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Fotografia zajmuje się bardzo zróżnicowaną tematyką, a jej dział skupiony na 

człowieku obrazuje życie ludzi w rozmaity sposób. Jest lustrem, w którym odbija się 

pogląd fotografującego na życie, człowieka i świat. 

Zanim stała się moim zawodem, była moją pasją. Podpatrywałam z aparatem swoją 

rodzinę, a szczególnie dzieci, których mam troje. Miłość łącząca moich najbliższych, 

bliskość i czułość we wzajemnych relacjach stała się tematem wiodącym pierwszych 

poważniejszych prób fotograficznych. Wraz ze wzrostem fotograficznej wiedzy i 

doświadczenia zaczęłam spotykać się z innymi rodzinami, również zupełnie mi 

obcymi, które zapraszały mnie do siebie abym utrwaliła na kliszy, a potem na 

matrycy, ich codzienność, albo rodzinne uroczystości, takie jak Chrzest święty 

dziecka, I Komunia czy zawarcie małżeństwa. Moje zdjęcia skupiały się nie tylko na 

wyglądzie fotografowanych osób i rejestrowaniu następujących po sobie wydarzeń, 

ale przede wszystkim na relacjach łączących moich modeli i na ich emocjach. Na 

zdjęciach oddawałam – i nadal to robię – miłość, szczęście, zachwyt, zdziwienie, 

niepokój oczekiwania i radość spełnienia, jakie towarzyszą ludziom w codzienności i 

w momentach wyjątkowych.  

 

Dokumentując to ślub, to chrzest, portretując kobiety w ciąży i radosne 

rodziny przez lata zawodowej aktywności skupiona byłam wyłącznie na - że 

pozwolę sobie to kolokwialnie określić - jasnej stronie życia. W czerwcu 2010 roku 

dane mi było stanąć z aparatem w ręku wobec zupełnie odmiennego zadania. 

Dostałam od koleżanki telefon z informacją, że życie jej niespełna rocznej córki 

Gabrysi dobiega końca. Wcześniej obiecałam, że przyjadę sfotografować dziecko, 

żeby rodzice mieli pamiątkę po swojej małej córeczce. Wsiadłam w samochód i 

pokonałam 170-kilometrową odległość nas dzielącą. Malutka Gabrysia cierpiała na 

niezwykle rzadką śmiertelną chorobę genetyczną, a źle przeprowadzony poród był 

przyczyną porażenia mózgowego i wielkich cierpień dziewczynki, która dziennie 



miewała nawet po kilkadziesiąt ataków padaczkowych. Gabrysia nie widziała i nie 

słyszała oraz nie uśmiechała się, ani nie ruszała, bo jej mięśnie były wiotkie. 

Zadawałam sobie pytanie jak sfotografować umierające, cierpiące dziecko, żeby nie 

epatować jego chorobą i bólem? Jedyną rozsądną odpowiedzią okazało się spojrzeć 

na nie oczyma rodziców: Małgorzaty i Pawła. Cierpienie jedynej córki było źródłem 

ich cierpienia i nie kryli tego, ale oboje ogromnie ją kochali. Patrząc na ich 

mieszkanie szybko uzmysłowiłam sobie, że nie jest to dom choroby i śmierci, ale 

dom miłości i życia. Pełen pięknych, wesołych kolorów i światła. Sprzęt medyczny 

stojący koło dziecięcego łóżeczka nie rzucał się w oczy, bo wokół było tyle ładnych i 

barwnych zabawek. Liczne lekarstwa Małgorzata pochowała skrzętnie w 

kuchennych szafkach.  Samo dziecko ubierane było przez nią w piękne sukienki, 

skarpeteczki i kapelusiki. Żadnych białych śpiochów. Gabrysia towarzyszyła 

rodzicom w codziennych zajęciach. Brali ją ze sobą do kuchni, kiedy gotowali i jedli, 

a dopóki jej stan na to pozwalał również na spacery. Małgorzata opowiadała mi, że 

pomalowała kiedyś paznokcie córce i tańczyła ze swoją małą księżniczką po 

mieszkaniu. Więc fotografowałam pełną miłości zwyczajność tej rodziny: kąpiel 

małej, ubieranie, sen w łóżeczku, gotowanie, przytulanie, pocałunki. Zwyczajną 

miłość w nie zwyczajnej sytuacji. Miłość pomimo braku nadziei na cud. Miłość 

potężniejszą nad cierpienie i śmierć. Miłość świadomą i odważną. Budującą dla 

innych i będącą umocnieniem dla mnie samej. 

 

Moim wiodącym projektem fotograficznym stały się „Matki: mężne czy 

szalone?” sfinalizowane w maju 2012 roku. Projekt składa się z wystawy, książki i 

prezentacji. Opowiada szczęśliwie zakończone historie dwudziestu dwóch kobiet, 

które zdecydowały się urodzić dziecko, mimo, że ciąża lub poród stanowiły 

zagrożenie dla ich życia albo zdrowia. Sesje zdjęciowe i wywiady realizowałam 

przez dwa lata na terenie prawie całej Polski. Szybko zorientowałam się, że matki, o 

których opowiadam dzielą się zasadniczo na dwie grupy: kobiety które pomimo 

choroby lub niepełnosprawności bardzo pragnęły zostać matkami i świadomie 

podjęły ryzyko związane z ciążą i porodem oraz te, które stanęły wobec 

niespodziewanego zagrożenia: mimo przeciwwskazań zaszły w nie planowaną ciążę 

lub poważnie zachorowały w trakcie ciąży i mimo to podjęły ryzyko, by urodzić 

dziecko. 



Chcę przybliżyć historie dwóch z tych kobiet. Pierwsza z nich, Greczynka z 

pochodzenia, Stamatyja była w trzecim miesiącu swojej trzeciej ciąży, kiedy okazało 

się, że oprócz dziecka w jej wnętrzu rozwija się bardzo duży guz. Lekarz 

prowadzący przykazał matce „nie przywiązywać się do ciąży” i przyjść na kolejną 

wizytą z mężem Henrykiem. Małżeństwo szybko zorientowało się w powadze 

sytuacji, ale nie do przyjęcia była dla nich propozycja lekarza, aby poddać się 

operacji i usunąć guz, a wraz z nim dziecko. Lekarz wobec ich zdecydowanej 

postawy, którą Henryk wyraził słowami: „Nie pan dał temu dziecku życie i nie pan 

będzie je odbierał”, zaczął rozważać opcje inne niż aborcja. Przyjął Stamatyję na 

oddział w szpitalu, a następnie skierował do specjalistycznej kliniki, gdzie kobieta 

pozostała aż do rozwiązania. Jej stan sukcesywnie się pogarszał. Guz rósł w 

zastraszającym tempie, a matka chudła i słabła. Na Boże Narodzenie dostała 

przepustkę do domu. Zorientowała się, że przyjaciele widząc ją w tak złym stanie, 

płaczą kryjąc się za drzwiami. Po powrocie do szpitala trafiła na osobną salę, bo jej 

widok nie był zbyt budujący dla innych kobiet. Przestała chodzić, ale na operację 

przystała dopiero wtedy, kiedy zrozumiała, że jej czas się kończy i zaczyna umierać. 

Przez trzy dni szykowano ją do rozwiązania podając kroplówki, ale nikt nie dawał jej 

szans na przeżycie. Kiedy przeprowadzono cesarskie cięcie i operację usunięcia 

guza, na świat wydobyto zdrową dziewczynkę Marię, która ważyła 2,1 kg oraz 

ogromnego mięśniaka o rozmiarach 30 x 60 cm i wadze 15 kg. Wycieńczona chorobą 

Stamatyja ważyła 37 kg. Zaszyto ją i odłożono na bok, aby mogła spokojnie umrzeć. 

Kobieta jednak nie umierała. Z powodu fatalnej kondycji: wielkiego osłabienia i 

odleżyn, nie zaproponowano jej żadnego leczenia onkologicznego, a po jakimś czasie 

wypisano ze szpitala. Nikt nie dawał jej szans na przeżycie, ale kiedy mąż przyniósł 

ją do domu, jej stan zaczął się bardzo szybko poprawiać. Żyje do dzisiejszego dnia, a 

Maria jest już studentką. Historia jej narodzin została opisana i trafiła do rąk Jana 

Pawła II, który własnoręcznie napisał do Stamatyji i Henryka, że to wiara i wielka 

miłość matki uratowała obydwie: matkę i córkę. 

Druga historia dotyczy Magdaleny, kobiety z rdzeniowym zanikiem mięśni II 

stopnia (SMA II). Jest to choroba genetyczna, nieuleczalna, postępująca i prowadząca 

do przedwczesnego zgonu. Magdalena porusza się na elektrycznym wózku 

inwalidzkim, na którym siedzi samodzielnie. Nie może chodzić, ma silne 

skrzywienie kręgosłupa i zmniejszoną wydolność oddechową płuc, w większości 



codziennych czynności jest zdana na pomoc osób trzecich. Nigdy nie była 

szykowana do roli żony ani tym bardziej matki. Kiedy zamieszkała razem z 

Adamem ciąża była ogromnym zaskoczeniem zarówno dla niej, jak i ojca dziecka. 

Lekarz w mieście, w którym mieszkają nie umiał udzielić im żadnej informacji o tym, 

jaka jest szansa na szczęśliwe i bezpieczne donoszenie ciąży. Oboje byli przerażeni 

sytuacją. Pytań było dużo więcej niż odpowiedzi: czy dziecko będzie miało 

wystarczająco dużo miejsca w ciele matki, aby rozwinąć się do czasu 

umożliwiającego szczęśliwe przyjście na świat, czy Magdalena nie będzie miała 

kłopotów z oddychaniem, czy poród operacyjny i narkoza nie doprowadzą do utraty 

przez nią możliwości samodzielnego siedzenia i poruszania rękoma co jest kluczowe 

dla jej samodzielności, czy dziecko nie odziedziczy choroby po matce. Magdalena i 

Adam zaczęli starać się o pozwolenie na aborcję ze względu na zagrożenie życia 

matki oraz równolegle poszukiwać specjalisty, który znałby odpowiedzi na 

wszystkie niepokojące pytania. Praktycznie w tym samym czasie dostali pozwolenie 

na aborcję i ofertę pomocy ze strony lekarza genetyka z Warszawy, który 

przeprowadził badania ograniczające do minimum możliwość odziedziczenia przez 

dziecko SMA II oraz skontaktował małżonków ze szpitalem, który zdecydował się 

prowadzić ciążę i przeprowadzić poród. Wtedy postawili wszystko na jedną kartę i 

zdecydowali, że Magdalena donosi ciążę. „To było szaleństwo, a nie męstwo” – 

mówiła mi śmiejąc się Magdalena. Ryzyko, które podjęli było rzeczywiście ogromne, 

bo szpital, który objął opieką matkę mieści się 120 km od miejsca ich zamieszkania. 

Gdyby cokolwiek złego zaczęło się dziać to nie było szans na dostarczenie 

Magdaleny do szpitala na czas. Mimo obaw i niepokoju ciąża przebiegała bez 

problemów. Dziecko ułożyło się nisko, więc Magdalena potrzebowała wspomagania 

oddechu tylko w czasie snu. W wyznaczonym terminie trafiła na stół operacyjny. Do 

znieczulenia sprowadzono zespół anestezjologów ze specjalistycznego szpitala. Nie 

uniknięto problemów, bo drogi oddechowe matki były zbudowane inaczej niż się 

spodziewano. W końcu udało się ją poddać narkozie i przeprowadzono cesarskie 

cięcie w wyniku którego przyszedł na świat zdrowy chłopczyk Feliks. Magdalena 

została przewieziona do szpitala, z którego pochodził zespół anestezjologów. 

Wszelkie obawy małżeństwa zdawały się potwierdzać. Kobieta nie była w stanie ani 

się ruszać, ani mówić, miała ogromne kłopoty z oddychaniem. Adam kursował 

nieustannie pomiędzy szpitalem, gdzie leżał syn, a szpitalem gdzie leżała żona. W 



końcu Magdalenę, na życzenie lekarza prowadzącego ciążę, przewieziono do 

szpitala położniczego. Po dwóch dniach od porodu po raz pierwszy zobaczyła 

swojego synka. Opowiadała mi, że miłości, którą wówczas poczuła nie można 

porównać do żadnej innej. Zalała jej serce jak rzeka. Jej kondycja zaczęła się szybko 

poprawiać. Ogromną radość małżeństwu sprawiły pielęgniarki neonatologiczne, 

które nauczyły Adama jak ma przystawiać maleństwo do piersi matki. Feliks przez 3 

miesiące był karmiony piersią. Dziś chodzi już do przedszkola. 

 

W swojej fotografii skupiam się na wewnętrznym pięknie człowieka i na tym 

jak uzewnętrznia się w twarzach moich modeli. Doświadczenie utwierdza mnie w 

dokonanym dawno temu spostrzeżeniu, że ludzie emanują na zewnątrz tym, co mają 

w swoim wnętrzu. Miłość, odpowiedzialność, odwaga, wytrwałość i wierność 

odciskają niezatarte piękno w ich spojrzeniach. Nie każdy przeżył prawdziwy 

dramat, ale wszystkim nam przytrafiają się trudności, wszyscy znamy smak 

cierpienia. Postawiłam sobie za zadanie szukać ludzi, których przykład może być 

pokrzepiający i inspirujący dla innych. Rozmawiać z nimi, fotografować i 

przedstawiać światu. Obecnie pracuję nad dwoma projektami: o ojcach, a konkretnie 

o obecności ojców, nieraz pomimo dramatycznych zdarzeń i wielkich przeciwności; 

oraz o pięknie życia i pasjach osób starszych. 
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