
Pomóż sobie wrócić do zdrowiaUmykam chorobie na jednorożcu,  
w różowych okularach

Nazywam się Halina Michalak, mam 51 lat, męża i dwoje dorosłych dzie-
ci: trzydziestoletniego syna i dwudziestosześcioletnią córkę oraz cudownego 
wnuka, który w sierpniu skończy trzy latka.

Mieszkam w Kępnie, około 70 km od Wrocławia. Jest to małe, wielko-
polskie miasteczko powiatowe, w którym nie ma poradni onkologicznej. 
W związku z tym mieszkańcy Kępna i okolic jeżdżą do odległych ośrodków 
onkologicznych we Wrocławiu, Kaliszu, Pleszewie i Poznaniu. Aktualnie 
kontynuuję leczenie w Warszawie w Centrum Onkologii na Ursynowie.

Zanim postawiono mi diagnozę często miałam stany podgorączkowe, 
przewlekły kaszel, bóle kręgosłupa, jak również brakowało mi ciągle po-
wietrza, miałam uczucie duszności. Jeżeli datę zachorowania uznać mo-
gę za równoważną postawieniu diagnozy, to będzie to pamiętny 6 styczeń 
2006 roku. Tego dnia odebrałam właśnie wynik tomografii komputerowej  
klatki piersiowej wraz z opisem informującym mnie, że posiadam  
ogromnego guza. Jednakże jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to jest, dopiero 
operacyjne badanie histopatologiczne miało przynieść odpowiedź. Musiałam 
czekać na wynik 6 tygodni. Do tego czasu byłam dziwnie spokojna, może  
dlatego, że bezpośrednio nie padło wtedy żadne słowo „rak”, „nowotwór”. 
Mimo tego gdzieś w głowie krążyły mi takie myśli. Swoje obawy przedsta-
wiłam lekarzowi pierwszego kontaktu „A co jeśli okaże się, że to nowotwór?  
Czy będę miała wtedy tyle siły by walczyć?” Pani doktor odpowiedziała 
mi „Pani Halinko, będzie pani miała dużo siły” i widząc moje przerażenie, 
dodała „Ale nie sądzę, żeby to było coś groźnego”.

Halina Michalak
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Niestety, wynik okazał się zły. 18 lutego tak szybko, jak zawieziono 
mnie na stół operacyjny, tak szybko z niego wróciłam. Chirurdzy tylko „zaj-
rzeli do środka”, pobrali wycinek i czym prędzej zaszyli. Po wybudzeniu 
z narkozy dowiedziałam się, że będzie dalsze leczenie: radioterapia i che-
mioterapia, bo guz okazał się nieoperacyjny. Później były wyniki i już 
wiedziałam, że to co sobie wyhodowałam (wypowiedź onkologa) ma na-
zwę: fibrosarcoma – nowotwór złośliwy śródpiersia. Rokowania nie były 
dla mnie pocieszające.

Pojawił się strach, przerażenie i pierwsze 
pytanie „Jak ja o tym powiem mężowi?”, 

za nim następne „Ile mi jeszcze czasu po-
zostało? Co zdążę zrobić? Co z dzieć-

mi?” oraz „Co ludzie powiedzą?” 
Bałam się odrzucenia ze strony bliskich 
i znajomych, nie wiedziałam jak oni  
zareagują. Nigdy jednak nie zastana-
wiałam się „Dlaczego ja?” Prosiłam 

tylko Boga o to, aby dał mi siły do wal-
ki, do przezwyciężenia tej choroby. Roz-

paczliwie też poszukiwałam informacji 
o tym, jak sobie radzić oraz jak radzą sobie  

inni z tym samym lub podobnym problemem.  
Będąc już w trakcie radioterapii, którą znosi-

łam dość dzielnie, dowiedziałam się, że mój przypadek jest szczególny, 
nowotwór umiejscowiony w śródpiersiu jest nie do usunięcia. Słowo „rak” 
nabiera zawsze negatywnego znaczenia. Gdy się je usłyszy to naprawdę 
„włos staje na głowie” i nieważne, czy jest on złośliwy czy nie, zawsze po-
woduje dużo emocji. Podobnie było w moim przypadku. Podjęłam więc 
walkę o życie z przerażającym przeciwnikiem. Podczas kolejnych na-
świetlań we Wrocławiu usłyszałam pierwszy raz o metodzie simontonow-
skiej od pana Bogdana, radiologa obsługującego aparaturę.

W maju tego roku minęło sześć lat od zastosowanej radioterapii,  
która zatrzymała proces rozrostowy guza, lecz nie został on zniszczony. Na-
stępnie zastosowano chemioterapię – zaledwie kilka cykli i przerwano… 
Chodzę więc z „bombą z opóźnionym zapłonem”. Moje życie jest bogat-
sze w wydarzenia. Mimo choroby żyję intensywnie. Stawiam sobie coraz 
to nowe cele do osiągnięcia i realizacji. 

Pokaz mody,
fot. archiwum Stowarzyszenia
„Różowe Okulary”



Trzydniowe warsztaty były dla mnie 
jedynie początkiem zainteresowania 
tą metodą. To było za mało, czułam 
ogromny niedosyt. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy wieczorem zadzwo-
niła do mnie córka z informacją „Ma-
muś, zapisałam cię na pięciodniowe 
warsztaty prowadzone metodą simon-
tonowską. Pojedziesz do Krakowa do 
Stowarzyszenia Unicorn, które prowa-
dzi warsztaty psychoonkologiczne”. 
Powiem tak, cieszyłam się i bałam się.

Pomoc psychologiczną uzyskałam 
więc w Stowarzyszeniu Wspierania 
Onkologii „Unicorn” (ang. jednoro-
żec) w Krakowie. Pojechałam na te 
warsztaty i uwierzyłam, że można, 
że to działa i pomaga to wszystko 
udźwignąć. Po takich pięciodniowych 

Poznałam cudownych ludzi, którzy zarażają mnie swoim optymizmem 
i przykładem. Stale wracam do skryptów, które otrzymałam podczas 
warsztatów psychoonkologicznych prowadzonych według metody simon-
tonowskiej. Stosuję pracę z przekonaniami, ponadto udzielam się charyta-
tywnie pomagając innym, daje mi to ogromną siłę i radość.

Oglądałam rozmaite programy telewizyjne, przeglądałam różnego  
rodzaju broszury mówiące o raku śródpiersia. Szukałam ludzi z takim sa-
mym rodzajem nowotworu, chciałam wiedzieć jak zwalczać tego „gada”, 
jak sobie radzić z emocjami. Niczego sensownego nie znalazłam, a ma-
leńkie wzmianki o chorych, którzy nie przeżyli, nie interesowały mnie.  
Takie informacje mnie nie zadawalały. Wciąż poszukiwałam takiej metody,  
która spowoduje, że będę mogła lepiej się poczuć mimo tej choroby. Moja  
córka będąc wolontariuszką na turnusie z osobami niepełnosprawnymi  
dowiedziała się o trzydniowych spotkaniach organizowanych przez Stowa-
rzyszenie „Lekarze Nadziei” psychologa Mariusza Tylko. We Wrocławiu  
przy ul. Dyrekcyjnej kolejny raz usłyszałam o metodzie simontonowskiej. 

Pokaz mody,
fot. archiwum Stowarzyszenia
„Różowe Okulary”

Warsztaty

warsztatach wracałam  
do domu z ogromną energią.  
W podobnych warsztatach 
uczestniczyłam przez kolejne 
trzy lata. Odkąd powstało  
we Wrocławiu Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym Onkologicznie 
„Różowe Okulary” oferujące 
tę samą metodę, przyjeżdżam  
na warsztaty do Wrocławia.  
Są prowadzone przez profe-
sjonalną, wspaniałą terapeutkę 
Magdalenę Sadowską.
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Pragnę na koniec podkreślić, że pobieram rentę z tytułu niezdolności  
do pracy. Podczas jednej z kolejnych komisji do spraw świadczeń  

rentowych od pani orzecznik usłyszałam „Pani Halino, rozpoznanie  
u pani fatalne, a pani tak dobrze wygląda!” Odpowiedziałam:

„Bo ja tak bardzo chcę żyć!”

W trakcie warsztatów psychoonkologicz-
nych poznałam pięć zasad zdrowego myślenia.  
Nauczyłam się metody, która pozwala mi po-
czuć się lepiej poprzez zmianę sposobu myśle-
nia. Poznałam poczucie własnej wartości. Do-
dało mi to odwagi i siły, oswoiłam się z chorobą 
i nauczyłam się z tym żyć. Zmieniła się też hie-
rarchia potrzeb, cieszę się każdym drobiazgiem. 
Dostrzegam rzeczy i problemy na które wcześ-
niej tak bardzo nie zwracałam uwagi.

Moje życie zmieniło się diametralnie

Mogę powiedzieć, że gdyby nie choroba, nie zmieniłabym nic w swoim 
życiu, nie miałabym tyle siły i odwagi, aby cokolwiek zmienić. Może dla-
tego… zachorowałam? Nauczyłam się obsługiwać komputer. Jest to teraz 
moje „okno na świat”, surfując w Internecie wciąż dowiaduję się o kolejnych 
nowościach w każdej dziedzinie życia, jest to także element terapii. Zapisa-
łam się na kurs prawa jazdy mając 50 lat – zdałam za trzecim podejściem! 
Dziś jeżdżę samochodem i jestem z tego dumna. Podjęłam dalszą edukację, 
uczę się języka angielskiego. Brałam udział w spływie kajakowym, a także 
uczestniczyłam w pokazie mody, co sprawiło mi niesamowitą radość. Jestem 
członkiem Stowarzyszenia „Różowe Okulary” oraz założycielką Stowarzy-
szenia Pomocy Chorym Onkologicznie „Zielony Parasol” w moim miejscu 
zamieszkania. Pełnię w nim funkcję prezesa. Umykam chorobie na jed-
norożcu, patrzę na życie przez różowe okulary, a nad innymi chorymi 
otwieram zielony parasol.

W czerwcu tego roku brałam udział w spotkaniu Ogólnopolskiej Federa-
cji Organizacji Pozarządowych w Warszawie oraz uczestniczyłam w uroczy-
stym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

Ognisko, przerwa podczas spływu 
kajakowego, fot. archiwum Stowarzyszenia 
„Różowe Okulary”


