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Sukces bez
wysiłku
nie istnieje!

Inspirująca histo-
ria młodej dziewczyny 
- Zoey Wright, obecnie 
jednej z najlepszych kulturyst-
ek na świecie, która porywa do działania 
kolejne pokolenia młodych zawodniczek. 
Pokazuje, że stomia nie jest przeszkodą, 
tylko symbolem zwycięstwa nad chorobą.

Wybory to nasze 
decyzje - wywiad 
z Grzegorzem W. Kołodko

O ciekawości życia, świata i wyborach  
z jedną z najciekawszych i najbarw-
niejszych postaci życia publicznego  
w Polsce. Znany na całym świecie profesor 
nauk ekonomicznych, który był ministrem 
finansów, w randze wicepremiera,  
aż w czterech rządach! Nurkuje, podró-
żuje, pisze, fotografuje, naucza, biega - 
zwłaszcza maratony.

Dużo hałasu o COŚ!
- wywiad z Agatą Passent

Autorka wspaniałych książek.
Dziennikarka, felietonistka. Prezeska 
Fundacji Okularnicy im. Agnieszki 
Osieckiej. Szczera, prawdziwa, otwarta, 
towarzyska. Oddziela Agnieszkę 
Osiecką, która jak mówi należy do 
wszystkich i popularyzuje jej dorobek, 
od Agnieszki Osieckiej - mamy.  Robi 
czasem „dużo hałasu” - ale tylko  
o rzeczy ważne!
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Przyjdzie czas, kiedy ZIMA zapyta nas, co robiliśmy przez całe lato... Które posta-
nowienia zrealizowaliśmy, jakie mamy na kolejny sezon. Zima jest INNA i wyjątkowa, 
kończy jeden rok i zaczyna kolejny. Mogą jej tego pozazdrościć inne pory roku. Może 
tym razem bez corocznych podsumowań i postanowień, przyjmijmy PO PROSTU ten 
zimowy czas z radością i wykorzystajmy każdy jego dzień, jakby był tym ostatnim 
w naszym życiu. Z pasją, energią, przyjaźnią! Niech to będą moje życzenia, które 
składam wszystkim, absolutnie wszystkim - PO PROSTU z okazji cudnej i refleksyjnej 
zimy. Czasem mroźnej... Tak, tak, ale zimą jak wiemy, musi być zimno, a dzięki temu 
mamy co i kogo rozgrzewać...

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
Bianca-Beata Kotoro

ZIMA. Czytanie kryminałów przy trzaskających drwach w kominku, grzane wino 
i oglądanie po raz setny „Love actually”... Czasem zima jak w „Zadymce” Tuwima 
jest sennością: „gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg / Zasypuje śnieżnymi płatkami 
sennymi”... Są takie poranki, kiedy zazdroszczę niedźwiedziom, że zapadają w zimo-
wy sen. Na szczęście są i takie, gdy słońce za oknem mówi: wstawaj, ubierz czapkę  
i ciepłe rękawice - trzeba odśnieżyć podjazd. A skoro już spadł śnieg, to można ule-
pić z dziećmi bałwana, pojechać na kulig w pobliskiej stajni i zdjąć ze strychu czeka-
jące cały rok ukochane narty! Życzę wam, by tych aktywnych zimowych dni było jak 
najwięcej. PO PROSTU  cieszcie się zimą w każdej jej postaci. 

Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ
Agnieszka Fiedorowicz

Zima może być okresem zastanowienia się nad sobą, uważniejszym spojrze-
niem na ludzi, którzy są dookoła. Nie namawiam do robienia noworocznych po-
stanowień, bo nie wierzę w ich moc. Namawiam za to, do zrobienia mentalnej  
inwentaryzacji, która pozwoli nam wystartować silniejszymi razem z wiosną. Długie 
wieczory, to doskonała okazja do przemyślenia własnych potrzeb, ale też potrzeb 
naszych bliskich. To podsumowanie tego, co w ostatnim czasie zdarzyło się ważnego 
w życiu, a może coś przegapiliśmy, albo zlekceważyliśmy? Bądźmy dla siebie dobrzy 
na zimę, dbajmy o siebie i ludzi dookoła, a wtedy wiosna ma szansę stać się dla nas 
w wielu dziedzinach nowym otwarciem.

Wydawca Po Prostu ŻYJ
Dorota Minta
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prof.	dr	hab.	Tomasz	Banasiewicz
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Chirurg 
ogólny i doskonały  wykładowca. Społecznik, dla którego 
najważniejszy jest człowiek. Długoletni ratownik Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, lekarz-wolontariusz spędzający 
całe miesiące w najbardziej niebezpiecznych zakamarkach 
Afryki. Człowiek o licznych zainteresowaniach i wielu tal-
entach. Alpinista. Zdobywał laury także jako autor wierszy 
i być może jest jedynym człowiekiem, który wie gdzie ślady 
zostawia yeti.

Magdalena	Łyczko
Dziennikarka związana z mediami od kilkunastu lat. Pierwszy 
artykuł opublikowała w Gazecie Lubuskiej. Pracowała m.in. 
w Teleexpressie, Dzień Dobry TVN, magazynie „Gala“ oraz 
w onet.pl. Najważniejsze są dla niej ostatnie sześć lat; wtedy 
została mamą i stworzyła portal zaradna-mama.pl

Bianca-Beata	Kotoro	
Współczesny człowiek renesansu. Działa między Erosem a Ta-
natosem. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psychoon-
kolog, wykładowca, edukator. Od wielu lat ekspert telewizyjny  
i radiowy. Z pierwszego wykształcenia magister sztuki,  
artysta grafik, projektant wnętrz, fotografik. Laureatka kilku 
prestiżowych nagród, autorka i współautorka wielu książek.
Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła w Polsce program 
opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wy-
łonioną stomią. „Oswaja” ludzi z tematem. śmierci.

prof.	dr	hab.	Adam	Dziki
Kierownik I Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego                          
w Łodzi  oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektal-
nej tamtejszego UM. Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala 
w Brzezinach.  Pomysłodawca i założyciel Centrum Leczenia 
Chorób Jelita Grubego. Doskonały chirurg i proktolog doce-
niany na międzynarodowym forum naukowym. Często wykła-
da za granicą. Prywatnie i zawodowo związany z Łodzią. Jest 
jednym ze stu honorowych członków prestiżowego Amery-
kańskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a także członkiem 
Królewskiego Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

Agnieszka	Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej i zdro-
wotnej. Współpracuje z miesięcznikami Focus, Elle, maga-
zynem Integracja i portalem niepelnosprawni.pl. Laureatka 
nagrody Pióro Nadziei 2010 Amnesty International Polska 
dla dziennikarzy, piszących o prawach człowieka, za tekst 
poświęcony tematyce whistleblowingu (tzw. społecznego 
donosicielstwa). Trzykrotnie nominowana do Grand Press 
w kategoriach publicystyka i dziennikarstwo specjalistyczne.

Małgorzata	Kalicińska
Niesamowita i bardzo poczytna pisarka, obsypana nie jed-
ną nagrodą. Z wykształcenia mgr inż. ekonomista rolnik. 
Świat poznaje przez kulinaria. Lubi muzykę klasyczną, dzier-
ga na drutach – kocha rodzinne spotkania. Uprawia zioła                    
i kwiatki. Choć ma bardzo bogate doświadczenie zawodo-
we, napisała wiele książek cieszących się dużym zaintereso-
waniem - w tym mazurską sagę „Nad rozlewiskiem”, to za 
swój największy sukces życiowy uważa córkę i syna. 

Maja	Jaszewska
Dziennikarka, animator kultury. Autorka licznych artykułów 
i wywiadów publikowanych między innymi na łamach Sen-
su, Zwierciadła, Twojego Stylu, Elle, Jednoty, W drodze, 
Więzi i Tygodnika Powszechnego. Autorka książek „W co 
wierzę?” i „Psychologia mitów greckich. Rozmowy z dok-
torem Zenonem Waldemarem Dudkiem”. Ewangeliczka 
reformowana. Nieustannie zakochana w Warszawie i jej 
burzliwej historii. 
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Renata	Greń
Stylistka i edukatorka. Z pierwszego wykształcenia fizjote-
rapeutka. Łączy sztukę stylizacji z wiedzą i wykształceniem 
medycznym. Na co dzień doradza wymagającym klientom 
jak ubierać się z klasą, stosownie do swojej roli i pozycji zawo-
dowej. Doradza jak funkcjonalnie zorganizować przestrzeń 
prywatno-zawodową. Współwłaściciel cenionej firmy szkole-
niowej Greń Communication. Krakuska z dziada pradziada, 
która całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.

Elwira	Jeunehomme
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkol-
nego w przedszkolu integracyjnym, specjalista w zakresie                                        
terapii pedagogicznej. Wspomaga rozwój ruchowy                                                                                                        
i emocjonalno-społeczny dzieci. Swoimi doświadczeniami 
dzieli się z młodymi nauczycielami. Z zamiłowania do nauki, 
sztuki i innych obszarów szeroko pojętej kultury, uczest-
niczy w nocnych wyprawach do muzeum, jest wielbicielką  
festiwalu „WATCH DOCS”, lubi oglądać przedstawienia  
teatrów ulicznych. 

Iza	Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Autorka tekstów 
o zdrowym żywieniu, psychologicznych, wywiadów z akto-
rami, pisarzami, piosenkarzami (m.in. z Martinem Scorsese, 
Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, Matthew McConau-
ghey, Tori Amos, Anne Sophie Mutter). Zajmuje się także 
tematami związanymi z kulturą. Pracowała w magazynie Gla-
mour, Maxim, Viva. Jej teksty ukazują się m.in. w Zwierciadle, 
Twoim Stylu, Sensie, Olivii.

Małgorzata	Frajberg
Product Manager odpowiedzialny za dział - Diagnostyka Za-
burzeń Jelitowych w firmie Alab Laboratoria. Mgr inż. tech-
nologii żywności i żywienia człowieka – dietetyk. Przyjmuje 
pacjentów w specjalistycznej poradni Prima w Warszawie. 
Ma wieloletnie doświadczenie w branży medyczno–labora-
toryjnej. Jej pasją jest nurkowanie. 

Grzegorz	Kotoro
Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie 
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żoł-
nierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM, uczestni-
czący w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący 
się profilaktyką zdrowia i prawami pacjenta. Prowadził wiele 
konferencji i wydarzeń jako moderator i prelegent na arenie 
europejskiej, w tym w Parlamencie Europejskim. Obecnie 
Prezes Europejskiego Centrum Edukacji PO PROSTU. Zawo-
dowy kucharz (z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdro-
wego talerza.

Dorota Minta
Psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Absolwentka Insty-
tutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie. Prowadzi szkolenia i warsz-
taty uczące asertywności, komunikacji interpersonalnej, 
kreatywności i rozwoju osobistego. Autorka publikacji 
prasowych i ekspert w zakresie tematów psychologic-
znych w mediach. Wykładowca psychologii na SGGW  
w Warszawie.

Ingeborga	Bykowska-Pietrzykowska
Swymi umiejętnościami, wykształceniem i wiedzą obdzie-
liłaby kilka osób. Była choreografem i nauczycielką tańca  
w  Szkole Muzycznej II stopnia na wydziale piosenkarskim. Pe-
dagog ze specjalizacją III stopnia. Były wizytator z ramienia 
Ministerstwa Edukacji, metodyk, autorka książek dla specja-
listów. Współtwórczyni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Osób Niepełnosprawnych w Konstancinie, w którym 
przepracowała 20 lat. Prywatnie: córka aktorki i dziennikarza. 
Jej zmarły mąż to dr hab. M.Pietrzykowski - archeolog, autor 
znanej „Mitologii Starożytnej Grecji”. Aktywna podróżniczka, 
zauroczona Syrią, Libanem, Izraelem i Irakiem, które poznała  
i spenetrowała już w latach siedemdziesiątych.
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Andrzej	Piwowarski
Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie 
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – do-
radca ds. osób niepełnosprawnych. Aktywny społecznik, 
wolontariusz. Magister pedagogiki społeczno – opiekuńczej. 
Studia podyplomowe w zakresie orientacja i doradztwo za-
wodowe. Działalność społeczna w Polskim Towarzystwie 
Stomijnym POL-ILKO (od 1997) oraz w Stowarzyszeniu Wspo-
magania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA” (od 2002). 
Pasjonat turystyki rowerowej, tenisa stołowego, zwiedzania 
Polski, kibic sportowy, amator muzyki.

Halszka	Sokołow
Dietetyk, diet coach, członek Polskiego Towarzystwa Die-
tetyki. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
(SGGW). Jest jednym z pierwszych diet coachów w Polsce.                                                                                        
Z dietetyką związana od ponad 10 lat. Umiejętności za-
wodowe i dietetyczny szlif zdobywała u boku najlep-
szych specjalistów w kraju. Prowadzi gabinet dietetyczny,  
w którym pomaga pacjentom m.in. w zrzucaniu zbędnych  
kilogramów i w powrocie do zdrowia. Prywatnie - miłośniczka 
dobrego jedzenia.

Aleksandra	Walczak
Florysta, miłośnik natury. Ekspert telewizji śniadaniowej. 
Z pierwszego wykształcenia finansista, kontroler finansowy,  
menedżer. Krąży pomiędzy liczbami a kwiatami. Jedno 
i drugie jest wielką pasją, ale również rzetelnie wyuczo-
nymi zawodami.

Rafał	Rybka
Psycholog terapeuta, ukończył psychologię na Uniwersyte-
cie Gdańskim. Zodiakalna Ryba. Swoim magicznym piórem 
wspiera osoby w trudnych chwilach, dając otuchę i wiele po-
zytywnej energii. Można z nim porozmawiać na każdy temat, 
poświęca bardzo dużo uwagi swoim pacjentom angażując się 
w każdy problem. Jest człowiekiem czynu, wyznaje zasadę 
„chcieć to znaczy móc”. Rozpala światełko w tunelu wytycza-
jąc kierunek działania.

Przemysław	Styczeń	
Lekarz, specjalista medycyny estetycznej. Absolwent                 
Akademii Medycznej w Katowicach. Słuchacz Podyplomo-
wej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Szko-
leniowiec w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice.                          
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej                                                                                                                                     
i Anti-Aging oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran. Autor wielu artykułów prasowych z zakresu me-
dycyny estetycznej. Prowadzi gabinet medycyny estetycznej               
w Warszawie.

Wiganna	Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister  Geografii Uni-
wersytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły Kosme-
tycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego 
kabaretu Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Pol-
sat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny Torbic-
kiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej... Kocha 
podróże, uwielbia ludzi.

Alicja Przywózka

Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej. Pracuje w Od-
dziale Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego 
w Warszawie. Interesuje się chirurgią stomii, proktologią oraz 
medycyną ratunkową. Wykładowca na Warszawskim Uniwer-
sytecie Medycznym. W wolnym czasie lubi poszerzać swoje 
kulinarne horyzonty i jeździć na rolkach.

Marzena	Wysocka
Pielęgniarka stomijna z wieloletnim doświadczeniem. Na 
co dzień opiekuje się stomikami w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Lublinie. Zaangażowanie w pracę przy-
niosło jej  nagrodę w pierwszej edycji konkursu stomaPER-
SONA. Swoją wiedzą chętnie dzieli się na szkoleniach dla 
personelu medycznego oraz samych stomików.



Rozmawia: 
Bianca-Beata Kotoro

DUŻO 
HAŁASU 
O COŚ!
Wywiad	z	Agatą	Passent

Towarzyska	i	uwielbiająca	spotkania	ze	
znajomymi	przy	dobrym	jedzeniu.	Dużą	
przyjemność	 czerpie	 z	 obserwowania	
ludzi.	Kiedy	wyjeżdża	w	góry	lub	do	zie-
lonej	głuszy,	wytrzymuje	tam	kilka	dni.	
Potem	potrzebuje	znów	miejskiego	szu-
mu	 jak	 tlenu.	 Wspaniała	 dziennikarka,	
stała	 felietonistka	 miesięcznika	 „Twój	
STYL”	 -	 to	 Agata	 Passent.	 W	 TVN24	 
z	 Filipem	 Łobodzińskim	 prowadzi	 pro-
gram	 Xsięgarnia,	 gdzie	 przeprowadza	
ważne	rozmowy	z	ciekawymi	pisarzami	
i	zachęca	Polaków	do	czytania.	Jest	pre-
zeską	Fundacji	Okularnicy	im.	Agnieszki	
Osieckiej.	Organizuje	ogólnopolski	kon-
kurs	wokalny	„Pamiętajmy	o	Osieckiej”.	
Oddziela	Agnieszkę	Osiecką,	 która	 jak	
mówi,	należy	do	wszystkich	i	populary-
zuje	jej	dorobek,	od	Agnieszki	Osieckiej	
–	 mamy.	 Jej	 ojciec	 to	 Daniel	 Passent,	
znany	 dziennikarz	 i	 dyplomata.	 Ukoń-
czyła	 studia	 na	 Uniwersytecie	 Harvar-
da	 w	 Cambridge,	 USA	 oraz	 studia	 na	
Uniwersytecie	 Warszawskim.	 Autorka	
wspaniałych	książek	„Miastówka”,	„Pa-
łac	 wiecznie	 żywy”,	 „Dziecko?	 O	 mat-
ko!”,	 „Kto	 to	 Pani	 zrobił?”.	 Prywatnie	
mama	 dwóch	 synów:	 Jakuba	 z	 byłym	
partnerem	 fotografem	 Wojciechem	
Wieteską	 oraz	 Antoniego	 z	 pisarzem	
Wojciechem	 Kuczokiem,	 który	 jest	 jej	
mężem.	Szczera,	prawdziwa,	otwarta.	

Bianca-Beata	 Kotoro:	 Agata,	 słyszysz	
słowo	-	tabu,	i?
Agata	 Passent:	 I natychmiast kojarzy 
mi się ono ze wstydem. Z czymś takim, 
co mamy w sobie, ale boimy się powie-

dzieć szerzej, a co za tym idzie, z norma-
mi społecznymi i presją. Kojarzy mi się  
z przemocą, którą sam sobie człowiek  
pod wpływem presji zewnętrznej funduje 
nie zawsze słuchając swojego wewnętrz-
nego głosu... 

B-BK:	A	jest	jakaś	pozytywna	strona?
AP: Przewrotnie patrząc, to tak, jakiś ro-
dzaj samokontroli, żeby nie wszystkim się 
dzielić. Pozytywne znaczenie tabu jako ta-
kiego sekretu, który gdzieś tam w sobie 
nosimy.

B-BK: Czy	 potrzebujemy	 takich	 niefra-
sobliwych	 osób,	 które	 „coś	 chlapną”,	
przerwą	milczenie?
AP: Zdecydowanie tak. Myślę, że często 
wtedy pojawia się ta myśl, jak to dobrze, 
że on lub ona to głośno powiedzieli. Więk-
szości z nas nie stać na odwagę, dostoso-
wujemy się do szeregu, choć mamy teraz 
większą możliwość wyrażania siebie niż 
miały nasze babcie. Przy okazji wyborów 
w USA, który odbyły się niedawno, poja-
wiło się określenie „Milcząca Większość”. 
Dokładnie nie wiem, o co chodzi. Dziś  
i w Rwandzie, i w Teksasie mamy dostęp 
do wifi. Jesteśmy przez to słyszalni nawet 
jeśli żyjemy w małej miejscowości. 

B-BK:	 Nawet	 jeśli	 nie	 wychodzimy	 
z	domu.
AP:	Sieciowo jesteśmy mobilni! Nasze ko-
munikaty, nasze opinie są mobilne. Naszą 
frustrację możemy wylać trolując, hejtując,  
albo po prostu skarżąc się na blogu. Coraz 
trudniej nam się rozmawia w cztery oczy, 

chowamy się za ekrany, ale i przez sms 
można wołać o pomoc.  I tak naprawdę, 
kto jest tą „milczącą większością”? Może 
grzyby? Aczkolwiek ostatnie badania 
pokazują, że grzyby też się komunikują. 
Zobacz, jest niewiarygodny szum infor-
macyjny. Nawet jeśli piszesz blog i tam 
się obnażyłeś, by się oczyścić albo komuś 
dowaliłeś, to gdzieś to „ginie”.

B-BK:	Czasami	politycy	pozwalają	sobie	
na	jakieś	ostre	komentarze.
AP: Ba, nawet na temat  autorytetów jak 
papież, ale zaraz następnego dnia czyta-
my: „o przepraszam, żartowałem”.

B-BK: „Trampizm”	na	tym	polega. 
AP: Słowa przestały mieć znaczenie. Po-
wiedział coś, a następnego dnia uznał, że 
to był dowcip i wycofywał się z tego. Który 
polityk jest dziś człowiekiem honorowym? 
Łatwość przyciskania “delete” powoduje 
że nie ważymy słów. Pojawiają się ważne 
wywiady, ważne głosy, artyści, którzy zro-
bili jakiś happening obrazoburczy czy taki 
oczyszczający... Teatr, który zawsze miał 
rolę społeczno-polityczną, w obecnych 
czasach stał się miejscem pokazywania 
poglądów. Pewnie naszymi głosami steru-
ją firmy, jest cenzura, ale jednak niektóre 
wołania przebijają się. Nie są wołaniem na 
puszczy.

B-BK: I	są	to	głosy	słyszalne. 
AP: Wybrzmiał głosi Natalii Przybysz, 
który udzielony był w gazecie, która au-
tentycznie traci swoje wpływy i ma coraz 
mniejszy nakład, jest marginalizowana. 
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„                                  
Przewrotnie	patrząc,	
to	tak,	jakiś	rodzaj	

samokontroli,	żeby	nie	
wszystkim	się	dzielić.	

Pozytywne	znaczenie	tabu	
jako	takiego	sekretu,	
który	gdzieś	tam	
w	sobie	nosimy.

Ten głos okazał się bardzo głośny. Oto kobieta, która ma dwo-
je dzieci i nie chce mieć kolejnych. Aborcja wciąż jest tematem 
tabu, ostatnio temat skierowano na tory dysksji o usuwaniu cią-
ży w przypadku, gdy ciąża lub zdrowie dziecka są zagrożone. 
Tymczasem niektóre kobiety nie są w stanie zdecydować się  
na macierzyństwo. Nie muszą. Wywiad dał paliwo wrogom 
pani Natalii. Ale dał również siłę tej stronie, która ją wspiera.  
Pomimo tego chaosu informacyjnego, te głosy, których potrze-
bujemy - wychwytujemy.

B-BK: A	o	czym	jeszcze	nie	mówimy	głośno?
AP:  Wiesz, jest jedna rzecz, na którą jeszcze kilka lat temu może 
sama reagowałabym śmiechem... Wydaje mi się, że sytuacja 
mężczyzn 35+.

B-BK: To	znaczy?
AP: Panowie chyba nieco opadli z sił. Nieła-
two dziś być ojcem rodziny, albo po pro-
stu facetem, któremu udaje się wszystko 
spiąć. Panowie przeżyli zmianę spo-
łeczną. Kobiety chcą bądź muszą pra-
cować. Panowie zastali jakby wysa-
dzeni z foteli panów dyrektorów. 
Facet nie jest już paniczem, mości-
panem, prezesem, jedynym spad-
kobiercą itd. Panowie nie mogą li-
czyć, że kobiety będą im całe życie 
matkować, bo panie muszą zadbać 
o siebie i dzieci. Polski są aktywne  
i wykształcone. Do tego dołóżmy 
migracje za pracą, niepewność za-
trudnienia. Rzadko się zdarza teraz 
tzw. „ojciec rodziny”. To już nawet 
głupio brzmi, głupio nawet użyć tej fra-
zy. Od dziecka miałam zamiłowanie do 
statystyk, chętnie je przeglądam. GUS jest 
moim ulubionym autorem, pewnie ty też masz 
do niego słabość (śmiech). Statystyki pokazują, że 
mężczyźni częściej chorują, mają depresje częściej po-
pełniają samobójstwa. Nałogi dotyczą kobiet i mężczyzn, ale ci 
drudzy piją jeszcze koszmarniej, w samodestrukcyjny sposób. 
Myślę, że to jest kolejny temat tabu.

B-BK: Czyli	mężczyzna	50-letni,	który	z	trudem	wiąże	koniec	 
z	końcem.
AP: Bieda to tabu. Lęk przed bezdomnością. Mężczyzna mało 
zarabiający codziennie rano martwi się, czy obecną pracę bę-
dzie miał, czy już ją stracił. Dawny “macho” rezygnuje z życia  
playboya. Wielu facetów rezygnuje z poszukiwania partnerki, bo 
go na nią nie stać, bo nic jej nie może zaproponować. Zobacz, ta-
kich mężczyzn jest bardzo dużo. Do niedawna, tak na śmiesznie się  
o tym mówiło, a teraz myślę, że jest to temat tabu i takich głosów 
jest mało. Tabu męskim są wszystkie sprawy związane z choroba-
mi tzw. „wstydliwymi”, np. z rakiem odbytu. Chorobliwa otyłość  
i mężczyźni, którzy robią sobie operację zmniejszania żołądka,  
to też tabu. A wiem, że jest ich wielu, bo nie mogą schudnąć.

B-BK: Do	tej	pory	odchudzaniem	to	kobiety	miały	się	przej-
mować	i	zajmować.
AP: Zobacz jak to się zmieniło! Facet z dużym brzuchem kiedyś 
był ok. Taki misiek jak kanclerz Kohl. A teraz w mediach, na po-
kazach mody, na mieście czy w salach gimnastycznych gdzie pa-
nowie grają w piłkę zrobiło się to samo co wśród kobiet: muszę 
biegać, muszę być szczupły, muszę, muszę... itd. Ale nadal nie 
muszę się badać!
Ilu mężczyzn w Polsce się nie bada! te statystyki mnie załamują. 
Sprawy związane z gruczołem prostaty, czy odbytem, jelitem, 
cukrzycą. 

B-BK:	Tak,	profilaktyka	leży.
AP: A u mężczyzn to nawet spadła poniżej poziomu morza… 

W ogóle słabość zdrowia, w jakiejkolwiek sferze u mężczyzny 
jest powodem do wstydu. Coś się takiego dzieje, że jeszcze  
w momencie, kiedy jesteśmy otoczeni przez rodzinę, jest ok 
mieć poważniejsze jakieś choroby. Wtedy rodzic, czytaj mamu-
sia, regularnie prowadzi go do pediatry. Bardzo często jest tak, 
że rolę mamusi przejmuje partnerka i mówi: idź się przebadaj. 
Sama słyszę czasami: „ty go zaciągnij”, „weź mu powiedz, żeby 
poszedł”, “weź mu podawaj warzywa”.

B-BK: Wtedy	 możesz	 powiedzieć	 jako	 mężczyzna	 -	 ja	 nie	
chciałem,	ale	żona	mi	kazała.
AP: Albo podstępem zaprosiła lekarza neurologa na kolację i on 
go wziął na bok i po cichu powiedział (śmiech).

B-BK: Co	jeszcze	możesz	dorzucić	do	tej	listy	nie-
mówienia,	tabu?

AP: Pewna rzecz, która jest też poniekąd moją 
traumą i która ciągnie się za mną. Z którą 

walczę - to jest alkoholizm, alkoholizm 
mojej mamy... A więc wszelkie uzależ-

nienia! I przyzwolenie na nie! Wydaje 
mi się, że wciąż, szczególnie wśród fa-
cetów, jest przyzwolenie i gloryfiko-
wanie tej niemocy wobec nałogów.  
W momencie, kiedy alkohol zaczy-
na życiem kierować, to zamiast mó-
wić: jestem bezwolny i nie umiem 
się powstrzymać, odkręcasz kota 
ogonem i mówisz: muszę się napić, 
zasłużyłem! Codziennie dwa kieli-
chy to nawet zdrowo wychylić, prze-

cież czytałem w piśmie winiarskim…

B-BK:	I	znajduję	jakiś	powód	do	picia.
AP: Albo opijam sukcesy, albo zapijam po-

rażki. Tutaj akurat panowie i panie tak samo. 

B-BK: A	porażki	finansowe?
AP: O tym mówi się bardzo mało. W latach 80. boryka-

liśmy się z biedą, wszyscy generalnie byliśmy biedni. Mieszkali-
śmy w blokach. Jeden miał  Poloneza, a drugi nie, ale wyścigu 
szczurów nie znaliśmy. A w połowie lat 90. uwierzyliśmy w kam-
panię „jesteś tego warta”, „musisz to mieć”.

B-BK: I	neoliberalną	politykę.
AP: Tak. Ja to odczuwam na przykładzie mojego pokolenia, 
które bardzo skorzystało przemianie systemu. Wielu z nas po-
prawiła się sytuacja finansowa: z mieszkanek rodziców trafiło 
wprost do apartamentów z garażami, samochodami i wakacjami 
w Tajlandii. I jak się ktoś na to nie załapywał, komuś się mniej 
udało albo wybrał inaczej – uuuu! to niedojda. O biedzie wszyst-
ko już napisał Dostojewski. Bieda bardzo upokarza człowieka  
w Polsce. Wstydzi się mówić, że stracił pracę, że nie umie do-
piąć budżetu. I musi się wyprowadzić teraz do małego miesz-
kania  na peryferiach lub wrócić do rodziców. Nieudany sukces,  
w który bezwarunkowo wierzyliśmy i nagły powrót na garnuszek 
do rodziców - to jest mocne tabu!

B-BK:	Czyli	tabu	pod	tytułem	porażki.
AP:	 Jak mam problemy to radźmy się innych, rozmawiajmy, 
zamiast próbować być jak „Zosia samosia”. Ten wierszyk jest 
zresztą dziwnie interpretowany. Mówi się o takich „Zosiach sa-
mosiach”, że to bohaterki czy bohaterowie, bo sami rozwiązują 
swoje problemy. 

B-BK:	Nie	zgadzasz	się	z	tym?
AP: Właśnie, nie! Nie zgadzam się. Jeśli mamy problem to szu-
kajmy rozwiązania, ale działajmy w zespole, gdzie są przyjaciele i 
ma się drugą, trzecią czy czwartą osobę. Przyjaciele są nie tylko 
po to, żeby się z nimi dobrze bawić, mają obowiązek pomóc. Są 
też instytucje lub może pielęgniarka w szkole, nauczyciel religii, 
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ksiądz, rabin, znajomy od których mamy prawo żądać pomocy. 

B-BK: Ale	zwracanie	się	o	pomoc	traktujemy	jak	porażkę?
AP: Zmieńmy to! Niech nie będzie tej ciągłej autopromocji. Por-
tale społecznościowe, cała ta kultura współczesna, w której na-
sze dzieci siedzą - tam cały czas się czymś przechwalasz. Masz 
być na topie. 

B-BK:	A	co	można	zrobić?
AP: Może powiedzieć na FB - staram się rzucić palenie. Lub że od 
pewnego czasu, kiedy wracam z pracy, sięgam po kieliszeczek... 
I co zrobić, żeby przełamać ten zły nawyk. Albo że straciłam ro-
botę, szukam czegoś itd. 

B-BK:	Czyli	otwarcie	poszukać	tak	zwanej	grupy	wsparcia.
AP: Tak, żeby nią nie była tylko mamusia, bo mamusia się wypro-
wadzi na drugi koniec kraju albo umrze. Tylko żeby dopuszczać 
do swojego życia jakąś grupę pomocy i wsparcia.  

B-BK:	Robisz	tak?
AP: Tak! Często zwracam się do moich przyjaciół. Teraz jestem 
w takiej fazie życia, że trochę się boksuję ze swoim macierzyń-
stwem. Zostałam drugi raz mamą, a jestem osobą spełnioną  
w pracy, mam bardzo mocny związek z mężem i poczucie - że 
dzieci cały czas mnie kolonizują. 
Czuję, że jest to bardzo trudne, 
że stanowi to pewien problem. 
Wiem, iż moje przyjaciółki też to 
przeżywają, tylko może czasami 
się boją o tym głośno mówić. Ja 
po prostu to werbalizuję, prze-
gadam i mam wtedy pierwszy 
krok, żeby spróbować wziąć byka 
za rogi. Polecam. To działa. 

B-BK:	A	na	szerszą	skalę?
AP: Oczywiście na szerszą skalę 
to edukacja, edukacja i raz jesz-
cze edukacja. Edukacja w szko-
łach, ale przede wszystkim też  
w firmach! Pracodawcy w ma-
łych przedsiębiorstwach i w du-
żych, szefowie, dyrektorzy...

B-BK: Dlaczego?
AP: Zobacz, obserwuje się problem, wszyscy dookoła wiedzą, 
że dany człowiek nadużywa na przykład narkotyków, albo przy-
chodzi „wczorajszy” do pracy. Na razie - tolerują, ale nikt nie 
porozmawia z nim. Uważam, że powinny być jakieś procedury.

B-BK: Na	przykład?
AP:	Może najpierw rozmowy, wręczanie materiałów na temat 
odwyku, spotkań AA, potem przymusowa miesięczna przerwa  
w pracy, a nie nagłe zwolnienie z niej.

B-BK: Czyli	realność	jest	taka:	najpierw	mamy	ciche	przyzwo-
lenie	a	później	natychmiastowe	zwolnienie.
AP:	Dokładnie! To trzeba zmienić. Trzeba się zająć zdrowiem 
psychicznym. A zdrowie psychiczne Polaków woła o pomstę do 
nieba. Dużo się interesuję tą sprawą. Mój przyrodni brat jest psy-
chologiem, bratowa też, a poza tym sama jestem doświadczona 
przez życie i jestem w terapii. Wielu z nas jest w nienajlepszym 
stanie (o politykach i polityczkach nie wspomnę) a widzę, że dużo 
się inwestuje w różne segmenty zdrowia, a w psychikę nie. Tak 
jakby politycy uważali, że sam sobie  człowiek poradzi. 

B-BK: To	nie	jest	rana,	nie	ma	krwi,	nie	ma	raka...
AP: Pewnie znasz tę świetną książkę pt. „Rak duszy” Ewy Woy-
dyłło. Zapominamy lub nie wiemy, że wszelkie choroby psychicz-
ne są równie śmiertelne i niebezpieczne. 

B-BK: To	może	róbmy	dużo	hałasu?
AP: Ja robię wiele hałasu O COŚ. Zdarzało mi się w życiu zatajać 
moje wstydliwe sytuacje, głównie moje cierpienie - przed moim 
ojcem. Bo jak każda cudowna córeczka tatusia, starałam się ta-
tusiowi nie przeszkadzać i dawać mu tylko powody do dumy. Od 
paru lat mówimy sobie prawie wszystko. 

B-BK:	Pomogła	ta	zmiana?
AP: Nie ukrywamy przed sobą problemów i słabości. Zdrowot-
nych, finansowych, uczuciowych. A każde z nas miewa ich dużo. 
Należy robić dużo hałasu „o coś” w najbliższej rodzinie. Oczywi-
ście należy też szukać szerszej rodziny.

B-BK: Czyli	przyjaciół,	znajomych.
AP: Ale też księdza, rabina, trenera, mistrza jogi... 

B-BK: Co	powiedziałabyś	osobom	znanym,	publicznym,	które	
przeżyły	coś	ważnego,	trudnego?
AP: Aby nie bały się tym dzielić! Aby mówiły! Nie musimy się po-
dobać wszystkim. Nie da się być lubianym przez wszystkich. To 
niemożliwe. Nie musisz być zawsze od mówienia sympatycznych 
rzeczy. Czasami można opowiedzieć o swoich czarnych przej-
ściach, bo na pewno dookoła jest bardzo dużo ludzi, którzy tego 
potrzebują.

B-BK: Ale	część	z	nas	uważa,	że	to	ekshibicjonizm...
AP: Z jednej strony rozumiem ich, ale pamiętasz, jak Krystyna 
Kofta opowiedziała o swoim nowotworze piersi? Przecież to był 
jeden z pierwszych tego typu wywiadów w kraju.

B-BK: Wtedy	panowało	przeświadczenie,	że	musimy	samot-
nie	cierpieć	w	chorobie.
AP: A o sprawach związanych z ciałem i chorobami nie powin-
niśmy mówić, jeśli tak czujemy! To było zresztą też efektem na-
szego katolickiego wychowania, że ciało jest czymś nieważnym. 
Liczy się tylko dusza, ciało pozostaje i nie jest tematem - a nasza 
dusza idzie do niebios. Ale obie dobrze wiemy, że Kofta dała 
swoim wyznaniem siłę wielu innym kobietom. Dała siłę także 
środowiskom, które walczą o pomoc. Dała siłę różnym funda-
cjom, stowarzyszeniom, a dla nich takie głosy są szalenie ważne 
i wspomagające. Właściwie mogłabym powiedzieć, że Krystyna 
rozpoczęła ten trend. A więc to jej należą się fanfary i pokłony. ■
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Autor publikacji z zakresu psychoterapii i psychologii kultury, w tym  
książek „Podstawy psychologii Junga”, „Jungowska psychologia ma-
rzeń sennych”. Współautor podręcznika psychoterapii: „Psychote-
rapia. Teoria, Psychoterapia. Szkoły i metody” i książki „Psychologia 
mitów greckich”. Założyciel wydawnictwa ENETEIA i redaktor na-
czelny pisma ALBO albo. Problemy psychologii i kultury. Ten nie-
samowity człowiek to dr Zenon Waldemar Dudek, który prowadzi 
psychoterapię indywidualną, ukierunkowaną na zmianę kreatyw-
ną. Interesuje się psychologią marzeń sennych, mitów, literatury 
i zjawisk kulturowych. Działa na rzecz integracji nauki i sztuki oraz 
profilaktyki zdrowia psychicznego w warunkach cywilizacji techno-
logicznej. Organizuje interdyscyplinarne konferencje jungowskie. 
Stworzył program szkoleniowy dla liderów „Linia życia”. Wydał to-
mik poezji „Na świat padają gwiazdy, planety ludzie”.

Maja	 Jaszewska:	 Narodziny	 Jezusa	 
i	towarzyszące	temu	okoliczności	opi-
sane	 są	 tylko	 w	 dwóch	 Ewangeliach	
i	 to	 dość	 pobieżnie.	 Jak	 Pan	 myśli,	
dlaczego	bez	względu	na	stopień	re-
ligijności	ludzie	tak	żywo	przeżywają	
święta	Bożego	Narodzenia?

Zenon	Waldemar	 Dudek: W Pani py-
taniu zawarta jest już odpowiedź. Za-
trzymajmy się chwilę na określeniu – tak 
żywo. Otóż symbolika Bożonarodzenio-
wych świąt dotyczy samych podstaw ży-
cia. Mit narodzin Boga jest przypomnie-
niem i powtórzeniem mitu stworzenia 
świata. Jest uniwersalnym nawiązaniem 
do źródeł ludzkiej kultury, czyli stwa-
rzania rzeczywistości od podstaw. Na-
rodziny Boga wnoszą do świata porzą-
dek duchowy, integrują jego złożoność, 
nadają mu nowy, archetypowy wymiar 
życia. Jest to najważniejsze doświadcze-
nie graniczne człowieka, w którym kon-
frontuje on tajemnicę życia i wszelkiego 
istnienia z tajemnicą śmierci.

MJ:	A	jeśli	ktoś	przeżywa	te	święta	je-
dynie	w	ich	aspekcie	tradycyjnym,	bo	
nie	jest	osobą	wierzącą?

ZWD:	 Gdybyśmy spojrzeli na Boże 
Narodzenie jak na wydarzenie mitolo-
giczne, wówczas możemy powiedzieć, 

Symbolika Ś
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Wywiad	z	ZENONEM	WALDEMAREM	DUDKIEM

Rozmawia: Maja Jaszewska
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że fakt narodzin Boga stwarza okazję do tego, żeby zarów-
no ludzkość, jak i pojedynczy człowiek na nowo włączyli się  
w kosmiczny porządek. Ten porządek dotyczy nas wszyst-
kich, bez względu na stan świadomości i stopień religijno-
ści. Wielu, zapewne większość, uczestniczy w tym porządku  
na zasadzie konwencji lub buntu przeciw niej. Odnalezie-
nie siebie i swojego życia w wymiarze mitu, który kreuje  
tradycję i wprowadza w doświadczenie duchowe, nie jest 
proste. Ani rozum nie sprzyja postawie mitologicznej, ani 
zwyczajne lenistwo.

MJ:	Kultura	poprzez	obrazy,	symbole	i	metafory	uczy	cy-
klicznego	przeżywania	mitu	narodzin	kosmosu.	Bez	tego	
popada	w	regres,	kieruje	swą	uwagę	w	stronę	spraw	do-
raźnych,	a	tym	samym	traci	wymiar	duchowy.

ZWD: Boże Narodzenie ukazuje archetyp życia, który wy-
myka się ludzkiemu rozumieniu. Idea narodzin Osoby Abso-
lutnej, wykraczającej swą istotą poza kategorie racjonalne, 
obejmuje swym znaczeniem życie 
jednostkowe oraz życie i świat jako 
całość. Jest ideą ukazującą stwa-
rzanie świata od nowa i pozwala 
nam na uprzytamnianie sobie zna-
czenia naszej kreatywności. Natura 
rodzi nowe istnienie, a kultura rodzi 
nowego człowieka. To jest prawda  
o wszechświecie w jego material-
nym i duchowym wymiarze. Rodzą-
cy się Bóg przywołuje perspektywę niebiańską, duchową  
i wskazuje człowiekowi na byt pozamaterialny, przekraczający 
ograniczenia fizyczne, biologiczne i społeczne. A jednocze-
śnie Bóg zostaje wcielony, jest postrzegalny i doświadczalny.  
W ten sposób Tajemnica staje się rzeczywistością na naszą 
ludzką miarę. Możemy jej dotknąć i skonfrontować z nią nasze 
egzystencjalne pytania.

MJ:	Idziemy	za	gwiazdą	do	stajenki	również	po	to,	żeby	
zrozumieć	samych	siebie	i	własne	życie?

ZWD:	Tak, a gwiazda, która nas prowadzi, symbolizuje nie-
bo, ale też i naszą wewnętrzną jaźń, która pozwala nam  
w tym materialnym fizycznym obiekcie kosmicznym dostrzec 
kierunek duchowego rozwoju wiodący do Absolutu. To nie 
jest zwykła gwiazda, która świeci tylko jako ciało fizyczne, 
ona świeci również światłem ducha. Można ją przyrównać do 
mandali, której zewnętrzna forma jest tylko wyrazem ducho-
wej przestrzeni.

MJ:	Wedle	wierzeń	chrześcijańskich	za	gwiazdą	podąża-
li	trzej	magowie,	mędrcy.	Być	może	byli	to	astrologowie	 
z	Babilonii,	bo	tam	ta	nauka	była	bardzo	rozwinięta.

ZWD:	W świetle wiedzy, jaką mamy o starożytności, wiemy, 
że w starożytności astrologia była nauką łączącą się z precy-
zyjną wiedzą o kosmosie, a nie wróżbiarstwem. To była archa-
iczna psychologia linii życia widziana w relacji do uniwersum, 
przy czym to uniwersum było zaludnione istotami duchowy-
mi. Gwiazdy miały duszę, czyli symbolizowały wartości du-
chowe, czyli – mówiąc po jungowsku – archetypy.
Ówcześni astrologowie bacznie obserwowali ruchy gwiazd, 
wnikliwie badali kosmos, co pozwalało starożytnym skutecz-
nie poruszać się po morzach czy pustyni. Można przypusz-

czać, że zmierzający do stajenki magowie byli mędrcami  
i jako ludzie głębokiej wiedzy mieli świadomość ograniczeń 
ludzkiego rozumu, znali prawa fizyczne, ale byli też ludźmi 
religijnymi. Starożytny świat rozwijał naukę, ale nie detronizo-
wał myślenia religijnego do poziomu przesądu.
Można powiedzieć, że trzej magowie, będąc fizykami, byli 
jednocześnie psychologami żywej kultury i metafizykami.

MJ:	W	czasach	narodzenia	Jezusa	był	niezwykły	układ	pla-
net	i	oni	jako	ludzie	wiedzy	i	nauki	mieli	tego	świadomość…

ZWD:… ale jednocześnie, jako osoby głęboko duchowe, 
zdawali sobie sprawę, że to niezwykłe wydarzenie ze świa-
ta materialnego, odpowiada jakiemuś napięciu, oczekiwaniu  
w świecie ducha. A przecież był to czas kryzysu, ówczesna 
kultura załamywała się, traciła ideę naczelną. Ludzie czeka-
li na Mesjasza, tęsknili za odrodzeniem całej rzeczywistości. 
Fenomen zbieżności zjawisk fizycznych i społecznych z we-
wnętrznymi, duchowymi, Jung nazywa synchronicznością.  

W życiu potocznym mówimy o tym, 
że nic nie dzieje się przypadkowo. To 
wyraz głębokiego spojrzenia na ży-
cie, w którym wszystko ma jakiś sens 
i cel lub wpływa na inne cele i war-
tości, tylko bardzo często jesteśmy 
tego nieświadomi.

MJ:	Skoro	ci	trzej	mężczyźni	z	cza-
sem	 zostali	 nazwani	 mędrcami	 i	

królami,	może	dowodzi	to,	że	prawdziwa	mądrość	polega	
właśnie	na	połączeniu	świata	nauki	ze	światem	ducha?	A	
najgłębsza	wiedza	nie	oddala	od	obszaru	ducha,	tylko	na	
niego	otwiera?

ZWD:	Magowie nie byli nawiedzonymi szaleńcami. Jako lu-
dzie nauki wiedzieli, jaką pozycję zajmuje Jowisz, a jaką We-
nus, a jednocześnie czuli wewnętrzny impuls szukania idei 
Całości, spotkania nowego bohatera, który będzie tak silny 
duchowo, że zmieni rozpadający się świat. Ich mądrość pole-
gała na tym, że zdarzenia fizyczne i społeczne inspirowały ich 
do refleksji metafizycznej.
Niemal do XVII wieku astrologia była wykładana na europej-
skich uniwersytetach, była elementem studiów medycznych. 
Współcześnie obraz nauki jest zafałszowany, zredukowany do 
poznania materialnego. Religię i myślenie mitologiczne sta-
wia się w opozycji do rozumu. Tymczasem te dwa porządki 
uzupełniają się, są odrębne, ale nie są ze sobą sprzeczne. 
Świat ludzki i świat boski, czyli archetypowy w języku Jun-
ga, przenikają się, ale nie można jednego zastąpić drugim. 
Są nierozerwalne, a jednocześnie dzieli je nieskończona od-
ległość mentalna, psychologiczna. Królestwo niebieskie,  
o którym mówił Jezus, nie jest jakąś arkadią położoną wśród 
pięknej przyrody, ale zupełnie innym porządkiem, który mo-
żemy odnieść w wyobraźni i za pomocą sztuki czy opowieści 
mitologicznej do tej rzeczywistości, którą znamy.

MJ:	Wróćmy	do	tego,	jak	Nowy	Testament	opisuje	Boże	
Narodzenie.	 Józefowi	 przyśnił	 się	 anioł	 tłumaczący	mu,	
żeby	nie	oddalał	Maryi,	bo	dziecko,	które	ona	nosi,	poczę-
te	jest	z	Ducha	Świętego.	I	Józef	ten	nakaz	ze	snu	przyj-
muje.	To	niezwykłe,	że	senne	przywidzenie	odegrało	tak	
wielką	rolę.

Mit narodzin Boga jest przypo-
mnieniem i powtórzeniem mitu 
stworzenia świata. Jest uniwer-
salnym nawiązaniem do źródeł 
ludzkiej kultury, czyli stwarzania 
rzeczywistości od podstaw.
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ZWD:	Józef jak każdy człowiek był zakorzeniony w zwycza-
jach i normach społeczności czasu, w którym żył. Potrzeba 
było innego rodzaju doświadczenia, aby ukazał mu się wspo-
mniany przez panią transcendentny wymiar wydarzenia. Sen 
ukazał mu kosmiczną skalę tego, co za chwilę miało się wy-
darzyć. Nie da się takiego czegoś ogarnąć rozumem, można 
tylko uwierzyć.
I tylko sen mógł mieć taką siłę oddziaływania, żeby wyrwać 
rozum z konwencji i go obezwładnić nowym spojrzeniem. 
Zwykła świadomość oczekuje dowodu i logiki lub opiera się 
na zaufaniu do tradycji.
Ale nie każdy człowiek jest w stanie przyjąć taki przekaz. Je-
śli dusza jest martwa, człowiek może stracić rozsądek, gdy 
ukaże mu się głębia metafizyki. Tylko osoba pokorna, o roz-
budzonej wrażliwości jest w stanie wsłuchać się w prawdę  
z innego niż ziemski wymiaru i przyjąć ją. Józef otworzył się 
na transcendentny wymiar rzeczywistości. To go przemieniło, 
uspokoiło i pozwoliło wejść w boską rzeczywistość bez przy-
musu rozwikłania jej porządku.

MJ:	 Podobnie	 ufnie	 przyjęła	 ten	 metafizyczny	 przekaz	
Maryja	w	momencie	zwiastowania.

ZWD:	Tak, oboje z Józefem wykazali się pokorą. To po-
zwoliło im bezwarunkowo uczestniczyć w praw-
dzie duchowej, która w chwili poczęcia Jezusa  
rozpoczęła nowy rozdział w historii świata.
Ale nawet im ta prawda objawiała się eta-
pami i tylko częściowo. Zostali wybrani, 
bo potrafili otworzyć swoją duszę i wrażli-
wość na to wydarzenie. Rozum, który wie, 
że nie wystarcza sam sobie i który przyj-
muje, że istnieje niepojęty świat tajemny, 
chce się otworzyć na myślenie metafi-
zyczne. Ta postawa jest naszym przewod-
nikiem po rzeczywistości mitologicznej.

MJ:	 W	 opisach	 zwiastowania	 i	 narodzin	
Jezusa	 dużą	 rolę	 odgrywają	 anioły.	 Anioł	
przychodzi	 we	 śnie	 do	 Józefa,	 zwiastuje	Maryi,	
również	anioł	pojawia	się	pasterzom.	Co	symbolizują	te	
figury?

ZWD:	 Anioł jest pośrednikiem pomiędzy rzeczywisto-
ścią metafizyczną, a światem widzialnym, materialnym  
i społecznym. Jego zadaniem jest interwencja w postaci 
zakazu czy nakazu. Swoim posłannictwem może zmieniać 
rzeczywistość ludzką. Przez to, że anioł przybiera postać po-
dobną do ludzkiej, wzbudza w człowieku zaufanie, poczucie 
bliskości. To personifikacja ludzkich możliwości duchowych. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że ci emisariusze boskich pla-
nów działają w jedną stronę, idą do człowieka, aby mu obja-
śnić nową rzeczywistość. Ich przekazów się nie komentuje, 
nie dyskutuje się z nimi. Anioł jest postacią tajemniczą, przy-
nosi posłanie i znika. Pozostawia nas z całą ograniczonością 
i wolnością w obliczu prawdy objawionej. Nie komentuje na-
szych pytań, wątpliwości czy sprzeciwu wobec objawionych 
tajemnic.
Wskazówki boskich posłańców przedstawiają konkretne wy-
zwania, z którymi człowiek musi się uporać. Wsłuchując się  
w nie, człowiek może doznać, że anioł jest metaforą naszych, 
ludzkich losów. My też jesteśmy przechodniami posłanymi, 
aby w wymiarze ziemskim wypełnić jakąś życiową misję.

MJ:	Zdarza	się,	że	spotkanie	z	aniołem	budzi	też	lęk.	Pa-
sterze	się	go	wystraszyli.	Dlaczego?

ZWD:	Bo obcowanie z tajemnicą budzi zarówno fascynację, 
jak i trwogę. Taka jest natura przeżycia religijnego. Te dwa 
elementy czynią nas zdolnymi, by z jednej strony nie bać się 
życia, a z drugiej nieustannie być nim zadziwionym. Odczu-
wać radość ze świadomością końca jako spełnienia, a nie 
pustki czy katastrofy.
Strach pasterzy brał się zapewne z niepewności wobec nie-
znanego. Przeczuwali, że nadchodzi nowa epoka, a jedno-
cześnie żywili nadzieję, że to nowe przyniesie pocieszenie  
i zbawienie.

MJ:	 W	 symbolice	 Świat	 Bożego	 Narodzenia	 dużą	 rolę	
odgrywa	 ubóstwo,	w	 którym	 Jezus	 przyszedł	 na	 świat.	
Piękne	polskie	 kolędy	 też	 zwracają	 na	nie	uwagę.	Dość	
przypomnieć	„Mizerna,	cicha,	stajenka	licha(…)”	czy	„Ach	
ubogi	żłobie…”

ZWD:	Można tu przywołać jedną z definicji sztuki mówiącą  
o tym, że małe jest piękne. To ubóstwo ukazuje nieskończo-
ną odległość między światem duchowym, a materialnym. 

Pamiętając o ubóstwie, respektujemy kruchość ludzkie-
go życia, ograniczenia naszego rozumu, nietrwa-

łość ciała. Paradoksalnie ubóstwo warunków, 
w jakich przychodzi urodzić się Bogu, uświa-

damia człowiekowi jego moc. Piękno tej 
prostoty jest metaforą ducha, wzniosłości  
i nieograniczonego szczęścia. A to 
wszystko nie potrzebuje błyskotliwej 
oprawy. Perła jest perłą ze względu na 
nią samą, a nie dzięki oprawieniu w zło-
to. Pokora uczy widzieć gwiazdy, boskość  
i niezwykłość w stajence, cichym mroku, 

drobnej gwiazdce na niebie, jagnięciu 
i milczącej wędrówce mędrców na powita-

nie Zbawiciela.

MJ:	 Jak	mówią	 słowa	wielu	 kolęd	 stajenka	 jest	
na	uboczu,	a	przy	niej	pierwsze	pojawiły	się	zwierzęta	
i	pasterze.

ZWD:	W swojej istocie stajenka jest mieszkaniem zwierząt,  
a nie ludzi. To pokazuje, że zbawienie przychodzi nie z cen-
trum ludzkiego świata, lecz z peryferii, niejako od świata na-
tury. Kiedy świat popada w chaos a ludzka dusza obumiera, 
wybawienie przychodzi od strony nieświadomości, z samego 
serca życiowej energii, gdzie ludzka moralność przyjmuje 
najwyżej formę faryzejskiej poprawności lub nieznoszącej 
sprzeciwy władzy świeckiej, cesarskiej.
Każda wielka zmiana rzeczywistości, pojawienie się nowej 
idei i narodziny nowego boga mają miejsce na obrzeżach. 
Świat rządzony ludzkimi regułami w pewnym momencie ko-
stnieje, ludzie zamieniają się w automaty społeczne, a władcy 
w tyranów. Takimi automatami byli faryzeusze, mniemając, że 
są uosobieniem ludzi religijnych.
Magowie, pasterze, zwierzęta symbolizują tych, którzy są 
poza centrum władzy, a żyjąc na obrzeżach świata, nieskażeni 
jego skostnieniem, zachowali ostrość widzenia. Funkcjonują 
blisko natury, która nie kłamie. W wielu mitach granicznym 
doświadczeniom bohaterów towarzyszy jakieś zwierzę. Anio-
łowie też przecież noszą skrzydła a więc mają atrybuty zwie-
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rzęce. Zwierzęta, przemawiając ludzkim głosem w wigilijną 
noc, stają się niczym anioły nośnikami duchowych przekazów.

MJ:	 Choć	 mówi	 się	 o	 Maryi,	 Jezusie	 i	 Józefie	 –	 święta	
rodzina,	to	warto	zwrócić	uwagę,	że	nie	była	to	rodzina	
idealna.	W	oparciu	o	wiedzę	na	temat	ówczesnej	obycza-
jowości,	możemy	snuć	przypuszczenia,	że	rodzina	ta	bory-
kała	się	z	dużymi	wyzwaniami.	Plotki	o	zdradzie,	nieślub-
nej	 ciąży,	groźba	ukamienowania	Maryi.	W	 starożytnym	
Izraelu	 córki	 były	mocno	 strzeżone	 i	 rzadko	wychodziły	 
z	domu.	Chodziły	w	długich	sukniach	i	z	zasłoniętymi	twa-
rzami.	Zachowanie	dziewictwa	do	momentu	zaślubin	było	
bezwzględnie	przestrzeganym	zwyczajem.	Być	może	po-
mówieniom	nie	było	końca,	być	może	Jezus	jako	dziecko	
borykał	się	z	odrzuceniem,	a	za	jego	plecami	szeptano,	że	
jest	dzieckiem	nieślubnym…

ZWD:	W tzw. przeciętnej rodzinie, normalnej pod względem 
statystycznym i obyczajowym, może 
się wychować prawy człowiek, ale 
zwykle będzie to osoba przeciętna. 
Nikt wielki w takiej rodzinie się nie 
urodzi, bo zaspakajając wszystkie po-
trzeby, nie zmusza ona do poszuki-
wania nowej definicji rzeczywistości.
Natomiast zranienie, wykluczenie 
społeczne, poczucie zagrożenia powoduje, że dziecko albo 
zejdzie na złą drogę i się zdegeneruje albo wzniesie się na 
wyżyny człowieczeństwa i ducha oraz odbuduje siebie, a tak-
że rzeczywistość wokół siebie.
W każdych czasach potrzebujemy bohaterów i zbawców,  
a ci wyrastają z dzieci, które odniosły różnego rodzaju emo-
cjonalne zranienia, były odrzucone, zmagały się z lękiem 
i krzywdą. Dziecko, które stało się ofiarą głupoty i braku 
wrażliwości a jednocześnie samo jest wyjątkowo uzdolnione 
i wrażliwe, może wyzwolić w sobie silne mechanizmy oporu 
przeciwko złu. Nie poprzestaje jednak na tym, chce również 
zmienić wtedy świat. Ludzie, którzy w dzieciństwie doznali 
krzywd, jako dorośli są zazwyczaj niezwykle uwrażliwieni na 
sprawiedliwość.
Spójrzmy na wielkich duchem mitycznych bohaterów, któ-
rzy zadecydowali o kształcie naszej kultury – Mojżesz, jako 
dziecko został wrzucony do Nilu, Edyp był porzucony przez 
ojca na pustkowiu i wychowany przez pasterzy, Herakles od 
wczesnego dzieciństwa był prześladowany przez zazdrosną 
macochę Herę. Są to postaci tragiczne, które od początku 
mają wpisane w życie cierpienie, ale ich siły duchowe powo-
dują, że z czasem wyrastają na dojrzałych i silnych duchem 
ludzi, którzy przyczyniają się do odrodzenia ludzkości, zmie-
niają parametry myślenia, redefiniują wartości i wyznaczają 
nowe granice sprawiedliwych norm.
Niezwykła wrażliwość Jezusa na ludzi wykluczonych, brała 
się zarówno z jego boskiego wejrzenia w rzeczywistość, jak  
i z faktu, że sam jako nieślubne dziecko mógł być w jakimś 
stopniu wykluczony społecznie.

MJ:	Dlaczego	 Pana	 zdaniem	 Słowianie,	w	 tym	 Polacy,	 -	 
w	odróżnieniu	od	Europy	Zachodniej	-	w	sposób	tak	pełen	
mistycyzmu	obchodzą	wigilię	Świąt	Bożego	Narodzenia?

ZWD:	Nasza część Europy jest cywilizacją lasów, łąk i pól. 
Nigdy nie byliśmy cywilizacją miejską, dominował u nas rytm 
życia ściśle związany z przyrodą. Cywilizacja Zachodu to nie-

mal od 2 tysięcy lat ośrodki miejskie, a w nich społeczeństwa 
żyjące rytmem regulowanym przez prawo stanowione.
Słowiańszczyzna nadal nosi w sobie dużo pierwiastka ko-
smicznego. My jeszcze czujemy naturę i kosmos. Ludzie 
miasta zatracili tę więź z naturą, uwierzyli w rozum, a zwątpili 
w instynkt. Słowiański pejzaż religijny, bogaty w pielgrzym-
ki, kulty świętych, kult maryjny, to wyraz starych obrzędów 
o pogańskich korzeniach. Pozostała tu dawna tęsknota, aby 
obrzędem przywołać inny wymiar…

MJ:	 Nawet	 dobór	 potraw	 na	 wieczerzę	 wigilijną,	 choć	
często	dla	wielu	będący	 już	 tylko	wyrazem	pielęgnowa-
nia	tradycji,	miał	za	zadanie	przywołać	ten	 inny	wymiar.	
Choćby	 potrawy	 z	 makiem,	 który	 symbolizuje	 zaświaty	 
i	dusze	zmarłych.

ZWD: Kolacja wigilijna nie jest zwykłą kolacją. Poprzez tę 
ucztę składamy ofiarę. Dzielenie się opłatkiem to element 

mitu i rytuału ofiary z życia i ofiary Je-
zusa. W tej pełnej symboliki ceremo-
nii splata się uniwersalne misterium  
z historycznym przekazem religijnym. 
Na ten moment zamieniamy się w ka-
płanów, dotykających świata tajemni-
cy dzięki przekazywanym od pokoleń 
rytuałom. W ten wieczór każda po-

trawa symbolizuje cały wszechświat i nawet w jej sposobie 
przyrządzania ukryty jest mit życia i stworzenia. W oczeki-
waniu na boskie narodziny całkowicie podporządkowujemy 
się wydarzeniom kosmicznym, to rytm przyrody wyznacza 
kolejne etapy wigilijnego wieczoru. Zasiadamy do stołu wraz 
z pierwszą gwiazdą, po raz kolejny wyruszamy po północy do 
stajenki powitać nowo Narodzonego.

MJ:	 I	 co	ważne,	w	 tym	momencie	 radosnego	oczekiwa-
nia,	szczególnie	mocno	obecny	jest	również	ból	tęsknoty	
za	nieobecnymi.	Jak	mówią	słowa	przepięknej	kolędy	do	
słów	Szymona	Muchy	i	muzyki	Zbigniewa	Preisnera:	A	na-
dzieja	znów	wstąpi	w	nas,	nieobecnych,	pojawią	się	cienie.	
Uwierzymy	kolejny	raz,	w	jeszcze	jedno	Boże	Narodzenia.	
I	choć	przygasł	świąteczny	gwar,	bo	zabrakło	znów	czy-
jegoś	głosu,	przybądź	do	nas	 i	z	nami	trwaj,	wbrew	tak	
zwanej	ironii	losu…

ZWD:	To piękna poruszająca głęboko pieśń z cudownym wy-
konaniem. Moc w niemocy zdobywa siłę. Tęsknota pokonu-
je wielkie odległości w przestrzeni i czasie, tworzy pomost 
nawet ze zmarłymi. Dodatkowe nakrycie symbolizuje ocze-
kiwaną obecność kogoś ważnego. Jaki wrażliwy człowiek 
nie chciałby ponownie spotkać osoby kochanej, która jest 
daleko lub odeszła w nieskończoność? Na tej tęsknocie za 
wielką wspólnotą zbudowana jest ludzka kultura. Tajemnica, 
samotność, choroba, bieda czy śmierć są częścią świętowa-
nia wspólnoty. Cechą pełni jest jakiś brak. Jest to głęboka 
prawda psychologiczna i metafizyczna, którą podkreślał  
Jung mówiąc, że szczęście nie wynika z doskonałości, ale  
pełni. I nieobecni, chorzy i podróżni, dopełniają istotę domu, 
w którym świętujemy. Bóg nie mógłby nic uczynić dla czło-
wieka, który jest istotą ułomną, słabą i cierpiącą, gdyby był 
„tylko” doskonały.
Święta Bożego Narodzenia przyzwalają na ten brak bardzo 
wyraźnie i bardzo prosto. Dlatego nawet ludzie niewierzący 
chętnie w takim święcie uczestniczą. ■

Każda	 wielka	 zmiana	 rzeczywi-
stości,	 pojawienie	 się	 nowej	 idei	
i	 narodziny	 nowego	 boga	 mają	
miejsce	na	obrzeżach.	
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WYBORY to NASZE 
DECYZJE

Wywiad	z	profesorem	Grzegorzem	W.	Kołodko

Jest jedną z najciekawszych i najbarwniejszych postaci życia pu-
blicznego w Polsce. Znany na całym świecie profesor zwyczajny 
nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki. Jeden z głównych 
architektów polskich reform gospodarczych. W interdyscyplinar-
nych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalo-
wymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi 
problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Jest au-
torem i redaktorem naukowy 50 książek oraz ponad 400 artykułów 
i referatów naukowych w 26 językach. To meloman i podróżnik, 
który odwiedził ponad 160 krajów - to PO PROSTU Grzegorz Ko-
łodko. Wciąż wzbudza kontrowersje i emocje swymi bezkompro-
misowymi poglądami. W polskiej polityce jest rekordzistą. Był mi-
nistrem finansów w randze wicepremiera, aż w czterech rządach! 
Odszedł z polityki, powracając do pracy naukowej prawie 14 lat 
temu, ale wciąż nie daje o sobie zapomnieć. W 1989r. uczestniczył 
w historycznych obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był 
członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier  
i minister finansów w latach 1994-97, dzięki głębokim reformom 
systemowym i nieortodoksyjnej polityce rozwoju, doprowa-
dził Polskę do rekordowego tempa wzrostu w Europie oraz do 
członkostwa w OECD. W latach 2002-03 ponownie wprowadził 
gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę  
w integracji Polski z Unią Europejską. W czasie, gdy kierował pol-
ską gospodarką, PKB na mieszkańca wzrósł w sumie o jedną trze-
cią. Za zasługi dla kraju odznaczony został przez Prezydenta RP 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Intrygował 
zawsze swą błyskotliwą erudycją. Jako szef resortu finansów roz-
bawiał dziennikarzy prezentowanymi na konferencjach prasowych 
gadżetami, jak nożyczki czy bochen chleba, przy pomocy których 
demonstrował stan gospodarki. Do historii przeszła również jego 
fryzura czyli półdługie włosy, które ściął, kiedy ponownie został mi-
nistrem finansów. Ludzie szeptali, że wrócił do świata polityki jesz-
cze potężniejszy i że przypomina Roberta De Niro z „Taksówkarza” 
Scorsese, który goli głowę, idąc do walki ze złem wielkiego miasta.

A dużo mniej znane oblicze Grzegorza Kołodko to jego pasja do 
nurkowania oraz biegania, zwłaszcza maratonów, których zaliczył 
już prawie 50 w różnych zakątkach świata.

Bianca-Beata	Kotoro:	 Jest	 pan	 symbo-
lem	współczesnej,	renesansowej	osoby,	
która	ma	ciekawość	życia	i	świata.	Pene-
truje	pan	świat.	Pochłania	go.
Grzegorz	W.	Kołodko: Tak, spenetrowa-
łem ten świat, zjechałem go. Odwiedzi-
łem już ponad 160 krajów i dalej jeżdżę.  
W tym roku byłem po raz pierwszy na jed-
nym krańcu - choć tak naprawdę ten świat 
krańców nie ma - czyli w Bangladeszu i na 
drugim, na Bahamach. Jest jeszcze kilka-
naście, a właściwie kilkadziesiąt, miejsc 
na tym wędrującym świecie, jak go kiedyś 
nazwałem, które chcę odwiedzić. Teraz już 
wiem, że zdążę.

B-BK:	Skąd	czerpie	się	taką	wiarę?
GWK:	Trzeba iść na całość. I do przodu!

B-BK:	Czyli?
GWK: Po prostu biegnę bez przerwy i to 
pod górkę! Nasze życie dzieli się na dwie 
fazy, na to co przed nami i na to co za 
nami. Co do tego co już za nami, to wie-
my dokładnie, ile czasu już upłynęło, a co 
do tej fazy przed nami, to nie wiemy, ile 
ona jeszcze potrwa. Ja zachowuję się tak, 
jakby ona miała trwać długo i chcę ten 
czas wypełnić w sposób twórczy. Dlatego 
nigdy nie byłem monotematyczny, zawsze 
interesowałem się różnymi aspektami ży-
cia - kultury, polityki, gospodarki, a także 
naturą i przyrodą. Tak się stało, że zosta-
łem ekonomistą. Nigdy nie podziwiałem 
na studiach osób, które ze wszystkiego 
miały piątki. Uważałem, że to było jakieś 
zboczenie intelektualne. Miałem oceny 
bardzo dobre z tych przedmiotów, które 
mnie interesowały, inne zaliczałem dla 
świętego spokoju bo tego wymagał regu-
lamin studiów.

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
zdjęcia: archiwum Grzegorza Kołodko
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B-BK:	Podobno	kiedyś	uczył	się	pan	grać	na	wiolonczeli?
GWK: Tak i jeśli czegoś żałuję, to chyba tego, że zaprzestałem 
nauki gry na tym pięknym instrumencie. Ale melomanem byłem 
i jestem. I to od wczesnego okresu życia. Muzyką klasyczną za-
interesowałem się, kiedy słyszałem, jak Martha Argerich grała, 
zwyciężając na Konkursie Chopinowskim w 1965r. Dawno temu…

B-BK:	Ale	oddał	się	Pan	ekonomii.
GWK: Pięknej nauce, którą uprawiam i podkreślam, że ekonomia 
to nie tyle dyscyplina wiedzy, ile interdyscyplinarna nauka. Żeby 
sformułować trafne pytanie i sensownie na nie odpowiedzieć, 
trzeba się niejednokrotnie odnieść do psychologii społecznej, 
socjologii, antropologii, historii, filozofii, a także wiedzieć, co się 
dzieje, jeżeli chodzi o postęp techniczny i stan środowiska.

B-BK:	A	więc	nie	wąskie	studiowanie	ekonomii.
GWK: Bynajmniej. Intelektualnie niebezpieczne jest zajmowanie 
się zbyt wąskimi, zbyt mocno okrojonymi czy wyjętymi z kontek-
stu zagadnieniami. Kiedyś, gdy prezentowałem na uniwersytecie 
Columbia w Nowym Jorku książkę znaną w Polsce pt. „Wędrują-
cy świt”, zaproszono jako dyskutanta wybitnego profesora pra-
wa, który powiedział, że ma takie wrażenie, iż „profesor Kołodko 
twierdzi, że nie można zrozumieć niczego tak długo jak nie rozu-
mie się wszystkiego”.

B-BK:	I	jak	Pan	na	to	zareagował?
GWK: Odpowiedziałem, że aż tak daleko to się nie posuwam, 
lecz w odniesieniu do gospodarki czy do problemów finanso-
wych, demograficznych, ekologicznych, aby zrozumieć cokol-
wiek, trzeba wiedzieć naprawdę bardzo dużo i trzeba do tego 
podchodzić nieortodoksyjnie, a przy tym często politycznie nie-
poprawnie i interdyscyplinarnie.

B-BK:	Czyli	holistycznie.
GWK: Tak, oraz eklektycznie, a przy okazji trzeba mieć kondycję, 
żeby to wszystko robić, żeby żyć i pracować pełną parą. I stąd 
może ta pasja sportowa. Przy czym zaznaczam - ja nie jestem ki-
bicem; Lewandowskiego bym poznał, gdyby teraz tu wszedł, ale 
innych piłkarzy już niekoniecznie. Skądinąd także nie poznałbym 
większości ministrów obecnego rządu (śmiech)…

B-BK:	Ponieważ...
GWK: …ponieważ od ponad dwudziestu lat nie oglądam tele-
wizji i dzięki temu mam czas na studiowanie literatury, czytanie 
książek. Nie tylko fachowych, gdyż pochłaniam również masę 
beletrystyki.

B-BK:	A	muzyka?
GWK: Słucham jej. Słucham jej pracując. Jeśli jestem w domu, 
to przez kilkanaście godzin gra muzyka, głównie klasyczna, ale 
także jazz, soul, rock, new age. Mam tego sporo, a teraz, dzięki 
Spotify, jeszcze więcej.

B-BK:	Kto	był	dla	Pana	drogowskazem?
GWK: Są pewne wartości i dążenia, zwłaszcza uczciwość i cie-
kawość świata, które wyniosłem z domu rodzinnego, a także ze 
szkoły w moim rodzinnym Tczewie. Miałem szczęście, że na stu-
diach stykałem się z kilkoma profesorami, o których cały czas 
mogę mówić z uznaniem. Dzięki nim pewne pragnienia intelek-
tualne i wzorce etyczne są dla mnie podstawą.

B-BK:	Był	Pan	osobą	świadomą,	obytą,	sprytną?
GWK: Idąc po raz pierwszy do rządu, w odróżnieniu kiedy po-
szedłem tam po raz czwarty i ostatni, to raczej byłem naiwny. 
Ot, taki naiwny profesor, którym zostałem jeszcze przed czter-
dziestką i któremu wydawało się, tak jak dalej wielu się wydaje, 
że wystarczy mieć rację. Wiedzieć, co od czego zależy, co jest 
lepsze a co gorsze, jak to zmienić na lepsze. I jeśli to się mniej 
więcej wie i dają człowiekowi taką władzę, jaką ma Wicepremier, 
Minister Finansów i Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów - trzy w jednym - to da się tę rzeczywistość zmie-
niać na lepsze.

B-BK:	A	było	inaczej?
GWK: Założyłem sobie, że w 95 procentach będę używał swej 
wiedzy i umiejętności analizy i wnioskowania, które posiadłem 
wskutek studiów ekonomicznych i obserwacji tego, co dobrego 
i złego działo się w Polsce i na świecie, a pozostałe 5 procent 
to będzie polityczna szarpanina. A było dokładnie odwrotnie! 
Ogrom, niekiedy większość jakże cennego czasu trzeba było 
przeznaczyć na starcia z innymi, nie na to, aby wyliczyć, ile jest 
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dwa razy dwa, lecz na walkę, aby przeforsować w sferze decyzji, 
iż jest to cztery. Rzecz w tym, że zagadnienia, którymi trzeba 
się zajmować, są tysiąckrotnie bardziej skomplikowane. Polityka 
rządzi się innymi prawidłowościami niż nauka, o ile bowiem w tej 
drugiej wystarczy mieć rację, to w tej pierwszej trzeba jeszcze 
mieć większość. Koszmarne są sytuacje, gdy mając rację, bywa 
się w mniejszości, a w polityce zdarza się to nierzadko.

B-BK:	 Zapewne	 dlatego,	 że	 w	 nauce	 chodzi	 o	 dojście	 do	
prawdy.
GWK: Dokładnie, a ja niezwykle wysoko cenię prawdę. W polity-
ce natomiast bynajmniej nie zawsze, a już na pewno nie każdemu 
w nią uwikłanemu na prawdzie zależy. Stąd też zdarzyło się, że  
z polityczną poprawnością miewałem problemy, gdy stały ona  
w sprzeczności z intelektualną uczciwością. No, ale w polityce 
liczy się skuteczność. Bywa, niestety, że politycy posługują się 
nieprawdą, by nie powiedzieć wręcz kłamstwem czy manipula-
cją, po to by realizować swoje cele.

B-BK:	Czasami	bywają	to	cele	wzniosłe...
GWK: Cel uświęca środki? Może, czasami… Tak, tak, Mojżesz 
też okłamywał swój lud, prowadząc go aż przez 40 lat do Ziemi 
Obiecanej nie dlatego, że nie znał drogi, bo znał, lecz by zapo-
mnieli dotkliwości niewoli egipskiej.

B-BK:	A	więc	miały	się	wymienić	pokolenia,	taki	miał	cel.
GWK: Tak, manipulował ludźmi, acz we wzniosłym celu. Podob-
nej natury, choć różnego kalibru problemy miewają intelektuali-
ści trafiający do polityki.

B-BK:	Dlatego	robił	Pan	te	„przerwy”	w	polityce.
GWK: Odchodziłem z polityki za każdym razem na własne ży-
czenie i w przez siebie wyznaczonym momencie. A działo się tak 
dlatego, że z jednej strony osiągnąłem już najważniejsze cele 
mojej polityki, a z drugiej zaś dochodziło do sytuacji, w której 
dalsze funkcjonowanie w rządzie wymuszałoby akceptację po-
sunięć, które kłóciły się z moimi pryncypiami. Swoje zrobiłem; 
ludziom żyło się odczuwalnie lepiej, bo gospodarka weszła na 
ścieżkę szybkiego i zrównoważonego rozwoju, Polska przystą-
piła za pierwszym razem do OECD, za drugim gotowa była do 
wejścia do UE, a dalej musiałbym firmować nie koniecznie i nie 
zawsze swoje. To mogą robić inni.

B-BK:	W	polityce	trzeba	być	elastycznym...
GWK: I elastycznym, i pryncypialnym; na tym polega sztuka. Ela-
stycznym, bo jak nie, to już drugiego dnia można się ze względu 
na konflikt z pryncypiami do tej polityki nie nadawać. Gdzieś leży 
ta swoista smuga cienia, kiedy to elastyczność może już wiązać 
się z deptaniem własnych zasad, które są etyczną podstawą 
funkcjonowania człowieka - oto jest pytanie.

B-BK:	I	pewnie	ciągnęło	Pana	do	nauki?
GWK: Jak wilka do lasu. Tu, w nauce i dydaktyce, czuję się naj-
lepiej. Jak się tkwi po uszy w polityce, to nie ma czasu na au-
tentyczną pracę naukową, acz dodam, że będąc w rządzie ani 
na chwilę nie zerwałem z uczelnią i regularnie prowadziłem swe 
wykłady dla studentów. Z wielką przyjemnością wracałem do 
świata nauki. Powstało wiele artykułów, niejedna książka, publi-
kacje ukazały się w wielu językach, są cytowane i dyskutowane.  
A dyskutować jest o czym, bo ekonomia to taka nauka, gdzie 
każda odpowiedź rodzi nowe pytania…

B-BK:	Mimo	że	 jest	Pan	bardzo	ważny	dla	 świata	nauki,	 to	
chce	się	wołać,	a	nawet	krzyczeć,	aby	wykorzystał	Pan	tę	wie-
dzę,	żeby	zmieniać	świat,	lub	choć	fragment	polskiej	gospo-
darki,	na	lepsze,	raz	jeszcze.
GWK: No cóż, staram się… Siłą myśli i trafnością argumentacji 
takimi, na jakie mnie stać. Proszę nie lekceważyć potęgi słowa - 
pisanego i mówionego - głoszonego poza polityką; niekiedy to 
ma zasadnicze znacznie. Inni też uważają, że zmieniają otoczenie 
na lepsze, ale co jest lepsze, a co gorsze, to zależy od konkretne-
go systemu wartości. Uwikłani jesteśmy cały czas w konflikt nie 

tylko wartości, lecz przede wszystkim interesów, który nakłada 
się na konflikt ideologii i konflikt poglądów. To co jedni uważają 
za dobre, inni uważają za złe i stąd ta niekończąca się dyskusja.

B-BK:	Może	jednak	ktoś	powinien	rozstrzygnąć,	co	jest	lep-
sze	a	co	gorsze?
GWK: W książce „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna 
przyszłości” jest cały rozdział wymownie zatytułowany „Gospo-
darka bez wartości jest jak życie bez sensu”. Czytała Pani?

B-BK:	Czytałam.	Ale	dalej	jest	praktyczne	pytanie,	kto	i	jak	
ma	decydować,	na	czym	ma	polegać	zmiana	na	lepsze.
GWK: Jest i będzie. Religie stanowią w tych kwestiach kanony, 
intelektualiści zajmują stanowiska, uczeni głoszą poglądy, partie 
przepychają decyzje polityczne, a kontrowersje jak były, tak są.  
I zawsze będą. Można powiedzieć, że w demokratycznych proce-
durach, w warunkach demokracji to ona rozstrzyga, co jest do-
bre, a co złe, co jest zmianą na lepsze, co zaś taką nie jest. No, ale 
ktoś mógłby się teraz roześmiać, oto bowiem mamy demokrację, 
która doprowadziła do określonego układu parlamentarnego  
w polskim sejmie i senacie oraz rząd, który choć sam głosi dobrą 
zmianę, to jednak znaczna część społeczeństwa ocenia to ina-
czej, bo zaiste nie wszystkie decyzje, które ta władza podejmuje, 
są światłe. Z pewnością niedawne referenda w Grecji, Wielkiej 
Brytanii, Kolumbii, na Węgrzech, we Włoszech to przejaw demo-
kracji, ale czy zmian na lepsze? Rozsądek nie zawsze idzie w pa-
rze z demokracją rozumianą zresztą dość wąsko, gdyż uważam, 
że demokracja - a już zwłaszcza ta bezpośrednia - ma sens wte-
dy, gdy głosujący są naprawdę dobrze poinformowani, czego 
dotyczy wybór. Niestety, demokratyczne procedury działają nie-
rzadko tak, że dokonujemy wyborów na gorsze, a nie na lepsze.

B-BK:	Co	w	takim	przypadku?
GWK: Trzeba dbać o zdrowie! (śmiech) I się nie dawać!

B-BK:	Pan	się	nie	daje…
GWK: Ano, nie daję się (śmiech). Aby być uczonym, też trzeba 
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mieć zdrowie, ale jeszcze więcej potrzeba go, aby zajmować się 
polityką, chociaż o inną kondycję tu chodzi. Nauka to harówka 
spokojna, polityka to tyranie nerwowe. Wchodząc wszakże do 
polityki, postanowiłem dać z siebie wszystko.

B-BK:	To	wysoko	postawiona	poprzeczka.	Czy	żałuje	Pan	czegoś?
GWK:	Jeśli czegoś żałuję, to tylko tego, że dając z siebie wszyst-
ko, zwłaszcza w latach 1994-97, kiedy córki były jeszcze małe, 
poświęciłem czas prawie wyłącznie na działalność polityczną.  
A przecież mijał on bezpowrotnie i w alternatywnej sytuacji 
mógłbym go dużo więcej poświęcić życiu rodzinnemu. Ale 
wierzę, że i one, i żona to rozumieją i ze zrozumieniem oceniają  
z perspektywy czasu. Znają mnie, więc wiedzą, że ja jak coś ro-
bię, to porządnie albo wcale. To jest jedna z moich zasad, po-
dobnie jak i ta, że liczą się efekty a nie nakłady.

B-BK:	No	tak,	do	tego	wszystkiego	potrzebne	jest	zdrowie.	
Jak	Pan	o	nie	dba?
GWK: W zdrowym ciele zdrowy duch, jak powiadają i ja w to 
wierzę. Nie był to oryginalnie mój własny pomysł, ale zacząłem 
ćwiczyć 20 lat temu, gdy przekonująco doradził mi to ówczesny 
prezes PKOL, Stefan Paszczyk. Widział, jak ten magiel polityczny 
wycieńcza człowieka… Wtedy - tak dopiero wtedy - zacząłem 
chodzić na siłownię. Po ośmiu-dziesięciu godzinach harówki  
w tym politycznym młynie siłownia i ćwiczenia, a potem jakby 
popołudniowa „druga zmiana”. I do domu około północy. Gdy 
byłem wicepremierem i ministrem finansów naprawdę pracowa-
łem po 16, a bywało że i 20 godzin na dobę, siedem dni w ty-
godniu. I to dzięki sportowym zajęciom dawałem radę. Dopiero 
potem odkryłem uroki biegania, co oznacza, że na aktywność 
fizyczną - podobnie jak na naukę - nigdy na nic nie jest za późno.

B-BK:	Kiedy?
GWK: Po zakończeniu mojej misji w trzech rządach w latach 
1994-97 wyjechałem na rok do Helsinek do ONZ-owskiego 
Światowego Instytutu Badań Rozwoju Gospodarczego, WIDER, 
a następnie byłem w USA jako ekspert w Banku Światowym  
w Waszyngtonie. W Helsinkach z wielką dyscypliną pięć razy  
w tygodniu siłownia, dwa razy basen. Ale w Waszyngtonie si-
łownia, z której korzystali pracownicy BŚ i MFW była zamknięta 
w weekendy! Wtedy to zacząłem biegać, choć tylko w soboty  
i niedziele. I to był początek mojej przygody z bieganiem. Po 
roku pojechałem na wykłady na Yale i tam już nawet nie szukałem 
hal sportowych. Biegałem i biegałem. I w sposób chyba natural-
ny pojawiło się pytanie: skoro tak mogę godzinę albo i dwie, to 
może by tak maraton? A przekonywał mnie jeden z moich przyja-
ciół, którego odnalazłem po wielu, wielu latach. Piotrunio akurat 
na swoje 45. urodziny przebiegł maraton w Nowym Jorku, co 
wydawało mi się rzeczą niemożliwą, ponieważ pamiętałem go ze 
studiów: wszystko, tylko nie sport! 

B-BK:	Zmotywowało?
GWK: (Śmiech) Jeszcze jak! I tak pierwszy maraton przebiegłem 
stosunkowo niedawno, bo już w tym wieku, w maju 2001 roku  
w Toruniu i od tego czasu machnąłem tych maratonów 47, z cze-
go 16 w Polsce i 31 na wszystkich kontynentach. W tym roku 
dwa: w Madrycie na wiosnę i w Poznaniu jesienią.

B-BK:	Co	daje	bieganie?
GWK:	Dobre samopoczucie i kondycję. Staram się biegać jak 
najczęściej. Teraz jest to już jak potrzeba fizjologiczna. Dzięki 
bieganiu człowiek się lepiej koncentruje, potrzebuje mniej snu. 
Rzadziej się choruje i nie łapie infekcji. Na pewno się mniej de-
nerwuje (śmiech), a przecież każdego można zdenerwować.

B-BK:	Ale	Pana	chyba	nie	tak	łatwo?
GWK:	Ale można. Mnie wyprowadza z równowagi jedno - cham-
stwo skrzyżowane z głupotą. Niestety, spotkać można się z jed-
nym czy drugim. Ale jak widzę chamstwo głupców albo głupotę 
chamów, to w rzeczywistości nawet bieganie i słuchanie muzyki 
niewiele pomaga (śmiech). Wtedy mogę się rozzłościć.

B-BK:	To	jaka	jest	Pana	recepta?
GWK:	Moje życie składa się z bardzo prostych działań: słucham, 
czytam, nieustannie myślę, a potem mówię i piszę. Czytam to, 
co warto. Słucham tego, co mi się podoba. Cały czas myślę  
i analizuję, co od czego zależy. Jestem realistą i pragmatykiem  
i kolosalną wagę przywiązuję do racjonalności.

B-BK:	To	widać,	gdy	czyta	się	Pana	książki.	To	podążenie	do	
ładu	 i	 racjonalności	przebija	wyraźnie	z	Pana	teorii	Nowego	
Pragmatyzmu,	o	której	inni	uczeni,	nie	tylko	ekonomiści,	piszą	
książki.	Co	lubi	Pan	poza	nauką	i	podróżowaniem,	poza	muzy-
ką	i	salami	koncertowymi,	poza	bieganiem	i	maratonami?
GWK: Najbardziej z wszystkiego to spacery z psem.

B-BK:	A	ze	spraw	wielkich?
GWK: Spacer z psem do wielka sprawa! (śmiech) Ale też lubię 
mieć rację, co może niektórych irytować. Bardzo nie lubię nie 
mieć racji. Z tego powodu może tak się przykładam, że zanim coś 
powiem, coś napiszę, to naprawdę porządnie to weryfikuję. Bar-
dzo wstydziłbym się pomyłki, błędu, co bynajmniej nie oznacza, 
że czasami się nie zdarzały. Materia, którą analizuję i staram się 
intelektualnie ogarnąć, jest zbyt skomplikowana i dlatego nie-
omylnych w tej branży nie było i nie ma. Chodzi o to, żeby się 
mylić jak najrzadziej, a mieć rację jak najczęściej.

B-BK:	Ta	mądrość	jest	przydatna	w	polityce?
GWK: Pani znowu z tą polityką, zamiast odbiec od niej jak naj-
dalej (śmiech). Mądrość pomaga we wszystkim. Sądzę, że także 
w szczęściu, bo głupie jest powiedzenie, że „głupi to ma szczę-
ście”. Mądry miewa je częściej i więcej.

B-BK:	Tak,	wiemy,	że	tak	jest	w	życiu.	Wiec	jak	je	jak	najlepiej	
wykorzystać,	to	nasze	życie?
GWK: Wykorzystywać szanse. Nie marnować czasu. Cieszyć się 
chwilą obecną, ale pamiętać, że - powtórzę - życie składa się  
z dwóch etapów: tego o określonej długości za nami i tego o nie-
znanym dystansie przed nami. Przyjmuję, że to wciąż jest długi 
dystans. Pewnie to bieganie maratonów mi to ułatwia (śmiech).

B-BK:	Niektórzy	powiadają,	że	żyje	Pan	„pełną	gębą”.
GWK: Tak, żyję w pełni. Nie mógłbym żyć bez pracy, więc dużo 
pracuję. Nie mógłbym istnieć bez podróżowania, więc mnóstwo 
podróżuję. Podróżowanie jest dla mnie jak tlen.

B-BK:	Jakie	są	przed	nami	wyzwania?
GWK: Sądzę, że niebywale ważne jest zrozumienie co i dlaczego 
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dzieje się we współczesnym świecie, jak będzie się on zmieniał  
w następnych latach, na tym etapie, który nieustannie przed 
nami. Mówi się, wzmiankuje, pisze, wspomina, rozmawia o pra-
wie wszystkim, co wydaje się jest ważne, ale jesteśmy niestety 
zbyt prowincjonalni, zaściankowi. I to pomimo tego, że coraz 
więcej podróżujemy, z jednej strony, i mamy dostęp do różnych 
mediów, z drugiej. Śladowe jest zainteresowanie tym, co się 
dzieje w innych częściach tego wędrującego świata.

B-BK:	Może	to	jakiś	niepisany	zakaz?	Jakieś	tabu?
GWK: Nie sądzę. Współcześnie w Polsce tematów zakazanych, 
tabu, jest bardzo mało. Co nie oznacza, że wszystkie tematy są 
omawiane i dyskutowane w taki sposób i w takim zakresie, na 
jaki zasługują. Są niewygodne tematy etyczne, jak eutanazja, czy 
tematy historyczne, jak osiągnięcia gospodarcze PRL, które są 
wyciszane czy manipulowane. Nie kwestionuje się bzdur o rze-
komym „świętym prawie” prywatnej własności albo nie dopusz-
cza do poważnej debaty na temat implikacji wielokulturowości. 
Każde społeczeństwo ma jakieś tabu, bo są w nim wpływowe 
opiniotwórcze grupy, które boją się skutków otartej dyskusji 
na dany temat, albo większość społeczeństwo boi się spojrzeć 
prawdzie w oczy. Ponadto do wszystkiego trzeba dojrzeć. Tak 
indywidualnie, jak i społecznie.

B-BK:	A	my	temu	ulegamy,	jesteśmy	manipulowani.
GWK: Cóż, jedni ulegają, inni nie. O pewnych kwestiach mówi 
się w domach, o innych w telewizji, o czym innym w kawiarniach, 
a o czym innym na uczelniach. Tym bardziej mając publiczne ku 
temu okazje, staram się narzucać pewne tematy do dyskusji, 
zmuszać innych do twórczej refleksji, do krytycznego zastano-
wienia się. Przecież trudno rozmawiać z samym sobą. Jednakże  
o tym, co jest na wokandzie dyskusji, nie decydują nauka i ucze-
ni, lecz media i polityka. No są jeszcze religie…

B-BK:	To	nie	ma	tabu?
GK:	 Są czy może lepiej bywają. Także w ekonomii. Dlatego 
podejmuję to wyzwanie, między innymi w książce „Wędrujący 
świat”. To znamienne, ale jej amerykańskie wydanie nosi ty-
tuł „Truth, Errors and Lies: Politics and Economics in a Volatile 
World”. Tak właśnie; nie tylko prawda i błąd, co się zdarza w eko-
nomii i polityce, lecz również kłamstwo.

B-BK:	Dla	dużej	grupy	ludzi,	świat	polityki	to	ŚWIAT	KŁAM-
STWA.	A	czym	kłamstwo	jest	dla	Pana?
GWK: Osobiście brzydzę się kłamstwa. W nauce z jej najgłęb-
szej istoty w ogóle nie ma miejsca na kłamstwo. W polityce by-
najmniej. W biznesie niestety też oszustw nie brakuje, dlatego 
też dyskutujemy o roli, jaką w nim ma odgrywać etyka. Jestem 

absolutnie wyzuty z szacunku wobec tych przedstawicieli, nie 
tylko mediów czy polityki, lecz także nauk społecznych, którzy 
ze względów ideologicznych czy lobbystycznych, służąc party-
kularnym interesom, po prostu kłamią. Nie to, że się mylą, inaczej 
coś postrzegają i interpretują, a najzwyczajniej świadomie innych 
wprowadzają w błąd, czyli kłamią. Jeżeli ktoś mówi: „Dwa plus 
dwa to pięć”, to da się go przekonać, argumentując racjonalnie, 
że nie, że to przecież cztery. Ale jeśli ten ktoś nadal podtrzymuje, 
że pięć, to się nie myli. Kłamie, bo przecież wie, że to jest cztery, 
a mimo to głosi, że pięć. Nie zauważa Pani czasami chociażby ta-
kich niektórych „znanych ekonomistów” brylujących w mediach?

B-BK:	Dlaczego	tak	jest?
GWK:	Bo im się to opłaci. Bo reprezentują czyjeś interesy. Na 
tej zasadzie na przykład ktoś może twierdzić, że podatek liniowy 
jest lepszy z punktu widzenia formowania kapitału i sprawiedli-
wości wrażliwości społecznej niż podatek progresywny, co jest 
oczywistą nieprawdą. Przecież takie rozwiązania polegałoby na 
tym, aby nieliczni bogatsi jeszcze bardziej wzbogacali się kosz-
tem mniej zamożnej większości. Aby wszak na to uzyskać de-
mokratyczne, czyli większościowe przyzwolenie, trzeba tę więk-
szość omamić, posługując się nieprawdą.

B-BK:	 Zrozumienie	 tego	 wszystkiego	 przez	 ludzi	 nieznają-
cych	się	na	ekonomii	jest	trudne.
GWK: Trudne, ale jeśli kłamstwu i manipulacjom medialnym 
przeciwstawia się prawdę i edukację oraz aktywność popularno-
-naukową, to staje się łatwiejsze. O to warto i trzeba zabiegać. 
To też jest „wiosłowanie pod górkę”, choć bynajmniej nie jest 
to syzyfowa praca. Tę piękną naukę, jaką jest ekonomia, trze-
ba odczarować. Osobiście plasuję ją między dwiema królowy-
mi nauk: twardą, precyzyjną matematyką i miękką, abstrakcyjną 
filozofią. Dobry ekonomista musi potrafić liczyć. To jednak do-
tyczy w pierwszej kolejności efektywności gospodarczej, relacji 
między efektami a nakładami. Ale dobry ekonomista musi też 
umieć czuć. To jednak dotyczy człowieka i społeczeństwa, ich 
potrzeb i ich zaspokojenia. Ekonomia ma być nauką, sposobem 
dochodzeniem do prawdy, a nie instrumentem zacietrzewienia 
ideologicznego, walki politycznej czy też lobbingu na rzecz wą-
skich interesów grupowych, które usiłuje się narzucać jako inte-
res ogólny.

B-BK:	Ale	o	tym	głośno	się	nie	mówi,	ale	niektóre	wątki	sto-
sunków	z	Rosją	to	też	takie	kolejne	tabu.
GWK: Może i tak, bo jakby nie wolno mówić, że Rosja nam nie 
zagraża. To jest chore, co niektórzy celowo głoszą, a inni jakże 
często bezmyślnie powtarzają. Przy okazji bardziej sterowanej 
niż spontanicznej rusofobii usiłuje się wmówić ludziom, że z po-
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Nie dość, że jest najwięcej publikującym i najczęściej cytowanym 
na świecie polskim ekonomistą, to do tego fantastycznym foto-
grafem. Kolejną wystawę zdjęć prof. Kołodko, można zobaczyć  
w Galerii OKNO w Starej Iwicznej do 6 stycznia 2017 roku.

wodu tego „zagrożenia” trzeba zwiększyć wydatki zbrojeniowe. 
Dzisiaj publicznie występowanie przeciwko takiemu ekonomicz-
nemu nonsensowi wymaga dużej odwagi cywilnej, bo brak takie-
go zagrożenia to jakby tabu.

B-BK:	Ale	przecież	stosunki	między	Polską	a	Rosją	nie	są	po-
prawne	czy	dobre.
GWK: Niestety, nie są dobre. Więcej; są bardzo złe, a niedobrze 
jest, gdy tak się dzieje między sąsiadami. Dlatego też trzeba 
starać się - i - aby były lepsze. Absolutnie nie widzę żadnego 
zagrożenia militarnego ze strony Rosji, a zwiększanie wydatków 
na zbrojenia postrzegam jako marnotrawstwem grosza publicz-
nego, który zamiast przeznaczać na zachcianki lobby militarno-
-przemysłowo-politycznego w kraju i za granicą, lepiej wydać na 
edukację, na wzmacnianie przyczółków gospodarki opartej na 
wiedzy, na jej innowacyjność, ochronę środowiska naturalnego 
czy też sensowną opiekę nad rodzinami wielodzietnymi.

B-BK:	Czyli	wielu	z	tych,	którzy	straszą	nas	tym	„rosyjskim	wilkiem”,	
to	lobbyści	kompleksu	militarno-przemysłowo-wojskowego?
GWK: Dokładnie. I jeśli uda mu się nas jako społeczeństwo, wy-
straszyć, to łatwiej zgodzimy się jego dictum. Niestety, mamy do 
czynienia z dużo większym problemem. Nastał niezwykle cieka-
wy czas, ale  i nadzwyczaj trudny. Choć światowa gospodarka się 
rozwija, to droga, którą kroczy, jest bardzo wyboista, a kryzysów 
nam nie brakuje. Przyszłość - ten czas przed nami - też ich nam 
nie oszczędzi. Paradoksalnie, bo przecież wiemy coraz więcej, na-
rasta doza nieracjonalności w życiu publicznym, w tym również 
w gospodarowaniu. To olbrzymie wyzwanie dla ekonomii, bo to 
jednak nauka o racjonalnym gospodarowaniu.

B-BK:	Ale	kto	jest	racjonalny? 
GWK: Racjonalny jest ten, kto działa na własną korzyść, zwa-
żywszy na informację. Jeżeli przyjmiemy, że ludzie są życiowo 
mądrzy, a w przytłaczającej większości są, to wiedzą, co jest dla  
nich korzystne.

B-BK:	A	jak	nie	wiedzą?
GWK: To jednemu wytłumaczy mamusia, a innemu nauczyciel 
albo ksiądz, a ktoś inny dowie się z porządnego forum społecz-
nościowego lub na wykładzie na uczelni, czy z dobrej książki, któ-
rych nie brakuje, a może od światłych dziennikarzy, których też 
jest sporo. Klucz tej definicji wszakże tkwi w informacji. A skąd 
my czerpiemy informację? Przecież nie każdy jest alfą i omegą, 
ani instytutem naukowo-badawczym.

B-BK:	 A	 czerpiemy	 przecież	 informacje	 w	 głównej	 mierze	 
z	mediów.
GWK: Niestety, tak. Co gorsza, dostrzegam to także w środowi-
sku akademickim. Bywając na konferencjach w Polsce i na świcie 
niejednokrotnie odpowiadam na pytania z sali i słyszę, że mówi 
ona mediami, a nie bibliotekami. Nie tylko studenci, lecz rów-
nież ich wykładowcy zbyt dużo siedzą w portalach internetowych 
czy też przed ekranami telewizorów, zamiast pójść do biblioteki  
i poczytać nowatorskie pozycje naukowe, których bynajmniej nie 
brakuje. Dzisiaj walka o racjonalność, także ekonomiczną w Pol-
sce i gdzie indziej, polega na walce o prawdomówność. Społe-
czeństwa nie mogą się zachowywać racjonalnie, ludzie nie mogą 
się zachowywać racjonalnie w swoich wyborach jako producenci 
i konsumenci, jako oszczędzający i inwestujący, jeżeli ich decyzje 
oparte są na fałszywych informacjach.

B-BK:	Czy	ci	Polacy,	którzy	zawierzyli	systemowi	finansowe-
mu	i	zadłużyli	się	we	frankach	szwajcarskich,	biorąc	kredyty	
hipoteczne,	to	oni	wszyscy	byli	nieracjonalni?
GWK: Oni zachowali się racjonalnie, bo chcieli zmaksymalizować 
swoją funkcję celu, ale swe decyzje oparli w wielu wypadkach na 
dezinformacjach.

B-BK:	Skąd	te	informacje	płynęły?
GWK: Pierwotnie z banków i organizacji pośrednictwa finanso-
wego, które były zainteresowane w udzielaniu lukratywnych dla 

nich kredytów zdenominowanych w walutach obcych. Dlatego 
wygórowanymi stopami procentowymi zniechęcali do sięganie 
po kredyty w złotych czy wręcz uniemożliwiali skorzystanie z nich, 
a zaniżonymi stopami procentowymi, przy równocześnie tenden-
cyjnie i tylko okresowo wyśrubowanym kursie złotego, namawiali 
do kredytów w walutach obcych, zwłaszcza we franku szwajcar-
skim. Potem włączyły się do tego media ze swoimi „ekspertami” 
i „znanymi ekonomistami”. Część z nich zachęcała do tego pro-
cederu w swej bezmyślności, inni, bo byli integralną częścią tego 
lobbingu.

B-BK:	Lobbyści	więc	kłamali,	a	ci	ludzie	ponieśli	stratę.	Myśląc	
na	pozór	racjonalnie,	okazali	się	być	nieracjonalni,	bo	zawie-
rzyli	zafałszowanej	informacji.
GWK: Możemy ubolewać nad tym, ale musimy też przyjąć to do 
wiadomości. Nieustannie dokonujemy wyborów o określonych 
skutkach, nie tylko ekonomicznych, opierając się na dostarcza-
nych nam informacjach. Trzeba bardzo uważać, bo to nieprawda, 
że świat działa tak, aby pomagać zawsze, wszędzie, wszystkim  
w tym, aby byli racjonalni. Bynajmniej. ■
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Tekst: Fundacja STOMAlife

Sięgnijcie pamięcią wstecz do lata 2012 roku. 
Właśnie odbywają się Igrzyska Olimpijskie  
w Londynie, a 20-letnia studentka z Kornwalii 
niemal w pełni cieszy się swoim życiem stu-
denckim i towarzyskim oraz aktywnością fizycz-
ną, w szczególności grą w piłkę nożną. Niemal  
w pełni, ponieważ przeszkadza jej w tym nie-
ustanny ból brzucha i fakt, że odwiedza toaletę 
nawet 40 razy dziennie. Urodzona w Falmouth 
Zoey Wright traci kolejne kilogramy, a zoba-
czywszy krew w stolcu w końcu udaje się do 
lekarza, który kieruje ją na kolonoskopię. Dia-
gnoza? Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Inspirująca historia młodej dziewczyny, obecnie 
jednej z najlepszych kulturystek na świecie, która 
porywa do działania kolejne pokolenia młodych 
zawodniczek.

SUKCES BEZ WYSIŁKU
NIE ISTNIEJE  !!!
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„Lekarze stwierdzili, że mój przypa-
dek nie jest bardzo poważny, dlatego 
zaczęliśmy od leków, by sprawdzić, czy 
wyeliminują objawy. Niestety leki nie 
zadziałały. Pewnego wieczora, kiedy by-
łam na mieście ze znajomymi poczułam 
bardzo silny ból, a mój żołądek uległ 
rozszerzeniu. Trafiłam do szpitala, gdzie 
spędziłam cztery tygodnie na obserwa-
cji” mówi Zoey.

Trzy dni przed Bożym Narodzeniem 
2012 roku wyszła ze szpitala z receptą na 
kolejne leki. W ciągu pierwszych trzech 
miesięcy 2013 roku dziewczyna straciła 
blisko 20 kilogramów i stało się jasne, że 
konieczne jest zastosowanie innych roz-
wiązań. „To był dla mnie traumatyczny 
okres. Nie chciałam poddać się opera-
cji, byłam młoda i trudno było mi zaak-
ceptować to, że jestem chora. Ale życie 
było coraz trudniejsze – moja wysporto-
wana sylwetka była już tylko wspomnie-
niem, a ja miałam dość łykania tabletek. 
Dzięki grupom wsparcia poznałam ludzi, 
którzy cierpieli na tę samą chorobę co 
ja i mieli podobne przejścia, ale prowa-
dzili normalne życie. Jestem uparta, ale 
po dwóch latach przyjmowania leków  
w końcu zrozumiałam, że potrzebuję tej 
operacji”, opowiada Zoey.

W listopadzie 2014 roku Zoey prze-
szła operację wyłonienia ileostomii  
i spędziła dziesięć dni w szpitalu. Naj-
ważniejszą chwilą było dla niej spotkanie 
z inną młodą stomiczką, która odwiedzi-
ła Zoey na prośbę jednej z pielęgnia-
rek stomijnych. Najtrudniejszy moment 
związany był z reakcją organizmu Zoey 
na znieczulenie. Dzięki wsparciu całego 
zespołu w szpitalu, a także wsparciu ro-
dziny i swojego partnera Conora, Zoey 
wróciła do domu jako odmieniona oso-
ba. Po zaledwie dziesięciu tygodniach 
Zoey wznowiła naukę (tak naprawdę nie 
przerwała jej ani na moment – na od-
dziale towarzyszył jej laptop, na którym 
cały czas pracowała nad zadanymi pra-
cami) i, rzecz jasna, ćwiczenia na siłowni.

Zoey zaczęła ćwiczyć na siłowni już 
jako nastolatka. Po operacji na poważ-
nie zajęła się kulturystyką i w zaledwie 
10 miesięcy po zabiegu operacyjnym, 
który odmienił jej życie, wzięła udział 
w swoich pierwszych zawodach, gdzie 
zajęła pierwsze miejsce w dwóch ka-
tegoriach! „Nikt nie wiedział o mojej 
chorobie. Weszłam na scenę w bikini, 
aby się zaprezentować, a sędziowie 
po prostu zaczęli klaskać”, wspomina.  
„A potem zrobili to ludzie na widowni… 

to było niesamowite doświadczenie  
i samo wspomnienie sprawa, że mam łzy 
w oczach. Po wszystkim, co przeszłam, 
grupa nieznajomych biła mi brawo, ak-
ceptując mnie i zapraszając do świata, 
gdzie wygląd ciała jest tak ważny.”

Zwycięstwo w tym konkursie oznacza-
ło dla Zoey kwalifikację do mistrzostw 
świata w 2015 roku, ale po raz kolejny 
szczęście jej nie dopisało. Zaledwie dwa 
tygodnie po zawodach i sześć tygodni 
przed mistrzostwami musiała poddać 
się pilnej operacji. Zoey wspomina: „Za-
kwalifikowałam się do mistrzostw świata 
w 2015 roku, po czym musiałam przejść 
nagłą operację z powodu zatrzymania 
treści pokarmowej w jelicie. Byłam za-
łamana. Na szczęście dzięki temu, że 
operację wykonano techniką małoinwa-
zyjną, blizna jest prawie niewidoczna. 
Niestety czekało mnie kolejne sześć ty-
godni rehabilitacji”.

Przenieśmy się do 2016 roku. Spo-
tykamy się z Zoey w siłowni, w której 
zazwyczaj ćwiczy. Tablica informacyjna 
jest pełna informacji na temat dziew-
czyny. Członkowie siłowni witają Zoey, 
gdy pojawia się w drzwiach. Obecnie 
Zoey jest trenerką fitness i zajmuje się 
motywowaniem innych ludzi. Na porta-
lach społecznościowych obserwują ją 
rzesze ludzi, których inspiruje nie tylko 
jako stomiczka – również jako kulturyst-
ka. Właśnie pobiła swój osobisty rekord 
w przysiadach z wyrzutem nóg do tyłu, 
a już wkrótce otrzyma tytuł zawodowej 
kulturystki.

To była pełna emocji po-
dróż, ale w tej chwili czuję, że 
jestem we właściwym miej-
scu. Moja kariera w fitnessie 
idzie naprawdę dobrze, a lu-
dzie, którzy obserwują mnie 
na portalach społecznościo-
wych są dla mnie ogromną 
motywacją. W październiku 
udział w zawodach w Londy-
nie i walka o kartę zawodow-
ca. Trzy tygodnie później, czyli 
dokładnie w drugą rocznicę 
operacji, zawody w O2 Arena 
w Londynie. Czuję się teraz 
silniejsza niż przed operacją,  
a życie z każdym dniem sma-
kuje mi bardziej”, podsumo-
wuje Zoey. ■
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Ropień i przetoka 
okołoodbytnicza

Do powstania ropnia okołoodbytni-
czego dochodzi w przypadku infekcji 
gruczołów znajdujących się w dnie 
krypt odbytowych Morganiego. Me-
chaniczne zablokowanie ujścia gru-
czołów, których główną funkcją jest 
nawilżanie kanału odbytu, prowadzi 
do braku odpływu śluzu z krypty od-
bytowej, a w konsekwencji do wytwo-
rzenia ropnia. Barierą dla szerzenia 
się infekcji jest aparat zwieraczowy 
odbytu. Gdy dojdzie do przełama-
nia tej bariery infekcja szerzy się do 
przestrzeni międzyzwieraczowej, 
kulszowo-odbytniczej i/lub naddźwi-
gaczowej.  Jest to częsta choroba 
proktologiczna, mająca tendencję 
do nawrotów. Najczęściej występuje  
w 3 i 4 dekadzie życia, 2-3 krotnie 
częściej u mężczyzn. W zależności 

od lokalizacji ropnia dzielimy je na: 
przyodbytnicze (60% wszystkich), 
kulszowo-odbytnicze (20%), mię-
dzyzwieraczowe (5%), naddźwiga-
czowe (4%) i podśluzowe (1%). Ob-
jawy ropnia zależą od lokalizacji.  
W przypadku najczęstszej lokalizacji 
– przyodbytniczej – typowym obja-
wem jest ból okolicy kanału odby-
tu, nasilający się podczas siedzenia.  
W przypadku większych ropni wy-
stępuje gorączka. Przedmiotowo  
w okolicy kanału odbytu widoczne 
jest bolesne, zaczerwienione wygóro-
wanie skóry. Często występuje objaw 
chełbotania. Badanie per rectum jest 
bolesne. Podobne objawy występują 
w przypadku ropni kulszowo-odbyt-
niczych, które najczęściej szerzą się 
w kierunku skóry. W przypadku ropni 

Tekst: Adam Dziki

Ropień i przetoka odbytu to ostra i przewlekła faza tej samej 
choroby. Jest to infekcja tkanek miękkich otaczających kanał odby-
tu. W jej przebiegu dochodzi do powstania jamy ropnia, a w jego 
następstwie do wytworzenia kanału przetoki okołoodbytniczej. 

międzyzwieraczowych dolegliwości 
bólowe zlokalizowane są w kanale od-
bytu. Okolica okołoodbytnicza może 
być niezmieniona. Diagnostyka ropni 
naddźwigaczowych jest najtrudniej-
sza. W tej grupie chorych najczęst-
szym objawem są dolegliwości bólowe 
podczas defekacji oraz objawy ogólne 
takie jak gorączka, bóle podbrzusza. 
Okolica odbytu jest niezmieniona.  
W badaniu per rectum można wyczuć 
modelowanie ściany odbytnicy przez 
ropień.

Jedynym sposobem leczenia ropni 
okołoodbytniczych jest chirurgiczne 
nacięcie ropnia! Podawanie antybio-
tyków i postawa wyczekująca są błę-
dem, niestety nagminnym. Antybio-
tykoterapia nigdy nie prowadzi do 
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wyleczenia ropnia. Opóźnia to tylko leczenie co skutkuje 
powiększeniem się ropnia ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami. W przypadku podejrzenia wystąpienia ropnia około-
odbytniczego u chorego należy skierować go do chirurga, 
który zweryfikuje rozpoznanie wstępne.

Do powstania przetoki okołoodbytniczej dochodzi w 30-60% 
przypadków ropnia okołoodobytnicznego. Przetoka łączy 
światło gruczołu odbytowego Morganiego ze skórą okoli-
cy okołoodbytniczej. Typowe objawy przetoki okołoodbyt-
niczej to sączenie się wydzieliny ropnej z okolicy odbytu.  
W przypadku zablokowania ujścia zewnętrznego kanału 
przetoki dochodzi do powstania ropnia okołoodbytnicze-
go. Przedmiotowo, oglądając okolicę okołoodbytniczą 
stwierdza się obecność otworu lub otworów przetok na 
skórze okolicy kanału odbytu. W badaniu per rectum moż-
na często wyczuć przerośniętą brodawkę odbytu w miejscu 
ujścia wewnętrznego przetoki. Uciskając ją najczęściej do-
chodzi do wypływu treści ropnej przez otwór zewnętrzny 
kanału przetoki.

Leczenie przetoki, tak jak ropnia, jest operacyjne. W prze-
ciwieństwie do ropnia wykonuje się je w trybie planowym. 
Obecnie dysponujemy badaniami dodatkowymi, które 
pomagają nam w odpowiednim przeprowadzeniu ope-
racji. Podstawą diagnostyki jest usg transrektalne. W tym 
nieinwazyjnym badaniu można prześledzić kanał przetoki.  
Ma to szczególne znaczenie w przypadku przetok złożo-
nych – nadzwieraczowych, rozgałęzionych, z wieloma uj-
ściami zewnętrznymi. Należy również pamiętać, że nawra-
cające ropnie i przetoki okołoodbytnicze są typowe dla  
pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Chorzy ci wy-
magają innego postępowania chirurgicznego i dokładnej  
diagnostyki przedoperacyjnej. U 40% chorych dojdzie do 
rozwoju ropnia okołodbytniczego. W tej grupie praktycz-
nie w 100% dochodzi do powstania przetoki. Niestety,  
praktycznie nigdy nie dochodzi do pełnego wylecze-
nia przetoki u tych chorych. Operacja powinna polegać  
tylko na drenażu jej kanału co zapobiega nawrotowym  
ropniom okołodobytniczym. ■

Jedynym sposobem  
leczenia ropni okołood-
bytniczych jest chirur-
giczne nacięcie ropnia! 

Podawanie antybiotyków  
i postawa wyczekująca  

są błędem

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Brak kontroli nad wypróżnia-
niem to największa i najbardziej 

dotkliwa zmiana po wyłonieniu sto-
mii. Jednak kolostomicy mają pewną 
możliwość wpłynięcia na regularność 
pracy jelit poprzez wykonywanie iry-
gacji.  Ten prosty zabieg higieniczny 
polega na wypłukaniu jelita grubego 
wodą i oczyszczeniu go ze stolca i ga-
zów. Konsekwentne wykonywanie iry-
gacji prowadzi do uregulowania rytmu 
wypróżnień, co jest jej głównym zada-
niem. Dodatkową korzyścią jest zmniej-
szenie ilości gazów ponieważ zmniejsza 
się ilość bakterii gazotwórczych. Zysku-
jemy w ten sposób dodatkową profi-
laktykę antyprzepuklinową oraz zapo-
biegamy wypadaniu stomii ponieważ 
eliminujemy zaparcia, które powodują 
nadmierne ciśnienie wewnątrzbrzusz-
ne i prowadzą do powikłań. W efekcie 
tych działań można bardziej urozmaicić 
dietę. Przy dobrze uregulowanym try-
bie wypróżnień można używać niewiel-
kich woreczków zamiast tradycyjnego 
sprzętu stomijnego co niewątpliwie 
wpływa na jakość życia - pewność, że 
nie wydarzy się przykra niespodzianka 
w postaci przeciekającego woreczka 
jest nieoceniona.

Długa lista korzyści musi być uzu-
pełniona o, niestety, równie długą listę 
przeciwwskazań. Zabieg irygacji nie 

może być wykonywany przez ileosto-
mików a także gdy kolostomię wyło-
niono  z powodu choroby Leśniow-
skiego-Crohna czy wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego. Wykluczają ją 
także istniejące już powikłania w posta-
ci wypadającej stomii oraz przepukliny 
okołostomijnej.  Natomiast radio- i che-
mioterapia odraczają ją jedynie na kilka 
tygodni. Rozregulowany organizm musi 
wrócić do siebie po takiej terapii zanim 
zaczniemy irygację jelita grubego. 

Ostateczna	 decyzja	 o	 możliwości	
stosowaniu	 irygacji	 zawsze	 nale-
ży	 do	 lekarza,	 który	 oprócz	 wiedzy	 
o	 przyczynie	 wyłonienia	 stomii	 bę-
dzie	mógł	się	odnieść	do	aktualnego	
stanu	zdrowia	oraz	ułożenia	jelit.

Wielu stomików odczuwa obawy 
przed rozpoczęciem irygacji. Głównie 
dotyczą one umiejętności poprawne-
go przeprowadzenia czyszczenia oraz 
możliwych powikłań czyli perforacji 
jelita. Są one naturalne ponieważ to 
nowe doświadczenie. W pierwszym 
przypadku pomocą będzie służyć wy-
kwalifikowana pielęgniarka stomijna. W 
jej obecności i z jej pomocą powinna się 
odbyć pierwsza irygacja.  Wykonując tę 
procedurę zestawem przeznaczonym 
do irygacji i przestrzegając zasad mo-
żemy być pewni, że jest to bezpieczny 

zabieg. Gwarancję taką daje stożek, 
który zakłada się do ujścia stomii. Sama 
konstrukcja stożka uniemożliwia uszko-
dzenie jelita ponieważ wprowadzamy 
wodę bez konieczności głębokiej pe-
netracji jelita ciałem obcym.  

Przed zabiegiem zjedz śniadanie  
i wypij dużo płynów, aby pobudzić pe-
rystaltykę jelit. Przygotuj teraz wszyst-
kie niezbędne akcesoria:

• Zestaw do irygacji - pojemnik na 
wodę, rurka z zaciskiem regulacji 
przepływu wody i stożek

• Rękaw do irygacji - długi przezro-
czysty worek-rękaw otwarty od 
góry i od dołu

• Środek nawilżający - wazelina lub 
żel nawilżający np. do higieny in-
tymnej

• Haczyk lub stojak, na którym za-
wiesimy zestaw irygacyjny

• Chusteczki, gaziki oraz miękki pa-
pier toaletowy

• Świeży worek stomijny

• Worek na zużyty rękaw irygacyjny 
i inne materiały, które zastosowa-
liśmy w trakcie oczyszczania sto-
mii oraz skóry wokół po zabiegu 
oczyszczania jelita

Tekst: Marzena Wysocka       

IRYGACJA - 
NIEDOCENIANY 
ELEMENT HIGIENY 
KOLOSTOMII
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Zamknij regulator przepływu wody  
i wlej do pojemnika 0,5-1,5l wody  
a następnie zawieś pojemnik na wyso-
kości swoich ramion. Do irygacji używaj 
bieżącej wody o temperaturze ciała 
lub nieco chłodniejszej. Gorącą wodą 
możesz poparzyć śluzówkę jelita, na-
tomiast zimna woda i wysokie ciśnie-
nie mogą powodować nieprzyjemne 
skurcze. Usuń worek stomijny i oczyść 
skórę aby rękaw skutecznie przykleił 
się. Po przyklejeniu rękawa jego dol-
ny koniec skieruj do toalety. Posmaruj 
stożek żelem i wprowadź przez górny 
otwór w rękawie. Upuść nieco wody 
do rękawa aby pozbyć się powietrza  

z rurki i delikatnie wsuń stożek do sto-
mii. Zaciskiem reguluj przepływ wody.  
Po wpuszczeniu wody zamknij zacisk. 

Aby ułatwić opróżnianie jelita możesz 
masować brzuch zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara. Na oczyszczenie 
jelita potrzebujesz jeszcze około 30 mi-
nut. Możesz delikatnie unieść koniec rę-
kawa, zagiąć go i zabezpieczyć klamer-
kami lub zaciskiem zamykającym. 
Mając tak zamknięty rękaw możesz 
wykonywać codzienne czynności. Po 
tym czasie opróżnij zawartość rękawa 
do toalety. Po wypłynięciu wszystkich 

mas kałowych zdejmij rękaw i oczyść 
skórę przygotowując ją do naklejenia 
nowego worka. Odłącz stożek od rurki  
i umyj każdy element zestawu a następ-
nie osusz. Wprawionej osobie irygacja 
nie zajmie dużo czasu i można ją po-
traktować jako stałą czynność higie-
niczną.

Artykuł należy traktować jako wska-
zówki, nie może on zastąpić konsultacji 
medycznej przed pierwszym zabiegiem 
irygacji. ■
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WLEW KONTRASTOWY
JELITA GRUBEGO

Wlew	 kontrastowy	 jelita	 grubego	
jest	 dla	 pacjenta	 alternatywą	 w	 sy-
tuacji,	 gdy	 badania	 endoskopowego	 
z	użyciem	wziernika	z	 różnych	wzglę-
dów	nie	można	wykonać	 (np. znaczne 
dolegliwości bólowe podczas zabiegu, 
nietypowe uwarunkowania anatomiczne 
nie pozwalające na przejście endosko-
pu).  Wlew kontrastowy może stanowić 
również badanie z wyboru w przypadku 
zmian czynnościowych czy innych zabu-
rzeń, w których oczekujemy oceny nie 
tylko światła jelita i jego błony śluzowej 
(jak w kolonoskopii) ale również całej 
ściany jelita czy jego ułożenia w obrębie 
jamy brzusznej (wydłużenie jelita, cho-
roba uchyłkowa, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego).

Prawie każdy z nas słyszał o badaniach endoskopowych, o możliwości diagno-
styki chorób jelita grubego za pomocą kolonoskopii. Nie każdy zdaje sobie jednak 
sprawę z faktu, iż istnieją alternatywne metody oceny końcowego odcinka prze-
wodu pokarmowego, mniej popularne, posiadające jednak swoje zalety, z których 
największą jest ich nieinwazyjność. Polegają one na podaniu do światła jelita środ-
ka kontrastującego, oraz następowym prześwietleniu interesującej nas struktury 
promieniowaniem rentgenowskim. 

Tekst: 
Mateusz Biczysko

Tekst: 
Tomasz Banasiewicz

Wlew kontrastowy pozwala na ocenę 
jelita grubego na dwa sposoby.	Pierwszy	
to	 technika	 pojedynczego	 kontrastu, 
czyli badanie jednokontrastowe – pole-
gające na podaniu środka cieniującego 
do światła przewodu pokarmowego. 
Drugi	sposób	to	technika	dwukontra-
stowa, w której oprócz środka cieniują-
cego stosuje się gaz w postaci powietrza 
pompowanego poprzez zgłębnik lub 
przy pomocy środków uwalniających 
substancję gazową w świetle badanego 
narządu. Zastosowanie środka kontra-
stowego jest niezbędne aby uwidocz-
nić na zdjęciu przeglądowym RTG jamy 
brzusznej zarysy śluzówki okrężnicy, jako 
że słabo pochłania ona promieniowa-
nie. Substancja cieniująca wychwytuje je  

w znacznie większym stopniu, a jej cien-
ka warstwa pokrywająca błonę śluzową 
pozwala ocenić kontury badanego na-
rządu (uzyskujemy na obrazie „odlew” 
jelita), oraz ewentualne nieprawidłowo-
ści w nim występujące.

Ważnym pytaniem z perspektywy pa-
cjenta jest: kiedy decydować się na wlew 
kontrastowy jelita grubego. Wskazania-
mi do wykorzystania opisywanej meto-
dy są zaburzenia czynnościowe, przede 
wszystkim przewlekłe zaparcia, choroby 
zapalne jelita grubego, uchyłkowatość 
jelita grubego, niedrożność jelita grube-
go (w wybranych przypadkach) czy też 
choroba Hirschprunga.

Jak w każdej metodzie diagnostyki ob-
razowej niezmiernie ważnym jest współ-
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praca personelu medycznego, oraz 
pacjenta w celu potencjalizacji możliwo-
ści jakie daje nam określona technika.  
W tym przypadku niezbędne jest od-
powiednie przygotowanie jelita, które  
w warunkach naturalnych wypełniają 
masy kałowe uniemożliwiające odpo-
wiednie zakontraktowanie obrysów 
błony śluzowej okrężnicy, co sprawia że 
badanie staje się bezużyteczne. Schemat 
oczyszczania jelita grubego jest zmienny 
w różnych ośrodkach, przedstawię jeden 
z proponowanych. Dzień przed planowa-
nym badaniem pacjent może zjeść lekko-
strawne, ubogoresztkowe śniadanie, np. 
bułkę lub kromkę chleba z masłem, z se-
rem, jajkiem na twardo, plastrem wędliny 
oraz popić dowolną ilością herbaty, kawy 
bez fusów, klarownego soku czy po pro-
stu wody mineralnej. Na obiad można 
spożyć zupę lub krem, po godzinie 15.00 
nie można jeść żadnych posiłków. Do-
zwolone jest picie klarownych płynów, 
oraz ssanie landrynek. W dzień planowa-
nego badania bezwzględnie nie wolno 
spożywać pokarmów, do 2 godzin przed 
procedurą można pić klarowne płyny.
Bardzo	istotnym	elementem	przygo-

towania	do	kolografii	jest	wspomaga-
nie	naturalnego	procesu	oczyszczania	
jelit	 z	 obecnej	 tam	 treści.	 Zaleca	 się	
zastosowanie	 dzień	 przed	 planowaną	
procedurą	płynów	przeczyszczających	
(np.	Citra	Fleet,	Fortrans),	które zapew-
nią odpowiednie warunki do przeprowa-
dzenia badania. Ponadto u pacjentów  
z tendencją do zaparć pomocne jest 
przejście na treść płynną 3 dni przed 
planowaną diagnostyką. W niektórych 
ośrodkach zalecane jest ponadto wyko-
nanie trzech lewatyw z 2-3 litrów ciepłej 
wody około 3 godziny przed badaniem. 
Chory podczas wprowadzania pierwsze-
go litra wody leży na lewym boku, dru-
giego litra wody leży na brzuchu, a trze-
ciego litra wody leży na prawym boku. 
Lewatywę należy powtarzać, aż wypły-
wająca z odbytu woda będzie „czysta”.
Ostatnią wymaganą czynnością jest 
świadoma pisemna zgoda pacjenta na 
wykonanie badania.

Wlew doodbytniczy środka kontrasto-
wego wykonuje się zaczynając od radio-
logicznego zdjęcia przeglądowego jamy 
brzusznej pacjenta, celem określenia 
stanu przygotowania pacjenta do ba-
dania. Badający może użyć gotowego 
jednorazowego zestawu składającego 
się z worka zawierającego zawiesinę ba-
rytową, połączonego plastykową rurką  
z kanką oraz cienkiej rurki do pompo-
wania powietrza. Kankę wprowadza się 
do odbytnicy pacjenta na głębokość 
około 10 cm. W przypadku badania 
dwukontrastowego technik wprowadza 
najpierw powietrze w celu rozciągnięcia 
błony śluzowej jelita, a dopiero potem 

zawiesinę środka cieniującego. Podczas kolografii pacjent jest obracany na boki, aby  
uzyskać wypełnienie kontrastem całego jelita grubego. Badający wykonuje  
dokumentację zdjęciową w czasie wydechu badanego (przepona uniesiona ku górze 
rozciąga okrężnicę).

Inną nieinwazyjną metodą obrazowania jelita grubego jest kolonografia tomogra-
fii komputerowej (TK). Jest to technika dokładniejsza od rutynowego wlewu dood-
bytniczego. Jako metoda alternatywna dla kolonoskopii ma ona swoje wskazania. 
Należą do nich brak możliwości wykonania pełnego badania endoskopowego, co 
może być spowodowane obecnością zrostów, przewężeń czy ciasnych zagięć nie 
pozwalających na przejście przez nie kolonoskopu. Inne stany chorobowe jak ostre 
zapalenia uchyłków, ostra faza zapalenia jelita czy jatrogenne (wywołane leczeniem) 
osłabienie ścian okrężnicy np. po radioterapii, gdzie ryzyko perforacji endoskopem 
jest wysokie, również skłaniają nas do wykonania kolonografii TK. Badanie to, dzięki 
uzyskaniu obrazu narządów jamy brzusznej jest również cennym badaniem wstępnym 
w przypadku trudnych diagnostycznie dolegliwości bólowych jamy brzusznej, gdzie 
ich przyczyna może znajdować się zarówno w obrębie jelita grubego, jak i poza nim.

Istotnymi zaletami tego badania jest niewątpliwie nieinwazyjność, dzięki czemu pa-
cjent nie wymaga znieczulania ogólnego podczas jego wykonywania. Chorzy obcią-
żeni innymi schorzeniami jak niewydolność serca, ciężka astma/POChP i inne mogą 
zostać zdyskwalifikowani ze znieczulenia ogólnego przez anestezjologa z uwagi na 
wysokie ryzyko ciężkich powikłań. Wykonywanie kolonoskopii na przytomnym pa-
cjencie jest bolesne, przez co jego współpraca pacjenta z lekarzem ją wykonującym 
jest niemalże niemożliwa na czym cierpi wiarygodność metody w podanej sytuacji. 
Kolejną zaletą kolo-KT jest możliwość oceny struktur znajdujących się śródściennie  
(w ścianie jelita), oraz ich ewentualnego naciekania na struktury przyległe, a nawet 
tych znajdujących się poza obrębem jelita. Znacznie mniejsze ryzyko przerwania ścia-
ny jelita oraz sytuacje kiedy endoskop nie przechodzi przez całą długość jelita grube-
go mogą spowodować skierowanie przez specjalistę na kolonografię KT.

Oczywiście jak każda technika diagnostyczna, również obrazowanie przy użyciu to-
mografu, ma swoje wady. Najistotniejszą z nich, jest w naszym mniemaniu brak możli-
wości wzrokowej oceny śluzówki, pobrania wycinka tkankowego do badania histopa-
tologicznego, czy całkowitego usunięcia zmiany, np. polipa, które daje endoskopia. 
Powoduje to sytuację, w której po obrazowaniu nieinwazyjnym, w którym wykryto 
stan chorobowy znajdujący się w świetle jelita, należy pacjenta skierować do kolo-
noskopii celem jej wycięcia oraz poddania diagnostyce mikroskopowej, która po-
zwala ustalić ostateczne rozpoznanie. Innymi mankamentami omawianej metody są: 
narażenie na promieniowanie jonizujące, które nie pozostaje obojętne dla naszego 
organizmu oraz możliwość pominięcia zmian, których rozmiar jest mniejszy niż 8mm.

Proces przygotowanie do badania jest taki sam jak przygotowanie do wlewu kon-
trastowego, czy kolonoskopii i został omówiony powyżej.

Kolonografia-TK przebiega i trwa zazwyczaj od 15 do 20 minut. Cały proces zaczy-
na się od założenia wenflonu, będącego miejscem podawania środka kontrastowego. 
Następnie pacjent zostaje poproszony o położenie się na lewym boku i tu zaczyna się 
najmniej komfortowy etap badania. Do odbytnicy wprowadzona zostaje elastyczna 
rurka, poprzez którą wtłaczane jest do jelita powietrze, celem jego rozdmuchania. 
Osoba badana może odczuwać wzdęcie, rozpierania, przelewanie w jelitach, co nie 
jest bolesne ale może powodować dyskomfort. Kiedy ilość gazu w okrężnicy jest 
wystarczająca, wykonywane są standardowo dwa skany – jeden na plecach i jeden na 
brzuchu. W niektórych sytuacjach, gdy badanie z różnych względów jest utrudnione, 
pacjent jest proszony o ułożenie w innych niestandardowych pozycjach celem jak 
najlepszej wizualizacji całego jelita grubego.

Przeciwwskazaniami do opisywanych badań są ciąża - przeciwwskazanie bez-
względne, oraz uczulenie na środki kontrastowy i niewydolność nerek będące prze-
ciwwskazaniami względnymi.

Podsumowując	 -	 metody	 nieinwazyjnej	 diagnostyki	 jelita	 grubego	 jak	
wlew	kontrastowy	czy	kolonografia-TK	mają	niewątpliwie	wiele	zalet	i	dają	
lekarzom	oraz	pacjentom	szeroki	wachlarz	możliwości	oceny	końcowego	
odcinka	 przewodu	 pokarmowego.	 W	 wielu	 sytuacjach	 stanowią	 jedyną	
słuszną	drogę	w	procesie	rozpoznawania	schorzeń	jelita	grubego.	Faktem	
pozostaje	 jednak	 stwierdzenie,	 iż	 to	 kolonoskopia	 jest	 „złotym	 standar-
dem”	w	diagnostyce	chorób	okrężnicy,	a	przywołane	alternatywne	meto-
dy	są	zazwyczaj	brane	pod	uwagę,	gdy	badania	endoskopowego	z	różnych	
względów	nie	można	wykonać	lub	nie	pozwala	ono	na	pełne	obrazowanie	
jelita	grubego.	■
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Współodczuwam, 
a nie współczuję…

Rozmawia: Magdalena Łyczko
Zdjęcia: fundacja STOMAlife
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O	sile,	którą	czerpie	z	wiary	i	pasji,	zamiłowaniu	do	
muzyki	 poważnej,	 śpiewania	 i	 spływów	kajakowych, 
a także o strachu	przed	śmiercią i codziennej	radości.	

Trudno się dodzwonić do profesora. Kiedy w końcu usłyszałam po drugiej stronie: 
słucham? Zdążyłam się przedstawić i wspomnieć o wywiadzie. Profesor szyb-
ko przerwał: bardzo panią przepraszam, mam konsultację z pacjentką. Zgodziła 
się bym odebrał ten telefon, ale w sprawie szczegółów oddzwonię wieczorem. 

Oddzwonił. Umówiliśmy się w centrum handlowym, bo to jedyne miejsce w logistycz-
nym planie profesora, między wizytą w studio telewizyjnym, szpitalem i próbą chóru.  
W jednej z restauracji zamówiliśmy ryż z warzywami i zieloną herbatę. Jedliśmy, śmiali-
śmy się. Zdarzyło się, że kapały łzy, już nie koniecznie ze śmiechu... O Krzysztofie Bielec-
kim można by z pewnością napisać książkę. Jest szalenie pogodny, pokorny, skupiony 
i empatyczny. Rocznik 38’ Gdyby przyznawano nagrodę w kategorii lekarz z ludzką twa-
rzą, chciałabym ją przyznać właśnie jemu.

Wywiad z prof. Krzysztofem Bieleckim

RADA
FUNDACJI
BLISKIE

SPOTKANIA
CZĘŚĆ	1



„                                   
Ksiądz	Twardowski	

uczył mnie religii, i on kiedyś 
powiedział: jak	Pan	Bóg	za-
myka	drzwi, to	otwiera	okno. 
Czyli jak coś wychodzi złego, 
to natychmiast na to miejsce 

pojawia się coś dobrego, 
pozytywnego. Nie wolno 

się załamywać, zawsze 
jest coś za coś! 
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Magdalena	Łyczko:	Co	to	jest	znieczulica?
Krzysztof	Bielecki: To jest coś, przed czym ja się całe życie bro-
niłem, przed czym przestrzegam młodszych kolegów, nie tylko 
lekarzy, ale każdego. Każdy z nas cokolwiek robi, musi to robić 
z przekonaniem, wiedząc: po co ja to robię. Bo żeby dobrze 
wypełniać swoje obowiązki, trzeba zadać sobie pytanie: czy ja 
wiem, po co to robię? Bardzo współczuję ludziom, którzy muszą 
robić coś, do czego nie są przygotowani, czego nie czują, czego 
nie wybierali, a tylko z przyczyn sytuacyjnych, muszą tę pracę 
wykonywać. Na przykład lekarz, który musi jeździć taksówką - 
kiedyś tak było - teraz już nie. Ale wracając do pytania: jeżeli 
coś robimy, to wpadamy potem w rutynę. Rutyna jest przyczyną 
wielu zdarzeń niepożądanych, popełnianych błędów. To tak, jak 
z jazdą samochodem. Widziałem ostatnio kobietę za kierownicą 
jedną ręką trzymała kierownicę, w drugiej miała telefon ko-
mórkowy, w ustach papieros i jeszcze od czasu do 
czasu zagryzała kanapkę! Wie pani, to jest – ja 
już pomijam, delikatnie rzecz ujmując - że to 
jest objaw głupoty i zagrożenie dla siebie 
i dla otoczenia, ale to jest właśnie jeden 
ze znaków rutyny – ona jest tak pewna 
swoich umiejętności, że straciła in-
stynkt samozachowawczy. Inny przy-
kład, dzisiaj kolega mi opowiadał, 
że zawiózł kogoś sobie bliskiego do 
Centrum Onkologii i potraktowa-
no ich jak w sklepie spożywczym, 
sposób w jaki z nimi rozmawiano: 
już to mówiłem, już to mówiłam, 
ile razy będę powtarzać, z pewnym 
zniecierpliwieniem itd. Ja wiem, że 
tam jest jak w  fabryce, że tam są ty-
siące chorych, umierających ludzi, nę-
kających pielęgniarki i lekarzy, ale to są 
wszystko ludzie bojący się o swoje zdro-
wie I życie. Do każdej operacji podchodzę 
z ogromną atencją i szacunkiem, ponieważ 
każdy pacjent jest inny. Ta sama operacja wykony-
wana u różnych pacjentów, może przebiegać zupełnie 
różnie, w związku z tym, stale muszę mieć zapalone żółte światło. 
To nie jest przechwałka, tak robię. Staram to kontrolować. Kiedyś 
prowadziłem wykład na temat osobowości chirurga i przestrze-
gałem w nim przed wpadaniem w rutynę. Jak się w nią wpadnie, 
to pewne rzeczy czynności zaczyna się wykonywać jak automat, 
zapominając co się robi, jaki zawód wykonuje! Często mówi się  
o lekarzach: za grosz współczucia nie maja! Otóż w stosunku do 
pacjenta współczucie jest czymś pejoratywnym, bo współczuć 
znaczy litować się, a ja nie powinienem się litować! Ja powinie-
nem współodczuwać - to jest różnica. Muszę traktować pacjenta 
tak, jakbym to ja miał podobną chorobę i podobnie przeżywał 
jej uciążliwości. Dużo mówi się dzisiaj o znieczulicy, pielęgniarek, 
lekarzy… Ja bym tego tak nie uogólniał. To wszystko zależy od 
osobowości. Zawsze sobie wyobrażam, że ten pacjent, to jest 
moja świętej pamięci mama, mój świętej pamięci ojciec, ktoś  
z moich bliskich. I kończąc ten wątek, myślę, że przed znieczulicą 
broni nas taka sentencja: każdy z nas – pielęgniarka, laborant, 
lekarz, raz powinien leżeć w szpitalu, raz powinien być opero-
wany i przynajmniej raz poważnie zachorować i być zależnym od 
innych. Być po drugiej stronie, bo punkt widzenia zależy od miej-
sca leżenia i sytuacji.
 
MŁ:	Ma	pan	takie	doświadczenie?
KB:	Miałem dyskopatię, bo kiedyś za młodych lat – kiedy by-
łem młody i przystojny, teraz jestem tylko nie taki już młody... 
[śmiech] Dawno temu skoczył na mnie pies, musiałem jakoś 
niefortunnie odwrócić się i wyskoczył mi dysk. L4, L5. Przez 
całe zawodowe życie miałem problemy ze staniem przy stole 
operacyjnym. Stoję w pewnej  wymuszonej pozycji. Kiedy peł-
niłem jeszcze obowiązki kierownika kliniki na Czerniakowskiej, 

zaczęła mi stopa opadać i mój neurochirurg, przyjaciel, prof. 
Koszewski powiedział: słuchaj, czas żeby to wyjąć. Masz jutro 
czas? Mam. To była sobota, pojechałem do szpitala na Biela-
nach. Wiedziałem co się będzie działo. Zasnę. Rozbiorą mnie 
do golasa, będą mnie przekręcać na wszystkie strony i „to” bę-
dzie mi latało, będą być może  się śmiać, już to wszystko kiedyś  
widziałem. Jak się obudziłem, to mnie bolało, zacząłem wario-
wać, wyrwałem kroplówki...

MŁ:	Lekarz	jako	pacjent	–	wyrywający	kroplówki,	co	za	nie-
subordynacja?
KB: Zrozumiałem, co to znaczy być pacjentem. I powtarzam, 
że gdyby większość z nas  podchodziła z współodczuwaniem 
do pacjentów, byłoby inaczej. Tylko to ratuje przed znieczulicą.

MŁ:	Dzisiaj	ma	pan	ugruntowaną	pozycję	zawo-
dową,	czy	ciężko	było	się	przebić	w	środowi-

sku?	Nie	pochodzi	pan	przecież	z	rodziny	
lekarzy...
KB:	 Tak, jestem pierwszym lekarzem  

w rodzinie, mój świętej pamięci ojciec 
był tokarzem, moja matka skończy-
ła szkołę handlową. Ojciec cięż-
ko pracował, ale nie cierpieliśmy  
z powodu głodu. Matka gotowała, 
codziennie rano zjadałem płatki 
owsiane na mleku, to tylko mi na 
zdrowie wyszło. Miałem jeden gar-
niturek, czasami trzeba było go po-
cerować, nie mieliśmy samochodu, 
może jakiś rower był. Była nas trójka, 

ja najstarszy i dwie siostry, Krystyna  
i Teresa. Ponieważ byłem pierworod-

ny, to matka uważała, że byłem najbar-
dziej genialnym człowiekiem na świecie. 

Wielokrotnie z nią rozmawiałem i mówiłem 
jej, że tak myśli każda matka na świecie. Ale 

to są już takie drobne szczegóły. Do wszystkiego 
dochodziłem sam. Zawsze się uczyłem tyle, ile mogłem 

i pamiętam, że przed każdym egzaminem szedłem do kościoła 
Św. Wojciecha na Woli, klękałem i modliłem się – Panie Boże, 
robiłem co mogłem, co będzie to będzie, daj mi tylko proszę ja-
sność umysłu. Należałem do różnych kółek naukowych, starałem 
się. Byłem starostą roku, w 1960 mieliśmy ostatnią absolwentów-
kę. Pałac Kultury, Sala Kongresowa, dwa roczniki, a na każdym 
było wtedy po 400 osób. I ja jako starosta miałem przemówić, 
tak mi wyszło, że doprowadziłem całą salę do płaczu. Patrzyłem 
na te poorane zmarszczkami twarze naszych matek, ojców, na 
te spracowane ręce, jak oni chcieliby żeby ich córka/syn zostali 
lekarzem, tak jak ja zostałem. Matka zawsze powtarzała, że to 
jest najpiękniejszy zawód, bo będę pomagać innym. Kiedy to 
wspominam rodziców, to aż mi się łza w oku kręci! Dosyć szybko 
zrobiłem doktorat, popracowałem na fizjologii, zamiast chodzić 
na dyskoteki. A teraz widzę swojego trzydziestoletniego syna, 
który z nami mieszka, po psychologii i on codziennie gdzieś wy-
chodzi, na jakieś imprezy… Jestem załamany! Fakt – uczy się, 
jest mądry, ale biblioteka? Oczywiście w moich czasach było 
trochę inaczej – nie było Internetu, tylu źródeł alternatywnych 
wiedzy, ale biblioteka - to był obowiązek.

MŁ:	Doktorat,	a	potem?
KB:	Krok po kroku piąłem się po szczebelkach. W międzycza-
sie ożeniłem się po raz pierwszy. Nasze małżeństwo nie trwało 
długo. Ja wyjechałem do Holandii, a żona została w Warszawie 
z dzieckiem. Nie wytrzymała rozstania, potem rozwód… Dzi-
siaj syn ma 49 lat, była żona leczy nadciśnienie – żartuję, że to 
właśnie ona wyhodowała moje nadciśnienie. Dzisiaj mamy bar-
dzo dobry kontakt. Ona ma swoją rodzinę, żyjemy w przyjaźni.  
W 1981 roku w szpitalu na Solcu poznałem piękną pielęgniarkę  
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i tak jesteśmy ze sobą 35 lat! Z tego związku urodziło się dwóch 
chłopaków – jeden w 1985 roku, skończył psychologię, a drugi 
w 1987, wyjechał do Zurichu Mam też dwie wnuczki dwudzie-
stoczteroletnią Anię i sześciomiesięczną Hanię. Jak patrzę na 
tą malutką, to przypominają mi się moi chłopcy. A ten czas tak 
szybko leci…

MŁ:	Wiele	razy	znajdował	się	pan	we	właściwym	czasie	i	we	
właściwym	miejscu.	Wspominał	 Pan	o	Holandii.	W	Amster-
damie	pracował	pan	z	profesorem	Dirkiem	Durrerem,	który	 
w	czasie	II	wojny	światowej	był	osobistym	kardiologiem	pre-
zydenta	Eisenhowera.
KB:	Badałem tam metabolizm wapnia w sercu – wtedy byłem na 
fizjologii, którą kocham do dzisiaj zresztą. To był ciężki okres. Mój 
syn zaczął chorować na astmę, rozpadało się moje małżeństwo,  
a zawodowo było coraz lepiej. Tu jedna publikacja, tam druga 
publikacja, szesnaście razy poprawiałem swoja pracę, taki twar-
dy był profesor Durrer. Myślałem, że obłędu dostanę! No ale 
praca została opublikowana w Cardiovascular Research !

MŁ:	Ale	w	końcu	się	udało…
KB:	Tak. Ksiądz Twardowski uczył mnie religii, i on kiedyś po-
wiedział: jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Czyli jak 
coś wychodzi złego, to natychmiast na to miejsce pojawia się 
coś dobrego, pozytywnego. Nie wolno się załamywać, zawsze 
jest coś za coś! W Holandii znajoma Indonezyjka, podarowała mi 
kiedyś karnet do opery. I to był moment kiedy rozsmakowałem 
się w muzyce poważnej, to mi dawało ukojenie. Profesor Durer 
zaproponował, żebym zrobił u niego doktorat. Miałem już jeden, 
zrobiony w Polsce, poza tym musiałem wrócić do Warszawy.
Z Holandii przywiozłem Volkswagena garbusa i pasję do muzyki 
poważnej. Choroba syna postępowała. Dusił się. Wpakowałem 
dzieciaka do samochodu i do Rabki, do sanatorium, w ciemno. 
Sam zacząłem pracować w dziecięcym ośrodku chorób płuc. Po 
dwóch dniach zobaczyłem, że syn ma marną opiekę, poszedłem 
do uzdrowiska i zapytałem, czy mają posadę - mieli - zastępca 
dyrektora. Miałem wtedy 29 lat. Wziąłem tą posadę, zacząłem 

życie naukowe w Rabce! Kiedy wszystko się ustabilizowało, za-
cząłem habilitację. Właściwie w najcięższych momentach życia 
uciekałem w naukę i tam osiągałem sukcesy. Ludzie szukają 
wsparcia, zapomnienia w alkoholu, narkotykach… a ja zrobiłem 
doktorat i habilitację. To mnie uratowało, a mogłem przecież ku-
pić skrzynkę wódki, ale wybrałem coś innego.

MŁ:	Od	niewinnej	wizyty	w	operze	stał	się	pan	melomanem	 
i	sam	zaczął	śpiewać	w	chórze…
KB:	Tak. Lubię muzykę. Szczególnie klasyczną, a także grego-
riańską. Czytałem niedawno artykuł, w którym przedstawio-
no tezę, że słuchanie muzyki poważnej, greckiej, starogreckiej  
i prawosławnej, gregoriańskiej wygasza emocje u osób starszych. 
Przestają się bać śmierci. To działa na zasadzie mantry. Dlatego 
jak jadę samochodem zawsze słucham muzyki klasycznej. 
 
MŁ:	Pięknie!	Pana	nauczycielem,	przewodnikiem	duchowym	
był	ksiądz	Twardowski.	Czy	w	pana	życiu	zawodowym	wiara	
odegrała	jakąś	rolę?
KB:	Tak. W 1953 roku spotkałem księdza Twardowskiego. Uczy-
łem się w gimnazjum i liceum im. Jana Sowińskiego na Woli, 
ksiądz Twardowski wykładał tam religię. Utrzymywaliśmy kontakt 
do ostatnich chwil księdza. Wszystkie rozmowy z nim, bardzo 
dużo mi dały, bardzo mnie ukształtowały. W 2000 roku bardzo 
przeżyłem śmierć mamy. I czułem taka potrzebę pójścia do ko-
munii świętej, ale nie mogłem, bo żyłem w grzechu – nie miałem 
ślubu kościelnego, tylko cywilny. Poszedłem do księdza Twar-
dowskiego. Posadził mnie na łóżku i tak trochę od niechcenia 
zaczął pytać, jak tam dzieci, jak w szkole, wiedział co ja robię.  
I w pewnym momencie powiedział pochyl się. No i się pochyli-
łem, poczułem znak krzyża, zadał mi pokutę i pozwolił pójść do 
komunii świętej. Jestem mu za to ogromnie wdzięczny. Potrakto-
wałem to, jako odpuszczenie moich grzechów, oczyszczenie we-
wnętrzne i do dzisiaj chodzę do spowiedzi jak nagrzeszę i przyj-
muję sakrament. Odpowiadając na pani pytanie: ja to publicznie 
już mówiłem. Raz w roku kardynał Nycz zaprasza przedstawicieli 
służby zdrowia do swojej rezydencji na Miodową na opłatek wi-
gilijny. Ja tam śpiewam kolędę, a on pozwala mi powiedzieć parę 
słów do tych prawie stu osób – moich kolegów profesorów i in-
nych. Ostatnio powiedziałem: ja wam powiem dlaczego ja wierzę, 
po prostu jestem za słaby, samemu nie dam rady wszystkiego 
opanować. I myślę, że jak uklęknę, pomodlę się, to już nie jestem 
sam. Jakoś weszło mi to w krew, że przed jaką większą operacją 
się modlę. Uczę się teraz od niedawna laparoskopii - trochę mi 
to nie na rękę, no ale muszę, bo modne. I teraz w piątek miałem 
robić pęcherzyk laparoskopowo, więc rano poszedłem do kapli-
cy i powiedziałem: Panie Boże, pokieruj moimi rękami, żeby to 
poszło dobrze. No i wszystko poszło dobrze. Mówiąc krótko: to 
mi pomaga. Poza tym, sami pacjenci inaczej do mnie podchodzą. 
Wiadomo, że każdy chory się boi. Przychodząc do pacjentów py-
tam czy modlili się bo ja tak i myślę, że nas Pan Bóg nie zostawi 
samych. Czy to jest ważne? Ja uważam, że tak.

MŁ:	W	jednym	z	wywiadów	czytałam,	że	pamięta	pan	nazwi-
sko	pierwszej	osoby,	którą	pan	operował.	Czy	pamięta	pan	
pacjentów,	którzy	odeszli?	Czy	w	ogóle	można	o	nich	zapo-
mnieć?
KB:	Pacjentów, których straciłem włączam do swojej modlitwy. 
Najgorsze jest to, że niektórym nie mogłem pomóc.

MŁ:	Co	się	czuje	po	takiej	stracie?
Nie chcę powiedzieć, że złość, ale pewnego rodzaju żal. Opero-
wałem też swojego ojca. Miał nowotwór pęcherza, był naświe-
tlany i w pewnym momencie, po pięciu latach, wystąpiło popro-
mienne zwężenie moczowodu, trzeba było założyć nefrostomię. 
Pewnej niedzieli zadzwoniła mama i mówi, że ojciec ma bardzo 
silne bóle brzucha. Byłem wówczas ordynatorem na Bielanach. 
Pojechałem do domu rodziców, tata miał zapalenie otrzewnej. 
Był już po nefrostomii - jedną rurkę podłączoną do nerki, a dru-
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gą w worku z moczem. Powinienem mu wyciąć kawałek jelita  
z tą perforacja i zrobić sztuczny odbyt na jelicie (ileostomię), ale 
był bardzo estetycznym człowiekiem, niecierpliwym. Pomyśla-
łem: tutaj jedna stomia, tutaj druga – on tego nie przeżyje! Za-
ryzykowałem wycięcie i zespolenie. Źle zrobiłem. To się rozeszło  
i umarł. Więc mam wyrzuty sumienia do dzisiaj, bo może gdybym 
zrobił najprostszą operację, albo go odesłał do innego szpita-
la... Ale poniosła mnie moja pewność siebie. Mówię uczciwie. Do 
dziś mam przez to wyrzuty sumienia.  

MŁ:	A	mama	nie	miała	do	pana	żalu?
KB:	Nie, nie, nie. Mama bardzo mi ufała i wierzyła, że chciałem 
zrobić dla niego jak najlepiej. Zresztą potem się tłumaczyłem, 
że liczyłem, że się uda. Nigdy więcej nie operowałem już nikogo  
z rodziny, nawet gdy mój najstarszy syn dostał zapalenia  
wyrostka, to już go nie operowałem, oddałem go w ręce pro-
fesora Rykowskiego. To się nazywa konflikt sumienia. Chociaż  
ja się do końca z tym nie zgadzam, ale pewnie gdyby się z moim 
tatą wszystko dobrze skończyło, to pewnie nie miałbym sobie 
nic do zarzucenia, no ale skończyło się inaczej, więc mam mo-
ralnego kaca.

MŁ:	Żałuje	pan	czegoś?
KB:	Nie. Nie żałuję, ale jest we mnie jakaś zazdrość. Owszem, zda-
rza mi się zazdrościć ludziom, ale nie majątku. Dzisiaj gdzieś usły-
szałem, że ubóstwo daje prawdziwą wolność, bo nie musisz się  
o nic martwić, zabezpieczać, przeliczać procentów, pilnować 
etc. Ubóstwo, nie nędza, daje najwięcej wolności, bo jak się ma 
majątek, to potem są problemy - spadki, kłótnie i tym podobne 
historie.
Zazdrościłem na przykład Relidze, że jako pierwszy przeszczepił 
serce. Przyjaźniliśmy się. Zazdrościłem mu, ale potrafiłem szcze-
rze powiedzieć:  Zbyszek zazdroszczę ci, bo zrobiłeś fantastyczną 
rzecz! Teraz cały czas myślę nad tym, jak by tu raka rozpracować.

MŁ:	 Może	 zabrzmi	 to	 wulgarnie,	 ale	 dlaczego	 stomię	 po-
strzegamy	jako	śmierdzący	problem?
KB:	Bo tak to jest, to pachnie, to brzydko pachnie. Nasze wy-
dzieliny brzydko pachną – mocz brzydko pachnie, stolec brzydko 
pachnie. To są odpady naszego metabolizmu. Ile ludzi pytam: jak 
wygląda stolec? Nikt nie wie, bo nie patrzy, wszyscy się wstydzą.  
A dlaczego? Skąd ja mogę wiedzieć, czy on ma krew w stolcu, 
czy nie ma? Zawsze rozpoczynam rozmowę z pacjentem słowa-
mi: proszę pani, proszę pana, każdy jest ekspertem w sprawie 
swojego stanu zdrowia. Ja jestem ekspertem w medycynie, bo 
się tego uczyłem. Mamy więc spotkanie dwóch ekspertów. I mu-
simy się jakoś dogadać.
Stomia, nie powinna pachnieć. Jeżeli jest dobry sprzęt – w tej 
chwili mamy dobry sprzęt, jest dobrze usytuowana, jest szczel-
na, to ten pacjent nie pachnie. Z czterdzieści lat temu, miałem 
pacjenta -  pewnie już zmarł, bo miał wtedy 50 lat - to była moja 
pierwsza stomia, z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita gru-
bego. Jak miałem wykłady, to go zabierałem ze sobą, sadzałem 
wśród słuchaczy i mówiłem, między wami siedzi stomista, któ-
ry to jest? No i oni zaczynali wąchać, ale nie wiedzieli. I wte-
dy dopiero pan Tadzio wstawał i prawił peany nad moją osobą. 
[śmiech] Mam też kolegę, zaprzyjaźniliśmy się, bo to świetny te-
nor, też zachorował na wrzodziejące zapalenie, też ma stomię.  
W tej chwili, ożenił się po raz kolejny, ma dwójkę dzieci, prowa-
dzi interes, świetnie śpiewa. Kiedyś też go zaprosiłem na wykład  
o stomii, zanim zacząłem, poprosiłem, by powiedział parę słów 
o swojej jakości życia. Wyszedł, opowiedział, a na koniec huknął 
fragment arii, to szał był na sali. Żyje pełnia życia. Jeżeli będzie 
źle wyłoniona stomia, niedopasowany sprzęt, pacjent nie będzie 
wyedukowany, jak ma  pielęgnować stomie, to będzie pachniał. 
A poza tym jak ktoś się brzydzi siebie, to ja mówię to ty nie je-
steś katolik, bo przecież są dwa przykazania miłości: będziesz 
miłował Pana Boga swojego i będziesz miłował bliźniego swe-
go jak siebie samego. Prawda? Żeby pokochać bliźniego, trzeba 

pokochać siebie, a to wymaga pewnej pracy. Wszystko wymaga 
pracy. Ci ludzie nie mogą zostać sami, bo najgorsze dla stomisty 
jest, kiedy pozostanie sam. Są poradnie stomijne, wolontariu-
sze, którzy pełnia niesamowitą rolę – to są pacjenci, którzy mają 
dobrze wypielęgnowaną i dopracowaną stomię i oni potem idą 
do tego człowieka, który ma mieć zakładaną stomię, rozmawiają  
i przekonują. Przecież są bardziej wiarygodni niż ja! A że pachnie, 
to fakt. Ja to wyczuję, taka jest specyfika mojej pracy. Ale bronię 
tych ludzi jak mogę. Czasami zdarzają się niesamowite historie. 
Mieliśmy taką pacjentkę i ona kiedyś mi mówi: lata za mną jakiś 
Niemiec i macha kluczem od pokoju hotelowego – a ja jej na to 
– słuchaj, on cię po prostu podrywa! Podoba ci się? Masz ochotę 
się z nim umówić? - no tak, ale co z tym – pokazuje na worek? 
- Jak wejdziesz do pokoju i zamkniesz drzwi, powiesz „I have  
a stomma” i zobaczysz, co on na to. Mieliśmy także seksuologa 
do pomocy, fajne to było, bo mówił o seksie, ciężko było przeła-
mać barierę, bo większość to starsi ludzie, którzy byli oburzeni,  
o czym my mówimy! Ale w pewnym momencie, na jednym ze 
spotkań POLILKO wstała jedna z pań, około pięćdziesiątki  
mówi: minął rok, zanim z mężem wróciliśmy do sypialni.

MŁ:	Czy	 choroba	w	 jakikolwiek	 sposób	ogranicza,	mam	na	
myśli	na	przykład	aktywność	sportową?
KB:	 Są pewne ograniczenia, wszystko zależy jak zrobiona jest 
stomia, czy jest we właściwym miejscu, bo to jest bardzo ważne. 
Czy to dobry sprzęt i czy pacjent nauczył się dobrych zabezpie-
czeń, by się nie odkleiła. Kiedyś jechałem wagonem sypialnym 
na koncert z chórem, nade mną spał Arek – tenor i w nocy odkleił 
mu się worek. Czuję, że coś na mnie kapie. Oczywiście go obu-
dziłem, dobrze że na mnie trafił… Powiem przewrotnie, stomia 
nie powinna być  powodem zamknięcia się w sobie, ale na od-
wrót – usilnym pracowaniem, by worek stomijny się nie odkleił.

MŁ:	Pływanie	w	basenie	czy	morzu	też	jest	możliwe?
KB:	 Jeżeli jest szczelnie przyklejony sprzęt, to nie ma przeciw-
wskazań. W niedzielę idę do Polsatu na nagranie, fundacja STO-
MAlife zrobiła kurs nurkowania dla stomistów. A dlaczego nie? 
Stomia na jelicie grubym to jest kolostomia. I ona jest łatwiejsza 
w obsłudze, bo tam można zrobić irygacje, opróżnić jelito grube 
i prawie nic się nie będzie wydzielało. Gorsza jest ileostomia, na 
jelicie cienkim, bo tam non stop wydziela się sok jelitowy. Zawsze 
opowiadam pacjentom o dwóch kobietach z Londynu, które bie-
gały  w maratonach. One chwaliły stomię – gdy inni zawodnicy za 
potrzebą biegali w krzaki, my zmieniałyśmy tylko woreczek...



„                                   
śmiech	i	miłość 
mogą nas uratować. 

Absolutna prawda! 
Miłość i śmiech. 

Trzeba sobie mówić, 
że się kochamy 
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kobieta zapytała mnie ile razy powiedziałem dzisiaj słowo ko-
cham. Odpowiedziałem, że nie wiem, pewnie ani razu. Stanow-
czo stwierdziła, że muszę to mówić jak najczęściej. Chwyciłem 
wtedy za telefon i zadzwoniłem do domu. Odebrał Maciuś, naj-
młodszy z synów, miał wtedy z 12 lat, i mówię do niego: synku, 
kocham cię! I słyszę jak woła matkę, właściwie nie woła, tylko 
krzyczy: mamo, chodź szybko! Ojcu się w sanatorium pogorszy-
ło! [śmiech]. Ale ja się nie zraziłem, nadal do niego mówię, że go 
kocham. Teraz każda rozmowa telefoniczna, SMS, e-mail, kończy 
się słowami również z jego strony: Tato, kocham cię. Teraz Ma-
ciek ma już 29 lat, jest ojcem, magistrem, a nawet doktorem nauk 
technicznych ETH w Zurichu. Przestał się bać słowa kocham.

MŁ:	To	piękna	historia,	która	jest	wciąż	żywa.	Przekazuje	ją	
pan	dalej…
KB:	 Czasami na spotkaniach, wykładach pytam: kto dzisiaj 
powiedział słowo kocham? Dwieście osób na sali, a może z 

pięć podnosi rękę! A co z resztą? Nie ruszymy da-
lej, jak jeden do drugiego nie powie, że go 

kocha! Rejwach się robi jak w synagodze! 
Po pięciu minutach, wszyscy się znają  

i jest zupełnie inna atmosfera!

MŁ:	 Spływ	 kajakowy	 zaliczony	 
w	tym	sezonie?
KB:	Oczywiście, już 22 raz! Kiedyś 
pływałem ze swoimi chłopcami. Te-
raz jest inaczej. W tym roku jeden  
z nich był ze swoją przyszłą żoną. 
Z drugim synem, na tydzień przed 
spływem wybieramy się zawsze nad 
jezioro Białe, to nasze męskie spo-
tkanie, taki rytuał. Siedzimy, każdy 
robi co chce, żadna kobieta nas nie 

goni, że chodzimy boso, że naczynia 
nie pozmywane, potrzebujemy tego. 

Potem on wraca do Warszawy, a ja jadę 
na spływ. Po prostu kocham to. Drugą pa-

sją jest chór. Od 20 lat w Busko Zdroju organi-
zuję koncerty. Odśpiewam swoje, a później jadę  

„z moim kręgosłupem” na trzytygodniową  gimna-
stykę rekreacyjną. Żeby zachować wydolność fizyczną, jeż-

dżę tam dwa razy do roku.

MŁ:	Boi	się	pan	śmierci?
KB:	Ksiądz Twardowski mówił tak: człowiek się rodzi po to, żeby 
umrzeć. Każda godzina naszego życia zbliża nas do tego mo-
mentu. No pewnie, że się boję. Póki jestem zdrowy, chcę po-
magać ludziom. Nie wiem, może pani myśli, że ja bujam, ale jak  
w kościele ksiądz mówi byśmy pomodlili się za wiadome inten-
cje, to ja mówię: Boże, daj mi jeszcze trochę pożyć, żebym mógł 
jeszcze ludziom trochę pomóc.

MŁ:	O	 emerytach	mówi	 pan:	 stypendyści	 ZUS-u.	 Sam	 pan	
też korzysta	już	z	tego	stypendium…
KB:	 Bo to bardzo ładne określenie. Emeryt, rencista, to już  
z umieraniem się kojarzy. Wie pani jakie są moje definicje staro-
ści? Kiedy wartość świeczek na torcie urodzinowym przekracza 
wartość tortu. Kiedy idziesz do Muzeum Narodowego i wycho-
dząc z niego włączają się wszystkie alarmy, bo coś starego wy-
chodzi. A trzecia, to do panów – jak facet patrzy na ładną kobietę 
i zamiast nadziei, nachodzą go wspomnienia. [śmiech] Owszem 
czuję pewne ograniczenia, nie jestem już taki bezkrytyczny. Kie-
dyś mogłem zrobić 4 operacje dziennie, teraz zrobię 2 i już je-
stem zmęczony. Ba! Zacząłem nawet dyżurować. Wziąłem dyżur 
we wtorek, teraz w tym miesiącu będą dwa kolejne. Wie pani 
jaka to władza? Dyżurna! ■

MŁ:	W	każdej	sytuacji	można	znaleźć	coś	pozytywnego,	ale	
jest	wiele	przykładów,	kiedy	stomików	traktuje	się	źle…	 
KB:	Dlatego trzeba edukować społeczeństwo. W trakcie kam-
panii STOMAlife zaczęliśmy szkolić pracowników lotnisk. Jeden  
z moich kolegów parę lat temu miał problem na lotnisku. Cel-
nik podczas rutynowej kontroli wyczuł worek i pyta: co to jest?  
A kolega, że to worek. Celnik ciągnął dalej: a co w nim jest? – 
Gówno, usłyszał. No i zaczęło się, jak on się odzywa do celnika, 
i tak dalej… Kiedy w końcu zobaczył worek, bardzo się zdziwił. 
Żeby uniknąć takich sytuacji zrobiliśmy identyfikatory, przypo-
minające kartę kredytową, na której jest napisane: I am an os-
tomate. Chcemy też, żeby na lotniskach były miejsca, w których 
można ten worek zmienić. Trzeba przyzwyczajać społeczeństwo, 
że tacy inni są wśród nas, ale inni - to nie znaczy gorsi!

MŁ:	Kobiety	chyba	łatwiej	znoszą	chorobę?
KB:	Dlatego, że faceci chcą być macho i nie lubią upubliczniać 
swoich słabości. A dla nich, to forma słabości, bo nie 
są już tak doskonali. Poza tym faceci kłamią, nie 
potrafią otwarcie mówić, szczególnie kiedy 
zaczyna się im zadawać niewygodne pyta-
nia. Przy operacjach wycinania odbytni-
cy, uszkadza się potencję. Który facet 
się przyzna, że już nie może? A jest 
przecież tyle sposobów zaspokojenia 
potrzeb erotycznych i niekoniecznie 
to musi być pełen stosunek płcio-
wy. Każda mądra kobieta od razu 
wyczuje jaka jest sytuacja, że nie 
ma wzwodu. Inteligentny facet, od 
razu wyczyta to ze wzroku kobiety –  
i powie: słuchaj, byłem operowany  
i niestety poza pettingiem i piesz-
czotą niewiele ci mogę zaoferować. 
Pasuje ci to? Jeśli nie, to zapropo-
nujmy sobie przyjaźń. To jest uczciwie 
powiedziane. Tym bardziej, że wśród 
chorych mamy coraz więcej młodych ludzi.
Kobiety jakoś lepiej to znoszą, choć 
po operacjach mają problem z suchością 
w pochwie, spada im libido - to też następ-
stwa niekorzystne. Ale po to jest seksuologia, Viagry  
i inne środki, żeby próbować sobie pomóc. To są bardzo intym-
ne sytuacje, wymagające wsparcia specjalisty. Może kiedy nie 
będę już operował, zajmę się takim wsparciem. Zresztą drugie-
go człowieka kocha się za „całokształt”, a nie za coś.

MŁ:	Podziwiam	pański	upór	 i	pielęgnowanie	pasji	nie	tylko	
tej	związanej	z	nauką.	Chór,	muzyka,	słyszałam	jeszcze	o	ry-
bach.	Łowił	pan	w	tym	roku?
KB:	Tak, lubię ryby jeść, a także łowić. W tym roku byliśmy w Kuź-
nicy Zdroju. Jestem tam honorowym obywatelem miasta Jastar-
nia. Po raz pierwszy przyjechałem tam w 1970 roku i staram się 
tam wracać co roku, na dwa tygodnie. To jest niedaleko Jastar-
ni. Tego lata trafiliśmy na fatalną pogodę, moja żona siedziała  
w domu i rozwiązywała krzyżówki, narzekała, że zimno. A ja rano 
śniadanko, spacerek pięć kilometrów w jedną stronę, pięć ki-
lometrów w drugą, po piasku, słuchając szumu morza. Gadam 
wtedy sam ze sobą, bo czasami z kimś mądrym trzeba przecież 
porozmawiać. (śmiech) No i już. To tyle.

MŁ:	 Kto	 u	 pana	 w	 rodzinie	 miał	 takie	 poczucie	 humoru?	
Mama	czy	tata?
Tata, ale mama też była pogodna. Ale ksiądz Twardowski też miał 
takie poczucie humoru! Przy Klasztorze Wizytek po lewej stronie 
jest zdjęcie księdza Bonieckiego i księdza Twardowskiego. Na 
dole jest napisane: śmiech i miłość mogą nas uratować. Absolut-
na prawda! Miłość i śmiech. Trzeba sobie mówić, że się kochamy. 
Dawno temu, przebywając w sanatorium w Busku-Zdroju, pewna 
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Za nami emocje II edycji plebiscytu stomaPERSONA i uroczystej gali rozdania nagród, która 
miała miejsce 5 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. To szczególna data w na-
szych kalendarzach - obchodzony jest wtedy Krajowy Dzień Stomika.

Głównym celem plebiscytu jest nagrodzenie osób, które aktywnie działają na rzecz osób  
z wyłonioną stomią, pomagają im w powrocie do zdrowia, a także uświadamiają społeczeństwo 
na temat stomii i życia z nią. To jedyne takie wydarzenie w Polsce. W wyniku głosowania sto-
mików i członków i rodzin nagrodzono pracowników środowiska medycznego. Po raz pierwszy 
wyróżniono dziennikarzy podejmujących trudną tematykę stomii.

Tegoroczną edycję plebiscytu Patronatem Honorowym objęła Krystyna Kozłow-
ska – Rzecznik Praw Pacjenta, która w trakcie gali razem z prof. dr. hab. n. med. Zo-
ranem Stojčevem, prof. dr. hab. n. med. Markiem Szczepkowskim oraz prof. dr. hab.  
n. med. Wiesławem Tarnowskim – członkami Rady Programowej Kampanii Społecznej „STO-
MAlife. Odkryj stomię” oraz Dorotą Mintą, prezesem fundacji STOMAlife wręczyła nagrody 
oraz wyróżnienia.

Wyłonienie stomii to dla wielu pacjentów moment stresujący, związany z licznymi obawami i 
niepewnością dlatego ważne, aby w takiej sytuacji personel medyczny z dbałością podchodził 
do pacjenta i właściwiej realizacji jego praw. Każdy ze zgłoszonych do plebiscytu stomaPERSO-
NA lekarz, pielęgniarka czy punkt konsultacyjno-szkoleniowy, który tworzą jego pracownicy, 
pokazuje jak wielu przedstawicieli środowiska medycznego rozumie potrzeby pacjentów, sku-
tecznie pomaga i wspiera stomików. Plebiscyt stomaPERSONA to piękne podziękowanie sto-
mików za pracę pomagającym im w powrocie do zdrowia – mówi Krystyna Kozłowska, Rzecznik 
Praw Pacjenta.

W kategorii pielęgniarka stomijna wyróżniono Lidię Krzyżanowską ze Specjalistycz-
nego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Jolantę Mączkę ze Szpi-
tala Miejskiego w Zabrzu. W kategorii lekarz, nagrodę odebrała Maria Urlych-Karasińska  
z Mazurskiego Centrum Zdrowia „Pro-Medica” w Ełku. Nagrodzonym punktem konsulta-
cyjno-szkoleniowym została poradnia w elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychod-
nią SPZOZ, w imieniu którego nagrody odebrały pielęgniarka stomijna Helena Dziekań-
ska – będąca sercem punktu oraz Arletta Peplińska – dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala,  
w ramach którego poradnia może funkcjonować.

W tym roku po raz pierwszy nagrodziliśmy również dziennikarzy, za ich wkład w sze-
rzenie wiedzy na temat trudnego tematu jakim jest stomia. Zwiększanie wiedzy na te-
mat stomii, ma przede wszystkim bezpośredni wpływ na psychiczny i społeczny aspekt ży-
cia stomików. Poruszanie w dyskusji publicznej spraw związanych z wyłonieniem stomii, 
często budzi zdziwienie i zaskoczenie, jednak poszerzanie świadomości  społeczeństwa  
w kwestiach, z którymi do tej pory nie miało bezpośredniego kontaktu stanowi ważny element 
pracy dziennikarza. Jestem przekonana, że właśnie dzięki takim działaniom ludzie ze stomią nie 
będą czuli się wykluczeni ze zwykłego, dobrego życia – mówi Dorota Minta, prezes Fundacji 
STOMAlife.

Wyróżnienie otrzymały: Elżbieta Korczyńska za program „Na wyciagnięcie ręki”  
w Radiowej Trójce, Małgorzata Wiśniewska, redaktorka „Wiadomości” TVP1, Monika Za-
lewska, prowadząca program „Wystarczy Chcieć” w Polsat News oraz program „Wstajesz  
i wiesz” TVN24. Mamy nadzieję, że wyróżnienie osób wykazujących ponadprzeciętne zaintere-
sowanie losem pacjentów wynagrodzi ich trud włożony w codzienną pracę oraz zmotywuje do 
dalszej aktywności społecznej.

Tym samym otwieramy III edycję Plebiscytu stomaPERSONA pod honorowym patronatem 
Rzecznika Praw Pacjenta. To Państwo znowu zdecydujecie swoimi głosami, kogo należy szcze-
gólnie wyróżnić za działalność za rzecz osób z wyłonioną stomią. 

Zapraszamy do głosowania. ■

(...) przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać 
chorobom, a chorym nieść pomoc bez żad-
nych różnic, (…) mając na celu wyłącznie ich 
dobro i okazując im należny szacunek



PRZEPUKLINA 
OKOŁOSTOMIJNA

Przepuklina okołostomijna to szcze-
gólny rodzaj przepukliny brzusz-
nej pooperacyjnej, który definiuje 

się jako patologiczne uwypuklenie się 
tkanek związane ze stomią, będące wyni-
kiem osłabienia powłok jamy ciała. Prze-
puklina okołostomijna stanowi ogromny 
problem społeczny i zdrowotny. Dotyczy 
ponad połowy pacjentów z wyłonioną sto-
mią jelitową. Może powodować znaczące 
dolegliwości takie jak: ból i dyskomfort  
w trakcie poruszania się czy wykonywania 
codziennych czynności, problemy z za-
opatrzeniem stomii, macerację naskórka  
i stany zapalne skóry wokół stomii. Le-
czenie, najczęściej operacyjne jest 
trudne i obarczone wysokim ryzykiem 
powikłań pooperacyjnych, zwłaszcza  
w grupie osób starszych, otyłych i z cho-
robami współistniejącymi. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby zapobieganie po-
wstawaniu tego schorzenia. W niniej-
szym artykule skupimy się na metodach 
profilaktyki przepukliny okołostomij-
nej, które można zastosować zarówno  
w momencie chirurgicznego wytwarzania 
stomii, jak i w okresie po operacji, kiedy 
sam pacjent może mieć realny wpływ na 
zapobieganie chorobie.

Na fakt powstania przepukliny około-
stomijnej wpływa kilka zmiennych, jed-
nak największą rolę spełniają te związane 
ze stylem życia. Niezwykle istotne jest 
utrzymywanie wagi po operacji na stałym 
poziomie i niedopuszczenie do znaczne-
go przybrania na wadze, ponieważ do-
wiedziono, że otyłość, zwłaszcza brzusz-
na, jest znamiennym czynnikiem ryzyka 
powstania przepukliny. Optymalnie jest 

Tekst: Alicja Przywózka

utrzymać wagę tak, aby BMI wynosiło  
20-25.

Najbardziej znaną metodą profilaktyki 
powstawania przepuklin (zarówno oko-
łostomijnych, jak i przepuklin poopera-
cyjnych, w miejscu cięcia chirurgicznego) 
jest noszenie pasów brzusznych. Pasy są 
wskazane zarówno po operacji wytwo-
rzenie stomii, operacji naprawczej prze-
pukliny okołostomijnej celem profilaktyki 
nawrotów, jak i po innych dużych opera-
cjach brzusznych. Należy pamiętać kilka 
prostych zasad jakimi należy kierować się 
przy noszeniu pasów: 

1. Pas powinien być dopasowa-
ny rozmiarem indywidualnie do danej  
osoby. W innym przypadki nie spełni  
swojej funkcji.

2. Noszenie pasów jest najbar-
dziej wskazane do 3 miesięcy po prze-
prowadzeniu operacji. Związane jest to  
z faktem, że procesy gojenia powię-
zi (warstwa powłok brzusznych zloka-
lizowanych między tkanką podskór-
ną a otrzewną, która pełni funkcję 
wzmacniające) trwają około 90 dni.  
W przypadku pacjentów obarczonych  
wysokim ryzkiem powstania przepukliny 
zalecany czas wydłuża się do 12 miesięcy 
po operacji.

3. Noszenie pasa całodobo-
wo jest niewskazane, ponieważ osłabia  
mięśnie brzucha. Zaleca się, aby nosić  
pas w trakcie wykonywania wysiłków  
fizycznych oraz podnoszenia ciężkich 
przedmiotów.

4. Pasy są szczególnie wskazane,  
w trakcie występowania chorób, w których 
dochodzi do nasilonego kaszlu.

Szczególnie istotne jest wzmacnianie 
mięśni brzucha, które w pełni wykształ-
cone, wzmacniają i chronią przed powsta-
niem przepuklin brzusznych. Ćwiczenia 
należy rozpocząć jak najwcześniej po 
operacji po wygojeniu rany operacyjnej 
pamiętając, aby we wczesnym okresie 
rekonwalescencji dostosować je do sta-
nu ogólnego, wieku, chorób współistnie-
jących, nasilenia dolegliwości bólowych 
oraz kondycji sprzed operacji. Z czasem 
należy zwiększać ich intensywność, pa-
miętając, aby w okresie do 3 miesięcy 
od operacji unikać podnoszenia ciężkich 
przedmiotów. Nie mogą być zbyt trudne, 
ale powinny być wyzwaniem dla wykonu-
jącego. Bardziej niż intensywność, ważna 
jest systematyczność wykonywać ćwiczeń.  
W okresie pooperacyjnym należy ko-
niecznie skonsultować się z leka-
rzem i fizjoterapeutą co do rodzaju  
i intensywności wykonywanych ćwiczeń. 
Zazwyczaj zaleca się ćwiczenia ogólno-
kondycyjne oraz celowane na wzmoc-
nienie mięśni jamy brzusznej. Oprócz 
zapobiegania przepuklinom, ćwicze-
nia mają pozytywny wpływ na układ 
sercowo-naczyniowy, gojenie ran czy 
powrót jelit do prawidłowej funkcji. 
Elementem ćwiczeń w ramach rekonwa-
lescencji jest przestawienie toru oddy-
chania z brzuszny na piersiowy, zwłaszcza  
u mężczyzn. Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ oddychanie torem brzusznym 
powoduje wzrost ciśnienia w jamie brzusz-
nej co może zwiększać ryzyko powstania 
przepukliny. Prostą czynnością, o której 
należy zawsze pamiętać jest utrzymywa-
nie wyprostowanej postury ciała, ponie-
waż ma ona również ogromny wpływ na 
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wzmocnienie mięśni posturalnych do jakich zalicza się mięśnie 
brzucha.

Badacze na całym świecie dążą do wypracowania metod, 
które w 100% zabezpieczałyby pacjentów przed rozwojem 
przepukliny okołostomijnej. Odpowiedzią na te dążenia jest 
profilaktyczne wszczepiania siatki w trakcie operacji pierwot-
nego wyłonienia stomii. Tego typu siatki z materiału syntetycz-
nego używane są obecnie z powodzeniem w trakcie operacji 
naprawczej przepukliny okołostomijnej. Obecnie trwają bada-
nia kliniczne, których zadaniem jest potwierdzenie ich długo-
terminowej skuteczności klinicznej jednak już dziś wiadomo 
jest, że pacjenci są w stanie odnieść duże korzyści z takiego 

Należy	pamiętać,	że	poszczególne	
metody	profilaktyki	nie	dają	całko-
witej	 gwarancji	 na	 zapobiegnięcie	
powstaniu	przepukliny	okołostomij-
nej.	Każdą	z	metod	należy	skonsul-
tować	indywidualnie	ze	swoim	leka-
rzem	 prowadzącym,	 fizjoterapeutą	
lub	 pielęgniarką	 stomijną	 i	 ustalić	
najbardziej	 optymalną	metodę	 po-
stępowania.

stomia

KORING

implant

rozwiązania, ponieważ siatka istotnie zmniejsza częstość po-
wstania przepukliny okołostomijnej. Powstaje jednak pytanie 
czy w przyszłości będzie możliwe stosowanie siatek w przy-
padku wszystkich operacji, ponieważ rutynowe implantowa-
nie siatek wiązałoby się z ogromnymi kosztami, które w chwili 
obecnej nie są refundowane.

Inną nowinką technologiczną jest opracowany niedawno im-
plant o nazwie KORING®. Jest to syntetyczny, giętki implant 
zaprojektowany tak, dopasować się kształtem do stomii, którą 
obejmuje na poziomie powięzi. Krążek jest nierozciągalny, aby 
zapobiec jego poszerzeniu i rozwinięciu się z czasem przepu-
kliny okołostomijnej. ■

Co
py

rig
ht

 ©
 w

w
w.

pa
tie

nt
-e

du
ca

tio
n-

in
st

itu
te

.c
om

 2
01

5.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

Rehabilitacja – przykłady ćwiczeń
Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Upewnij się, że nie ma żadnych  
przeciwskazań do ich rozpoczęcia.

A4  Połóż się na plecach, przedramiona 
oparte o podłogę. Naprzemiennie zginaj 
nogi w powietrzu tak, aby utrzymać je 
nad podłogą (tzw. rowerek). 

A2  Usiądź na podłożu, podeprzyj się na 
przedramionach. Zegnij nogi w stawach 
kolanowych i przyciągnij je do klatki 
piersiowej. Z wydechem, przesuń nogi 
w kierunku podłoża, jednocześnie nie 
dotykając go. Wytrzymaj parę sekund 
w tej pozycji, po czym wróć do pozycji 
wyjściowej.

A5  Połóż się na plecach, ramiona 
wzdłuż tułowia. Nogi zgięte  
w stawach kolanowych, stopy 
oparte o podłogę. Wdech, unieś 
miednicę nad podłoże. Wydech, 
powróć do pozycji wyjściowej.

A3  Połóż się na plecach.  
Ręce wyprostowane, ułożone 
bokiem. Nogi zgięte w stawach 
kolanowych. Naprzemiennie 
wykonuj skręty nogami,  
w prawą i lewą stronę.

A1  Klęk podparty, ciężar ciała 
przeniesiony na ręce.  
Unieś od podłoża lewą nogę 
i skieruj kolano w stronę 
przeciwnego łokcia, ruch 
wykonuj naprzemiennie. 

A6  Klęk podparty, ciężar ciała lekko prze-
niesiony na jedną rękę. Wzrok skiero-
wany w podłoże. Unieś drugą rękę na 
wysokość głowy. Wytrzymaj w takiej 
pozycji min 5 sekund, w zależności od 
własnych możliwości. Po wykonaniu 
ćwiczenia zmiana ręki.

A8  Zrób podpór boczny na przedramie-
niu oraz stopie. Ciało wyprostowane. 
Wdech, unieś rękę przeciwną bokiem, 
w górę (ponad głowę). Wydech, powróć 
do pozycji wyjściowej.

A7  Połóż się na plecach, ramiona 
wzdłuż tułowia. Prawa noga 
oparta o podłoże, zgięta w stawie 
kolanowym. Druga, stopa oparta 
na kolanie prawym.  
Wdech, unieś miednicę nad  
podłoże. Wydech, powróć  
do pozycji wyjściowej. 35
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Centrala Narodowego 
Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
22 572 60 00
www.nfz.gov.pl

Województwo	kujawsko- 
pomorskie
Włocławek
ul. Kilińskiego 7a
664 321 327

Województwo	lubuskie
Zielona Góra
Specjalistyczne Centrum 
Medyczne (pokój 24)
ul. Anieli Krzywoń 2
68 458 55 44

Świebodzin
ul. Łąki Zamkowe 12
68 458 55 44

Województwo	mazowieckie
Warszawa
Szpital na Solcu
ul. Solec 99
665 788 008

Częstochowa
MB MEDICA
ul. Nowowiejskiego 20
34 324 66 77

Województwo	warmińsko-mazurskie
Elbląg
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią                                                                      
ul. J.A. Komeńskiego 35  (gabinet 114)
607 330 744

Województwo	wielkopolskie
Poznań
ul. Piekary 14/15
61 852 99 19

Województwo	zachodniopomorskie
Szczecin
ul. Łucznicza 64
513 031 655

Warszawa 
Centrum Medyczne 
DARMED
ul. Bystrzycka 50
668 645 837

Województwo	opolskie
Opole
ul. Kośnego 47/8
602 780 024

Województwo	pomorskie
Chojnice
Centrum Medyczne GEMINI
ul. Młodzieżowa 35
607 570 037

Słupsk
NZOZ Vesalius
Aleja Henryka Sienkiewicza 5
59 810 87 94

Gdańsk
ul. Jana Pawła II 3D
58 718 81 76

Województwo	śląskie
Dąbrowa Górnicza
ul. Szpitalna 13
32 621 20 00

Katowice
ul. 3- go Maja 11
32 781 53 33 lub 603 
322 303

Dolnośląski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
71 797 91 00
www.nfz-wroclaw.pl 

Kujawsko-Pomorski 
Oddział Wojewódzki NFZ     
al. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
52 325 27 00
www.nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Szkolna 16 
20-124 Lublin
81 531 05 00, -01, -02
www.nfz-lublin.pl

Lubuski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra
68 328 76 00
www.nfz-zielonagora.pl

Łódzki Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
42 275 40 30
www.nfz-lodz.pl

Małopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ   
ul. Batorego 24
31-135 Kraków
12 29 88 386
www.nfz-krakow.pl

Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki NFZ   
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
22 456 74 01
www.nfz-warszawa.pl

Opolski Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Głogowska 37
45-315 Opole
77 402 01 00,  -02
www.nfz-opole.pl

Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
17 860 41 00
www.nfz-rzeszow.pl 

Podlaski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok
85 745 95 00
www.nfz-bialystok.pl

Pomorski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
58 75 12 500
www.nfz-gdansk.pl

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
32 735 16 00
www.nfz-katowice.pl

 
Świętokrzyski Oddział
Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
41 36 46 237
www.nfz-kielce.pl 

Warmińsko-Mazurski 
Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
89 532 74 14
www.nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań
61 850 60 00, 61 850 61 02
www.nfz-poznan.pl 

Zachodniopomorski 
Oddział Wojewódzki NFZ    
ul. Arkońska 4
71-470 Szczecin
801 00 22 72 - dla tefonów 
stacjonarnych
91 881 99 72 - dla tel. ko-
mórkowych i połączeń  
z zagranicy
www.nfz-szczecin.pl

Sprzęt stomijny jest wydawany bezpłatnie osobom uprawnionym 
do świadczeń opieki zdrowotnej. Wysokość limitów w ramach, 
których można zrealizować zlecenie reguluje rozporządzenie  
Ministra Zdrowia.

Miesięczna wysokość limitów:
• kolostomia: 300 zł  • ileostomia: 400 zł  • urostomia: 480 zł

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
009001

Konieczność posiadania przy sobie 
zapasowego sprzętu stomijnego może 
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytu-
acji. Wiele z nich wymaga poinformowa-
nia otoczenia o fakcie posiadania stomii  
i związanych z nią potrzebach. Karta stomika 
oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie 
jest odpowiedzią na zaistniały problem.

Udogodnienia w podróży

Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, orga-
nizatorzy kampanii mają na myśli kontrole cel-
ne, graniczne, sytuacje odpraw lotniczych, ale 
także momenty kiedy konieczna jest zmiana 
sprzętu stomijnego. W ostatniej sytuacji uza-
sadniona powinna być możliwość skorzystania  
z miejsca do parkowania dla osób niepeł-
nosprawnych, czy pomieszczenia dla matki 
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość 
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.

Podczas kontroli lotniczej, każdy pasa-
żer musi okazać wszystkie przedmioty, które 
zamierza zabrać w bagażu podręcznym, na 
przykład klucze, telefon, pasek, urządzenia 
elektryczne oraz okrycie wierzchnie – płaszcz, 
kurtka, szal. Brak wiedzy na temat stomii może 
sprawić, że osoba kontrolująca będzie się do-
magać także odklejenia worka stomijnego. 
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób 
niewykwalifikowanych może spowodować 
rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skut-
kujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu, 
posiadanie przy sobie karty stomika może za-
pobiec takim sytuacjom.

Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest 
bardzo potrzebna. Z własnego doświadcze-
nia mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze 
nie należą do przyjemnych dla stomików. 
Kiedy leciałam samolotem do Turcji, pod-
czas odprawy kontrolerka wymacała ręką 
mój woreczek. Mimo deklaracji, że jestem 
stomikiem, zostałam zaproszona na osobistą 
rewizję. Kiedy zobaczyłam, że oczy pozosta-
łych oczekujących są skierowane na mnie, 
poczułam się jak przestępca, szczególnie, 
że prowadziły mnie dwie panie. Musiałam 
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopie-
ro, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić  
i ostrzegłam, że zawartość może się wy-
lać, panie odpuściły. Nie usłyszałam jed-
nak słowa przepraszam. Nie wstydzę się 
swojej stomii, ale nie chciałabym też za 
każdym razem tłumaczyć się z jej posiada-

nia – komentuje Hanna Hybicka, stomiczka  
i wolontariuszka Mazowieckiego Oddziału PO-
LiLKO.

Przepisy dotyczące przewozu bagażu pod-
ręcznego, leków oraz środków medycznych nie 
mówią nic o sprzęcie stomijnym. Posiadanie 
karty stomika oraz zaświadczenia medycznego 
może okazać się pomocne w trakcie przewoże-
nia i posiadania przy sobie sprzętu stomijnego.

Ze względu na specyfikę pielęgnacji sto-
mii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą od-
powiednią ilość sprzętu na pokład samolotu, 
w ramach bagażu podręcznego, aby móc 
zmienić woreczek stomijny w każdym momen-
cie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Na 
akcesoria do pielęgnacji stomii mogą składać 
się nie tylko worki stomijne, ale także: pasta  
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klip-
sy do systemu otwartych worków, pas 
stomijny – mogący zawierać metalo-
we części, a także kosmetyki do pielę-
gnacji stomii, które mogą występować  
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wołowicz, 
pielęgniarka stomijna z punktu konsultacyjno-
-szkoleniowego w Warszawie.

Karta stomika posiada wygodny format, 
dzięki czemu z łatwością można nosić ją w port-
felu czy kieszeni. Do karty dołączane jest za-
świadczenie medyczne, z którym stomik musi 
udać się do lekarza prowadzącego (lekarza 
POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu 
posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka od-
powiedniego organu medycznego są warun-
kiem, ważności zaświadczenia oraz potwierdzą 
zasadność korzystania z karty stomika.

Wierzymy, że rozpoczęcie tej inicjatywy 
będzie początkiem dyskusji na temat egzekwo-
wania praw stomików. Akceptacja społeczeń-
stwa jest kluczowym elementem w tym proce-
sie. Wywołanie reakcji łańcuchowej możliwe 
jest jedynie poprzez działania informacyjne 
- powiedział Andrzej Piwowarski, z Polskiego 
Towarzystwa Stomijnego POLiLKO.

Zgodnie z założeniem, iż dokument może 
okazać się przydatny między innymi w czasie 
podróży, treść zaświadczenia została przetłu-
maczona w siedmiu językach angielskim, fran-
cuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, 
włoskim oraz greckim.

Karta nie posiada na razie sformalizo-
wanego charakteru. Organizatorzy kampanii 
„STOMAlife. Odkryj stomię” będą dążyć do jej 
uprawomocnienia. ■

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.  
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę  
stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjo-
nowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład 

podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych.
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Please be advised that the bearer of this document is a stoma patient and must 
constantly wear an ostomy pouch.
Stoma  is a surgically created opening in the large intestine that allows the removal 
of faeces out of the body, bypassing the rectum, to drain into a pouch or other collection 
device. Therefore a person with a stoma should receive special treatment during control 
by border guards and customs services. Such a person should be allowed not to remove 

result compromise of 
the integrity of the pouch and ultimately leakage of the contents.
A stoma patient must be allowed to keep the following ostomy accessories in their 
hand luggage:
• ostomy pouches, base plates;
• skin care products used at the time of changing pouches:

 ◦ skin care and sealing paste 
 ◦ skin care washing agent – may be in the form of aerosol 
 ◦ wet wipes
 ◦ sealing rings 
 ◦ pouch clips and locks 
 ◦ ostomy belt with possible metal parts 

• disposable gloves and paper towels 

ity of the accessories it will 
be greatly appreciated if this stoma patient is allowed the opportunity to keep them in 
their hand luggage and not required to remove the stoma pouch during the customs 
clearance procedures.

ENG

Le titulaire de ce document est stomisé et doit porter un sac de stomie en permanence.
Une stomie est l’abouchement d’un morceau de l’intestin à la peau réalisée par voie 
chirurgicale, à travers laquelle se produit l’évacuation directement dans la poche de stomie. 
Par conséquent, la personne stomisée doit être traitée d’une manière particulière, y 
compris lors de l’inspection par les services frontaliers et douaniers, et garder le droit de ne 

l’équipement, ce qui entraîne une fuite du contenu intestinal en dehors du sac.
Le stomisé doit avoir le droit de posséder sur lui (dans son bagage à main) un 
appareil de stomie qui se compose des éléments suivants :
• sacs de stomie, plaque de stomie;
• agents de soins de la peau autour de la stomie nécessaires lors du remplacement des 

équipements tels que :
 ◦ pâte protectrice
 ◦ lotion pour soigner la peau autour de la stomie – peut être en forme de spray
 ◦ lingettes
 ◦ anneaux protecteurs
 ◦ clips à un système de sacs ouverts
 ◦ ceinture de stomie qui pourrait contenir des pièces métalliques

• gants jetables et serviettes en papier

En raison de la nature des soins de stomie, ainsi que la disponibilité entravée de ces 
éléments loin de son lieu de résidence, je vous demande de permettre à mon patient de 
les emporter comme bagage à main et de ne pas lui demander de retirer le sac de stomie 
lors de l’inspection.

FR

ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

Niniejszym  zaświadczam, że mój(a) Pacjent(ka) Pan/Pani 
………………………………………………………………, urodzony(a) w dniu 
………………………………………………………………, seriai numer paszportu/dowodu 
osobistego (niepotrzebne skreślić)……………………………………………………………… 
PESEL……………………………………………………………… ma wyłonioną stomię  
i cały czas musi nosić worek stomijny.
Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem światła jelita  
z powierzchnią ciała, przez które dochodzi do oddawania gazów, stolca 
lub moczu wprost do worka stomijnego. W związku z tym osoba powinna 
być traktowana w sposób szczególny (chodzi o zapewnienie intymności) 
m.in. w czasie kontroli przez służby graniczne i celne oraz mieć prawo do 

spowodować rozszczelnienie sprzętu skutkujące wyciekaniem treści jelitowej  
lub moczu poza worek stomijny.
Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie  
(w bagażu podręcznym) sprzętu stomijnego, na który składają się:
• worki stomijne, płytki stomijne;
• środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne 
      podczas wymiany sprzętu, takie jak:

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

         stomii – może występować w spray’u
 ◦ nasączone chusteczki
 ◦ pierścienie uszczelniające 
 ◦ zapinki, klipsy do systemu otwartych worków
 ◦ pas stomijny, mogący zawierać metalowe części

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

……………………………………………………… 
(pieczątka przychodni)    

……………………………………………………… 
(data wystawienia)

Z poważaniem,

……………………………………………………… 
(pieczątka i podpis lekarza)

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

dostępność powyższych elementów poza miejscem zamieszkania, zwracam 
się z prośbą o zgodę na zabranie ich jako podręcznego bagażu mojego 
Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego 
w czasie kontroli. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod 
numerem telefonu………………………………………..

Polskie Towarzystwo Stomijne

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy 
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres 
pocztowy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok 
27 02-382 Warszawa. Można je także uzyskać w punktach 
konsultacyjno-szkoleniowych  PKS STOMAlife oraz w regio-
nalnych oddziałach POLiLKO.
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R
Ten sam Warren Buffet jakiś czas temu napisał 

na portalu społecznościowym: „We can afford to 
lose money – even a lot of money. But we can’t 
afford to lose reputation – even a shred of re-
putation”, czyli: „możemy pozwolić sobie na to, 
by tracić pieniądze – nawet dużo pieniędzy. Ale 
nie możemy sobie pozwolić na utratę reputacji 
– nawet odrobiny reputacji”. Napisał to człowiek 
sukcesu, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, 
żyjący bardzo skromnie, który z całą pewnością 
wie, jak ważna jest reputacja w drodze ku realiza-
cji założonych celów.

Organizacje pozarządowe zajęte codzienną 
działalnością, zaangażowane w trudną pracę na 
rzecz swoich podopiecznych, walczące każdego 
dnia o przetrwanie, bo zazwyczaj brakuje pienię-
dzy, zapominają o promocji lub nie doceniają wagi 
działań promocyjnych, jakie powinny podejmo-
wać. Dlaczego? By ich organizacja miała szansę na 
lepszy rozwój! A tym samym mogła skuteczniej po-
magać, wspierać, przekonywać i edukować. War-
to włożyć wysiłek w budowanie reputacji, która  
z pewnością przełoży się na lepsze jutro organizacji.

Warren Buffet, znany amerykański inwestor giełdowy, 
przedsiębiorca, filantrop, wiele razy wypowiadał się na 
temat wagi REPUTACJI firmy (co w dużym stopniu do-
tyczy również organizacji pozarządowych). Powiedział 
kiedyś: „Dwadzieścia lat trwa budowanie 
reputacji, a 5 minut jej zrujnowanie. 
Gdy o tym pomyślisz, będziesz postę-
pował inaczej” oraz „Jeżeli stracisz 
dolary firmy z powodu złych decyzji, 
zrozumiem to. Jeśli zniszczysz jej repu-
tację, będę bezwzględny”.

Tekst: Grzegorz Kotoro

REPUTACJAjak
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Tożsamość organizacji to zbiór tego, co ją wyróżnia, czyli 
jej historia, kultura, przyjęte strategie działania, styl zarządza-
nia, zasady etyczne, czy zachowanie jej członków. Tożsamość 
organizacji to zbiór oczekiwań jak chce ona być postrzega-
na. Natomiast wizerunek - to sposób odbioru tej tożsamości. 
Gdy wizerunek i tożsamość organizacji będą się  pokrywać,  
sytuacja będzie PO PROSTU idealna. 

Różne	odcienie	reputacji...

Ten	kto	nie	gra,	nie	wygrywa!

Ekranizacja głośnej książki Łowcy głów autorstwa Jo Nes-
bo - specjalisty od mrocznych spraw osadzonych w rzeczy-
wistości norweskiego świata przestępczego - prezentuje 
scenę, która w pełni oddaje obraz ważności znaczenia pierw-
szej litery alfabetu według głównego bohatera czyli „R	jak	 
reputacja”:

- Imponujący życiorys Walter
- Dziękuję, myślę że Pathfander szuka kogoś takiego jak Ja, 
- Opowiedz o swoim życiu prywatnym,
- A co to takiego….?
- Mieszkasz w Oslo. Twoja żona to?
- Kamila, razem od dziewięciu lat, dwoje dzieci w wieku 
szkolnym,
- Żona pracuje?
- W kancelarii w centrum, na etacie
- Kto zostaje z dziećmi w razie choroby?
- Ona
- Nie macie gosposi?
- Nie
- Pies?
- Nie
- Uczulenie?
- Nie
- Ile warta jest twoja reputacja jako szefa?
- Reputacja? Co masz na myśli?
- Spójrz, ten obraz namalował Julian Opie, jest wart około 
ćwierć miliona. Masz coś o podobnej wartości?
- Mam litografie Edwarda Muncha
- Proszę, na pierwszy rzut oka na ten obraz, ile byś dał? 
- Nie jestem pewien…
- Ten obraz to kilka kółek i kresek, kolory są monotonne i bez 
wyrazu. Jedyne,podkreślam: jedyne co nadaje mu wartość, 
to reputacja artysty
- To samo dotyczy dyrektorów? 
- Bingo! Dlatego nie dostaniesz tej pracy
- Słucham?
- Sam się do nas zgłosiłeś!
- A co miałem zrobić?
- Nakłonić kogoś, żeby szepnął nam o tobie a w trakcie roz-
mowy udawać zaskoczonego
- Ale....
- To jest gra, Walter. Posłuchaj, spotkasz się jutro z Preze-
sem i Dyrektorem Finansowym Pathfandera, wysłuchasz ich  
a potem powiesz im, że nie jesteś już zainteresowany i ży-
czysz im powodzenia 
- Nie wyjdę na niepoważnego?
- Nie, wyjdziesz na człowieka ambitnego, który zna swoją 
wartość. Walter, to jest twoja szansa!

- Na co?
- Popracuję nad twoją reputacją, w dwa lata twoja stawka 
pomnoży się pięciokrotnie
- W dwa lata?
- Tak
- Skąd ta pewność?
- Żaden z klientów nigdy nie odrzucił mojej rekomendacji 
- Jakim cudem?
- Pierwsza litera alfabetu to R - jak reputacja, na niej opiera 
się cała moja kariera!

Reputacja	strzelca	wyborowego	

Simo Häyhä nie miał dobrej reputacji. Wiele milionów lu-
dzi postrzegało go jako seryjnego mordercę. Nawet w jego 
własnej ojczyźnie, Finlandii, Simo określany był jako „bia-
ła śmierć”. Jego imię wzbudzało lęk.  Jego wygląd – twarz 
okaleczona odłamkiem – ten strach potęgował. Wbrew po-
zorom, nie miał on jednak żadnego problemu z wizerunkiem. 
Simo Häyhä był fińskim strzelcem wyborowym podczas woj-
ny fińsko-radzieckiej w 1939 roku. Dowódcy radzieccy byli 
przekonani, że będzie łatwo i szybko, lecz Finowie dali radę. 
Sam Simo, najskuteczniejszy strzelec wyborowy wszechcza-
sów, ze swojej słynnej strzelby bez celownika optycznego, 
zlikwidował ponad 500 najeźdźców. Bezwzględny egzekutor. 
Masowy zabójca.

W tamtych okolicznościach i w kontekście celów, jakie 
miał do osiągnięcia, reputacja strzelca z północy była jed-
nak najbardziej odpowiednią. Nie przejmował się radziecką 
propagandą. Im gorzej mówiono o nim w ZSRR i im bardziej 
bali się go Rosjanie, tym lepiej dla niego i jego zaatakowanej 
Ojczyzny. Zagrożeniem reputacji Simo byłoby, gdyby nagle 
okazało się, że boi się widoku krwi, życie wroga jest dla niego 
najwyższą wartością, a ponad strzelanie ceni konstruktywny 
dialog z wrogiem. W	tej	sytuacji	obiektywnie	dobra	lub	zła	
reputacja	nie	istnieje.	Jest	reputacja	odpowiednia	lub	nie. 
To, co jest sensowne dla jednej strony w konkretnej sytuacji, 
kompletnie nie pasuje dla drugiej strony w zupełnie innym 
położeniu. W 1939 roku nie dało się być Finem i żołnierzem 
radzieckim jednocześnie. Można	było	jednak	być	doskona-
łym	strzelcem	wyborowym,	o odpowiedniej	 i skutecznie	
działającej	REPUTACJI.

Szanowni Liderzy, im szersze grono ludzi ma dobrą opinię 
o waszej organizacji, im więcej środowisk popiera waszą dzia-
łalność, tym bardziej efektywna będzie jej działalność. A to 
wszystko przełoży się na waszą - jakże ważną pierwszą literę 
alfabetu - „R	jak	Reputacja”! I obyśmy nigdy nie musieli za-
smakować jej utraty. A pod nosem, po cichu szepczmy: 

„Reputacjo,	
ty	jesteś	jak	zdrowie,	
ten	tylko	się	dowie	
kto	cię	utracił...”
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 Wychudzone lustro rodziny 
– anoreksja psychiczna

Dzisiejszy świat stawia szereg wyzwań dla młodych lu-
dzi. Naturą człowieka jest błądzić, tym bardziej gdy 
jest się osobą młodą, niedoświadczoną, żyjącą wśród 
natłoku informacji zewsząd. Wyjątkowość anoreksji 

psychicznej polega na tym, że dotyczy kategorycznej odmowy 
przyjmowania pokarmu. Choć jest to dość duże uproszczenia to 
jednak można się posłużyć takim stwierdzeniem, aby zilustrować 
pewne paradoksy, jak choćby postępowanie wbrew instynktowi 
samozachowawczemu. Anoreksja psychiczna zbiera śmiertelne 
żniwo, zwłaszcza wśród kobiet. Dotyczy piękna oraz wyjałowio-
nego na nie spojrzenia. Anoreksja „uszczupla” myślenie, zawęża 
pole widzenia, doprowadza do uzależnienia od swojego ciała  
w sensie pielęgnacyjnym. Anoreksję można porównać do rozpę-
dzonego pociągu, który przekraczając pewną granicę prędkości 
wypada z torów. Funkcjonowanie „anorektycznego” umysłu rzą-
dzi się specyficznymi prawami. Przejawiają się one w konkret-
nych powiązaniach z ludzkim ciałem. Procesy poznawcze, które 
zawiadują osobą chorą na jadłowstręt psychiczny są zapętlają-
cym się mechanizmem błędów mających swoje odbicie w zacho-
waniu. W kontekście anoreksji najważniejsze przekonanie doty-

czy obrazu własnego ciała, które odnosi się do „ja”. Analiza 
przekonań osób chorujących na anoreksję prowadzi do głębszej 
eksploracji problemu. Umożliwia ona podział na tematy dotyczą-
ce procesu wycofywania się osób z zaburzeniami odżywiania się 
z relacji międzyludzkich, osiągnięcie poczucia niezależności od 
innych poprzez przejęcie całkowitej kontroli nad swoim życiem, 
czyli uzyskanie wolności i perfekcyjne wypełnianie nakreślonego 
planu. Rola rodziny jest nieodzownym elementem w rozwoju każ-
dego człowieka. Geny, które dziedziczone są w obrębie rodziny, 
nadają jej biologiczną unikatowość powodując, że członkowie 
rodziny są do siebie podobni pod względem cech fizycznych, jak 
również implikują zachowania u danej osoby świadczące o po-
dobieństwach pod względem cech psychicznych. Rodzina two-
rzy system, którego elementy wzajemnie na siebie oddziaływają. 
Przejawia się to w szeroko pojętym wychowaniu. Rodzice wycho-
wując swoje dzieci, robią to  według zaadoptowanych we wła-
snym procesie rozwojowym norm, zasad, tradycji, obyczajów. 
Dzieci, jako aktywni odbiorcy wymienionych informacji, przyswa-
jają je, ale również poddają weryfikacji poprzez obcowanie ze 
swoimi rówieśnikami oraz członkami innych rodzin w najbliższym 

Tekst: Rafał Rybka
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otoczeniu. Wynikiem tego procesu jest zwrotne oddziaływanie 
dzieci na rodziców. Za tym, że anoreksja psychiczna może być 
skutkiem zaburzeń relacji w systemie rodzinnym przemawiają 
środki terapeutyczne, po które sięga się w anoreksji a mianowi-
cie, terapie rodzinne. Salvador Minuchin, tworząc swój model 
rodziny anorektycznej, wskazywał na proces chorobowy  
w kształtowaniu zaburzeń odżywiania się. Ukazywał on donio-
słość pewnych zachowań rodziców, takich jak: sztywność zasad 
wychowawczych, nadopiekuńczość, nadmierne ingerowanie 
w rozwój dziecka. Bardzo ważnym czynnikiem jest tu również 
sposób prowadzenia konfliktu na linii rodzic – dziecko. Konflikty 
te mają charakter unikający bądź też nie prowadza do konstruk-
tywnych wniosków. Kluczowym punktem rozwojowym wobec 
powyższych błędów rodzicielskich, zdaje się być wypracowanie 
prawidłowo funkcjonującego modelu przywiązania w okresie 
dzieciństwa i adolescencji. Podwaliny pod teorię przywiązania 
wniósł w latach 50-tych XX wieku John Bowlby. Centralnym 
punktem tworzącego się w dzieciństwie przywiązania miało być 
zapewnienie przez rodzica poczucia bezpieczeństwa dziecku. 
Troska rodziców o dziecko miała wytworzyć w przyszłości u tych 
drugich postawę zaufania i otwartości w relacjach z innymi ludź-
mi. Należałoby też zwrócić uwagę na nastawienie rodziców,  
a zwłaszcza matki, w początkowym okresie życia dziecka. Matka, 
której związek z ojcem dziecka charakteryzuje się nikłym zaanga-
żowaniem uczuciowym, czy tym bardziej, matka przechodząca 
ciążę niechcianą, wytwarza negatywną postawę w stosunku do 
dziecka. Nie bez wpływu na rozwój zdrowego przywiązania we 
wczesnym dzieciństwie jest stan zdrowia rodziców. Matki nad-
miernie troszczące się o swoją wagę, pozostające na diecie  
w czasie przypadającym na karmienie piersią, bardzo często sto-
sują karmienie butelką. Podkreślić należy jednak, iż ten rodzaj 
podawania pokarmu nie jest jeszcze niczym złym. Problem poja-
wia się z chwilą przyjęcia przez matkę postawy nieakceptującej 
naturalnego karmienia. Ten fakt w połączeniu z przeżywanymi 
przez rodziców chorobami psychicznymi, na przykład depresją, 
może spowodować wytworzenie u dziecka małe poczucie sku-
teczności czy zewnętrzne poczucie kontroli, co nie pozostaje bez 
wpływu na pojawienie się w przyszłości zaburzeń odżywiania się. 

Osoba chorująca na anoreksję psychiczną restrykcyjną ma 
ogromne trudności z wypracowaniem indywidualnej tożsamości 
a co za tym idzie z oddzieleniem się od własnej rodziny.  Ważnym 
przedstawicielem wśród terapeutów zajmujących się zaburze-
niami odżywiania się była Włoszka – Mara Selvini Palazzoli. Po-
czątkowo jej zainteresowania terapią obejmowały model psy-
choanalityczny, jednak z uwagi na brak zadowalających osiągnięć, 
wraz z innymi współpracownikami, rozpoczęła działalność tera-
peutyczną rodzin w ujęciu systemowym. Rodzinę anorektyczką 
Palazzoli traktowała jako plac gry, na którym małżonkowie wal-
czą o względy swojego dziecka. Palazolli podkreśla rolę odpo-
wiedzialności, która niczym piłeczka pingpongowa przerzucana 
jest na innych. Istotą gry każdego z małżonków jest walka o uzna-
nie własnych zasad moralnych, które często odnoszone są do 
zasad ogólnoludzkich. Dziecko w tym przypadku odgrywa rolę 
ofiary, która staje się mimowolnym rezerwuarem odpowiedzial-
ności za rodzinę. Ta odpowiedzialność dziecka zaczyna się prze-
jawiać w próbie podjęcia decyzji o wyborze rodzica, którego 
będzie wspierać choć jeszcze nie stanie się to otwarcie odczu-
walne wobec żadnego z rodziców na placu gry. Etapem podej-
mowania otwartych działań obronnych, któregoś z rodziców jest 
okres dojrzewania, który niesie ze sobą duże zmiany hormonalne 
i powoduje powstawanie wielu napięć i kryzysów u nastolatki, 
która zaczyna traktować matkę jako tą, która najbardziej ją za-
wiodła i jednoznacznie pacjentka zaczyna się opowiadać po 
stronie ojca. Narastające frustracje wzmagają napięcia co pro-
wadzi do wystąpienia objawów choroby. Jednocześnie ataki  
w stronę matki nie przynoszą żadnego odzewu ze strony ojca, 
który pozostaje bierną postacią w koalicji z córką. Zachowanie to 
ewoluuje w kierunku porzucenia nadziei pokładanych w ojcu. Je-
dyną niezawodną koalicjantką pacjentki na placu gry staje się 
choroba, która daje jej poczucie kontroli i siły. Rozpoczyna się 
samotna walka córki z rodzicami, która coraz bardziej brnie  
w chorobę. Bardzo ważną postacią, która inspiruje swoją kon-
cepcją narracyjną coraz szersze grono terapeutów zajmujących 
się zaburzeniami odżywiania się, jest Michael White. Narracja, 
jak sama nazwa wskazuje, jest prozą życia, opowiadanego z per-
spektywy pojedynczej osoby oraz jego rodziny. Michael White, 
wraz z Davidem Epstonem, opierając się na konstrukcjonizmie 
społecznym, opracowali terminologię wedle której wyłapywane 
są kluczowe aspekty z życia człowieka. Po pierwsze konieczne 
jest wyłapanie u danej osoby tzw. opowieści dominującej, czyli 
życie opowiadane ustami tej osoby wraz z możliwościami, per-
spektywami, planami. W związku ze sztywnością granic rodzin 
anorektycznych opowieść dominująca osoby chorej stanowi 
kanwę powieści całej rodziny, która z wielkim oddaniem i stra-
chem przed jakąkolwiek ingerencją w jej granice, broni się przed 
tzw. szczególnymi rezultatami. Jak nazwa wskazuje są to jakieś 
specjalne osiągnięcia osoby nie wpisujące się, znacznie różniące 
od systemu przekonań i wartości rodziny. Terapia problemu ano-
reksji ma na celu dekonstrukcję oraz „przepisanie” na nowo hi-
storii życia pacjenta. Terapeuta wraz z pacjentem obserwuje za 
pomącą sporządzanych map życia i umieszczanych na nich waż-
nych wydarzeniach, w którym miejscu zaczął się problem i stara 
się, poprzez proces eksternalizacji (uzewnętrznienia problemu), 
oddzielić go od chorej osoby dzięki czemu problem i osoba nie 
są już tożsame. Jak łatwo zauważyć, istotną rolę w tworzeniu się 
w systemie rodzinnym zaburzeń odżywiania się jest spójność  
i sztywność rodziny i jej granic. Rodzina, która funkcjonuje wedle 
reguł wzajemnego poszanowania, dbająca o swoją autonomię  
i rozwój indywidualności każdego ze swoich członków, oparta na 
zachodzącej bez częstych zakłóceń komunikacji, stanowi przy-
kład rodziny która z dużym prawdopodobieństwem dobrze wy-
chowa swoje potomstwo z troską, aby cechy które zostały im 
wszczepione przekazać dalej. Dbajmy o swoje rodziny. Nie tylko 
w okresie świątecznym, gdy tradycja nakazuje być względem sie-
bie życzliwym, miłym. Dbajmy o to, aby przy suto zastawionym 
stole wigilijnym panował radosny dialog, który nie kończy się po 
odejściu od niego. Cieszmy się sobą każdego dnia i szanujmy 
wzajemnie. To ustrzeże nas przed wieloma problemami. Bo prze-
cież problemy nie należą tylko do pacjenta, są częścią całej ro-
dziny, która potrafi go u pacjenta wytworzyć, ale również poma-
ga mu się go pozbyć.

Tymczasem! ■
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Diagnostyka
jest ważna

Podstawa to badania 
podstawowe

Chroniczne zmęczenie i przewlekły 
ból to główne powody, dla których 
odwiedzamy lekarza i zaczynamy szu-
kać przyczyn naszego złego samopo-
czucia. Jednak takie objawy zaczynają 
się pojawiać, kiedy choroba jest za-
awansowana a wtedy trudniej ja zwal-
czyć. Walkę o zdrowie musimy zacząć 
wcześniej, regularnie kontrolując jego 
stan i reagując, zanim zmiany choro-
bowe rozwiną się w niepożądaną stro-
nę. Zima to doskonały moment aby 
uczynić postanowienie noworoczne:  
wpisuję badania profilaktycz-
ne na stałe do kalendarza.  
I będę je regularnie wykony-
wać. Trzymam za Was kciuki!

Podstawowe badania profilaktycz-
ne to przede wszystkim morfologia 
krwi obwodowej. Na badanie nie po-
trzebujemy wiele czasu a wyniki po-
zwalają precyzyjnie określić stan or-
ganizmu i wskazać punkty krytyczne, 
wymagające interwencji farmakolo-
gicznej lub pogłębionej diagnostyki. 
Umożliwiają choćby rozpoznanie stanu 
zapalnego, infekcji, niedokrwistości 
czy innych procesów chorobowych. 

Na zleceniu takich badań znajdzie się 
kilka podstawowych wskaźników:
Wskaźnik	 OB (Odczyn Biernackiego) 
to tempo opadania krwinek czerwo-
nych w czasie. Norma OB zależy od 
wieku i płci. W stanie prawidłowym 
krwinki pobrane do badania opadają 
wolniej, natomiast w zmienionym cho-
robowo osoczu lub przy nieprawidło-
wym zlepianiu się erytrocytów opad 
ten ulega przyspieszeniu lub zwolnie-
niu.
Czasami stosowany jest wskaźnik	
CRP. CRP to białko C-reaktywne, czy-
li jedno z białek tzw. ostrej fazy, które 
pojawia się we krwi jako informacja  
o stanie zapalnym. Białka CRP są mar-
kerami stanu zapalnego, czyli wskaźni-
kiem bezobjawowego stanu zapalne-
go. Jest dość istotne, kiedy nie mamy 
żadnych objawów fizycznych, nic nas 
nie boli, czujemy się „zdrowi”. Poziom 
CRP może rosnąć, kiedy w organizmie 
toczy się infekcja bakteryjna, choroba 
nowotworowa a także jeśli doszło do 
zawału serca, urazu lub stanu zapal-
nego. Białko C-reaktywne pojawia się 
jako reakcja obronna organizmu. Na-
leży pamiętać, że wartość białka CRP 
krążącego we krwi uzależniona jest od 
wielu czynników. Znaczenie mają płeć, 

masa ciała, rasa, wiek, palenie papie-
rosów oraz stosowane leki. Na wynik 
CRP wpływa również dieta, mała za-
wartość węglowodanów i spożywanie 
dużych ilości olejów roślinnych powo-
dują obniżenie CRP.
Nieodzowne jest badanie cukru czyli 
sprawdzenie poziomu	 glukozy. Ma 
zastosowanie w badaniach profilak-
tycznych w kierunku cukrzycy oraz 
służy do rozpoznawania tej choroby. 
Stężenie glukozy we krwi pozwala na 
monitorowanie wysokiego stężenia 
(hiperglikemii), zbyt niskiego stężenia 
we krwi (hipoglikemii), przebiegu cu-
krzycy i stanu przedcukrzycowego.
Zewsząd jesteśmy bombardowani 
informacjami na temat cholesterolu 
- jemy za tłusto, za dużo, niezdrowo  
i większość z nas ma go w nadmiarze  
a to prosta droga do miażdżycy i za-
wału. Jest w tym sporo prawdy ale… 
dostarczamy go nie tylko z pożywie-
niem: jest również syntetyzowany  
w ścianie jelita i wątrobie; jest między 
innymi składnikiem błon komórkowych 
oraz prekursorem hormonów stery-
dowych i kwasów żółciowych. Przy 
badaniu należy wziąć pod uwagę nie 
tylko cholesterol całkowity, lecz rów-
nież jego poszczególne frakcje czyli 

Tekst: Małgorzata Frajberg 
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HDL oraz LDL. Cholesterol frakcji HDL 
jest odpowiedzialny za zwrotny trans-
port cholesterolu z komórek tkanek 
obwodowych do wątroby. Wątroba 
jest jedynym organem zdolnym do 
eliminacji cholesterolu z ustroju po-
przez syntezę kwasów żółciowych. 
Podwyższone stężenie cholesterolu 
HDL chroni przed wystąpieniem cho-
roby niedokrwiennej serca. Obniżone 
stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu  
z podwyższonym stężeniem trójglice-
rydów, jest związane ze zwiększonym 
ryzykiem choroby wieńcowej. „Zły	
cholesterol” to potoczne określe-
nie na cholesterol LDL. Zadaniem li-
poprotein LDL jest transportowanie 
cholesterolu z wątroby do komórek. 
Odkryto, że nadmiar koreluje z wystę-
powaniem chorób serca. Kiedy mamy 
za dużo cholesterolu LDL, odkłada się 
w komórkach ścian tętniczych, tworząc 
złogi, zwane blaszkami miażdżycowy-
mi. Doprowadza to do zwężenia tętnic 
wieńcowych, co z kolei przyczynia się 
do występowania chorób serca.  To on 
właśnie jest winny złej reputacji chole-
sterolu.
Sprawdzając cholesterol należy tak-
że przyjrzeć się trójglicerydom	 TG. 
Stanowią one główną formę magazy-
nowania kwasów tłuszczowych i fak-
tycznie są głównym źródłem 
energii u ludzi. Oznacze-
nie trójglicerydów sto-
suje się w diagnosty-
ce i leczeniu chorób 
związanych z meta-
bolizmem lipidów. 
Zwiększone stężenie 
TG wiąże się ze zwięk-
szonym ryzykiem cho-
roby wieńcowej.
Również badanie kwasu	mo-
czowego jest oznaczeniem przydatnym  
w diagnostyce kamicy nerkowej, zabu-
rzeń metabolicznych i zaawansowanej 
dny moczanowej, jak również w celu 
monitorowania stężenia kwasu mo-
czowego podczas chemio- lub radio-
terapii.
Badanie	 ogólne	 moczu. Jest to ba-
danie przesiewowe w kierunku chorób 
metabolicznych i chorób nerek oraz 
zakażeń układu moczowego. Poza ba-
daniem profilaktycznym, należy je wy-
konać również gdy występują objawy 
zakażenia układu moczowego, takie 
jak ból brzucha, ból w okolicy lędźwio-
wej, częste lub/i bolesne oddawanie 
moczu czy obecność krwi w moczu. 

Badanie dostarcza informacji o zdol-
ności nerek do rozcieńczania i zagęsz-
czania moczu, stanie czynnościowym 
kłębuszków nerkowych, zdolności re-
sorpcyjnej i wydzielniczej kanalików 
nerkowych.
Zwykły posiew	 kału 
jest badaniem, któ-
re pozwala ziden-
tyfikować bakterie 
c h o r o b o t w ó r c z e  
w kale. Bakterie wy-
kryte w kale repre-
zentują populację 
bakterii obecnych  
w przewodzie pokar-
mowym, który nie 
jest środowiskiem jałowym. Bytują  
w nim bakterie i grzyby określane jako 
fizjologiczna mikroflora. Odgrywa 
ona ważną rolę w trawieniu pokarmu,  
a także tworzy barierę chroniącą przed 
wzrostem bakterii chorobotwórczych. 
Fizjologiczna mikroflora jelita jest 
zwykle w pewnej równowadze. Stan 
tej równowagi może zostać zakłócony 
przez bardzo różne czynniki, począw-
szy od diety po choroby nowotwo-
rowe. Wbrew pozorom także 
ono może wiele “powiedzieć”  
o stanie naszego zdrowia. 
Samo sprawdzenie ph kału 
może dać odpowiedź na pyta-

nie o jakość trawienia - niskie 
pH to efekt złego wchłania-

nia węglowodanów.
W przypadku kału warto 
pójść z badaniami o krok 
dalej i sięgnąć do badań 
specjalistycznych i spraw-

dzić poziom kalprotektyny. 
Ważne jest, aby badanie wy-

konać ilościowo (gdzie mamy 
podaną dokładną ilość), a nie jako-

ściowo (gdzie dowiemy się tylko czy 
występuje). Oznaczenie kalprotektyny  
w kale przydatne jest w diagnostyce  
i różnicowaniu stanów zapalnych jelit 
i przewodu pokarmowego. U pacjen-
tów z nieswoistymi zapaleniami jelit 
dochodzi do rozszczelnienia barie-
ry jelitowej i nasilonego przenikania 
leukocytów przez ścianę jelita, co  
w konsekwencji prowadzi do zwięk-
szonego uwalniania kalprotektyny do 
kału. Wzrost jej stężenia u pacjentów 
z NZJ sugeruje, że jest ona dobrym 
markerem służącym diagnozowaniu  
i monitorowaniu chorób przewodu 
pokarmowego. Należy jednak pamię-
tać, że nie jest ona markerem specy-

ficznym tylko dla nieswoistych zapaleń 
jelit. Jej stężenie wzrasta także w no-
wotworach jelita grubego, aktywnych 
schorzeniach reumatycznych, ostrym 
zapaleniu trzustki, marskości wątroby, 
zapaleniu płuc, po znacznym wysiłku 

i w trakcie przyjmowania niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych. Z kolei 
po intensywnym leczeniu hormonami 
kory nadnerczy jej stężenie obniża się.
Brytyjskie wytyczne NICE z 2015 r. 
rekomendują pomiar kalprotektyny 
w kale jako badanie uzupełniające 
w diagnostyce różnicowej IBD i IBS  
u osób ze świeżym początkiem ob-
jawów klinicznych, u których nie po-

dejrzewa się procesu 
nowot worowego. 
Wg badań klinicz-
nych czułość te-
stów u dorosłych 

sięga tu 83-100%,  
a swoistość 60-100%.  

U dzieci czułość wynosi 
95-100%, natomiast swo-

istość 44-93%. Niepodwyż-
szo- ny poziom kalprotektyny można 
uznać więc za rodzaj filtra, pomagają-
cego uniknąć niepotrzebnych badań 
endoskopowych, które są inwazyjne  
i bardziej obciążające dla pacjenta.

Test oceny szczelności śluzówki 
jelita

Odbiegająca od normy flora jelitowa, 
w zależności od rozległości wadliwego 
zasiedlenia, nie jest w stanie wypełnić 
swoich fizjologicznych zadań lub też 
wypełnia je w sposób ograniczony. 
Zaburzenie bariery mikrobiologicznej 
śluzówki jelit pociąga za sobą osłabie-
nie bariery zapobiegającej 
przedostawaniu	się	do	krwio-
obiegu	 substancji	 powodują-
cych	nietolerancje	lub	alergie 
pokarmowe. 
Taki proces może prowadzić do ak-
tywacji mechanizmów chorobotwór-

Fizjologiczna mikroflora jelita jest zwykle  
w pewnej równowadze. Stan tej równowagi 
może zostać zakłócony przez bardzo różne 
czynniki, począwszy od diety po choroby 
nowotworowe.
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Fizjologiczna mikroflora jelita jest zwykle  
w pewnej równowadze. Stan tej równowagi 
może zostać zakłócony przez bardzo różne 
czynniki, począwszy od diety po choroby 
nowotworowe. czych, prowadzących do utajonych 

zmian zapalnych śluzówki jelit i do za-
burzenia ich szczelności. Rozpoznanie 
tego stanu jest niezwykle istotne, gdyż 
często samo przywrócenie prawidło-
wej flory jelitowej (za pomocą odpo-
wiedniego żywienia i suplementacji) 
eliminuje problem pacjenta.
Bakterie bytujące w jeliatch w 99% nale-
żą do grupy beztlenowców, do nielicz-
nych bakterii względnie beztlenowych 
należą pałeczki Enterobacteriace. Są 
to bakterie gnilne spożytkowujące 
białko z pożywienia. Wytwarzają one 
metabolity, które są niepożądane i to 
one są sprawcami dolegliwości jelito-
wych. Zwiększenie ilości tych szcze-
pów bakteryjnych ponad normę po-
woduje produkcję endotoksyny (LPS), 
co wraz ze zmniejszeniem odporności 
może być objawem niewłaściwego od-
żywiania. Konsekwencją mogą być za-
burzenia trawienia i nieprawidłowości 
na tle immunologicznym. Endotoksy-
na	LPS jest parametrem służącym do 
oceny zmiany w obszarze równowa-

gi naturalnej flory bakteryjnej jelit na 
korzyść bakterii Gram-ujemnych i/lub 
zaburzenia funkcji bariery śluzówki 
jelit (zwiększonej przepuszczalności 
jelitowej), a tym samym zwiększenia 
przemieszczania się endotoksyn do 
krwioobiegu i podniesienia aktywne-
go biologicznie LPS w organizmie.  Pe-
łen obraz uzyskuje się po sprawdzeniu 
zonuliny, która pozwala ocenić funkcje 
bariery śluzówki jelitowej. Badanie jest 
zalecane również w przypadku scho-
rzeń autoimmunologicznych, np.: reu-
matoidalnego zapalenia stawów oraz 
celiakii, cukrzycy (insulinozależnej)  
i stwardnienia rozsianego. Oznacze-
nie dwóch markerów dysfunkcji jelita  
- endotoksyny i zonuliny - pomoże 
określić stopień przepuszczalności ślu-
zówki jelit oraz zaawansowanie stanu 
zapalnego w jelitach.
Ilość badań dostępnych w diagno-
styce jest bardzo duża, należy ko-
rzystać z tego, co oferuje współcze-
sna diagnostyka laboratoryjna. Tych 
podstawowych i specjalistycznych.  

Na wynikach badań laboratoryjnych 
znajdują się normy dla poszczególnych 
wskaźników. Perspektywa postawie-
nia samodzielnie diagnozy w oparciu 
o wiedzę dostępną w internecie oraz 
doświadczenia znajomych jest niezwy-
kle kusząca. Jednak warto poświęcić 
dodatkowy czas na wizytę u lekarza, 
który postawi profesjonalną diagnozę 
i da wskazówki do dalszego postępo-
wania dopasowane do naszych indy-
widualnych potrzeb. Wskaźniki są czu-
łe nie tylko na stan choroby ale także 
na wszelkie nasze zachowania odbie-
gające od normy - obraz krwi nie bę-
dzie wiarygodny, jeśli w dniu poprze-
dzającym badanie zjedliśmy nazbyt 
obfitą kolację z dodatkiem alkoholu; 
nadmierny wysiłek fizyczny także nie 
jest wskazany. Należy zawsze zgłosić 
wszelkie odstępstwa lekarzowi, który 
będzie interpretował wyniki naszych 
badań, bo to tworzy pełen obraz sytu-
acji i być może niektóre wskaźniki trze-
ba będzie zweryfikować ponownie.■
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Perspektywa postawienia samodzielnie diagnozy w oparciu  
o wiedzę dostępną w internecie oraz doświadczenia znajomych 
jest niezwykle kusząca. Jednak warto poświęcić dodatkowy 
czas na wizytę u lekarza, który postawi profesjonalną diagnozę 
i da wskazówki do dalszego postępowania dopasowane do 
naszych indywidualnych potrzeb.
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Tekst: Elwira Jeunehomme

Procesy integracji sensorycznej są podstawą 
uczenia się, dlatego mają kluczowe znaczenie dla 
rozwoju dziecka. Informacje zmysłowe docierają do 
mózgu za pomocą receptorów i przetwarzane są 
przez układy zmysłowe. Najbardziej znane to zmysł 
wzroku, słuchu, powonienia, mniej znane to układ 
dotykowy, propriocepcji, czyli czucia wewnętrznego 
ciała oraz przedsionkowy, który dostarcza informacji 
związanych z ruchem ciała. Mózg rejestruje informa-
cje zmysłowe, organizuje je i daje bodziec do reakcji 
i zachowań służących adaptacji do otaczających nas 
warunków. To jest proces integracji sensorycznej.

KIEDY DOTYKYK 
POWODUJE DYSKOMFORT

Integracja sensoryczna i jej znaczenie 
dla funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Układ dotykowy, największy układ zmysłowy, rozwija się  
i dojrzewa najwcześnie. Już w łonie matki dziecko odbiera wra-
żenia dotykowe. Informują one o kształcie, temperaturze, fak-
turze, sile dotyku czy bólu. Integracja sensoryczna w obrębie 
układu dotykowego wpływa na spostrzeganie otaczającego 
świata i rozwój reakcji obronnych, ma zasadnicze znaczenie 
dla rozwoju świadomości siebie i otoczenia. Brak odpowied-
niej stymulacji dotykowej skutkuje gorszym rozwojem fizycz-
nym, poznawczym i emocjonalnym. Dzięki integracji senso-
rycznej w obrębie układu dotykowego identyfikujemy część 
ciała, która jest dotykana. Rozpoznajemy czy jest to uciskanie, 
uderzanie, uszczypnięcie czy głaskanie. Przy bezpośrednim 
kontakcie czujemy siłę dotyku, fakturę a nawet temperaturę. 
Jeśli dotyk jest przyjemny, bezpieczny będziemy za nim podą-
żać. Jeśli wrażenia dotykowe odbieramy jako odczucie bólu, 
dyskomfortu - będziemy ich unikać. Kiedy dziecko doświad-
czy bólu chwytając gorący kubek, następnym razem cofnie 
rękę, bo już wie, że kubek może być gorący i może poparzyć.  
W efekcie wnioskuje i uczy się, że lepiej być ostrożnym i nie 
dotykać samemu tylko poprosić kogoś o pomoc.

47

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (6)/ 2016



Zmysł	dotyku	pozwala	dziecku:

• Opanować	mowę.
• Poznawać	siebie	i	świat.
• Rozwijać	 czucie	 i	 świadomość	 własnego	 ciała,	 

będące	podstawą	wszystkich	procesów	prawidłowego	
funkcjonowania.

• Rozwijać	 się	 ruchowo,	opanować	 ruchy	manipulacyjne	
rąk,	czynności	samoobsługowe	a	kiedy	będzie	starsze,	
wykonywać	bardziej	precyzyjne	czynności.

• Opanować	trudną	sztukę	pisania.
• Osiągać	stan	równowagi	emocjonalnej.

Co	się	dzieje	z	moim	dzieckiem?	-	zachowania	wska-
zujące	na	dysfunkcje	integracji	sensorycznej	w	ukła-
dzie	dotykowym.
Kiedy przetwarzanie sensoryczne nie przebiega prawidłowo, funk-
cjonowanie dziecka jest zaburzone. Dziecko może być nadwrażli-
we lub podwrażliwe na bodźce, albo mieć trudność z różnicowa-
niem ich. Przy nadwrażliwości jest zbyt duża rejestracja bodźców 
dotykowych, a zbyt mała przy podwrażliwości. Trudność w różni-
cowaniu przejawia się trudnością dziecka w identyfikowaniu cech, 
dotykanego przedmiotu - np. trudność odnalezienia ręką przed-
miotu w torbie. Dziecko podświadomie dąży do osiągnięcia stanu 
równowagi, poprzez unikanie stymulacji dotykowej lub poszuki-
wanie dodatkowej. Przejawia się to nietypowymi zachowaniami. 
Dla rodziców i otoczenia są to zachowania niezrozumiałe, często 
kłopotliwe, budzące niepokój. Można nawet mieć wrażenie, że 
dziecko rozwija się wtedy wolniej niż jego rówieśnicy. Zachowa-
nia wskazujące na zaburzenia procesów integracji sensorycznej 
zauważają również nauczyciele przedszkolni i szkolnie, którzy 
uczą dziecko. Informując o tym rodzica zachęcają do skorzystania  
z pomocy specjalisty. W tym przypadku będzie to terapeuta SI 
(terapeuta w zakresie integracji sensorycznej), który przeprowadzi 
diagnozę i zaproponuje konkretne działania, mające na celu po-
prawę funkcjonowania dziecka.

Przykłady	 zachowań	 wskazujących	 na	 dysfunkcje	
przetwarzania	w	układzie	dotykowym.
• Dziecko nie lubi, kiedy mama przytula je, obejmuje. Reaguje 

na to krzykiem i prężeniem ciała. Mamie trudno jest nakarmić 
dziecko, bo np. niemowlak ma trudność ze ssaniem. Starsze 
nie chce gryźć, nie potrafi żuć pokarmu. Może też odmawiać 
jedzenia pokarmów o wybranej konsystencji: np. nie znosi bu-
dyniu, kisielu albo nie je zupy, bo pływają w niej duże, twarde 
kawałki warzyw. Nie toleruje pewnych smaków, w efekcie spo-
żywa tylko wybrane pokarmy.

• Nie lubi szorstkich ubrań. Przeszkadzają, bo drapią, wszyte  
w ubrania metki. Dziecko rozbiera się, zdejmuje kapcie, lubi 
chodzić boso, albo nie lubi odsłaniać swoich rąk, nóg - obcią-
ga rękawy, spodnie, nawet w upały preferuje ubranka z dłu-
gimi rękawami. Nie znosi chodzenia boso po piasku, trawie, 
drażni go wiatr.

• Nie lubi czynności związanych z toaletą, takich jak kąpiel pod 
prysznicem, obcinanie paznokci, obcinanie włosów.

• Dziecko nie lubi zabaw, podczas których jego dłonie „brudzą 
się”, np. malowanie, klejenie, lepienie. Pocałowane, wyciera 
miejsce, w które zostało pocałowane.

• Czworakując, omija pewne powierzchnie lub nie czworakuje 
w ogóle.

• Widoczne jest zdenerwowanie, niepokój dziecka przy małej 
odległości od innych osób.

• Brak lub bardzo słaba reakcja na uderzenie, zadrapanie, ska-
leczenie.

• Brak poczucia dyskomfortu ubrudzonej podczas jedzenia 

buzi, rąk. Dziecko może upierać się przy jedzeniu rękoma.
• Zagryzanie wargi, manipulowanie paluszkami w obrębie buzi, 

gryzienie własnego ciała, drapanie się w jednym miejscu. Ude-
rzanie rękoma własnej głowy.

• Obgryzanie mankietów rękawa, ssanie kołnierzyków ubrania.
• Dziecko poznaje nowe przedmioty poprzez wkładanie ich do 

buzi.
• Chodzenie połączone z szuraniem stopami, skakanie, ude-

rzenie stopami o podłogę podczas siedzenia, odnajdywanie 
przyjemności w chodzeniu boso nawet po szorstkiej, zimnej, 
mokrej powierzchni.

• Wpadanie na przedmioty, potykanie się, przewracanie.
• Silne przytulanie, ocieranie się, ściskanie innych osób.
• Brak reakcji na szorstkie ubrania, gryzące metki, ostre szwy  

w ubraniach.
• Zaburzona orientacja w obrębie własnego ciała-wskazywanie 

poszczególnych części ciała po uprzednim sprawdzeniu do-
tknięciem, popatrzeniem na daną część ciała.

• Słaba sprawność manualna (organizacja pracy rąk podczas 
wykonywania czynności) - dziecku sprawia kłopot trzymanie 
w ręku przedmiotów, często widoczne jest trzymanie tylko ko-
niuszkami palców.

Możliwe	 trudności	 dziecka	 wynikające	 z	 zaburzeń	
przetwarzania	sensorycznego	w	obrębie	układu	do-
tykowego.	
• Dziecko nie chce bawić się przy zbyt blisko przebywających 

dzieciach, nie potrafi z nimi współdziałać, boi się, że ktoś może 
je dotknąć.

• Bardzo łatwo wpada w zły nastrój - denerwuje się, złości się, 
gniewa, obraża.

• Kiedy nadwrażliwość dotykowa występuje w obrębie jamy 
ustnej, jest duże prawdopodobieństwo kłopotów z opanowa-
niem mowy – mowa niewyraźna, ubogi zasób słów.

• Dziecko jest mało samodzielne w czynnościach samoobsługo-
wych. Nie lubi rysowania, ma trudność z opanowaniem nauki 
pisania, nie lubi zabaw plasteliną czy użyciem kleju.

• Kłopotów przysparzają mu agresywne reakcje na dotyk inne-
go dziecka. Drogą do wyeliminowania agresywnych reakcji,  
w tym przypadku, jest właściwa stymulacja dotykowa.

• Źle jest odbierana przez otoczenie nadaktywność dziecka po-
legająca np. na ciągłym dotykaniu przedmiotów, uderzaniu, 
popychaniu, ściskaniu innych.

• Dla dzieci potrzebujących dodatkowej stymulacji dotykowej, 
przeszkodą w przyswojeniu wiedzy o świecie, może być trud-
ność w spostrzeganiu kształtów, wielkości, określaniu ciężaru.

O	czym	dobrze	 jest	pamiętać,	aby	zgodnie	z	 zale-
ceniami	 terapeuty	SI	 zoptymalizować	dziecku	 kon-
takt	z	otoczeniem,	w	związku	z	dysfunkcją	procesów	
przetwarzania	sensorycznego.
• Kiedy dziecko jest nadwrażliwe dotykowo:
• Zawsze uprzedzamy dziecko o tym, co ma się zadziać  

w najbliższym czasie – przygotowanie dziecka pozytywnie 
wpłynie na jego samopoczucie i gotowość zmierzenia się  
z nową sytuacją.

• Wycinamy metki z ubrań - zaczerwienienie na skórze, w miej-
scu kontaktu z metką wskazuje na podrażnienie skóry, które na 
pewno przeszkadza dziecku.

• Dziecku łatwiej jest zaakceptować ubranka, które będzie wy-
bierało, razem z rodzicem, czy to podczas codziennego ubie-
rania się, czy już podczas zakupów.

• Ograniczmy pobyt w zatłoczonych miejscach, np. czekamy na 
luźniejszy autobus.

• Dziecku uczestniczącemu w przedszkolnym „ustawianiu 
w pociąg” można zaproponować miejsce na początku lub  
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na końcu pociągu.
• Dziecku źle reagującemu na bliskość innych organizujemy za-

bawy z zachowaniem optymalnej dla niego odległości.
• Złe samopoczucie związane z nadwrażliwością na bodźce 

dotykowe skutecznie łagodzi masowanie zdecydowanym ru-
chem ściągającym od miejsc mniej do bardziej wrażliwych.

• Kiedy ciocia chce przytulić lub pocałować maluszka, popro-
śmy by tego nie robiła a najlepiej stosować zasadę pytania 
dziecka „czy mogę cię przytulić?”, „czy mogę pocałować?” 
Sprawdzamy też jak dziecko odbiera trzymanie za rękę.

• Nie naciskajmy, kiedy dziecko nie chce „ubrudzić rąk”. Ręka-
wiczki pomogą dziecku znieść dyskomfort wynikający z kon-
taktu z lepką, śliską, mokrą substancją podczas zabaw pla-
stycznych, a jednocześnie nie pozbawią dziecka możliwości 
takiej zabawy.

• Kiedy dziecko ciągle ściska inne dzieci, można w zamian dać 
do ręki dość twardą piłeczkę do ściskania lub zaproponować 
zabawę w siłowanie, polegającą na dociskaniu piłki do ściany 
lub odpychaniu się od ściany (rękoma, plecami, stopami).

• Choć dziecko odmawia lub unika pewnych czynności w za-
wiązku z dysfunkcją układu dotykowego, staramy się stopnio-
wo oswajać je z różnymi czynnościami, które dostarczają zróż-
nicowanych bodźców np. przy nadwrażliwości w obrębie dłoni 
proponujemy zabawę w przeciąganie liny, prosimy o podanie 
czegoś, przybijamy sobie piątki, nie wyręczamy w czynno-
ściach samoobsługowych a wręcz przeciwnie zachęcamy do 
samodzielnych działań.

W	przypadku	dziecka,	które	potrzebuje	dodatkowej	
stymulacji	dotykowej	pamiętamy	o:
• Mocnym przytulaniu, obejmującym całe ciało dziecka. Wcze-

śniej zawsze sprawdzamy pytając, czy możemy to zrobić.
• Układając dziecko do snu, dobrze jest zawinąć je w kołdrę 

Można też przykrywać dziecko kołderką z obciążeniem (kana-
ły kołderki są wypełnione np. ryżem, łuskami gryki). Kołderkę 
można uszyć samemu.

• Kiedy wybieramy masowanie, pamiętamy żeby masować ru-
chem mocnym, zdecydowanym. Zawsze sprawdzamy pytając 
dziecko, jak z tym się czuje.

Zabawy,	które	w	warunkach	domowych	pomogą	ni-
welować	dysfunkcje.

Zaprezentowane poniżej przykłady zabaw, mogą być wspar-
ciem terapii prowadzonej przez terapeutę SI w gabinecie. Tera-
peuci podpowiadają, jak poprzez zabawę zorganizowaną przez 
rodzica w domu, można pomóc dziecku. Ważne jest, aby pamię-
tać o zasadzie stopniowego wprowadzania dziecka w zabawy np. 
najpierw zamocz w farbie koniuszek, później całym opuszek palca 
a na końcu wszystkie palce. Najpierw malowanie w rękawiczkach 
a z czasem, próby malowania gołymi rękoma. Drugą zasadą jest 
zachęcenia do zabawy, zamiast naciskania na dziecko. Aktywny 
udział rodzica w zabawie jest dla dziecka atrakcyjny i bardzo je 
motywuje je do podejmowania aktywności. Pomocna będzie rów-
nież możliwość wyboru przez dziecko samej zabawy, jak i jej spo-
sobu (różne warianty.), np. wybór przedmiotów, rekwizytów.

Przykłady	zabaw:
• Kto nazbiera więcej? Wyszukiwanie kolorowych kamyków, mu-

szelek zakopanych w misce wypełnionej ryżem (można zamie-
niać ryż na kaszę, piach, ziarna zbóż, mąkę, itd.)

• Poszukiwanie skarbów - w pojemniku umieszczamy mniejsze 
pudełka, pojemniki, w których zamykamy skarby. Skarbem 
może być zabawka z jajka niespodzianki, kolorowy guzik, ko-
ralik, szklana kulka itp. Pudełka przykrywamy kawałkami mate-
riałów (ważne jest zróżnicowanie faktury, grubości i wielkości). 
Zadaniem dziecka jest wygrzebać małe pudełko, otworzyć je  

i wyjąć skarb. Raz szuka dziecko, raz jego partner.
• Rozpoznawanie dotykiem przedmiotów ukrytych w worku – na 

początek prezentujemy dziecku przedmioty z worka, wyjmując 
je kolejno i nazywając. Przedmioty powinny mieć zróżnicowa-
ny kształt, fakturę, temperaturę. Przed dzieckiem rozkładamy 
obrazki przedstawiające przedmioty znajdujące się w worku. 
Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie, bez podglądania, przed-
miotu z wybranego obrazka. Do tej zabawy można wykorzy-
stać piórka, waciki do makijażu, szorstkie myjki i druciaki do 
mycia naczyń, szklane kulki, kulki z filcu, metalowe nakrętki, 
śrubki, szczotki do rąk, piłeczki jeżyki, kasztany, patyki, plasti-
kowe słomki do picia itp.

• Obrazki ułożone z przedmiotów, które zostały ukryte w worku, 
skarpecie, rękawiczce z jednym palcem. Przedmioty ukrywa-
my tylko w worku, lub w worku i skarpecie, dziecko wyjmuje 
przedmioty raz z worka, raz ze skarpety.

• Ciepło, zimno – do plastikowych butelek nalewamy wodę  
o różnej temperaturze. Zadaniem dziecka jest ustawienie bu-
telek od najcieplejszej do najzimniejszej i odwrotnie. Przy po-
dwójnej ilości butelek można dobierać w pary, butelki z wodą 
o takiej samej temperaturze.

• Sensoryczne ścieżki - dziecko chodzi bosą stopą (początkowo 
może być w skarpetce) po ścieżce ułożonej z kawałków mate-
riałów o zróżnicowanej fakturze. Można wykorzystać: kawałki 
wykładziny, wycieraczki do butów, papier ścierny, sznurek, lin-
kę z naturalnego tworzywa, łazienkowe maty antypoślizgowe.

• Włączanie dziecka do wspólnego przygotowywania posiłku, 
na przykład: lepienie pierogów, zagniatanie ciasta, wykrawa-
nie foremkami ciastek, robienie kanapek.

• Malowanie na foli malarskiej za pomocą pianki do golenia - na 
początku będzie to tylko rozprowadzanie pianki za pomocą 
dozownika. Kiedy dziecko będzie już gotowe, można założyć 
mu rękawiczki i zaproponować malowanie palcami. Z czasem 
można próbować malowanie gołymi palcami.

• Masa do malowania palcami - atrakcją może być wersja two-
rzenia obrazu śladami stóp. Potrzebny będzie przesiany przez 
sitko piach, do którego dodajemy rozrobioną w wodzie farbę 
plakatową z odrobiną gliceryny – do kupienia w aptece. Moż-
na przygotować kilka kolorów w oddzielnych pojemnikach. 
Najlepszym podłożem do namalowania obrazka będzie folia 
malarska, twardsze kawałki szarego papieru lub inne dostęp-
ne kartki, przymocowane do blatu stołu taśmą malarską. Przy 
malowaniu stopami foli, kartki przyklejone są taśmą do pod-
łogi.

Choć dysfunkcje procesu przetwarzania informacji dotykowych 
są dużym obciążeniem dla funkcjonowania dziecka, to zabawy  
i ćwiczenia proponowane przez terapeutę, w sali terapii integracji 
sensorycznej, jak i zabawy organizowane przez rodzica w domu są 
dobrze przyjmowane przez dzieci. Choć nie zawsze jest im łatwo 
- walczą przecież ze swoimi problemami - większość dzieci bardzo 
lubi zajęcia z terapeutą SI. Dziecko bawiąc się, łatwiej radzi sobie 
z tym, co wcześniej budziło w nim niechęć. Poprawa funkcjonowa-
nia dziecka jest widoczna już po krótkim czasie systematycznych 
zajęć. ■
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Nadchodzi luty, a z nim Walentynki, 
które na dobre zadomowiły się w Polsce. 
Mało które restauracje, hotele, sklepy nie 
uwzględniają ich w swojej specjalnej ofer-
cie. To	święto	wzbudza	skrajne	emocje: 
wiele osób je uwielbia, wyczekuje, inni go 
wręcz nie znoszą.

Jedni z powodu komercji, inni z powodu, 
że są singlami, a to święto powoduje, iż na 
każdym kroku mogą poczuć bolesne ukłucie 
smutku samotności. A może warto podejść 
do niego jak Amerykanie i obdarowywać się 
drobnymi prezentami nie tylko z ukochanymi, 
ale ze wszystkimi bliskimi osobami – rodzi-
ną, znajomymi, przyjaciółmi, wyrażając swoją 
wdzięczność za posiadanie życzliwych i do-
brych osób wokół siebie...

Oczywiście żadnego świętowania Dnia Za-
kochanych, jeśli to ma być świętowanie z przy-
musu. Ale inne spojrzenie może zmieni nasze 
nastawienie i zweryfikuje nasze poglądy...?

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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naszą korzyść. I tu pewna ciekawostka - Aleksander Graham 
Bell nie dość, że wynalazł telefon, to podobno jeszcze był pio-
nierem erotycznych pogaduszek telefonicznych. Do słuchawki 
podczas rozmowy z narzeczoną mówił: „Przyjdź, pragnę cię”. 

Pewnie szczególnie mężczyźni powinni być 
z tego wynalazku zadowoleni, gdyż, zda-
niem naukowców, werbalizacja własnych 

pragnień i fantazji przychodzi im trudniej 
niż kobietom. 

Zazwyczaj ludzie rozmawiają o seksie albo 
językiem medycznym, albo wulgarnym, a język 

sypialni ma swoje tajemnice, zdrobnienia, prze-
zwiska, nazwy i kombinacje, które nie śniły się ję-

zykoznawcom. Ten język miłosny wymaga osobnego 
słownika. Proponuję, aby stworzyć go razem, w parze, 

bez znaczenia ile wiosen razem ze sobą jesteśmy. Nie ma-
chajmy ręką, że po dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu la-

tach razem to nie warto. Zawsze warto, zawsze na to jest pora, 
a tym bardziej jak udało się nam uzyskać taki staż wspólnego 
bycia i pożycia. A samotni, bez pary? Niech spotkają się w ma-
łym gronie przyjacielskim i zagrają w grę „Tabu”, lub napiszą 
list miłosny do siebie samych w przyszłości...

Pewna zacna osoba powiedziała kiedyś, że jak nie potrafimy 
robić rzeczy wielkich, to nie jest to problem, gdyż możemy ro-
bić rzeczy małe a nawet maleńkie, za to z miłością. I tego nam 
wszystkim życzę. Pasji i miłości każdego dnia, nie tylko 14 lute-
go, który wcale nie musi być komercyjny i oklepany. Wszystko 
zależy od nas. ■

Słychać wokół narzekania, że nie potrafimy ze sobą roz-
mawiać. Nikt już nie pisze odręcznych listów, które zastąpiły 
e-maile i esemesy, nie zwierzamy się sobie, a tempo życia 
ogranicza nam kontakty z innymi ludźmi. Technologie XXI wie-
ku zastąpiły nam poczucie bliskości i potrzebę 
kontaktu. To wyprowadza nas nieuchronnie 
na komunikacyjną pustynię. Ale może za-
miast narzekać spójrzmy na to tak: jeszcze 
nigdy w historii nie mieliśmy tylu narzędzi 
do szybkiego komunikowania się i prze-
kazywania wiadomości. Trzeba to docenić  
i dobrze wykorzystać. I nie dopuścić, by internet  
i esemesy zastąpiły  prawdziwą rozmowę czy ży-
cie, a były jej uzupełnieniem. 

Jako iż jesteśmy przy Święcie Zakochanych, pamiętaj-
my, że rozmowa jest też na szczycie sztuki uwodzenia i to 
właśnie jej  pragniemy i potrzebujemy. A seksowne rozmowy 
najlepiej pobudzają erotyczną wyobraźnię. Słowa są ożywcze 
dla każdego związku, nawet powtarzane po wielokroć. De-
klarowanie uczuć i przywiązania do drugiej osoby nie odziera  
z męskości czy nie pokazuje słabości-kobiecości. Dużo łatwiej 
nam to robić w formie jakiegoś wspólnego rytuału, którego 
nie mylmy z rutyną. A może czasem warto na uszko w teatrze, 
filharmonii czy konferencji szepnąć coś „pikantnego” do na-
szej połówki? Dr Barbara Keesling, seksuolog z Kalifornii, 
twierdzi, że właśnie taki nieprzyzwoity dysonans może być 
szczególnie podniecający. Nikt się nie spodziewa, że można 
w ogóle coś mówić podczas spektaklu, wizyty w galerii czy  
w bibliotece. A co dopiero świntuszyć! A zauważmy, że złama-
nie pewnego tabu, umowy społecznej może być ekscytujące...
Poza tym pewna nieprzewidywalność i zaskoczenie działają na 

Walentynki w Meksyku to El Dia de San Valentin lub  
El Dia del Amor i la Amistad (dzień miłości i przyjaźni) są 
obchodzone podobnie jak w większości krajów 14 lutego. 
Jednak w przeciwieństwie do reszty świata jest to dzień, 
w którym Meksykanie wyrażają swoją miłość i oddanie nie 
tylko wobec swoich sympatii, ale przede wszystkim wobec 
przyjaciół i rodziny obdarowując ich upominkami. W całym 
kraju robi się niezwykle kolorowo. Oczywiście króluje kolor 
czerwony. Na ulicach można kupić balony w kształcie serc, 
kartki, bukiety i dekoracje z kwiatów, przeważnie z róż, któ-
re stały się tu największym symbolem tego dnia. Niektórzy 
wyprawiają przyjęcia, na które zapraszają najbliższych, aby 
wspólnie celebrować święto.

W XIX wieku Anglicy masowo wysyłali sobie kartki 
walentynkowe. Zwyczaj powędrował stąd dalej: na pół-
noc i wschód Europy oraz do Stanów Zjednoczonych.  
A najstarsza kartka walentynkowa powstała w Anglii  
w XVI wieku. Napisał ją Karol Orleański do swojej żony. 
Miłosny list z wierszem wysłał z twierdzy Tower w Londy-
nie, gdzie był więziony przez 25 lat.

Po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Malezji, Walentynki 
przybierają zaskakującą formę. Tego dnia Malezyjczycy 
organizują konkurs dla zakochanych, którzy skuwani są 
kajdankami! Muszą wytrzymać ze sobą cały tydzień, aby 
wygrać zawody i otrzymać nagrodę pieniężną, a przede 
wszystkim... udowodnić swoją miłość :)

Czerwoneserce
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Ambitne plany na Nowy Rok, szybkie decyzje, a potem 
równie szybka rezygnacja z realizacji wyśrubowanych ce-
lów... Jakoś nie wierzę w magię daty i siłę noworocznych 
postanowień. Może jednak warto mimo wszystko ulec odro-
binę powszechnemu pędowi i zacząć coś zmieniać w swoim 
życiu? Proponuję, żeby zabrać się jednak do tego trochę 
inaczej. Zróbmy sobie  zabawę w nawlekanie koralików, czyli 
robienie jakiejś niewielkiej zmiany w każdym miesiącu nowe-
go roku. Może za dwanaście miesięcy okaże się, że zrealizu-
jemy 12 niewielkich celów, w efekcie których w naszym życiu 
zajdą znaczące zmiany? Wielu specjalistów od zarządzania 
zmianą, planowania i realizacji celów twierdzi, że to najsku-
teczniejsza strategia. Zamiast wyznaczać sobie bardzo trud-
ny do realizacji cel, rzucać się na niego w emocjach związa-
nych np. z datą pierwszego stycznia, spokojnie wykorzystać 
ten leniwy dzień na zastanowienie się co chcielibyśmy  
w swoim życiu zmienić, czego nowego się nauczyć albo cze-
mu poświęcić więcej uwagi. Myśleliście kiedyś w ten sposób  
o całym roku? Warto zaryzykować i zamiast wybierać bar-
dzo trudne do realizacji cele, dokonać dużej zmiany małymi, 
ale łatwiejszymi do zrealizowania krokami.

To zabieram się za swoją wyliczankę. Zachęcam, znajdźcie 
swoje koraliki i ponawlekajcie je jeden po drugim:

Styczeń
Zacznę spacerować. Może jeszcze nie codziennie, ale 

przynajmniej trzy razy w tygodniu, za to solidnie. Zacznę od 
dwóch kilometrów, na spokojnie, będę zwiększać tę liczbę 
do maja.

Luty
Ruch to nie wszystko, przypilnuję swojej i domowników 

diety. A raczej tego, żeby podzielić nasze jedzenie na po-
czątek na pięć, a potem na sześć posiłków. Zgodnie najnow-
szymi trendami żywieniowymi, które mówią „mniejsze por-
cje, ale więcej warzyw”. Liczę, że dzięki temu łatwiej będzie 
nam się te kilometrowe spacery robiło.

Marzec
Czekając na wiosnę będę systematycznie hodowała  

w domu kiełki. Moja zaprzyjaźniona dietetyczka Kasia Bła-
żejewska -Stuhr mówi, że kiełki są najlepszą rzeczą jaką mo-
żemy sobie zafundować na wiosnę, w oczekiwaniu na praw-
dziwe nowalijki.

Każdego roku wielu z nas ulega magii daty i składa sobie śmiałe przyrzeczenia. A to, że 
zaczniemy chodzić na siłownię, schudniemy 10 kilogramów, nauczymy się błyskawicznie 
nowego języka, w końcu zdamy egzamin na prawo jazdy albo zmienimy pracę na ciekaw-
szą i lepiej płatną. Decydujemy się na poważne decyzje życiowe, często bardzo wysoko 
stawiając sobie poprzeczkę.

Tekst: Dorota Minta
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Kwiecień
Pora na zrobienie czegoś z mózgiem. Na wiosnę 

mamy więcej energii. Dzień robi się dłuższy, inten-
sywnej świeci słońce, za którym tak tęskniliśmy przez 
zimowe miesiące. Dlatego na kwiecień wybieram ko-
ralik intelektualny ;) Znajdę dla siebie wymagającego 
nauczyciela, który „podkręci” mój angielski.

Maj
W maju nie pozwolę zardzewieć mojemu rowerowi. 

Zrobię sobie przynajmniej dwa majówkowe pikniki  
z bliskimi mi osobami.

Czerwiec
Obietnice to nie tylko 

zdrowie i dobra kondy-
cja, obejmują też to co 
się dzieje z naszą pracą. 
U mnie pora na uporząd-
kowanie najróżniejszych 
tekstów, które napisałam. 
Mam nadzieję, że taka 
praca zainspiruje mnie do 
czegoś większego.

Lipiec
Wakacje, tak tak wakacje też wchodzą w zakres no-

worocznych obietnic. Ja na swoje wyjmę odłożone 
na spokojniejsze czasy sztalugi. Trzeba dłoni przypo-
mnieć, jak się trzyma pędzle.

Sierpień
Lubię ten miesiąc, kiedy większość z nas spowalnia, 

wyjeżdża na urlopy. W moich planach zawodowych 
sierpień jawi się intensywnie. Dlatego to będzie je-
den z miesięcy ćwiczących precyzyjne zarządzanie 
czasem. Ach, i będę słuchać w tej kwestii rad mą-
drych ludzi, którzy ze mną pracują i pomagają mi roz-
sądne planować.

Wrzesień
Po wakacjach wracają moi pacjenci. To będzie koncentracja na tym 

obszarze mojej aktywności. Pewnie też dlatego też wtedy jest najlepszy 
czas na kolejne podnoszenie moich zawodowych kompetencji.

Październik
Lubię ten czas, późnej ale jeszcze ciepłej jesieni, pełnej pysznych 

owoców. Tak, tak, tym razem będę pamiętała, żeby zrobić zapasy na 
zimę, choćby w postaci chutneya z jabłek i pigwy.

    Listopad
To w listopadzie robię podsumowanie kolejnego roku, bo mam wte-

dy urodziny. To dobry czas, żeby po-
myśleć czulej o najbliższych i spędzać 
z nimi więcej fajnych chwil. Długie wie-
czory sprzyjają szaleństwu gier plan-
szowych. Może odkurzę szachy przy 
których wiele wieczorów spędzałam 
kiedyś z moim tatą. Powrócę do tego? 
Mam nadzieję.

Grudzień
Otworzę „PPŻ” z tym tekstem  

i sprawdzę jak mi poszło ;). Co zrealizo-
wałam, co zmodyfikowałam, a na czym 
poległam (bo to też się może zdarzyć). 

Ale też zaplanuję sobie kolejne Święta po mojemu, z tymi, którzy są dla 
mnie ważni i zrobię im własnoręcznie prezenty, takie specjalne, osobi-
ste. 

Zachęcam Was do tego by wziąć pudełko barwnych koralików i zrobić 
sobie bransoletkę z takich postanowień na każdy rok. Noście ją każ-
dego dnia, jak amulet, który pomoże Wam zrealizować ważne i trwałe 
zmiany w swoim życiu. Ciekawe ile koralików za rok będziemy mogli 
odłożyć na półkę, bo symbolizują nasz sukces, o ile wejdzie do kolejnej 
bransoletki. ■

Zachęcam Was do tego by wziąć 
pudełko barwnych koralików i zrobić 
sobie bransoletkę z takich postanowień 
na każdy rok. Noście ją każdego 
dnia, jak amulet, który pomoże Wam 
zrealizować ważne i trwałe zmiany  
w swoim życiu. 

Postanowienia 
na 2017
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PFRON	-	REHABILITACJA	ZAWODOWA
Dofinansowanie	dla	pracodawców	zatrudniających	osoby	nie-

pełnosprawne	 -	 informacje	 podstawowe	 (szczegóły	 na	 stronie	
internetowej	www.pfron.org.pl	w	 zakładce	dofinansowanie	do	
wynagrodzeń	pracowników	niepełnosprawnych),

Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnio-
nych pracowników niepełnosprawnych obowiązują od 1 stycznia 
2004r. Regulacje zawarte zostały w przepisach art.26 a-c znoweli-
zowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest oso-
ba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dofinansowanie 
nie przysługuje zatem na osoby, z którymi zawarto umowy cywilno-
prawne (czyli umowa o dzieło, umowa zlecenia).

Osobą niepełnosprawną w świetle ustawy o rehabilitacji jest oso-
ba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem  
o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (czyli 
jest prawnie niepełnosprawna).

Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń 
zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:
• pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej,
• pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeli-

czeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,

• pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy mniej niż 25 pracowników.
Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym  

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pra-
cowników i nie osiągającym wskaźnika zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar cza-
su pracy co najmniej 25 pracowników, zwolnieni z wpłat obowiąz-
kowych na Fundusz nie uzyskują prawa do dofinansowania wyna-
grodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o ile nie osiągają 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. 
Niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych odnosi się 
jedynie do obowiązkowych wpłat na Fundusz, o których mowa  
w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 26b ust. 7 i 8 ww. ustawy miesięczne dofinansowa-
nie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finan-
sowanej ze środków publicznych, chyba że pracodawca sfinansował 
wynagrodzenie tego pracownika:

1. ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

2. z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 
ww. ustawy.

WYSOKOŚĆ	DOFINANSOWANIA
Od	1	kwietnia	2014r.	miesięczne	dofinansowanie	do	wynagro-

dzenia	pracownika	niepełnosprawnego	(bez	względu	na	status	
pracodawcy)	wynosi:
• 1 800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności,
• 1 125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności,
• 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnospraw-

ności.
Stawki te dotyczą zatrudnienia na cały etat. W przypadku zatrud-

nienia na część etatu, dofinansowanie jest proporcjonalne.
Powyższe kwoty są zwiększane o	600	zł	w przypadku osób niepeł-

nosprawnych, u których orzeczono upośledzenie umysłowe (symbol 
przyczyny niepełnosprawności (01-U), chorobę psychiczną (02-P), 
epilepsję (06-E), całościowe zaburzenia rozwojowe	(12-C) oraz nie-
widomych (04-O) w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie  
z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji).

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 
90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów pła-
cy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodar-
czą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej, 75% tych kosztów. Na koszty płacy składają 

Tekst: Andrzej Piwowarski

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważnym zadani-
em realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). Zakres tych działań jest bardzo obszerny podzielę go na dwie części -  
w pierwszej części przybliżę możliwości dofinansowań dla pracodawców zatrudnia-
jących osoby niepełnosprawne (ON), w kolejnym numerze skupię się na możliwoś-
ci dofinansowań ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych prowadzących 
działalność gospodarczą.

część	1
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się: wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obo-
wiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadko-
we naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
UWAGA!!!	Od	1	lipca	2016r.	-	w	związku	z	dodaniem	art.	26a	

ust.	1a1	pkt	1a	ustawy	o	rehabilitacji	-	dofinansowanie	nie	przy-
sługuje	do	wynagrodzeń	wypłaconych	po	dniu	złożenia	wniosku	
o	 wypłatę	 dofinansowania.	 Pracodawca	 może	 złożyć	 wniosek	 
o	 dofinansowanie	 do	 wynagrodzenia	 pracownika	 niepełno-
sprawnego	dopiero	po	wypłacie	wynagrodzenia	tego	pracowni-
ka	z	zachowaniem	wszystkich	terminów	określonych	w	ustawie	 
i	aktach	wykonawczych.

Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracow-
nika w części sfinansowanej ze środków publicznych chyba, że pra-
codawca sfinansował wynagrodzenie tego pracownika:

1. ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

2. z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 
ww. ustawy.

ZWOLNIENIE	Z	WPŁAT	NA	PFRON
Pracodawca, który zatrudnia co	 najmniej	 25	 pracowników  

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać mie-
sięcznych wpłat na PFRON, jeżeli nie	osiąga	6%	wskaźnika zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn	 40,65%	 przeciętnego	 wyna-
grodzenia	 i	 liczby	 pracowników	 odpowiadającej różnicy między 
zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrud-
nieniem osób niepełnosprawnych. Z	tych	właśnie	wpłat	powstaje	
fundusz	PFRON,	który	później	przeznaczany	jest	na	rehabilitację	
społeczną	i	zawodową	osób	niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych 
przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących 
osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:
• na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
• przebywających na urlopie rodzicielskim,
• przebywających na urlopach wychowawczych,
• nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej 

albo służby zastępczej,
• będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
• nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia reha-

bilitacyjnego,
• przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek 

udzielenia określają odrębne ustawy.
Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze scho-
rzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, jak:
• chorobą Parkinsona,
• stwardnieniem rozsianym,
• paraplegią, tetraplegią, hemiplegią,
• znacznym upośledzeniem widzenia (ślepotą) oraz niedowidze-

niem,
• głuchotą i głuchoniemotą,
• nosicielstwem wirusa HIV oraz chorobą AIDS,
• epilepsją,
• przewlekłymi chorobami psychicznymi,
• upośledzeniem umysłowym,
• miastenią,
• późnymi powikłaniami cukrzycy.

Wpłaty na Fundusz nie dotyczą:
1. placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
2. przedstawicielstw i misji zagranicznych.
Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

• pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych wynosi co najmniej 6%,

• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jed-
nostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodar-
stwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organiza-
cyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za 
pomnik historii osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych na poziomie 6%,

• publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, pu-
bliczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne osiągające 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2%,

• niedziałające w celu osiągnięcia zysku: 
• domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy spo-

łecznej,
• hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze,
• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wy-

łącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja 
społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób 
niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

OBNIŻENIE	WPŁAT	NA	PFRON
Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub 

usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świad-
czonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowni-
ków w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do 

których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, 
całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

- w wysokości co najmniej 30%
Warunkiem obniżenia wpłaty jest:
1. udokumentowanie zakupu fakturą,
2. uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w termi-

nie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokony-
wanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności 
uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na pod-
stawie polecenia przelewu,

3. udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją 
o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego w terminie,  
o którym mowa w ust. 10 pkt 1.

Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na 
PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przy-
sługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględ-
niana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 
licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

ZWROT	 KOSZTÓW	 ZATRUDNIENIA	 PRACOWNIKA	 WSPOMA-
GAJĄCEGO	PRACUJĄCĄ	ON

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, 
może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych zwrot:

1. miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagają-
cych pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

2. kosztów szkolenia tych pracowników,
– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się  

z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do  
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na  
stanowisku pracy.
Wysokość	pomocy
Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowni-

ków pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy sta-
nowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby go-
dzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi 
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niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika 
niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przezna-
czonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie 
może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin 
pracy pracownika w miesiącu.

Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi 
niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie 
więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.
Jak	ubiegać	się	o	pomoc?
Aby uzyskać zwrot pracodawca musi złożyć wniosek o zwrot kosz-

tów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepeł-
nosprawnemu w pracy do starosty lub prezydenta miasta na pra-
wach powiatu. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu 
dokonuje zwrotu kosztów po zawarciu umowy.

Jeżeli pracodawcą jest starosta lub prezydent miasta na prawach 
powiatu wówczas wniosek należy złożyć do Prezesa Zarządu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za po-
średnictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzi-
bę tego pracodawcy.

Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pra-
cownikowi niepełnosprawnemu w pracy może dotyczyć również 
sytuacji, w której zarówno osoba niepełnosprawna, jak i pracownik 
pomagający, pracują w danym podmiocie od dawna, a zajmowane 
przez pracownika niepełnosprawnego stanowisko pracy i zakres 
obowiązków nie uległy zmianie. Taka sytuacja może zaistnieć jeśli 
dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia pracownika niepełnospraw-
nego i wyniknie z niego potrzeba udzielenia mu pomocy w wykony-
waniu czynności na dotychczasowym stanowisku pracy.
Refundacja	 nie	 może	 dotyczyć	 kosztów	 poniesionych	 przez	

pracodawcę	przed	dniem	zawarcia	umowy.
Zwrot kosztów stanowi pomocą publiczną udzielaną w ramach 

tzw. „wyłączeń blokowych”.

ZWROT	 KOSZTÓW	 WYPOSAŻENIA	 STANOWISKA	 PRACY	 
DLA	ON

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się 
pracodawca, który:

prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy,
przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zareje-

strowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo po-
szukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała 
osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one 
pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru).
Wysokość	pomocy
Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowi-

ska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po 
ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Wysokość pomocy określa umowa cywilnoprawna, która określa 
obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).
Procedura	ubiegania	się	o	pomoc
Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby niepełno-

sprawnej przy udziale środków Funduszu powinien złożyć wniosek 
Wn-W na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosz-
tów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do 
starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby 
niepełnosprawnej.

Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
• potrzeby lokalnego rynku pracy,
• liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, za-

rejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne 
albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

• koszty wyposażenia stanowiska pracy,

• wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
• wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten 

cel w danym roku.
Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej 

opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – 
o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z nie-
pełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy 
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania 
o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym sta-
nowisku.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest krótszy niż 
36 miesięcy, pracodawca zwraca PFRON za pośrednictwem staro-
sty środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc 
brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej 
niż 1/6 tej kwoty.

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku zwrotu w/w środków  
w przypadku zatrudnienia w terminie trzech miesięcy od dnia roz-
wiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną, inną osobę nie-
pełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako 
bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu.

Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wy-
tworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym 
odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę 
przed dniem zawarcia umowy.
Pomoc	ta	jest	przyznawana	jako	pomoc	de	minims.

ZWROT	KOSZTÓW	DOSTOSOWANIA	MIEJSCA	PRACY	DLA	ON
Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres 

co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków PFRON 
kosztów:
• adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełno-

sprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przysto-
sowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych 
osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnospraw-
ności,

• adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełno-
sprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie 
pracy,

• zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników nie-
pełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub 
przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnospraw-
ności,

• rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których 
mowa wyżej.
Podmioty	uprawnione	do	uzyskania	pomocy
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w za-

trudnieniu,
pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego  

o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania 
niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było 
zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie prze-
pisów, w tym przepisów prawa pracy.

Wysokość pomocy
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywil-

noprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty  
i pracodawcy).

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego sta-
nowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie 
(tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego 
po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za 
każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

ZWROT	KOSZTÓW	SZKOLENIA	PRACOWNIKÓW	ON
Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia 
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zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze 
środków PFRON.
Wysokość	pomocy
Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych 

kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przecięt-
nego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:

1. w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja 
nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do 
objęcia pomocą,

2. w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może 
przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia 
pomocą.

Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:
1. usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie ponie-

sione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie,
2. usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lek-

tora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepeł-
nosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,

3. podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, 
tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób 
niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej 
zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,

4. zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,
5. usług doradczych,
6. obsługi administracyjno-biurowej,
7. wynajmu pomieszczeń,
8. amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposaże-

nia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicz-
nych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,

9. materiałów szkoleniowych.
Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków 

obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, 
w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Łączna wysokość kosztów, o których mowa w pkt 6 i 7 oraz koszty 
płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik 
ten uczestniczy w szkoleniu, nie może przekroczyć łącznej wysokości 
kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9.

Zwrot kosztów w przypadku pracodawców wykonujących dzia-
łalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie  
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  
z 26.06.2014, str. 1).

AKTUALNOŚCI
Od	1	listopada	2016r.	wzrastają	kwoty	świadczeń	rodzinnych:
95	zł	na	dziecko	w	wieku	0-5	lat,
124	zł	na	dziecko	w	wieku	6-18	lat,
135	zł	na	dziecko	w	wieku	19-23	lata.
Zmiany	od	1	stycznia	2017r.
Świadczenie	pielęgnacyjne

• Zmiana wysokości o wskaźnik wzrostu najniższego wynagrodzenia 
za pracę – kwota świadczenia od 1 stycznia 2017r. - 1406 zł (Ob-
wieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
7 listopada 2016r., Monitor Polski z dnia 14 listopada 2016r. poz. 
1103).

• Umożliwienie pobierania świadczenia dla drugiego z rodziców, 
jeśli zrezygnuje z pracy celem opieki się kolejnym dzieckiem nie-
pełnosprawnym wymagającym takiej opieki. Do tej pory nie było 
bowiem takiej możliwości.
Zabezpieczenie	dla	opiekuna	osoby	niepełnosprawnej
Senat RP 4 listopada 2016r. przyjął nowelizację ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach 
przedemerytalnych. Dzięki zmianom opiekunowie, którzy po śmier-
ci podopiecznych stracą prawo do świadczenia	pielęgnacyjnego,	
specjalnego	zasiłku	opiekuńczego	lub	zasiłku	dla	opiekuna, będą 
mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie 

przedemerytalne. Aby	 uzyskać	 prawo	 do	 zasiłku	 dla	 bezrobot-
nych,	należy	pobierać	świadczenie	pielęgnacyjne,	specjalny	zasi-
łek	opiekuńczy	lub	zasiłek	dla	opiekuna	przez	co	najmniej	365	dni	
przypadających	w	okresie	18	miesięcy	bezpośrednio	poprzedza-
jących	dzień	rejestracji	w	urzędzie	pracy	jako	bezrobotny.
Natomiast	aby	nabyć	prawo	do	świadczenia	przedemerytalne-

go	należy	łącznie	spełnić	następujące	warunki:
• zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od 

dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 
zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmier-
cią osoby, nad która opieka była sprawowana,

• do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,

• do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć 
ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legi-
tymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku 
kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 
25 lat.
Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzo-

ne rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem przez 
okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.
Zasiłek	stały	na	nowych	zasadach
Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmia-

nie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzyst-
ne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świad-
czenia uzależnionego od niezdolności do pracy. Chodzi o możliwość 
złożenia wniosku w OPS wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku  
o ustalenie stopnia niepełnosprawności, co zwykle następuje kilka 
miesięcy wcześniej. Do tej pory można było złożyć wniosek dopie-
ro po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia. Jeśli osoba dostarczy 
orzeczenie do 60 dni od jego otrzymania, otrzyma świadczenie od 
daty złożenia wniosku o zasiłek stały.

Planowany termin wejścia zmiany 1 stycznia 2017r. ■
Opracowano na podstawie:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm., tekst jednolity).

2. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2016r. poz.930 z późn. 
zm, tekst jednolity).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w spra-
wie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1190 
z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r.  
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  
z 2015r., poz. 1110).

5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 
z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r., poz. 972).

WAŻNE STRONY INTERNETOWE
www.mpips.gov.pl 
- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mz.gov.pl - 
 Ministerstwo Zdrowia
www.nfz.gov.pl  
- Narodowy Fundusz Zdrowia
www.niepelnosprawni.gov.pl  
- Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.isap.sejm.gov.pl  
-	Internetowy	System	Aktów	Prawnych
www.minitorpolski.gov.pl  
- Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
http://empatia.mpips.gov.pl/  
- Portal Informacyjno-Usługowy EMPATIA
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Słowa, słowa, słowa

eby żyć, trzeba jeść. Coraz rza-
dziej używamy tak prostych  
i jednoznacznych stwierdzeń, bo 
przecież o nas świadczą. Wszyscy czu-

jemy się ważni i jesteśmy coraz lepiej wy-
kształceni. W przypadku nagłej konieczności 
i użycia tej oczywistej konstatacji, raczej powie-
dzielibyśmy: „żeby trwać, trzeba jeść”.  Skłonność 
do pomnażania znaczenia naszych wypowiedzi, jest  
w równym stopniu potrzebą jak i jej skutkiem. Koniecz-
ność jedzenia na co dzień, jest przez nas traktowana in-
strumentalnie i nie nabiera dodatkowego znaczenia. 

Zdarza się jednak, że posiłkowi nadajemy głębszy sens,  
a kilka razy do roku ma ona dla nas sens szczególny. Dzie-
je się tak od wielu pokoleń.

Wspomnienia - Pierwsza Komunia, choć 
mamy zimę
W roku 2016, z ogromną przyjemnością uczestniczyłem 
w uroczystości Pierwszej Komunii mojego siostrzeń-
ca Kamila. Pomimo mojego, faktycznie świeckiego, 
stosunku do wszelkich uroczystości religijnych, jednak 
uległem mistycyzmowi podczas jej trwania. Nie sta-
ło się to podczas mszy świętej, ani składania życzeń, 
ale w trakcie obiadu. Szwagier Henryk, ze szwagierką 
Anną, po mszy świętej podjęli wszystkich gości Kami-
la w restauracji znajdującej się w najbliższym sąsiedz-
twie kościoła oraz ich mieszkania. Restauracja była  

z tej okazji od-
świętnie ozdobiona.  

Krzesła okryto białym,  
wykrochmalonym płótnem przywiązanym do oparć ol-
brzymimi kokardami. Restaurator, u którego gościliśmy, 
był pochodzenia orientalnego. Różnorodność potraw 
była imponująca. Zaserwowano m.in. krewetki królew-
skie, rosół orientalny, oryginalnie przyprawiony, o nieco 
szokującym smaku, a także polski, tradycyjny schabowy 
znalazł się pośród wielu innych dań. 

Ekspozycja potraw wskazywała na wyjątkowo odświętny 
charakter poczęstunku i wyraz najgłębszego szacunku 
dla uczestników uroczystości. Zadziwiające zrozumienie 
dla obcej tradycji właściciela restauracji było wszech-
obecne, od początku do końca obiadu. Potem odbyła się 
tradycyjna giełda prezentów, którą mój siostrzeniec nie 
był specjalnie zainteresowany. Podczas, gdy inni chwa-
lili wybór restauracji lub milczeli zaskoczeni egzotycznie 
zastawionym stołem, Kamil rozglądał się wokoło i popra-
wiał wykrochmalony kołnierzyk odświętnej białej „doro-
słej” koszuli. Tymczasem siedzących przy stole pochła-

SZKLISTE SPOJRZENIE 
KARPIA

Tekst: Wojciech Antos 

Tekst: Wojciech Drabarek
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niała rozmowa, niekończąca się fala komentarzy, która 
raz wzbierała na sile, to znowu opadała. Jednak wszyscy 
starali się być powściągliwi i unikali drażliwych tematów. 
Mój siostrzeniec wreszcie przekonany o tym, że kołnie-
rzyk właściwie przylega do jego szyi spytał: czy ten obiad 
jest na moją cześć? I nic, ponadto tego dnia, nie zostało 
powiedziane.

Eksperyment, Wigilia oraz Karp

Około 30 lat temu, u zbiegu kilku 
okoliczności, zrozumiałem prze-
słanie powtarzanych od po-
koleń rytuałów, w tym tego 
najbardziej powszechne-
go, a mianowicie Wigilii.  
Był to dla mnie trudny 
okres, bogaty w wyzwania 
i obfitujący w porażki, jak 
mi się wówczas wydawało. 
Wchodziłem w życie w po-
czuciu porażki wobec systemu 
szkolnictwa, któremu się podda-
łem (jak się okazało na  szczęście) 
i byłem formalnie wykształcony. Kompletnie nieświadomy 
własnego stanu posiadania, rozpocząłem tułaczkę po War-
szawie. Zwabiony informacją, zamieszczoną na plakacie 
przyklejonym na jakiejś ścianie przy pewnej ulicy o nabo-
rze do teatru pantomimy, zdecydowałem wreszcie o wła-
snym wyborze. Jeżeli dobrze pamiętam, był to bardzo sła-
by plakat w formie, przypominający współczesne anonsy  
o sprzedaży dyskontowej powszechnych sieci handlo-
wych. Plakat sprzed trzydziestu lat, pomimo swej pro-
stoty zawierał treść, która stała się źródłem zaspokojenia 
moich potrzeb, od chwili jego przeczytania do dzisiaj. 
W życiu pojedynczego człowieka minionego czasu na 
pewno nie można nazwać chwilą. Od pierwszej godziny, 
pierwszych zajęć, reguły pantomimy przyjąłem bezkry-
tycznie i uznałem za swoje. Ćwiczenia, którym musieliśmy 
się poddać: plastyki ruchu, gimnastyki akrobatycznej, 
treningowi ogólnorozwojowemu były bardzo wyczer-
pujące, jednak nie na tyle, żebym zrezygnował z długich 
pieszych wycieczek po Warszawie.

Mijały miesiące,  
a moje poczucie 
nabywania mocy 
sprawczych było 
coraz łatwiejsze 
do zdefiniowa-
nia. Podczas 
jednej z moich 
przechadzek po 
stolicy, kiedy obra-
zy scen teatralnych 
zaczynały zakłócać 

odbiór rzeczywisto-
ści, zwrócił moją uwa-
gę szyld na starym bu-
dynku przy ulicy Wiatracznej  
w Warszawie „S.O.S. Szkolny Ośrodek Socjotera-
pii”. Doskonale pamiętam rozmowę z ówczesnym 
dyrektorem, panem Michałem Olszańskim, który 

na złożoną przeze mnie propozycję współpracy, od-
powiedział: zrób to, nie mamy tu zajęć teatralnych. 

Scenariusze pisałem na bieżąco. Uczyłem młodzież, 
która była praktycznie w moim wieku. Rozmawialiśmy  
o różnych problemach, które w moim przypadku były 
ulokowane w przeszłości, jednak tylko tej kalendarzowej. 
 
Zbliżała się Wigilia Bożego Narodzenia. Uznaliśmy, że 
uczcimy ją przedstawieniem. Nagromadzenie proble-
mów osobistych i społecznych w mojej, a właściwie na-
szej grupie, było tak potężne, że temat Wigilii wydawał 
się nam kompletnie abstrakcyjny. Mimo to, przedstawie-
nie zatytułowanie „Etiuda Eksperymentalna pt. Wigilia” 
przyniosło nam ulgę. Był to przypadek. Podczas jednej 
z prób, jeden z kolegów nieco spóźniony, próbując do-
łączyć do pozostałych, stanął i patrząc w naszą stronę 
spojrzeniem karpia, kilkakrotnie spytał donośnym przej-
mujący głosem: Tato, tato! Wydarzenie to utknęło w sce-
nariuszu i zostało najprawdopodobniej zapomniane po 
pierwszym i jedynym wystawieniu tej sztuki. Dla mnie 
jest ważne tak dalece, że co roku zadaję sobie pytanie: 
czy każdy karp jest świadomy swojego poświęcenia  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a łuska  w portfelu ni-
komu jeszcze nie zaszkodziła? ■

ETE Europejski Teatr Etniczy - warto zobaczyć, nie tylko stronę 

„
czy każdy karp 

jest świadomy swojego 
poświęcenia z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia, 
a łuska  w portfelu 
nikomu jeszcze nie 
przeszkodziła?„
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Łukasz nie może swojej żonie 
Ewie powiedzieć słowa najmniej-
szej nawet krytyki, bo ona zaraz 
płacze...

Zawsze mówię Ewie, że wszystko, co 
ona robi jest wspaniałe. Nie dlatego, 
że tak uważam, ale dlatego, że boję 
sie jej płaczu. Kiedy raz czy drugi 
delikatnie zwróciłem uwagę, koń-
czyło się spazmatycznym płaczem  
i pretensjami, że już jej nie kocham  
i jestem taki sam jak jej ojciec, który 
wiecznie ją za wszystko krytykował. 
Bardzo mi przykro, że tyle wycierpia-
ła, ale nie może mnie teraz wiecznie 
z nim porównywać. Próbowałem tłu-
maczyć, że jeśli czasem nie smakuje 
mi ugotowany przez nią obiad, albo 
drażni bałagan, jaki zostawia rano  
w łazience, wcale to nie oznacza, że 
jej nie kocham. Tłumaczę jej, że mu-
simy rozmawiać również o tym, co 
nam się nie podoba.
Niestety dla Ewy jest to nie do  
pojęcia. Jej zdaniem, jeśli się ko-
goś kocha, to się go nie krytykuje, 
tylko chwali i akceptuje całego, bez  
wyjątku.
Dom rodzinny ma niewątpliwie duży 
wpływ na nasze dorosłe życie, ale 
przeszłość, nawet, jeśli była bardzo 
trudna, nie determinuje nas w spo-

sób ostateczny. Jeśli twierdzimy, że nasze 
dzisiejsze niepowodzenia są jedynie skut-
kiem naszej przeszłości, to automatycznie 
zamykamy sobie drogę do zmiany. Warto 
się więc zastanowić, czemu służy takie 
deterministyczne postawienie sprawy.
Jeśli nieustannie roztrząsamy doznane  
w dzieciństwie krzywdy, to zaspokajamy 
potrzeby, które kiedyś były ignorowane 
czy raczej utrwalamy nasze problemy?
Nie chodzi o to, aby na siłę myśleć po-
zytywnie i udawać, że wszystko było do-
brze. Ale w psychoterapii wraca się do 
przeszłości zawsze w jakimś celu. Nie po 
to, żeby ją wałkować nieustannie i utrzy-
mywać się w poczuciu skrzywdzenia,  
ale po to żeby się uwolnić od wpływu  
tego, co kiedyś się stało. Nie zmienimy  
tego, co już się stało, ale możemy de-
cydować, w jaki sposób i czy w ogóle, 
przeszłość będzie determinować naszą  
teraźniejszość.
Nawet, jeżeli nie mieliśmy szczęścia  
w dzieciństwie i nasze potrzeby były moc-
no spychane na margines to jeszcze nie 
znaczy, że tak musi być dalej. Możemy 
nauczyć się dbać o nas samych lepiej niż 
dbali nasi rodzice. Ale w tym celu trze-
ba wyjść z roli wiecznie skrzywdzonego 
dziecka.
Co jednak stoi na przeszkodzie i dlaczego 
tak często robimy z siebie ofiary wycho-
wawczych porażek naszych rodziców?

Bycie ofiarą ma niewątpliwie swoje dobre 
strony – tłumaczy psychoterapeuta Da-
riusz Tkaczyk z Ośrodka Pomocy i Eduka-
cji Psychologicznej INTRA. Będąc skrzyw-
dzonymi możemy zrzucić z siebie trochę 
odpowiedzialności na innych. To też do-
bry sposób na to, żeby inni się nami zaj-
mowali. Warto się jednak zastanowić, czy 
występowanie w roli ofiary rzeczywiście 
zaspokaja nasze potrzeby. Czy naprawdę 
korzystne jest, że ludzie robią dla nas róż-
ne rzeczy, ze względu na to, że czujemy 
się pokrzywdzeni i nieszczęśliwi? Może 
warto dostać zainteresowanie, czułość  
i wsparcie nie dlatego, że jesteśmy ofiarą, 
ale dlatego, że ktoś nas kocha?
Coraz więcej i częściej mówi się o wpły-
wie dzieciństwa i domu rodzinnego na 
nasze życie. Świadomość przeszłości  
i jej znaczącej roli jest bardzo pomocna  
w życiu, bo umożliwia nam zrozumienie 
naszych dzisiejszych zachowań i wyborów, 
niejednokrotnie irracjonalnych. Czasami 
niektóre osoby przywierają do odkrytej 
prawdy, że rodzice zrobili im krzywdę i 
na tym poprzestają. – Zauważa Dariusz 
Tkaczyk. Nie nazywałbym tego jednak 
świadomym manipulowaniem. Brak miło-
ści, uwagi i troski ze strony rodziców jest 
tak krytycznym deficytem, że tęsknota za 
tymi brakami potrafi paraliżować na dłu-
gie lata. Ale tylko wtedy, gdy nazwiemy 
swoje deficyty i odżałujemy je, to przesta-
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niemy nimi obarczać swoich bliskich.
Zdaniem psychoterapeuty Andrzeja Wi-
śniewskiego trudne dzieciństwo nie jest 
biletem ulgowym na życie, tylko pewnym 
zadaniem do wykonania.
Tymczasem niektórzy z nas ze swojego 
trudnego dzieciństwa i zranień w nim od-
niesionych robią swoistego rodzaju sztan-
dar. Swoje poczucie znaczenia budują 
wówczas na głębokim przeko-
naniu, że cierpią najbardziej na 
świecie a skoro tak, to należy 
im sie specjalne, zwalniające 
od zobowiązań traktowanie.
Ludzie głodni uczuć, nie dość 
akceptowani przez swoich rodziców 
w dzieciństwie, szukają rekompensaty 
swoich potrzeb dziecięcych w dorosłych 
związkach. Nie ma niczego złego w ist-
nieniu dziecięcych potrzeb – tłumaczy 
Andrzej Wiśniewski.  Każdy z nas je ma, 
ale ważne jest w jaki sposób staramy sie 
je zaspokoić. Czy poprzez otwarte komu-
nikowanie, dzięki czemu partner ma moż-
liwość wyboru, czy chce mieć przez jakiś 
czas zamiast żony córkę, czy też próbuje-
my je zaspokoić manipulując bliskimi.

***
Mariusz jest bardzo dobrym mężem  
i ojcem – chwali męża Beata. Jestem le-
karzem, często mam dyżury w szpitalu. 
Wiem, że mogę spokojnie zostawić męża 
z synami. Wszystkiego dopilnuje i zadba 

o dzieci nie gorzej niż ja. Gdyby nie jed-
na rzeczy, byłabym najszczęśliwsza pod 
słońcem. Mariusz kompletnie nie potrafi 
mówić o swoich uczuciach ani okazywać 
czułości. Kiedy się poznaliśmy, byłam nim 
zafascynowana, wtedy nawet podobała 
mi się jego oschłość. Uważałam, że to ta-
kie męskie. Poza tym ujął mnie swoją od-
powiedzialnością i tym, że opiekuńczość 

okazywał czynami a nie słowami. Akurat 
miałam końcowe egzaminy i Mariusz bar-
dzo dużo mi pomagał. Przepisywał teksty, 
wypożyczał książki, dbał, żebym regular-
nie jadła. Myślałam wtedy, że to wszystko 
jest o wiele więcej warte niż przytulania  
i czułe słówka. Z czasem coraz bardziej 
jednak zaczęło mi brakować czułości ze 
strony Mariusza. Zaczęłam mu o tym mó-
wić, ale on tłumaczy, że to chyba oczy-
wiste, że mnie kocha skoro się ze mną 
ożenił. Mam też do niego żal, że tak mało 
czułości okazuje naszym synom. Mówi, 
że nie będzie ich przytulał i całował, bo 
wychowa ich na mięczaków. Zupełnie 
jakbym słyszała mojego teścia, też za-
wsze opanowany, racjonalny i chłodny. 
Ostatnio strasznie się pokłóciliśmy. Kie-
dy nasz czteroletni syn przewrócił sie na 

spacerze i zaczął płakać, Mariusz 
podniósł go, otrzepał mu spodenki 
i kazał się uspokoić mówiąc, że męż-
czyzna nigdy nie powinien płakać. 
Wykrzyczałam mu wtedy, że chyba 
jest nienormalnym, bezdusznym cy-
borgiem, skoro nie potrafi przytu-
lić płaczącego dziecka. Obraził się  
i powiedział, że nie będzie robił 

tego, czego nie potrafi 
robić i co go krępuje.
Mariusz nie zaznał od 
rodziców czułości i jeśli 
dzisiaj uważa, że nie ma 
wpływu na własne zacho-

wania, które kiedyś ukształtowali 
jego rodzice, to trudno jest go prze-
konać, że może być inaczej.
Ale skoro będąc dorosłymi sami 
decydujemy, o której wstajemy, co 
jemy na śniadanie, w co się ubiera-
my, gdzie pracujemy i jak spędza-
my wolny czas, to może warto też 
samemu zadecydować czy chcemy 
nauczyć się nowych zachowań, któ-
re poszerzą zakres naszych poten-
cjalnych reakcji.
Skoro nie nauczyliśmy się czułości 
w domu rodzinnym, to może wśród 
innych naszych bliskich jest ktoś, kto 
dziś może stać się dla nas wzorem? 
Może nasza ciocia, albo kuzynka jest 
ciepłą i serdeczną osobą, od której 
nauczymy się okazywać uczucia
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Co stoi na przeszkodzie  
i dlaczego tak często robimy  
z siebie ofiary wychowawczych 
porażek naszych rodziców?

Nawet, jeżeli nie mieliśmy szczęścia w dzieciństwie a nasze 
potrzeby były mocno spychane na margines to jeszcze nie 
znaczy, że tak musi być dalej. Możemy nauczyć się dbać  

o nas samych lepiej niż dbali nasi rodzice. 
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naszym bliskim. A może ktoś z na-
szych bliskich znajomych czy przy-
jaciół nie ma takich blokad i potrafi 
swoje dzieci całować i przytulać bez 
skrępowania. Odwołując się do ta-
kich wzorców warto mieć świado-
mość, że nauka nowych umiejętności 
nie odbywa się z dnia na dzień. Nie 

staniemy się z dnia na dzień wulka-
nem serdecznych uczuć, jeśli na co 
dzień, tak jak Mariusz, tłumimy ser-
deczne odruchy. Bądźmy wobec sie-
bie cierpliwi, pamiętając, że wszystko 
jest trudne, zanim stanie się proste.  
A uczenie się okazywania uczuć jest 
nie mniej trudne niż nauka obcego 
języka. Nikt nie opanowuje go z dnia 
na dzień. Ale za to jaką wielką ra-
dość przynosi chwila, kiedy po mo-
zolnej nauce i licznych staraniach nie 
tylko rozumiemy, co do nas mówią 
ale i sami władamy na tyle dobrze 
nowym językiem, że możemy bez 
problemu się wypowiedzieć. I jeśli 
nawet pierwszy raz wypowiedziane 
przez nas słowa miłości, czy czułe 
gesty nie przyjdą łatwo i będziemy 
się czuć skrępowani, to radość bli-
skich z obdarowania nimi wynagro-
dzi nam nasze starania.

***
Dominika niedawno zerwała zarę-
czyny. Kiedy narzeczony powia-
domił ją, że szykuje mu się świetny 
roczny kontrakt w Londynie, więc 
powinni swoje plany matrymonial-
ne przełożyć do jego powrotu, Do-
minika oddała mu pierścionek. Na-
wet mnie nie zapytał, czy zgadzam 
sie na przesunięcie daty ślubu. Na 
próżno Adam tłumaczył Dominice, 
że bardzo ją kocha, że rok szybko 
zleci, będzie go odwiedzała a jak 
wróci to wezmą ślub na spokojnie, 

bez pośpiechu i na dodatek dzięki temu, 
co zarobi, wezmą o wiele mniejszy kredyt 
na mieszkanie. Dominika była nieprzejed-
nana. Jeśli okazałam się mniej ważna od 
jego kariery, to nie mamy o czym mówić. 
Dobrze, że okazało się to teraz, a nie po 
ślubie, jak u moich rodziców. Rodzice 
Dominiki rozwiedli się, kiedy miała 15 lat.  

Wtedy z wielkim hukiem i skandalem 
wyszedł na jaw wieloletni romans ojca. 
Właściwie niewiele to zmieniło w życiu 
rodziny, bo ojciec i tak był wiecznym go-
ściem w domu. Bardzo dużo podróżował 
służbowo, do tego często jeździł na po-
lowania. Matka nieustannie wyrzucała mu 
brak zainteresowania domem i rodziną. 
Zdaniem Moniki wszyscy mężczyźni to 
egoiści. Adam potwierdził jej opinię, że 
nie można na nich liczyć. Kogo jednak tak 
naprawdę oskarża Dominika, zarzucając 
swojemu narzeczonemu, że jej nie kocha?
Czasami nieświadomie oczekujemy 
od swoich partnerów, że swoim za-
chowaniem naprawią wszystkie grze-
chy i zaniechania naszych rodziców. 
Przy tak wygórowanych oczekiwa-
niach wystarczy drobne uchybienie 
i rozczarowanie gotowe. Jednak sytu-
acja, w której w swoim partnerze czy part-
nerce widzimy rodzica, który nas zranił 
czy zawiódł, z góry skazana jest na niepo-
wodzenie. Być może Dominika oczekuje 
od swojego narzeczonego, że nigdy jej 
nie zawiedzie i zawsze będzie jej ocze-
kiwania stawiał nad własne pragnienia 
i plany. Tyle, że taki partner nie istnieje, 
bo każdy z nas ma inny ogląd rzeczywi-
stości a do tego różne wady i słabości, 
które powodują, że nie zawsze stajemy na  
wysokości zadania.
Co więc robić? Odrzucać każdą osobę, 
która nie zaspokaja w 100% tego, czego 
od niej oczekujemy i szukać dalej, czy też 
wziąć od naszego partnera to, co realnie 

ma nam do zaoferowania?
Psycholog analityczny Stephen Johnson 
powiedział - co prawda nie możesz do-
stać wszystkiego, czego potrzebujesz, 
ale możesz otrzymać o wiele więcej niż 
kiedykolwiek dostałeś. Tymczasem, jeże-
li mamy w głowie kalkę, że mężczyźni są 
źli, albo kobiety wykorzystują mężczyzn 
czy tego typu przekonania, to powodu-
ją one, że nasza uwaga w pewnym mo-
mencie zaczyna wyłapywać, to, co je po-
twierdzi. Zachowujemy się wówczas tak, 
jakbyśmy założyli na nos czarne okulary. 
Może warto je czasami zdjąć, albo przy-
najmniej dostrzec, że ma się je na nosie. 
Zdać sobie sprawę, że nasze czarne oku-
lary z dzieciństwa wypaczają nam obraz 
rzeczywistości.
Ukazanie się w Polsce książki Susan 
Forward pt. „Toksyczni rodzice” odbiło 
się szerokim echem. Jej lektura przyczy-
niła się do tego, że ludzie zaczęli poszuki-
wać winnych za to, co niedobrego dzieje 
się z ich życiem.
Gdyby książka Toksyczni rodzice wpro-
wadzona była pod hasłem, że ludzie mają 
prawo oskarżać swoich rodziców, jeśli 
doświadczyli od nich przemocy i że ta 
przemoc jest czymś złym, czego nic nie 
usprawiedliwia, to wszystko byłoby w po-
rządku. – tłumaczy Andrzej Wiśniewski. 
Natomiast ona została wprowadzona pod 
hasłem – twoje niepokoje, nieszczęścia  
i porażki zawdzięczasz swoim rodzicom. 
Gdyby nie oni, byłbyś szczęśliwym czło-
wiekiem. I w tym sensie zrobiła dużo złe-
go, bo wysyłała rodziców na terapię a nie 
ich dorosłe dzieci. Poza tym stworzyła mit 
idealnych rodziców a takich nie ma. Poza 
rzadkimi przypadkami, większość rodzi-
ców ma swoje dobre strony i jak już się 
pozłościmy za ich wychowawcze wpadki, 
to dostrzeżemy również to, co zrobili dla 
nas dobrego.
W dzieciństwie wszystko oceniamy kate-
gorycznie, coś jest dobre albo złe, podo-
ba nam się albo nie. Z czasem ta prosta 
kategoryzacja nie wystarcza, bo dojrza-
łość wymaga zobaczenia ludzi i ich za-
chowań w pełni uwarunkowań, w jakich 
tkwią.  Zdaniem Darka Tkaczyka nawet, 
jeśli we wspomnieniach naszego domu 
rodzinnego dominują te złe i smutne wy-
darzenia, to warto sobie powiedzieć - to 
jest przeszłość, a co chcesz zrobić teraz? 
Możesz się poddać sile przeszłości, ale to 
jest twój wybór a nie konieczność. Rodzi-
ce są odpowiedzialni za deficyty, z który-
mi się borykasz, ale nie za twoją dzisiejszą 
porażkę. Bo to ty się poddajesz, albo ty 
idziesz dalej. Nawet, jeśli miałeś najgor-
szych rodziców, to nadal ty decydujesz, 
jakie będzie dzisiaj twoje życie. ■
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Nasza miłość do Gwiazdki nie słabnie – na pytanie, 
z jakich świąt byłbyś gotów zrezygnować jedynie 

0,3% Polaków odpowiedziało, że z Bożego Narodze-
nia. Kochamy te święta najbardziej ze wszystkich bo 
„mają ciepłą, rodzinną 
aurę, radosny nastrój, 
wiążą się też z przyjem-
nością znajdowania pre-
zentów pod choinką oraz 
jedzenia potraw, których 
nie uświadczy się na sto-
le w inne dni w roku”. 
Niestety to samo, co naj-
bardziej nas w świętach 
cieszy: rodzina, prezenty, 
tradycja – jest źródłem 
problemów, o których 
mówimy coraz głośniej. 
Bo święta to także mara-
ton: sprzątania, gotowa-
nia, pokonywania setek 
kilometrów, by odwie-
dzić „całą rodzinę” i nikt 
nie czuł się poszkodowa-
ny, wmuszania w siebie 
kolejnych ton jedzenia 
„żeby się nie zmarno-
wało” i składania sobie 
mało szczerych lub oklepanych życzeń. Czas spotkań 
z rodziną, które ze względu na różnice światopoglą-
dowe czy polityczne  mogą zmienić sielską Wigilię  
w pyskówkę między „lewakami” a „pisiorami”. Czy da 
się tego uniknąć? Jak poradzić sobie z około świątecz-
ną frustracją i odnaleźć magię prawdziwych świąt?

Dawanie daje radość  
Pod koniec października wpadam do sklepu po dynie 
i żelki w kształcie oczu na zbliżające się Halloween, 
by ze zdumieniem odkryć, ze na sąsiednich półkach 

już pojawiły się czekolado-
we Mikołaje, przyprawa do 
pierników i kalendarze ad-
wentowe. - Machina gwiazd-
kowego szaleństwa rusza  
z roku na rok coraz wcze-
śniej, co sprawia, że na długo 
przed wyczekanymi Świętami 
jesteśmy już okropnie zmę-
czeni widokiem niepasują-
cych do naszej polskiej trady-
cji elfów na każdej wystawie 
i dźwiękami „Jingle Bells”  
w każdym sklepie – tłumaczy 
dr Michał Lutostański socjo-
log z Uniwersytetu SWPS. Ta 
postępująca komercjaliza-
cja świąt męczy już ¾ z nas, 
ale presja na kupowanie jest 
silna, z roku na rok wydaje-
my coraz więcej pieniędzy 
na prezenty. – Zdarzyło mi 
się raz wpaść do centrum 

handlowego w Wigilię rano  
i byłem zszokowany, jak wielu ludzi robi w tym dniu 
zakupy – przyznaje dr Michał Lutostański. 
„Absolutnie nie rozumiem tej całej wścieklizny doty-
czącej robienia świątecznych zakupów, prześcigania 
się w wymyślaniu prezentów. Patrzę na ludzi, którzy 
dzień przed wigilią wykupują cały asortyment osie-

Boże Narodzenie ma być jak z reklamy: wypieszczona choinka, 12 potraw jak z Master  
Chefa, uśmiechnięta rodzina i super prezenty. Te oczekiwania są zwykle trudne do speł-
nienia, a w efekcie święta przynoszą nam rozczarowanie, frustrację i debet na koncie.  
Czy da się tego uniknąć? 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz 
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dlowej Biedronki i zastanawiam się, 
czy oni mają zamiar wyżywić cały 
tabor cygański. A może są preper-
sami i przygotowują się na „atak 
zombie” zastanawia się Magdale-
na Kostyszyn, wrocławska filolog, 
znana szerzej jako autorka fanpej-
dża na Facebooku Chujowa Pani 
Domu, na którym radzi Polkom 
„jak nie gotować i nie oporządzać 
gospodarstwa domowego” w wy-
danej niedawno książce „Ch...owa 
Pani Domu”. Kasia, 36-letnia praw-
niczka przyznaje, że przez wiele lat 
traciła masę czasu na wymyślanie  
i zakup „drobiazgów” dla każdego 
z członków licznej rodziny, która 
co roku spotyka się u jej mamy na 
święta, ale i tak większość nigdy nie 
była zadowolona. Ona sama przez 
wiele lat upychała w szafie kolejne 
zestawy tanich kosmetyków i cie-
płych skarpet od cioć. – Wreszcie 
zaproponowałam, by zamiast masy 
drobiazgów każdy z nas przyniósł 
jeden porządny prezent, urządza-
my co roku loterię – nie dość, że to 
super zabawa – to jeszcze przygo-
towujący prezenty jakby zaczęli się 
bardziej starać: w zeszłym roku pod 
choinką było do wygrania m.in. 
świetny węgierski tokaj, zestaw do-
mowych nalewek, zrobiony przez 
ciotkę, obraz na szkle namalowany 
przez kuzyna – wygrałam go ja i wisi 
w mojej sypialni, a nawet lot w tu-
nelu aerodynamicznym, który trafił 
do mojego taty – wylicza Kasia. 
Część zaoszczędzonych pieniędzy 
rodzina wrzuca do specjalnej pusz-
ki, której dochód przekazuje pobli-
skiemu schronisku. – Mamy poczu-
cie, że nie wydajemy pieniędzy na 
masę bezsensownych rzeczy, które 
potem zalegają w szafach, a w do-
datku pomagamy tym, o których 
nie pamięta żaden święty Mikołaj. 
- Takich inicjatyw jest coraz więcej 
– przyznaje dr Michał Lutostański, 
- Sam obserwuję, że moi znajomi 
już nie myślą CZY zaangażować 
się np. w akację Szlachetna Pacz-
ka, ale KTÓRĄ rodzinę wspomóc. 
Pomaganie innym sprawia, że czu-
jemy się lepiej  - zamieniamy się ze 
Scrooge’a w św. Mikołaja, odtrutka 

na komercjalizację świat i powrót 
do ich prawdziwej magii. Socjolog 
zauważa, że takie akcje wielu z nas 
uświadamiają, że w Polsce jest wie-
le rodzin, dla których organizacja 
świąt: kupno choinki czy skrom-
nych prezentów dla kilkorga dzieci 
mocno obciąża rodzinny budżet.  
– W święta te rodziny stają się 
jeszcze bardziej wy-
kluczone, presja wy-
wierana jest zwłasz-
cza na dzieci, które 
po świętach wró-
cą do szko-
ły, gdzie ich 
koledzy znów 
będą się chwa-
lić wielkimi zesta-
wami klocków 
LEGO czy Xbo-
xami. Ich rodzi-
ny to samotne matki, 
które odeszły od swoich 
mężów alkoholików; ro-
dziny, w kórych nie żyje jednen z 
partnerów lub jest ciężko chory. 
Paczki naprawdę zmieniają na lep-
sze ich życie, bo oprócz słodyczy, 
kosmetyków czy ubrań w wielu 
przypadkach udaje się kupić takim 
rodzinom pralkę czy piec gazowy – 
wylicza socjolog. 
Ominąć świąteczną gorączkę  
Choć 73% z nas deklaruje, że Wi-
gilię spędza w domu w otoczeniu 
najbliższej rodziny 

z roku na rok zwiększa się 
liczba osób, które „omijają 

święta” – jedni wykorzystują 
czas przerwy świątecznej na 
wyjazd na wakacje i wyjeż-
dżają na wakacje w tropiki, 
inni z całą rodziną udają się  

w góry do pensjonatu. 
45-letnia Magda, wrocławianka 
co roku zabiera męża, dzieci, te-
ściów i rodziców do gospodarstwa 
agroturystycznego w Karkono-
szach.  –  Oboje z mężem jeste-
śmy jedynakami, a nasi rodzice są 
coraz starsi, więc ciężar organizacji  
świąt spadł na mnie. Po kilku  
niezwykle wyczerpujących świę-

tach, w które byłam tak zdener-
wowana, że lepiej było do mnie 
nie podchodzić z opłatkiem 
stwierdziliśmy z mężem, że le-
piej w tym czasie spakować ro-
dzinę i wypocząć. Na miejscu 
czeka na nas pyszne jedzenie,  
a my możemy cieszyć się sobą, spa-

cerować, a czasem, jeśli śnieg 
dopisze nawet poz-
jeżdżać na nartach. 

Marta, 23-letnia 
studentka ekonomii 

z Gdyni w zeszłe 
święta uciekła 
do przyjaciółki, 

która studiuje  
w Berlinie. Mia-

ła dość horroru, 
jaki co roku od 
wielu lat funduje 
jej patchworko-

wa rodzina. – Jestem  
z pierwszego małżeń-

stwa moich rodziców, któ-
rzy rozstali się zaraz po studiach. 
Teraz mają oboje nowych partne-
rów, tata ma dwoje dzieci z maco-
chą, mama wyszła za rozwodnika z 
dzieckiem. Na długo przed święta-
mi mój ojczym zaczyna się wykłócać  
z byłą żoną, u kogo w tym roku ich 
wspólne dziecko spędzi wigilię, 
zwykle najpierw jest u niej potem 
ojczym je odbiera, potem jesz-
cze trzeba odwiedzić wszystkich 
dziadków. Jedni mają pretensję, że 
za wcześnie wychodzimy z kolacji, 
inni, że za późno przyszliśmy  – wy-
licza Marta. 
- Polacy są coraz bardziej mobilni, 
wyjeżdżają  za pracą, na studia do 
innych miast, a nawet krajów. Jeśli 
dołożymy do tego coraz częstsze 
rozwody i rzeszę rodzin tzw. pa-
tchworkowych, w których potrafi 
być do odwiedzenia nawet ośmio-
ro par dziadków dotarcie do każ-
dego „na święta” staje się często 
niemożliwe logistycznie do zreali-
zowania, co powoduje dodatkowy 
stres – tłumaczy dr Michał Luto-
stański.
Marta nie żałuje ucieczki na świę-
ta. – Gośka generalnie nie ma do-
brych wspomnień z dzieciństwa, 
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związanych ze świętami, bo jej rodzice są nałogowy-
mi alkoholikami i jedyną potrawą, jaka pojawiała się 
na stole była i tak wódka, i ewentualnie śledzik. Nie 
obchodzi tradycyjnych świąt, ale zaprasza do siebie 
wielu znajomych, którzy też nie pojechali do domu 
na święta. W zeszłym roku zrobiliśmy międzynarodo-
wą imprezę w pierwszy dzień świąt. Nawet ugotowa-
łam barszcz, choć zwykle nie ciągnie mnie do robie-
nia tradycyjnych potraw, była też pieczona szwedzka 
szynka i ryba z curry. – Boże Narodzenie to chwila,  
w której szczególnie u osób, które wyjeżdżają do pra-
cy, na studia za granicę ujawnia się tęsknota. Mam wie-
lu znajomych, w tym dwie koleżanki stewardesy, które 
często w święta pracują i spędzają Wigilię na drugim 
końcu świata. Ludzie w takiej sytuacji zwykle 
próbują zorganizować chociaż namiastkę 
Bożego Narodzenia, czy to w Indiach 
czy Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich próbują lepić pierogi, nawet 
te osoby, które w kraju zwykle 
dystansowały się od gotowania 
zaczynają na długo przed świę-
tami ściągać polskie produkty, 
ponieważ przygotowanie barsz-
czy, uszek czy kapusty z grzyba-
mi pozwala im poradzić sobie 
z tęsknotą za krajem i rodziną. 
Także w Polsce studenci np.  
z Erasmusa spędzają ten czas ra-
zem, organizując wspólne impre-
zy – wylicza dr Michał Lutostański.

Puste miejsce przy stole 
34-letnia Ania, lekarz onkolog z Warsza-
wy przyznaje, że ona i jej rodzina opraco-
wali receptę na udane święta: „nie spinać się” 
i „dobrze rozdzielić obowiązki”. Niech każdy zajmie 
się tym, co lubi. – Moja mama, która gotować nie lubi 
ogranicza się do przygotowania zupy grzybowej, za 
to jej siostra, która jest prawdziwą kuchenną boginią 
przyrządza resztę dań. Nie przestrzegamy restrykcyj-
nie tradycji więc zamiast 12 potraw – mamy łososia, 
pierogi, warzywa na parze, sałatki i cudowny tort, 
upieczony przez ciocię – zwykle  czekoladowo-śliw-
kowy albo czekoladowo-wiśniowy.  Raz w ogóle nie 
było karpia, bo nikt nie miał ochoty, były za to ste-
ki z tuńczyka i pstrąg, pieczony w folii – wylicza Ania. 
Ona sama kupuje makowiec w warszawskiej Batidzie. 
Pierniczki? – Ostatnio odkryłam, że od czasu wpro-
wadzki do własnego mieszkania ani razu nie użyłam 
piekarnika! Więc zajmuję się uzupełnianiem zaległo-
ści czytelniczych całej rodziny – co roku wypełzam  
z księgarni objuczona masą książek, które znajdą po-
tem pod choinką – wylicza Ania. Święta to dla jej ro-
dziny przede wszystkim okazja do miłego spotkania: 
oprócz jej rodziców w łódzkim domu jej cioci spoty-
kają się jej dwaj synowie, jeden z żoną i dziećmi, drugi  

z narzeczoną. Ania, ze względu na charakter pracy 
część świąt zawsze spędza na dyżurze w szpitalu, jed-
nak w zeszłym roku spędziła tam całe święta. Jej tata 
wylądował w szpitalu, z powodu ostrego zapalenia 
trzustki, które skończyło się operacją i długą rekonwa-
lescencją. – Chyba do pewnego momentu nie zdawał 
sobie sprawy, jak ciężki jest jego stan, bo jeszcze na 
dwa dni przed Wigilią instruował mnie, jak zrobić jego 
ulubione śledzie - myślał, że wyjdzie na przepustkę  
i pojedziemy do Łodzi. Wigilię spędziliśmy tylko we 
troje, w warszawskim szpitalu. Tata był na ścisłej diecie, 
dostawał jedynie kroplówki, więc tylko symbolicznie 
odłamał kawałek opłatka,  wymieniliśmy się prezenta-
mi, a potem mama została z tatą, a ja poszłam na dyżur 

na swój oddział. Ponieważ większość pacjentów wy-
szła na święta do domu był to bardzo spokojny 

dyżur, ja przyniosłam śledzie, a pielęgniarki  
i salowe jedzenie z własnych wigilii, mia-

łyśmy czas, by porozmawiać w spokoju. 
- Choroba, pobyt w szpitalu, a nawet 
śmierć w rodzinie – to wszystko zda-
rza się codziennie, ale święta Bożego 
Narodzenia są takim czasem, w który 
najmocniej wybrzmiewa brak tej oso-
by przy stole. To „puste nakrycie”, 
które tradycyjnie ma służyć przyjęciu 
wędrowca robi się pustym talerzem 
dla tego członka rodziny, którego  

w naszym gronie brakuje – zauważa  
dr Michał Lutostański. 

Nie musi być perfekcyjnie, by było 
idealnie

Wypieszczona choinka, 12 potraw 
jak z Master Chefa, uśmiechnięta rodzina  

i super prezenty i jeszcze Hugh Grant  
w roli premiera, który wpada ze świątecznymi życze-
niami.  – Marzy nam się, by święta przypominały te 
oglądane w serialach lub komediach romantycz-
nych. By były perfekcyjne, jak w reklamie kawy czy 
barszczu. Niestety, wpadamy w ten sposób pułap-
kę naszych rozbuchanych oczekiwań, które bar-
dzo trudno zrealizować. I zamiast tableta znów do-
stajemy patelnię, karp nie smakuje tak dobrze, jak  
w dzieciństwie, zamiast białych świat na ulicach znów 
błoto, a wujek Józek upił się i pokłócił o politykę ze 
swoim synem. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle 
– komentuje dr Michał Lutostański. – Zaraz po świę-
tach jest jeszcze Sylwester, w który „wszyscy musimy 
się świetnie bawić”, choć może wolelibyśmy zostać  
z książką przy kominku. Wielu z nas w styczniu dopada 
poświąteczna frustracja, wtedy wypada też tzw.  Blue 
Monday najbardziej depresyjny dzień w roku – żartu-
je dr Lutostański. Czy jest na to rada? Warto jeszcze 
na długo przed świętami spróbować obniżyć oczeki-
wania, związane z nimi. Zastanowić się, czy na pewno 
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Odkryj „na nowo” 
magię świąt! Spędź je 
inaczej:
Pomajsterkuj! Zróbcie wspólnie 
z rodziną nowoczesną choinkę  
z drewnianej palety lub plastrów 
drewna lub ozdoby z korków z bu-
telek. Inspiracji możecie poszukać 
na blogu majsterki.pl, prowadzonym 
przez trzy zakręcone dziewczyny, 
które piły i szlifierki się nie boją.  
Pograj z rodziną w gry planszowe 
lub kostkowe. Może wymyślicie 
własną wersję „Opowieści wigi-
lijnej” przy pomocy kostek Story 
Cubes? Albo spakujecie walizki? 
Gra „Wsiąść do pociągu: Euro-
pa” zabierze was w podróż przez 
miasta Starego Kontynentu  
u progu zeszłego stulecia. Gra-
cze zbierają karty przedstawia-
jące wagony i używają ich by 
budować dworce, pokonywać 
tunele, wsiadać na promy i zaj-
mować trasy kolejowe. Przed 
Bożym Narodzeniem zrób im-
prezę dla przyjaciół: upieczcie 
razem i udekorujcie pierniczki, 
które potem rozdacie sobie na-
wzajem i  najbliższym.  

Gdy mamy już dość 
„Jingle Bells”. 
Puszczane w sklepach kolędy  
i świąteczne piosenki, takie jak 
„Last Christmas” mają – w za-
łożeniu - wprawić nas w dobry 
nastrój i sprawić, byśmy zrobili 
większe zakupy. Ale gdy słucha-
my za długo świątecznego re-
pertuaru, ta muzyka zwyczajnie 
staje się dla nas irytująca i spra-
wia, że „na złość” sprzedawcom 
kupujemy mniej. Potwierdził to 
eksperyment, którego wyni-
ki opublikowano w 2005 roku  
w „Journal of Business Re-
search”. Dwóm grupom kon-
sumentów pokazano zdjęcia 
sklepu, który wkrótce miał zo-
stać otwarty w ich sąsiedztwie.  
W trakcie oglądania jedna z grup 
słuchała przebojów Amy Grant  
z płyty „Heart in Motion”, pod-
czas gdy druga płyty tej samej 
wokalistki „Home for Christ-
mas”. Potem badani zostali po-
proszeni o ocenę wrażenia, jakie 
zrobił na nich sklep. Okazało się, 
że grupa słuchająca świątecz-
nych przebojów niżej oceniła 
sklep, zarówno pod względem 
całościowego wrażenia, jakości 
oferowanych produktów. Gru-
pa ta o 20 proc. mniej chętnie 
deklarowała zrobienie zakupów  
w sklepie po jego otwarciu. Ba-
dani przyznawali potem, że czu-
li się zmanipulowani nachalną 
gwiazdkową muzyką.  

Czy wiesz, że ... 
W trzeci poniedziałek stycznia 
wypada tzw. Blue Monday (ang. 
smutny poniedziałek) - najbardziej 
depresyjny dzień w roku. Termin 
ten wprowadził w 2004 roku Cliff 
Arnall – brytyjski psycholog, pra-
cownik Cardiff University. Arnall 
wyznaczył datę najgorszego dnia 
roku za pomocą wzoru matema-
tycznego uwzględniającego czyn-
niki meteorologiczne (krótki dzień, 
niskie nasłonecznienie), psycholo-
giczne (świadomość niedotrzyma-
nia postanowień noworocznych)  
i ekonomiczne (czas, który upłynął 
od Bożego Narodzenia powodu-
je, że odkrywamy, ile mamy do 
spłacenia kredytów, związanych  
z zakupami świtecznymi). ■

musimy kupić tak dużo prezentów, może zamiast bie-
gać po sklepach warto w tym czasie zaangażować się 
w pomoc innym, jako wolontariusz? Ugotować tylko  
3 ulubione potrawy zamiast 12? A nawet 24? Może warto 
zerwać z rutyną i zamiast dyskusji przy stole, które do-
prowadzą do kłótni zagrać z rodziną w grę planszową?  
Taki pomysł rzucił w zeszłym roku mój młodszy brat –  
i zamiast oglądać „Kevina samego w domu” spędzi-
liśmy fantastyczny wieczór, grając najpierw z dziećmi  
w Story Cubes, a potem w Monopoly i Ryzyko. Mój 
młodszy syn w pewnym momencie poprzestawiał 
wszystkich żołnierzy na planszy, wiec musieliśmy za-
cząć grę od nowa, ale było super. Potem mój tato wy-
ciągnął gitarę i zaczął uczyć grać moją straszą córkę... 

Nasze uszy zostały poddane trudnej próbie, ale dali-
śmy radę. To nie były święta, jak w programie Perfek-
cyjnej Pani Domu, ale parafrazując hasło reklamowe 
IKEA – „nie musi być perfekcyjnie, by było idealnie”. 
W te święta warto przypomnieć sobie słowa Brene 
Brown, która w książce „Dary niedoskonałości. Jak 
przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być,  
i zaakceptować to, kim jesteśmy” pisze: „Nie je-
steś doskonały, ale to nie znaczy, że nie masz pra-
wa do miłości. Kiedy powiesz sobie „I’m enough”, 
jestem wystarczający i zaczniesz kochać siebie bę-
dziesz w stanie otworzyć się i okazywać tę miłość in-
nym”. W końcu Boże Narodzenie to nie święto zaku-
pów, sprzątania, ale święto bycia z bliskimi i miłości. 
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Rozmawia: Iza Farenholc

Iza	 Farenholc:	 Czym	 dla	 Ciebie	 jest	
dobry	posiłek?
Sarah	Britton:	Musi mieć balans. A we-
dług mnie to idealna równowaga trzech 
smaków. Kiedy gotowałam w restaura-
cji, nauczyłam się bardzo ważnej zasady, 
którą powinni znać wszyscy, który gotu-
ją. Mianowicie, w każdym posiłku, który 
ma być smaczny i dopieszczający nasze 
zmysły powinny znaleźć się trzy smaki – 
słodki, kwaśny i słony. 
Ja sama nazywam je Świętą Trójcą Sma-
ku - i wierz mi – bez tego nie ugotujesz 
satysfakcjonującego, naprawdę pyszne-
go posiłku. Poza tym musi być zrobiony 
ze świeżych produktów i mieć odpo-
wiednią konsystencję – dla mnie chru-
piącą, lub kremową, zwyczajnie zachę-
cającą do zjedzenia go.  

IF:	 Jaka	 kuchnia	 inspiruje	 Cię	 
najbardziej?
SB: Zdecydowanie potrawy kuchni bli-
skowschodniej. W mojej książce jest 
mnóstwo przepisów, w których używam 

Wychowała	się	w	Kanadzie,	mieszka	w	Kopenhadze.	Odżywiała	 się	pa-
rówkami	 i	kanapkami,	a	dzisiaj	wyrasta	na	guru	zdrowego,	wegańskiego	
odżywiania.	
Misją	Sarah	Britton	jest	edukacja,	dlatego	jej	blog	nie	jest	zwykłym	blo-

giem	kulinarnym,	chociaż	mnóstwo	tam	wyśmienitych	przepisów.	Niedaw-
no,	także	u	nas	ukazała	się	jej	książka	„My	New	Roots”.		I	zdradza	nam	kilka	
przepisów	na	zimne	dni.

Święta	Trójca	
Smaków

kilogramów tahini, granatów, cytryn, su-
maku etc.

IF:	Akurat	tej	przyprawy	nie	znam…
SB: To jedna z moich ulubionych, ma 
niesamowity smak i ostatnio dodaję ją 
do wszystkiego.

IF:	 Swoje	 życie	 dzielisz	 na	 „przed”	 
i	„po”	zmianie	sposobu	odżywiania. 
SB:	Tak, dorastałam w tradycyjnej rodzi-
nie, gdzie nie przykładało się wagi do 
jedzenia. Jedliśmy głównie przetworzo-
ne, łatwo dostępne produkty, mama nie 
cierpiała gotowania, a tata gotował, bo 
musiał. Nie było w tym ani radości, ani 
przygody, tylko obowiązek nakarmienia 
rodziny, mnie i mojego brata. Więc nie-
specjalnie zwracałam uwagę na to, co 
jem.

IF:	Czyli	co	jadłaś?
SB:	 Kanapki, głównie z tuńczykiem, 
mnóstwo parówek, pizzy i spaghetti. No 
cóż, typowa amerykańska dieta. 

IF:	Ale	wydarzył	się	mały	cud…
SB:	Tak, wyjechałam na farmę i po raz 
pierwszy spróbowałam pomidora.

IF:	 Tego	 słynnego,	 o	 którym	piszesz	 
w	książce.
SB:	 Pomidora, ale także brzoskwinię  
i inne owoce, wyhodowane w ogrodzie 
obok. Smak był niezapomniany, zupeł-
nie magiczny, nigdy wcześniej czegoś 
takiego nie doświadczyłam.  

IF:	A	pierwszy	posiłek	na	farmie?
SB:	Wyobraź sobie, że pizza! Ale co to 
była za pizza! Nie ta śmieciowa, mro-
żona, którą jedliśmy w domu. Ta była 
zrobiona z ręcznie ugniecionego cia-
sta, z sosem ze świeżych pomidorów  
i ze świeżymi warzywami, z dodatkiem 
zdrowego sera od farmerów, i do tego 
upieczona w piecu, zrobionym przez 
właściciela farmy. Smak był niesamowity 
i wszystkie składniki były mega odżyw-
cze. To było kompletnie coś nowego dla 
mnie, rewolucja. To, że wszystko robi się 

-	wywiad	z	Sarah Britton
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IF:	I	wtedy	wymyśliłaś	bloga…
SB:	Nawet nie ja. Mój poprzedni chło-
pak, pewnie znudzony moimi wykładami 
na temat zdrowego jedzenia, podrzucił 
mi pomysł, żebym zaczęła coś robić z tą 

moją wiedzą. Raz w tygodniu pisałam 
krótki artykuł, później coraz częściej, za-
częłam dodawać zdjęcia i krok po kroku, 
jakimś cudem, ludzie zaczęli go czytać. 
Od początku moim celem była eduka-
cja, nie chciałam, żeby ten blog był tylko 
wirtualną książką kucharską.

IF:	A	potem	poleciałaś	do	Kopenhagi… 
i	zaczęłaś	pracować	w	restauracji.
SB:	 No tak, widzisz, poznałam tego 
Duńczyka, który został moim mężem,  
i tak to się skończyło. A właściwie zaczę-
ło. Wylądowałam w Danii, miałam bloga, 
którego wtedy nie czytało jeszcze zbyt 
wiele osób. Pomyślałam, że może za-
cznę znowu przyjmować pacjentów, ale 
okazało się, że nie mogę otworzyć prak-
tyki, bo nie uznają mojego dyplomu. 

od początku, a posiłek jest prawdziwą 
nagrodą za wysiłek włożony w jego zro-
bienie. 

IF:	Jak	tam	trafiłaś?
SB:	Kiedy studiowałam de-
sign, ekologiczne jedzenie 
było coraz bardziej popu-
larne, a ja nie rozumiałam, 
dlaczego ludzie muszą za 
nie płacić trzy razy więcej 
niż za jedzenie z supermar-
ketu i prawdę mówiąc, my-
ślałam, że to jedno wielkie 
kłamstwo. Kiedy zdecydo-
wałam się na wzięcie udzia-
łu warsztatach na farmie, 
pomyślałam, że udowodnię 
wszystkim, że są w błędzie, 
że organiczne jedzenie to 
oszustwo. No i skończyło 
się na tym, że zostałam tam 
rok i nie mogłam wyjechać.

IF:	 Farma	 zmieniła	 Twoje	
życie.
SB:	 Kompletnie. Już po 
kilku tygodniach poczu-
łam się lepiej psychicznie 
i fizycznie. Zdałam sobie 
sprawę, że te wszystkie 
lata właściwie przespałam, 
przez ciągłe zmęczenie i 
złe samopoczucie, żyłam 
jak we mgle. Nie tylko ja 
zresztą. Miałam wrażenie, 
że wszyscy dookoła mnie 
ciągle tylko narzekają, jak 
kiepsko się czują, jacy są 
zmęczeni. A tam, jak za 
dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki zaszła we mnie 
kolosalna zmiana. Nagle 
miałam mnóstwo energii, 
mogłam się skupić i zaczę-
łam dbać o ważne sprawy, 
chociaż wcześniej tego nie 
robiłam. Zaczęło się od je-
dzenia, do którego nigdy 
nie przykładałam wagi, a przełożyło się 
na inne, ważne życiowe sprawy.

IF:	 I	 wtedy	 zaczęłaś	 studiować	 holi-
styczną	medycynę.
SB:	Tak, chciałam się jak najszybciej do-
wiedzieć, co się tak naprawdę wydarzy-
ło, jak to się dzieje, że jedzenie ma taki 
wpływ na nasze zdrowie. Po skończeniu 
szkoły zaczęłam praktykę, miałam klien-
tów, ale zdałam sobie sprawę, że ciągle 
za mało wiem, że ta wiedza jest ogrom-
na i żeby to robić dobrze, potrzebowa-
łabym jeszcze wielu lat. Zaczęłam nawet 
studiować chińską medycynę, zrobiłam 
kilka semestrów, ale ciągle czułam, że to 
nie do końca moja droga. 

Więc zaczęłam szukać pracy w restau-
racji. I oczywiście zaczęłam od mycia 
naczyń. Ale później zaczęłam gotować  
i ludzie naprawdę pokochali moje jedze-
nie. Pamiętam jednego chłopaka, chyba 

turystę, który po obiedzie - 
pracowaliśmy w otwartej 
kuchni – przyklęknął i po-
wiedział, że to był najlepszy 
posiłek w jego życiu! Więc 
szlify kucharskie zdobyłam 
w tej małej, wegetariańskiej 
restauracji. 

IF:	Mamy	teraz	zimę.	Jaki	
przepis	 byłby	 najodpo-
wiedniejszy	 na	 rozgrza-
nie?	 Co	 poleciłabyś	 na-
szym	czytelnikom?
SB:	Przede wszystkim dużo 
przypraw! Cynamon i imbir, 
szczególnie imbir w prosz-
ku, który ma dużo silniejsze 
właściwości rozgrzewające 
od świeżego. Do herbaty  
i do jedzenia. Mój magicz-
ny sposób na przeziębie-
nie to rewelacyjna kąpiel, 
która wygoni wszelkie zło  
z twojego ciała. Łyżka imbiru  
w proszku i szklanka soli 
Epsom do napełnionej go-
rącą wodą wanny. Leżysz 
tak długo, jak możesz wy-
trzymać, następnie zawijasz 
się w ręcznik lub prześciera-
dło i wypacasz przez godzi-
nę. Nie zapomnij o szklance 
wody obok łóżka. I oczywi-
ście musisz zrobić to przed 
spaniem. Następnego dnia 
nie będzie śladu po prze-
ziębieniu i będziesz czuła 
się jak milion dolarów. 

IF:	 A	 co	 jemy	 w	 chłodne	
dni?
SB:	 Moją ulubioną zupę  
z soczewicy czyli Four  

Corners Soup. Rewelacyjnie rozgrzewa,  
a do tego zawsze ratuje mnie,  
kiedy mam niezapowiedzianych, 
głodnych gości. I indyjski dahl, także  
z soczewicą – z kuminem, kurkumą, im-
birem. Sycące, aromatyczne, idealne na  
chłodne dni. ■

Przepisy	S.	Britton	na	stronie	

www.mynewroots.org
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Czas, pory roku, 
tradycje

Nie bardzo lubię ten czas od jesie-
ni do wiosny. Im starsza jestem, 
czuję coraz większe braterstwo 

dusz z niedźwiedziami, z misiem. Zasy-
piają sobie u schyłku jesieni. W uśpie-
niu przeczekują sobie ten trudny czas, 
a budzą się wracając do życia wraz  
z wiosną i rodzącą się przyrodą. Im bar-
dziej wchodzę w czas swego życia, tym 
częściej nachodzą mnie myśli o prze-
mijaniu, o czasie który biegnie... Czasie 
wyznaczającym cezury wydarzeń, pory 
roku, zmiany wokół nas i w nas… Czas 
i pory roku… Czy któraś jest ważniej-
sza, lepsza? A która jest pierwsza…? 
Takie pytania nie mają jednoznacz-
nej odpowiedzi. Wszystkie pory roku 
są zależne od siebie, następują po 
sobie, ale funkcjonują samodzielnie  
w swoim czasie (przygotowane przez 
poprzedni czas). Która pierwsza, któ-
ra ważniejsza – to tak jak z pytaniem, 
co było pierwsze, jajko czy kura…? 
Wiosna, lato, jesień, zima to nasze na-
zwy  wymyślone przez człowieka, żeby 
móc się między sobą porozumiewać 
dla określenia zmian zauważalnych  
w otaczającej nas przyrodzie i określać 
cezury czasowe dla przygotowania na 
nadejście każdej zmiany.  A pory roku 

w naszej szerokości geograficznej są 
bardzo piękne i różne. Każda ma swój 
czas istnienia, różne atrybuty i sym-
bolikę. Dla mnie wypowiedziana na-
zwa pory roku, to obraz tego czasu.                                                                               
No właśnie, ... zaczęłam od braku sym-
patii dla nadchodzącego czasu. Obra-
zy jesieni i zimy bywają przepiękne, ale 
te inne atrybuty… Coraz trudniej zno-
szę krótkie dni. Ciemno rano, ciemno 
po południu, słońca niewiele, jak na 
lekarstwo. Trudniej pracuje się przy 
sztucznym świetle. Szybko nadcho-
dzący zmrok po południu zniechęca 
do wychodzenia choćby na spacer czy  
innych działań poza domem. Ale schy-
łek jesieni i początek zimy to czas odpo-
czynku dla przyrody. Znów wracam do 
pór roku i natury. Od tego nie pozwala 
mi  się oderwać czas, który nas ogarnia 
nawet w mieście. To czas melancholii, 
zadumy, nadziei i oczekiwania. Pięk-
ny czas! Kolorowa jesień przechodzi  
w nieco smutny, i co tu ukrywać  zgni-
ły i brunatny obraz otoczenia. Gdy tak 
wszystko zamiera, jakby kończy się - 
jesień  przekazuje pałeczkę zimie.

Tekst: Ingeborga Bykowska-Pietrzykowska

Czas zimy. Cisza, spokój, 
biało, czysto. Czas odpo-
czynku i oczekiwania… 
Nadzieja, że znów 
w swoim czasie wszystko 
się odrodzi. 

Przyroda, przynajmniej w naszej sze-
rokości geograficznej, wraz z zimą za-
miera, ale czas kontynuuje swój bieg. 
Mimo zimna, śniegu, pluchy, krótkich 
dni, życie toczy się dalej z rozmachem 
dostosowując do realiów wynikających 
z kalendarza  -  swego rodzaju perso-
nifikacji czasu.  Czas zimy – Boże Na-
rodzenie, Nowy Rok, sporty zimowe, 
zabawy na śniegu, egzaminy szkolne 
i uczelniane. Czas zimy to także czas 
relaksu – ferie szkolne i akademic-
kie, urlopy zimowe – narty. W piękny 
czas zimy wpleciony jest czas Boże-
go Narodzenia z całą swoją tradycją, 
uświęconą od wieków. Oczekiwa-
nie, przygotowywanie, przeżywanie.                                                                                             
Do tradycji wkomponowany jest także 
czas Świąt, koniecznie ze śniegiem! 

„Nigdy nie myślę o przyszłości                                            
Nadchodzi ona wystarczająco szybko …”               
Albert Einstein

Czasem zastanawiam się, jak to 
jest z tym czasem, czy kiedyś 
był wolniejszy?! Czy tylko tak się 
wydaje, że dziś wszyscy pędzimy, 
bo czas pędzi?
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Znakomita większość z nas wciąż czeka 
na śnieg w Święta choć tego szczegól-
nie ostatnimi laty nie da się zaplano-
wać. Bez śniegu Święta wydają się nie-
pełne. Tradycja Bożego Narodzenia w 
naszej szerokości geograficznej to jak 
wspomniałam wyżej, śnieg, od jakiegoś 
czasu choinka, opłatek, sianko pod ob-
rusem, kolędy, odpowiednie potrawy  
w odpowiedniej ich liczbie oraz dodat-
kowe nakrycie dla niespodziewanego 
przybysza. 

Czas Świąt to przede 
wszystkim  czas  radości 
bycia razem, udział 
w obrzędach religijnych, 
udział w tradycyjnej 
Pasterce w Noc Wigilijną. 

Choć Święto Bożego Narodzenia to 
święto religijne, obchodzone jest tra-
dycyjnie przez znakomitą większość  
z nas, nawet tych niewierzących. 
To czas wywarł wpływ na pewne tra-
dycyjne, szczegóły celebrowania Świąt 
i ich przygotowywania. Pamiętam  

z mego rodzinnego domu jak wyglą-
dało przygotowywanie do Świąt, co 
było ważne. Czasy były przaśne, bo 
nie tyle brakowało pieniędzy co pro-
duktów. Ozdoby choinkowe? Samemu 
się robiło: łańcuchy papierowe, bomb-
ki, gwiazdki z cienkich bibułek. Gdy 
ktoś nie miał piekarnika – a nie było 
to rzadkością - to ciasto przygotowa-
ne w domu nosiło się do piekarni. Po 
paru godzinach odbierało się blachy 
i nosiło gotowe do domu. Znakomi-
ta większość moich współziomków, 
w dużym przecież mieście, w okresie 
mojego dzieciństwa nie posiadała lo-
dówki i jakoś sobie radziliśmy, nawet  
w okresie Świąt. Nie pamiętam złego 
czy zepsutego jedzenia, chociaż na 
pewno musiało być trudniej. Na chwilę 
wstąpiłam w czas mego  dzieciństwa, 
wspominając Boże Narodzenie i sama 
zadziwiłam się, jak ten czas wyglą-
dał inaczej, a był piękny i nie czułam 
żeby mi czegoś brakowało. Punktem 
odniesienia była rzeczywistość i czas, 
w który żyłam. Był jaki był, ale my by-
liśmy bliżej siebie, wiele czynności wy-
konywaliśmy wspólnie, cieszyliśmy się 
z małych rzeczy, wierzyliśmy w swoje 

Czasem zastanawiam się, jak to 
jest z tym czasem, czy kiedyś 
był wolniejszy?! Czy tylko tak się 
wydaje, że dziś wszyscy pędzimy, 
bo czas pędzi?

możliwości i nie rezygnowaliśmy ze 
spraw trudnych. Czasem zastanawiam 
się, jak to jest z tym czasem, czy kiedyś 
był wolniejszy??? Czy tylko tak się wy-
daje, że dziś wszyscy pędzimy, bo czas 
pędzi. Postęp nauki, techniki, różne 
odkrycia, wynalazki, że nie wspomnę  
o podróżach kosmicznych i coraz  szyb-
szym pokonywaniu odległości między 
kontynentami – bardzo zmieniły nasze 
życie. Wszystko świadomie i podświa-
domie robimy na czas, zrobiliśmy się 
wygodniejsi, a zdobycze nauki, tech-
niki rozleniwiły nas. Trudno negować 
postęp – żyjemy dłużej, lepiej i wygod-
niej, ale coraz dalej od siebie;  bardziej 
samotnie i coraz mniej – wbrew dekla-
racjom – pielęgnujemy tradycje.

„Żyjemy dłużej,
ale mniej dokładnie
i krótszymi zdaniami”. 
Wisława Szymborska ■
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SLOW, Wywiad	z	Martą	Niedźwiecką
Rozmawia:	Fundacja	STOMAlife

Marto,	 to	 jak	 jest	 z	 tym	 seksem?	 Na-
pisałaś	 książkę	 pt.	 „Slow	 Sex”.	 Czy	 to	
oznacza,	 że	 wolniej	 znaczy	 lepiej?	 To	
chyba	trochę	dyskryminuje	tych,	którzy	
lubią	 jednak	 szybko…	A	może	 tak	 na-
prawdę	w	SLOW	nie	 chodzi	 o	wolniej,	
tylko	bez	narzuconych	reguł?

MN: Z tym slow seksem i w ogóle z sek-
sem jest tak, że nie ma żadnej normy  
i żadnej reguły, która kazałaby nam to 
robić szybko albo wolno. W ogóle ciężko 
jest powiedzieć, co to znaczy szybko albo 
wolno. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do 
całego aktu seksualnego, który trwa mniej 
więcej do półtorej godziny to inaczej bę-
dziemy definiować „wolno”, niż osoba, 
która normalnie uprawia seks przez 20 
minut. W książce, którą napi-
sałam hasło „slow sex” ma 
przypominać o znalezieniu 
własnego tempa w seksie, 
czyli określeniu tego, co tak 
naprawdę lubię, ile jest mi po-
trzebne czasu, żebym poczuła 
satysfakcję, gdzie się w tym 
wszystkim mogę spotkać z part-
nerem lub partnerką. Slow seks 
przez to, że odnosi się do całego slow 
movementu – ruchu powolnościowego, 
nie oznacza, że ludzie wierzący w tę ideę, 
robią wszystko bardzo wolno, tylko uważ-
niej, bardziej świadomie. Wszystko po to, 
aby czerpać jak największą przyjemność  
i rozkosz z tego, co się robi. Dlatego sta-

rają się jeść trochę wolniej, kochać bar-
dziej świadomie, by nie wpadać w rutynę. 
Dzięki temu te zwykłe czynności takie jak 
podróżowanie, czytanie, jedzenie, kocha-
nie się, są nasycone jeszcze większą przy-

jemnością.
Paradoks ludzkiego mózgu i trochę 
cywilizacji, w której żyjemy, polega 
na tym, że im szybciej coś robimy, 
tym bardziej powierzchowne do-
świadczenia przeżywamy. Jeżeli 

kochamy się bardzo szybko i nie-
uważnie, to w krótkim czasie seks staje 

się rutynowy i pozbawiony tego „czegoś” 
– przyjemności, rozkoszy, swojej esencji.

Czas,	ciało,	świadomość,	uważność	i	ry-
tuały	– to	pięć	filarów,	na	których	opie-
ra	się	Slow	Sex.	Książka	zdecydowanie	
zaprzecza	tezie,	że	seks	zarezerwowany	

jest	wyłącznie	dla	prokreacji,	co	więcej	-	
wychodzisz	z	założenia,	że	dobry,	spra-
wiający	 przyjemność	 seks	 wpływa	 po-
zytywnie	na	wszelkie	aspekty	naszego	
życia	i	aby	w	pełni	go	spróbować	trzeba	
pokonać	 wewnętrzne	 bariery	 i	 poeks-
perymentować.

MN: Książka zbudowana jest z pięciu roz-
działów, a każdy z nich zawiera dwie czę-
ści – teoretyczną z wywiadem i opisem 
wszystkich tych pięciu filarów oraz cześć 
praktyczną, która na poziomie własnych 
doświadczeń pozwala zrozumieć, o co tak 
naprawdę chodzi w slow seksie. Pięć fila-
rów, na których opiera się „Slow sex” nie 
jest jednak tablicą z pięciorgiem przyka-
zań. To pewnego rodzaju rekomendacja, 
wskazująca pięć obszarów, które nale-
ży objąć szczególną uwagą. Zachęcam  

slow, slow
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w książce, aby zastanowić się, co dla każ-
dego z nas znaczy własne ciało i jak z niego 
korzystać w czasie seksu, czym jest czas  
i czy jestem w stanie być uważna. Wszyst-
ko po to, aby zacząć konstruować swoją 
świadomą narrację seksualną, zwiększać 
swoją wiedzę i co najważniejsze mieć  
z seksu po prostu coraz więcej.
Najważniejszym celem przejścia przez tę 
książkę, zarówno przez ćwiczenia i część 
teoretyczną, jest zrozumienie, że seks to 
nie tylko prokreacja. Nie jest to kompe-
tencja, którą jako ludzie automatycznie 
posiadamy. Mamy jedynie zdolność roz-
mnażania się. Jednak, aby być dobrym 
kochankiem i odczuwać przyjemność oraz 
satysfakcję z seksu, potrzebujemy nauczyć 
się bardzo wielu rzeczy o seksie oraz o sa-
mym sobie w seksie. Kiedy posiądziemy 
wiedzę m.in. o tym, jak działa nasza łech-
taczka, w jaki sposób przedłużyć erekcję 
czy jak my sami wchodzimy w seksualność, 
jakie mamy obawy i nadzieje, to taka zin-
tegrowana seksualność wzbogaci wszyst-
kie aspekty naszego życia. Co więcej, 
spowoduje, że związki będą lepsze. Nie 
tylko te z partnerem czy partnerką, ale 
również nasze przyjaźnie. Będziemy po 
prostu lepiej żyć. Może się to przełożyć 
nawet na życie zawodowe. Zyskując wyż-
szą samoocenę, będziemy bardziej pewni 
siebie także w pracy, inaczej podchodząc 
do wyzwań, które do tej pory były nie do 
pokonania. Aby osiągnąć taki stan nie są 
wymagane żadne skomplikowane rzeczy. 
Na samym początku potrzebujemy jedy-
nie trochę czasu i determinacji, tak aby 
zająć się sobą, swoim ciałem, swoją sek-
sualnością w sposób, który sugeruję w tej 
książce bądź inny. Ten znaleziony przez 
samego siebie może być lepszy, ciekaw-
szy czy skuteczniejszy od tego opisanego  
w „Slow seksie”.

Czy	 według	 Ciebie	 seks	 jest	 równo-
znaczny	z	miłością?

MN: Seks zdecydowanie nie jest jedno-
znaczny z miłością. Często może być tak, 
że mamy gorszy seks z ludźmi, których 
kochamy. Spowodowane jest to tym, 
że bardziej zależy nam na ich opinii, na 
ich podejściu do nas, na ich akceptacji  
i uznaniu. Wśród moich pacjentów bar-
dzo często pojawiają się osoby, które 
deklarują dużo lepsze spotkania seksual-
ne poza stałym związkiem, niż w jego ra-
mach. Niestety jest to bolesny paradoks 
naszego życia. Bywa też tak, że wierzymy 
w miłość, która jest gwarantem dobrego 
seksu. Myślimy, że jeśli istnieje silna więź 
psychiczna, to seks nie stanowi żadnego 
problemu. Prawda jest jednak taka, że  
w takich przypadkach może być dużo 
trudniej. Mamy zdecydowanie więcej 
obaw i lęków związanych z taką relacją. 
Dlatego nakłaniam do myślenia o seksie 
i miłości osobno. Oczywiście, jeżeli ktoś 
kogoś kocha, to seks nadal pozostaje 
bardzo ważną czy też jedną z najważniej-
szych form wyrażania uczuć. Jednak takie 

rozdzielenie w myśleniu o seksie i miłości 
może nam pomóc traktować je jako sa-
moistne. Nie myślmy, że kryzys seksualny  
w naszym związku oznacza wyłącznie ko-
niec miłości, ale jest czymś, co wymaga od 
nas większego zaangażowania i opieki.
Takie rozdzielenie miłości i seksu pomaga 
bardzo często kobietom, które doświad-
czają przeróżnych stłumień i trudności 
na tle seksualnym. Pozwala im zrozumieć, 
jak wiele rzeczy niezwiązanych z miłością 
i swoim systemem emocjonalnym mają 
powiązanych z seksem. Przykładowo pod 
seks podpinają wstyd, niepewność wła-
snego ciała, a to w konsekwencji rzutuje 
na ich związki emocjonalne. Wydaje się im, 
że jest coś nie tak z relacją, w której pozo-
stają. Czasem są to przekonania związane 
tylko i wyłącznie z ich seksualnością. Ich 
związek nie ma z tym nic wspólnego. Dla-
tego namawiam każdego do choćby cza-
sowego rozdzielenia sobie w głowie seksu 
i miłości. Pozwoli to nam zobaczyć, co tak 
naprawdę te jakości dla nas znaczą i jak je 
realizujemy.

Kiedy	 mamy	 problem	 z	 zaakceptowa-
niem	 wizerunku	 naszego	 ciała?	 Ow-
szem,	 z	 każdej	 strony	 atakuje	 nas	 slo-
gan	 „zaakceptuj	 siebie”.	 Potrafisz	 mi	
powiedzieć,	 jak	ma	tego	dokonać	oso-
ba,	 której	 właśnie	 wyłoniono	 stomię	 
i	czuje	się	tak,	że	najchętniej	schowała-
by	się	pod	ziemię?

MN: W naszej kulturze w ogóle mamy 
duży problem z akceptacją własnego ciała. 
Wbrew pozorom, dotyczy to zarówno ko-
biet jak i mężczyzn. Chociaż to panie mają 
większe wyzwanie, ze względu na stawia-
ne przed nimi coraz większe oczekiwania 
bycia wiecznie piękną i młodą w związku. 
To bardzo trudne, nawet jeśli ktoś nie jest 
w chronicznej kondycji, która będzie mu 
towarzyszyć do końca życia. Jesteśmy sta-
le indoktrynowani wizerunkami dostarcza-
nymi przez popkulturę, które mówią nam, 
że istnieje jakaś norma wyglądu. Kiedy za-
czynamy chorować to nie dość, że mamy 
świadomość niemożność dorośnięcia do 
tej abstrakcyjnej, wyidealizowanej normy, 
to wiemy również, że oddalamy się nawet 
od takiego średniego wzorca osoby zdro-
wej. Jest to niezwykle dramatyczna sytu-
acja. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, 
co należy w takich przypadkach zrobić  
i jak to rozwiązać.
W pierwszym etapie oswajania się ze sto-
mią, kluczowe wydaje się uświadomienie 
sobie tego, że jako człowiek, kobieta czy 
mężczyzna, mamy nadal prawo do tego 
wszystkiego, co było naszym doświadcze-
niem przed chorobą. Stomia nie powodu-
je, że jesteśmy na jakimkolwiek poziomie 
gorsi czy inni od „zwykłego” człowieka. 
Co to oznacza dla każdego z wyłonioną 
stomią i co będzie taka osoba musiała 
zrobić, to jest oczywiście oddzielna od-
powiedź. Niektórzy będą potrzebowali 
wsparcia psychologa, natomiast inni upo-
rają się z tym samodzielnie. Na pewno 

w przypadku kondycji chronicznych, np. 
związanych z chorobami układu rucho-
wego, z nowotworami, ze stomią, z utra-
tą kończyn, konieczna jest rekonstrukcja 
swojego postrzegania cielesności. Należy 
zrozumieć, co w ramach tych warunków, 
które mam teraz, jestem w stanie osią-
gnąć. To jest drugi krok w tym wszystkim. 
W pierwszej kolejności trzeba zdać sobie 
sprawę z tego, że nawet jeżeli mam wy-
łonioną stomię to jestem pełnoprawnym 
człowiekiem. Stawienie świadomego opo-
ru przekazom kulturowym wydaje się nie 
do przecenienia. Drugie to zrozumienie, 
że nawet jeśli choroba zmienia to jak żyję, 
to niekoniecznie musi być tak, że świat  
w związku z chorobą nam coś zabiera. To 
my sami musimy dostosować się do zmie-
niających warunków. Jest to o tyle skom-
plikowane, że zazwyczaj wyłonieniu stomii 
towarzyszą przeróżne stany związane np.  
z chorobami układu pokarmowego. Za-
wsze należy ujmować to całościowo. To 
znaczy, że osoba z wyłonioną stomią po-
trzebuje zobaczyć siebie w swojej kondy-
cji, ze wszystkimi problemami, które może 
napotkać, np. trudnościami w poruszaniu 
się, z obawami z wyjściem na basen czy 
plażę. Taka osoba musi pracować bardzo 
konkretnie samodzielnie bądź ze wspar-
ciem specjalistów nad tym, by jak najwię-
cej ocalić z tego świata, który był jego 
wcześniejszym doświadczeniem.

A	co	 jeśli	 już	poradzimy	 sobie	 sami	 ze	
sobą,	 ale	 okazuje	 się,	 że	 dla	 naszego	
partnera	 nowa	 sytuacja,	 nowy	 wygląd	
partnera	stanowią	blokadę	w	powrocie	
do	intymności?	Co	wtedy?	Przeczołgani	
chorobą	i	zmaganiem	o	własną	akcepta-
cję	stajemy	przed	kolejnym	murem.

MN: Polskie realia są takie, że odważniej 
wobec wyzwań życiowych stają kobie-
ty. Oczywiście to nie reguła, ale istnieje 
pewna prawidłowość, że to kobiety są 
bardziej otwarte czy zaciekawione tym, co 
można zrobić by poprawić swoją sytuację 
życiową. Dla mężczyzn choroby czy stany 
zmienionej kondycji ciała bardzo często 
potrafią być wielkim ciosem tożsamościo-
wym. Szczególnie w takich przypadkach 
powinni oni poszukiwać rady specjalisty. 
Co jednak zrobić w takiej konkretnej sy-
tuacji, kiedy jesteśmy w związku, mamy 
wyłonioną stomię i potrzebujemy dojść 
do ładu sami ze sobą. Jak jeszcze zadbać 
przy tym o związek? Doradzałabym ra-
dzenie sobie z taką sytuacją od samego 
początku razem z partnerem/partnerką. 
To znaczy nie izolować drugiej osoby, 
czyli „najpierw ja muszę sobie z tym pora-
dzić, a dopiero potem będziemy wspólnie  
o tym rozmawiać”. Od wyłonienia stomii 
do momentu, w którym sobie z tym sami 
poradzimy, może się zdarzyć tak dużo rze-
czy, że partner poczuje się wyizolowany 
i nie będziemy mieli ze sobą o czym roz-
mawiać. Od początku razem powinniśmy 
szukać pomocy, konfrontować się z nową 
rzeczywistością we dwoje. Jeżeli jest to za 
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„                                   
śmiech	i	miłość 
mogą nas uratować. 

Absolutna prawda! 
Miłość i śmiech. 

Trzeba sobie mówić, 
że się kochamy 

trudne dla partnera to wydaje mi się, że należy zdać sobie spra-
wę, że nawet na mocy miłości, nie można wymagać od drugiej 
osoby, wzięcia na siebie trudności, z którą sobie nie radzi. Cho-
roba jest stanem kryzysowym. Fantastycznie, jeśli dwoje partne-
rów próbuje się z nią zmierzyć. Jeżeli jednak jedna osoba mówi 
„nie dam rady”, to dramatyczną konkluzją jest to, że ma ona do 
tego prawo. To bardzo trudne, ale nie możemy zmusić partnera 
do tego, żeby z nami został, trwał przy nas, kochał nas i uważał za 
atrakcyjną, jeżeli jest to ponad możliwości psychiczne tej osoby.

Jak	przygotować	Partnera,	 czyli	 jak	mu	powiedzieć	o	 tym,	
że	mamy	coś	 innego	niż	zwyczajni	 ludzie	 -	stomię?	Czy	
jest	na	 to	 jakiś	 idealny	moment?	A	czy	możemy	
zawczasu	przygotować	się	na	zmianę?	Zmia-
nę	sytuacji,	wyglądu,	chorobę?	Jak	budo-
wać	nasze	relacje	intymne,	żeby	nawet	
największy	 wybuch	 nie	 pozostawiał	
wyłącznie	zgliszczy?

MN:	W tworzeniu relacji, która ma 
być odporna na kryzysy i dramaty, 
najważniejsza jest komunikacja. 
Ważniejsza nawet od tego, czy lu-
dzie się kochają. Jeżeli jest miłość, 
ale partnerzy nie potrafią ze sobą 
rozmawiać, to w przypadku cho-
roby to wielkie uczucie może oka-
zać się niewystarczające w nowej 
sytuacji. Doradzam, by komuniko-
wać się od samego początku, kiedy 
się w kimś zakochujemy i otwarcie 
mówić nawet o trudnych rzeczach. Nie 
przemilczajmy takich kwestii. Nie idźmy 
wzorem bohaterów książkowych, którzy 
przez kilkaset stron milczą, nie ujawniając 
swojego wrażliwego wnętrza i obaw. Brak roz-
mowy oznacza tu głębokie uczucie, ale jednocześnie 
duże obawy. Nie bierzmy z nich przykładu, bo zadaniem takiej 
literatury jest przede wszystkim utrzymanie czytelnika w jak naj-
dłuższym napięciu. Bohaterowie popkultury żyją innym życiem 
niż my sami. W rzeczywistości od samego początku musimy roz-
mawiać, żeby móc się w ogóle z kimś spotkać. Kiedy ludzie się 
poznają bądź kiedy są już w związku i chcą go świadomie kształ-
tować, muszą nauczyć się rozmawiać ze sobą w sposób nieinwa-
zyjny. Tak, by móc komunikować swoje potrzeby.

Często	mówiąc	o	seksualności,	mamy	w	głowie	obraz	same-
go	aktu	seksualnego.	A	 to	przecież	znacznie	więcej,	praw-
da?	Czy	to	nadzieja	dla	tych,	którzy	z	różnych	powodów	nie	
mogą	doświadczyć	 satysfakcji	 z	 samej	penetracji,	np.	męż-
czyźni,	którym	w	wyniku	zabiegu	uszkodzono	nerwy	i	mają	
problem	z	erekcją?	Taki	problem	często	dotyczy	mężczyzn	 
z	wyłonioną	urostomią.	Czy	mogą	jeszcze	liczyć	na	udane	ży-
cie	seksualne?

MN: Seks to nie tylko i wyłącznie penetracja. Jedną z wielkich 
zmian, które możemy sobie zafundować w ramach naszej seksu-
alności, to nie myśleć i utożsamiać aktu seksualnego tylko i wy-
łącznie z taką sytuacją. Opłaca się to również ludziom zdrowym. 
Dzięki temu, że przestają utożsamiać seks z penetracją, dostają 
więcej pomysłów na to, jak realizować się seksualnie i doznawać 
przy tym satysfakcji. Natomiast dla ludzi, którzy są obarczeni 
chronicznymi schorzeniami, jest to po prostu nie do przecenie-
nia. Jeżeli np. mężczyzna z wyłonioną urostomią będzie myślał  
o seksie jako o penetracji swojej partnerki, to w sposób oczy-
wisty jest on w miejscu dużego dyskomfortu psychicznego. Na-
tomiast jeśli zrozumie, że to co może dać swojej drugiej poło-
wie i samemu też wziąć jest bogatsze od samej penetracji, to 
uzyskujemy przeróżne formy aktu seksualnego. Seks francuski, 
seks analny, stymulacja dotykiem stref erogennych, niebędą-
cych genitaliami czy wykorzystywanie gadżetów do uzyskiwania 

większej satysfakcji. Tak naprawdę takie życie seksualne po-
mimo trudności w osiąganiu erekcji, może być bardzo bogate  
i niezwykle satysfakcjonujące. Trzeba pamiętać, że ludzkie ciało 
ma ogromne możliwości adaptacyjne. Jeśli na skutek uszkodzeń 
tracimy możliwość osiągania satysfakcji seksualnej z pobudzania 
stref genitalnych, to najczęściej jakieś drugo- czy trzeciorzędo-
we strefy erogenne przejmują częściowo bądź w całości funkcje 
tych pierwszorzędowych. Przykładowo, nie mogąc doznawać or-
gazmu genitalnego, możemy zacząć odczuwać bardzo intensyw-
ne orgazmy analne albo te ze stymulacji sutków bądź zupełnie 
innej strefy, która do tej pory nie była eksplorowana. Zachęcam 
do eksperymentowania i próbowania, do poszerzenia własnego 

myślenia o tym, że seks nie zawsze oznacza penetrację. 
To tylko jedna z bardzo wielu koncepcji, którą mo-

żemy wykorzystać w takiej zdrowej i zintegro-
wanej seksualności.

Zapewne	nie	ma	gotowej	recepty	dla	
wszystkich,	 ale	 jak	 odnaleźć	 sposób	
na	udane	relacje,	które	wyjdą	poza	
ramy	 rutynowego	 aktu	 seksualne-
go?	 Przecież	 jak	 udowadniasz	 na	
kartach	książki,	satysfakcja	w	sek-
sie	nie	jest	lub	nie	musi	być	równo-
znaczna	z	orgazmem.

MN: Dokładnie tak, udany seks nie 
musi przecież oznaczać tylko orga-

zmu. Powiedziałabym nawet, że pod-
porządkowanie satysfakcji seksualnej 

„terrorowi orgazmu” to niebezpieczny 
kierunek. Jeżeli nawet przez dłuż-

szy czas partnerom nie udaje się 
osiągnąć orgazmu, to mamy 
skłonność do popadania  
w różne histeryczne stany 
wokół tego. Należy trzeźwo 

traktować fakty takie, jakimi są. W seksie 
ludzie osią- gają bardzo wiele. Orgazm 
jest jedną z form uzyskiwania satysfakcji sek-
sualnej. W sek- sie chodzi też o bliskość, ekspresję 
uczuć, intymność, budowanie więzi, ale nawet sama przyjem-
ność czy rozkosz seksualna, nie zawsze muszą przyjmować formę 
orgazmu. Bardzo często kobiety, które nie doświadczają orga-
zmu przez chwilę albo w czasie pojedynczego stosunku, mówią 
swoim partnerom, że i tak czują się dobrze, bo ten seks spełniał 
ich potrzeby emocjonalne, seksualne. Fakt niewystąpienia or-
gazmu nie jest dla nich dowodem na to, że coś było nieudane. 
Pozbycie się tyranii, że każdy seks musi się skończyć orgazmem, 
jest też bardzo uwalniające, bo wtedy mamy większy obszar,  
w którym możemy się bawić i eksperymentować zamiast po pro-
stu zmierzać do celu na zasadzie pobudzenie, stymulacja, or-
gazm i koniec. Zyskujemy więcej przestrzeni w ramach tego aktu.

A	teraz	poproszę	konkrety.	Jak	sprawić,	żeby	ten	ogień,	któ-
ry	zazwyczaj	 jest	na	początku	związku,	relacji	buchał	coraz	
wyżej,	a	nie	tlił	się	smętnie?	Niektórzy	twierdzą,	że	taka	jest	
dynamika	 relacji	 intymnych,	 ale	 Ty	 chyba	 się	 nie	 zgadzasz	 
z	tą	teorią,	że	pozostając	w	trwałym	związku	skazani	jeste-
śmy	na	rutynę	i	ziewanie	z	nudów?

MN: Z podtrzymywaniem namiętności w związku to poważna 
historia. Z jednej strony na pewno można potrzymać ogień,  
z drugiej natomiast strony, na pewno się nie da. Co mam na myśli 
– nie da się przekroczyć magicznego okresu zakochania i zwią-
zanego z nim hormonalnego peaku, takiej wyżyny hormonalnej. 
Jak jesteśmy zakochani, w naszym ciele szaleje koktajl hormonal-
ny endorfiny, serotoniny, dopaminy, adrenaliny, który powoduje, 
że wszystko co robimy z osobą w której jesteśmy zakochani jest 
absolutnie fantastyczne. Ten seks wcale nie musi być taki super 
dobry, żeby i tak był fantastyczny, ponieważ my go robimy z oso-
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bą, w której jesteśmy zakochani. Te hor-
mony będą stopniowo gasnąć, to jest nor-
malna fizjologia zakochania i nie zmienimy 
tego w żaden sposób. Nie zdołamy, nawet 
wobec osoby, którą kochamy najbardziej 
na świecie, zmusić swojego ciała do pro-
dukcji dopaminy i endorfin dłużej niż jest 
to możliwe. Co możemy zrobić? Oprócz 
tej mitycznej komunikacji, o której mówi-
łam wcześniej, trzeba dbać o życie seksu-
alne od samego początku. Nie należy za-
kładać, że ono będzie takie zawsze. Kiedy 
para zaczyna ze sobą być to od początku 
czuje potrzebę spędzania czasu ze 
sobą, dowiadywania się różnych 
rzeczy na swój temat, otwierania 
się na pewne eksperymenty, nie 
tylko seksualne, ale i emocjonalne 
powodujące, że budują oni auten-
tyczną więź, która przetrwa spadek 
hormonów. Kiedy hormony spadną, oka-
zuje się, że oni dalej się kochają i mogą  
w sypialni mieć fantastyczny, namiętny 
oraz satysfakcjonujący seks. Ponieważ zbu-
dowali więź, wiedzą co lubią i są otwarci 
na eksperymenty, bo nie boją się że druga 
osoba będzie ich oceniać. To jest najprost-
sza metoda na ogień w związku, ale zara-
zem bardzo trudna, bo mało osób bierze ją  
w ogóle pod uwagę. Większość ludzi trwa 
w tym zakochaniu super szczęśliwymi, 
że się zdarzyło, a jak ono się kończy to 
dramatyzują, że się skończyło. Nie biorą  
w ogóle odpowiedzialności za to, że do-
brą, namiętną relację trzeba po prostu bu-
dować. Ona się nie zdarza sama z siebie.

Potrafisz	w	otwarty	sposób	rozmawiać	
o	seksie.	Taka	jesteś,	taki	masz	zawód.	
Ale	 przecież	 zdajesz	 sobie	 sprawę	 
z	 tego,	że	większość	Polaków	o	seksie	
nie	rozmawia,	część	go	nawet	nie	upra-
wia,	a	reszta	robi	to	po	cichu	i	przy	zga-
szonym	świetle.	Jednym	słowem	sex	to	
nadal	tabu	(zupełnie	jak	stomia),	pomi-

mo	XXI	wieku.	Czy	można	w	tej	pruderii	
odnaleźć	 przyjemność	 z	 seksualności?	
Czy	 jest	 sposób	pozbycie	się	nadmier-
nej	pruderii?

MN:	W Polsce rozmowy o seksie są uję-
te w bardzo negatywnym kontekście, 
tak samo z resztą jak publiczne dyskusje  
o intymności czy o rzeczach z tym zwią-
zanych jak prokreacja. Prawa reproduk-
cyjne, aborcja, in vitro, itd. te tematy 
nakładają na rozmowy o seksie dodatko-
wy ciężar, pomimo że te rozmowy same  

z siebie łatwe nie są. Na pytanie, czy 
można mieć udany seks, kiedy jest 
się osobą pruderyjną, skłonna 
bym była odpowiedzieć, że raczej 
nie. Na pewno są osoby, które nie 

rozmawiając o seksie i nie zajmując 
się w ogóle tym tematem, na mocy 

dobrego dopasowania z partnerem albo 
jakichś innych dodatkowych czynników 
mają udane życie seksualne. Jednak 
nie można tego tak przyjąć jako regu-
łę. Jeżeli przez pruderię rozumiemy 
wstyd i blokady psychiczne, wtedy 
musimy to przekroczyć, żeby móc się 
cieszyć seksem bez lęku. Pruderia będzie 
systemem przekonań, które powodują, 
że boimy się robić pewne rzeczy, bo ich 
nie wypada robić albo nie będziemy mó-
wić o różnych rzeczach, bo nie wolno. To 
samo będzie dotyczyć inicjowania seksu, 
bo ktoś kiedyś powiedział, że przyzwo-
ite kobiety tego nie robią. Jak mamy tak 
dużo obostrzeń i obaw w sobie to marne 
szanse, żebyśmy się w tym seksie jakoś 
wyzwolili z pewnych okowów i skupili się 
na sprawianiu przyjemności sobie nawza-
jem. Tego się nie da tak przekroczyć po 
prostu, mówiąc sobie „jutro przestaję być 
pruderyjna”. Są to zwykle dość skompli-
kowane mechanizmy związane z naszym 
dorastaniem, wychowaniem, pewnymi 
poglądami, w które wierzymy. Na pewno 

można to dekonstruować. W książce sta-
ram się ten proces dosyć precyzyjne opi-
sać tłumacząc, że trzeba zacząć od prze-
konań, spojrzeć na swoje ciało, jak ono  
w seksie działa. Dobrą wiadomością jest 
to, że można to zrobić w każdy wieku. 
Można być dwudziesto-, trzydziesto-, 
czterdziesto-, pięćdziesięciolatkami, któ-
rzy próbują pruderię przekroczyć. To na-
prawdę może się udać i zaprowadzić nas 
do fantastycznych odkryć w sferze seksu 
i tego, kim jesteśmy. Oprócz zupełnie 
przypadkowych sytuacji, ciężko mi sobie 
wyobrazić, że żyjemy kilkadziesiąt lat na 
tym łez padole i w ogóle nie rozmawiamy 
o seksie, jesteśmy bardzo zablokowani, 
bardzo się boimy i dalej mamy udany, sa-
tysfakcjonujący dla nas seks. To jest trud-
ne do wyobrażenia, bo lęki zwyciężają  
w tej sytuacji.

Czy	według	Ciebie	intymność,	seks,	bli-
skość	zarezerwowana	jest	wyłącznie	dla	
młodych?

MN: Ani wiek, ani stan ciała czy choro-
ba, kondycja nie są przeciwskazaniem do 
udanego życia seksualnego. Zaryzykowa-
łabym nawet stwierdzenie, że rzeczy zwią-
zane z głęboką intymnością i bliskością 
dużo łatwiej osiąga się w wieku dojrzałym. 
Jak jesteśmy młodzi to trochę jesteśmy 
nastawieni performatywnie, czyli zależy 
nam na ilości, a nie na jakości. Pewne rze-
czy są możliwe do przeżycia czy do wyko-
nania tylko w parach, które się dobrze czy 
bardzo dobrze znają. Choroba może być 
takim momentem, w którym zaczynamy 
eksplorować bliskość i intymność, bo już 
nie możemy uprawiać performatywnego 
seksu, nastawionego na ilość. Musimy się 
zająć sobą na głębokim poziomie. Mu-
simy się dogadać z partnerem, jakoś się  
z nim spotkać. Wtedy też pojawia się taka 
wewnętrzna świadomość, że w tym seksie 
chodzi o coś innego niż samo libido. Bar-
dzo często młodzi ludzie nie mają takiej 
świadomości. Nie przeceniałabym seksu 
młodych, bo on bardzo często bywa po-

wierzchowny i niezakorzeniony, płytki 
po prostu. Oczywiście osoby chore 
czy takie, które czują, że ich ciało się 
starzeje, potrzebują poradzić sobie  
z obrazem ciała i pogodzić się z fak-

tem, że nie wyglądają już jak dwudzie-
stolatki. Myślę, że to jest trochę inna 
opowieść od tej głównej. Seks w wieku 
dojrzałym czy udane życie seksualne  
w wypadku choroby jest jak najbardziej 
możliwe i potrafi być wzbogacone o in-
tymność, której brakowałoby nam wcze-
śniej. Nic nie zmusiłoby nas do tego, żeby 
odpowiadać sobie na trudne pytania  
i zajmować się seksem w sposób inny niż 
standardowy. ■
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Śledź marynowany 
w czerwonym winie

MARYNOWANY ŚLEDŹ
500g filet ze śledzia
0,75ml wino czerwone
70ml miód
1 cebula
goździki, jałowiec, liść laurowy, ziele angielskie

Pokrojoną wcześniej cebulę przesmażamy, zalewamy 
czerwonym winem, dodajemy miód i resztę przypraw 
korzennych. Zagotowujemy, studzimy. W razie 
potrzeby gorycz balansujemy miodem a słodycz 
- octem winnym. Wrzucamy śledzie do zalewy  
i odstawiamy na około 6-8 godzin. Po czym wyciągamy  
z zalewy.

PIECZYWO NORDYCKIE
250g mąki pszennej
7g drożdży (instant)
250ml wody

Wszystko mieszamy, dajemy do odpoczynku. Po czym 
rozsmarowujemy cienko na pergaminie i pieczemy w 180°C 
do uzyskania lekko brązowego koloru. 
Po wystudzeniu pieczywo powinno być chrupkie. Smarujemy 
je marmoladą śliwkową.

* Do śledzia możemy dać kwaśnej wiejskiej śmietany  
(lub śmietanę wymieszaną z sokiem z cytryny).

MARYNOWANA
CEBULKA SZALOTKA
Cebulkę kroimy na pół i opalamy jak na rosół.
W międzyczasie zagotowujemy 300ml wody, 200ml octu  
i 100g cukru z liściem laurowym i zielem angielskim. Wrzucamy 
cebulkę do wywaru i studzimy.
Zostawiamy do zamarynowania w lodówce na 12 godzin.

Niesamowity Szef kuchni w warszawskim winebarze  
i restauracji Alewino, która znajduje się w samym centrum 
Warszawy, w wyjątkowo klimatycznym podwórzu Domu 
Kraszewskiego z 1860 roku. 

Swoje pierwsze kucharskie szlify zdobywał w PRB  
w Pałacu Sobańskich, a później na stanowisku chef de partie 
u boku swojego mistrza w Restauracji la Rotisserie. W swojej 
autorskiej kuchni wykorzystuje wieloletnie doświadczenie, by 
z pasją tworzyć wyjątkowe dania. Inspiracje czerpie z lokalnej 
tradycji i kuchni, gotując ze świeżych, sezonowych produktów 
najwyższej jakości, podkręcając je azjatyckimi nutami.

W jego kuchni najważniejszy jest SMAK! A więc smacznego!  ■

Sebastian 

Wełpa
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„Obniżenie masy ciała, problemy z niedoborami skład-
ników odżywczych to częste trudności z jakimi zma-
gają się pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna  
i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Odpowiednio 
dobrana dieta może być bardzo pomocna w skutecznym 
rozwiązaniu tych problemów i poprawie stanu zdrowia.

1 
ZADBAJ O ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ  
POSIŁKÓW
Przy zwiększaniu masy ciała jedz nie mniej 
niż 6 posiłków dziennie o stałych porach. 
Wiele osób unika jedzenia, bojąc się wy-
stąpienia dolegliwości. Ta rezygnacja po-

garsza jednak stan zdrowia, doprowadza do spadku 
masy ciała, osłabienia i obniżenia odporności. Twoje 
posiłki powinny być jedzone systematycznie, ale nie 
powinny mieć dużej objętości. Dzięki temu będą lepiej 
„przyjęte” przez przewód pokarmowy niż posiłki skła-
dające się z dużej ilości produktów.

2 
ZWRÓĆ UWAGĘ NA ODPOWIEDNI 
SKŁAD DIETY
Dieta zwiększająca masę ciała powinna 
bazować na produktach, które są dobrze 
tolerowane przez Twój organizm tzn. na 
takich, które nie powodują dyskomfortu 

ani biegunki. W różnych fazach nieswoistych zapaleń 
jelit tolerancja na produkty jest niejednakowa. Aby to 
usystematyzować i poczuć się bezpiecznie, warto ko-
rzystać ze starego sprawdzonego sposobu, jakim jest 
prowadzenie dzienniczka odżywiania. Spróbuj rozpo-
cząć spisywanie tego, co jesz i pijesz w zwykłym zeszy-
cie, wraz z krótką informacją jak czułeś się po danym 
posiłku. Zapisywanie orientacyjnych ilości spożywa-
nych produktów będzie dodatkowo pomocne w usta-
leniu optymalnej wielkości porcji.
W przypadku nieswoistych zapaleń jelit podręczni-
kowe zalecenia sugerują wybór diety lekkostrawnej,  
z ograniczoną ilością tłuszczu i błonnika oraz ze zwięk-
szoną ilością białka. W zaleceniach zwraca się również 

uwagę na odpowiedni poziom witamin i składników 
mineralnych, które bywają niedoborowe zarówno  
u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grube-
go, jak i z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Dotyczy to 
przede wszystkim kwasu foliowego, żelaza, witaminy 
B12, a także wapnia, magnezu czy cynku. Poniżej znaj-
dziesz informacje w jakich produktach możesz znaleźć 
te składniki. Trzeba jednak pamiętać, że niedobory 
składników nie zawsze wynikają z niskiego ich spoży-
cia, ale bardzo często są rezultatem ich zaburzonego 
trawienia czy utraty.

3 
W ZWIĘKSZANIU KALORII BĄDŹ  
CIERPLIWY I SYSTEMATYCZNY
Nie da się przytyć z dnia na dzień. Pro-
ces zwiększania masy ciała wymaga 
cierpliwości i systematyczności. Zwięk-
szenie masy ciała jest możliwe po dostar-

czeniu nadwyżki kalorii - badania pokazują, że aby  
przytyć o jeden kilogram musimy dostarczyć około  
6500 - 7000 „nadmiarowych” kcal.
Wartość kaloryczna diety nie może być jednak zwięk-
szona szybko, nie można jeść 1500 kcal jednego dnia, 
a następnego 8500 kcal. Kalorie w diecie powinny być 
podnoszone stopniowo. Można zacząć na przykład 
od jednego dodatkowego posiłku czyli podnieść ka-
loryczność o kilkaset kcal. W ten sposób pierwszych 
efektów wagowych będzie można spodziewać się już 
po tygodniu, a jednocześnie nie spowoduje to bie-
gunki czy dyskomfortu jak w przypadku gwałtownych 
zmian w kaloryczności. Podniesienie wartości kalorycz-
nej diety o około 500 kcal dziennie w stosunku do za-
potrzebowania, spowoduje przyrost masy ciała o oko-

Tekst: Halszka Sokołow 
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Komponując posiłki pamiętaj o odpowiednich rodzajach obróbki. Najkorzystniejsze dla Ciebie będą go-
towanie - w małej ilości wody, na parze i duszone (bez wstępnego obsmażania). Spożywanie smażonych 
posiłków (zwłaszcza przygotowanych w dużej ilości tłuszczu) może spowodować biegunkę i w efekcie 
utrudnienie przyrostu masy ciała.

Niezależnie od posiłków, musisz zwrócić uwagę na dobre nawodnienie organizmu. Unikaj jednak moc-
nych naparów kawy czy herbaty, które mogą zwiększać kurczliwość jelit, a także soków owocowych, które 
mogą być źle tolerowane. Za najbardziej neutralne napoje uznaje się wodę i słabe napary herbaty.

ło pół kilograma po 7 dniach. Po 2 tygodniach będzie 
to już 1kg, a po miesiącu o około 2,5kg.
Temat zwiększania masy ciała i ustalania optymalnej 
kaloryczności diety jest tematem złożonym. Jeśli tyl-
ko masz taką możliwość porozmawiaj o tym ze swoim 
lekarzem albo dietetykiem. Zalecana ilość kalorii jest 
bowiem zależna od bardzo wielu czynników. Wpływa 
na nią m.in. stopień niedowagi, stan zdrowia, aktyw-
ność, wiek czy aktualny sposób odżywiania.
Podstawową zalecaną wartość kaloryczną diety mo-
żesz sprawdzić na stronie Instytutu Żywności i Żywie-
nia - www.izz.waw.pl. 

4 
POSZUKAJ ODPOWIEDNIEGO  
WSPARCIA
Dla pacjentów, którzy mają problem ze 
spożywaniem tradycyjnych posiłków  
w większej ilości, warto rozważyć uzupeł-
nianie kalorii gotowymi preparatami do 

żywienia doustnego. Wartość kalorycznego takiego 
jednego opakowania wynosi nawet do około 400 kcal 
czyli tyle samo ile niektóre z zaproponowanych posił-
ków. Można je spożywać samodzielnie albo jako doda-
tek do potraw.
Asortyment tych preparatów stale się powiększa. 
Obecnie można bardzo precyzyjnie dobrać rodzaj 
preparatu, który jest dobrze tolerowany przez da-
nego pacjenta. W przypadku większości pacjentów  
z nieswoistymi zapaleniami jelit najlepiej sprawdzają 
się m.in. preparaty bez błonnika i bez laktozy. Żelazna 
zasada, która decyduje o ostatecznej skuteczności się-
gania po nie, dotyczy tak wydawałoby się prozaicznej 
sprawy jaką jest szybkość spożycia. Zła technika picia, 
czyli zbyt szybkie podanie takiego preparatu, może 
spowodować wystąpienie biegunki. Preparaty tego 
rodzaju muszą być spożywane bardzo, bardzo powo-
li. Dzięki temu spożyte kalorie będą mogły faktycznie 
przyczynić się do przyrostu masy ciała pacjenta.

WYBRANE ŹRÓDŁA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

BIAŁKO
chude gatunki drobiu mięs - pierś kurczaka, pierś indyka, cielęcina, królik, młoda, delikatna wołowina, 
wędlina drobiowa, chudy biały ser - jeśli jest dobrze tolerowany, chudy serek homogenizowany naturalny 
- przy dobrej tolerancji, fermentowane produkty mleczne (jogurt, maślanka, kefir) - przy dobrej tolerancji, 
różne gatunki ryb (np. dorsz, morszczuk, pstrąg, sola, okoń, szczupak, sandacz), jajka

CYNK zarodki pszenne, len np. postaci zmielonej, sery żółty (ograniczonej ilości ze względu na wysoką zawartość 
tłuszczu)

KWAS FOLIOWY zarodki pszenne, natka pietruszki, zielone warzywa np. szpinak (ograniczonej ilości ze względu na zwięk-
szone ryzyko powstawania kamieni)

MAGNEZ zarodki pszenne, płatki owsiane (np. postaci kleiku)

WITAMINA B12 ryby np. szczupak, łosoś, okoń, pstrąg, sandacz, mintaj, królik, jajko, sery żółte (małej ilości ze względu na 
wysoką zawartość tłuszczu)

WAPŃ
sery np. żółte, mozzarella, Feta, parmezan, ryby ze szkielecikami (sardynki, szprotki), mleko, jogurty, kefiry, 
maślanka, twaróg, dla osób źle tolerujących tradycyjne produkty mleczne, do rozważenia produkty mlecz-
ne bez laktozy albo napoje roślinne wzbogacane wapń np. napoje ryżowe wapniem

ŻELAZO jajko, kasza jaglana, młoda delikatna wołowina, cielęcina, ryby
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ŁOSOŚ Z GOTOWANĄ MINI MAR-
CHEWKĄ I RYŻEM: 100g fileta z łoso-
sia, ok. 150g marchewki np. mini mar-
chewka, 2 łyżki suchego białego ryżu 
(35g - masa przed gotowaniem), sok  
z cytryny, przyprawy.

Rybę skrapiamy sokiem z cytryny i od-
stawiamy w chłodne miejsce. Następnie 
gotujemy na parze razem z marchewką. 
Danie podajemy z ryżem.

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 360 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 23,7g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 14,1g

UDKO Z DUSZONYMI WARZYWAMI:  
1 udko z kurczaka (100g - masa bez 
skórki i odpadków), ½ małej cukinii,  
1 pomidor bez skórki, 1 łyżeczka oleju 
rzepakowego, przyprawy + 2 łyżki bia-
łego ryżu (35g - masa suchego)

Udko posypujemy przyprawami, odsta-
wiamy do przemacerowania. Warzywa 
kroimy na małe kawałki i dusimy razem 
z udkiem. Przed podaniem dodajemy 
olej. Udko zjadamy bez skórki, z dodat-
kiem ryżu.

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 340 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 23,7g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 11,8g

ZUPA JARZYNOWA Z KURCZAKIEM 
I ZIEMNIAKAMI: 100g fileta z piersi 
kurczaka, 1 średniej wielkości ziemniak 
(200g - masa bez odpadków), około 
150g różnych warzyw np. młoda mar-
chewka, mały kawałek pietruszki, seler, 
1,5 łyżeczki masła, zielenina np. natka 
pietruszki, przyprawy

Mięso gotujemy w niewielkiej ilości 
wody z warzywami pokrojonymi na 
małe kawałki. Gdy zupa jest już gotowa, 
dodajemy do niej masło i doprawiamy. 
Kurczaka kroimy w kostkę i podajemy  
z zupą.

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 350 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 28,2g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 8,3g

KASZA JAGLANA Z DUSZONYM 
JABŁKIEM I CYNAMONEM: 2 łyżki 
suchej kaszy jaglanej (35g - masa przed 
gotowaniem), 1 jabłko, 1 łyżeczka ma-
sła, cynamon

Kaszę gotujemy i mieszamy z masłem. 
Jabłko kroimy na małe kawałki, poddu-
szamy w małej ilości wody i doprawiamy 

cynamonem. Kaszę podajemy z poddu-
szonym jabłkiem.

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 270 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 4,5g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 6,9g

ENERGETYCZNY KOKTAJL 
Z KASZY JAGLANEJ: 2 łyżki suchej 
kaszy jaglanej (35g - masa przed goto-
waniem), ½ szklanki mleka - jeśli jest do-
brze tolerowane lub mleka bez laktozy 
lub napoju roślinnego z wapniem (125g) 
albo mały kubeczek jogurtu naturalne-
go (150g), 1 mały dojrzały banan (150g - 
masa bez skórki), kawałek awokado (40g 
- masa bez odpadków) lub 1 łyżeczka 
tłuszczu, sok z cytryny, opcjonalnie cy-
namon

Kaszę gotujemy i schładzamy. Następ-
nie dodajemy pozostałe składniki i mik-
sujemy. Jeśli konsystencja koktajlu jest 
zbyt gęsta, można dodać niewielkiej 
ilości wody.

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 390 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 10,2g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 10g

MUS Z JABŁKA I PIECZONEJ DYNI: 
szklanka miąższu dyni (200g), 1 jabłko,  
1 łyżeczka masła, cynamon

Dynię gotujemy w małej ilości wody ra-
zem z kawałkami jabłka, miksujemy. Do-
dajemy masło i doprawiamy.

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 190 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 3,5g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 5,6g

RYBA DUSZONA Z JARZYNAMI 
I PUREE Z ZIEMNIAKÓW: 120g fileta 
z dorsza, soli lub mintaja, ok. 200g wa-
rzyw np. młodej, delikatnej marchewki, 
1 łyżeczka oleju, sok z cytryny, przypra-
wy, 1 średniej wielkości ziemniak (200g 
- masa bez odpadków), koperek

Rybę skrapiamy sokiem z cytryny i od-
stawiamy w chłodne miejsce na kilka-
naście minut. Następnie posypujemy 
przyprawami i gotujemy z warzywami 
startymi na tarce. Pod koniec dusze-
nia dodajemy tłuszcz. Danie podajemy  
z ugotowanymi ziemniakami np. posy-
panymi posiekanym koperkiem.

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 360 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 33,2g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 6,9g

KOKTAJL BANANOWY: 1 małe opako-
wanie jogurtu naturalnego (150g) zmik-
sowany z 1 małym dojrzałym bananem 
(120g - masa bez odpadków), cynamon

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 230 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 8g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 3,4g

JOGURT Z SUCHARKAMI 
PSZENNYMI: małe opakowanie jogur-
tu naturalnego (150g) z dodatkiem 3 su-
charków (można pokruszyć je i dodać do 
jogurtu) i cynamonu 

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 180 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 9,1g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 4g

KANAPKA Z AWOKADO 
I DELIKATNYM KURCZAKIEM: 
2 kromki pieczywa typu GRAHAM lub 
jasnego pieczywa - w zależności od to-
lerancji (80g) „posmarowane” ¼ awo-
kado (40g), z plasterkami ugotowanej 
piersi kurczaka (100g - masa surowego 
mięsa), kilka listków sałaty i plasterków 
pomidora bez skórki

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 370 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 30,7g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 9,2g

TWAROŻEK BAZYLIOWY 
Z PIECZYWEM: ½ kostki chudego bia-
łego twarogu (125g) wymieszana z 2 łyż-
kami jogurtu naturalnego (50g), bazylią 
(suszoną lub drobno posiekaną świeżą)  
i 1 łyżeczką oleju lnianego, dodatkowo 2 
kromki pieczywa GRAHAM lub jasnego 
pieczywa (80g), kilka plasterków pomi-
dora bez skórki lub inne dobrze tolero-
wane warzywa

WARTOŚĆ KALORYCZNA: ok. 400 kcal
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: 35,3g
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU: 8,4g ■

Uwaga!
Informacje przedstawione w ar-
tykule mają charakter ogólny  
i nie zastąpią indywidualnej kon-
sultacji dietetycznej. Rodzaj pro-
duktów musi być zawsze dopa-
sowany do osobistej tolerancji, 
stanu zdrowia oraz rodzaju przyj-
mowanych leków.

PRZYKŁADY LEKKOSTRAWNYCH POSIŁKÓW, KTÓRE ZWYKLE SĄ DOBRZE 
TOLEROWANE NIESWOISTYCH ZAPALENIACH JELIT (DOTYCZY OKRESU REMISJI):
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Piosenka	 jest	 dobra	 na	 wszystko	 śpiewał	 przed	 laty	
kabaret	 Starszych	 Panów. My w takt melodii nucimy 
najczęściej Książka jest dobra na wszystko. Bo sami chętnie 
czytamy i zarażamy naszą pasją wszystkich wokół. Tym, co 
czytaliśmy chcemy podzielić się także z Państwem*. Może 
będzie to inspiracja do gwiazdkowego upominku? 

Wszystkich, którzy prześlą na adres redakcji swoją historię 
ze stomią w tle nagrodzimy książkami z poniższej listy. 

Opowieści, wzbogacone o zdjęcia, można przesyłać 
mailem na adres:

biuro@stomalife.pl	

lub pocztą tradycyjną:

Fundacja	STOMAlife
ul.	Karola	Dickensa	27	lok.	27
02-382	Warszawa

Na listy czekamy do 21 marca 2017r. 

W wiadomości należy zawrzeć informację „Wyrażam 
zgodę na publikację i wykorzystanie przesłanych tekstów, 
zdjęć i filmów na cele fundacji STOMAlife oraz podać adres 
korespondencyjny.

*pierwszych 5 zgłoszeń nagrodzimy książką wskazaną przez 
autorów tekstów, w pozostałych przypadkach książki będą 
wysyłane losowo.

KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI

jest dobra
na wszystkoPiosenka

Książka

DOKĄD	ZMIERZA	ŚWIAT.	EKONOMIA	POLITYCZNA	PRZYSZŁOŚCI
GRZEGORZ	W.	KOŁODKO Wydawnictwo:	Pruszyński	i	S-ka

W tym przekonywującym dziele prof. Grzegorz Kołodko łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem 
wyniesionym z wybitnych dokonań w pracy w rządzie w kluczowych okresach polskich reform gospodarczych. 
Idąc poprzez wiele dziedzin i nigdy nie unikając spornych kwestii, napisał książkę, która wnosi ważny  
i przydatny wkład do literatury na tematy gospodarki, zmian społecznych i ładu światowego w XXI wieku. 

Henry Kissinger, laureat pokojowej Nagrody Nobla

Profesor Kołodko – uznany w świecie polski ekonomista, od którego możemy uczyć się nowych idei 
– zaskakuje znowu. Po wszechstronnym „Wędrującym świecie” w nowej książce sięga w przyszłość. 
To naukowe ćwiczenie i intelektualna przygoda dotykające najważniejszych wyzwań, przed którymi 
stoi ludzkość. Ma rację, że najlepszy sposób przezwyciężania obecnych trudności to zaatakowanie  
długoterminowych problemów. 

Prof. Nouriel Roubini, New York University, autor “The Crisis Economics”5szt.
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DETEKTYW	BLOMKVIST
Wiek:	8-13

Kalle Blomkvist chce być detektywem. Marzy o wielkich 
kryminalnych zagadkach, strzelaninach i pościgach za groźnymi 
przestępcami. Cóż z tego, skoro mieszka w małym miasteczku,  
w którym od lat nie wydarzyło się nic, co zasługiwałoby na miano 
zbrodni. Pewnego dnia pojawia się jednak bardzo podejrzany 
osobnik… Detektyw Blomkvist wkracza do akcji!.

DETEKTYW	BLOMKVIST	I	RASMUS,	
RYCERZ	BIAŁEJ	RÓŻY		Wiek:	8-13

Kolejne przygody nieustraszonego Detektywa Blomkvista. 
Sławny profesor-wynalazca i jego synek Rasmus zostają porwani.  

W ten sposób niebezpieczni przestępcy próbują wykraść 
drogocenny wynalazek naukowca. Tylko Detektyw Blomkvist i jego 
przyjaciele wiedzą, gdzie porywacze ukrywają zakładników. Czy uda 
im się ich uwolnić? I czy zdołają ochronić wynalazek przed groźnym 
inżynierem Petersem.

KOLOROWY	TRENING	
ANTYSTRESOWY	
FANTAZYJNE	
ESY-FLORESY
PRACA	ZBIOROWA

Doskonały sposób na odstresowanie! 
Piękne, wyszukane ilustracje do 
kolorowania. Malowanie i kolorowanie 
to świetna zabawa, rozwijająca 
zdolności plastyczne, manualne  
i wyobraźnię. Dla osób dorosłych może 
okazać się wspaniałym pomysłem na 
odreagowanie stresów. 

KOLOROWY	TRENING	
ANTYSTRESOWY	
DEKORACJE	VINTAGE	
PRACA	ZBIOROWA

Doskonały sposób na odstresowanie! 
Piękne, wyszukane ilustracje do 
kolorowania. Malowanie i kolorowanie 
to świetna zabawa, rozwijająca 
zdolności plastyczne, manualne  
i wyobraźnię. Dla osób dorosłych może 
okazać się wspaniałym pomysłem na 
odreagowanie stresów. 

DOM	NAD	ROZLEWISKIEM	MAŁGORZATA	KALICIŃSKA
Czy są takie babcie i takie domy jak w tej powieści? Są. Każdy może taki dom zbudować i nadać mu 

taką aurę. Naturalnie to rola nas, kobiet: babć, mam, córek i wnuczek - budowanie atmosfery domu - 
Rodziny. Tak już jest i już! Naśladownictwo - jak najbardziej polecam. W czasach, gdy wszystko idzie Wam 
ciężko, „pod górkę”, kiedy czujecie się niedokołysani, zmęczeni i nostalgiczni - zajrzyjcie nad Rozlewisko. 
Poczujcie zapach herbaty z cytryną parzonej dla Was przez Gosię, może dostaniecie miskę rosołu i klucz do 
morelowego pokoju, w którym odpoczniecie... Opowiecie Waszą historię, albo posłuchacie o tym, co się 
dzieje nad Rozlewiskiem.

Małgorzata ucieka w z Warszawy i układa swoje życie od nowa, na mazurskiej wsi. Odnajduje 
powoli sens życia i spokój, poznaje... tak, poznaje swoją matkę, z którą rozstała się w dzieciństwie.  
Jest więc rodzinna przeszłość i teraźniejszość, jest też  przyszłość - 
trzeba myśleć o sobie, o córce, o nowo budowanym pensjonacie.  
O naniesieniu drewna na jutro, o zrobieniu przetworów na zimę.  
O miłości. Wspaniała, pełna i ciepła i życiowej mądrości opowieść  
o drodze, którą trzeba przebyć, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi.

3szt.

6szt.

3szt.

Audiobooki
do nabycia w najlepszych 

księgarniach oraz na 
stronie internetowej 

www.jungoffska.pl 

KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI

5szt.5szt.
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SKĄD	SIĘ	(NIE)	BIORĄ	DZIECI?
BIANCA-BEATA	KOTORO,	WIESŁAW	SOKOLUK 

Czyli	dwa	w	jednym:	opowieści	dla	Przedszkolaka 
i	Małego	Żaka	oraz	instruktarz	w	pigułce	dla	Dorosłych.

Wspaniała książka napisana przez duet znakomitych 
specjalistów. Zawiera pomocne wskazówki dotyczące 
tego, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o seksualności, 
fizjologii, anatomii. W środku umieszczono przykładowe 
rozmowy rodzica z dzieckiem oraz instruktarz dla rodziców. 
Pozycja zawiera opowiadanie wyjaśniające m.in. tajemnicę 
powstawania ludzkiego życia. Na końcu książki znajduje 
się słowniczek ułatwiający przyswojenie prawidłowej 
terminologii płciowej.

BYĆ	LEKARZEM,	BYĆ	
PACJENTEM	
WOJCIECH	EICHELBERGER

Dzięki tej książce porozumienie 
między lekarzem a pacjentem stanie 
się łatwiejsze. Książka dotyczy relacji 
między lekarzem a pacjentem. To 
relacja szczególna, gdyż uruchamia 
mnóstwo projekcji, przeniesień  
i uczuć. Wiedząc o nich, łatwiej sobie 
z nimi radzić. Lekarze i pacjenci znajdą  
w książce informacje, jakich zasad 
trzeba przestrzegać, aby  kontakt 
przebiegał bez zakłóceń i służył 
leczeniu. Ważne jest, by uświadomić 

sobie, że na wynik leczenia mają 
wpływ obie strony – to wspólna 
odpowiedzialność. Z książki 
skorzystają zarówno lekarze, 
personel medyczny, studenci 
medycyny i nauk pokrewnych, 
jak i pacjenci.

SLOW	SEX.	
UWOLNIJ	MIŁOŚĆ	
HANNA	RYDLEWSKA,	
MARTA	NIEDŹWIECKA

Seks w duchu slow to niekoniecznie 
seks powolny. Raczej wolny od 
uprzedzeń. To styl kochania, w którym 
liczy się bardziej to „jak” niż „ile”. Nie 
ma w nim podziału na grę wstępną 
i seks właściwy, nie ma sztywno 
przypisanych ról do płci. Jest za to 
radość z odkrywania nowych terytoriów, 

eksperymentowania i przekraczania 
swoich przyzwyczajeń. Bo udany 
seks jest źródłem niespożytej 
energii i najwyższym wyrazem 
uczuć pomiędzy ludźmi. Jest więc 
o co walczyć. Ta książka pomoże Ci 
wygrać.

DZIECI	Z	BULLERBYN	Z	ZESTAWEM	PUZZLI	Wydawnictwo	Jung-off-ska

Kolekcjonerskie wydanie bestsellerowych audiobooków dla dzieci.

Beztroski smak dzieciństwa w Bullerbyn, zwariowane psoty z Karlssonem i pełne przygód spotkanie  
z niepokorną Pippi. Trzy kolekcjonerskie pakiety, wiele godzin słuchania i nie tylko!

Jak napisał Wojciech Krzyżaniak z Gazety Wyborczej „To wydanie jest świetnym przykładem, że  
w dźwiękowych wydaniach literatury, obsadzenie głównej roli jest równie ważne jak w filmie. […] Edyta 
Jungowska […] sprawdza się znakomicie. Można spędzić z dzieckiem kilka fantastycznych godzin. Świetnie 
sprawdza się również w podróży, gorzej jako dobranocka, bo grozi wybuchami śmiechu”.

Książka pomoże na wiele  
Na co dzień jak i na niedzielę  
Na to żebyś Ty patrzał  
weselej

6szt.

6szt.

6szt.

3szt.

KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI
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Chciałabym w tym roku po-
kazać Wam jak niewiel-
ka zmiana w dekoracji, 

zmienia bardzo, cały charak-
ter stroika. Tutaj kilka wersji 
trzech dekoracji. Niewielka 
zmiana, koloru, kształtu czy 

faktury bombki czasami 
całkowicie zmienia 

stroik.Spróbujcie. 

Czas przygoto-
wań do tych bar-
dzo rodzinnych Świąt 
spróbujcie wyko-
rzystać również do 
zrobienia dekoracji 
w domu ze swo-
imi pociechami. 
Przystrójcie drzwi, 
choćby gałązką 
sosny z bombka-
mi, czy udekoruj-

cie małe drzewko 
cisa i postawcie je  

w oknie zanim ta praw-
dziwa choinka przyjdzie 

na salony. 

Idąc z duchem cza-
su zamiast mleka  

i ciasteczek, zapro-
ponujcie Miko-
łajowi orzechy  
i polskie jabłka. 
Jabłka udeko-
rujcie własno-
ręcznie zrobio-
nymi napisami: 

każde jabłko bę-
dzie podstawką 

pod jedną literkę. 
Oczywiście możecie 

też zrobić inne napisy jak 
śnieg, święta, imię dziecka. Tniemy drut 
i wyginamy z niego literki, następnie ko-
lorowymi drucikami lub wstążeczkami 
owijamy nasze literki. Pamiętajcie, aby 
literki miały jeden dłuższy bok do wbicia  
w jabłuszko. Możecie podświetlić dekora-
cje, żeby Mikołajowi ułatwić podkładanie 
prezentów :)

Tekst i zdjęcia: 
Aleksandra Walczak

Zimowe święta

FLORYSTYKA
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OLiFLori
aleks.walczak@gmail.com

A co w tym roku modne? 
Czerwień i złoto, i wszystko ma oczywiście lśnić. Świe-

ce też lśnią czerwienią i złotem, kontynuacja z zeszłego  
roku pasteli, no i oczywiście natura, bez przepychu, minima-
listycznie i naturalistycznie.

Oprócz tradycyjnej choinki, jodły do wianków, wykorzy-
stujemy w tym roku również inne rośliny jak np. eukaliptus.

Życzę Wam udanego 
dekorowania oraz 

cudownych, pe łnych ciep ła 
Zimowych Świą t .

FLORYSTYKA
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KSIĄŻKA...

Uwielbiam	dawać	pięknie	zapa-
kowane	prezenty.	Opakowanie	jest	
równie	 ważne	 jak	 sam	 podarunek.	
Nie	może	być	byle	jakie.	Prezenty	ro-
bimy	osobom,	które	dla	nas	wiele	zna-
czą.	Okazujemy	w	ten	sposób	prawdziwy	
szacunek	dla	osoby	obdarowywanej.

Nadchodzi wspaniały czas prezentów:  

MIKOŁAJKI,	GWIAZDKA,	WALENTYNKI.

Znów jedni z nas będą buszować po sklepach, gale-
riach i straganach przedświątecznych w celu zdobycia 
czegoś wyjątkowego, a inni przygnębieni brakiem 
słońca i mijającym zbyt szybko dniem odłożą kupo-
wanie prezentów na ostatnią chwilę. 

Gdy byłam dzieckiem, od przyjaciółki mojej mamy 
Pani Józefy dostawałam prawdziwe cudeńka. Raz był 
to kawałek koralowca przywieziony z dalekiej podró-
ży, a czasami oryginalna spinka do włosów. Jednak 
największą przyjemność sprawiały mi książki. Pięk-
nie wydane, kolorowe, ze złoconymi brzegami. 
Pochodziły z własnej bogatej biblioteki Pani Jó-
zefy. Niektóre miały pożółkłe kartki. Okładki 
obciągnięte były delikatną skórką lub płótnem. 
Nosiły ślady czytania. Ktoś na pewno je prze-
glądał i wertował.

Do dziś spoglądam na nie z wielkim senty-
mentem. Niedługo, tak jak Pani Józefa prze-
każę je dalej - w dobre ręce. Ale nadam tym 
prezentom szczególne znaczenie poprzez 
niebanalnie opakowanie. Bo chcę w ten spo-
sób przekazać obdarowywanym szczególny 
rodzaj uczucia. Gdy będą odpakowywać te 
prezenty, chcę widzieć zachwyt w ich oczach 
i zdziwienie rysujące się na ich twarzach :)

Aby tak się stało, użyję kilka motków ko-
lorowej wełny. Otulę książkę wełną, dołożę 
drobne zabawki choinkowe. Dołożę tasiemki, 
wstążki, koronki, guziki, koraliki. Użyję białych 
i kolorowych kopert, a naklejki z Mikołajem 

przykleję na miejscu znaczka. Przykleję pojedynczo zapakowane 
cukiereczki i małe czekoladki.

Książka jest wspaniałym prezen-
tem. Aby ją podarować, nie musimy 
czekać na specjalną okazję. Sami 
tę okazję możemy stworzyć. 
Ja podaruję mojemu mężowi 
książkę z okazji… czwartku. 
I zapakuję ją w niezwykle 
„uczuciowy” sposób. Bo 
to są właśnie drobne 
radości życia. ■

Tekst i zdjęcia: 
Renata Greń

MAŁE	RADOŚCI
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ZIMOWYSzał

1

Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

hit sezonu 

Parka - to wojskowa, przedłużona 
kurtka podbita futrem - zarówno 
nazwa, jak i wzór wzięte są od Eski-
mosów. Tu wersja typowo modowa, 
gdyż futerko jest żółte i w dodat-
ku odpinane. Można więc podpin-
kę nosić osobno - jako kamizelkę.  
W zestawieniu z mini spódniczka 
w kratkę i różowymi kozaczkami, 
możemy być pewne, że w zimo-
wą porę będzie nam wesoło  
i ciepło.

Czarna kamizelka, ele-
gancka amarantowa su-
kienka a do tego kozaki  
i ozdobna torba - to ideal-
ny zestaw na okazjonalne 
imprezy w grudniu. A ich 
nie brakuje w naszym ka-
lendarzu. Taką kamizelkę 
można założyć też do je-
ansów lub na lekki płaszcz.

Futra i futerka sztuczne lub naturalne -  to 
motyw pojawiający się w modzie od zawsze. Są efektowne, 
ponadczasowe, miłe w dotyku i przede wszystkim bardzo cie-
płe. Można je nosić w wersji klasycznej, sportowej, eleganc-
kiej i casualowej.

Zielone futerko z długim wło-
sem to idealny dodatek do syl-
westrowo-karnawałowych kre-
acji. Świetnie sprawdza się do 
haftowanej tuniki w stylu Boho 
i złotych dodatków - wspania-
ła wersja sylwestrowa. Nato-
miast w zestawieniu z jeansami 
i welwetowymi kozakami oraz 
ozdobną torbą jako super wer-
sja na zimową randkę.

2

3
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Wybrane stylizacje będzie można obejrzeć niebawem na kanale 
STOMAlife na YOU TUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCASbzN0doHFGsAk9tlJwi0Q

1

Męski płaszczyk! Kobiety uwielbiają 
mężczyzn w eleganckich płaszczykach. Mili Panowie, po-
rzućcie kurtki i zacznijcie nosić płaszcze! Jest ich wiele 
kolorów i modeli, każdy z Was znajdzie coś dla siebie. 
Pamiętajcie jednak, żeby płaszczyk był do kolan, bo wte-
dy wygląda klasycznie i nowocześnie, a Wasza sylwetka 
proporcjonalnie.

hit sezonu 

Pieprz i sól czyli klasyczny 
płaszczyk ze stójką, odro-
binę taliowany - idealny 
zimą do eleganckich styli-
zacji.

Kamelowa dyplomatka z kaszmi-
rem to najbardziej klasyczny  
i ponadczasowy płaszcz. Tu w ze-
stawieniu z golfem i czapką base-
ballówką w wersji sportowej.

Stylizowany na wojskowy trencz - 
płaszczyk ściągnięty w talii paskiem 
dobrze sprawdza się z koszulą w kra-
tę, można też założyć do niego gru-
by szal.

Płaszcz w kratę w stylu casu-
alowym, w wersji dla odważ-
nych z dopinanym do kołnie-
rza futerkiem. Można założyć 
go do czarnego garnituru, 
ale również w wersji casual 
do sportowej, bordo koszuli  
i szarych spodni będzie bar-
dzo odpowiedni. Styl przeła-
mie bordo czapka.

3

2

4
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ZABIEGI 
LASEROWE
w medycynie estetycznej

Lasery są wykorzystywane 
w różnych dziedzinach me-
dycyny. Są również bardzo 
popularne w medycynie es-
tetycznej. Ale laser laserowi 
nierówny – istnieją różne ich 
typy i każdy z nich posiada 
inne przeznaczenie. 

Lasery w medycynie mają różnorodne zastosowanie. 
W dermatologii i medycynie estetycznej służą najczę-
ściej do poprawy wyglądu, stanu i kondycji skóry, za-
mykania rozszerzonych naczynek, usuwania rumienia, 
przebarwień, znamion skórnych, włókniaków, tatuaży, 
owłosienia, rozstępów oraz różnego rodzaju blizn. 

Istnieje wiele typów laserów. Żaden z nich nie jest bo-
wiem na tyle wszechstronny, aby mógł być zastosowany 
w każdym wskazaniu i w każdej sytuacji klinicznej. W za-
leżności od potrzeb stosuje się różne ich rodzaje. 

Lasery
Lasery to urządzenia, które emitują promieniowanie 

elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultra-
fioletu lub podczerwieni. Bardzo ważną cechą laserów 
jest to, że ich światło jest monochromatyczne, co ozna-
cza, że posiada jedną, określoną długość fali. 

Dzięki emisji jednej długości fali świetlnej dosyć łatwo 
jest przewidzieć sposób oddziaływania danego typu 
lasera na tkanki. Na przykład efektem działania lasera  
o długości fali 10,600 nm jest kontrolowane uszkodzenie 
skóry, które wykorzystywane jest w zabiegach jej odmła-
dzania. Natomiast efektem działania lasera o długości 
fali 532 nm jest likwidacja rumienia, rozszerzonych na-
czynek oraz przebarwień różnego pochodzenia.

W przeciwieństwie do laserów, bardzo popularne na 
rynku urządzenia IPL (ang. Intense Pulsed Light – IPL) 
emitują światło polichromatyczne, czyli składające się 
jednocześnie z wielu długości fal. Rozkład energii dla po-
szczególnych długości fal nie jest równy, a każda długość 
inaczej oddziałuje na tkankę. W przeciwieństwie do lase-
rów, nie można precyzyjnie przewidzieć skutków działa-
nia światła IPL na tkanki, a efekty zabiegów urządzeniami 
IPL są mniej przewidywalne.

Tekst: Przemysław Styczeń
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Frakcyjny?
Przymiotnik „frakcyjny” pochodzi 

od słowa „frakcja”. Laser frakcyjny nie 
oddziałuje równomiernie na całą po-
wierzchnię skóry lecz tylko na niektóre, 
wybrane jej obszary. 

Lasery z głowicami frakcyjnymi nie 
uszkadzają całej powierzchni skóry, ale 
„dziurkują” ją w równych odstępach – 
przeważnie co 1 mm lub gęściej, w za-
leżności od ustawienia – tworząc w niej 
mikrokolumny uszkodzeń. Otoczone są 
one zdrową i nienaruszoną tkanką. Przy-
spiesza to znacznie regenerację uszko-
dzonych fragmentów skóry i zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo zabiegów.

Dzięki głowicom frakcyjnym zabiegi la-
serowe są mało bolesne, a skóra goi się 
po nich stosunkowo szybko. Głowice te 
wykorzystywane są powszechnie zarów-
no w laserach ablacyjnych – np. laserze 
CO2 (dwutlenkowęglowym) czy laserze 
Er:Yag (erbowo-yagowym), jak i w lase-
rach nieablacyjnych, takich jak np. laser 
Nd:Yag (neodymowo-yagowy) 

Ablacyjny?
Słowo „ablacja” oznacza uszkodzenie  

i zniszczenie. Lasery ablacyjne w wi-
doczny sposób powodują uszkodze-
nie naskórka i skóry i „wypalają” w nich 
malutkie dziurki. Lasery nieablacyjne 
oszczędzają natomiast naskórek, wpro-
wadzając swoją energię w głąb skóry bez 
jego wyraźnego uszkodzenia. 

Przy zabiegach mających na celu po-
prawę wyglądu, stanu i kondycji skóry 
lasery ablacyjne są bardziej inwazyjne, 
„mocniejsze” i pozwalają osiągnąć bar-
dziej spektakularne efekty niż lasery 
nieablacyjne. Potencjalną ich wadą jest 
natomiast dłuższy okres gojenia i rekon-
walescencji, który trwa przeważnie około 
tygodnia. W przypadku laserów nieabla-
cyjnych jest on o wiele krótszy – przy ich 
stosowaniu nie dochodzi do uszkodzenia 
naskórka, a laser oddziałuje na skórę bez 
uszkodzenia jej zewnętrznej warstwy.

Przy usuwaniu tatuaży, rozszerzo-
nych naczynek czy przebarwień stosu-
je się obecnie prawie wyłącznie lasery  
nieablacyjne.

Po jakie lasery sięgamy 
najczęściej?
Lasery w dermatologii i medycynie 

estetycznej mają szerokie zastosowa-
nie. Ablacyjne lasery dwutlenkowęglo-
we (CO2) oraz erbowo-yagowe (Er:Yag) 
wyposażone w głowice frakcyjne służą 

najczęściej do poprawy wyglądu, stanu  
i kondycji skóry oraz likwidacji rozstępów 
i blizn. W tym samym celu używa się rów-
nież nieablacyjnych frakcyjnych laserów 
neodymowo-yagowych (Nd:Yag) lub er-
bowo-szklanych (Er:Glass), z tym zastrze-
żeniem, że działają one o wiele słabiej  
i wymagają większej ilości zabiegów. 

Laser CO2 wyposażony w głowicę chi-
rurgiczną, czyli tnącą, jest również po-
wszechnie wykorzystywany do usuwania 
różnego rodzaju znamion skórnych czy 
włókniaków.

Do zamykania rozszerzonych („popę-
kanych”) naczynek na twarzy i nogach 
oraz likwidacji rumienia i przebarwień 
stosuje się najczęściej lasery neodymo-
wo-yagowe o podwójnej długości fali 
(1064 nm i 532 nm).

Do usuwania tatuaży używa się na-
tomiast tzw. laserów Q-switch, które 
pozwalają w bezpieczny sposób ewaku-
ować ze skóry barwnik wykorzystany do 
ich tworzenia. Odbywa się to obecnie 
bez naruszenia ciągłości naskórka.

Do epilacji laserowej wykorzystuje się 
tzw. lasery diodowe. Ich światło pochła-
niane jest przez barwnik znajdujący się  
w cebulkach włosów, co prowadzi do ich 
trwałego uszkodzenia.

Jak wygląda zabieg laserowy?
Przed zabiegiem laserowym nie wyma-

ga się od pacjenta żadnego specjalnego 
przygotowania. Trzeba jedynie pamię-
tać, aby przed zabiegiem nie przyjmo-
wać tzw. leków fotouczulających, które 
stanowią przeciwwskazanie do poddania 
się zabiegom laserowym. Ich listę można 
znaleźć w internecie.

Zabieg laserowy jest bezbolesny 
lub prawie bezbolesny (zależy to od 
typu lasera i rodzaju procedury) i trwa 
przeciętnie 15-30 minut. W niektórych 
przypadkach przeprowadza się go po 
znieczuleniu skóry kremem EMLA (znie-
czulenie trwa 30-45 minut), w innych zaś 
znieczulenie takie nie jest wskazane (np. 
przy usuwaniu naczynek). 

Wybór parametrów zabiegowych  
w przypadku urządzeń laserowych zależy 
m.in. od: wskazań, zaawansowania zmian 
skórnych oraz indywidualnych cech pa-
cjenta, takich jak wiek czy fototyp skóry. 

Po zabiegu
Przez kilka dni po zabiegu skóra pod-

dana terapii laserowej może być zaczer-
wieniona i/lub obrzęknięta – uzależnione 
to jest od typu lasera i intensywności te-
rapii. Należy utrzymywać ją w czystości 

i obficie smarować kremami nawilżający-
mi. Warto w tym czasie pić również dużo 
płynów.

Przynajmniej przez kilka dni po zabie-
gu należy powstrzymać się od intensyw-
nej aktywności fizycznej i ciężkich prac 
domowych. Podobny zakaz dotyczy 
korzystania z basenu, sauny i gorących 
kąpieli. 

Jeżeli po zabiegu nie możemy zostać 
przez kilka dni w domu to przed wyj-
ściem obowiązkowo należy nałożyć na 
skórę grubą warstwę kremu ochronne-
go z filtrem (najlepiej SPF 50). Skóra po 
zabiegu laserowym jest wyjątkowo wraż-
liwa na działanie słońca i bardzo łatwo 
wtedy o przebarwienia. Z tego powodu 
zabiegów laserowych z reguły nie wyko-
nuje się w okresie letnim.  

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do wykonania 

zabiegu laserowego są wszelkie ciężkie 
choroby ogólnoustrojowe (do oceny 
przez lekarza), choroby nowotworo-
wae, ciąża, karmienie piersią, aktywne 
infekcje bakteryjne i wirusowe skóry, 
przewlekłe dermatozy (np. łuszczyca lub 
atopowe zapalenie skóry), przyjmowanie 
doustnych retinoidów (6 miesięcy przed 
zabiegiem), leków światłouczulających 
(np. tetracyklin), sterydów, stosowanie 
peelingów (1 miesiąc przed zabiegiem), 
świeża opalenizna (1 miesiąc przed za-
biegiem) lub planowane opalanie się  
w najbliższej przyszłości (1 miesiąc po 
zabiegu).

Regularne poddawanie skóry zabie-
gom laserowym może zapewnić jej 
piękny wygląd na długi czas. Zabiegi 
te są przeznaczone nie tylko dla osób 
dojrzałych, ale także dla młodych, np. 
z bliznami potrądzikowymi, rumieniem, 
przebarwieniami, rozstępami, tatuaża-
mi czy niechcianym owłosieniem. Lase-
ry nie tylko bardzo dobrze radzą sobie 
z odwracaniem skutków upływającego 
czasu, ale działają także prewencyjnie. ■

Zapraszam: 

www.drstyczen.pl, www.mezoterapia.pl 

 www.facebook.com/DrStyczen
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Wino białe, różowe, czerwone i musu-
jące pije się w różnych kieliszkach. Ich 
rodzaj zależy przede wszystkim od tzw. 
bukietu wina, który wydobywa kieliszek 
w odpowiednim kształcie. Powinny być 
wykonane z przezroczystego szkła, tak 
by kolor trunku był dokładnie widoczny.

Wybór JAKI czy KTÓRY to nie tyl-
ko kwestia tradycji, savoir-vivre’u czy 
też wzorców obowiązujących w danej 
społeczności. Takie samo wino, poda-
ne w dwóch różnych kieliszkach może 
smakować całkowicie inaczej, dlatego 

kieliszki należy nauczyć się dobierać 
odpowiednio do gatunku podawanego 
wina. Dobrze dobrane szkło pomaga 
dodać winu bogactwa aromatu, smaku  
i odpowiedniej barwy. Jest to oczywi-
ście zasługa czynników fizycznych i psy-
chologicznych. 

Kieliszki do wina powinny być 
zrobione bez zbędnych zdobień,  
z przezroczystego szkła. To na winie po-
winna być skoncentrowana cała uwaga: 
oczy mają podziwiać jego barwę, nos 
zapach, a język – głębię smaku. Nie-

stety częstym błędem jest serwowanie 
wina w grubych, ciosanych z kryształu 
kieliszkach, przez które nie można zo-
baczyć pełni barwy. Szkło, z którego 
zrobiony jest kieliszek, powinno być jak 
najcieńsze. Wynika to z faktu, że cho-
ciaż kieliszek trzymamy za nóżkę, by 
go niepotrzebnie nie podgrzewać, to 
jednak niekiedy zdarzy się, że podane 
nam wino jest odrobinę za zimne, wte-
dy właśnie należy dogrzać je dłońmi.  
A im cieńsze szkło, tym szybciej wino 
się ogrzeje do odpowiedniej tempera-
tury. W przypadku kieliszków do wina 
istotny jest również ich kształt. Może 
wydawać się to dziwne, w istocie jednak 
kształt kieliszka kieruje strumień wina na 
określone partie języka. Pijąc je z kielisz-
ka wąskiego kierujemy napój na przód 
języka, przez co czujemy więcej słody-
czy. Kieliszek szeroki rozprowadza wino 
na boki i tył języka - przez co smak jest 
bardziej kwaśny. Na smak wina wpływa 
również sposób picia. Pijąc mniejszymi 
łyczkami będziemy mogli bardziej sku-
pić się i docenić smak trunku, niż po-
chłaniając go wielkimi łykami.

Z czym podać wino różowe? Jaką temperaturę 
powinno mieć  białe wino? Jak trzymać kieliszek 
do wina czerwonego? W jakim szkle podać wino 
musujące? Abyśmy już zawsze mogli czuć się swobodnie  
w różnych sytuacjach przy stole, zapoznajmy się z kilkoma 
wskazówkami dotyczącymi tego trunku.

Wino, 
wino, wino...

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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• BIAŁE

Wino białe potrzebuje mniejszego 
kieliszka, o węższym kielichu by bardziej 
skondensować aromat. 

Wytrawne i półwytrawne białe wina 
podaje się ochłodzone do temperatury 
8-10°C, na początku obiadu i do prze-
kąsek. Doskonale komponuje się z wie-
przowiną, daniem z drobiu, deską serów 
lub włoską zapiekanką z makaronu.

Półsłodkie białe wina podaje się w tej 
samej temperaturze i najlepiej smakują 
do dań z ryb oraz z białego mięsa dro-
biowego.

• INNE

Wermuty i inne wina gorzkie pije się przed posiłkiem, dla 
wzmocnienia apetytu.

Wina musujące i szampany (nie tylko na Sylwestra i na Wa-
lentynki)  mają to do siebie, że pasują prawie zawsze i o różnej 
porze dnia - podaje się je schłodzone do temperatury 5-8°C, 
gdyż wtedy najlepiej smakują.

• CZERWONE

Wino czerwone wymaga dużych, szerokich kieliszków, żeby stykało się z powie-
trzem na jak największej powierzchni. To „otwiera” wino i wydobywa jego aromat. 

Wytrawne i półwytrawne czerwone wina podaje się w temperaturze pokojowej 
(16-20°C). Serwuje je się do polędwicy z chrzanem, krwawym befsztykiem czy po-
traw z wołowiny.

Słodkie czerwone wina podaje się w tej samej temperaturze, najlepiej do ciast  
i deserów. 

• RÓŻOWE

Wino różowe należy serwować w kieliszku o cienkiej nóżce, wypukłej czarce, 
delikatnie zaokrąglonej ściance i lekko zwężonej szyjce. Różowe wino często wy-
różnia się skoncentrowanymi aromatami charakterystycznymi zarówno dla win bia-
łych jak i czerwonych, stąd zastosowanie krągłości w formie kieliszka. Powinno ono 

być schłodzone do temperatury 8-10°C. Doskonale pasuje do 
przystawek zaprawianych sosem vinaigrette, włoskiej kuchni, 
czyli pizzy, makaronów, spaghetti czy innych makaronów z so-
sami pomidorowymi, owoców morza, ryb, także pieczonych  
z dużą ilością ziół, a w połączeniu z zupami rybnymi jest wręcz 
wyśmienite. Równie dobrze smakuje z grzybami, miękkimi se-
rami, przystawkami z warzyw, wędlinami wszelkiego rodzaju.

O	czym	jeszcze	powinniśmy	pamiętać?

Gdy używamy korkociągu nie wkręcajmy go do końca. 
Unikniemy dzięki temu przedziurawienia korka, którego 
kawałki wpadną do butelki a później do kieliszka.

Nie bójmy się win z zakrętką! Choć niektórym mogą się źle 
kojarzyć - są standardem na całym Świecie, stosowanym 
także w bardzo prestiżowych i uznanych winach.

Przy nalewaniu bardzo dojrzałego wina, lekko pochylmy 
kieliszek i trzymajmy za nóżkę, powoli nalewając wino po 
ściance.

Przy nalewaniu wina młodego nie musimy trzymać kie-
liszka w ręku, należy jednak lać wino powoli, aby się nie 
wzburzyło.

Podczas nalewania nie zasłaniajmy swoją postacią butelki 
ani kieliszka.

Przy nalewaniu butelkę trzymajmy w taki sposób, aby była 
zwrócona etykietą do osoby, której serwujemy wino.

Kieliszki do białego wina napełniajmy najwyżej do połowy, 
natomiast kieliszki do wina czerwonego w około 1/3.

Nie należy dolewać wina, jeżeli kieliszek nie jest całkowicie 
opróżniony.

Jeżeli używamy wina do jakiejś potrawy lub sosu, powin-
no ono być później podane do stołu, ponieważ nie należy 
zmieniać gatunków.

Trunki, w tym wodę, nalewamy od strony prawej. Potrawy 
z kolei podajemy od strony lewej, a opróżnione naczynia 
zabieramy od strony prawej. 

Z pewnością jest jeszcze kilka innych zasad, które każdy 
z nas zna lub o nich słyszał, możemy je dopisać, a potem 
napić się swojego ulubionego wina zakupionego w super-
markecie, winiarni lub domowego, wznosząc zimowe to-
asty. Za Święta, których w okresie Zimy nam nie brakuje!

* Wino jest napojem o średniej zawartości alkoholu (około 
8–14%), który powstaje w wyniku fermentacji soku z winogron 
(proces ten nazywa się winifikacją). W ten sposób produkowa-
ne są wina w rozumieniu tradycyjnym. Ponadto pod pojęciem 
wina rozumie się także napoje alkoholowe uzyskane w wyniku 
fermentowania innych owoców. Jeżeli wino nie pochodzi od 
winogron, dodaje się do jego nazwy określenie jego pocho-
dzenia, stąd więc nazwy „wino porzeczkowe”, „wino z wiśni”, 
„wino owocowe”. ■
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Narciarstwo to sport, który łączy,  
a nie dzieli: można je uprawiać przy wie-
lu rodzajach niepełnosprawności – od 
dysfunkcji wzroku, słuchu, a na niepełno-
sprawności ruchowej czy intelektualnej 
skończywszy. Jazda na nartach to nie tyl-
ko znakomita rehabilitacja ruchowa, ale 
i psychoterapia: narciarstwo motywuje 
do działania, osiągania celów, a pęd, jaki 
czujemy, szusując w dół po stoku spra-
wia, że zalewa nas fala serotoniny. Nar-
ciarstwo nie wyklucza: na tym samym 
stoku mogą spotkać się osoby zdrowe, 
jak i z dysfunkcjami. Coraz więcej ośrod-
ków narciarskich w Europie: Austrii, Fran-
cji, ale także Słowacji czy Polsce dba  
o dostępność infrastruktury, narciarskiej, 

jak i hotelowej, w wypożyczalniach jest 
dostępny specjalistyczny sprzęt taki, jak 
monoskiboby czy kulonartki, powstają 
też szkoły narciarskie, których instruk-
torzy specjalizują się w nauce w stylu 
mono-ski czy dual-ski. „Wybór ośrodka 
zależy od rodzaju niepełnosprawności” 
tłumaczy Catherine Cosby, szefowa fun-
dacji Ski 2 Freedom, która promuje nar-
ciarstwo bez barier, prowadzi też serwis 
internetowy www.ski2freedom.com, na 
którym rekomenduje szkoły narciarskie 
oraz informacje na temat dostosowań 
w poszczególnych kurortach. „Jeśli je-
steś wózkowiczem dobrze sprawdzi się 
miejscowość, która jest dość płaska i ma 
szerokie chodniki, jak Valloire. Jeśli masz 

dysfunkcję wzorku lepiej wybrać Méribel 
lub szwajcarskie Gstaad, w tym kurorcie 
jest hotel Solsana, dedykowany osobom 
niewidomym. Wiele dostosowanych ho-
teli znajdziemy we włoskim Sestriere, któ-
re 2006 r. gościło paraolimpijczyków”. 

3	tracking,	mono-ski	
czy	bi-ski?	

Osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu 
czy z niepełnosprawnością intelektualną 
mogą jeździć na zwykłych nartach – po-
trzebny im tylko asystujący instruktor, 
który poprowadzi szkolenie np. używa-
jąc języka migowego w przypadku oso-
by niesłyszącej lub w przypadku osoby 

Białe
SZALEŃSTWO

Dobrze naśnieżony stok, odpowiedni sprzęt  
i wskazówki profesjonalnego instruktora wystarczą, by 
osoba z niepełnosprawnością mogła zacząć cieszyć się  
z wolności, jaką daje narciarstwo.

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz 
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CZECHY	

Lipno - ośrodek w regionie południowoczeskim (Szu-
mawa). W ramach programu Lipno Without Barriers ośrodek 
oferuje kursy i instruktorów, prowadzących lekcje dla niepełno-
sprawnych, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego dla osób z nie-
pełnosprawnosciami oraz dostępny kompleks basenów Aqua-
-word. Szczegóły: http://www.lipno.info/novy-active-park-lipno/
lipno-pro-handicapovane/aktivity-zimni.html 

Janské Lázně uzdrowisko i ośrodek sportów zimowych we 
wschodniej części Karkonoszy. Działa tam Centrum handicapo-
vaných lyžařů, fundacja, która prowadzi kursy instruktorskie oraz 
turnusy narciarskie mono-ski i bi-ski w ośrodkach na terenie Kar-
konoszy: w Janskich Lazniach, w Pecu pod Sniezkou i Szpindlero-
wym Młynie. Szczegóły turnusów: www.monoski.info

FRANCJA

Ten kraj jest w czołówce narciarstwa bez barier. Dzia-
ła tam ponad 150 szkół, wyspecjalizowanych w nauczaniu osób  
z niepełnosprawnościami (szczegóły na stronie Ecole du Ski 
Français www.esf.net) które oferują też wypożyczenie sprzętu. Na 
liście 10 najlepszych ośrodków narciarskich dla niepełnosprawnych 
portalu www.goski.co.uk znajdują się La Plagne, Avoriaz, Tignes  
i Morzine.

La Plagne. Ten ośrodek narciarski leży w Alpach Zachodnich, na 
wysokości 1250 m. Pensjonaty, hotele oraz sklepy wyposażone są 
w podjazdy dla osób z niepełnosprawnością, dostępne toalety. 
Gondole, wyciągi krzesełkowe oraz orczyki zostały dostosowane 
do potrzeb osób, używających specjalnego sprzętu (np. mono-
ski-bob). Szkoły prowadzące kursy dla osób z niepełnosprawno-
ściami: Adaptive-Ski Oxygene, Belle Plagne French Ski School, 
Handiski ESF Belle Plagne, szczegóły: http://winter.la-plagne.
com/ski/disabled-skiing.html.   

Avoriaz jest najwyżej położonym i jednym z najważniejszych 
ośrodków narciarskich należących do tzw. Portes du Soleil, słynne-
go regionu narciarskiego, obejmującego dwanaście miejscowości 
w Szwajcarii i we Francji. Dostępny jest duży wybór zakwaterowa-
nia dostępnego dla osób z niepełnosprawnosciami. Szkoła ESF 
Avoriaz oferuje instruktorów, specjalizujących się w nauce osób 
z niepełnosprawnosciami oraz wypożyczenie sprzętu. Szczegóły 
www.esf-avoriaz.com. 

AUSTRIA

Na liście 10 najlepszych ośrodków narciarskich dla nie-
pełnosprawnych portalu www.goski.co.uk znajduje się Schlad-
ming, kurort narciarski w Styrii, niedaleko Salzburga (zwycięzcy 
konkursu 2012 European City of Access). Wyciągi dostosowane 
do osób z dysfunkcjami ruchu. Polecana szkoła PSO Active orga-
nizuje pobyty oraz szkolenia dla osób z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności: http://www.freizeit-pso.com. 

Zell am See-Kaprun. Na terenie kurortu działa m.in. szkoła Skiing 
4 All - www.skiing4all.com, oferująca kursy dla osób ze spektrum 
autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD czy FAS.  

WŁOCHY

Sestriere to kurort we włoskim Piemoncie, w 2006 r. 
gościł paraolimpijczyków IX zimową Paraolimpiady w Turynie. Do-
stosowane hotele oraz wyciągi. Na terenie kurortu działa szkoła 
FreeWhite ski school (www.freewhite.eu), która prowadzi kursy dla 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. ■

niewidomej będzie asekurował ją na stoku. Osoby z dysfunk-
cjami ruchu przygodę z białym szaleństwem muszą rozpocząć 
od doboru właściwego sprzętu. Osoby po amputacji jednej 
kończyny dolnej najczęściej mogą zjeżdżać w pozycji stojącej 
– ten styl to tzw. 3 tracking – narciarz jeździ na jednej narcie  
z dodatkową pomocą dwóch kulonart, które pomagają w utrzy-
maniu równowagi i poruszaniu się na płaskim terenie. Osoby 
po amputacji obu dolnych kończyn lub urazami rdzenia krę-
gowego jeżdżą na tzw. mono-ski-bobach lub bi-ski-bobach. 
Mono-ski-bob to dopasowany do ciała fotel (siedzisko i stelaż) 
oraz zawieszenie, które dzięki amortyzatorowi w pewnym sen-
sie imituje kolana. Do tej konstrukcji dołączone jest przegubo-
we oparcie, które umożliwia pochylenie się tułowia do przodu 
podczas aktywnej jazdy i odchylenie się do tyłu w trakcie jazdy 
wyciągiem krzesełkowym. Szerokość siedziska musi być do-
pasowana do szerokości bioder narciarza, a długość siedziska 
do długości nóg. Wysokość oparcia zależy od wysokości ura-
zu rdzenia: im wyżej złamany kręgosłup, tym wyższe oparcie. 
Do dolnej części skorupy przymocowana jest metalowa część 
imitująca stopę (wyprofilowana jak but narciarski), która łączy 
się wiązaniem z typową nartą – w przypadku mono-ski-boba,  
z dwoma nartami w przypadku bi-ski-boba. Do utrzymania 
równowagi czy skręcania narciarz używa tzw. kulonart, krót-
kich kul zakończonych płozami. Osoby jeżdżące zarówno  
w styku mono-ski, jak i bi-ski muszą mieć silne ramiona i ob-
ręcz barkową. Osoby  niesamodzielne, z dużym stopniem nie-
pełnosprawności (np. mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia 
mięśniowa) mogą korzystać z bi-ski-boba, ale muszą jeździć 
z osobą towarzyszącą (instruktorem). W czasie nauki jazdy 
narciarz nie tylko uczy się skrętów, hamowania, przewraca-
nia i wstawania po upadku, ale także korzystania z wyciągów.  
W przypadku wyciągów krzesełkowych wystarczy, by obsługa 
zwolniła wyciąg, by narciarz mógł spokojnie wsiąść z np. mini-
ski-bobem. Przy wsiadaniu należy poprosić obsługę o pomoc 
w zaczepieniu orczyka, na górze trzeba pociągnąć za sznurek 
sprzączki, aby wypiąć się z orczyka. Minusem dla narciarzy bez 
barier są też ceny sprzętu nowy mono-ski-bob z kulonartkami 
potrafi kosztować 12-15 tys. zł, ale cena 2-3-letniego używane-
go kompletu to ok. 4 tys. Pocieszające jest to, że narciarstwo 
można uprawiać od dziecka do późnej starości.

INFO. SPRAWDZONE OŚRODKI i SZKOŁY BEZ BARIER 

(źródło: www.ski2freedom.com 
oraz ranking 10 najlepszych ośrodków narciarskich dla niepełno-
sprawnych portalu	www.goski.co.uk	) 

POLSKA

Active Therapy (www.activetherapy.eu). Szkoła prowadzi 
kursy dla niewidomych, niedowidzących, głuchych, osób 

po amputacjach, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, MPD, osób 
ze spektrum autyzmu i zespołem Downa. Lekcje grupowe i indy-
widualne oraz tygodniowe obozy narciarskie w ośrodkach alpej-
skich (Austria, Francja, Szwajcaria) oraz w Polsce (Zakopane, Białka 
Tatrzańska, Karpacz). Szkoła prowadzi też wypożyczalnię sprzętu 
dla osób niepełnosprawnych: mono-ski, bi-ski, kulonarty. Różne 
ośrodki na terenie Alp –, Polska:. Kontakt: dom@activetherapy.eu
Fundacja Dobra Wioska (www.dobrawioska.pl) prowadzi turnusy 
narciarskie jedno lub dwutygodniowe dla dzieci z zaburzeniami 
w rozwoju spowodowanymi autyzmem,  zespołami genetyczny-
mi, problemami neurologicznymi. W 2017 turnusy we Włoszech  
(ośrodek narciarski Val di Fiemme – Pampeago) w Polsce (Lądek 
Zdrój).  

BEZ	BARIER
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Do Manili jechaliśmy nocnym, bardzo zimnym autobusem. Okazało się, 
że ludzie mieli rację - klimatyzacja w tych autobusach ma tylko dwie opcje: 
zimno i bardzo zimno. Nie ma opcji „wyłącz”. Podróż miała trwać 8 go-
dzin, a woleliśmy nie tracić cennego czasu, poza tym nie musieliśmy płacić  
za nocleg. 

O stolicy Filipin naczytaliśmy się dużo: że brzydka, brudna, nie ma co 
robić i ogólnie niezbyt przyjemne miejsce. Zarówno spotkani backpackerzy, 
jak i Filipińczycy odradzali ten kierunek. My mieliśmy stamtąd samolot, więc 
nie było rady i musieliśmy tam pojechać. Ponadto, warto wyrobić sobie 
własne zdanie.

Dojechaliśmy ok. 8 rano, godzinę później już byliśmy w hostelu - bardzo 
drogim jak na nasze standardy. Drogim, ale czystym i z klimatyzacją. Loka-
lizacja też dobra (dzielnica turystyczna, więc teoretycznie ładna i bezpiecz-
na), więc wszystko OK. Na zwiedzanie mieliśmy tylko jeden dzień, więc 
dużo nie mogliśmy zrobić. Śniadanie w pobliskim barze okazało się tańsze 
niż gdziekolwiek indziej, zasada „w stolicy jest zawsze najdrożej” została 
obalona. Później spacer do Parku Rizala - ładnie utrzymany, czysty park,  
z mnóstwem atrakcji „ogrodowych”: ogród chiński, japoński, zegar słonecz-
ny, tańcząca fontanna. Wszystko zamknięte z powodu remontów. Poszliśmy 

Manila	-	FILIPINY

Filipiny
jezyk: filipiński, angielskistolica: Manilapowierzchnia: 300 000 km²liczba ludności: 92 340 000waluta: peso filipińskiez KatarzynaŚ Matuszak i Kamilem Jaroszem
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więc dalej, do części miasta, której zamknąć 
nie mogą - do dzielnicy Intramuros.

Intramuros to dzielnica Manili mieszcząca 
się wewnątrz niegdysiejszych murów obron-
nych miasta. Przetrwała wszystkie plagi, jakie 
nawiedziły to miasto, w tym trzęsienia ziemi 
i najgorsze z możliwych - naloty dywanowe 
podczas II Wojny Światowej. Wewnętrzny 
Fort Santiago, zbudowany jeszcze w XVI wie-
ku przez Hiszpanów, świetnie się zachował. 
Najważniejszym miejscem w Intramuros jest 
jednak nie sam fort, ale cela śmierci dra Jose 
Rizala - bohatera narodowego Filipin. Rizal 
to filipiński Mickiewicz - emigrant walczący 
o wolność narodu. Fałszywie oskarżony o or-
ganizowanie rebelii został stracony na 2 lata 
przed przejęciem Filipin przez Amerykanów. 
Dziś pomniki i ulice jego imienia są w całych 
Filipinach (a na pewno w północnej części 
wyspy Luzon, na której byliśmy). W Forcie 
Santiago są trzymane jego przedmioty, zapi-
ski oraz fragment kości(!).

Po wizycie w forcie, zmęczeni nocną jazdą 
autobusem i zwiedzaniem w upale idziemy 
do hotelu, aby się spakować, to nasz ostatni 
dzień na Filipinach - następnego dnia rano 
lecimy z powrotem do Malezji, tym razem na 
Borneo - do Kota Kinabalu.

Ale zaraz, zaraz! Została jeszcze jedna, 
bardzo ważna rzecz do zrobienia na Filipi-
nach, której nie można odpuścić. Spośród 
kilkudziesięciu potraw na świecie, na których 
widok ludziom robi się niedobrze, tutejszy 
przysmak plasuje się w pierwszej trójce, zaraz 
po haggisie i żywych zwierzętach. Balut, bo 
o tym mowa, to ugotowane jajko z kilkuna-
stodniowym zarodkiem kurczaka w środku. 
Filipińczycy jedzą to bardzo często, głównie  
w podróży. Na każdym przystanku na trasach 

w północnym Luzon można było kupić baluta. Z obrzydzeniem patrzyli-
śmy jak ludzie to jedzą, w końcu to kurczak. Zgodnie z opisem jaki czy-
taliśmy i zdjęciem, które oglądaliśmy widać i czuć już skrzydełka, nóżki, 
czasem piórka. No nic, jesteśmy na Filipinach, baluta trzeba spróbo-
wać. Traf chciał, że był sprzedawany po drodze do hostelu.

Jak jeść baluta: najpierw należy zdjąć czubek skorupki, wypić wszyst-
ko co płynne, a później już posypując solą i polewając octem gryźć jak 
wszystko inne. Smakuje jak ugotowane jajko, prócz fragmentu, który 
nie chcę wiedzieć czym był, ale miał konsystencję czerwonej fasolki 
na zimno i nie miał smaku w ogóle. Balut nie jest najgorszą rzeczą jaką 
jadłem, a jeśli bym nie wiedział, co to jest, to bym powiedział, że było 
całkiem dobre. Jednak świadomość tego, że tam w środku siedzi mały 
kurczak odstrasza i obrzydza. Więcej tego nie zjem, ale warto było. 
Mój balut według sprzedawcy miał 17 dni. Nóżek, skrzydełek i piórek 
nie czułem, ale może dobrze nie przegryzłem... Kasia nie chciała zjeść 
baluta nawet pomimo zachęt sprzedawcy i promocji „balut dla białej 
turystki za darmo”. Ciekawe czemu?

Następny przystanek - Kota Kinabalu na rajskim Borneo.  ■
Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży 
przez Katarzynę i Kamila
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Upiec pierniki na warsztatach piernikarskich  
w Kopytowej, szukać biesa i czadów w Olszanicy,  
a może zaśpiewać „Bóg się rodzi” na zamku  
w Dubiecku, gdzie Franciszek Karpiński napisał 
te najpiękniejszą polską kolędę... Atrakcji, jakie 
czekają na nas na trasie Karpackiego Szlaku Domów 
i Ogrodów Historycznych jest masa.  

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz 

gdzie PACHNĄ PIERNIKI 
I BIES MÓWI 
dobranoc

Zakurzyć z dwustuletniej fajki 

W powietrzu unosi się korzenny zapach 
gałki muszkatołowej, kardamonu, imbiru. 
Na wielkich drewnianych ławach czekają 
przygotowane stanowiska: stolnice, far-
tuszki, wałki do ciasta – zaraz w piwnicach 
dworu w Kopytowej k. Krosna zaczną się 
warsztaty piernikarskie. Ciasto na pierniki 
można tu wyciskać w drewnianych formach 
tzw. speculas (np. w kształcie kogutka) 
lub wykrawać jak ciasteczka metalowy-
mi foremkami w kształcie serc i choinek.  
– Uczestnicy warsztatów, dzieci, ale i doro-
śli po upieczeniu zdobią pierniki kolorowy-
mi lukrami – opowiada Andrzej Kołder, or-
ganizator warsztatów, twórca prywatnego 
Muzeum Kultury Szlacheckiej i kustosz Mu-
zeum Zamkowego „Kamieniec” w Odrzy-
koniu. Jak tłumaczy nasz gospodarz trady-
cję wypiekania pierników przynieśli na te 
tereny cystersi. Folwark w Kopytowej  nale-
żał do opactwa w Koprzywnicy od wieków 
średnich do końca XVIII stulecia, kiedy to 
cesarz Józef II zarządził kasatę zakonu. Cia-
sto piernikowe w średniowieczu służyło do 
przechowywania orientalnych przypraw, 
które w spiżarniach wilgotniały i psuły się, 
ale w cieście można je było przechowywać 
latami w zimnych, glinianych kadziach. Było 
tak cenne, że kadzie z ciastem często były 
częścią posagu wychodzących za mąż pa-
nien. 

Pieczenie pierników to świetny 
pomysł, by do muzeum przycią-
gnąć zwiedzających. – Pieką pier-
niki, a przy okazji poznają kawałek 
naszej historii i kultury – tłumaczy Andrzej 
Kołder. Muzeum gościło już nieraz także 
grupy z niepełnosprawnościami: ruchową 
czy intelektualną. - Drzwi i korytarze we 
dworze są szerokie, więc wózki poruszają 
się tu bez problemu – dodaje twórca mu-
zeum. Po cystersach dworem zarządzały 
kolejne rody szlacheckie: Kotarscy, Jordan-
-Rozwadowscy, a obecnie pan Andrzej z 
rodziną, który kupił go w 1996 r. i poddał 
gruntownej renowacji. – Do czasów współ-
czesnych przetrwało na ziemiach polskich 
niecałe 2 tys. dworów, ale do wojny było 
ich ok. 20 tys. – W czasie wojny zniszczono 
wiele tych przepięknych obiektów, pamią-
tek rodzinnych i bibliotek – wylicza Andrzej 
Kołder. Gospodarz prowadzi nas przez ko-
lejne pokoje, zachowany jest typowy dla 
dworu amfiladowy układ pokoi, są one też 
pomalowane na tradycyjne kolory: salon 
jest biały, bawialnia błękitna, jadalnia żółta, 
sypialnia różowa, a gabinet zielony. Wnę-
trze ma prezentować dwór galicyjski z koń-
ca  XIX wieku: z zachwytem oglądamy po-
nad 200-letnie łoże małżeńskie w sypialni  
z lat 40-tych XIX wieku, malowane skrzynie 
posagowe czy miniaturowy kołowrotek, na 
którym małe szlachcianki uczyły się tkania. 
Aż chce nam się „zakurzyć”, gdy w gabi-

necie znajdujemy 150-letni stolik do fajek, 
z przepięknymi fajkami z pianki morskiej  
i korzenia wrzośca, ale i bez kurzenia go-
spodarz raczy nas opowieściami o miesz-
kańcach dworu. Nawet nie zauważamy, 
gdy za oknem zapada zmierzch. 

„Dotknąć” gwiazd w Bolestraszycach  

Położone 7 km na północny-wschód od 
Przemyśla Arboretum Bolestraszyce zało-
żył w 1975 r. prof. dr hab. Jerzy Piórecki na 
terenie parku i dworu, w którym w połowie 
XIX w. mieszkał i tworzył malarz Piotr Mi-
chałowski. Arboretum łącznie z terenem 
gospodarstwa pomocniczego w Cisowej 
ma ponad 300 hektarów. Zaraz przy wejściu 
czeka na nas stworzony w 2007 r. Ogród 
Sensualny, szczególna atrakcja dla osób  
z dysfunkcjami wzroku. Alejki w ogrodzie 
są szerokie i przystosowane także dla osób 
na wózkach, a wszystkie rośliny nasadzono 
w zasięgu ich rąk. Każdej z ponad 200 ro-
ślin można dotknąć, powąchać; „zwiedzać” 
wszystkimi zmysłami, a tabliczki z ich opisa-
mi dodatkowo wyposażone są w nakładki 
w alfabecie Braille’a. Centralną część ogro-
du stanowi kamienna kompozycja z ele-
mentami przystosowanymi dla roślin wod-
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nych. Zanurzamy ręce w wodzie i dotykamy 
orzechów wodnych, rozcieramy w palcach 
zioła: tymianek i lawendę. Wielkie wrażenie 
robi na nas gunnera olbrzymia, zwana też 
parzeplinem.  – My mówimy na nią czasem 
rabarbar po Czarnobylu, ale nazywana 
jest też parasolem ubogich – mówi Robert 
Żural, nasz przewodnik po arboretum. – 
Jej ogromne liście, które w Brazylii, skąd 
pochodzi dochodzą do czterech metrów 
średnicy, służą tamtejszym mieszkańcom w 
czasie deszczu jako parasole. Z przewod-
nikiem podchodzimy do metalowej kopuły, 
którą zsuwamy w dół, nad głowami roz-
pościerają się gwiazdozbiory, ale gwiazdy 
są wypukłe – to jedno z niewielu w Polsce 
tyfloplanetarium, które pozwala „dotknąć” 
gwiazd osobom z dysfunkcjami wzroku.  

Dumą arboretum są kolekcje pomolo-
giczne starych odmian jabłoni, coraz rza-
dziej spotykanych ale wyjątkowo smacz-
nych. Chodzimy po sadach próbując 
soczystych antonówek, glogierówek czy 
renet – do wyboru mamy 80 odmian. Ach, 
marzy mi się, by zrobić z takich jabłek szar-
lotkę!

Wino pachnące zielonymi orzechami

Jeszcze mocniejszych sensualnych do-
znań dostarcza nam wizyta w dworze Kom-
bornia, który słynie z prowadzonego tam 
Salonu Win Karpackich, w którym można 
degustować wina z wciąż niedocenianego 
(niesłusznie!) regionu Karpat. Dwór leży 
na historycznym trakcie winnym, którym 
do Polski przewożono m.in. węgrzyny. To 
enklawa ciszy, można tu spacerować po 
parku, w którym zachwycają kilkusetletnie 
platany, zrywać winogrona prosto z krza-
ków – dwór ma małą winnicę, w której pro-
wadząca hotel rodzina Skotnicznych sadzi 
polskie odmiany winorośli m.in. Jutrzenkę. 
W piwnicach odbywają się degustacje: 
można spróbować  70 gatunków win, by 
je wyselekcjonować rodzina zdegustowa-
ła ponad 1700 gatunków. – Podróżujemy, 
odwiedzamy lokalne winnice, targi win, 
szukamy nowych smaków – wylicza Mikołaj 
Skotniczny. My naszą enologiczną podróż 
zaczynamy w rumuńskim regionie Oltenia, 
który leży na czterdziestym piątym równo-
leżniku, na tym samym na którym położone 
są takie regiony jak Bordeaux czy Piemont. 
Ma korzystne położenie – od strony pół-
nocnej Południowe Karpaty zapewniają 
dobrze nasłonecznione zbocza, a od po-
łudnia i zachodu płynie szeroki Dunaju. 
Próbujemy  Sauvignon Blanc z winnicy Cor-
cova. Najpierw wąchamy wino zaraz po na-
laniu do kieliszka. Czujemy lekką kwaśność, 
rumianek. Po tzw. pierwszym nosie wino 
mieszamy i wąchamy ponownie. Zapach 
jest wyraźniejszy, pojawiają się aromaty 
kwiatowe. – A kuwetka? – dopytuje go-
spodarz. Kuwetką winiarze nazywają tzw. 
lisie zapachy, charakterystyczne dla  Sau-
vignon Blanc. Mieszając napowietrzamy i 
podnosimy temperaturę wina, zmuszając 
je by ujawniało coraz głębsze aromaty. – 

Dobre wino musi otwierać się stopniowo, 
opowiadać nam jakąś historię – tłumaczy 
Skotniczny. Płuczemy usta. Kwasowe, cy-
trusowe aromaty, które czujemy uzyskuje 
się w stalowych kadziach. Gdyby przelać 
moszcz do dębowych beczek – straciłyby 
tę orzeźwiającą nutę. Co by jednak zyskał? 
By się tego przekonać próbujemy węgier-
skiego tokaja furmint, który leżakował 12 
miesięcy w beczce. Pachnie wanilią, su-
szonymi owocami, trochę miodem – te 
aromaty daje beczka. Kolejne kieliszki to 
kolejne fascynujące historie – dowiaduje-
my się m.in., że węgierska bycza krew Egri 
Bikaver zawdzięcza swoje powstanie inwa-
zji Turków. Gdy Jan III Sobieski pod Wied-
niem starł się z główną turecką armią, gru-
pa Turków oblegała Eger. Zamek dobrze 
przygotował się na oblężenie: zgromadził 
zapasy jedzenia m.in. dyń oraz wina z ca-
łego regionu, które wlano do wielkich be-
czek w piwnicach, mieszając ze sobą wina 
z 15 szczepów. Turcy po kilku tygodniach 
odeszli narzekając, że oblężeni są zbyt wa-
leczni. – A tradycja produkcji byczej krwi, 
mieszanki co najmniej pięciu tutejszych 
szczepów została – opowiada gospodarz. 
Największym zaskoczeniem są dla nas wina 
słodkie z węgierskiego rejonu Villany, który 
słynie z produkcji win czerwonych, ale win-
nica Gal Pince, ze starych serbskich recep-
tur wytwarza na bazie rieslinga przepyszne 
wermuty – Dios Bor po fermentacji dojrze-
wa z przyprawami korzennymi oraz zielony-
mi orzechami włoskimi, Mézes Almás bor 
powstaje z dodatkiem miodu, cynamonu 
i suszonych jabłek. Tak powinno pachnieć 
Boże Narodzenie – przynajmniej w wersji 
dla dorosłych.

Gdzie rozbrzmiewa „Bóg się rodzi”
 
O gwiazdkowe inspiracje łatwo też 

na zamku w Dubiecku. Tu Franciszek  
Karpiński „poeta serca” stworzył najpięk-
niejszą z polskich kolęd „Bóg się rodzi”.  
– Z tego powodu Dubiecko nazywane 
jest kolebką polskiej kolędy – mówi Jacek 
Grzegorzak, menedżer zamku Dubiecko, 
dodając, że coroczne obchody Świąt Bo-
żego Narodzenia rozpoczyna właśnie ta 
kolęda, odgrywana przy fortepianie w ja-
dalni. Zamek to nie tylko kolebka kolędy, 
ale przede wszystkim  miejsce narodzin  
(w 1735 r.) innego słynnego poety, biskupa 
i księcia Ignacego Krasickiego, który napi-
sał o Dubiecku: 
„O miejsce słodkie gdzie się urodziłem!
W tobie los zrządził pierwszy wątek życia 
Wyszedłem na świat, co zdarza, użyłem
A czas długiego wśród ludzi przebycia
To zdziałał: gdyby się można odrodzić
Lepiej by było z ciebie nie wychodzić.” 

Zamek Diabła i Biskupa” nosi ta-
kie miano, bo narodził się w nim także  
w 1551 roku Stanisław Stadnicki, zwany 
„Diabłem Łańcuckim”. Uwielbiał zadawać 
ból i cierpienia, terroryzować poddanych  
i straszyć sąsiadów, których grabił i palił. 
Kres tej bandyckiej działalności położył  Łu-
kasz Opaliński, który mając dość prześlado-
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	Na	tropach	diabłów	i	magnatów.	

Opisane w reportażu miejsca stanowią część Karpackiego Szlaku Ogrodów  
i Domów Historycznych. W skład Szlaku wchodzą łącznie 34 obiekty, rozsiane po 
całym Podkarpaciu: część z nich jest doskonale znana, jak np. zamek w Łańcucie 
czy zamek w Krasiczynie zwany podkarpacką perłą renesansu. Ale warto też od-
wiedzić te mniej znane, a równie piękne jak pałacyk myśliwski w Julinie czy zamek 
Dubiecko. 
Na trasach szlaku znajdziemy misternie komponowane ogrody, zaciszne parki, 
wspaniałą architekturę, staropolską kuchnię i kawał fascynującej historii. Szcze-
gółowe informacje znaleźć można na stronie  Podkarpackiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej, poświęconej szlakowi: http://ogrody.podkarpackie.travel/  
oraz na stronach poszczególnych obiektów

Warsztaty piernikarskie: 
Muzeum Kultury Szlacheckiej we Dworze w Kopytowej
Kopytowa 1, tel.  788 837 412  lub  888 959 661, http://kopytowamuseum.eu/
Arboretum Bolestraszyce: 
Bolestraszyce 130, tel. 16 671 64 25, www.bolestraszyce.com.pl
Dwór Kombornia Hotel& SPA****
Kombornia 1, 38-420 Korczyna k/Krosna, tel. 13 435 42 89, 
www.dworkombornia.pl 
Zamek w Dubiecku
ul. Zamkowa 1, tel. 16 651 10 58, www.zamek.dubiecko.com
Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie
Krasiczyn 179, tel. 16 671 83 12, www.krasiczyn.com.pl
Pałac Biesa w Olszanicy
Olszanica 222, tel./fax: (13) 461 74 50, tel. kom.: 664 736 106, www.palacbiesa.pl
Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe
Stacja Główna Uherce Mineralne 62a, (dawna stacja PKP), 
tel. 570 770 108, www.drezynyrowerowe.pl

wań w 1609 roku zdobył i splądrował Łańcut,  
a w rok później jego żołnierze dosłownie 
roznieśli na szablach samego Stadnickie-
go. – Podobno czasem pojawia się tu jego 
duch. Straszy tu też duch karła, który prze-
chadza się po zamarzniętej wodzie wokół 
zamku – wylicza z dumą Jacek Grzegorzak. 
Słysząc te mroczne opowieści czujemy 
dreszczyk strachu, ale na szczęście kucharz 
zamku rozgrzewa nas kolacją – tutejsza 
kuchnia słynie z dziczyzny.  

Bielica zamkowa na murach w sgrafitti 

Kolejny duch przyprawia nas o dresz-
cze na zamku w Krasiczynie zwanym pod-
karpacką perłą renesansu. Po zmroku na 
murach zamkowych pojawia się obłok,  
z którego formuje się postać białej damy. –  
Bielica to duch szesnastoletniej Zosi Sapie-
żanki, córki księcia Leona Ludwika Sapiehy 
i księżnej Jadwigi Klementyny Sapieżyny  
z domu Zamoyskiej – tłumaczy nam Marek 
Sus, przewodnik, a zarazem kamerdyner 
zamku w Krasiczynie. Jak głosi legenda Zo-
sia zakochała się w wiejskim chłopaku, ale 
rodzice, mimo jej błagań wydali ją za szla-
checkiego syna. W dniu ślubu panna mło-
da miała pójść pomodlić się do zamkowej 
kaplicy pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny – kaplica ta niedawno odre-
staurowana porównywana do Kaplicy Zyg-
muntowskiej na Wawelu. Zosieńka udała 
się jednak na zegarową wieżę, skąd rzuciła 
się na dziedziniec. – Zjawa przemieszcza 
się po murach i znika w momencie zetknię-
cia z Basztą Boską, w której znajduje się jej 
sarkofag – dodaje Marek Sus. 

Swój obecny kształt zamek zawdzięcza 
Marcinowi Krasickiemu, który w XVII wie-
ku uczynił z zamku prawdziwą rezydencję 
magnacką. – Marcin był posłem królewskim 
na Węgry króla Zygmunta III Wazy, a same-
mu królowi, który często odwiedzał zamek 
poświęcił jedną z baszt – zwaną Królewską 
– dodaje Sus. Pozostałe trzy baszty to Bo-
ska, Papieska i Szlachecka, każda ma inny 
kształt i zdobienia. Największe wrażenie 
robią jednak ściany zamku, pokryte unikal-
ną włoską dekoracją ścienną, tzw. sgraffiti, 
czarno biały wzór tworzą wydrapane ryl-
cem warstwy tynku.

Drezynami do Biesa  

Na pomysł, jak wykorzystać zamkniętą 
linię kolejową Zagórz – Krościenko wpadł 
Janusz Demkowicz, który wraz z braćmi or-
ganizuje na tej trasie wycieczki  drezynami 
rowerowymi. Są one lekkie i bezpieczniej-
sze od klasycznych drezyn, w każdej mieści 
się pięć osób (dwie pedałują, reszta odpo-
czywa). Wiatr wieje  nam w twarze, gdy pe-
dałujemy ze stacji w Uhercach Mineralnych 
do pobliskiej Olszanicy. Na zmęczonych 
po drodze czeka przystanek Ursa Maior, 
lokalny bieszczadzki browar. Już od wejścia 
uderza nas cudowny zapach słodu. Cuda 
takie jak „Deszcz Cisnej” warzy jedyna pol-
ska piwowar - Agnieszka Łopata. Aż grzech 
nie spróbować jej „Dwóch grzesznych mi-
siów”.     

W Olszanicy spacerując po parku Pałacu Biesa słuchamy opowieści o Biesie, któ-
ry kiedyś władał tymi dziewiczymi terenami. Gdy osiedliło się tu plemię, któremu 
przewodził dzielny wódź San, Bies jak tylko mógł, uprzykrzał życie nieproszonym 
gościom, wyczarował do pomocy złośliwe duszki: Czady, które niszczyły zboże, 
rozganiały bydło i dosypywały piasku do jedzenia. Jednak pewnego dnia, gdy San 
pracował w lesie uratował spod zwalonego drzewa wodza Czadów. Czad, widząc że 
ludzie nie są wcale tacy źli, obiecał Sanowi, że nie będzie już dokuczał ludziom, ale 
zacznie im pomagać. Od tej pory Czady pilnowały domów, bawiły dzieci, pokazywa-
ły drogę zagubionym wędrowcom... Bies zagroził Czadom, że je zniszczy, więc San 
postanowił pokonać Biesa. Można go było pokonać tylko wczesnym rankiem, kiedy 
Bies odpinał magiczne skrzydła i kąpał się w rzece. San i Bies walczyli ze sobą i choć 
San pokonał Biesa, utonął  z nim w odmętach rzeki. Gdy następnego dnia wody 
opadły ludzie znaleźli ciała Sana i Biesa, splecione ze sobą w śmiertelnym uścisku. 
Aby uczcić waleczność wodza, osadnicy nazwali rzekę Sanem, a góry, Bies-Czadami, 
od złego władcy i jego psotnych duszków. Czady podobno żyją w górach do dzisiaj, 
a na wędrowców rzucają urok, tak że nikt, kto choć raz odwiedził tą krainę, nie zapo-
mni jej niezwykłego piękna. Wierzę, bo na mnie też rzuciły. ■
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Manila	-	FILIPINY

Cynamon 
Przyprawę tą uzyskuje się z suszonej na słońcu kory pędów 

cynamonowca cejlońskiego. Pod wpływem ciepła kawałki kory 
zwijają się w rurki. Mają kolor złocistobrązowy. 

Cynamon ma intensywny zapach i słodko-gorzki smak i jest 
niezaprzeczalną gwiazdą wśród przypraw. W medycynie stosuje 
się go od pięciu tysięcy lat. W starożytnych tekstach chińskich 
widnieją wzmianki o nim jako leku przeciw przeziębieniom oraz 
kłopotom trawiennym. Dodaje energii i witalności, jest wspa-
niałym źródłem wapnia, żelaza i manganu. Jedynie pół łyżeczki 
cynamonu dziennie obniża poziom cholesterolu, jak również po-
maga w regulowaniu poziomu cukru we krwi, co może być bar-
dzo istotne dla osób cierpiących na cukrzycę. Dlatego też warto 
go dodawać do wszelkich dań słodkich (w tym z owocami). Cy-
namon usprawnia również dopływ krwi do mózgu, dzięki czemu 
szare komórki dostają więcej tlenu oraz składników odżywczych. 
Pomaga nam to w lepszym zapamiętywaniu, poprawia koncen-
trację oraz pamięć wzrokową. 

Właściwości: Cynamon przyspiesza trawienie i poprawia 
apetyt, zapobiega nadkwaśności oraz działa przeciwbie-
gunkowo. Działa na organizm rozgrzewająco.

Zastosowanie: Doskonały dodatek do herbaty  
i kawy, grzanego wina, deserów, potraw z ryżu słodkich  
i wytrawnych, owocowych przetworów, a zwłaszcza  
do jabłek. 

Przeciwwskazania: Nie jest wskazany dla osób z choro-
bami wrzodowymi przewodu pokarmowego oraz ze skłon-
nościami do krwotoków. Ograniczyć cynamon w swojej die-
cie powinny kobiety w ciąży, bo nadmiar tej przyprawy może 
doprowadzić do przedwczesnego porodu. Oczywiście osoby 
mające alergię na cynamon powinny unikać go w postaci natu-
ralnej, jak i w preparatach.

Goździki
Goździki to suszone, nierozwinięte pąki tropikalnego drzewa 

goździkowca. Rzadko się je ściera, zazwyczaj używane są w cało-
ści. Mają charakterystyczny, słodki owocowo-korzenny zapach, 
lekko gorzki i piekący smak.

Właściwości: Ssanie goździków niweluje nieprzyjemny zapach 
z ust. Ponadto goździki wpływają na przyspieszenie trawienia, 
łagodzą objawy niestrawności i rozgrzewają organizm.

Zastosowanie: Goździki wykorzystuje się do marynat (przygo-
towanie dziczyzny, baraniny i wieprzowiny), kompotów, szarlotek 
i pierników.

Ciekawostka: Goździki to również wartościowy lek, o czym 
już 200 lat p.n.e. wiedzieli Chińczycy. Zgodnie z medycyną  
chińską, goździki stosowane były przy bólach zębów, w przy-

padku czkawki spowodowanej przez zimno. 
Powszechnie sądzono także, iż goździki 

to środek skuteczny przy stanach lę-
kowych, napięciach a nawet depre-

sji. Współczesna medycyna uzna-
je, że goździki mają właściwości 
antyseptyczne, przeciwbakte-
ryjne i przeciwdrobnoustrojo-
we. Naukowcy z Uniwersytetu 
Miguela Hernandez stwierdzili, 
że goździki skutecznie neutrali-
zują wolne rodniki, które niszczą 
strukturę komórek ciała i przy-

spieszają proces jego starzenia. 
By wykorzystać leczniczą moc goź-

dzików hiszpańscy badacze zalecają 
dodawanie kilku goździków do dań 

obiadowych, a także do kawy i herbaty. 

Tekst: Julia Kołodko

Obowiązkowo 
- korzennie!

Tym razem przedstawiamy Wam cztery najbardziej 
popularne przyprawy korzenne na świecie: 
cynamon, goździki, wanilię i anyż. Jak powszechnie 
wiadomo, przyprawy te dodają walorów smakowych 
i zapachowych. Warto jednak wiedzieć, że mają 
też inne cenne zalety – rozgrzewają, poprawiają 
samopoczucie, mają właściwości konserwujące,  
a także lecznicze. Może dlatego właśnie tak chętnie 
po nie sięgamy w okresie jesiennym i zimowym.

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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Wanilia
Laski wanilii to owoce storczyko-

watego pnącza. Ciemnego koloru 
i słodko-korzennego aromatu na-
bierają w trakcie obróbki.

Właściwości: Działa korzystnie 
na stres i poprawia nastrój.

Zastosowanie: Wanilia idealnie 
pasuje do ciast i deserów, zwłaszcza 

do kremów, budyniów, lodów. 

Ciekawostka: Uważana przez Azteków za 
afrodyzjak, wanilia oczarowała dwory europejskich królów z 
XVI i XVII wieku, szczególnie dwór francuski za czasów Ludwi-
ka XIII i XIV. Kościół bronił się przed wanilią jak tylko potrafił.  
Strach przed właściwościami wanilii, traktowanej wów-
czas głównie jako środek zwiększający popęd płciowy,  
przyczynił się do stworzenia przepisów kościelnych 
zabraniających duchownym spożywania czekolady 
zawierającej wanilię.

UWAGA: Kupując wanilię, zwróć szczególną uwa-
gę w sklepie na nazwę produktu. Bardzo często za-
miast wanilii w produktach jest wanilina, która jest 
chemicznym, niezdrowym środkiem i nie powinna 
być spożywana. Większość cukrów „waniliowych” 
sprzedawanych w sklepach to tak naprawdę cukry 
wanilinowe. Jedna literka – której często na zauważa-
my – a może zrobić wielką różnicę dla naszego zdrowia!

Anyż	gwiazdkowy 
Anyż to ciemnobrązowe gwiazdki o charakterystycznym słod-

kawym zapachu.

Właściwości: Anyż ma działanie rozkurczowe, moczopędne, 
ułatwia trawienie i przyswajanie składników pokarmowych. Wy-
korzystuje się go w tradycyjnej medycynie chińskiej ze względu 
na jego właściwości stymulowania systemu trawiennego. Anyż 
leczy także dolegliwości układu oddechowego – zapalenie 
oskrzeli i suchy kaszel. Pomaga w leczeniu problemów żołąd-
kowych, konwulsji, czerwonki, astmy, porażenia połowicznego, 
paraliżu twarzy i nieświeżego oddechu.

Zastosowanie: Anyż gwiazdkowy sprawdza się w świątecznych 
wypiekach. Można go dodawać do mięs (wieprzowiny, drobiu, 

cielęciny). Polecany jest w kuchni orientalnej. Chętnie 
dodawany do kompotów z jabłek i/lub śliwek.

UWAGA: Występują dwa gatunki anyżu 
gwiazdkowatego (dwa bardzo podobne 

drzewa): badian japoński (japoński anyż 
gwiazdkowaty - Illicium anisatum) oraz 
chiński badian właściwy (chiński anyż 
gwiazdkowaty - Illicium verum). Z uwagi 
na swoje działanie toksyczne, japoński 
badian nie jest jadalny, ale za to palo-
ny jako kadzidło w Japonii. Jego owoc 

jest mniejszy i posiada słabszy aromat, 
zbliżony bardziej do zapachu kardamonu 

niż anyżu. Jeśli traficie do szpitala z obja-
wami neurologicznymi po wypiciu herbaty  

z anyżem gwiaździstym, prawdopodobnie spo-
rządzono ją z badianu japońskiego.

Jesienny koktajl 
jabłkowo-cynamonowy

• 1 szklanka wody lub wody kokosowej
• 1 jabłko, obrane i pokrojone w kostkę
• 1 banan, obrany i pokrojony w kawałki  

(najlepiej wcześniej zamrożony)
• szczypta gałki muszkatołowej 
• 1 łyżeczka cynamonu
• szczypta zmielonych goździków
• (opcjonalnie) 1 daktyl (bez pestki)
• (opcjonalnie) 1 łyżka oleju kokosowego virgin

Wszystkie składniki wrzucić do blendera i miksuj około 
30 sekund. 
 
Ten koktajl idealnie nadaje się na szybkie śniadanie lub 
jako popołudniowa energetyzująca przekąska.

Zdjęcie: Julia Kołodko
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Rozgrzej olej kokosowy w dużym garnku. Dodaj cebulę i podsmaż 
około 5 minut, aż się zarumieni. Dodaj dynię i czosnek i gotuj jesz-
cze około minuty, aż czosnek się zarumieni. Dodaj pomidory, wy-
war z warzyw i wszystkie przyprawy. Doprowadź do wrzenia. Na-
stępnie zmniejsz ogień i gotuj przez około 35-40 minut, aż dynia 
będzie miękka, a większość wody wyparuje. Serwuj na liściach sa-
łaty, szpinaku lub jarmużu. 

Przyprawa do wszelkiego rodzaju curry

• 1 łyżeczka kurkumy
• 1 łyżeczka kuminu
• 2 łyżeczki mielonego, suszonego imbiru
• ½ łyżeczki prawdziwej wanilii (sekretny składnik!)
• ½ łyżeczka soli
• ½ łyżeczka cynamonu
• ⅛ łyżeczki pieprzu (opcjonalnie)

Wymieszaj wszystkie przyprawy razem i dodaj do swojej 
ulubionej potrawy. Świetnie komponuje się z mlekiem koko-
sowym – wystarczy wlać do garnka mleko kokosowe, dodać 
przyprawę oraz swoje ulubione warzywa i mięso. Gotuj do 
miękkości. I pyszne jesienno-zimowe curry gotowe!

Możesz przygotować więcej przyprawy i trzymać w zamknię-
tym słoiku do trzech tygodni od przygotowania. ■

Ciasto bananowe

• 3 dojrzałe banany
• 1 szklanka masła orzechowego (np. migdałowego  

lub z nerkowców) 
• 3 jajka 
• ¾ łyżeczki sody oczyszczonej 
• ¼ łyżeczki soli (pomiń, jeśli masło orzechowe,  

którego używasz jest już posolone)
• 1 łyżeczka wanilii lub ekstraktu z wanilii 
• 1 łyżeczka cynamonu  

Rozgnieć banany widelcem aż do uzyskania musu.  
Następnie dodaj resztę składników I wszystko dokładnie 
wymieszaj. Przelej ciasto do brytfanki wyłożonej papierem 
do pieczenia i piecz 30 minut w temperaturze 175°C.

Marokańska pieczona dynia

• 2 łyżeczki oleju kokosowego
• 2 posiekane cebule
• ½ kg dyni, obranej i pokrojonej w kostkę
• 2 łyżeczki posiekanego świeżego czosnku
• 1 szklanka posiekanych pomidorów 
• 1 litr wywaru z warzyw (rosołu)
• 1 i ½ łyżeczki cynamonu
• 1 i ½ łyżeczki mielonej, suszonej papryki
• 2 łyżeczki mielonego kuminu
• 1 i ⅛ łyżeczki mielonego ziela angielskiego
• Sól (do smaku)
• Posiekana natka pietruszki do podania
• Sałata, liście szpinaku lub jarmużu do po-

dania

Zdjęcie: Julia Kołodko
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Krajowy	Dzień	Stomika	
–	róże	na	ulicach	polskich	miast		

Jak co roku, 5 października obchodzony był Krajowy Dzień 

Stomika. To ważny dzień dla wszystkich osób żyjących z wy-

łonioną stomią, a jest ich w Polsce ponad 40 tysięcy. Inicjaty-

wa ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy  

z jakimi borykają się stomicy. Już po raz kolejny wyszliśmy na 

ulice w różnych miastach Polski i zorganizowaliśmy happe-

ning polegający na rozdawaniu róż – kwiatów, które stały się 

symbolem stomii. Dziękujemy, że spotkaliście się z nami tak 

licznie.

Konferen
cja	praso

wa	

„Polskie	
porty	lot

nicze	szk
olone	

w	zakres
ie	odpraw

	lotniskow
ych	

stomików
”

 20 września na warszawskim Lotnisku Chopina 

odbyła się konferencja prasowa informująca o rozpo-

częciu szkoleń pracowników lotnisk, odpowiedzial-

nych za kontrole bezpieczeństwa. Szkolenia odbywa-

ją się w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkoleń 

Portów Lotniczych Dotyczących Odpraw Pasażerów 

z Wyłonioną Stomią. Są one wynikiem współpracy, 

którą Fundacja STOMAlife podjęła z Urzędem Lotnic-

twa Cywilnego oraz Zarządem Granicznym Komendy 

Głównej Straży Granicznej.

Do tej pory, przeszkoleni zostali pracownicy ponad 

połowy wszystkich polskich lotnisk cywilnych w War-

szawie, Modlinie, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Łodzi, 

Olsztynie, Lublinie oraz Katowicach.

Konkurs	stomaPERSONA

 Za nami gala rozdania nagród w II edycji konkursu stoma-

PERSONA. Tym samym otwieramy edycję 2017 i zachęcamy 

do oddawania głosów na pielęgniarkę stomijną, lekarza oraz 

punkt porad stomijnych. Po wszystkie szczegóły zapraszamy 

na stronę www.stomalife.pl lub pod numer 800 633 463.

Akcja	„Stomicy	pod	wodą” 

Stomicy kolejny raz udowodnili, że stomia nie wyklucza re-alizowania marzeń i rozwijania pasji. W ramach akcji ,,Stomicy pod wodą” dwoje stomików rozpoczęło spełnianie marzenia o podwodnych wojażach. Dużym problemem dla stomików, utrudniającym powrót do aktywnego życia w społeczeństwie, często nie są przeciwwskazania medyczne, ale strach przed tym, w jaki sposób zareaguje na nich otoczenie. Dlatego, przeprowadzenie akcji miało na celu udowodnienie, że ze sto-mią można funkcjonować w taki sam sposób jak i bez niej.
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3 grudnia
• Międzynarodowy Dzień Niepe łnosprawnych
4 grudnia
• Barbórka
6 grudnia
• Miko łajki           
8 grudnia
• Święto Oświecenia Buddy          
11 grudnia
• Dzień narodzin proroka Muhammada - 12 

rabi alawwal 1438 (muzu łmanie sunnicy) 
16 grudnia
• Dzień narodzin proroka Muhammada - 17 

rabi alawwal 1438 (muzu łmanie szyic i) 
21 grudnia
• Pierwszy dzień astronomicznej zimy.  

Najkrótszy dzień w roku
24 grudnia
• Wigilia czyl i Gwiazdka         
• Chanuka      (24 grudnia - 1 stycznia)
25 grudnia
• Boże Narodzenie 1. dzień        
26 grudnia
• Boże Narodzenie 2. dzień        
31 grudnia
• Sylwester

Grudzien

Styczeń

1 stycznia
• Nowy Rok          
6 stycznia
• Trzech Król i (Objawienie Pańskie)  
• Wigilia Prawos ławnego Bożego Narodzenia       
7 stycznia
• Prawos ławne Boże Narodzenie 1. dzień
8 stycznia
• Prawos ławne Boże Narodzenie 2. dzień
19 stycznia
• Teofania Objawienie Pańskie i Chrzest 

Pański
21 stycznia
• Dzień Babc i           
22 stycznia
• Dzień Dziadka           
28 stycznia
Chiński Nowy Rok          

Luty

14 luty
• Dzień Św. Wa lentego czyl i święto  

Zakochanych      
17 luty
Światowy Dzień Kota
25 luty
• Ostatki            
27 luty
• Losar (Tybetański Nowy Rok)         
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Zima, zima, zima - pada, pada śnieg  
Jadę, jadę w świat sankami  
Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń....... 
 
Jaka pyszna sanna - parska raźno koń 
Śnieg rozbija kopytkami 
Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń... 

Jeszcze trochę a dzieciaki nie zrozumieją tej piosenki. Co ma 
koń do sanek? Zima do konia? I o jakie dzwonki chodzi? No 
właśnie, kto dzisiaj wie co to jest zimowa sanna? Zimą dzieci 
siedzą w domach, czasem tylko wychodzą, gdy trzeba wsiąść 
do samochodu lub autobusu do i ze szkoły dotrzeć wprost do 
domu. Późno kończą szkołę a gdy jest szarówka to rodzicie boją 
się puszczać pociechy na dwór. Po co? Jeszcze się zaziębią… 
Szczęśliwcy wyjeżdżają z rodzicami lub klubem, szkołą na narty. 
Szczęśliwcami nie są jednak wszystkie dzieci. Doskonale pamiętam 
czasy, gdy sama byłam dzieckiem. Po szkole, póki jeszcze jasno, 
mogłam iść na podwórko. W czasach naszego dzieciństwa 
zimy bywały uczciwe i porządne – znaczy zimne: z mrozem od 
grudnia do marca. Dozorcy wylewali nam lodowiska, a pomagali 
tatowie – trzeba było zsunąć śnieg na boki żeby utworzyć rodzaj 
burty wkoło. Lało się wodę warstwami i po trzech dniach było 
gotowe lodowisko. Małe, ale nasze własne – podwórkowe. 
Bywały też lodowiska „dzielnicowe” – jakieś kluby czy szkoły 
wylewały wielkie lodowiska, z oświetleniem i muzyką, szatnią, 
biletami. Bywały też saneczkowe górki, jeśli ktoś mieszkał  
w rejonie górzystym, i całkiem spore góry naturalnie w górach. 
Był też śnieg, z którego oprócz nudnych bałwanów lepiło się 
fortece żeby toczyć wojny na kulki śniegowe. Niektóre bywały 
naprawdę fantastyczne! Nasze ciuchy przemiękały, śnieg 
lepił się do rękawiczek, czapek i szalików, i gdy wieczorem 
wracaliśmy do domów mamy nasze załamywały ręce, pomagały 

FELIETON

z nas ściągnąć sztywną od lodośniegu odzież i pędziły do 
wanny. Potem kolacja i LEKCJE! Dzieciaki w górach wiedziały, 
co to są kuligi… Chyba tylko tam się uchowały od przedwojnia. 
W okolicy Sylwestra przyjeżdżały cepry z miast i robiło im się 
kulig – prawdziwy, w saniach ciągnionych przez konie. Na 
saniach dzwoniły dzwoneczki, a cepry (mieszczuchy) trzymały 
w rękach pochodnie i co jakich czas wołali „Heeeeeej!”. Mnie, 
warszawiance, wystarczało lodowisko. Miałam białe figurówki  
i uwielbiałam jeździć na łyżwach. Do nocy! Czyli do 18.00. 
Trzeba opowiedzieć wnukom o takich zabawach zimowych, 
może uda się i będzie mroźno? Może zabrać wnuki na lodowisko 
w pobliżu? Jazdy na łyżwach się nie zapomina. Dzisiaj modne 
są narty, snowboard, ale przecież nie na co dzień. Łyżwy blisko 
domu mogą codziennie bawić. Na wsiach koni nie ma już więc  
i kuligi są nieznane. A nie daj Boże dać się namówić na idiotyzm 
za maluchem czy traktorem! Czasem udają się za quadem, ale 
konie bezpieczniejsze. Milsze…

Ach, gdzie te czasy!  
Gdzie te porządne zimy … 
Ciągną, ciągną sanie, góralskie koniki 
Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki 
Coraz który krzyknie nie wiadomo na co 
Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą 
 
Spod kopyt lecą skry, hej lecą skry 
Zmarznięta ziemia drży, hej ziemia drży 
Dziewczyna tuli się, hej tuli się 
Z kopyta kulig rwie, hej kulig rwie!

(tekst Andrzej Bianusz muzyka Andrzej Zieliński) ■

ZIMA, ZIMA
Tekst: Małgorzata Kalicińska
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