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Literatura kryminalna 

Katarzyna Bonda, najpopular-
niejsza autorka w Polsce, mówi 
o tym, jak stworzyła Saszę Za-
łuską, ile z Bogdana Lacha jest 
w Hubercie Meyerze, jak od-
bierają jej książki czytelnicy 
za granicą i o sukcesie, jaki 
osiągnęła.  

Jakie to uczucie, kiedy sprze-
daje się ponad dwa miliony 
książek, co oznacza, że staty-
stycznie, jak wyczytałam, pa-
ni książka jest w co szóstym 
polskim domu? 
To jest piękne! Jestem zasz-

czycona, że ludzie zaufali mi, 
zainwestowali w przeczytanie 
książek swój czas i pieniądze - 
czasem 40 złotych, czasem 8, 
bo moje książki ukazują się też 
w formacie pocketowym (kie-
szonkowym - red.), o co wal-
czyłam. Ja w ogóle walczyłam 
o to, aby być czytaną, popular-
ną autorką, bo moje książki to 
branża rozrywkowa. Mówię to 
celowo, bo wiem, że niektórzy 
mojego pisania nie nazywają li-
teraturą, a prozą gatunkową, 
kryminalną. Do swojego sukce-
su mam stosunek bardzo po-
korny, bo pamiętam czasy, kie-
dy moje książki się nie sprzeda-
wały, wiem, co znaczy siedem 
naprawdę chudych lat. To też 
nie jest sukces tylko na polskim 
rynku, ale też za granicą - za-
kontraktowanych jest dwanaś-
cie krajów. 

Niedawno doszły Włochy. 
Tak. Włosi akurat wydadzą 

dwie książki równocześnie: 
„Pochłaniacza” i „Okularnika”. 
Jako jedne z pierwszych były 
Czechy, Rosja, Holandia, Niem-
cy i tak sukcesywnie moje 
książki wychodzą w zależności 
od tego, jak jestem wpisana 
w katalog wydawniczy. Nie 
ukrywam, że dla mnie to duża 
niespodzianka. Dlatego, że 
mnie rynek polski początkowo 
nie rozpieszczał, jeżeli chodzi 
o polską prasę, krytykę, nie do-
stawałam też nagród. To, co 
mnie zbudowało, to czytelnicy. 
Ludzie mnie czytają. Dlatego 

też ja im to oddaję. Jeżdżę 
do każdej najmniejszej miej-
scowości na spotkania autor-
skie, odpowiadam na listy 
i mam ogromny szacunek dla 
czytelnika. Dlatego, że sukces, 
o którym pani mówi, zawdzię-
czam moim czytelnikom. Pro-
szę mi wierzyć, że nie ma pisa-
rzy, którzy nie chcą być czytani. 
Jeżeli pani pisze opowieść, 
wkłada pani w nią swoje serce, 
pracę, energię - to chce pani być 
czytana.  

Pani spotkania to właści-
wie tournée promocyjne - 
kilka miesięcy podróży 
po całej Polsce. Nie wszy-
scy pisarze tak robią. 
Dla mnie to prawdziwa 

przyjemność, naprawdę. Kiedy 
piszę książkę, siedzę w mojej 
„jaskini” w dresie, w polarze, 
nie wychodzę do ludzi. W cza-
sie zapisu jestem odcięta 
od świata zewnętrznego, nie 
wychodzę do ludzi. Jasne - 
mam dziecko, które muszę wy-
prawić do szkoły, psa, którego 
trzeba wyprowadzić na spacer, 
załatwić coś w urzędzie. Nor-
malnie funkcjonuję, ale poza 
tymi codziennymi obowiązka-
mi - odcinam się. To jest taki 
czas, kiedy nie ustawiam tej 
trasy promocyjnej, jak to pani 
nazywa. Ale kiedy książka jest 
gotowa i idzie do druku, czyli 
moja opowieść się materializu-
je, przychodzi taki czas, że aż 
mam ochotę wyjść do ludzi, 
przebrać się w normalną odzież 
i zobaczyć ludzi, którzy mnie 
czytają. To dla mnie ważne, bo 
kiedy piszę, mam codziennie 
takie wątpliwości: czy to 
w ogóle ma sens? Czy to, co pi-
szę, się spodoba? To jest pięk-
ne, kiedy ludzie przychodzą 
na spotkania ze swoimi histo-
riami związanymi z przeczyta-
niem moich książek, przycho-
dzą z pochwałą, z krytyczną 
oceną, z prezentami, z uwaga-
mi. Odbieram to na takim po-
ziomie magicznym. Oczywiś-
cie, mogłabym tego nie robić 
i spotykać się tylko z moimi ko-
legami pisarzami na festiwa-
lach - też to robię. Ale ja po pro-
stu czerpię pozytywną energię 
od czytelnika. Paradoksalnie to 
trwa krótko w porównaniu 
do czasu zapisu i dokumenta-
cji, bo około trzech miesięcy. 
Po takim czasie, kiedy miałam 
szansę pobyć z moim czytelni-
kiem, odbiorcą, kimś, kto jest 
najważniejszy dla mnie, zaw-
szę robię update, nadbudowę 
danych i zastanawiam się, co 
dalej, w którą stronę pójdę. Nie 
ukrywam, że się zmieniam, 
mój zapis się zmienia. Rodzaj 
narracji, nawet gatunek u mnie 
zawsze jest dopasowany do hi-
storii, którą wybieram. I to nie 
jest tak, że ja się dostosowuję 

do gustu. Ludzie prawdopo-
dobnie by chcieli, abym pisała 
za każdym razem podobną 
opowieść kryminalną, a ja tak 
nie potrafię. Za każdym razem 
opowiadam zupełnie inaczej, 
co innego mnie interesuje. 
Wszystkim się nie będę podo-
bać i to zawsze ludziom mó-
wię, więc piszę dla tych, któ-
rym coś to daje. 

Jak odbierane są pani książ-
ki za granicą? Czy tam czy-
telników ciekawi Polska? 
Tak, odczytywane są 

na tych wszystkich konteks-
tach poza kryminałem. 
Wszystko to, co przez lata wy-
tykano mi u nas jako manka-
ment, ceni czytelnik zagranicz-
ny. Ludzie za granicą, my sobie 
z tego nie zdajemy sprawy, bar-
dzo niewiele o nas wiedzą. Mó-
wię o mentalności, w jaki spo-
sób myślimy, jakie mamy ma-

rzenia, jaki mamy system go-
spodarczy, polityczny, społecz-
ny, co się u nas dzieje, co jest 
modne, jaka jest typowa polska 
dusza, o naszej martyrologii, 
mesjanizmie, o naszej prze-
stępczości. To wszystko ich 
bardzo ciekawi. Jest też tak, że 
moje książki wychodzą w du-
żych wydawnictwach, tzw. 
wielkiej piątki, np. Random 
House. W Niemczech byłam 
na liście bestsellerów. W „Buch 
Aktuell”, prestiżowej gazecie, 
doceniono to, co w Polsce 
w „Pochłaniaczu” było kryty-
kowane: że za dużo wątków, że 
Bonda rozmija się z krymina-
łem, profanuje gatunek, wyty-
kano mi mnóstwo mankamen-
tów, tymczasem tam oceniono 
to wszystko jako walor książki. 
Z kolei kiedy byłam w Indiach, 
bałam się, w jaki sposób tam 
będzie to odczytane, ponieważ 
Sasza jest suchą alkoholiczką, 

samotnie wychowuje dziecko, 
zajmuje się profilowaniem, 
czyli pracuje w policji, a kobieta 
w tamtym rejonie ma zupełnie 
inną funkcję życiową - mówiąc 
ogólnie. A zostało to bardzo do-
brze odczytane. Te kobiety by-
ły zafascynowane, że my, Polki, 
jesteśmy tak wyemancypowa-
ne, że one marzą, aby jak Sasza 
wejść w buty mężczyzny i sa-
modzielnie podejmować decy-
zje. W Holandii zaś najciekaw-
sze okazały się te wszystkie ele-
menty rozwiązania zagadki 
za pomocą zapachu; osmolo-
gia. 

Czyli „Pochłaniacz” się spo-
dobał, a potem kupili resz-
tę serii? 
Tak. Chociaż muszę pani 

powiedzieć, że kiedy sprzeda-
łam prawa do „Pochłaniacza” 
Brytyjczykom, to pierwsza 
część serii była jeszcze maszy-
nopisem. A oni od razu kupili 
prawa do całości serii. Dzwonili 
do mnie wtedy różni polscy 
wydawcy, koledzy pisarze z py-
taniem: „Bonda, jak ty to zrobi-
łaś? Przecież tej książki jeszcze 
nie ma!”. I tak sobie myślę, że 
można na to patrzeć z różnych 
perspektyw. W moich książ-
kach jest bardzo wiele elemen-
tów i każdy znajduje coś dla 
siebie. Czytają mnie w Polsce, 
za granicą; ludzie dojrzali i bar-
dzo młodzi, wykształceni i ta-
cy, którzy od 30 lat książki nie 
mieli w ręku. I wciągają się 
w moją opowieść. 

Pamięta pani, jak wymyśli-
ła Saszę Załuską? 
Oczywiście! 

To jak to było? 
Czasem wydaje nam się, że 

czegoś chcemy, ale wcale tego 
nie potrzebujemy. I odwrotnie: 
nasze marzenie długo się nie 
spełnia, a okazuje się, że coś in-
nego było nam dane - jak seria 
z Saszą w moim przypadku. 
Pracowałam nad zupełnie inną 
książką, która nigdy nie pow-
stała, z tej przyczyny, że były 
tam treści niewygodne dla ka-
zachstańskiego wywiadu. Mó-
wię to głośno i świadomie, jak-
by coś mi się stało… Zdecydo-
wałam, że nie będę tej książki 
pisać, bo rodzina i jej bezpie-
czeństwo jest dla mnie waż-
niejsza. Ale wydałam wszyst-
kie pieniądze, jakie miałam - 
a nie miałam ich dużo - na do-
kumentację, wydałam zaliczkę 
od wydawcy, więc poszłam 
i powiedziałam, że oddam za-
liczkę w ratach. Mój wydawca 
zaproponował, abym wymyśli-
ła coś innego. 

I wymyśliła pani Saszę. 
Nie od razu! Najpierw się 

zbiesiłam! Jak nad czymś pra-

cuję, to jestem absolutnie zaan-
gażowana. Ale zawsze powta-
rzam, że nie należy decyzji po-
dejmować pochopnie wieczo-
rem, tylko najlepiej przespać 
się i zrobić to rano. Mój wydaw-
ca jest mądry i wysłał mnie 
do domu. Poszłam, nie spałam 
całą noc. Wstałam rano, zapro-
wadziłam dziecko do przed-
szkola, wróciłam do domu, 
usiadłam do komputera 
i w cztery godziny napisałam 
konspekt o Saszy. Miał siedem-
naście stron, w punktach. Był 
to sekret Saszy, profil zawodo-
wy Saszy, profil osobisty Saszy 
i cztery części streszczenia. 

Czyli sekret, który poznaje-
my w „Czerwonym Pająku”, 
wymyśliła pani na począt-
ku? 
Tak. Oczywiście to było sie-

demnaście stron, więc tylko ta-
ki zarys, rodzaj drabinki. Jak to 
napisałam, przeczytałam i wy-
słałam. Jeszcze raz tego same-
go dnia przepisaliśmy umowę 
z wydawcą. Na pewno ta histo-
ria, której nigdy nie napisałam, 
w jakimś stopniu zawiera się 
w opowieści o Saszy. To jest 
magia tego zawodu: można 
przetworzyć fabułę, postaci. 
I powiem szczerze, że nie je-
stem pewna, czy gdybym napi-
sała tamtą książkę, to byśmy się 
spotkały i pani by mnie zapyta-
ła o te dwa miliony książek. 

„Czerwony Pająk” to opo-
wieść o Saszy, ona jest 
w epicentrum zdarzeń. 
Czytając „Pochłaniacza”, 
„Okularnika”, a szczególnie 
„Lampiony” irytowałam się 
momentami, że spycha pa-
ni Saszę czasem na boczny 
tor. Ale ta seria, ze szcze-
gólnym naciskiem 
na „Czerwonego Pająka”, 
to też opowieść o Polsce... 
Boże, jaki piękny komple-

ment! 

To książka o tym, jak rodzi-
ła się polska demokracja 
i mafia na styku polityki, bi-
znesu, przestępczości zor-
ganizowanej i służb. 
Bardzo cieszę się, że na ta-

kim poziomie pani tę serię od-
biera, bo przyznaję, że w pew-
nym momencie nie intereso-
wało mnie już, kto zabił, czyli 
nie interesowała mnie Sasza ja-
ko detektyw, ale czteroelemen-
towa historia pokazująca Pol-
skę z czterech miejsc. Mnie in-
teresowało takie zoomowanie, 
aby czytelnik z rozrzuconych 
puzzli ułożył sobie obrazek. 
Od początku wiedziałam, w ja-
ki sposób to ma się zamykać, 
więc aby nie spalić tej historii, 
trochę ją wycofałam. Niektórzy 
czytelnicy nie mogą mi tego 
darować. Ale nie umiałam ina-
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Katarzyna Bonda debiutowała w 2007 r. powieścią kryminalną 
„Sprawa Niny Frank” z Hubertem Meyerem jako protagonistą
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Rynek polski mnie 
początkowo nie 
rozpieszczał, jeśli chodzi 
o prasę i krytykę. Nie 
dostawałam też nagród. 
To, co mnie zbudowało, 
to czytelnicy

czej o Saszy i Polsce opowie-
dzieć. W „Pochłaniaczu” Sasza 
pojawia się na 160. stronie. Jest 
prolog, a potem inna opowieść. 
Teraz mam taki dobry mo-
ment, bo konfrontuję się z opi-
niami o wszystkich częściach 
serii, dlatego muszę ostrzec 
tych, którzy jeszcze jej nie czy-
tali, że stoję na półce z powieś-
ciami kryminalnymi, ale jeśli 
oczekują rasowego kryminału, 
to mogą się czuć zawiedzeni. 
Tam jest 30 proc. kryminału, 
a reszta to jest opowieść, jak pa-
ni powiedziała, o Polsce: kame-
ralna, z 1946 roku, jak w „Oku-
larniku”, dotycząca transfor-
macji i tego, jak kształtowała 
się obecna Rzeczpospolita, jak 
w „Czerwonym Pająku”, albo 
awanturnicza opowieść o mieś-
cie, jak w „Lampionach”. 

„Lampionami” pani namie-
szała, łamiąc zasady po-
wieści kryminalnej. 
Wiem, ludzie mi czasem za-

rzucają, że złamałam wszelkie 
możliwe zasady, ale inni piszą 
do mnie, że to ich ulubiona 
część, bo jest taka zwariowana 
i kompletnie inna! Albo że ich 
ulubioną książką jest moja 

pierwsza książka, którą ja 
chciałabym spalić (śmiech). Po-
wiem pani, że stwierdziłam, że 
może już nigdy nie będę miała 
szansy na to, aby napisać po-
wieść tak inną od wszystkich, 
jakie dotychczas napisałam. 
Ten żywioł ognia mnie do tego 

prowokował i ja za nim posz-
łam w „Lampionach”. Łódź 
mnie absolutnie pochłonęła. 

Wspomniała pani o chęci 
spalenia pierwszej książki, 
czyli „Sprawy Niny Frank” 
z Hubertem Meyerem. To 
bohater z Katowic... 
Ta piękna komenda, w któ-

rej on pracuje, to jeszcze stoi? 

Stoi. 

To dobrze, bo dla Meyera 
i dla mnie to ważne miejsce 
(uśmiech). 

A czy prawdą jest, że pier-
wowzorem Huberta 
Meyera był pan Bogdan 
Lach? 
Tak, to prawda. Nie mógł 

być nikt inny, bo nie było wtedy 
innego profilera! Bogdan Lach 
był wtedy tajny, był szefem 
sekcji psychologów. Spędzałam 
spotkania autorskie na tłuma-
czeniu, kim jest profiler. Dzisiaj 
to się może wydaje absurdalne, 
jakieś kombatanckie opowieś-
ci, ale w tamtym czasie nie było 
w Polsce nawet fachowej litera-
tury na ten temat. Były dwie 
książki: jedna wydana przez In-
stytut Ekspertyz Sądowych 
w Krakowie, a druga „Motywy 
zbrodni” Johna Douglasa i Mar-
ka Olshakera. Bogdan Lach był 
jedyny, on robił szkolenia, nie 
tylko dla policjantów i psycho-
logów, ale dla sędziów, proku-
ratorów i ludzi, którzy chcieli 
mieć wiedzę o profilowaniu. 
Mam taką czelność, aby mó-
wić, że ja, jako jedna z pierw-
szych, napisałam o nim. 
Na pewno był to pierwszy tekst 

w gazecie, w „Newsweeku”. 
Kiedy pierwszy raz usłyszałam 
o Bogdanie, komendant, który 
podawał mi nielegalnie kontakt 
do niego, nie potrafił nawet 
wymówić słowa „profiler”, nie 
wiedział, czy to angielskie, czy 
może polskie? Potem śmiali-
śmy się z tego z panem komen-
dantem. W tamtym czasie była 
to wiedza absolutnie fascynu-
jąca, a na pierwsze spotkanie 
z Bogdanem jechałam uzbrojo-
na w wiedzę z tych dwóch ksią-
żek i filmów typu „Milczenie 
owiec”. Najpierw Bogdan 
sprawdził mnie, czy odróżniam 
podejrzanego od oskarżonego. 

I zdała pani. 
No nie wyrzucił mnie 

po półgodzinie, wyjechałam 
dosyć późno, kiedy Bogdan 
musiał wracać do domu, do ro-
dziny, a jest bardzo rodzinny, 
bo robi przetwory z żoną, gra 
z synem w piłkę. No, porząd-
nym chłopem jest! Wyjecha-
łam z katowickiej komendy 
urzeczona jego wiedzą, uzbro-
jona w informacje i wiedziałam 
już, że to musi być postać litera-
cka. Trochę czasu minęło jed-
nak, zanim napisałam książkę. 

Meyer jest do niego bardzo 
podobny? 
Starałam się oddać genial-

ność Bogdana, jeśli chodzi o za-
wodowe rzeczy, ale sferę pry-
watną Huberta Meyera stwo-
rzyłam na kontrze, jest to re-
wers Bogdana. Dlatego tak na-
wywijałam w życiu Huberta: co 
chwilę inna baba (śmiech). 
A Bogdan jest niesamowitą 
osobą, człowiek opoka! 

Będzie czwarta książka 
z Hubertem Meyerem? 
Tak, obiecałam, że będzie. 

I będzie działa się tutaj, u was, 
na Śląsku i w Zagłębiu, bo 
wiem, że tu jest ten odwieczny 
konflikt, chociaż jeszcze nie 
do końca rozróżniam, gdzie jest 
granica, bo nie przyjechałam 
na dokumentację (śmiech). 

Polubiła pani Śląsk podczas 
pracy nad serią z Meyerem? 
Tak. W ogóle o Śląsku pisze 

się łatwo. Ta aglomeracja, połą-
czenie tych miast, to, że te 
przestrzenie się przenikają, że 
jest tak duża anonimowość, że 
są miasta, gdzie jest dopiero 
jedno pokolenie żyjące tutaj 
od urodzenia, to jest absolutnie 

fascynujące i to doskonałe 
miejsce dla kryminału. A z dru-
giej strony, jest taki nerw śląski, 
i zagłębiowski pewnie też - zba-
dam go! - który lubię. Tylko 
obawiam się wrócić 
do Huberta, bo o Saszę się cały 
czas trzęsłam, a jego to się boję, 
bo on jest tak niesubordynowa-
ny w zapisie, cały czas muszę 
z nim walczyć. 

Bo żyje własnym życiem? 
Tak, żeby pani wiedziała 

(śmiech)! Poza tym jest szowi-
nistą. No nic, będzie ciekawie! 

Seria z Saszą jest skończo-
na. Jakie ma pani plany pi-
sarskie? 
Szczerze? Po raz pierwszy 

w życiu mam taki moment, że 
nic nie muszę, że nie mam no-
ża na gardle, dedline’u w wy-
dawnictwie. Mogę odpocząć 
i pomyśleć. Mam też świado-
mość, że odium serii o Saszy 
jest ciężkie i trudno będzie mi 
zaspokoić oczekiwania wszyst-
kich. Boję się tego, co dalej, bo-
ję się, że część ludzi się rozcza-
ruje. Myślę, że czeka mnie cie-
kawa konfrontacja. Ale dźwig-
nę to! (uśmiech). ¹

O Śląsku pisze się łatwo. 
Aglomeracja, duża 
anonimowość, 
przestrzenie, które się 
przenikają: to jest  
doskonałe miejsce  
dla kryminału
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FENOMEN
Cudotwórcą? - Nie, jestem tylko uniwersalnym kluczem, 
który otwiera naszą wewnętrzną aptekę. Organizm 
ludzki sam potrafi o siebie zadbać, trzeba mu tylko cza-
sem pomóc – mówi znany bioenergoterapeuta Bogu-
sław Mikołajczak.

Jego praca z energiami zaczęła się od choroby 
matki. Miał 18 lat, kiedy poważnie zachorowała. Do 
Wrocławia miał przyjechać słynny Harris i Mikołaj-
czak poszedł, by wyprosić dla niej jak najszybszy 
termin. Wówczas bioterapeuta współpracujący z 
Harrisem powiedział mu, że ma właściwości uzdro-
wicielskie. Bogusław śmiał się z tego, ale kiedyś ko-
legę bolała głowa, więc przyłożył mu do niej rękę. Po 
krótkim czasie ból minął. Potem przyszła po pomoc 
babcia kolegi. Zaczęli się pojawiać nieznajomi ludzie. 
Wówczas wystraszył się tego fenomenu, jakim obda-
rował go los i przestał uzdrawiać.

Jednak po paru latach młodzieńcze zainteresowania 
i predyspozycje znów się ujawniły. Zaczął się dosko-
nalić i uczyć od najlepszych bioenergoterapeutów 
i uzdrowicieli na świecie. Był pierwszym Polakiem, 
który pobierał nauki u słynnej gruzińskiej uzdrowiciel-
ki Dżuny Dawitaszwili. Leczyła ona m.in. Breżniewa, 
Czernienkę i Felliniego. Mikołajczak uczył się też w 
Uzbekistanie, na zachodzie Europy. Przebywając w 
klasztorze tybetańskim posiadł wiedzę buddyjskich 
mnichów, uczył się cierpliwości i spojrzenia na świat 
od ludzi Dalekiego Wschodu, a osobisty mistrz wpro-
wadzał go w skomplikowane tajniki pracy z ener-
giami. Jednak on sam najchętniej sięga po metody 
Dżuny, czyli po masaż bezdotykowy, korygujący i 
wzmacniający biopole. Przesuwając rękę w pewnej 
odległości od ciała pacjenta doskonale wyczuwa, 
gdzie występują zaburzenia. „Nie jestem lekarzem, u 
mnie przede wszystkim liczy się efekt końcowy, czyli 
dobre samopoczucie i powrót do zdrowia”- mówi.
Bogusław Mikołajczak uchodzi dziś za jednego z 
największych fenomenów polskiej bioenergoterapii, 
a efektom, jakie uzyskuje często przygląda się me-

dycyna klasyczna. Mikołajczak na co dzień współ-
pracuje z lekarzami. Twierdzi, że najlepsze efekty 
przychodzą wtedy, gdy medycyna konwencjonalna 
i niekonwencjonalna wzajemnie się uzupełniają. W 
rozmowie z pacjentem zawsze podkreśla znaczenie 
tej wzajemności.

Wdzięczni pacjenci, którzy dzięki niemu odzyskali zdro-
wie chętnie dzielą się wrażeniami i sukcesami uzyska-
nymi po terapiach.

„Zgłosiłem się do Pana Mikołajczaka z „męskim” prob-
lemem, mówi Pan Ireneusz. Miałem znacznie powięk-
szony gruczoł prostaty. Jedyną metodą gwarantującą 
wyleczenie był zabieg chirurgiczny przy pełnej narkozie. 
Bardzo się tego bałem i na tym tle rozwinęła się u mnie 
nerwica, której towarzyszyły silne bóle i zawroty głowy. 
Po serii zabiegów gruczoł krokowy zmniejszył się do 
swoich naturalnych rozmiarów. Ustąpiły także bóle i leki. 
Dziękuję za wyleczenie.”

Pani Urszula od 10 lat nie wiedziała, co to znaczy 
śmiać się, cieszyć życiem i normalnie funkcjonować. 
Pomimo tego, że ma kochającego męża, normalny 
dom i wszystko, co człowiekowi prawdopodobnie jest 
do szczęścia potrzebne. Kobieta bała się wychodzić 
z domu, rozmawiać z ludźmi, nie opuszczała łóżka 
przez większą część dnia. Wszystko to przez depre-
sję, na którą cierpiała. Na wizytę u Pana Mikołajczaka 
zdecydowała się bez wielkiego przekonania. Nie wie-
rzyła, że poprzez niekonwencjonalne metody można 
sobie poradzić z taką chorobą. Niezwykła moc tego 
człowieka zadziałała na nią jak czarodziejska różdżka, 
choć nie od razu osiągnęła całkowitą równowagę psy-
chiczną. Na to potrzeba było miesięcy, ale za to dzisiaj 
chce się śmiać, cieszyć i korzystać z życia. Osobom 
dotkniętym podobną chorobą chce powiedzieć, żeby 
się nie poddawali, walczyli, szukali.

O fenomenalnych zdolnościach Mikołajczaka przeko-
nała się również Pani Małgorzata. Była przerażona, 
gdy dowiedziała się, że czeka ją operacja torbieli na 
jajnikach. W oczekiwaniu na miejsce w szpitalu zdecy-
dowała się na zabiegi bioenergoterapii u Pana Bogu-
sława. Gdy po 6 zabiegach zrobiła kontrolne badanie 
USG, okazało się, że jedna z torbieli zniknęła. Nie za-

stanawiając się postanowiła kontynuować zabiegi. Po 
serii 10 wizyt 2 pozostałe torbiele zniknęły, a operacja 
okazała się niepotrzebna.

Dwa lata temu wszystko w życiu Pani Jolanty stanęło 
pod znakiem zapytania, wszystkie plany, rodzina, pra-
ca zawodowa. To przerażające uczucie, że można to 
wszystko stracić była obezwładniające. Nie miałam 
siły nawet płakać – mówi, moje serce było do niczego. 
Tylko poważna operacja kardiologiczna była moją ostat-
nią nadzieją. Zdecydowałam się na nią. Wyznaczono 
mi termin i zlecono wykonanie szeregu dodatkowych 
badań. Miałam dwa i pół miesiąca do operacji. By nie 
zwariować z własnymi myślami i jakoś okiełznać para-
liżujący lęk, postanowiłam też coś robić. Umówiłam się 
na zabiegi u poleconego mi bioenergoterapeuty Pana 
Mikołajczaka. Po 8 zabiegach pojechałam na ostatnie 
badanie przedoperacyjne. Słów, które wypowiedziała 
Pani docent nie zapomnę do końca życia „ to jest nie-
możliwe, to nie jest Pani serce.” Okazało się, że stan 
moich zastawek był tak dobry, że operacja nie była wy-
magana. Nie potrafię słowami wyrazić wdzięczności dla 
Pana Bogusława. Dziękuję to za mało.

Czy może być większa satysfakcja dla bioenergoterape-
uty niż takie opowieści? A to przecież tylko kilka histo-
rii, o których opowiedzieli nam pacjenci. Podobnych jest 
znacznie więcej. Z podobną wdzięcznością mówi Pani 
Krystyna, która pozbyła się problemów skórnych, Pan 
Józef, który bez leczenia farmakologicznego pozbył się 
wrzodów żołądka, Pani Janina, u której udało się wyre-
gulować wysokie ciśnienie w oku, nie mówiąc już o rodzi-
cach wielu dzieci, które w gabinecie Mikołajczaka pozby-
ły się alergii, moczenia nocnego czy nadpobudliwości.

PODOBNE HISTOrIE MOżNA By MNOżyć.

Bogusław Mikołajczak wciąż pracuje nad sobą. żaden 
z jego pacjentów nigdy nie usłyszał „Ja pana uleczę” 
Takie rzeczy mówią tylko szarlatani - twierdzi. Dzięki 
specyficznym właściwościom swojego biopola może 
stymulować układ odpornościowy i wyzwolić siły samo-
obronne chorych. Jest przekonany, że każdy organizm 
posiada nieograniczone i do końca jeszcze nierozpo-
znane możliwości samoleczenia.

Bogusław Mikołajczak przyjmuje regularnie 
w Katowicach, tel. 32 757 27 76, www.biomat.pl

Pani Anna Lisiecka , która cierpiała na uciążliwą alergię 
z objawami ciągłego kataru i zmianami skórnymi. Prze-
szkadzało jej to w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki 
zabiegom u Bogusława Mikołajczaka skutecznie pozbyła 
się uciążliwych dolegliwości. Dzisiaj jest pogodną , pełną 
energii młodą osobą w pełni korzystająca z uroków życia 
bez choroby. 

Wśród schorzeń, w których zaobserwowano po-
prawę stanu zdrowia osób korzystających z terapii 
Bogusława Mikołajczaka, wymienić można m.in.: 
choroby układu krążenia, schorzenia skóry, aler-
gie, migreny, bóle głowy, nerwice, depresje, stany 
lękowe, bezsenność, choroby nosa, gardła, krtani, 
uszu, wady wymowy, choroby układu pokarmowe-
go, wątroby, trzustki, choroby układu moczowego, 
choroby neurologiczne (Parkinson, stwardnienie 
rozsiane), choroby tarczycy, oczu (jaskra, zapale-
nie spojówek), stany zapalne narządów ruchu, nie-
dowład kończyn, schorzenia reumatyczne, choroby 
kręgosłupa, schorzenia onkologiczne, ginekolo-
giczne (mięśniaki, guzy sutków).
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