
Członkowie Stowarzyszenia Laryngektomowanych im. ks. prof. Józefa Tischnera, Kraków, marzec 2016 r.
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Choć są dorośli, uczą się mówić. 
Jak kiedyś ich patron, 
ks. Józef Tischner. 

Jest ich około trzydziestu, spotykają się 
co sobotę w Szpitalu Specjalistycznym 

im. S. Żeromskiego. Poza brakiem narzą-
du mowy i niewielkim otworem w szyi łą-
czy ich jeszcze jedno: nie chcą być samot-
ni. Należą do Krakowskiego Stowarzysze-
nia  Laryngektomowanych im. ks. Tischne-
ra. On też nie miał krtani, a bardzo kochał 
mówić.

„Żeromski” to jedyna placówka w Krako-
wie, która po wycięciu krtani wszczepia pro-
tezy wspomagające mówienie. Po takim za-
biegu głos jest bardziej zrozumiały (trochę 
jak z syntezatora: głośny, wibruje). Można 
i bez protezy, choć to żmudna droga. Pacjen-
ci uczą się tzw. mowy przełykowej. Części 
z nich udaje się uzyskać głos, dzięki które-
mu mogą się porozumiewać na co dzień.

z płuc poszło przez protezkę. To najlepsze 
rozwiązanie świata.

Tylko teraz z kąpielą trzeba uważać. Jeśli 
woda się dostanie do tej dziurki, spłynie do 
płuc. Pływać można, ale w specjalnym apa-
racie. Bo jeśli się naleje, to klops: człowiek 
się utopi. Ale bez wody też się nie da: Basia 
co chwila sięga po kubek. Po kilku minu-
tach rozmowy musimy zrobić przerwę.

– Teraz mi się mówi gorzej, bo protezka 
ma już kilka miesięcy. Klapka jest nadwy-
rężona i czasem woda wraca z przełyku do 
tchawicy. Muszę ją wymienić.

26 lat ciszy
Halina Ożóg, 63 lata, przyjaciółka Basi. Ner-
wowa, szczupła, energiczna. Jest pierwszą 
osobą ze stowarzyszenia, której wszczepio-
no protezę, także w Kielcach, w 2012 r. (wte-
dy w Krakowie jeszcze nie wykonywano ta-
kich zabiegów).

Kiedy zachorowała, miała 36 lat. Nie mo-
gła łykać, schudła do 39 kilo: – Odwlekałam 
laryngologa, troje małych dzieci w domu...

Rak z przerzutami, usunięta krtań i część 
tchawicy: – W szpitalu jakoś tak wszyscy 
zaczęli mnie odwiedzać. Rodzina z daleka, 
ksiądz... Nie spodobało mi się to.

Jednak się udało. Co nie znaczy, że było 
różowo: – Wyszłam ze szpitala, a tu nie ma 
jak się dogadać z dziećmi, tylko pisząc na 
karteczkach. Czułam się obca we własnym 
domu. Dzieci mnie nie rozumiały, tak się 
bokiem przemykałam. Poza domem jesz-
cze gorzej. Wstydziłam się, że ktoś mnie nie 

TYGODNIK
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Szewc bez butów
Basia Flisowska w stowarzyszeniu jest od 
początku. Była lekarka medycyny pracy. 
Szewc bez butów. – Mówiłam pacjentom, 
żeby nie palili. Pytali: „A pani?”. Odpowia-
dałam: „Póki jestem zdrowa, to palę”.

W końcu rzuciła. A sześć lat później... 
– Śpiewałam, głos mi się nagle zaczął mę-

czyć. Potem coś mnie zabolało przy prze-
łykaniu. Pobiegłam do znajomej lekarki. 
„O matko, urosło ci w gardle! Idź do szpita-
la!”. To była wiosna 2010 r.

We wrześniu miała pierwszy zabieg. Kil-
ka miesięcy potem drugi, brodawczak był 
złośliwy. W 2011 r. wycięli jej całą krtań 
i tarczycę. Nie mogła się ani poskarżyć, ani 
zakląć, ani podziękować. Przestała mówić.

– A gadanie to moja główna czynność ży-
ciowa! Ks. Tischner tak samo lubił sobie po-
rozmawiać i płakał, kiedy już nie mógł.

Uczyła się w stowarzyszeniu mowy prze-
łykowej, szło jej opornie. Potem w Kielcach 
wszczepili protezę. – To przewód z zapad-
ką, który przeprowadza powietrze z płuc 
do przełyku. I mówi się sto razy lepiej! Bo 
w mowie przełykowej powietrze pobiera 
się z żołądka, tam jest go mało, więc mówi 
się trudniej i ciszej. A w płucach powietrza 
jest dużo. Teraz ludzie mnie lepiej rozumie-
ją. Najlepszy dowód: mogę rozmawiać przez 
telefon. Tylko trzeba pamiętać, żeby zaty-
kać ujście... Mogę pokazać. Nie zemdleje 
pani? O! – Basia odchyla apaszkę i pokazu-
je dziurę w szyi o średnicy dwóch centy-
metrów. – Muszę ją zatkać, żeby powietrze 
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      NASZ PASAŻ      

MUZEUM ŻYWE I ŻWAWE
23 kwietnia otworzy się Pawilon 
Czapskiego – nowoczesny budynek 
w ogrodzie na tyłach Pałacu 
Czapskich. Na parterze znajduje się 
czytelnia, księgozbiór i kawiarenka, 
na pierwszym piętrze – ekspozycja 
kilkudziesięciu prac Józefa Czapskie-
go. Na drugim piętrze – biograficzna 
wystawa stała, przygotowana przez 
Krystynę Zachwatowicz i Andrzeja 
Wajdę, wyżej – taras widokowy. 
Jak zapewniają twórcy, „pawilon 
ma być miejscem pięknym, żywym 
i żwawym”.

GOSPODA NIEPOKORNA
„Wojna polsko-polska” nie ominęła 
krakowskiej branży gastronomicznej: 
Jarosław Kozubowski, właściciel popu-
larnej Gospody Koko, serwującej duże 
porcje bitek i kopytek w przystępnych 
cenach, na facebookowym profilu jadło-
dajni ujawnił niechęć do „lewactwa”. 
Rozgorzała dyskusja, w której pojawiły 
się radykalne zapowiedzi bojkotu 
(„Od dziś sram na wasze kotlety”), 
ale też wyrazy poparcia. Następnego 
dnia właściciel wydał oświadczenie, 
w którym zapewnił, że Gospoda Koko 
„zawsze stawała po stronie wartości, 
z których wyrasta”, i życzył wszystkim 
dyskutantom „Błogosławieństwa 
Bożego na święty czas Wielkiej Nocy 
Zmartwychwstania Pańskiego”.

PREKARIAT I PROLETARIAT
23 marca odbyła się unikalna na skalę 
ogólnopolską lewicowa rekonstrukcja 
historyczna. W 80. rocznicę Krakowskiej 
Krwawej Wiosny (kiedy to policja 
otworzyła ogień do strajkujących 
robotników) kilkadziesiąt osób przeszło 
szlakiem demonstracji z 1936 r. Dzierżąc 
czerwone flagi, przemaszerowali 
od ul. Warszawskiej przez plac Matejki 
i Barbakan do Rynku, gdzie wystąpił 
Krakowski Chór Rewolucyjny. Wcześniej 
członkowie Partii Razem i OPZZ złożyli 
kwiaty pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego 
Proletariatu Krakowskiego.  ©π
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zrozumie. Gdy szły koleżanki, uciekałam na 
drugą stronę ulicy.

Strasznie jej brakowało rozmów: – Bo ileż 
można pisać na karteczkach? Ludzie się ode 
mnie odsuwali. Sąsiedzi, znajomi. Zazwy-
czaj było „dzień dobry”, potem lecieli. Bali 
się zatrzymać. A kiedyś... Byłam na turnusie 
w sanatorium w pokoju sześcioosobowym. 
Wie pani, że nikt nie chciał ze mną rozma-
wiać, spacerować? Tak mi było przykro.

Nie mówiła przez 26 lat.
– Szeptałam, o tak: ptsz cidknm ma... Tyl-

ko dzieci mnie rozumiały, i rodzina. Z cór-
ką do tej pory bez protezki rozmawiam. Ona 
tak woli. Moja wnusia miała pięć lat, bardzo 
chorowała. Kiedy wszczepiłam protezkę, za-
częłam głośniej i lepiej mówić. Jeździłam do 
niej do szpitala. Czytałam jej bajki. A ona się 
denerwowała: babcia, normalnie mów!

À propos beknięcia
Stanisław Porzuczek był człowiekiem sce-
ny, potem pracował w przemyśle jako la-
borant. Wycięli mu krtań cztery lata temu. 
Nie ma protezy. Nauczył się mówić metodą 
przełykową. A mówi niemal bez przerwy.

– Jestem gaduła, ale na szczęście żona 
mało mówna... Jakoś sobie dajemy radę 
– śmieje się, aż mu się odbija. – O! À pro-
pos tego beknięcia. To rzecz, która pomaga 
nauczyć się mówić. Trzeba połykać powie-
trze, a potem bekać – wyjaśnia z szerokim 
uśmiechem. Technicznie wygląda to tak: 
trzeba zgromadzić powietrze w górnej czę-
ści przełyku. Przez jego wydychanie („beka-
nie”) tworzy się głos zastępczy. Nauczyć się 
tego trudno, słowa się rwą, ciężko niektóre 
na jednym oddechu z siebie wyrzucić.

Ale Stanisław się zawziął. Spacerował po 
mieście i mówił na głos. – Żeby ludzie się 
nie gapili, w ręku trzymałem telefon. Że 
niby rozmawiam – śmieje się. – Uczymy 
się mówić, czytamy na głos. Powtarzamy 
trudne wyrazy, wielosylabowe. Miał wiel-
ką wytrwałość. W końcu był kiedyś akto-
rem i konferansjerem. – Teatr amatorski, ale 
miał przejść na zawodowstwo, jak Ludowy 
w Hucie. Nie wyszło – wspomina.

To jego lekarze wysyłają do załamanych 
pacjentów po operacji wycięcia krtani. – Idę 
i mówię: jak ja mogę, ty też potrafisz.

Wszczepienia protezy Stanisław już nie 
chce. W stowarzyszeniu jest trochę osób ta-
kich jak on. Uczą się mówić, pomaga im do-
jeżdżający z Kielc logopeda. Tamtejszy szpi-
tal od lat specjalizuje się w rehabilitacji pa-
cjentów bez krtani.

Na chandrę
Dr Piotr Morawski, laryngolog w „Żerom-
skim”: – Przez lata operowałem pacjentów 
z nowotworami krtani. Po operacji uczyli 
się mowy przełykowej. To wymaga samo-
zaparcia. Większość z nich traci pracę, za-

łamuje się, zamyka w domu. Bariera braku 
mowy, konieczność częstego odkrztusza-
nia, obecność otworu tracheotomijnego jest 
przyczyną zerwania kontaktów z ludźmi.

Kilka lat temu przyszedł Krzysztof Go-
czał, który założył koło ludzi bez krta-
ni, spotykali się przy parafii w Krakowie. 
– Nasz szpital zdecydował się ich ugościć 
i tak w 2012 r. powstało Stowarzyszenie 
im. ks. Tischnera – mówi Morawski. 

W 2015 r. razem z dr. Łukaszem Szymań-
skim byli na stażu w Centrum Onkologii 
u dr. Sławomira Okły w Kielcach. Ten ośro-
dek od lat wszczepia protezy głosowe. Zaczę-
li to robić w „Żeromskim”, do dziś pomogli 
30 osobom. Dwucentymetrową zastawkę 
wszczepia się między tchawicę a przełyk. 
Koszt, 1400 zł, ponosi szpital. Nie wszystkie 
placówki chcą się tak obciążać finansowo. 
A silikonowe urządzenie trzeba regularnie 
wymieniać (czasem raz na miesiąc, czasem 
raz na rok). Dr Morawski podkreśla: – Wie-
le osób nam pomaga. Nieocenieni logope-
dzi. Przyjeżdżają w soboty na spotkania jako 
wolontariusze. Prosi, żeby koniecznie o nich 
napisać: Maria Górecka-Lasota, Monika Ca-
bała, Anna Ćwik, Andrzej Juszkiewicz, kie-
dyś też Magdalena Fabczak.

Ale te soboty to nie tylko ćwiczenia prze-
łyku i oddechu albo wspólne czytanie. To 
także, a może przede wszystkim, grupa lu-
dzi, którzy się wspierają. Nawzajem pomo-
gli sobie wyjść z samotności.

Halina: – Cztery lata temu mąż mi umarł 
i ta wnusia... Żeby nie oszaleć, chodziłam na 
spotkania w stowarzyszeniu i jeździłam na 
turnusy nad morze, ze znajomymi po raku 
krtani. Muszę być między ludźmi.

Zawsze czeka na sobotę. – Żeby pani wie-
działa, ileż ja się potrafię stroić, zanim tu 
przyjdę! To mój sposób na chandrę.

Niedługo będzie 30 lat od operacji Haliny.
– Impreza będzie w stowarzyszeniu. Upie-

czemy ciasto, kawy zrobimy. Nie wszyscy 
mają takie szczęście jak ja. Parę osób już po-
chowaliśmy. Kolegę w tamtym roku. Jurek 
taki fajny, we wszystkim pomagał. Zdjęcia 
robił, na nartach jeździł... Miesiąc się męczył.

– Teraz jeździmy do Łopusznej, brat ks. Ti-
schnera nam pomaga. I chcemy rozwinąć 
skrzydła, złożyć wniosek o dofinansowanie 
do urzędu miasta, uzyskać status organiza-
cji pożytku publicznego – mówi dr Moraw-
ski. Chce też w innych szpitalach rozgłosić, 
że tu jest rehabilitacja, wszczepianie protez, 
stowarzyszenie. Przecież kolejni ludzie, któ-
rzy tego nie wiedzą, zamykają się w domu.

O wyjeździe za granicę mówi pani Halina. 
Nigdy za granicą nie była. 

A pani Basia, tak po cichutku, marzy: 
– Śpiewać... Zwłaszcza kolędy. Tak mi tego 
brakuje. Gdy są święta, tylko siedzę, buczę 
i wszystkimi dyryguję... Marzenie ściętej gło-
wy, co? Ale ja zawsze byłam optymistką. ©


