadania o cukrzycy i o osobach z nią żyjących pomoże nam wszystkim – tak 
chorym, jak i lekarzom i pielęgniarkom – jeszcze lepiej zrozumieć tę przewlekłą chorobę i jej wpływ na nasze całe życie. A gdy 
ją lepiej zrozumiemy, lepiej będziemy mogli sobie z nią wszyscy radzić, a kiedyś w końcu ją i pokonać…

 Z życzeniami silnych, pozytywnych wzruszeń podczas lektury

Prof. Leszek Czupryniak
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
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Ks. dr Arkadiusz Nowak

Członek Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Ukończył studia fi lozofi czno-teologiczne 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, a następnie socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł 

doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki uzyskał na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1995–2002 był pełnomocnikiem ministra zdrowia 

ds. AIDS i narkomanii. W 1993 założył Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae, 
a w 2004 roku Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego jest prezesem. Od 2007 roku 
jest prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym − Ojcowie Kamilianie. W sferze 
publicznej angażuje się w promowanie idei odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałania 

ksenofobii. W działalności społecznej kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które 
prowadzą do jednoczenia środowisk, a nie do ich podziału. Uhonorowany wieloma nagrodami 

i oznaczeniami, m.in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ za walkę z nietolerancją 
i ksenofobią oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ksiądz Arkadiusz Nowak 

ZOBACZ ŚWIAT OSOBY Z CUKRZYCĄ 

Album „Zobacz cukrzycę” wydany przez Koalicję na rzecz Walki z Cukrzycą i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne przedsta-
wia historie i piękne fotografi e osób, które od lat zmagają się z chorobą. Ich twarze pełne determinacji, spokoju, ale też radości 
i pasji mobilizują diabetyków do walki, a także inspirują nas wszystkich do odpowiedzialnego trybu życia.

Publikacja już poprzez tytuł zaprasza nas do fascynujących, pełnych nadziei i optymizmu spotkań z ludźmi, którzy wskutek choroby 
nie tylko przewartościowali swoje życie, ale – co więcej − odnaleźli w sobie siłę zdolną sprawić, że stało się ono jeszcze bardziej 
intensywne. Wymagająca choroba wyzwoliła w naszych bohaterach pokłady ogromnej dyscypliny, odpowiedzialności i jednocze-
śnie niezmierzonego apetytu na życie. 

Wspólnym elementem dla zebranych w albumie historii jest proces oswajania cukrzycy czy wręcz uczenia się życia z chorobą. 
Jak pokazują doświadczenia naszych bohaterów, diagnoza pojawia się często w zaskakujących, nietypowych okolicznościach 
i wiąże się z buntem, niedowierzaniem i przede wszystkim ogromnym lękiem wynikającym w dużej mierze z niewiedzy na temat 
choroby. Czasem choremu jest potrzebne wsparcie psychologa czy terapeuty, czasem wystarczy książka podsunięta przez 
lekarza, a czasem będzie konieczne słowo otuchy ze strony najbliższych. 

Skrupulatny pomiar cukru, odpowiednia dieta, regularne zażywanie leków i podawanie insuliny są kluczem do sukcesu chorego. 
Cukrzyca zmusza do wypracowania nowego stylu życia, ale nie musi ograniczać. Jest obecna w życiu naszych bohaterów, jednak 
nie musi o nim decydować. − Nie jestem jej podporządkowana. Można powiedzieć, że żyjemy w symbiozie − mówi bohaterka 
naszego albumu. 

Cukrzyca to choroba niewidzialna, która podstępnie niszczy organizm człowieka i daje objawy dopiero wtedy, kiedy występują 
powikłania, dlatego wiedza na jej temat może ustrzec diabetyka przed powikłaniami, a wszystkie zdrowe osoby pozwoli uchronić 
przed epidemią XXI wieku, jak często jest nazywana.  

Koalicja na rzecz Walki z Cukrzycą od 2009 roku wspiera chorych na cukrzycę, prowadząc warsztaty i kampanie edukacyjne. 
Chcemy, by społeczeństwo nie odrzucało diabetyków, nie dyskryminowało ich z powodu choroby. Jednocześnie podejmujemy 
liczne aktywności, których celem jest powszechna społeczna edukacja, zachęcamy do regularnych badań, zdrowej diety i ruchu, 
chcemy ograniczać rosnącą liczbę chorych w naszym kraju. 

Niech historie naszych bohaterów będą dla nas wszystkich inspiracją do mądrego i odpowiedzialnego życia. A uśmiechnięte, 
pełne pasji twarze mobilizują do walki z przeciwnościami losu i determinacji w walce z chorobą.  
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Dariusz Gnatowski 

JA SIĘ NA TO NIE ZGADZAM. WOLONTARIUSZ ANARCHISTA

AKTOR, REŻYSER, AUTOR KSIĄŻKI O ZDROWYM ODŻYWIANIU „DIETA BEZ WYRZE-

CZEŃ”. W SERIALU „ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH” OD 15 LAT GRA ROLĘ SYMPATYCZ-

NEGO SĄSIADA ARNOLDA BOCZKA. PIĘĆ LAT TEMU LEKARZE ROZPOZNALI U AKTORA 

CUKRZYCĘ TYPU 2. JAK PRZYJĄŁ DIAGNOZĘ? CZY BYŁO ŁATWO SYBARYCIE I KO-

NESEROWI DOBREGO JEDZENIA ZMIENIĆ KULINARNE PRZYZWYCZAJENIA? W JAKI 

SPOSÓB BUNTOWNIK I ANARCHISTA Z NATURY PODDAŁ SIĘ DYSCYPLINIE, KTÓREJ 

WYMAGA LECZENIE? CZY CHOROBA MOŻE BYĆ... ŁASKĄ?

rozmawiała Ewa Awdziejczyk

Cukrzyca przez wiele lat rozwija się w ukryciu, nie dając niepokojących objawów. Kiedy pierwszy raz pan zauważył, 
że dzieje się coś, czemu warto się przyjrzeć? 
Prawie 10 lat temu, po powrocie z wakacji z jakiegoś ciepłego, słonecznego kraju, podczas porannej prasówki zobaczyłem, 
że gorzej widzę. Poszedłem do lekarza, okazało się, że mam podwyższony poziom cukru we krwi. Dostałem tabletki na ob-
niżenie i dalej żyłem spokojnie. Za spokojnie. Dziś wiem, że zaburzenie widzenia to sygnał choroby − najwyższy czas, żeby 
zacząć leczenie i w ten sposób uniknąć późniejszych powikłań. Niestety nie spotkałem wtedy nikogo, kto by mi to jakoś 
sensownie wytłumaczył. A pomarańczowe światło zlekceważyłem.

Mężczyźni nie lubią przyznawać się do słabości.
Mężczyzna żyje w poczuciu nieśmiertelności. Nie rozmawia o chorobach, nie bada się bez naprawdę ważnego powodu. 
Ma być silnym facetem, ojcem, mężem. Przyznanie się do choroby oznacza degradację mitu męskości: jestem chory, czyli 
słabszy, nie mogę wykonywać jakichś prac, wspierać swojej rodziny i tak dalej. Dlatego często wybiera życie w nieświadomości, 
ignoruje niepokojące sygnały. Byłem taki sam. Wolałem myśleć, że pić mi się chce, a w upał to rzecz naturalna tak samo jak 
częstsze chodzenie do toalety, jeśli się dużo pije. Czułem, że coś jest nie tak, nie chciałem jednak wiedzieć co. Dalej przecho-
dziłem na czerwonym świetle.

A jednak zaczął się pan leczyć. Co się zmieniło?
Potrzebowałem kopniaka i go dostałem. Pewnego dnia spotkałem kolegę lekarza, powiedziałem mu o objawach, o tym, że więcej 
piję, że częściej chodzę do toalety, a ten wyciągnął glukometr i zbadał mi poziom cukru. A potem natychmiast wysłał mnie do 
szpitala. Nastąpił przełom. 

Co pan wtedy pomyślał?
Przede wszystkim się przeraziłem. A strach rósł z każdą chwilą. Jeśli to prawda, jeśli rzeczywiście jestem tak poważnie chory, 

jak twierdzą lekarze, to znaczy, że będę musiał całkowicie zmienić swoje życie. Argumenty medyczne – wyniki badań – rozwiały 
wszelkie wątpliwości. Przyjąłem cukrzycę z całym dobrodziejstwem inwentarza. To choroba przewlekła, wymaga zmiany wielu 
wcześniejszych nawyków, a przyzwyczajenie, jak wiadomo, to druga natura człowieka. Nie było łatwo. 

Zwłaszcza aktorowi, który kończy spektakl o dwudziestej drugiej, jest w domu około północy, a czasem i o czwartej 
nad ranem, jeśli gra w innym mieście. Jak w takich warunkach jeść regularnie zdrowe posiłki, pilnować godzin za-
żywania leków, terminów wizyt kontrolnych, wysypiać się? 
Było to kłopotliwe, ale nie niemożliwe. Wcześniej odchudzałem się kilka razy, więc odżywianie się według określonego systemu 
nie było dla mnie czymś nowym. Zasadniczo zmiany nie przychodzą nam łatwo, zwłaszcza gdy ma się pod pięćdziesiątkę. Wtedy 
myśli się o swoim życiu jak o pewnego rodzaju stabilizacji. I nagle ktoś ode mnie, zadeklarowanego anarchisty i buntownika, 
oczekuje dyscypliny, podporządkowania się? A jednak wszystko jest do przejścia. Jestem odpowiedzialnym pacjentem diabe-
tologicznym, regularnie zażywam leki, jem o stałych porach − to stało się bazą, której nie kwestionuję, nawet z nią nie dyskutuję. 
Kwestia odpowiedzialności za siebie, za rodzinę. 

A co ze słomianym zapałem, o którym czytałam? 
Słomiany zapał to może być do hobby, na przykład postanawiam, że od dziś będę codziennie biegał albo nauczę się nurkować 
w weekend, i po jakimś czasie ochota mija. Ale słomiany zapał do życia? Nie ma takiego związku frazeologicznego. Niektórych 
złudzeń człowiek pozbywa się z wiekiem, a folguje resztce młodości.

Brzmi, jakby pan odebrał od życia, a może od choroby lekcję pokory.
Moje chorowanie to wielka lekcja pokory życiowej. Chodząc do lekarzy, przesiadując godzinami w poczekalniach, nagle zauwa-
żyłem ludzi, których wcześniej nie widziałem. Chorych, starych, na wózkach inwalidzkich, pozostających na marginesie społe-
czeństwa. Niewidzialnych. 
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Pan też przez miesiąc jeździł na wózku. 
To prawda. Przesiadłem się na wózek, ponieważ nie radziłem sobie dobrze, chodząc o kulach, a nie mogłem obciążać nogi. 
Pierwsze dni spędziłem w domu. Potem się zbuntowałem: przecież nie zamknę się na miesiąc w czterech ścianach! I wtedy 
przekonałem się, jak wygląda świat z tej perspektywy i wysokości. Bardzo mocne przeżycie, a poruszałem się w ten sposób tylko 
przez kilka tygodni.

Co wziął pan z doświadczenia choroby?
Chyba złagodniałem w różnych relacjach, ale może to nie mieć nic wspólnego z cukrzycą, a z wiekiem (śmiech). A serio − to, 
co noszę w plecaku, którego nie widać. Dziś już nie powiem: o, są jacyś ludzie na wózkach? Z choroby biorę takie właśnie 
uwrażliwienie na ludzi. Zwłaszcza na tych, którzy potrzebują pomocy. Zacząłem się zastanawiać, co ja mogę dla nich zrobić, 
nie będąc lekarzem. Jestem trochę znany, więc ktoś może zainteresuje się tym, co mam do powiedzenia. Dlatego rozmawiam 
z panią. Jeśli dzięki temu ktoś się zastanowi, przebada, to wystarczy.

I dlatego założył pan pół roku temu fundację „Wstańmy razem. Aktywna rehabilitacja”? 
Tak. To najważniejszy zysk z mojego chorowania. Razem z przyjacielem Aleksandrem Lizakiem, fi zjoterapeutą, zajmujemy się 
głównie sprawami powikłań towarzyszących cukrzycy. Kiedyś usłyszałem, że chory z cukrzycą powinien dbać o stopy jak 
pianista o ręce. Wydało mi się to przesadą. Okazuje się, że drobna rana stopy przez zaniedbanie czysto kosmetyczne może 
prowadzić do poważnych powikłań. Lekarze w naszym kraju przeszczepiają człowiekowi twarz, operują dziecko w łonie matki, 
a osobie chorej na cukrzycę na ranę stopy przepisują maść. Kończy się to często amputacją nogi, a chory po amputacji żyje 
przeciętnie 5 lat. Ja się na to nie zgadzam. Chcemy pomagać pacjentom w powrocie do pracy. Mnie się udało, bo spotkałem 
na swojej drodze fantastycznych lekarzy, rehabilitantów, niewątpliwie miałem szczęście. I stąd ta potrzeba, by zrobić coś dla 
innych, spłacić dług. 

Scott Peck, psychoterapeuta amerykański, w swojej książce „Droga rzadziej wędrowana” twierdzi, że pod postacią 
objawów choroby przejawia się zjawisko łaski – dar od Boga lub, inaczej mówiąc, przesłanie od nieświadomego, 
który próbuje wymóc uważne przyjrzenie się samemu sobie i  zapoczątkowanie procesu zdrowienia. Dzięki cukrzycy 
zadbał pan o swoje zdrowie, a teraz pomaga innym. Choroba może być łaską?
Ostatnio zostałem zaproszony na forum dla pacjenta zorganizowane przez księdza Arkadiusza Nowaka, kamilianina należącego 
do Zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym. I wtedy przypomniałem sobie, że wiele lat temu podczas przygoto-
wań do Pierwszej Komunii chodziłem właśnie do kościoła kamilianów! Była tam rzeźba świętego Kamila: dawnego bogacza, 
który w pewnym momencie doznał łaski i poświęcił życie na opiekowanie się osobami cierpiącymi, a na tym obrazie obejmuje 
grupę ludzi chromych. Co do mnie... przesadą byłoby mówienie, że doznałem łaski, raczej jakiegoś małego promyczka, świateł-
ka. I to nie było nagłe oświecenie, raczej proces, który trwa i ma różne etapy. Najpierw jest bunt, zanegowanie choroby, potem 
kolejny protest: dlaczego ja?, w końcu akceptacja. I wtedy jest czas na skupienie się na tym, co może być z tego ważne dla 
mnie i co, w związku z tym, ja mogę zrobić dla innych. 

Ewa Awdziejczyk (ur. w 1963 roku) – dziennikarka, terapeutka. Pracuje 
w miesięczniku „Twój Styl”. Współautorka (razem z Janem Berezą OSB) książki 

„Tosty i posty” (Znak, 2010) i autorka wielu artykułów o zdrowiu, psychologii 
i kulturze. Wolontariuszka udzielająca porad przez telefon zaufania Instytutu 

Psychologii Zdrowia, obecnie na stażu szkoleniowym w Akademickim 
Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS, gdzie prowadzi terapię                 

indywidualną osób dorosłych. Mieszka w Warszawie.  





Agata Olewińska

Agata żyje z cukrzycą od 6 lat. Każdej nocy rodzice 
badają jej poziom cukru. Pompa insulinowa poma-
ga lepiej utrzymywać odpowiednie poziomy cukru. 
Jak mówi jej mama, pani Marta, nie można sobie 
odpuścić ani na chwilę, bo cenę w postaci powikłań 
zapłaci się w przyszłości. Agata ma dwie pasje: język 
hiszpański i basen.





Marta Pisałek

Pani Marta żyje z cukrzycą od trzeciego roku życia. 
Jako osoba bardzo aktywna zawodowo musi wkła-
dać  dużo wysiłku w uchronienie się przed możliwy-
mi powikłaniami. Cukrzyca nie oszczędziła jej wzroku  
oraz spowodowała utratę czucia w stopach. Wbrew 
wszystkiemu pani Marta bardzo dba o siebie, dzięki 
czemu nie musi rezygnować z ukochanych szpilek.





Krystyna Kiedrowicz
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Krystyna Kiedrowicz 

NIE ODPUSZCZAM ŻYCIU

OCZY W CIEMNEJ OPRAWIE. BYSTRE, ODWAŻNE SPOJRZENIE I ZAWADIACKA CZU-

PRYNKA. NO I TEN UŚMIECH... PIĘKNY, SZCZERY − UŚMIECH, KTÓRY ROZBRAJA, 

ALE I DAJE NADZIEJĘ. TAK WYGLĄDA KOBIETA SZCZĘŚLIWA, SPEŁNIONA, UMIEJĄCA 

SIĘ CIESZYĆ ŻYCIEM.

Krystyna Kiedrowicz od 31 lat choruje na cukrzycę typu 1. Ale choroba, która, jak to zwykle 

bywa, zjawiła się w najmniej odpowiednim momencie, tylko na chwilę wytrąciła ją z równowagi. 

r ozmawiała Anna Jarosz 

Jak smakuje życie?
Po skończeniu liceum chciała iść na studia. Nie udało się, więc postanowiła kontynuować naukę w Studium Zawodowym Tech-
nicznych Szkół Budownictwa Okrętowego. To miało być podtrzymanie rodzinnej tradycji, bo rodzice byli stoczniowcami. Dyplom 
obroniony na piątkę, ale, w pamiętnym 1981 roku, nadziei na pracę w stoczni nie było. 
Jednak ta szkoła na zawsze zmieniła jej życie – to tu Krystyna poznała Krzysztofa, który do dziś wiernie stoi przy jej boku. Ślub 
wzięli w 1983. Krystyna postanowiła się przekwalifi kować i spróbować pracy w szkole. Wybrała nauczanie początkowe. Roz-
smakowała się w tym tak bardzo, że nie przeszkadzała jej praca na półtora etatu. Jej plan zajęć obejmował 32–34 godziny 
w tygodniu. 
– Miałam 22 lata, byłam młodą mężatką, nauczycielką – wspomina Krystyna. – Ale miałam też konkretne plany na przyszłość. 
Zaplanowałam ciążę. Wyliczyłam sobie, że jak dziecko urodzi się w czerwcu, to przez wakacje się podchowa, później zaopiekują 
się nim dziadkowie, a ja będę mogła wrócić do pracy. 
Ciąża przebiegała prawidłowo. Kontrole u lekarza, badania, właściwe odżywianie. Podczas jednej z wizyt lekarkę zaniepokoiła 
obecność cukru w moczu. 
– Zapytała mnie wtedy, czy mocz do badania nie był oddany w butelce po syropie – mówi z uśmiechem Krystyna. – Dziś korzysta 
się z jednorazowych pojemników, ale wtedy nikt nie słyszał o takich wynalazkach. Byłam w czwartym miesiącu ciąży. Czułam 
się dobrze do czasu, gdy tzw. cukry podskoczyły mi do 200. Lekarze podejrzewali, że to cukrzyca ciążowa. Trafi łam do szpitala, 
gdzie poddano mnie kompleksowym badaniom. No i się zaczęło...

W szpitalu Krystyną zaopiekował się doktor Czesław Wójcikowski, późniejszy profesor, wieloletni przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
– Kiedy po pierwszych badaniach znalazłam się w gabinecie profesora, ten najpierw na tablicy wyrysował całą moją zdrowotną 
historię, a później wręczył mi podręcznik diabetologii dla studentów medycyny i powiedział, że to moja lektura na najbliższe dni 
– opowiada Krystyna. – Nie powiem, żeby ta lektura mnie uspokoiła. 

Po tygodniu Krystyna była już w domu 

– Ciąża rozwijała się dobrze, ale bez zastrzyków z insuliny nie mogłam już funkcjonować – mówi otwarcie. – Nie było wtedy igieł 
ani strzykawek jednorazowych, więc każde podanie insuliny było sporym przedsięwzięciem. Dzięki profesorowi dostałam insulinę 
sprowadzaną w ramach tzw. importu docelowego. Patrząc na jego decyzję z perspektywy lat, wiem, że od początku byłam 
leczona według standardów europejskich. To była forma intensywnej insulinoterapii. 

Jestem mamą
W 39. tygodniu ciąży, poprzez cesarskie cięcie, przychodzi na świat Michał. Zdrowy i prześliczny chłopczyk. Oczekiwany synek 
Krystyny i Krzysztofa. Po 10 dniach pobytu w szpitalu wracają do domu. Poziom cukru we krwi się ustabilizował, co w diabetologii 
określa się mianem normoglikemii. Insulina poszła w kąt. Ale i tym razem czujność profesora Wójcikowskiego okazała się na wagę 
złota. Zachęcał swoją podopieczną do regularnego badania poziomu glukozy w przyszpitalnym laboratorium. Krystyna się temu 
podporządkowała. 
– Niestety, po niedługim czasie moje cukry poszybowały w górę – opowiada Krystyna. – Były znów bliskie 200. Wtedy trafi łam 
do poradni diabetologicznej, gdzie młodzi i zaangażowani w swoją pracę lekarze zapewnili mnie, że wszystko będzie dobrze, 
że z cukrzycą można normalnie żyć. Skoro tak, to postanowiłam wrócić do pracy. 
W Krystynie ożyła jej nauczycielska dusza. Jednak życie zweryfi kowało plany – mały Michałek zaczął chorować. Serce matki 
zdecydowało. Krystyna zrezygnowała z pracy i zajęła się synkiem. Wtedy też wróciły marzenia o drugim dziecku. 
– Po rozmowie z lekarzem, który pomimo mojej cukrzycy nie widział przeciwwskazań do urodzenia drugiego dziecka, zaplanowa-
liśmy z mężem powiększenie rodziny – mówi z uśmiechem Krystyna. – Kiedy już byłam w ciąży, trafi łam do lekarki, która okropnie 
mnie zbeształa. Roztoczyła przede mną wizję ślepoty, dializoterapii i wszystkich innych nieszczęść tego świata. To nieodpowiedzialne 
– grzmiała. Wróciłam do domu roztrzęsiona, przepłakałam całą noc. W głowie gonitwa myśli, lęk, że ta lekarka miała rację. Rano 
poszłam do swojego profesora. Zrobił mi badania i powiedział, że wszystko jest dobrze i nie ma się czego bać. Po 9 miesiącach 
przyszedł na świat mój drugi syn − Tomasz. Rozwiązanie też nastąpiło przez cesarskie cięcie. Tomek rósł jak na drożdżach. Kiedy 
mógł już iść do przedszkola, wróciłam do pracy w szkole.
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Świat według belfra
Od chwili diagnozy Krystyna szukała informacji na temat swojej choroby. Najpierw trafi ła do bydgoskiego oddziału Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków. Dowiedziała się, że niebawem odbędzie się spotkanie osób pragnących powołać do życia w Gdańsku 
oddział Stowarzyszenia. 
– To było dokładnie 13 stycznia 1985 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku – wspomina. – Nie mogłam uwierzyć, 
że przyszło tyle osób. Byli młodzi, starsi, kobiety, mężczyźni. Wszyscy chcieliśmy zrobić coś dobrego dla chorych, ale i dla 
siebie. To był bardzo siermiężny czas. Nie było wtedy w Polsce insulinówek, penów, glukometrów, no i były kartki na mięso. 
Gdański oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków niemal od zawsze stawiał na edukację. Od pierwszych dni działalności 
organizuje kursy edukacyjno-terapeutyczne dla chorych i ich rodzin. Razem się uczą, jak prawidłowo przygotować posiłek, jak 
obliczyć jego wartość kaloryczną, aby trzymać cukier w ryzach. Wiele czasu zajmują też prawne aspekty życia z cukrzycą. Sto-
warzyszenie podpowiada, jak w razie potrzeby starać się o orzeczenie niepełnosprawności i turnus rehabilitacyjny. 
– Dostajemy wiele pochwał za naszą działalność – mówi z dumą Krystyna. – Przyznano nam granty z programu Phare i Fun-
dacji Batorego na działalność oświatową. Chwalą nas nie tylko pacjenci, ale także lekarze, którzy podkreślają, że to dobra 
robota, bo przecież podczas krótkiej wizyty w przychodni nie ma czasu na wyjaśnienie pacjentowi wszystkich szczegółów. 
Zresztą sami też kierują do nas nowych chorych, bo wiedzą, że tu dostaną oni właściwe wsparcie. 
– Prowadziliśmy także akcję edukacyjną w szkołach – dodaje Krystyna. – Chodziłam na rady pedagogiczne i mówiłam o cukrzycy 
u dzieci, o tym, jak im pomóc, jak reagować w chwilach niedocukrzenia. Odbiór środowiska nauczycielskiego był bardzo dobry. 
To było takie oswajanie cukrzycy. Nasze Stowarzyszenie – dodaje szybko Krystyna – prowadzi też stronę internetową, gdzie 
zamieszczamy ważne dla diabetyków informacje, z którymi dzięki wersji głośnomówiącej mogą się zapoznawać także osoby 
słabowidzące.

Nie odpuszczam życiu
– Często jestem pytana, czy cukrzyca coś mi zabrała – mówi Krystyna. – Prowadzę normalne życie, tylko muszę pilnować cukru 
i robić zastrzyki z insuliny. Żyję na pełnych obrotach, realizuję się zawodowo, spełniam się w pracy społecznej. Jestem laureatką 
konkursu biura europosła Jana Kozłowskiego „Wolontariat. Solidarność. Pasja. Rozwój.” Podróżuję po świecie. Oczywiście każda 
wyprawa musi być przemyślana. Musi się znaleźć czas na pomiar cukru, na jedzenie i odpoczynek. Prowadzę normalny dom, 
w którym nie brakuje gości – naszych synów, już teraz z żonami, przyjaciół. W naszym domu nigdy też nie było problemu z je-
dzeniem, o co wiele osób się martwi. Dieta cukrzycowa to dieta zdrowa dla każdego. Nie musi być nudna i niesmaczna. O tym 
też często mówię w Stowarzyszeniu.
Oprócz cukrzycy Krystyna ma także reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Ale i ta przypadłość jej nie ogranicza. Z wielkim 
zapałem pielęgnuje ogród, który jest jej dumą. Życie z cukrzycą wymaga dużej dyscypliny, ale Krystyna nigdy nie oczekiwała dla 
siebie taryfy ulgowej. Nie udawała, że gorzej się czuje, aby uwolnić się od jakiegoś obowiązku.
– Przez 31 lat nigdy nie byłam hospitalizowana z powodu cukrzycy, wystarczyło leczenie ambulatoryjne. Nie miałam niedocu-
krzenia z utratą przytomności – wyznaje. – Chociaż raz niewiele brakowało. Michał miał wtedy 6 lat. Tomek już spał. Mąż był 
w delegacji. To było wiosną. Wygrabiłam ogród, dałam chłopcom kolację, rozłożyłam na dywanie dokumenty Stowarzyszenia, 
aby chwilę nad nimi popracować. Spojrzałam na zegarek i dotarło do mnie, że powinnam zbadać sobie cukier i coś zjeść. Ale 
nie mogłam podnieść się z podłogi. Zamiast wypić sok lub wziąć kostkę cukru do ust, zaczęłam robić sobie kanapkę. Jedząc 
ją, prawie zemdlałam. Osunęłam się na podłogę. Zawołałam Michała. W ręku trzymałam strzykawkę z glukagonem. Tłumaczyłam 
synowi, że jak mama zemdleje, to ma tę igłę wbić gdziekolwiek w moje ciało i zrobić mi zastrzyk. Widziałam strach w jego oczach. 
Poprosiłam więc, aby pobiegł po sąsiadkę. Widok przerażonego syna chyba podniósł mi cukier. To doświadczenie zapadło 
w mojej pamięci na zawsze. Nigdy więcej już nie dopuściłam do takiej sytuacji. Na ręce noszę opaskę informującą o tym, 
że jestem chora na cukrzycę.
Samodyscyplina, częste mierzenie poziomu cukru we krwi, właściwa dieta, aktywność fi zyczna pozwalają Krystynie zachować 

doskonałą formę. Mimo upływu lat nie ma poważniejszych powikłań cukrzycowych. 

Teraz czekam na...
O cukrzycy nie da się zapomnieć, ale gdy jest dobrze leczona, nie musi ograniczać. 
– Największym osiągnięciem mojego życia jest moja rodzina – mówi z dumą Krystyna. – Jestem szczęśliwa, że mam dobrego 
męża, dwóch wspaniałych synów oraz mądre i śliczne synowe. Michał ma dziś 30 lat, jest programistą. Tomasz ma 27 lat, jest 
ofi cerem marynarki handlowej. Niedługo zostanie ojcem, a ja − szczęśliwą babcią. Na to teraz czekam niecierpliwie. Już się cieszę. 
To niezwykłe uczucie, ogromna radość, która dodatkowo mnie mobilizuje. Chcę doczekać chwili, gdy moja wnuczka albo wnuczek 
powie pierwsze słowa, kiedy pójdzie do szkoły, zakocha się. Chciałabym młodym kobietom, które mają cukrzycę, powiedzieć, 
żeby się nie bały ciąży. Macierzyństwo diabetyczki jest możliwe, chociaż trzeba się do tego dobrze przygotować. Warto mieć 
dzieci. Opieka nad nimi mobilizuje do lepszego dbania o siebie. W moim życiu cukrzyca jest, ale o nim nie decyduje. Nie jestem 
jej podporządkowana. Można powiedzieć, że żyjemy w symbiozie. 

Anna Jarosz (ur. w 1954 roku w Warszawie) ukończyła studia magisterskie na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w miesięczniku

 „Zdrowie” jako kierownik działu medycznego i publicystka. Autorka i współautorka wielu
 broszur popularyzujących wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, terapii 

hormonalnej i antykoncepcji. Laureatka wielu konkursów dziennikarskich. Od Unii Onkologii
 i Rady Etyki Mediów otrzymała tytuł „Rzecznik Chorych na Raka”. Zdobyła tytuł „Lider Roku 

w Ochronie Zdrowia” w kategorii dziennikarstwo informacyjne i edukacyjne. Laureatka 
konkursu „Kryształowe Pióra” organizowanego przez fi rmę Servier Polska. W 2013 roku

wręczono jej dziennikarską Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS”. Mieszka w Warszawie.



Krzysztof Wolski

Krzysztof dowiedział się o cukrzycy niedawno. Cho-
roba zaatakowała naczynia krwionośne, obecnie trwa 
walka o uratowanie nóg przed amputacją. W pierw-
szej fazie leczenia lekarze błędnie diagnozowali przy-
padek, który w końcu okazał się tak zwaną stopą 
cukrzycową. Późne rozpoznanie choroby to główny 
powód ciężkich powikłań.





Renata Urbanek

z synami

Pani Renata dowiedziała się o swojej cukrzycy 19 lat 
temu podczas pierwszej ciąży. Cukrzyca nie stanęła 
jej na przeszkodzie w podjęciu decyzji o drugiej cią-
ży – teraz pani Renata jest mamą zdrowych chłopa-
ków: Wojtka i Kamila. Swoją wiedzę o cukrzycy wy-
korzystuje zawodowo, jest położną oraz edukatorką 
diabetologiczną. Z własnych doświadczeń wie, jak 
ważne jest wspieranie ludzi, którzy niespodziewanie 
się dowiadują, że są chorzy.





Krzysztof Gałka
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Krzysztof Gałka

MAM JESZCZE DUŻO DO ZROBIENIA 

PAN KRZYSZTOF O SWOJEJ CHOROBIE DOWIEDZIAŁ SIĘ PIĘĆ LAT TEMU. ZMAGANIA 

Z CUKRZYCĄ ROZPOCZĘŁY SIĘ OD TRUDNO GOJĄCEJ SIĘ RANY NA STOPIE. POMI-

MO WIELU PRZYKRYCH DOŚWIADCZEŃ PAN KRZYSZTOF NIE TRACI OPTYMIZMU I NIE 

REZYGNUJE ZE SWOICH MARZEŃ. PLANUJE Z ŻONĄ KUPIĆ DOMEK ZE STAWIKIEM, 

BO UWIELBIA ŁOWIĆ RYBY, A MOŻE NAWET WYBUDUJE MAŁĄ WĘDZARNIĘ. MA SPORO 

PLANÓW DO ZREALIZOWANIA. 

 rozmawiała Monika Stelmach

Jak się pan dowiedział o chorobie?
Przez przypadek. Pięć lat temu na imprezie rodzinnej szwagierka mierzyła teściowi cukier. Rzuciłem pomysł, żeby zbadać wszyst-
kim, i zobaczymy, kto ma najwyższy. Taki konkurs dla żartów. Okazało się, że pobiłem rekord − powyżej 300 jednostek. Szok. 

Nie robił pan wcześniej badań kontrolnych? 
Dobrze się czułem, byłem młody, nie myślałem o chorobie. Cukrzyca daje objawy dopiero wtedy, kiedy doszczętnie rozwali coś 
w organizmie. Swoim dwóm dorosłym już synom powtarzam, żeby się badali, regularnie mierzę im cukier. Zdrowie jest najważ-
niejsze. Dziś już to wiem. 

Co pan zrobił, kiedy się pan dowiedział, że poziom cukru jest bardzo wysoki? 
Następnego dnia poszedłem do lekarza i od razu dostałem skierowanie do szpitala. Insulinę będę brał do końca życia. Ale na 
początku lekceważyłem chorobę. Myślałem, że przecież nic mnie nie boli, więc lekarze na pewno przesadzają. Nie zawsze 
mierzyłem cukier, nie zawsze przestrzegałem diety. Dużo pracowałem i myślałem, że nie mam czasu rozczulać się nad sobą. 
Po kilku miesiącach od diagnozy pojawiła się ranka na palcu u nogi. Zagoiła się i zapomniałem o sprawie. Wybrałem się do 
chirurga, bo zrobiło się w tym miejscu zgrubienie, które przeszkadzało w chodzeniu. Lekarz krzyczał, że przychodzę do niego 
z takimi głupotami. Poradził, żebym tarł skórę pumeksem, to przejdzie. Tarłem zgodnie z zaleceniami specjalisty, a stan palca się 
pogarszał. Poszedłem do przychodni jeszcze raz. Znowu usłyszałem, że nic mi nie będzie. Wtedy nie miałem jeszcze pojęcia 
o stopie cukrzycowej. Ale po 3 dniach od ostatniej wizyty noga zaczęła mi puchnąć. Na szczęście tym razem trafi łem na innego 
lekarza. Kiedy powiedziałem mu, że moczyłem nogę w wodzie, a zgrubienie tarłem pumeksem, to zapytał, czy zgłupiałem. 
W ten sposób wcierałem martwą tkankę do środka palca, co pogarszało sytuację. Lekarze wyczyścili ranę, ale następnego 
dnia miałem gorączkę prawie czterdzieści stopni. Pojechałem do szpitala. Palec miałem już do usunięcia, bo infekcja poszła 
w kość. Wtedy zdałem sobie sprawę z powagi sytuacji. Jak człowiek widzi, że inni potracili nogi, to rozumie, że z cukrzycą nie 
ma żartów. Jakbym na czas nie trafi ł do lekarza, to dziś byłym już kaleką. Zacząłem przestrzegać zaleceń lekarzy. 

Ale choroba znowu o sobie przypomniała? 
Cztery lata nic złego się nie działo. Prowadzę komis, musiałem jechać za granicę po samochody. W trasie nie zawsze mierzyłem 
cukier, nie zawsze przestrzegałem, by regularnie jeść, i nagle odpadły mi dwa paznokcie. Nie bolało, ale infekcja postępowała 
bardzo szybko. Pojechałem do prywatnej kliniki w Łodzi. A tam lekarz obcinał mi palce po kawałku, bez znieczulenia, na żywca, 
żeby wiedzieć, gdzie się kończy martwa tkanka, a zaczyna żywa. Dwie pielęgniarki trzymały mi nogi, żebym się nie wyrywał. Żona, 
która siedziała obok, o mało nie zemdlała. Nie mieli anestezjologa. Koszmar. 

Dlaczego zdecydował się pan na prywatną klinikę? 
Zduńska Wola to małe miasteczko, nie ma tu specjalistów, którzy umieją leczyć stopę cukrzycową. Myślałem, że jak pójdę pry-
watnie, zapłacę, zajmie się mną ktoś z tytułem naukowym, to będę miał dobrą opiekę. Zostawiłem w tej klinice jakieś czterdzieści 
tysięcy złotych, a opieka była żadna. Straciłem palce, ale chciałem ratować stopę. A oni cięli, leczyli, znowu cięli i było tylko gorzej. 
Przyjechałem do szpitala klinicznego w Poznaniu. Okazało się, że mam zapchane trzy tętnice, które trzeba udrożnić. W końcu 
właściwa diagnoza, noga zaczęła się goić. Ulga. Rok spokoju. Aż miałem napad na komis samochodowy. Złodziei nakryłem na 
gorącym uczynku, goniłem ich, wskoczyłem zimą do rzeki i odmroziłem sobie stopy. Powstała rana na nodze. Wróciłem do szpitala 
w Poznaniu, ale nie trafiłem na swojego lekarza. Usłyszałem, że nie ma miejsc na oddziale. Z ropowicą i spuchniętą nogą wróciłem 
do domu. Myślałem, jak się ratować. Znowu klinika w Łodzi, znowu nieudany zabieg. Wróciłem do Poznania, gdzie w końcu mnie 
przyjęto. Przeszedłem amputację kolejnych dwóch palców drugiej nogi. 

Ma pan żal do lekarzy?
Nie do wszystkich mam żal, niektórzy są wspaniali. Dzięki dobrym lekarzom z kliniki w Poznaniu chodzę, bo chociaż straciłem palce, 
to wciąż nam nogi. Lekarzom trzeba jednak ciągle patrzeć na ręce. Żona ma całą dokumentację mojej choroby. O stopie cukrzycowej 
wie więcej niż niejeden chirurg i za każdym razem, kiedy idę do lekarza, dopytuje go, co zamierza zrobić. Pojechała z pielęgniarkami 
na szkolenie dotyczące zmiany opatrunków, żeby wiedzieć, jak mi pomóc. Dostała nawet dyplom ukończenia kursu. 
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Żona jest dla pana dużym wsparciem. 
Czasami kilka miesięcy spędzam w szpitalu, a ona przyjeżdża, dzwoni dwa, trzy razy dziennie. Zostawiłem jej na głowie fi rmę 
i wiem, że sobie poradzi. Kiedyś ja jej pomagałem, bo też chorowała, teraz ona jest przy mnie. Wsparcie to podstawa. Jak się 
człowiek załamie i nie znajduje pocieszenia u bliskich, to choroba robi się mocniejsza i łatwo się poddać. Wtedy ona wygrywa. 

Jak pan sobie radzi z dużą fi rmą? 
Prowadzę komis samochodowy na sto pięćdziesiąt aut. Ale to nie wszystko − projektuję i wykonuję ogrody. Prawdziwym wyzwa-
niem nie jest piękny dywan kwiatowy, ale dobrze zrobiony trawnik − równiutki jak tafla wody, gęsty i trwały. Organizuję wyjazdy na 
ryby. Mam kilka grup, które zabieram nad morze. Wsiadamy na kuter i na wędki łapiemy dorsze. Na morzu inne powietrze, tele-
fony gubią zasięg i można odpocząć. Długie lata byłem również wodzirejem. Trzeba mieć dobry kontakt z ludźmi i odwagę, żeby 
wziąć mikrofon i powiedzieć kawał, uśmiechnąć się, zachęcić do zabawy. Czasami niespodziewanie zapraszano mnie na bale, 
bo po dwudziestej trzeciej nikt nie chciał tańcować. Wstawałem w nocy, ubierałem się i jechałem, żeby rozruszać towarzystwo.  

Jest pan człowiekiem bardzo aktywnym, czy choroba pana nie ogranicza? 
Zimą przyjechałem do szpitala, a wyszedłem na wiosnę. Nie mogę udawać, że choroba mnie nie ogranicza. Dlatego powoli za-
czynam myśleć o spokojniejszym życiu. Komis samochodowy jest do sprzedania. W takim biznesie od rana do wieczora muszę 
być na nogach, a potem zasypiam przed telewizorem. A tu należy pamiętać, żeby mierzyć cukier, regularnie jeść posiłki, nałożyć 
maść na nogi, dokładnie je obejrzeć. Jak dzisiaj nie zobaczę małej ranki, to jutro mogę stracić kolejny palec albo całą stopę. Poza 
tym nie samą pracą człowiek żyje. Postanowiliśmy z żoną wyprowadzić się na wieś. Planujemy kupić domek ze stawikiem gdzieś 
koło Zduńskiej Woli. Może wybuduję małą wędzarnię ryb. A potrafi ę tak je zrobić, że palce lizać. I zarobić trochę na tym mogę, 
bo ludzie się dopytują, kiedy znowu przygotuję rybkę. 
Lata prowadzenia komisu samochodowego sprawiły, że perfekcyjnie znam się na motoryzacji. Może otworzę biuro doradcze? 
Jak ktoś będzie chciał kupić autko, to pojadę z nim, zobaczę, w jakim jest faktycznie stanie, czy warte swojej ceny. Mam specja-
listyczny sprzęt, np. do sprawdzenia lakierów. 
Lubię być aktywny, zawsze ciężko pracowałem. Ale życie zmusza, żeby zwolnić. Przeleżałem dwa miesiące w szpitalu, musiałem się 
z tym pogodzić i spokojnie leczyć. Żona pyta: jak ty to zrobiłeś, że tak długo wytrzymałeś bez pracy? Człowiek uczy się cierpliwości. 
Chociaż, co tu dużo mówić, nie mogłem się już doczekać, kiedy wyjdę do domu. Mam sporo planów do zrealizowania. 

Monika Stelmach (ur. w 1975 roku), dziennikarka. Debiutowała w „Gazecie 
Współczesnej”, gdzie pracowała w latach 1998–2006. Dziś zajmuje się reportażem 

i wywiadem, publikuje w tygodniku „Polityka”, w „Wysokich Obcasach” oraz „Medical 
Tribune”. Stypendystka „Młodej Polski” przyznawanej przez Ministra Kultury twórcom, 

którzy wykazali się dużymi osiągnięciami. Mieszka w Warszawie.  



Zenona Drećka

Pani Zenona pomimo ponaddwudziestoletniego sta-
żu życia z cukrzycą doskonale radzi sobie z okiełzna-
niem choroby. Szybkie rozpoznanie „przeciwnika”, 
dyscyplina w monitorowaniu poziomu cukru, odpo-
wiednia dieta i aktywność fi zyczna pani Zenony spra-
wiają, że w jej przypadku cukrzyca jest rzeczywiście 
niewidzialną chorobą.





Milena Drabik
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Milena Drabik

MILENA I PANTOFELKI DO SAMBY 

MILENA DRABIK, DWADZIEŚCIA SIEDEM LAT, KONIN. OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH, 

WSPÓŁTWÓRCZYNI SPEKTAKLU DIABETEATRU© POD TYTUŁEM „Z PAMIĘTNIKA ANIO-

ŁA” PRZYGOTOWANEGO PRZEZ CENTRUM EDUKACJI I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI 

MEDYCZNEJ ORAZ SED − STOWARZYSZENIE EDUKACJI DIABETOLOGICZNEJ.

rozmawiała Agnieszka Fedorczyk

Jak się żyje z cukrzycą?
Punktualnie i cyklicznie. Z zegarkiem w ręku. Cukrzyca lubi regularność. Każda insulina ma swój czas działania, więc musisz zjeść 
o określonych porach. Ale też każdy człowiek jest inny i inaczej przechodzi tę chorobę.

Od początku byłaś taka zdyscyplinowana w tej kwestii?
Skąd! Kiedy zdiagnozowano u mnie cukrzycę, miałam szesnaście lat. To był zwykły dzień. Uczyłam się do sprawdzianu z geografi i. 
Usiadłam z książką, zaczęłam czytać i nagle ogarnął mnie wilczy głód. Otworzyłam lodówkę. Jadłam, jadłam i jadłam. Byłam nienasy-
cona. Wreszcie wróciłam na kanapę i zasnęłam. Mama mnie obudziła i wysłała do ciotki, która chorowała na cukrzycę od dwudziestu 
lat, żeby zmierzyła mi poziom cukru. Ale to był przypadek – ani rodzice, ani nikt w szkole nie zauważył objawów tej choroby, które mia-
łam już wcześniej, tego, że byłam zmęczona, senna, apatyczna, jak z gumy. Jedyną wiedzą, jaką rodzice dysponowali na temat cu-
krzycy, było właśnie to, że obok w bloku mają kuzynkę diabetyczkę. Pierwsze więc, co przyszło im do głowy, to wysłać mnie po dia-
gnozę do ciotki. Ciocia przy użyciu glukometru dokonała pomiaru: wynik 314 mg/dl. Norma na czczo u osoby zdrowej to 70–99 mg/dl 
w badaniu z krwi żylnej. Ciotka powiedziała tylko: wieźcie ją do szpitala. Zaraz znalazłam się na oddziale dziecięcym w Koninie. 
A na drugi dzień przetransportowano mnie do kliniki dziecięcej do Poznania.

Jak przyjęłaś wiadomość, że masz cukrzycę?
Szpital − kraty w oknach. Boże, myślałam, jestem w celi. Nie chciałam z nikim rozmawiać, nikogo widzieć ani słyszeć o żadnych 
zastrzykach − od dziecka napawały mnie lękiem. A tu mówią mi, że czeka mnie kłucie do końca życia. Czy ja umrę? To było moje 
pierwsze pytanie. Nie miałam zielonego pojęcia, co to za choroba. To był dla mnie szok, czułam się jak zwierzątko zagonione do 
klatki. Potrzebowałam dużo czasu, żeby dojść do siebie, oswoić się z sytuacją. Pomogli mi psycholog i terapeuta. Dzisiaj wiem, 
że z prawidłowo leczoną cukrzycą żyje się i normalnie funkcjonuje. Ot, choroba przewlekła. Ale wtedy? Tak, choruje na nią wielu 
ludzi, ale dlaczego ja? Najgorsze było dla mnie to, że zostałam sama z tym problemem. Czułam się strasznie samotna…

A co powinni wiedzieć bliscy o cukrzycy, żeby człowiek czuł się bezpiecznie?
Rodzice? Wszystko: jak wyliczyć dawki insuliny, co to jest wymiennik węglowodanowy, jak zrobić zastrzyk, obsłużyć pompę 
insulinową. Patrzę na matki z dziećmi, jak one mówią do nich: nie jedz tego, tamtego (batonika, bo za dużo cukru, hamburgera, 
bo za tłusty – jedno i drugie w cukrzycy zabronione, bo cukier zaraz skacze do góry). Mnie brakowało i brakuje do dziś tej troski, 
tego, żeby ktoś mi przypomniał, że coś może mi zaszkodzić, żeby ktoś się mną zaopiekował, pomógł trochę... Pompę insulinową 
mam od dwóch lat, przez wcześniejszych dziewięć zastrzyki robiłam sobie sama: w uda, brzuch, pośladki, w ramię, i tu przydałaby 
się trzecia ręka, ale nie mam (śmiech). Czasem pomagała mi przyjaciółka, ja robiłam fałdę ze skóry, a ona podawała mi insulinę 
za pomocą wstrzykiwacza. Kiedyś poprosiłam tatę, to mi strzelił w ramię jak z armaty! Tata, mówię, to boli… celujesz do mnie jak 
do konia... Tata − góral z Suchej Beskidzkiej.

Teraz jesteś już dorosła…
A ja sądzę, że każdy z nas ma w sobie dziecko. Nieważne, ile mamy lat… dla rodziców zawsze jest się dzieckiem, które potrzebuje 
pewności, że może na nich liczyć. Ja ze swoją cukrzycą od początku musiałam sobie radzić sama. No i w ogóle w życiu często 
jestem zdana na siebie. A przekonałam się, że z cukrzycą jest trudniej nie tylko zdrowotnie. Doświadczyłam dyskryminacji jak 
wielu diabetyków… Skończyłam liceum administracyjno-ekonomiczne. Potem w szkole policealnej zrobiłam technika opiekuna 
w domu pomocy społecznej. Mam dyplom! Odbyłam staż w domu pomocy społecznej, sprawdziłam się, zostałam przyjęta i... zaraz 
zwolniona. Bo mam cukrzycę, jestem chora, nie dam sobie rady. Bo potrzebują na trzy zmiany, a ja w nocy nie mogę pracować. 
Ale mogę przecież w dzień! I wiem, że poradzę sobie ze wszystkim! Tylko dajcie mi szansę. Skończyłam kursy i szkolenia z do-
radztwa zawodowego, mam certyfi kat uczestnictwa w szkoleniu młodych liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Znam 
nawet język migowy − byłam jedyną uczennicą w grupie, która nie miała komputera. Bazowałam tylko na notatkach, zwyczajnie 
opisywałam, jak mam ręce ułożyć, i wyobrażałam to sobie. Mam ukończone dwa stopnie kursu migania. Certyfi katu nie mam, 
bo za każdy egzamin trzeba zapłacić około tysiąca złotych. Najważniejsze jest, żebym miała na insulinę i na paski, bo wiadomo, 
że bez tego hormonu umrę. W aptece każdego miesiąca zostawiam bardzo dużo pieniędzy. Zatrudnić na stałe nigdzie mnie chcą, 
bo mam cukrzycę, bo zasłabnę, bo będzie kłopot. Staż trzymiesięczny, proszę bardzo – stażysta może robić wszystko. Byłam 
pracownikiem gospodarczym, w biurze księgowym zajmowałam się robotą papierkową. Dorywczo bawiłam dzieci. Kończy się staż, 
kończą się zarobki. A co dalej? Większość mojej pracy to wolontariat. Z niepełnosprawnymi dziećmi, czemu nie? Tych z cukrzycą 
nie chcą przyjmować do przedszkoli, w szkołach też się boją. Pomagam w organizacji regionalnych akcji profi laktycznych, szkoleń 
edukacyjnych w szkołach, przedszkolach. No i przede wszystkim w moim życiu jest Diabeteatr©.
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Oooo…  Opowiedz. 
Jest rok 2011. Wchodzę do oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Koninie, żeby się zapisać. Działać. Miałam pomysły 
i szukałam kogoś do współpracy, osoby kompetentnej, znającej się na cukrzycy. Potrzebowałam kogoś z branży, kto podpowie-
działby mi, jak ugryźć temat. No i rozglądam się po tej sali, w tym Stowarzyszeniu. Patrzę, siedzi kobieta, pokazuje komuś, jak 
baterię w pompie insulinowej wymienić, jak poziom glukozy zmierzyć. Pielęgniarka, myślę, skoro wie, co i jak. Taką energię od niej 
poczułam! Boże, co za kobieta! Co ona ma w tych oczach? To musi być to! No musi, jak nic. Zagadałam do niej, że mam taki plan, 
pomysł, a ona do mnie: gratuluję pomysłów! I tak poznałam panią Beatę Stepanow. Mój diament. Diabeteatr© to był jej pomysł.

Spotkały się odpowiednie osoby w odpowiednim momencie…
Jeszcze jak! Opowiedziałam jej swoją historię, a ona na tej podstawie napisała scenariusz sztuki, o moich przeżyciach, doświad-
czeniach z hipoglikemią, dyskryminacją. Dołączyły do nas dwie osoby. Wspólnie przygotowaliśmy spektakl „Z pamiętnika anioła”. 
Ja gram główną rolę, pani Beata jest moją mamą, Monika (też jest chora na cukrzycę) − moją pracodawczynią, która mnie zwolniła, 
a Tomek (zdrowy) wciela się w postać anioła. Ten anioł, którego ja nie widzę, ale słyszę, podpowiada mi, co robić, jak radzić sobie 
z rozterkami. Sztuka pokazuje, jak czuje się pacjent, jakie ma problemy, z czym się boryka. Ludzie tego nie wiedzą. Nie wiedzą też, 
że na poziom glikemii wpływa nie tylko to, co pacjent zjadł, ile wziął insuliny, jaki podjął wysiłek, ale też emocje, problemy osobiste 
i zawodowe. Jak się wkurzę, to już widzę na liczniku, że mam 300. Chcemy, żeby ludzie zobaczyli, jak się czujemy, że też mamy 
problemy z zatrudnieniem. Diabeteatr© powstał na cześć nieżyjącego już prezesa oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
w Koninie Józefa Wiatrowskiego. Chcemy kontynuować jego ideę pokazywania ludziom – i zdrowym, i chorym − na czym polega 
cukrzyca, żeby się jej nie bali. To edukacja i zarazem terapia przez sztukę. Na zewnątrz jestem taka sama, wewnętrznie inna, jestem 
słodka, wyjątkowa (śmiech). Ważne, by ludzie wiedzieli, jak nam pomóc, kiedy ktoś zasłabnie. Diabeteatr© miał swoją premierę 
podczas organizowanej w 2012 roku sierpniowej „Wędrówki szlakiem im. Józefa Wiatrowskiego”. Spektakl został wystawiony 
we wrześniu 2012 roku podczas X Ogólnopolskiego Forum Profi laktyki i Leczenia Otyłości i XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Dia-
betologicznego „Diabetica-Expo 2012” w Toruniu oraz w listopadzie podczas sympozjum naukowego zorganizowanego w Koninie 
w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Natomiast 8 listopada 2013 roku spektakl zaprezentowaliśmy w Stargardzie Szcze-
cińskim podczas Światowego Dnia Cukrzycy i 28 listopada 2013 roku w Lublinie w trakcie II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
w Dziedzinie Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej zorganizowanej pod hasłem ,,Problemy zdrowotne współczesnej diabetologii”. 
W tym roku spektakl zaprezentowaliśmy w Szczecinie na konferencji naukowo-szkoleniowej „Diabetologia w Szczecinie. Wiosna 
2014” podczas wykładu „Edukacja pacjenta z cukrzycą poprzez sztukę”. Widzami byli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków z całego kraju i ich rodziny, specjaliści różnych dziedzin medycyny, przedstawiciele ogólnopolskich stowarzyszeń, 
dyrektorzy szkół, władze samorządowe, media i mieszkańcy.

I jak się czułaś?
Wspaniale! Na swoim miejscu. Spektakl pomógł mi spojrzeć w głąb siebie, zlokalizować problem, a także uzewnętrznić emocje, 
pragnienia i dążenia. Cieszę się, że gram w Diabeteatrze©, że poznałam tu fajnych ludzi, że mogę brać udział w akcjach profi lak-
tycznych i że w końcu ktoś mnie dostrzegł − pani Beata, ta niezwykła pielęgniarka. Chcę dalej grać i edukować, bo to lubię. Jest 
jeszcze druga strona: to, co ja komuś dam dobrego bezinteresownie, potem wraca do mnie w dwójnasób.

A jakie masz marzenia? 
Żeby społeczeństwo nas nie odrzucało, żebyśmy nie byli dyskryminowani z powodu swojej niepełnosprawności cukrzycowej. 
Żebym odzyskała spokój i harmonię. Żebym miała pracę i własny kąt, własne M. Żebym mogła realizować się w tym, co kocham. 
W teatrze i w tańcu. Bo taniec to moja pasja. Tańczę od dziesięciu lat. Kiedyś w zespole, a teraz dla siebie. Chodzę na salę 
baletową w Konińskim Domu Kultury, znają mnie tam z akcji profi laktycznych „Zdrowie to podstawa”. Wchodzę i tylko pytam, czy 
mogę dzisiaj poćwiczyć. Mam tam przestrzeń, lustra i się rozciągam. Cukrzyca lubi ruch. Mam w sobie coś, co dał mi ten tam 

dwa piętra wyżej. Jestem stworzona do tego, żeby nosić swój bagaż z szerokim uśmiechem na twarzy i pomagać innym. Cieszę 
się z tego, co mam, a mam przy sobie świetnych ludzi, anioły jak z tej naszej sztuki. I jeszcze chciałabym…

Tak…?
Pantofelki do samby…

 

Agnieszka Fedorczyk (ur. w 1967 roku) dziennikarka, absolwentka Wydziału 
Biologii UW. Współpracuje z Fundacją NeuroPozytywni, tygodnikiem „Wprost”, 

miesięcznikami „Żyjmy Dłużej”, „Elle”, „Wysokie Obcasy Extra”. Jest współautorką 
książek „Wysokie Obcasy. Portrety” (2000) oraz „Chemia miłości” (2011). 

Nagrodzona w konkursie „1000 Twarzy SM” za najlepszy materiał prasowy (2013) 
oraz wyróżniona Nagrodą Świętego Kamila w kategorii środki publicznego przekazu 

oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną (2014).



Ewelina Erlich

Ewelina żyje z cukrzycą od pięciu lat, jednocześnie 
walczy z pięcioma schorzeniami o podłożu immuno-
logicznym. Jednym z nich jest miastenia, czyli opa-
danie powiek i nużliwość mięśni. Cukrzyca i szereg 
powikłań kosztownych w leczeniu i utrudniających 
codzienne funkcjonowanie nie powstrzymują Eweliny 
przed realizowaniem się w jej największej pasji, jaką 
jest teatr. 





Jerzy Pinkas

Jerzy jest gdańskim fotoreporterem, od ponad czte-
rech lat, kiedy wychodzi z domu, musi pamiętać 
o dodatkowym ekwipunku. Do torby z obiektywami 
dokłada glukometr i peny z insuliną. O tym, że po-
między zdjęciami będzie musiał dodatkowo kontro-
lować poziom cukru dowiedział się po badaniach 
okresowych.
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Bożena Lewandowska 

DZIESIĘĆ TYSIĘCY KROKÓW DZIENNIE

PANI BOŻENA MA CZTERDZIEŚCI JEDEN LAT. CIERPI NA CUKRZYCĘ TYPU 2, WYJĄT-

KOWO AGRESYWNĄ. TAK SAMO JAK JEJ DWA LATA MŁODSZY BRAT GRZEGORZ 

MANIEWSKI. CHOROBĘ ODZIEDZICZYLI PO MAMIE, KTÓRA OD TRZECH LAT DODAT-

KOWO ZMAGA SIĘ Z PORAŻENIEM SPOWODOWANYM UDAREM. POTRÓJNE NIE-

SZCZĘŚCIE? TAK, ALE JEST W NIM I TROCHĘ SZCZĘŚCIA, BO MOGĄ SIĘ WSPIERAĆ 

NAWZAJEM I DOSKONALE ROZUMIEJĄ, CO CZUJE TA DRUGA OSOBA. 

rozmawiała Margit Kossobudzka, „Gazeta Wyborcza” 

Zduńska Wola. Centrum miasta. Stoję przy pomniku papieża Jana Pawła II i dzwonię 
− Pani Bożeno, już jestem.
− A widzi pani naprzeciwko księgarnię? To proszę tam podejść, wyjdę po panią.
Księgarnia mieści się w przepięknym, niestety zrujnowanym budynku. Jak się później dowiem, kamienica pochodzi z połowy 
XIX wieku. Cudna.
Kogo się spodziewam? Prawdę mówiąc, pani w średnim wieku, z nadwagą, zmęczonej. Prawie omijam więc wzrokiem drobną 
blondynkę w krótkiej sukience i szpilkach, którymi energicznie stuka o chodnik. Ma silny uścisk dłoni.Wchodzimy do kamienicy. 
Zniszczona klatka, brzydkie schody. Mieszkanie jednak wysprzątane, jasne, wysokie. Na stole czeka ciasto. 
− Wie pani, jakie jest najzdrowsze dla cukrzyka? − pyta pani Bożena. 
Nie mam pojęcia. 
− Sernik, bo ser obniża poziom cukru − śmieje się. 
No to będzie sernik.
Do domu wpada i zaraz z niego wypada dwóch synów pani Bożeny. Jeden ma osiemnaście lat − wysoki, cichy. Drugi, trzynasto-
latek zwany Malutkiem, to Konrad. Iskra. Już gdzieś biegnie z chłopakami. 
Obaj są zagrożeni chorobą mamy. Wyjątkowo złośliwym rodzajem cukrzycy. To jej największe zmartwienie. 
− Oni ciągle muszą być w ruchu. Niech latają. Nawet im siłownię zrobiłam w drugim pokoju. Ruch opóźni rozwój choroby − 
tłumaczy. 
Konrad już miał pierwsze objawy − zbyt wysoki cukier. Na razie jednak udało się opanować rozwój choroby, stosując specjalną 
dietę wymiennikową. Nie jest bardzo restrykcyjna. Trzeba tylko obniżać cukier w jedzeniu. Wybierać produkty, które mają go mniej. 
Wszyscy w domu jedzą to samo.
− Posiłki robię sama. Kiedyś policzyłam, że w swoim życiu zrobiłam już dwa i pół tysiąca weków − śmieje się pani Bożena. − 
Na Wielkanoc kupiłam pół świni. Była własna szynka i kiełbasa. Słodycze domowe. 
− Nie ma w tym niepotrzebnego cukru, barwników, konserwantów − z powagą tłumaczy. 
Niesamowite!
Starszy syn doskonale wie, czym grozi choroba matki. 

− To on mnie uratował, jak zapadłam w śpiączkę cukrzycową. Dał mi pół szklanki wódki z cytryną − mówi pani Bożena.
− Wódki?! − prawie się krztuszę kawą. 
− A, bo pani nie wie − śmieje się kobieta. − Wódka działa na cukrzyka jak na zawałowca zastrzyk z adrenaliny prosto w serce. 
Ratuje nam życie, bo natychmiast obniża zbyt wysoki poziom cukru. Cytryna jest po to, żeby się tą wódką nie zachłysnąć. Zanim 
zapadłam w śpiączkę, syn mi to podał. Już nawet nie pamiętam chwili, gdy piłam alkohol. Potem zrobił mi zastrzyk z insuliny, 
ale na jego działanie trzeba chwilę poczekać. Spałam kilkanaście minut. Na szczęście wtedy wszedł mój brat i pomógł synowi, 
który już zaczynał płakać, bo nie wiedział, co jeszcze może zrobić. To było dla niego straszne, ale dał sobie radę − jego pomoc 
okazała się kluczowa. 
− Co wywołało śpiączkę? Stres. Wtedy przyszedł dla mnie sądny czas. To był grudzień. Siódmego grudnia mojemu tacie usu-
nięto jedno płuco zajęte rakiem. Już wiedzieliśmy, że nie przeżyje. Szesnastego grudnia wybuchł w domu piec i spaliło się całe 
mieszkanie. A dwudziestego siódmego grudnia moja mama nie wytrzymała tego wszystkiego i dostała poważnego udaru. To było 
zbyt wiele.
Dzieci pani Bożeny są dobrze wyszkolone. 
− Muszą wiedzieć, co robić w takiej sytuacji. A poza tym jak były małe, to sporo ze mną jeździły, także na szkolenia. Jesteśmy 
ze sobą blisko. Także w takich sprawach. Ale nie okazuję im słabości w gorszych dniach, bo nie chcę im zabierać dzieciństwa. 
One wiedzą, że dopóki chodzę, jest dobrze. A jak się kładę, rozumieją, że musi być już źle, i wtedy do głowy im nie przyjdzie, 
żeby o cokolwiek prosić lub mi się narzucać. Pytają tylko, czego mi potrzeba. Dogadujemy się bez słów. To one odmalowały dom 
po pożarze. Nie chciały się wyprowadzać do mieszkania zastępczego. Zwołały kolegów, przyciągnęły sąsiadów. Pomogli brat, 
znajomi. Dla takich chwil warto to wszystko ciągnąć dalej.
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Cukrzyca pożera siatkówkę
Cukrzyca. Taka choroba. Ludzie nie mogą jeść cukru. Są otyli, mają kłopoty ze stopami. Jakieś powikłania. Tyle o tej chorobie wie 
przeciętny Polak. Ten, który w ogóle cokolwiek wie. 
− To się zaczęło od mamy. Dostała cukrzycy, jak miała trzydzieści sześć lat. Pierwszym objawem było to, że nogi się jej wykręcały. 
Nie mogła na nich ustać. Nic wtedy nie wiedziała o tej chorobie. I może to lepiej dla niej, bo podeszła do tego jak do grypy: jest, 
to i minie − opowiada pani Bożena. − Jako dzieci wiedzieliśmy, że mama jest chora. Pamiętam, jak gotowaliśmy jej jeszcze szklane 
strzykawki. Wtedy ciężko było nawet o insulinę − wspomina.
A kiedy ona sama zachorowała? 
− To było w drugiej ciąży. Przestraszyłam się. Chyba właśnie zbyt wiele wiedziałam. Przez dwa tygodnie od postawienia diagnozy 
nie chciało mi się żyć. Nie cieszyło mnie dziecko, którego oczekiwałam. Ani czteroipółletni syn. Pamiętam, jak wtedy mi powie-
dział: „Mamo, ty już się ze mną nie bawisz. Bo ty już umrzesz”. Trzasnęło. Nigdy więcej nie pozwoliłam sobie na taką słabość. 
Na zwątpienie. Nigdy.
Słucham pani Bożeny i wszystkie moje problemy stają się banalne. Czym zajmuje się ciężko chora na cukrzycę kobieta? Myślą 
państwo, że siedzi w domu i użala się nad sobą? Nic z tego. Cukrzyk nie powinien usiąść. Musi być stale aktywny, bo inaczej się 
podda. Obowiązuje reguła dziesięciu tysięcy kroków dziennie.  
Wstaje o czwartej rano. Kładzie się o dwudziestej trzeciej. Opiekuje się dziećmi i domem. Gotuje, piecze ciasta za pieniądze dla 
innych. Chodzi do pracy. Codziennie odwiedza częściowo sparaliżowaną mamę. Nadzoruje dorosłego, ale dla niej młodszego 
o dwa lata brata Grzegorza. Uczy innych, czym jest cukrzyca i jak z nią żyć. Jest wolontariuszką. Prowadzi szkolenia dla służb, 
takich jak policja, straż miejska, pielęgniarki, dla osób starszych, a także niedowidzących. 
To kolejny problem tej rodziny. Ona i brat mają poważną wadę wzroku − bardzo słabo widzą. 
− To przez konfl ikt serologiczny. Nasz najstarszy brat jest zdrowy. Ja i Grzesiek mamy chore oczy. Nic z tym nie można zrobić. 
Żadnych operacji, korekty wad. Zoperujemy jedno, to pogorszy się nam oczopląs. Dotkniemy drugiego, to wykończy nas nad-
wrażliwość na światło − mówi pani Bożena. 
Pech, bo cukrzyca bardzo źle wpływa właśnie na oczy. 
− Jako pierwszą pożera siatkówkę. To jest to, czego najbardziej się boję. Że zupełnie stracę wzrok − smutnieje. Ale po chwili 
podnosi głowę. − E, nie będzie tak źle. Nie dam się − mówi. 

Złodziejka soku
Co najbardziej ją denerwuje? 
− Reakcje ludzi. Kiedy mam spadek cukru, natychmiast muszę podnieść jego poziom. Wie pani, co to znaczy natychmiast? 
Kiedyś zdarzało mi się wpadać, zataczając się, do sklepu. Brałam z półki sok marchewkowy i wypijałam go duszkiem. Dopiero 
potem płaciłam za niego. Tylko raz ekspedientka spytała mnie: „Serce czy cukrzyca?”. W większości przypadków ludzie uznają, 
że jestem pijana. I na kacu próbuję ukraść sok z półki. To jest żenujące. Skoro już nie pomagają, to niech chociaż powstrzymają 
się od osądów. 
Cukrzyca jest choroba społeczną. Cierpi na nią już ponad trzy miliony Polaków, a będzie cierpiało coraz więcej. Ludzie powinni 
być jej świadomi. A już brak w karetkach podstawowego narzędzia do mierzenia cukru − glukometru − jest dla pani Bożeny 
zupełnie niezrozumiały.
− Widząc osobę, która źle się czuje lub zasłabła, powinniśmy obowiązkowo zmierzyć jej poziom cukru, a nie obwąchiwać, czy 
czuć od niej alkohol − denerwuje się. W kraju, gdzie za każdym rogiem jest jakiś cukrzyk, to konieczność.  
A ilu ludzi nie wie o tym, że są chorzy? 
− Kiedyś poproszono mnie o pogadankę o cukrzycy na zajęciach dla seniorów. Przyniosłam ze sobą glukometr i kto chciał, mógł 
sobie zmierzyć poziom cukru. Wie pani, ile osób wyłapałam takim prostym badaniem podczas tych wykładów? Ponad czterysta!
Jak to możliwe?  

− Mamy taką manierę tłumaczenia sobie ospałości, złego samopoczucia lub nadmiernego pragnienia wszystkim innym − najlepiej 
pogodą, przesileniem wiosennym lub zimowym, stresem. Poziomu cukru nikt sam nie bada, a lekarze nie dają skierowań. Pokutuje 
też wiele mitów dotyczących leczenia. Znam starsze osoby chore na cukrzycę, które noszą przy sobie... cukier w kostkach. Nawet 
nie wiedzą, że w naszych czasach jest choćby czysta glukoza do kupienia w aptece. Ten brak edukacji, nie osób zdrowych, ale 
chorych właśnie mnie przeraża. To dlatego zdecydowałam się z koleżanką prowadzić takie szkolenia. Poza tym musiałam się 
czymś zająć, żeby nie myśleć. Bo cukrzyk ciągle musi mieć coś do roboty, to pomaga też odciągnąć myśli od głodu. Ja zawsze 
jestem głodna, ale umiem już nad tym panować. Wystarczy, że sobie przypomnę, jak bardzo będę się potem źle czuła − tłumaczy.

Jak lis w kurniku
Problemem jest też podejście pracodawców do osób chorujących na cukrzycę. Nikt nie chce ich zatrudniać, jakby byli trędowaci. 
Albo nie rozumie, jakie ta choroba ma ograniczenia.
Od jakiegoś czasu pracuję w fi rmie cukierniczej − mówi pani Bożena. 
− Gdzie? − pytam, bo trudno mi ukryć zdziwienie. 
− Czekałam na taką reakcję − śmieje się kobieta. − Tak, jestem jak lis w kurniku. Ale cóż, praca jak każda inna. Mam cudownego 
szefa, który choć w pierwszej chwili nie miał pojęcia, czym jest cukrzyca, to był otwarty na ludzi chorych i odważnych. Takich, 
którzy nie chcą się poddać. Rozumie, że muszę mieć bardzo regularne przerwy na posiłki, że co jakiś czas muszę wyjść, żeby 
zmierzyć sobie cukier. Moja koleżanka musiała zrezygnować z pracy zawodowej, bo nie wolno jej było odejść ze stanowiska 
na pomiar cukru. Prawda jest taka, że cukrzyk, na dokładkę niedowidzący, ma od początku postawioną poprzeczkę wyżej 
od innych.
− Moja cukrzyca jest trudna do opanowania − opowiada dalej pani Bożena. – W dodatku pogłębia się na tle nerwowym. Poziom 
cukru szaleje od 26 do 800. W wieku czterdziestu lat mam powikłania charakterystyczne dla osoby o dziesięć lat starszej. Kłopoty 
ze stopą cukrzycową, oczami, neuropatie. Na leki wydaję sześćset pięćdziesiąt złotych miesięcznie. Lekarka eksperymentuje 
na mnie jak na króliku. Ale wciąż próbujemy coś zmieniać. Kombinujemy z dawkami leków. Jakoś to idzie. Mam szczęście, 
że trafi łam w końcu do takiego lekarza. 
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Czego najbardziej pragnie? Jak najdłużej pozostać samodzielna. Nie chce być ciężarem dla innych. 
− Skoro już teraz potrzebowałabym pomocy, to co będzie za dziesięć lat? Poczucie obowiązku mnie mobilizuje. No i muszę 
pilnować brata, bo on jeszcze walczy z cukrzycą. Nie zaakceptował jej. A to trzeba zrobić, żeby nad nią zapanować − mówi pani 
Bożena.

Grzegorz, który lubi ciasteczka
Jedziemy do walczącego Grzegorza, brata pani Bożeny. 
− To on wziął do siebie mamę po udarze, bo nie ma dzieci. Nie mogliśmy jej oddać do ośrodka, bo był zupełnie nieprzygotowany 
do opieki nad osobą chorą na cukrzycę. A poza tym nas jest troje, a ona jedna. Poradzimy sobie.
Malutkie mieszkanko w bloku. Dwa pokoje jak dla lalek. Jeden dla mamy. 
Pan Grzegorz od progu przeprasza, że mama zostanie u siebie. 
− Nie mówi i nie pisze po udarze, ale wiem, że boli ją dziś brzuch − tłumaczy. 
− Skąd pan wie? − pytam. 
− O, ona wszystko pokazuje. A cukrzycę kontrolujemy, mierząc regularnie cukier − wyjaśnia i wyciąga drobiazgowo wypełniony 
zeszyt z tabelkami. 
Siadamy przy stole, na którym obowiązkowo stoi talerz z ciastkami. 
− Tobie, Grzesiu, wolno tylko pół wafelka − ostrzega pani Bożena. I wyjaśnia: − On wciąż nie może się powstrzymać. Choruje 
na cukrzycę od dwóch lat, ale to musiało zacząć się wcześniej, tylko odpychał od siebie tę myśl.
− Bał się pan? − pytam.
− Byłem wściekły. Aż mnie trzęsło. Dlaczego ja też? − pytałem. − Ale nie ma co narzekać. Bałem się tylko, jak znaleziono komórki 
rakowe u żony. O siebie się nie martwię. Trzeba robić swoje i się nie dawać. Ale przyznam, że jeszcze czasem się buntuję i po-
zwalam na coś, czego mi nie wolno. Siostra mnie jednak pilnuje. Nikt nas nie zrozumie tak, jak my rozumiemy siebie − śmieje się.
− Grzegorz nie może wyjść domu na dłużej niż dwie godziny, bo musi być z mamą. To niedobrze, bo on powinien się ruszać − 
tłumaczy pani Bożena. − Ale i mamę wyciągamy na dwór. Mamy wózek i specjalny schodołaz, który pomaga nam znieść 
ją bez wysiłku po schodach. Mama zakłada wtedy ciemne okulary i kapelusz z wielkim rondem. Jest prawie normalnie. Trzeba 
się cieszyć życiem. Balkony obsadzić kwiatami, skoczyć na kawę do znajomych. Przecież wciąż tu jesteśmy. Musimy zrobić 
te dziesięć tysięcy kroków dziennie.

Margit Kossobudzka
Dziennikarz naukowy i medyczny „Gazety Wyborczej”. Ukończyła biologię 

na Uniwersytecie Warszawskim. Jej specjalizacją jest mikrobiologia. Uwielbia swój 
zawód, bo codziennie dowiaduje się czegoś nowego. Jest mamą trójki dzieci. 

Lubi spacery po lesie, czytanie książek i pieczenie chleba. Wierzy w naukę,
 zdrowy rozsądek i łut szczęścia.
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Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak 

ROLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO 
W EDUKACJI SPOŁECZNEJ 

Jakie osiągnięcia PTD wymieniłby pan z czasu pańskiej kadencji prezesa?  
Za najważniejsze uznaję mocne przyspieszenie, złapaliśmy rytm, ale wyraźne efekty będą widoczne później. To, co wypracowali-
śmy, na pewno zaowocuje za kilka lat. A jest tego dużo. Z rzeczy dziś widocznych i najważniejszych wymienię podwojenie grantów 
naukowych – gdy zaczynałem, wynosiły około stu pięćdziesięciu tysięcy złotych rocznie, teraz trzysta tysięcy, co daje w sumie 
milion sto tysięcy w czasie całej kadencji.
Wyraźnie podnieśliśmy świadomość cukrzycową w społeczeństwie, aktualizujemy zalecenia co roku, tworzymy dokument, na którego 
podstawie powstają procedury NFZ i Ministerstwa Zdrowia, zawierane są kontrakty. Włączyliśmy się w organizację polskich obcho-
dów Światowego Dnia Cukrzycy. Wsparcie lekarzy powoduje, że są zakrojone na większą skalę, spotykają się z większym odzewem 
i są bardziej profesjonalne. Regularnie − co roku − wymieniamy się doświadczeniami podczas zjazdów diabetologów. Oferujemy 
środowisku jedno profesjonalne i kompleksowe (zamiast poprzednich dwóch) pismo „Diabetologia Kliniczna”.
O tym, że nam wychodzi, świadczy też zwiększenie liczby członków – właściwie się podwoiła. Dziś Polskie Towarzystwo Diabe-
tologiczne liczy ich prawie dwa tysiące.

Co pana najbardziej w tej działalności zaskoczyło?
To, że to praca bez końca. Swobodnie można by nią obdzielić kilku prezesów na etacie. Szybko się zorientowałem, że kwestia 
cukrzycy była mocno zaniedbana. Jest więc tak, że jeden projekt pociąga za sobą drugi, i tak w nieskończoność. No i cieszyć 
się efektami naszej ciężkiej pracy będą dopiero następcy. Życzę im powodzenia.

Leszek Czupryniak
Prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak ukończył w 1994 roku Wydział Lekarski Akademii Medycznej 

w Łodzi, jest specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii. W 2001 roku obronił pracę doktorską, a w 2008 
uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2011 roku objął stanowisko profesora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi. Jest autorem lub współautorem ponad 90 prac oryginalnych (w większości publikowanych 
w pismach międzynarodowych), 70 prac poglądowych i 20 rozdziałów w monografi ach, regularnie recenzuje 

prace naukowe dla diabetologicznych pism krajowych i międzynarodowych, pełni funkcję konsultanta 
zespołu redakcyjnego tygodnika „The Lancet” oraz członka rady naukowej miesięcznika „Diabetes, Obesity 

and Metabolism” i „Diabetologii Klinicznej”. Od 2012 roku jest ekspertem Europejskiej Agencji Leków (EMA). 
Jego zainteresowania naukowe dotyczą wszelkich problemów klinicznych występujących u chorych na 

cukrzycę, a szczególnie współwystępowania z cukrzycą otyłości, nadciśnienia tętniczego i innych zaburzeń 
metabolicznych oraz leczenia cukrzycy typu 2. Odbył staże naukowe i kliniczne w Oksfordzie, Wakefi eld 

i Londynie (Wlk. Brytania), Maastricht (Holandia) i Miami (USA). Od 20 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego (PTD), wielokrotnie współorganizował konferencje i zjazdy naukowe PTD, obecnie pełni 

funkcję prezesa PTD (kadencja 2011–15). Jest także członkiem ścisłego zarządu Europejskiego Towarzystwa 
Badań nad Cukrzycą (EASD) odpowiedzialnym za organizację kształcenia podyplomowego, brał udział 
jako wykładowca i organizator w międzynarodowych konferencjach i kursach podyplomowych w wielu 

krajach Europy, a także w Chinach, Indiach, Pakistanie, Wietnamie, Kambodży, Myanmarze, Azerbejdżanie, 
Kazachstanie, Etiopii, RPA i Australii. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi oraz w Poradni Diabetologicznej w USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.
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Prof. dr hab. n. med. Maciej Tadeusz Małecki 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie z roku 1988. 

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Pracę 
doktorską „Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q” obronił 

z wyróżnieniem w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1998. Praca ta jako najlepsza 
praca doktorska z dziedziny medycyny klinicznej niezabiegowej została uhonorowana nagrodą im. Aurelii 
Baczko przyznaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia 

Nauk. W roku 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej „Podłoże 
molekularne cukrzycy typu 2 − wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”. W roku 2009 otrzymał 

tytuł naukowy profesora. W latach 1993–2000 był asystentem, a od roku 2000 adiunktem Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych UJ CM. Od 2008 roku kieruje tą placówką, od roku 2009 na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego, a od 2013 profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996–1999 
odbył staż naukowy w Joslin Diabetes Center afi liowanym przy Harvard Medical School w Bostonie. Zajmuje 

się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i cukrzycy typu 2 oraz powikłaniami cukrzycy, a także 
badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanej z ciążą. Jest autorem i współautorem około 

150 artykułów naukowych, w tym około 100 oryginalnych. Jego prace były cytowane do roku 2013 ponad 
2000 razy (IF około 500, wskaźnik Hirscha 23). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego (od roku 2007), wiceprezesem Towarzystwa od roku 2011. Był członkiem zarządu 
European Society of Clinical Investigation. Jest członkiem European Association for the Study of Diabetes, 
ekspertem EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Bierze udział w pracach europejskiej Grupy Ekspertów 

Genetyki Cukrzycy (SGGD-EASD). W 2001 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
za osiągnięcia z zakresu diabetologii, zaś w 2005 roku został zaproszony do wygłoszenia wykładu 

im. J. Węgierki w trakcie zjazdu PTD. Za wybitne osiągnięcia naukowe został uhonorowany nagrodą 
Prezesa Rady Ministrów (2006), zespołową nagrodą Ministra Zdrowia (2009), nagrodą PAU im. T. Brodowicza. 

Jest recenzentem „Endocrine Review”, „Diabetes”, „Diabetes Care”, „Diabetic Medicine” oraz „Diabetologii” 
i innych pism krajowych oraz redaktorem „European Journal of Clinical Investigation” i „Diabetologii Praktycznej”. 

Ekspert EU do oceny projektów naukowych w ramach programów FP6, FP7 i Ideas. Publikował w czołowych 
naukowych pismach świata, między innymi w „Nature Genetics”, „Nature Clinical Practice Neurology”, 

„New England Journal of Medicine”, „Diabetes”, „Diabetologii”, „Diabetes Care”, „Stroke”, „Neurology” i innych. 
W latach 2008–2012 roku był prodziekanem Wydziału Lekarskiego UJ CM do spraw organizacji i programu 

studiów, obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora UJ do spraw nauki i  rozwoju w UJ CM. 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

WSPÓŁPRACA PACJENTA Z DIABETOLOGIEM 

rozmawiała Marta Kowalczyk-Hernik

Co jest dla chorego na cukrzycę najtrudniejsze?
Najtrudniejsze jest bycie „pomiędzy”, czyli ciągłe funkcjonowanie między hipoglikemią a hiperglikemią. W obu przypadkach trzeba 
odpowiednio szybko reagować. Z obu sytuacjami warto się pogodzić i je przewidywać.
Najważniejsze w życiu chorego na cukrzycę zarówno typu 1, jak i 2 jest racjonalizowanie sytuacji. Gdy przestrzega reguł, hiper-
glikemia nie będzie tak groźna, jeśli chodzi o powikłania. 
Niedocukrzenie też jest nieuniknione, ono się zdarza, należy mieć tego świadomość i przewidywać trudne, niebezpieczne momenty.
Chory często nie umie zaakceptować takiej niepewności i ograniczeń, ale musi uwierzyć, że z tym można dobrze żyć, że można 
balansować.

Co jest ważne w relacji diabetolog – pacjent?
Partnerstwo. Pamiętajmy, że układ diabetolog – pacjent nie ma nic wspólnego z układem typu przełożony − podwładny. Ich relacja 
musi być spokojna, wyważona, oparta na zaufaniu. Spotkanie nie może generować lęku, musi być konstruktywne. 
Pacjent nie powinien wyjść przestraszony, tylko wyposażony w dobrą radę, bo diabetyk sam się leczy, sam bierze za to odpowie-
dzialność. Krótka wizyta u diabetologa ma dać choremu wskazówki na dłuższy czas.
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Marta Kowalczyk-Hernik jest dziennikarką radiową i prasową. Od roku w Polskim Radiu RDC, wcześniej 
pracowała w Radiu PiN, gdzie poza informacjami zajmowała się zdrowiem, miała autorski program 

„PiNwestycje w zdrowie”. Były też lata w Radiu WAWA oraz krakowskich i radomskich lokalnych rozgłośniach. 
Media to jej życie − nie tylko do ludzi mówi, ale i dla nich pisze. Współpracowała m.in. z „Muratorem” 
i magazynem „Chic”. Jest autorką reportażu w ramach projektu wspierającego dzieci niesłyszące we 

współpracy z Instytutem Reportażu Mariusza Szczygła. Wolne chwile? Owszem − ma, choć ciągle za mało, 
jest bowiem mamą dwojga dorastających urwisów. Gdy już pójdą spać, czyta, biegnie do kina, 
a w weekend obowiązkowo na konie. Najmilsza pora dnia to poranek z kubkiem gorącej kawy 
z mlekiem. Wiosną też ze słowikami za oknem. Urodziła się w 1976 r. Mieszka w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek 

OPIEKA DIABETOLOGICZNA 

rozmawiała Marta Kowalczyk-Hernik 

Jak powinna wyglądać wzorcowa organizacja systemu opieki diabetologicznej nad chorym?
Podstawą jest bezproblemowy dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to on ma tu przewodnią rolę – zwłaszcza 
w cukrzycy typu 2 bez powikłań. Gdy pacjent jest dobrze prowadzony i stosuje się do wskazań, wystarczy raz w roku wizyta 
u lekarza specjalisty – diabetologa.
Opieka diabetologiczna jest niezbędna w wypadku pacjenta leczonego insuliną. Gdy sytuacja się komplikuje, diabetolog musi 
współpracować z innymi specjalistami, na przykład gdy u pacjenta pojawiają się objawy powikłań cukrzycy. Potrzebne może być 
wsparcie kardiologa, okulisty, nefrologa, podologa, czasem chirurga naczyniowego. Szpital natomiast to porażka opieki diabeto-
logicznej − jest ostatecznością, powinno bowiem wystarczyć leczenie ambulatoryjne.
W Polsce są odpowiednie struktury, jednak brakuje około pięciuset specjalistów, a ci, którzy pracują, są niewłaściwie rozmiesz-
czeni.

Co jest kluczem do sukcesu?
Kluczem do sukcesu jest wczesne rozpoznanie cukrzycy, czyli po prostu podwyższonego stężenia cukru we krwi. To ważne 
zwłaszcza w cukrzycy typu 2, kiedy chory często długo nie wie o swoim problemie, żyje bez rozpoznania i coraz bardziej sobie 
szkodzi, a wtedy może dojść do powikłań. W obu typach niezbędne jest bardzo rygorystyczne utrzymywanie parametrów wyrów-
nania cukrzycy od chwili rozpoznania choroby, kiedy wydaje się ona jeszcze łagodna i nie powoduje żadnych objawów.
Podstawą jest, jak to określam, mantra diabetologiczna, czyli trzymanie w karbach cukru, ciśnienia i masy ciała. Diabetyk nigdy 
nie może o tym zapomnieć.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek 
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu z 1983 roku. Jest specjalistą w zakresie chorób 

wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych 
na podstawie pracy „Funkcja płuc u chorych na cukrzycę”, a w 1997 stopień doktora habilitowanego. 

Profesor nauk medycznych od 2002 roku. Jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, 
Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kieruje także 

Wojewódzką Poradnią dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu. Opiekun 20 ukończonych prac doktorskich,  
autor ponad 150 artykułów i 4 podręczników. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw 

naukowych, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przewodniczący 
Oddziału Śląskiego PTD, członek zarządu (Member of Council) European Association for the Study of 

Diabetes (EASD) (2000–2003), wiceprezes Hypertension in Diabetes EASD Study Group (1999–2002), 
konsultant krajowy ds. diabetologii od 2005 roku. Żonaty, żona Karina jest okulistką. Ma dwoje dzieci − 

27-letniego syna Michała, absolwenta wydziału prawa, aplikanta adwokackiego, i 20-letnią córkę 
Małgosię, studentkę prawa. Zainteresowania pozazawodowe, których nie rozwija z powodu 

nadmiernej aktywności zawodowej, to brydż, żeglarstwo i narciarstwo. Ostatnio udaje 
mu się wygospodarować czas, aby z grupą znajomych zagrać w siatkówkę.
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MACIEJ MOSKWA 

ZOBACZYĆ ŚWIAT OSÓB Z CUKRZYCĄ 

r ozmawiała Sylwia Wiśniowska, koordynator projektów Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą  

Dlaczego przyjąłeś zaproszenie Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą do udziału w projekcie tworzenia fotografi i osób 
z cukrzycą?
Zaproszenie do takiego projektu to wydarzenie przypominające trochę zaproszenie do podróży w jakieś nieznane miejsce. 
Ja bardzo lubię podróże, w szczególności kiedy niosą ze sobą walor poznawczy. Tak było w przypadku projektu „Zobacz cukrzy-
cę”. Ostatecznie zachęciła mnie też forma projektu. Dostałem szansę poznania każdego z bohaterów, mogłem z tych spotkań 
wynieść coś więcej niż same zdjęcia. Koalicja na rzecz Walki z Cukrzycą również zgodziła się na zaproponowaną koncepcję 
spójnych, prostych portretów. 

Jak przebiegała współpraca z osobami z cukrzycą?
Z większością bohaterów spotkałem się jeszcze przed zdjęciami. To dla fotografa bardzo komfortowa sytuacja. Był czas na roz-
mowy, pytania, dzięki temu byłem bardzo płynnie nawigowany przez świat chorych na cukrzycę. Celowo używam sformułowania 
„świat”, bo jednak życie moich bohaterów bardzo mocno jest związane z walką z chorobą. Jako gość ze świata niecukrzycowe-
go zostałem przyjęty bardzo ciepło, a co najważniejsze − z wielką cierpliwością. Zależało mi, żeby owoc naszej pracy miał jakiś 
wspólny mianownik, bohaterowie to rozumieli. Pomimo że każdy miał swoją wyróżniającą się historię do opowiedzenia, mieliśmy 
świadomość tworzenia projektu zespołowego. Dzięki temu powstał zestaw zdjęć, w którym z jednej strony nie ukrywa się nawet 
najpoważniejszych powikłań choroby, a z drugiej powstały portrety, które są wręcz dowodem na to, jak bardzo dobrze można 
z cukrzycą żyć.

Co z tych spotkań utkwiło ci najbardziej w pamięci? Czyja historia poruszyła cię szczególnie? Czy czegoś nauczyłeś 
się od tych osób? 
Ponieważ każda historia jest wyjątkowa, nie wskażę tej jedynej, jednak wszystkie one mają wspólny element. To niesamowita 
dyscyplina i odpowiedzialność bohaterów powodowane walką z chorobą. Po rozmowach z nimi w notatniku zapisywałem ko-
lejne dane odnośnie do kosztów materialnych, ilości czasu spędzonego u lekarzy, patrzyłem na to, ile razy w ciągu dnia trzeba 
się skoncentrować na badaniu poziomu cukru, na tym, co się je, na tym, co się będzie robić − to robi wrażenie. Przyznam też, 
że z perspektywy osoby zdrowej może budzić lęk. Nie jest to lęk związany bezpośrednio z objawami, bo te są bardzo często 
niewidoczne. To lęk przed czasem, który jest zabierany na walkę, a ostatecznie, jeśli się tej walki nie podejmie, to po prostu 
straci się czas dobrego, zdrowego życia.

Maciej Moskwa (ur. w 1982 roku) − absolwent Sopockich Szkół Fotografi i, założyciel kolektywu 
dokumentalistów Testigo Documentary. Trzykrotny laureat nagrody Gdańsk Press Photo za fotoreportaże 

z Bliskiego Wschodu. Zdobywca nagrody za Zdjęcie Roku w konkursie BZ WBK Press Foto 2014, 
fi nalista Grand Press Photo 2013, Manuel Rivera-Ortiz Grant i PhotoPhilantrophy 2014 za zdjęcia 

z wojny domowej w Syrii. Wspólnie z Koalicją na rzecz Walki z Cukrzycą realizował kampanię 
społeczną „Zobacz cukrzycę”. Jako wolny strzelec publikował w „Gazecie Wyborczej”, 

„Tygodniku Powszechnym”, „Poznaj Świat”, „Przekroju” i innych tytułach. Uwielbia 
obraz czarno-biały, perskie dywany i kawę z kardamonem.








