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sta t nio spot ka łam dwie ko le -
żan ki, któ re dziw nie za my ka ły
i otwie ra ły usta. 

– Prze sa dzi ły z po pra wia -
niem uro dy. Ja mam ta kie wra że nie przy-
 naj mniej raz dzien nie, kie dy przy cho dzi do
mnie no wa pa cjen tka. Za czy na my roz mo -
wę i wi dzę, że coś jest nie tak z jej mi mi ką.
Czę sto usta nie na tu ral nie się ukła da ją,
w wy ra zie oczu nic się nie zmie nia lub oczy

prze sta ją być wi docz ne pod czas uśmie chu,
bo po li czki są tak po wię kszo ne. Ca ła twarz
jest sztucz na, jak by za mro żo na, wy glą da
jak gąb ka na są czo na ja kąś sub stan cją.
I oka zu je się, że ta  ko bie ta mia ła wie le ra-
 zy po wię ksza ne po li czki, usta. Te go kwa su
hia lu ro no we go wstrzyk nię te go w usta już
daw no nie ma, nato miast po zo sta ły zbliz -
no wa cia łe tkan ki, któ re moż na usu nąć już
tyl ko ope ra cyj nie. 

Czy li po wię ksze nie ust się utrzy mu je, mi mo że
wy peł nia cza już nie ma?

– Tak. To się dzie je po wie lo krot nych za-
 bie gach. Usta sta ją się ka ry ka tu ral nie du że,
znieksz tał co ne. Zda rza ją się pa cjen tki, któ-
 re przy cho dzą po ra tu nek, wi dzą, że z ich
twa rzą sta ło się coś złe go, ale są też ta kie,
któ re do ma ga ją się ko lej nych da wek wy peł -
nia cza. I to już jest dys mor fo fo bia, czy li za-
 bu rzo ne po strze ga nie włas ne go ob ra zu. Ta-

O

STOP,  ja pani nie zoperuję!
Nie chodzi o to, żebyśmy  przestały dbać o siebie. Jeżeli garbaty nos szpeci kobietę, 

to dlaczego go nie poprawić?

z JOANNĄ WIŚNIEWSKĄ-GORYŃ, chirurgiem plastykiem i lekarzem medycyny estetycznej, rozmawia ALINA MROWIŃSKA
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 kie pa cjen tki ma ją nie re al ne ocze ki wa nia
i ni gdy nic ich nie za do wo li. 
Jak czę sto mu sisz od ma wiać wy ko na nia za bie -
gu?

– Cza sem kil ka ra zy w mie sią cu. Choć
wię kszość mo ich pa cjen tek roz sąd nie ko-
 rzy sta z za bie gów. Me dy cy ną este tycz ną
zaj mu ję się od pięt na stu lat, chi rur gią pla-
 stycz ną od dzie się ciu. Kie dy za czy na łam
pra cę, nie by ło aż ty lu pa cjen tów cier pią -
cych na dys mor fo fo bię. 

Nie daw no przy szła do mnie mło da ko-
 bie ta, już przy wej ściu za u wa ży łam, że ma
nie na tu ral ny, znieksz tał co ny nos. Usły sza -
łam, że chce go zo pe ro wać, mi mo że ro bi ła
to już sześć ra zy, ale na dal nie jest za do wo -
lo na z je go wy glą du. Wpa dła w pu łap kę.
Sześć ope ra cji! Ktoś po wi nien jej po wie -
dzieć: „Stop, ja pani nie zo pe ru ję”. 

Ty to zro bi łaś.
– Tak, ale sta ło się to sta now czo za póź no.

Ko bie ta po ka za ła mi swo je zdję cia sprzed
tych wszyst kich za bie gów. Mia ła nor mal ny,
do brze wy glą da ją cy nos. A z każ dą ko lej ną
ope ra cją ro bił się w sty lu Mi cha e la Jac kso na
– sztucz ny, nie pa su ją cy do twa rzy. Za czę ło się
nie win nie, od ostrzy ki wa nia no sa kwa sem
hia lu ro no wym, że by wy rów nać nie wiel kie
wgłę bie nie. Efekt po za bie gu był bar dzo do-
 bry. Nie ste ty, pa cjen tka szła co raz da lej – jed -
na, dru ga, ko lej na ope ra cja. Po nad 70 proc. pa-
 cjen tów z dys mor fo fo bią tra fia al bo do le ka -
rza me dy cy ny este tycz nej, al bo do chi rur ga
pla sty ka. Trze ba być bar dzo ostroż nym, wy-
 czu lo nym, że by do strzec praw dzi wy prob lem. 
Jak roz ma wiasz z ta ką pa cjen tką?

– Wte dy po wie dzia łam spo koj nie, że nie
jest moż li we uzy ska nie jesz cze lep sze go wy-

 glą du ani po przez za sto so wa nie ko lej ne go
wy peł nia cza, ani ko lej ną ope ra cję. Ta pani
po win na tra fić jak naj szyb ciej do psy cho lo -
ga al bo psy chia try. Bo prob lem nie jest
w wy glą dzie, tyl ko w za bu rzo nym po strze -
ga niu włas ne go ob ra zu. W osta t nich kil ku
la tach za u wa ży łam, że dys mor fo fo bia co raz
czę ściej do ty ka tak że męż czyzn.

To są pa no wie wy glą da ją cy bar dzo do brze,
czę sto osią gnę li za wo do wy suk ces, naj czę ściej
nie ma ją ro dzin, zo bo wią zań i są bar dzo skon-
 cen tro wa ni na so bie i włas nym wy glą dzie. 
Z czym przy cho dzą?

– Naj czę ściej chcą po pra wiać no sy. Przy-
 cho dzą ze zdję cia mi ja kichś ak to rów al bo
mo de li. I chcą mieć do kład nie ta ki nos jak
ten w ga ze cie. Tłu ma czę, że męż czyz na ze
zdję cia ma zu peł nie in ny układ twa rzy, a do
pa na ry sów ta ki nos nie bę dzie pa so wał. Ale

Dla wielu młodych dziewczyn celebrytki są wzorem. Myślą, że duże usta, wydatne policzki będą przepustką do lepszego życia, a przecież nie tylko kobiety do czterdziestki są piękne.
Wystarczy popatrzeć na 72-letnią Helen Mirren (2). W me dy cy nie este tycz nej jest tzw. ka non pięk na fran cu ski i ame ry kań ski. Melanie Griffith (3) i Donatella Versace (4) to przykład
na kanon amerykański – nadmuchane usta i policzki, twarz maska. Francuska aktorka Sop hie Mar ce au (1) też ko rzy sta z za bie gów, ale jak się uśmie cha, na dal ma de li kat ne zmar szczki
wo kół oczu i ży wą, peł ną mi mi ki twarz. Najważniejszy jest złoty środek 
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to nie po ma ga. Opo wia da ją dra ma tycz ne hi-
 sto rie, że ma ją prob le my w pra cy, z ko bie ta -
mi i wszyst ko na pew no z po wo du te go
strasz ne go no sa. Mie siąc te mu przy szedł do
mnie mło dy męż czyz na, od któ re go usły sza-
 łam, że je stem je go osta t nią de ską ra tun ku
i tyl ko ope ra cja pla stycz na mo że mu po-
 móc. Wcześ niej kil ku le ka rzy ostrzy ki wa ło
mu bliz nę na twa rzy kwa sem hia lu ro no -
wym, po da wa li oso cze bo ga topłyt ko we. Ale
pa cjent uwa żał, że cią gle nie ma po żą da ne -
go efek tu. A ta bliz na w ogó le nie by ła za u -
wa żal na! Do pie ro pod lam pą chi rur gicz ną
zo ba czy łam nie wiel kie, trzy mi li me tro we, ja-
s no be żo we za głę bie nie. To mo że się wy dać
nie wia ry god ne, ale on z te go po wo du za czął
co raz rza dziej spo ty kać się ze zna jo my mi,
wy cho dzić z do mu. Ca ły czas mu się wy da -
wa ło, że wszy scy na nie go pa trzą i wi dzą tyl-
 ko tę bliz nę. Dys mor fo fo bia to po waż na
cho ro ba. 

I je że li za pi sa ła bym go na ope ra cję, nie
po mog ła bym mu, tyl ko na si li ła bym prob -
lem. Ale też nie mo gę ob ce so wo po wie dzieć,
że wszyst ko jest w po rząd ku, a pa cjent wy-
 ol brzy mia de fekt. Do nie go to nie do trze.
Wy jdzie ode mnie i pój dzie do in ne go ga bi -
ne tu. 
I ktoś go w koń cu zo pe ru je.

– Nie ste ty. Ta kich pa cjen tów na le ży trak-
 to wać de li kat nie, z du żym zro zu mie niem.
Spo koj nie wy tłu ma czyć, jak ja wi dzę prob -
lem, i spró bo wać wspól nie zna leźć od po -
wied nie roz wią za nie. Roz mo wa ze mną czę-
 sto nie jest roz mo wą na jed ną wi zy tę. 

Ostroż nie su ge ru ję po moc psy cho lo ga
czy psy chia try. Dys mor fo fo bii czę sto to wa -
rzy szą sta ny de pre syj ne, hi po chon drycz ne,
lę ko we. Czło wiek to tal nie kon cen tru je się
na so bie, za my ka w swo im świe cie, wy co fu -
je z ak tyw no ści za wo do wej, spo łecz nej. 
Masz ja kiś swój spo sób na do tar cie do ta kich
osób?

– Kil ka ty god ni te mu przy szła do mnie
19-let nia dziew czy na, chcia ła so bie zmniej-
 szyć bar dzo du ży biust. Mu sia łam się upew-
 nić, czy na praw dę te go chce, czy nie jest to
chwi lo wa fa na be ria. Zmniej sze nie pier si to
po waż na ope ra cja, a nie za bieg. Ko bie ta
w przy szło ści nie bę dzie mog ła kar mić dzie-
 ci pier sią. 

Moi pa cjen ci przed za kwa li fi ko wa niem
na ope ra cję ma ją moż li wość po roz ma wia nia
z psy cho lo giem, z któ rym od kil ku lat
współ pra cu ję. 

Po twier dził mi, że dziew czy na mo że być
zo pe ro wa na. Ale cza sem roz mo wa z psy cho -

lo giem jest po cząt kiem ra tun ku,
bo wresz cie oso ba z dys mor fo fo -
bią ma szan sę zo ba czyć swój
rze czy wi sty prob lem, za cząć te-
 ra pię i za koń czyć nie po trzeb ne
cier pie nia. 

Do brze pa mię tam mło dą ko-
 bie tę, bar dzo ład ną, zgrab ną.
Du że oczy, ma ły no sek, ład ne
usta. Usia dła, a ja za czę łam się
za sta na wiać, po co do mnie
przy szła. Usły sza łam, że od za-
 wsze ma kom pleks pier si. Po pro-
 si łam, że by się ro ze bra ła. To by-
 ło dla niej bar dzo trud ne, mi mo
że wie dzia ła, że drzwi do ga bi ne -
tu są zam knię te i nikt nie wej-
 dzie. 

Mia ła na so bie ob szer ną
bluz kę i jak ją zdję ła, zo ba czy -
łam ład ny, kształ tny biust. Pro-
 por cjo nal ny w sto sun ku do syl-
 wet ki. 
W czym był prob lem?

– Dla pani biust był za du ży.
Kie dy za czę łyś my spo koj nie
roz ma wiać, oka za ło się, że pro-
b lem za czął się daw no te mu,
w okre sie szkol nym, od ko men -
ta rzy chłop ców z kla sy, ko le -
gów oj ca. Tam by ła przy czy na kom plek sów
ho do wa nych przez la ta. Po wie dzia łam, że
u bar dzo wie lu ko biet, któ re do mnie przy-
 cho dzą, że by zmniej szyć czy po wię kszyć
pier si, dą ży my do ta kie go ide a łu, ja ki ta
pani do sta ła od na tu ry. Po ka za łam jej al-
 bum swo ich zdjęć ope ra cyj nych. By ła bar-
 dzo po ru szo na, kie dy oglą da ła, jak na praw-
 dę źle mo gą wy glą dać ko bie ce pier si przed
ope ra cją pla stycz ną. Po wie dzia ła, że da łam
jej du żo do my śle nia. Pa cjen ci z dys mor fo -
fo bią świę cie wie rzą, że ope ra cja zmie ni ich
ży cie. To nos czy biust są win ne, że ma ją
prob le my. Czę sto z po wo du ko lej nych za-
 bie gów wpa da ją w prob le my fi nan so we,
ro dzin ne. 
Z dys mor fo fo bią jest po dob nie jak z ano rek sją?
Ko bie ta wa ży 40 ki lo gra mów, a i tak uwa ża, że
jest gru ba.

– Są ba da nia, któ re mó wią, że oso by
z dys mor fo fo bią ma ją bar dzo po dob ne za-
 bu rze nia pro ce sów prze twa rza nia ob ra zów
w mó zgu jak oso by z ano rek sją. Ale z mo ich
ob ser wa cji wynika, że obie cho ro by do ty czą
in nych osób. Te z ano rek sją są bar dzo am-
 bit ne, na rzu ca ją so bie ogrom ny ry gor, nie
tyl ko w die cie. 

Pa cjen ci z dys mor fo fo bią nie
są tak kon kret ni, zmo ty wo wa ni,
ra czej za kom plek sie ni, nie pew ni
sie bie. 
Po wie dzia łaś, że 70 pro cent pa-
 cjen tów z dys mor fo fo bią tra fia do
le ka rza me dy cy ny este tycz nej al bo
chi rur ga pla sty ka. Za sta na wiam się
nad od wrot ną sy tu a cją – czy za bie -
gi po pra wia ją ce uro dę mo gą wy-
 wo łać dys mor fo fo bię?

– Jak naj bar dziej. Cza sem wi-
 dzę to, nie ste ty, u nie któ rych
mło dych le ka rzy, któ rzy do pie ro
wcho dzą w me dy cy nę este tycz -
ną. I na so bie te stu ją wszel kie
no wo ści. Nie róż nią się od swo-
 ich moc no prze ry so wa nych pa-
 cjen tów. 

W ja ki spo sób za bie gi este -
tycz ne przy czy nia ją się do po-
 wsta nia dys mor fo fo bii, nie jest
jesz cze do kład nie zba da ne, to
fe no men osta t nich kil ku lat, kie-
 dy po pra wia nie uro dy sta ło się
tak ma so wo do stęp ne.

Mia łyś my z mo ją sze fo wą,
do ktor Elą Ra dzi kow ską, pa cjen -
tkę z ewi den tną dys mor fo fo bią,
któ ra cho dzi ła na za bie gi do ga-

 bi ne tu kos me tycz ne go. Do szpi ta la przy
Wo ło skiej przy szła do pie ro wte dy, kie dy na
twa rzy po ja wił się rop ny stan za pal ny. Na
sa li ope ra cyj nej trze ba by ło oczysz czać ra-
 ny, usu nąć tkan ki mar twi czo zmie nio ne. Pa-
ni jest te raz w trak cie le cze nia.
Znam ko bie ty, któ re nie mal wszyst ko ma ją już
po pra wio ne.

– To już jest ewi den tne uza leż nie nie. Od
ko lej nych wi zyt, ko lej nych za bie gów, ope ra -
cji. Pani wy glą da bar dzo do brze, ale jesz cze
chce coś po pra wić. Tyl ko co? Czę sto mó wię:
na ra zie skup my się na re ge ne ra cji, a nie na
zmia nie wy glą du, któ ry jest do bry, że by nie
prze kro czyć gra ni cy i że by twarz nie sta ła
się prze ry so wa na, ka ry ka tu ral na. Na po cząt-
 ku pra cy my śla łam, że to znie chę ci pa cjen -
tki do mnie, ale na szczę ście sku tek jest od-
 wrot ny. 

W me dy cy nie este tycz nej jest tzw. ka-
 non pięk na fran cu ski i ame ry kań ski. Na
osta t nim kon gre sie chi rur gii pla stycz nej
słu cha łam wy stą pie nia pani do ktor z Fran -
cji, któ ra po ka zy wa ła róż ni ce mię dzy lif tin -
giem fran cu skim a ame ry kań skim. Po rów -
naj twa rze nie któ rych ame ry kań ski gwiazd,
któ re są zbo tok so wa ne, do twa rzy Sop hie
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Mar ce au, któ ra też ko rzy sta z za bie gów, ale
jak się uśmie cha, na dal ma de li kat ne zmar -
szczki wo kół oczu i ży wą, peł ną mi mi ki
twarz. 

Naj waż niej szy jest zło ty śro dek, do-
 świad cze nie i po czu cie este ty ki le ka rza,
któ ry prze pro wa dza za bie gi. Cza sem sły-
 szę od pa cjen tek: „Pani do ktor, za ma ło
pani po da ła bo tok su, bo ja na dal mo gę się
zdzi wić”. Mó wię, że się cie szę. Tłu ma czę,
że od po wied nio po da na tok sy na bo tu li -
no wa nie upo śle dza mi mi ki, nato miast
roz luź nia tyl ko część mięś ni, któ re nor-
 mal nie przy nad mier nym skur czu od po -
wia da ją za zmę czo ny wy raz twa rzy. Po-
 pra wiaj my, ale tak, że by nie by ło wi dać,
że jest po pra wio ne. 
Jak się za czy na uza leż nie nie od za bie gów este -
tycz nych? My ślę, że ła two moż na prze ga pić mo-
 ment, kie dy trze ba po wie dzieć „stop”.

– Ca łe ży cie mia łaś ma łe, wą skie usta.
I na resz cie je po wię kszy łaś, speł ni łaś swo je
ma rze nie. Po do basz się so bie, a jesz cze ktoś
ci po wie dział, że ład nie wy glą dasz. Do sta łaś
na gro dę i jest su per. Chcesz wię cej. 

Ży je my w cza sach Fa ce bo o ka, pod
strasz ną pre sją opi nii in nych lu dzi, nie tyl-
 ko tych z re a lu. Chce my być lu bia ni i po-
 dzi wia ni przez wszyst kich. Mu si my mieć
wspa nia łą pra cę, do brze za ra biać, spę dzać
świet nie wol ny czas i per fek cyj nie wy glą -
dać. A tym wszyst kim od ra zu dzie li my się
z „ca łym świa tem”. Zo bacz, jak wie le osób
bez przer wy ro bi sel fie. I cze ka na laj ki,
któ re dzia ła ją jak ko lej na na gro da. Ktoś
nas ak cep tu je, lu bi. 

I mo żesz po pra wiać się w nie skoń czo -
ność, że by się po do bać, głod na tak na praw -
dę ak cep ta cji. W pew nym mo men cie le karz
mu si ta kiej ko bie cie po wie dzieć, że OK, bę-
 dzie my w mia rę moż li wo ści spo wal niać
czas, po pra wiać ja kieś de fek ty, ale tak, że by
za cho wać zdro wy roz są dek i że by ta kon-
 kret na pani na dal wy glą da ła jak ona, a nie
jak czyjś klon. 
A je że li ko bie ta tra fi do le ka rza, któ ry sam jest
uza leż nio ny od za bie gów?

– Nie bę dzie te go mo men tu za trzy ma nia.
Bo sko ro le karz sam nie mógł się za trzy mać,
to jak ma w tym po móc pa cjen tce?
W ko lo ro wych ma ga zy nach zwy kłe ko bie ty
oglą da ją te ide al ne, któ re się nie sta rze ją.

– Od pań w wie ku 40, 50 lat naj czę ściej
sły szę: „Tyl ko nie chcę wy glą dać jak…”, i tu
pa da na zwi sko któ rejś z to po wych ce le bry -
tek. Uwiel biam ta kie pa cjen tki, bo wiem, że
ma my po dob ne po czu cie este ty ki. Zro bi my

od mło dze nie, od świe że nie wy glą du, a nie
to tal ną me ta mor fo zę.

Dla wie lu mło dych dziew czyn ce le bryt ki
są wzo rem. Przy cho dzą do ga bi ne tu ze zdję-
 cia mi swo ich ido lek. My ślą, że du że usta,
wy dat ne po li czki bę dą prze pust ką do lep-
 sze go ży cia, atrak cyj nej pra cy, par tne ra, zro-
 bie nia ka rie ry. 

Ta ki ob raz wy kre o wa ły współ czes ne me-
 dia. Sa mi stwo rzy liś my te ka ry ka tu ral ne
twa rze z za tra co ną mi mi ką, nad mier nie po-
 wię kszo ny mi koś ćmi po li czko wy mi i usta-
 mi. Twa rze ma ski. 
Dla wie lu ko biet ide ał pięk na.

– Na tu ral ne pro por cje są cał ko wi cie za-
 tra co ne. Po patrz my na ry sun ki Mi cha ła
Anio ła – żad na ko bie ta nie ma nad mu cha -
nych ust czy po li czków, nie na tu ral nie wiel-
 kie go biu stu przy drob nej syl wet ce. 

By łam nie daw no we Fran cji, tam na uli-
 cach pra wie nie wi dzi się prze ry so wa nych
twa rzy, w Niem czech też nie, a na Ukra i nie,
w Ro sji na wet mło de dziew czy ny są to tal nie
ostrzyk nię te, tak że nie moż na okre ślić ich
wie ku. 30-let nia ko bie ta nie róż ni się od 50 -
-let niej. 

Ja dłam ko la cję ze zna jo my mi, przy sia dła
się do nas ich ko le żan ka. Ład na, wi dzę, że
na twa rzy mia ła ro bio ne za bie gi z me dy cy -
ny este tycz nej. By łam pew na, że jest to za-
 dba na pięć dzie się cio lat ka.

A oka za ło się, że pani ma 35 lat! 
A wra ca jąc do zdjęć w ga ze tach – bar dzo

iry tu je mnie re tusz. 50- let nia ko bie ta, któ ra
wy glą da na 20- lat kę. Tyl ko nikt nie tłu ma -
czy, że zdję cie zo sta ło pod da ne ob rób ce.
I je że li pani ze zdję cia nie zo sta nie pod pi sa -
na imie niem i na zwi skiem, nie bę dzie my
wie dzie li, kto to jest. Nie upie raj my się, że
tyl ko ko bie ta do czter dziest ki mo że być
pięk na. To tal na nie praw da. 

Wy star czy po pa trzeć na 72-let nią He-
 len Mir ren czy 83-let nią Ju di Dench – wy-
 glą da ją prze pięk nie i ma ją fan ta stycz ną
mi mi kę. 

Osta t nio głoś no by ło o Cla u dii Car di na le, któ rej
zdję cie z 1959 ro ku zna laz ło się na pla ka cie za-
 po wia da ją cym 70. Fe sti wal Fil mo wy w Can nes.
Kom pu te ro wo od chu dzo no ją w ta lii i udach, wy-
 dłu żo no no gi. 

– Czy li iko na, jed na z naj pięk niej szych
ko biet w hi sto rii świa to we go ki na, oka za ła
się za gru ba dla dzi siej sze go Can nes! 
Oglą da łam nie daw no „Mo ją mat kę” Na nniego
Mo ret tie go. Jest ta ka sce na, kie dy głów na bo ha -
ter ka – re ży ser ka – pa trzy na sta ty stów do sce-
 ny w fa bry ce. Py ta: „Co to ma być – wy bo tok so -
wa ne ko bie ty z na pom po wa ny mi usta mi! Po-
 trze bu ję nor mal nych lu dzi”. I sły szy od kie row ni -
ka pro duk cji, że tak te raz wy glą da ją nor mal ni lu-
 dzie. 

– Ca ła praw da o na szej rze czy wi sto ści.
Zna jo ma po trze bo wa ła mo de lek do se sji
zdję cio wej. Wszyst kie, któ re się zgło si ły,
mia ły nad mier nie po wię kszo ny biust
i na pom po wa ne usta. Mu sia ła je ode słać
i za zna czyć w kon trak cie, że dziew czy ny
mu szą być na tu ral ne. Nato miast do brą
rzecz ro bią por ta le in ter ne to we. Po ka zu -
ją zna ne ko bie ty nad mier nie ostrzyk nię -
te, któ re uza leż ni ły się od za bie gów, po-
 rów nu ją ich obec ne twa rze z ty mi sprzed
dzie się ciu lat. I za czy na to dzia łać ja ko
prze stro ga.

Nie cho dzi o to, że byś my prze sta ły dbać
o sie bie. Me dy cy na este tycz na i chi rur gia
pla stycz na są do bro dziej stwem na szych
cza sów, poz wa la ją po zbyć się kom plek sów.
Śmie ję się ra zem z mo i mi pa cjen ta mi – jak
to do brze, że moż na za po mo cą strzy kaw ki
lub skal pe la spo wol nić upływ cza su. Uwiel-
 biam ope ro wać opa da ją ce po wie ki, moż na
uzy skać efekt od mło dze nia o 10-15 lat! Po-
 dob nie jest z ope ra cja mi pier si. Od po wied -
nie po wię ksze nie lub po mniej sze nie przy-
 wra ca syl wet ce do bre pro por cje. Je że li gar-
 ba ty nos szpe ci ko bie tę, to dla cze go go nie
po pra wić?

Osta t nio po wię ksza łam pa cjen tce pier si.
Kie dy zdję łyś my ban da że i zo ba czy ła wy-
 nio słość na klat ce pier sio wej, gdzie wcześ -
niej nie by ło nic, po pła ka ła się ze szczę ścia.
Ko bie ta, któ ra od wie lu lat ma rzy ła, że by
mieć biust. 

Czę sto panie przy jeż dża ją na ope ra cje
z mę ża mi i nie rzad ko sły szę od nich: „Tak
bar dzo ko cham żo nę, że nie ma to dla
mnie żad ne go zna cze nia, czy po wię kszy
pier si, czy nie. To ona zre a li zo wa ła swo je
ma rze nia”. 

I to jest naj waż niej sze, re a li zuj my ma rze-
 nia nie mę ża czy par tne ra, ale swo je. +

CZASEM SŁYSZĘ: 
„ZA MAŁO PANI

DAŁA BOTOKSU,
BO JA NADAL MOGĘ

SIĘ DZIWIĆ”
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