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W głowie mam fragment wiersza: „Popatrz, córeczko, mamy już lato, a tak nie
dawno witałaś wiosnę: w pas się kłaniałaś majowym kwiatom, kiedy tak szłyśmy, jak
dziś przez wioskę...” Tak, tak, ale czas nie idzie, on biegnie szybko, ba galopuje! I cały
czas mnie wyprzedza. Prowadzimy jakąś nierówną walkę... Ale latem mówię STOP!
A Państwo? Czy postawiliście się czasowi i porzuciliście (choć na chwilę) obowiązki
na rzecz wakacji, wyjazdu, urlopu? Czy zaplanowaliście kilka przyjęć letnich jako gospodarze i/lub goście? Czy zaopatrzyliście się w książki, aby na działce lub ogródku,
balkonie, wieczorową, letnią porą poczytać? Z „kreatywną lemoniadą” (podpowiedź
na 106 stronie) w ręku, zapraszam do lektury wydania letniego PO PROSTU Żyj. Na
pewno znajdziecie tu inspiracje na letnie podróże, przyjęcia czy dobrą książkę. PO
PROSTU złapcie wakacyjny chillout i zarażajcie nim innych, z uśmiechem i radością,
w stylu Ewy Drzyzgi i jej metody - Podaj Dalej.
Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
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Kurier dostarczył go dziś rano. Ma piękną, czerwoną okładkę i nieskazitelnie puste, białe kartki. Notes – mój przyszły dziennik z wakacji (modnie z angielska zwany
obecnie travel journal). Cieszę się, że wraca moda na takie zapiski. Pewnie wielu
z was ma takie zeszyty z wakacji z dzieciństwa: pełne wpisów od poznanych na koloniach nowych przyjaciół, biletów wstępu do Muzeum Morskiego w Gdyni, pierwszych wierszy i komiksów z gum Donald. Moi przyjaciele: podróżnicy Ania i Krzyś
Kobus, którzy z synami objechali pół świata przyznają, że te notesy to najfajniejsze pamiątki – chorwacki notes Ani, wciąż uaktualniany, jest jak gruba księga, pełna
zdjęć, zasuszonych kwiatów i ziół. Kobusowie zaprojektowali też serię „Podróżowników”, przewodniko-notesów, w których oprócz ciekawostek z danego kraju czy
części Polski, jest miejsce na własnoręcznie wykonane rysunki, zdjęcia czy wklejenie
opakowań po ukochanych lodach. Takie notatniki dają nie tylko radość tworzenia!
Gdy zaglądamy do nich w dżdżyste jesienne dni powraca do nas radość z wakacji!
Może i Wy, Drodzy Czytelnicy w tym roku spróbujecie? PO PROSTU uwolnijcie swoją
kreatywność, a po urlopie podzielcie się z nami wspomnieniami! Do dzieła!
Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

BIO PISZĄCYCH

prof. dr hab. Krzysztof Bielecki
Chirurg z wykształcenia, pasji i osobowości. Wychował grono doskonałych lekarzy. Ceniony ze względu na szeroką wiedzę, olbrzymie doświadczenie i łatwość nauczania. Skromny
i wymagający. Erudyta i pasjonat. Wychowanek moralny
księdza Twardowskiego. Wolny czas dzieli między rodzinę
i chór Surma. Wie wszystko na temat medycyny, ukochanej
Czarnej Hańczy i życia. Zdobył liczne odznaczenia za działalność zawodową. Wiele dokonań jeszcze przed nim.

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

Agnieszka Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej i zdrowotnej. Współpracuje z miesięcznikami Focus, Elle, magazynem 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.

Hanna Fidusiewicz
Absolwentka AWF w Warszawie i Podyplomowych Studiów
Menedżera Sportu. Reprezentantka Polski, członek kadry
narodowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła
aerobic do Polski. Trener gimnastyki sportowej. Instruktor rekreacji ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjnego
TVP2 „Akademia Zdrowia”, książek „Aerobik”, „Bądź Kotem,
czyli stretching”. Autorka programu ćwiczeń „50 plus”. Posiada międzynarodowe certyfikaty „Nike Elite Poland Instructor”, „Step Reebok Instructor”, „Aerobic Instructor World
Class Fitness Education”, „Train The Trainers”.
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Małgorzata Kalicińska
Niesamowita i bardzo poczytna pisarka, obsypana nie jedną nagrodą. Z wykształcenia mgr inż. ekonomista rolnik.
Świat poznaje przez kulinaria. Lubi muzykę klasyczną, dzierga na drutach – kocha rodzinne spotkania. Uprawia zioła
i kwiatki. Choć ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, napisała wiele książek cieszących się dużym zainteresowaniem - w tym mazurską sagę „Nad rozlewiskiem”, to za
swój największy sukces życiowy uważa córkę i syna.

Bianca-Beata Kotoro
Współczesny człowiek renesansu. Działa między Erosem
a Tanatosem. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psychoonkolog, 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 wyłonioną stomią. Oswaja ludzi z tematem śmierci.

dr n. med. Anna Zmarzły

Agata Passent

Specjalista chorób wewnętrznych. Kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego WSS im J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
Zajmuje się żywieniem klinicznym, w tym żywieniem poza
i dojelitowym. Prowadzi chorych po zabiegach chirurgicznych,
chorych onkologicznych, niedożywionych. Zajmuje się także
dietetyką medyczną.

Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobodzińskim prowadzi program Xsięgarnia, gdzie przeprowadza
ważne rozmowy z ciekawymi pisarzami i zachęca Polaków do
czytania. Jest prezeską Fundacji Okularnicy im. Agnieszki
Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”. Ukończyła studia na Uniwersytecie
Harvarda w Cambridge, USA oraz studia na Uniwersytecie
Warszawskim. Autorka wspaniałych książek „Miastówka”,
„Pałac wiecznie żywy”, „Dziecko? O matko!”, „Kto to Pani zrobił?”. Prywatnie mama dwóch synów: Jakuba oraz Antoniego.
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Agnieszka Biskup
Pielęgniarką została bo lubi ludzi i lubi im pomagać. Ze stomikami pracuje już od 1995 roku, gdy niedługo po szkole trafiła do Poradni dla Chorych ze Stomią. Pracę traktowała jako
wyzwanie, które z czasem przerodziło się w życiową pasję.
Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek
Stomijnych i udziela się w różnych aktywnościach podejmowanych na rzecz stomików. Prywatnie kocha motocykle.

Renata Greń

Stylistka i edukatorka. Z pierwszego wykształcenia fizjoterapeutka. 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 zawodowej. Doradza jak funkcjonalnie zorganizować przestrzeń
prywatno-zawodową. Współwłaściciel cenionej firmy szkoleniowej Greń Communication. Krakuska z dziada pradziada,
która całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.

Magda Gryn
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Dziennikarka, redaktorka i specjalistka ds. e-commerce. Absolwentka Wydziału Polonistyki (Instytut Filologii Słowiańskich) UW – specjalizacja czeska i macedońska. Ukończyła London School of Public Relations i Kurs Redakcji Merytorycznej
dla Redaktorów Książkowych. Współpracuje z największymi
dziennikami, tygodnikami i miesięcznikami w kraju jak „Gazeta
Wyborcza”, „Wysokie Obcasy”, „Press”, „Forbes”, „Personel
Plus”, „Wspólnota” , „Wprost”. Pisze przede wszystkim o biznesie, rynku pracy, branży e-commerce, samorządach i nowych
technologiach.

Julita Hackiewicz

Iza Holz

Z pierwszego wykształcenia magister inżynier Żywienia Człowieka warszawskiej SGGW. Z prawdziwej miłości terapeuta
traumy metodą Somatic Experiencing® według Petera Levine
oraz hipnoterapeuta metodą Quantum Healing Hypnosis
TechniqueSM według Dolores Cannon. Entuzjastka i praktyk
stworzonej przez dr Ryke Geerda Hamera Germańskiej Nowej
Medycyny. Hobby to astrologia, szamanizm i zgłębianie wiedzy na temat uleczania Ciała przez uleczanie Duszy. Prowadzi
gabinet terapii alternatywnych w Warszawie.

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

dr n. med. Michał Fiedorowicz
Biolog i dziennikarz naukowy. Pracuje w Instytucie Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie zajmuje się badaniami przedklinicznymi z wykorzystaniem technik
rezonansu magnetycznego. Współpracuje z miesięcznikiem
Focus i tygodnikiem Polityka. Pozazawodowe pasje to jazda
konna i fotografia.

Maja Jaszewska

Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do Tygodnika Powszechnego, Więzi, Przeglądu Powszechnego, Zwierciadła,
Sensu, Twojego Stylu, Elle, Mody na Zdrowie, Wysokich Obcasów, Polityki. Była wieloletnią redaktorką Jednoty. Autorka:
„W co wierzę?” i „Psychologii mitów greckich”. Współpracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskiego
bestsellera Hope Edelman „Córki, które zostały bez matki”
i książki Laurence’a Freemana OSB „Od pierwszego wejrzenia”. Ukończyła program rozwojowy dla liderów „Linia życia”.
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Anna Kaszubska

Pedagog, nauczycielka Montessori, wykładowca akademicki, menadżer gwiazd, dyrektor marketingu, pisarka. Zmarła
31 marca 2017 roku mając jedynie 39 lat. Jest autorką zbiorów „Bajkoterapia”, „Bajkowa mozaika”, „Bajki pełne miłości” oraz książki „Muzyka świata czyli jak obudzić Leona”.
Ostatnia publikacja (marzec 2016) „186 szwów. Z Czeczenii
do Polski. Droga matki.” Pisała także teksty piosenek, scenariusze przedstawień oraz prowadziła zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz warsztaty literackie i wielokulturowe na terenie całego kraju. Była także samodzielną mamą
trzech córek – Amelii, Helenki i Lusi.

Grzegorz Kotoro

Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żołnierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM, uczestniczący 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. Zawodowy kucharz (z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdrowego talerza.

Lidia Krzyżanowska
Pielęgniarka z 34-letnim stażem. Od wielu lat zaangażowana
w pomoc stomikom. Wsparcie, fachowa porada, a często serdeczna rozmowa pozwoliła jej nawiązać wiele sympatycznych
relacji z jej podopiecznymi, które trwają do dziś. Niezwykle
aktywna, wciąż pogłębia wiedzę, bo ciekawość świata jest jej
główną cechą świata. Lubi ludzi z poczuciem humoru, życzliwych i otwartych na drugiego człowieka. Motto życiowe zaczerpnęła u Napoleona Bonarte „Człowiek silny jest dobry,
tylko słaby jest zły”.
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Agnieszka Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowników
języka polskiego PWN i do jedynego polskiego wydania
Encyklopedii Larousse’a. Redaktorka wielu książek beletrystycznych, reportażowych, dokumentalnych. Autorka wielu
artykułów poświęconych hodowli kotów, którą zajmowała się
hobbystycznie przez niemal dwadzieścia lat - o genetyce kotów wie niemal wszystko. Wielbicielka jogi, teatru, muzyki klasycznej i piosenki francuskiej. Wolny czas spędza aktywnie,
podróżując rowerem, kajakiem lub pieszo z namiotem, wciąż
zadziwiona i oczarowana polską przyrodą i architekturą.

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsiębiorczości, kapitale społecznym. Redaktor Serii Gerontologia
przy Wydawnictwie Łódzkim. W swojej pracy terapeutycznej i trenerskiej z oddaniem i zaangażowaniem stara się
poprawić jakość życia osób poszukujących pomocy, tak
aby było ono dla nich źródłem radości i spełnienia. Prywatnie pełni dwie ważne role, żony i mamy. Uwielbia teatr
i muzykę Seweryna Krajewskiego.

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat.
Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej... Kocha podróże,
uwielbia ludzi.
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Joanna Troszczyńska-Reyman
Z wykształcenia i zamiłowania biolog-ekolog. Była redaktorem prowadzącym specjalistycznych pism medycznych. Niezależna dziennikarka. Publikowała m.in. w Sukcesie, Gazecie
Wyborczej, Twoim Zdrowiu, Vicie. Trenerka biznesu i technik
pamięciowych. Zachwyca się przyrodą w różnych zakątkach
Polski i świata. Ukończyła kurs i została certyfikowaną przewodniczką po Kampinoskim Parku Narodowym. Kiedy tylko
może, ucieka na Podlasie, gdzie ma starą chatę. Co roku spełnia choć jedno swoje marzenie.

Halszka Sokołow
Dietetyk, diet coach, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Jest jednym z pierwszych diet coachów w Polsce. Z dietetyką
związana od ponad 10 lat. Umiejętności zawodowe i dietetyczny szlif zdobywała u boku najlepszych 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.

Przemysław Styczeń
Lekarz, specjalista medycyny estetycznej. Absolwent
Akademii Medycznej w Katowicach. Słuchacz Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Szkoleniowiec 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 medycyny estetycznej. Prowadzi gabinet medycyny estetycznej
w Warszawie.
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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 wyuczonymi zawodami. Właścicielka kwiaciarni OLiFlori.

Karolina Ślusarczyk

lek. med. Gabriela Wachowiak-Andersen

Z wykształcenia filolog polski i pedagog. Od kilku lat zawodowo związana z dziecisawazne.pl, a od niedawna także z nowymi
projektami teamu DsW- natuli.pl oraz nosidla.pl. Kocha polskie góry, dużo czyta, latem biwakuje a zimą jeździ na nartach.
Mama dwóch córek: Alicji i Igi.

Polka pracująca w Danii. Lekarz anestezjolog z 30-letnim stażem, od 13 lat specjalista medycyny paliatywnej i ordynator
Hospicjum. Obecnie współtworzy oddział hospicyjny w szpitalu na Bornholmie. Prowadzi Klinikę Leczenia Bólu, gdzie
stosuje akupunkturę, którą aplikuje również pacjentom w Hospicjum. Jej konik to - „prostowanie kręgosłupa” pacjentom,
którego skrzywienia są powodem wielu chorób oraz walka
z zakwaszeniem ich organizmów, co jest przyczyną wielu chorób, m.in. raka.

Iwonna Widzyńska-Gołacka
Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, jak
i komplementarnym, poprawianiu urody, smacznej i oryginalnej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze znanymi osobami, przygotowując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje,
talent, poczucie humoru. Ale przede wszystkim lubi spędzać
czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!
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Otwór wentylacyjny rozwiąże problemy
z BALONOWANIEM woreczka i EFEKTEM PRÓŻNI

Teraz to Ty decydujesz ile powietrza jest w Twoim woreczku
Komfort i bezpieczeństwo – efekt płaskiego woreczka w zasięgu ręki
Możesz opłukać woreczek,
korzystając z otworu
wentylacyjnego

Opróżnianie
woreczka otwartego
zyskało nową jakość

Większy komfort i higiena woreczków otwartych

bEzpłatna infolinia 800 121 122
www.zEnsiv.pl
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Nasze

GRANICE
Wywiad z Ewą Drzyzgą

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

8

Wspaniała dziennikarka, która rozpoczęła pracę
od trzymiesięcznego stażu w Polskim Radio w Krakowie, a następnie przeszła do RMF FM, gdzie
- oprócz prowadzenia i tworzenia audycji i programów - była również dyrektorem informacji. Z wykształcenia jest filologiem rosyjskim - absolwentką
WSP w Krakowie. Na przełomie lat 1993/1994 była
jedną z pierwszych prezenterek TVP1 po dokonanych na antenie zmianach i zwolnieniach wieloletnich spikerów tej stacji. Oprócz zapowiadania
programu prowadziła rozmowy w gospodynią programu „Rozmowy w toku” w TVN. Gośćmi tam byli
zarówno zwykli ludzie, jak i postacie show-biznesu, a program był jednym z najchętniej oglądanych
programów typu talk-show. W 2002 roku została
nagrodzona statuetką Wiktora w kategorii: Osobowość telewizyjna i czterokrotnie nagrodzona
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Telekamerą. Obecnie prowadzi medyczny talk-show
36,6°C. Jej praca w tym programie została nagrodzona statuetką Lidera Zdrowia 2017 w dziedzinie
Media i PR. W listopadzie 2015 roku ukazała się jej
książka „Jak ja to robię?”. Jest żoną dziennikarza
Marcina Borowskiego, z którym ma dwóch wspaniałych synów: Stanisława i Ignacego. Jest człowiekiem ciekawym ludzi i świata. Osobą otwartą na
innych i na nowe doświadczenia. Uważa, że praca
dziennikarza to służba. Służba widzowi, czytelnikowi i słuchaczowi. Nie ma nawyków gwiazdy, choć
gromadziła przed telewizorami miliony widzów.
Jest skromna, taktowna i ma w sobie bardzo dużo
pokory. To po prostu cudowna i energetyczna Ewa
Drzyzga, której wrodzony optymizm pozwala zachować radość życia w każdych okolicznościach.

ZNANI
Bianca-Beata Kotoro: Ewo, jak słyszysz słowo TABU, to co
ono dla Ciebie oznacza?

którą dana osoba uznaje za dowód totalnego zaufania i pokonuje swoje tabu.

Ewa Drzyzga: Nie wiem czy dla mnie, ale na pewno kojarzy
mi się ze strachem, który trzeba pokonać, aby przejść TĘ
granicę. Granicę, którą KTOŚ właśnie wyznacza…

B-BK: Uważasz, że co wyznacza te granice tabu?

B-BK: Może my sami?
ED: Wyznaczamy ją sobie sami, ale przecież też po części
wyrastamy w pewnym tabu. Mówi się nam, że nie powinniśmy przekraczać pewnych granic, bo to niewłaściwe. Są też
pewne rzeczy, o których po prostu w domu nie rozmawiamy. Wtedy dzieci nie pytają o nie i dorośli też nie wkraczają
w pewne rewiry. Tematu nie ma.
B-BK: A w Twoich rozmowach z ludźmi na wizji?
ED: Mimo że były to intymne rozmowy
dwóch osób, to każda z tych rozmów była
jednak rozmową publiczną. To było
przekraczanie tabu.
B-BK: Przekraczanie świadome?
ED: Ten, kto wystąpił w tym programie musiał najpierw sam ze
sobą się zmierzyć i odpowiedzieć
sobie na pytanie czy jest gotowy
podzielić się swoją historią, swoimi emocjami. Miał szansę się o tym
przekonać najpierw w rozmowie
z dokumentalistą, który jako pierwszy się z nim spotykał i zapewniał, że
w programie będzie miał szansę poradzić
się eksperta, psychologa, terapeuty czy psychiatry.
B-BK: Stawałaś się wtedy takim katalizatorem.
ED: Dokładnie! Studio było takim miejscem, w którym nie
czuło się, że masz zwierzać się komuś obcemu. W końcu
widz, który pojawiał się w programie znał mnie już z ekranu,
mógł przypuszczać jak się zachowam w jego obecności. Na
początku istnienia programu boleśnie odbierano w Polsce
przyklejenie łatki „nienormalnego” temu, kto szukał porady
w gabinecie psychologa czy psychiatry. Dziś na szczęście
się to zmieniło. Rozmowa ze mną była takim katalizatorem
albo wentylem bezpieczeństwa, żeby wypowiedzenie i złamanie tabu mniej bolało.
B-BK: Ale bywało pewnie też odwrotnie?
ED: Jasne, że ktoś się zdecydował na udział w programie,
a przy nagraniu nie przekraczał tej granicy i nie otwierał się.
B-BK: I wtedy?
ED: Słuchałam, nie naciskałam. Zazwyczaj osoba nie naciskana mówi więcej, takie mam doświadczenie. Nie chcę generalizować, bo jedni by przekroczyć swoje tabu potrzebują
pomocnej ręki w postaci pytań, a inni potrzebują po prostu
tego, aby nie pytać. To czekanie stwarza wtedy przestrzeń,

ED: Według mnie dwie rzeczy. Pierwsza to środowisko.
Obojętnie jak je nazwiemy, czy to jest rodzina czy to jest
kultura, w której się wychowaliśmy. Druga to jest osobista
wrażliwość każdego z nas.
B-BK: To przeanalizujmy rodzinę, która zakłada to chomąto.
ED: Przestraszyłam się tego słowa! Ono jest takie wymowne, niemiłe, ale może z drugiej strony to o to chodzi, żeby
nas to chroniło przed zranieniem. Przecież nie wszyscy są
gotowi na to, żeby przyjąć nasze tabu i mogą się z nas
naśmiewać. Mogą wykorzystać to, że coś szczerze opowiedzieliśmy, zwierzyliśmy się albo
przyznaliśmy się do czegoś.
B-BK: To może być niestety wykorzystane…
ED: Może. Więc rodzina zakłada
chomąto tabu w dobrej wierze.
Nie mówię oczywiście o jakiejś
zaściankowości, w której forma
przerasta treść. Ludzie żyją czasem w zakłamaniu i udają kogoś
kim nie są. To jest tworzenie takiego niezdrowego tabu. Wtedy
człowiek jest w takim wiecznym rozedrganiu, bo żyje inaczej, a na pokaz
musi być kimś innym. Myślę, że taki dysonans jest zabójczy dla każdego.
B-BK: A czy masz poczucie, że są tematy, o których
nadal nie mówimy, czy że jednak nastąpiły zmiany?
ED: Dwadzieścia pięć lat temu, takim tematem tabu był
seks. Jeszcze wcześniej tematem tabu była religia. Dzisiaj na
temat seksu mówi się wszędzie i otwarcie. Ba, i im bardziej
wulgarnie, to jest bardziej „normalnie”. I wcale nie mam na
myśli wyłącznie telewizji. Internet przyjmuje wszystko, a za
nim też ulica.
B-BK: Ludzie uważają, że tak jak się komentuje przed telewizorem, przed komputerem, tak samo można mówić jak
się idzie ulicą.
ED: Mam wrażenie, że im coś jest bardziej powszechne
w Internecie, tym łatwiej się z tym człowiek oswaja i zaciera
mu się granica między światem wirtualnym i realnym. I już
nie ma problemu, żeby obrzucić się wyzwiskami na Krupówkach, Starym Mieście czy Monciaku, przy znajomych, przy
dzieciach i można to zrobić całkiem na trzeźwo, w markowych ciuchach. Można sobie opowiadać pikantne szczegóły
imprezy dnia poprzedniego i przechodnie są tych zwierzeń
mimowolnymi słuchaczami. Dawniej, takie rozmowy w pewnych kręgach odbywały się w czterech ścianach. Dziś, mam
wrażenie, coraz częściej przed tego typu „otwartością” nie
powstrzymuje ani wykształcenie, ani status materialny czy
społeczny. Tak jakbyśmy nie pamiętali, że anonimowy ko-
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mentarz w internecie to nie jest to samo,
co odzywka do własnej żony w czasie
spaceru; że komentarz do kumpla, z którym gra się w CS’a i sypie stekiem przekleństw to nie to samo, co zwrócenie się
do partnerki, która nie podała na czas
portfela. Ale może to nie jest złamanie
tabu tylko brak wychowania?
B-BK: To może nie ma już tabu? I nie ma
też zasad?
ED: A może dziś tabu są poglądy? Jest
teraz w państwie taki podział, który nie
pozwala wielu ludziom na przyznawanie
się do swoich zapatrywań. Jedni bardzo
afiszują się ze swoimi poglądami i jednocześnie z pogardą do strony przeciwnej
i ta pogarda, która jest obecna po obu
stronach zamyka człowieka i odbiera mu
głos.
B-BK: Więc znów mamy bardzo silne
tabu poglądów politycznych…
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ED: Smuci mnie, że znowu jesteśmy w takim czasie. Nie można przyznać się do
sympatii politycznych, żeby nie narazić
się na ostracyzm. Na ten ostracyzm można się narazić w każdym obozie. Zobacz,
to się wszystko przesunęło. Z jednej strony jesteśmy bardzo otwarci, a z drugiej
strony, nie możemy być do końca otwarci.
B-BK: A temat pieniędzy i zdrowia?
ED: Pieniądze zawsze były tabu i długo
tak jeszcze będą. Trudno jest się przyznać, że się ma pieniądze, bo zaraz powiedzą, że ukradłeś. A poza tym zrobiła
się bardzo duża przepaść i jest dużo biednych ludzi, takich
prawdziwie biednych, na skraju nędzy. Oni też się nie chcą
przyznawać do tego, że tych pieniędzy nie mają. Zaciągają
chwilówki i się zapożyczają. Nie inaczej jest ze zdrowiem.
Wciąż są takie rewiry, nawet kiedy rozmawiamy o profilaktyce, że pewnych badań nie wykonuje się z powodu wstydu.
Wierzyłam, iż chodzi o kolonoskopię, o pójście do proktologa. Ale nie! Wstydzimy się pójść na cytologię, do ginekologa czy androloga. Wstydzimy się stanąć na wadze u dietetyka, bo nie chcemy słuchać, że się źle prowadzimy i za
dużo jemy. Miałam ostatnio takie spotkanie z kolegą, który
jest już 6 lat w Anglii i powiedział, że na samym początku
jego pobytu koleżanka Angielka poinstruowała go, żeby nie
zachowywał się jak Polak.
B-BK: To znaczy?
ED: Aby na pytanie - jak się czujesz - nie zanudzał opowieścią co go boli, i gdzie go ostatnio kłuło, i do jakiego lekarza
się wybiera. Ma powiedzieć, że wszystko jest ok i zapytać
- a co u ciebie? I długo nie mógł tego zrozumieć. Może jest
w tym sens. Bo mimo, że tyle czasu zajmują nam rozmowy
o zdrowiu to niewiele z tego wynika. Pogrążamy się w mara-
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zmie, bólu. Zamiast zachęcać się nawzajem do tego,
żeby się sobą zaopiekować. Wolimy myśleć magicznie: nie mówmy o raku, bo jak o nim powiemy, to on
się pojawi. Lepiej nie wywoływać przysłowiowego
wilka z lasu.
B-BK: Czego nie robimy, a gdybyśmy zaczęli to byłoby być może lepiej?
ED: Nie mówimy sobie dobrych rzeczy. Wierzę w to,
że jeśli zaczęlibyśmy mówić sobie dobre i miłe rzeczy oraz dziękowali sobie za rzeczy, które dla siebie
robimy - to już na wejściu byłoby piękniej.
B-BK: Nikt nas tego nie uczy.
ED: Dokładnie, nikt. To marudzenie jest dla nas naturalną rzeczą. Uświadomiła mi to znajoma Polka,
która wróciła ze Stanów i mówi – „Słuchaj Ewa, ja nie
daję rady z tymi Polakami. To jest po prostu straszne. My ciągle narzekamy, bez znaczenia ile mamy lat.
Mnie od początku w szkole uczono pozytywnego
myślenia. To były cykliczne zajęcia, taki odpowiednik polskich godzin wychowawczych, gdzie w ciągu
piętnastu minut mieliśmy powiedzieć o osobie, na
którą patrzymy - coś dobrego. Każdego dnia to ćwiczyliśmy.” Czyli na dzień dobry ja mam znaleźć w to-

ZNANI
bie jedną rzecz, za którą cię pochwalę, której ci pogratuluję
- świetne okulary, ładna sukienka, dobrze wyglądasz. I nie
chodzi o to, żeby skłamać!
B-BK: Ale to wymaga zatrzymania się, zmiany.
ED: Skupienia się na drugim człowieku. Bycia uważnym. To
tak niesamowicie otwiera, kiedy mówimy coś miłego drugiej osobie, ona wtedy dostaje skrzydeł. Polecam każdemu
taki eksperyment! Kiedyś robiłam to intuicyjnie, dziś powtarzam i robię to świadomie. Eksperymentowałam tak ponad
30 lat temu, wtedy nie używałam słów, to było wówczas
nie do pomyślenia, aby zaczepiać obcych ludzi na ulicy, ale
pamiętam jak stałam na przystanku i się uśmiechałam do
ludzi. Oni stali i czekali zdenerwowani, bo ten „128” zawsze
przyjeżdżał zatłoczony i zdarzało się, że człowiek nie wsiadł
do niego i musiał czekać na następny. Większość w sposób naturalny odwzajemniała uśmiech, ale z takim pytaniem
w oczach - o co chodzi? co jej jest? Jedna pani dała mi banana bo pomyślała, że żebrzę, a jeszcze inni z politowaniem
patrzyli na takie wygłupy. Różne były te reakcje, ale mnie
cieszyło to, że ileś osób po prostu się uśmiechnęło! Taki
uśmiech to jest dobry zaczyn. To jest dobry początek dnia.

B-BK: A oni reagują sympatią i uśmiechem, nie tak jak
trzydzieści lat temu.
ED: Ja bardzo dziękuję Opatrzności, że mogę doświadczać tyle życzliwości. To nie oznacza, że nie spotykam osób, które są nieżyczliwe, ale one z gruntu są
nieszczęśliwe i zajęte tym, żeby innym szkodzić. Takie
osoby najlepiej zostawić same sobie, niech sobie znajdują inne cele. Nie reagować, nie kłócić się, nie udowadniać, że jest inaczej.
B-BK: Z czego albo dzięki komu czerpiesz taką siłę
i równowagę?
ED: Myślę, że dzięki ludziom właśnie! Dzięki spotkaniom z nimi i rozmowom. One dają mi możliwość też
poznać samą siebie. Nie dalej jak wczoraj w czasie jednej z takich rozmów uświadomiłam sobie, że wg najnowszych badań naukowców z NASA jestem wężownikiem (śmiech).

B-BK: To zacznijmy ćwiczyć to już w przedszkolach, od małego.
ED: Tak, bo nie ma innego sposobu jak przykład, wzór, nawyk. Jeśli ileś osób usłyszy, że to działa, pójdą za tym.
B-BK: A więc od dziś zaczynamy akcję pozytywnego życia.

11

ED: Uśmiechnij się! Przytul się do kogoś! Nie wiesz jak zacząć? Możesz wymyślać różne ćwiczenia: Oto jedno z nich:
Trzy pierwsze osoby, które dziś spotkasz nagródź uśmiechem. Taka akcja nic nie kosztuje - a bycie ekonomicznym jest przecież bardzo ważne dla nas Polaków (śmiech).
Uśmiechać się, „być życzliwym” można w każdym wieku
i nie wymaga to wielkiej nauki. Oczywiście są tacy ludzie,
którzy powiedzą po co, dlaczego?
B-BK: I co im odpowiesz?
ED: Nie musisz być altruistą! Zapewniam. To program, który mogą przyswoić też egoiści. Jeżeli ty się wściekasz, to
wiadomo, że dostajesz w zamian „wścieknięcia”, jeżeli masz
krzywą minę, to wiadomo, że się do ciebie skrzywią, ale jak
się uśmiechniesz - to i wokół ciebie robi się „mięciutko”.
Czyż nie? Pomyśl o sobie i uśmiechnij się.
B-BK: To jest życiowe motto Ewy Drzyzgi, które stosuje i rekomenduje.
ED: (Śmiech) to nie znaczy, że mi się zawsze udaje. Mam
czasami dni, w których jest mi dramatycznie smutno i nie
wiem zupełnie dlaczego. Czy brakuje mi witaminy D3, którą
i tak łykam. A może to kwestia niskich chmur, albo tego,
że nie wyszło mi coś, co sobie zaplanowałam. Wtedy nie
pamiętam, żeby się uśmiechnąć i jestem na siebie zła, bo
wiem, że sama się pogrążam. Na szczęście nie wiedzieć czemu, przychodzi słońce i mogę się znów po prostu uśmiechnąć. I znów zaczepiam ludzi.

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

ZNANI
B-BK: Kim?
ED: To trzynasty znak zodiaku. Naukowcy wyznaczyli
go badając ruchy gwiazd na naszym nieboskłonie, który zmieniały się w czasie ostatnich 3 tysięcy lat.
B-BK: Wierzysz w to, że jesteś wężownikiem?
ED: Nie wiem czy wierzę, ale ta rozmowa zmusiła mnie
do tego, żebym się nad sobą zastanowiła. Wężownik
to osoba, która jest wrażliwym samotnikiem. Czy to
ja? Otoczona tyloma ludźmi, wiecznie gadająca? Coś
w tym jest. A Ludzie, których spotykam dani są mi po
to, żebym jako samotnik nie zamknęła się na dłużej
i nie siedziała w jaskini. Ludzie i ich historie, przy których moje smutki (kto ich nie ma!) są takim moim kołem
ratunkowym.
B-BK: A są inne?
ED: Tak, wiara. Wiara, która nie pozwala człowiekowi
się zapadać. Zwłaszcza kiedy zdarza ci się zawieść na
człowieku, któremu ufałaś. Każdy z nas ma takie sytuacje, kiedy ktoś na kim dotąd polegał nagle pokazuje
inne oblicze, odwraca się, zawodzi. To są ciężkie chwile, które każą weryfikować przyjaźnie, miłość, oddanie.
Tracisz wiarę w człowieka, tracisz poczucie bezpieczeństwa. Skoro zaufałem komuś takiemu, to znaczy, że się
mylę, że sam jestem nieudolny, to znaczy, że nie potrafię właściwie oceniać nie tylko ludzi, ale może i rzeczy, sytuacji. Może ścieżka, którą kroczę za chwilę się
skończy i nie zauważę przepaści nad którą stoję. I tak
rodzi się strach… Ale na szczęście jest jeszcze wyżej
wspomniana wiara. Opatrzność, której mogę powiedzieć: UFAM.
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B-BK: Ale to jest bardzo trudne, żeby zaufać i nie kombinować po swojemu, tak po ludzku.
ED: Dobrze wiesz, że człowiek tak ma. Mówi - ufam,
ufam, ale jeszcze sprawdza swoje ludzkie, rozwiązania,
odbierając Opatrzności, która szanuje wolną wolę człowieka, szansę na Jej opiekę. Jeżeli wierzysz, to wiesz
o zadanie, żeby się nauczyć ufać i nie kombinować.
B-BK: Jak zacząć?
ED: Natychmiast, od teraz i każdego dnia praktykować. Jeżeli ufam, to po prostu o Nim pamiętam. Proste zasady - pamięć, uważność, westchnienie, prośba.
Ważną umiejętnością jest odpowiednio prosić. Ludzie
często nie umieją nazywać swoich próśb.
B-BK: A potem?
ED: Koniecznie otaczać się dobrymi, przyjaznymi,
życzliwymi osobami, bo dobro zawsze wraca. Więc jeżeli otaczasz się dobrymi osobami, dla których zrobiłeś
coś dobrego, to masz wielkie zaplecze. Kiedy jesteś
w potrzebie, to właśnie te osoby, dla których COŚ zrobiłeś, pomogą. Otoczony nimi będziesz miał większą
odwagę. Twoje dobro da ci siłę, żeby poprosić. Jeżeli
nigdy, dla nikogo nie zrobiłeś niczego dobrego, to nie
będzie już takie łatwe. Dobro jest modne ponadczasowo. Mnóżmy je! A nawet potęgujmy! ■

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

Naturalnie,
że naturalny
Podrażniona,
łuszcząca się skóra
Otarcia powierzchowne
i drobne uszkodzenia skóry

Szwy

Powierzchowne
oparzenia

Sucha,
popękana skóra

Oparzenia
słoneczne

Grzybica

WOUND to w 100% naturalny i wolny
od konserwantów produkt do zaopatrywania ran, wykorzystujący synergicznie działające połączenie olejku z nasion neem, olejku
z dziurawca i olejku z oliwek.

odpowiedni do samodzielnego zaopatrywania otarć,

WOUND jest

Skaleczenia

skaleczeń, oparzeń, trudno gojących się ran
oraz uszkodzeń skóry towarzyszących różnego
rodzaju chorobom i zaburzeniom skórnym.

Opryszczka

WOUND to uniwersalny aerozol do pielęgnacji ran działający przeciwdrobnoustrojowo, który wspomaga proces gojenia
rany, wspiera naturalne zabliźnianie się i zrastanie tkanek oraz umożliwia szybkie i bezbolesne zaopatrywanie ran.

www.wound.com.pl

|

info@med4me.pl

|

668 649 373

ZNANI

NIE PYTAM
O POGLĄDY
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Wywiad z Adamem Bodnarem
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Adam Bodnar urodził się 6 stycznia 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie).
Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia LL.M. z zakresu prawa
konstytucyjnego porównawczego w Central European
University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk
prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Jego praca
doktorska pt. „Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej” uzyskała wyróżnienie w konkursie Przeglądu Sejmowego.
W latach 2001-2004 pracował jako prawnik w kancelarii
Weil, Gotshal & Manges. Od 2006 r. wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 do 2015 był związany z Helsińską Fundacją
Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie
jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu. Ekspert
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach
2013-2014 był członkiem rady dyrektorów Funduszu
ONZ na rzecz Ofiar Tortur.
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W 2011 r. został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez
polskie organizacje LGBT. W 2013 r. był stypendystą
programu German Marshall Memorial Fellowship.
W 2016 r. otrzymał Nagrodę Radia TOK FM im. Anny
Laszuk. Dr Adam Bodnar jest autorem wielu publikacji
naukowych z zakresu prawa.
Rzecznikiem Praw Obywatelskich został dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych. Jego kandydaturę poparły i zgłosiły Klub Parlamentarny SLD i posłów
niezależnych, a także Klub Parlamentarny PO. Sejm RP
powołał go na tę funkcję 24 lipca 2015 r., a 7 sierpnia
2015 r. Senat RP zatwierdził ten wybór. Adam Bodnar
złożył ślubowanie przed Wysoką Izbą - 9 września 2015 r.
Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat.
W styczniu 2018 roku minęło 30 lat (1 stycznia 1988 r.) od
utworzenia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszym Rzecznikiem była prof. Ewa Łętowska. Dr Adam
Bodnar jest siódmym rzecznikiem.

ZNANI
Bianca-Beata Kotoro: W styczniu minęło 30 lat powołania
urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak zmieniały się
przez ten czas potrzeby obywateli i sam urząd według Pana?
Adam Bodnar: Z perspektywy minionych 30 lat cechą wyróżniającą urząd RPO jest niewątpliwie to, że zachował on swoją
instytucjonalną ciągłość i stabilność. W czasach wielkich zmian
niewielu instytucjom to się udaje. A jest to rzecz niezwykle ważna dla państwa i dla obywateli, umacnia bowiem zaufanie i daje
oparcie. Każdy wie, że w takiej instytucji nic nie ginie, o niczym
się nie zapomina, można wrócić do sprawy sprzed roku, pięciu
a nawet dwudziestu lat. Jednocześnie ta ciągłość oznacza, że
urząd dobrze reaguje na potrzeby obywateli i potrafi się do nich
dostosować.
B-BK: To jest taki urząd, w którym kadencje następowały
dość regularnie po sobie.
AB: Rzeczywiście, za wyjątkiem skróconej kadencji dra Janusza
Kochanowskiego, który zginął w Katastrofie Smoleńskiej, były
to następujące po sobie, pełne okresy kadencyjne. Służyło to
umacnianiu prestiżu i roli urzędu w państwie. Choć oczywiście
zaznaczyć należy, że każda kadencja miała też swoją specyfikę,
była ściśle związana jest z tym, co aktualnie działo się w prawie
czy w polityce. Ponadto, każdy RPO odciskał w jakimś stopniu
swoje osobiste piętno wynikające z jego osobowości czy wyboru określonych priorytetów działania.
B-BK: Przecież Konstytucja i ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich dają pewną ramę?
AB: To prawda, ale jak ta rama wypełnia się treścią to w dużej
mierze zależy już od danego Rzecznika. Jeden będzie bardziej
filozofem, drugi prawnikiem siedzącym w gabinecie, a jeszcze
inny aktywistą społecznym. Chodzi oczywiście o styl i proporcje, bo realizacja podstawowych zadań wypływających z ustawy
była rzeczywiście podobna.
B-BK: Profesor Łętowska zaczynała jeszcze w czasach komunistycznych...
AB: No właśnie. Wtedy zupełnie inaczej wyglądało podejście
do praw człowieka i w ogóle do istoty prawa. Później byliśmy
w okresie kilkunastu, kilkudziesięciu lat rozwoju demokracji
i państwa prawnego, gdy urząd RPO starał się wzmacniać i podnosić standardy
respektowania praw obywateli.

można mówić o respektowaniu praw obywatelskich. Jednak,
powiedzmy sobie szczerze, obecnie zarówno sytuacja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa czy sądów powszechnych, budzi wiele
obaw. Tym niemniej nie tracę nadziei, robię swoje, staram się
w granicach kompetencji RPO pomagać ludziom w konkretnych
sprawach. Dążę też do tego, aby społeczeństwo miało świadomość istniejących zagrożeń i pogarszających się relacji państwo
– obywatel. Bo jeśli będziemy się godzić na naruszanie konstytucji i podważanie trójpodziału władz, to prędzej czy później
obywatele odczują to na własnej skórze.
B-BK: To może zaczną to bardziej doceniać...
AB: Być może. Ale przecież nie chodzi o to, aby realizować złe
scenariusze, lecz zapobiegać trudnym sytuacjom w państwie.
Powinno ono w każdym momencie służyć obywatelom i być
wrażliwe na ich potrzeby.
B-BK: Jest Pan najmłodszym z dotychczasowych Rzeczników i w dodatku został pan wybrany dzięki wsparciu kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, jako kandydat społeczny, a nie partyjny. To ułatwia czy utrudnia pracę?
AB: Rzecznik musi być niezawisły. Nawet jeśli był kandydatem
popieranym przez organizacje pozarządowe, to musi się kierować ustawą i obiektywnymi kryteriami. Bywa, że niektórzy tego
nie rozumieją. Natomiast oczywiście staram się blisko współpracować z NGO-sami, zwłaszcza tymi w terenie, gdy odwiedzam
je podczas licznych wyjazdów regionalnych. Ich wsparcie wiele
dla mnie znaczy, daje mi dodatkową legitymację do podejmowania wielu ważnych spraw.
B-BK: Dlatego tak często organizuje Pan spotkania konsultacyjne z organizacjami?
AB: Dlatego. I dlatego też często jeżdżę po Polsce, bo w terenie
można dostrzec wiele więcej niż w stolicy. Między innymi to, na
czym tak naprawdę ta działalność organizacji polega, komu jest
potrzebna i dlaczego jest tak ważna dla naszego życia społecznego.

B-BK: A teraz jesteśmy w okresie bardzo trudnym.
AB: W takim, w którym mamy do czynienia w wielu miejscach z zachwianiem
standardów praworządności, nie mówiąc
już o sporym zamieszaniu prawnym i instytucjonalnym. To wszystko oczywiście
nie sprzyja umacnianiu ochrony praw obywateli ani rozwiązywaniu wielu istotnych
dla nich problemów. Powiedzmy, że przyszłość stała się mniej przewidywalna.
B-BK: A dla Pana co jest takim celem,
wyzwaniem?
AB: Wkładam dużo energii w to, żeby
bronić porządku demokratycznego i praworządności, bo tylko w takich warunkach
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B-BK: Jest Pan bardzo aktywny w życiu publicznym, jeździ
Pan po kraju, występuje w mediach, jest na FB i Twitterze.
Kiedy znajduje Pan na to wszystko czas?
AB: Po pierwsze trzeba pamiętać, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich to jest bardzo doświadczony i profesjonalny zespół.
Ja oczywiście jestem twarzą różnych działań, ale to nie jest tak,
że siedzę po nocach i piszę wystąpienia do ministrów czy Trybunału Konstytucyjnego – najzwyczajniej w świecie nie miałbym
czasu tego robić. Natomiast moim zadaniem jest to wszystko
koordynować i nadzorować, motywować ludzi. W sumie więc
jest to efekt pracy zespołowej, wysiłek całkiem licznej grupy wybitnych specjalistów.
B-BK: Czyli?
AB: W zdecydowanej większości prawników wyspecjalizowanych w różnych, czasami bardzo wysublimowanych tematach.
Druga rzecz jest taka, że w ramach tej pracy muszę zastanawiać
się nie tylko co zrobić, ale jak z efektami tej pracy dotrzeć do
społeczeństwa. W sytuacji, kiedy prawie w ogóle nie jestem zapraszany do mediów publicznych, czyli nie mam naturalnego,
jako urząd konstytucyjny, kanału informacji, muszę poszukiwać
innych form przekazu. Media społecznościowe wydają się być
jednym z tych narzędzi. Staramy się korzystać z tego w sposób
dość ograniczony, bo mają one oczywiście swoje wady i zalety.
B-BK: Jakie?
AB: Zaletą jest to, że pewne informacje za pomocą mediów
społecznościowych można przekazać szybciej i szerzej niż za
pomocą mediów tradycyjnych. Natomiast wadą jest hejt.
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B-BK: Nasza rzeczywistość charakteryzuje się tym, że łatwo
teraz jest kogoś skrytykować.
AB: Nawet nie chodzi o krytykę, bo to jest normalne, ale o słowa i zachowania bardzo agresywne, nasycone nienawiścią. To
nie jest miłe, więc recepta jest jedna – trzeba lubić swoją pracę
i wiedzieć w niej sens. Jestem jednak tak ukształtowany przez
moich nauczycieli i mistrzów, że zawsze gdzieś tam widzę ten
dalekosiężny cel, jakim jest Polska demokratyczna, praworządna, pluralistyczna, tolerancyjna, przestrzegająca praw człowieka.
Polska trwale należąca do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej.
Wierzę w to, że Polaków stać na takie państwo. Choć oczywiście
mam czasem takie momenty, kiedy zastanawiam się, jak dany
dylemat rozstrzygnąć, co wypada a co nie wypada, czy w jakichś
działaniach nie idę za daleko?
B-BK: I wtedy?
AB: Myślę o moich znajomych i przyjaciołach, którzy są obrońcami praw człowieka w różnych państwach. Mają często znacznie
gorzej niż my w Polsce, pochodzą z regionów, gdzie codziennie
ryzykują życiem czy zdrowiem. Wtedy wszystkie te dylematy, po
której stronie trzeba być i za czym się opowiadać, same się mi
wyjaśniają. To daje mi siłę i odwagę do dalszej pracy.
B-BK: Powiedział Pan chwilę wcześniej o ukształtowaniu
przez mistrzów. Jakie to konkretne osoby wpłynęły na Pana?
AB: Jeżeli chodzi o to, jak wykonywać misję Rzecznika, to wielki
wpływ na mnie, ale myślę, że na całe pokolenie prawników, miała pani prof. Ewa Łętowska. To ona pokazała na czym polega
siła argumentu, siła przekonywania, dobrej komunikacji w przestrzeni publicznej oraz doboru różnych strategii prawnych, żeby
osiągnąć określony efekt. Jednak najważniejszym mistrzem, na-

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

uczycielem akademickim był i jest dla mnie prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Pod jego kierunkiem pisałem doktorat i pracowaliśmy razem
na Uniwersytecie. Nieoceniony był profesor Wiktor Osiatyński,
który miał taką wielką wrażliwość nie tylko na kwestie prawne,
ale i na to, jak funkcjonuje społeczeństwo, na czym polegają
prawa kobiet, osób LGBT. Wrażliwość, że społeczeństwo nie
zawsze składa się z tylko z tych krystalicznych, jednowymiarowych jednostek, ale że jest bardzo zróżnicowane i trzeba mieć
dużo empatii, żeby zrozumieć zarówno traumy, jak i potrzeby
tych ludzi.
B-BK: Jak wygląda przeciętny dzień Rzecznika?
AB: (Uśmiech) jest długi. Polega na całej serii spotkań z osobami, które mają jakiś bardzo konkretny problem do załatwienia,
z dziennikarzami, często z gośćmi zagranicznymi. Nie mogę
spotkać się ze wszystkimi chętnymi i niestety trzeba to selekcjonować. Są też uczestnictwa w konferencjach, seminariach,
a czasami obowiązki ceremonialne, czasami jakiś oficjalny obiad
w ambasadzie. Bardzo dużo czasu poświęcam na wewnętrzne
spotkania z pracownikami, albo z poszczególnych działów, albo
z komunikacji, czy z zespołu międzynarodowego, aby zapewnić
maksymalną koordynację tego, co się w biurze dzieje. Czasami
się trafiają wyjazdy zagraniczne, ale staram się je ograniczać.
B-BK: Z jakiego powodu, przecież ten urząd daje możliwość
mnóstwa przeróżnych wyjazdów?
AB: Jeśli człowiek za bardzo zacznie się angażować w aktywność międzynarodową, to wtedy straci z pola widzenia wiele
z tego, co się dzieje w kraju, a dla mnie najważniejsza jest aktywność wewnętrzna i rozumienie tego co tu się dzieje.
B-BK: Mamy wolność, demokrację, a urząd Rzecznika Praw
Obywatelskich przez cały ten czas pracuje i przybywa mu
zadań do realizacji. Myśli Pan, że kiedyś ten urząd przestanie być potrzebny?
AB: W wielu krajach nie ma takiego urzędu, na przykład w Niemczech, na szczeblu federalnym jest tam tylko ombudsman do
spraw żołnierzy. A ombudsmani z ogólnym zakresem kompetencji są tylko na poziomie struktur wewnętrznych – landów.
B-BK: Z czego to wynika?
AB: Struktura tego państwa od lat 50-tych została ukształtowana na wysokiej kulturze poszanowania praw człowieka. Każdy
sędzia, prokurator, adwokat mają wpisane i wpojone w swój
krwiobieg, że tymi prawami człowieka zajmują się poważnie i to
jest ważny element wykonywanego przez nich zawodu.
B-BK: A inne państwa?
AB: Doświadczenie innych państw jest takie, że instytucje ombudsmanów, które pośredniczą między obywatelami a strukturami państwa są ważne i są obywatelom potrzebne. Nie wystarczy ta normalna, codzienna działalność adwokatów, którzy
również pokazują na czym polegają naruszenia praw człowieka.
B-BK: A my?
AB: W Polsce nasz urząd jest naprawdę potężny, jak na standardy europejskie, ponieważ łączymy szereg różnych kompetencji i
możliwości działania. Tymczasem w wielu państwach tworzy się
instytucje do spraw szczegółowych zagadnień. W naszym kraju
też już zaczynamy to obserwować. Mamy oprócz Rzecznika Praw

ZNANI

Kiedy i jak zgłosić się
do Rzecznika Praw Obywatelskich?
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, albo że
jest nierówno traktowany np. z powodu wieku lub płci.
Do Rzecznika wystarczy przyjść do biura, napisać list lub
mail, albo zadzwonić na bezpłatną infolinię.
Złożenie wniosku jest proste i bezpłatne. W razie
potrzeby pracownicy Biura Rzecznika pomogą w jego
napisaniu.
Jeśli nie wiedzą Państwo, czy sprawą powinien się zająć
Rzecznik Praw Obywatelskich czy inny urząd lub instytucja wystarczy zadzwonić na bezpłatną infolinię obywatelską: 800 676 676
Adres Rzecznika:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Foto: BRPO

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
telefon (bezpłatny): 800 676 676
Adresy biur terenowych w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu oraz dyżury pracowników biura RPO można znaleźć na stronie www.rpo.gov.pl
lub pod bezpłatnym numerem: 800 676 676

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?
Rzecznik Praw Obywatelskich Stoi na straży wolności
i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady
równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub
zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło
naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości
społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.
Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych.
Kto może się zwrócić o pomoc do Rzecznika?
• Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje
się pod władzą RP), a także grupa obywateli lub organizacja może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną
(sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itd.)
• Jeśli uważają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, mogą Państwo złożyć wniosek (nazywany potocznie
skargą) do Rzecznika Praw Obywatelskich.
• Wniosek do Rzecznika jest wolny od jakichkolwiek
opłat.
Jeśli nie wiedzą Państwo, czy sprawa, z którą chcecie się
zwrócić należy do kompetencji Rzecznika, chcielibyście
dopytać, jak dokładnie napisać wniosek i jakie dołączyć
dokumenty, macie inne pytania lub potrzebujecie informacji, ZADZWOŃCIE na bezpłatną infolinię
800 676 676

Foto: BRPO

Rozmowy są bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych na terenie całego kraju. W Infolinii pracują kompetentni i życzliwi pracownicy BRPO.
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Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Pacjenta, a niedługo zostanie powołany
Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców. Czyli w chwili
obecnej mamy kilka tego typu instytucji, które bezpośrednio
pomagają obywatelom.
B-BK: Aż tylu potrzebujemy?
AB: Dzieje się tak, ponieważ nasz system prawny staje się coraz
bardziej rozbudowany i skomplikowany. Nie możemy oczekiwać od każdego prawnika, że będzie znał ów cały system, nie
wspominając o obywatelach nie posiadających wykształcenia
prawniczego. Cechą charakterystyczną tych urzędów jest nie
tylko to, że mają pomagać obywatelom, interweniować w relacji
z władzą, ale również, że z tych doświadczeń mają formułować
i przedkładać właściwym instytucjom ogólne wnioski dotyczące
funkcjonowania całego państwa. Dlatego rola tych urzędów jest
coraz ważniejsza.
B-BK: Czyli nie widzi Pan takiej sytuacji, aby urząd był nie
potrzebny?
AB: Odpowiem tak – jeszcze trzy lata temu nie wyobrażałbym
sobie, że może być podważana niezależność Trybunału Konstytucyjnego, albo że w debacie publicznej będzie atakowany
wprost autorytet i rola Sądu Najwyższego. Teraz to się zmieniło.
A więc ten urząd jest bardzo potrzebny.
B-BK: A jaki procent zgłaszanych do Pana wniosków, to skargi dotyczące służby zdrowia?
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AB: Patrząc konkretnie na liczbę spraw dotyczących służby zdrowia, nie ma ich aż tak wiele w porównaniu do innych kategorii.
W zeszłym roku było to 651 spraw, na 52 000 spraw trafiających
rocznie do biura. Natomiast są one jakościowo inne niż typowe
sprawy. Absolutnie nie chcę umniejszać rangi innych spraw, ale
chodzi o to, że znacznie częściej poruszają zagadnienia ogólne,
dotyczące większej grupy osób. Kiedy przyjrzeliśmy się wszystkim wystąpieniom generalnym, które kierujemy do Ministra
Zdrowia, bądź innych ministrów, ale w kwestiach dotyczących
ochrony zdrowia – to się okazuje, że w zeszłym roku była ich
blisko jedna dziesiąta.
B-BK: Jakich?
AB: U nas ta problematyka dotycząca ochrony zdrowia dzieli się
na różne „działki”. Z jednej strony jest to ogólna tematyka – prawo do ochrony zdrowia. Lecz mamy też taki wąski zakres, jakim
jest ochrona zdrowia w miejscach pozbawienia wolności, czyli
zakłady karne i areszty śledcze. W zeszłym roku zajmowaliśmy
się np. sprawą pani Agnieszki Pysz, która zmarła w areszcie śledczym ze względu na nieudzielenie pomocy. Lekarz stwierdził,
że ona symuluje. Tymczasem po kilku spotkaniach ona zmarła,
a sprawa była na tyle głośna, że skończyła się specjalnym posiedzeniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP.
A sami Szef Więziennictwa i Wiceminister Sprawiedliwości przepraszali matkę zmarłej za to, co się stało. Mamy także specjalny
zespół, który nazywa się Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur.
B-BK: Co to jest?
AB: Chodzi o monitorowanie miejsc zatrzymania i detencji, aby
nie dochodziło do tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, czyli takich sytuacji, jak wspomniana przed chwilą. W ramach tego mechanizmu wskazujemy między innymi, że w Polsce
brakuje często wśród lekarzy świadomości, jak stosować Protokół Stambulski.
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Jeśli komuś pomagam,
to nigdy nie pytam o poglądy
czy wyznanie.
B-BK: A na czym on polega?
AB: Protokół Stambulski jest to dokument, który nakazuje, w jaki
sposób należy dokumentować każdy przypadek tortur. Zawarte
są w nim również szczegółowe metody i mechanizmy traktowania pacjentów, którzy byli ofiarami tortur. Mówi też o dostępności terapii dla ofiar tortur, która ma im pomóc w wyjściu z traumy
i zapewnić odpowiednią pomoc zdrowotną oraz rehabilitację.
I z tym wszystkim mamy dość duży problem w kraju. Dotyczy on
wielu osób przebywających w miejscach odosobnienia, w tym
także osób, które są uchodźcami z innych państw, a przebywają
na terenie Polski.
B-BK: Więc jak by na to nie patrzeć, to dotyczy ochrony
zdrowia.
AB: Dokładnie. Dużym przedmiotem zainteresowania jest
ochrona zdrowia psychicznego, czyli zarówno monitorowanie
sytuacji w szpitalach psychiatrycznych, jak i w domach pomocy
społecznej, szczególnie w kontekście osób ubezwłasnowolnionych. Także tych przebywających w ośrodkach zabezpieczających, czyli koś był niepoczytalny w momencie popełnienia
czynu, nie karze się go, ale kieruje do zamkniętego szpitala psychiatrycznego żeby nie zagrażał społeczeństwu.
B-BK: Na co się skarżą ludzie?
AB: Skarżą się głównie na sprawy związane z dostępnością
leków, refundacjami, dostępnością środków medycznych, czy
ogólnym funkcjonowaniem służby zdrowia, na przykład – zamykamy szpital, więc pytają dlaczego? Za każdym razem staramy
się wyjaśnić te okoliczności. Podejmujemy dużo spraw, które
dotyczą ogólnej organizacji służby zdrowia, a mianowicie czasu
pracy lekarzy, dostępności lekarzy i ich liczby, czy dostępności
pielęgniarek i położnych. Na podstawie tych skarg sygnalizujemy różne problemy Ministerstwu Zdrowia i staramy się je zmotywować do określonych zmian. Oczywiście zdaję sobie sprawę,
że mamy do czynienia z tak skomplikowaną i kosztowną materią,
iż można od razu rozwiązać wszystkich problemów, ale powinniśmy przynajmniej wiedzieć, które są najbardziej dotkliwe i najbardziej pilne do rozwiązania.
B-BK: A czy są skargi związane z wkluczeniami dotyczącymi
osób z wyłonioną stomią?
AB: Jeżeli chodzi o pacjentów stomijnych, spraw związanych
z dyskryminacją nie przypominam sobie. Natomiast zdarzały się
skargi związane z ograniczeniem dostępu do środków leczniczych lub wyrobów medycznych, bo to jest coś, przez co najłatwiej widać relację z organami władzy. Dzięki temu, że zazwyczaj
pacjenci są dość dobrze zorganizowani w różnych ramach grup
środowiskowych i organizacji pozarządowych dobrze wiedzą,
w jaki sposób swoje postulaty przekazywać. I wsparcie ze strony instytucji Rzecznika może być im potrzebne tylko po to, aby
przenieść dyskusję na trochę wyższy poziom. Lub czasami jest
ich po prostu tak mało, że nie mają dostatecznej siły przebicia.
Rzecznik dąży wtedy od wzmocnienia ich głosu, aby był on lepiej słyszalny w Ministerstwie Zdrowia.
B-BK: Chciałabym przejść na inny temat, który jest nadal
tabu w Polsce, a mianowicie pomimo tylu obowiązków, rok

ZNANI
temu wziął Pan urlop ojcowski i opiekował się swoim małym
synkiem...
AB: Tak. Mój syn urodził się pod koniec grudnia 2016 roku. Akurat w biurze wydaliśmy raport na temat łączenia ról zawodowych
i rodzinnych przez kobiety i mężczyzn. Jedną z konkluzji tego
raportu było to, że mamy w polskim prawie instytucję urlopu
ojcowskiego, który w żaden sposób nie jest zależny od urlopu
matki, trwa dwa tygodnie i każdy może z niego skorzystać. Tymczasem okazało się ze statystyk, że korzysta z niego 7 % ojców.
Pewnie po części związane jest to z tym, że nie wypada mężczyźnie zajmować się maleńkim potomstwem. Jak dziecko się
urodzi, to ojciec ma zrobić pępkowe, a później zaprosić rodzinę,
ewentualnie potem chrzciny, a następnie wziąć się do roboty
i nie zawracać matce, ciotkom czy teściowej głowy (śmiech). Nie
do końca tak powinno być. Po pierwsze to jest ten okres, w którym będąc z dzieckiem można się nauczyć na czym tak naprawdę ta pielęgnacja polega. A co za tym idzie – odciążyć żonę lub
partnerkę w tym ważnym okresie, kiedy trzeba się dostosować
do nowej rzeczywistości.
B-BK: Znalazłby Pan jakąś radę dla mężczyzn?
AB: To bardzo trudne zadanie, bo to wypływa po części z wychowania, a po części z kultury. Moja postawa wynika prawdopodobnie z tego, że miałem matkę o silnej osobowości, i kultura
(stereotypy) nie wpłynęły na mnie (śmiech). Ale może opowiem
historię, która mi się przydarzyła i pewnie wiele wyjaśnia?
B-BK: Jestem bardzo ciekawa, proszę.
AB: Swojego czasu byłem z odwiedzinami u Ombudsmana
Norwegii. Pan jest w podobnym wieku do mnie, a rozmowa
zaczęła się od tego, że jest taka instytucja Barnevernet zajmującą się dziećmi. Interweniuje ona w przypadkach kryzysu, taki
norweski Jugendamt. Polscy rodzice mają trochę problemów
z Barnvernet, bo oni często wkraczają i zabierają dzieci na okres
wyjaśnienia problemu do rodzin zastępczych. Nagle okazuje się, że mamy totalny rozdźwięk kulturowy, ponieważ pewne
formy wychowywania dzieci z przemocą słowną, a nie daj boże
z przemocą fizyczną, która pojawia się w polskich domach, kompletnie przez Norwegię nie są akceptowane. Tam nie ma w ogóle zgody na to! Ombudsman Norwegii długo mi tłumaczył, że
w ich kraju zaufanie do instytucji publicznych i urzędników to
jest u nich oczywistość.
B-BK: Tam zawsze instytucji się ufa.
AB: Dokładnie! Jeżeli dany rodzic, rodzina podjęłaby dialog,
to nie dochodziłoby do tej ostateczności, czyli do zabierania
dziecka. A ja mu mówię, że u nas z założenia nie ma zaufania
do instytucji publicznej, jaka by ona nie była. Czy to będzie policjant, prokurator, sąd, pomoc społeczna – nie ma się do nich
zaufania... I jak przychodzi urzędnik na pierwszą rozmowę, to
z założenia jest postawa obronna. Dlatego trudno się dziwić,
że rodzic z Polski, który nagle zmienia swoje życie i zamieszkuje
w Norwegii, automatycznie zaufa instytucjom publicznym. Nawet jak przychodzi do tej rodziny zatroskany urzędnik, to nikt nie
chce z nim rozmawiać. Polak traktuje swoją rodzinę na zasadzie
zamku, który trzeba bronić.
B-BK: Aż dojdzie do ostateczności.

milkłem. Ta przepaść, u nich było to już dwadzieścia lat temu,
i nie dwa tygodnie tylko pół roku. Ta sytuacja pokazuje, ile jeszcze mamy do zrobienia!
B-BK: To nie są rzeczy, które zadzieją się w ciągu kilku lat.
AB: Co więcej, mamy inny problem. Ta zmieniająca się rola ojców ma swoje konsekwencje jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi
szczególnie w okresie po rozwodzie. Niestety, cały czas doświadczamy tego, że nie zawsze prawa ojców są poważnie brane pod uwagę i szanowane w postępowaniach rozwodowych,
albo już w późniejszych postępowaniach na etapie egzekucji,
kiedy trzeba zapewnić kontakty ojców z dziećmi.
B-BK: Z czego to się bierze?
AB: Ponieważ sądy w niektórych sytuacjach twierdzą, że matka
jest najlepszym rodzicem. Wtedy pojawia się mocny rozdźwięk
z oczekiwaniami ojca. Jesteśmy w trudnym okresie kulturowym,
w czasie zmieniających się ról, gdzie nie do końca dostosowane jest działanie instytucji prawnych. I to jest kwestia mówienia
o tym, cierpliwego uświadamiania, na czym ów problem polega.
B-BK: Na co jeszcze musimy poczekać, co jest problemem,
tabu?
AB: Myślę, że cała sfera seksualności i praw reprodukcyjnych.
Uważam, że jesteśmy więźniami naszych emocji, które są podbudowane różnymi czynnikami, miedzy innymi kwestiami religijnymi i światopoglądowymi, dlatego tak trudno jest nam rozmawiać na te tematy. Niestety, dość powszechne jest udawanie, że
te sprawy się jakoś same rozwiążą. Może dlatego nikt nie chce
podjąć poważnie tematu ciąży nastolatek. Bo jeżeli podejmie,
to musiałby zacząć dyskutować o dostępności antykoncepcji, pigułek „dzień po”, legalnej aborcji i edukacji seksualnej
w szkołach. Nie wspominając o zgodzie na to, żeby dziewczyna
sama mogła pójść do lekarza. Przyglądam się temu co dzieje
się na Youtube, i wiem doskonale, że to jest główne źródło wiedzy dla współczesnej młodzieży, a nie szkoła, rodzice czy bliscy.
Jedna z youtuberek („Lisie Piekło”) nagrała program pt. „Jak
przeżyć okres”, adresowany do dziewczyn wchodzących w ten
czas. I cały ten program zaczyna się od tego, co jej powiedziano
w szkole na ten temat, i że ta wiedza była kompletnie nie związana z tym, co ona naprawdę teraz przeżywa. Prawdopodobnie ze
względu na tabu kulturowo-religijne, nie szczerze dyskutować
o tych kwestiach.
B-BK: Niestety wszystko jest sprowadzane do ideologii
gender albo do dyskusji na temat aborcji.
AB: Nie jesteśmy też w stanie poważnie przedyskutować kwestii procedury in vitro, która budzi różnego rodzaju zastrzeżenia,
nie wspominając o kwestiach bioetycznych. Tu bym widział dużą
przestrzeń do działania zarówno dla państwa, jak i organizacji
społecznych. I wcale nie chodzi o to, by promować jeden określony pogląd, ale żeby stworzyć forum do poważnej dyskusji dla
wszystkich.
B-BK: I na koniec motto życiowe w kontekście Pana urzędu.
AB: Jeśli komuś pomagam, to nigdy nie pytam o poglądy czy
wyznanie.

AB: Niestety, i dopiero wtedy może zrozumie sytuację. Dalej
rozmawiamy, i ja mu opowiadam o kwestii wyrównywania ról
w rodzinnych i zawodowych. Dla przykładu wziąłem ten urlop
ojcowski, a on odpowiada mi – jak dwadzieścia lat temu spędził
sześć miesięcy ze swoim synem. Proszę mi uwierzyć, wtedy za-
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Czynności podejmowane przez samego
Rzecznika (czyli z urzędu)
Ustawa upoważnia RPO do podejmowania
czynności z urzędu. Takie sprawy są podejmowane na podstawie wiadomości pozyskiwanych z publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Podejmuje je również
w związku z otrzymywanymi informacjami o wypadkach
nadzwyczajnych i z przeprowadzanymi prewencyjnymi
wizytacjami w zakładach karnych, szpitalach psychiatrycznych, jednostkach wojskowych, itp.
• SPRAWDZANIE
Wykonując swoje konstytucyjne obowiązki Rzecznik
bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów,
organizacji lub instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw człowieka i obywatela,
nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia
społecznego i sprawiedliwości społecznej.
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• WYSTĄPIENIA
Rzecznik kieruje również do właściwych organów wystąpienia problemowe wówczas, gdy rozpatrywane sprawy
indywidualne wskazywały na utrwalającą się po stronie
organów i instytucji praktykę stosowania prawa w sposób, który narusza prawa lub wolności, a także wówczas,
gdy rozpoznawane przez Rzecznika sprawy wskazywały,
iż źródłem naruszeń praw jednostki nie jest wadliwe stosowanie prawa, lecz wadliwość samego prawa.
•WNIOSEK RZECZNIKA DO TRYBUNAŁU
  KONSTYTUCYJNEGO
Rzecznik może również zastosować środek o charakterze
procesowym w postaci wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktów normatywnych z przepisami wyższego rzędu lub Konstytucją lub
przystąpić do postępowania przed Trybunałem wszczętego w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej.

Warto też wiedzieć, że Rzecznik
• nie rozpatruje skarg i wniosków anonimowych,
• nie zastępuje administracji publicznej lub wymiaru
sprawiedliwości w załatwianiu sprawy co do jej istoty
(rozstrzygnięcia) należącej do ich kompetencji,
• nie podejmuje sprawy, w której nie wypowiedziały
się jeszcze właściwe urzędy i instytucje nie zajmuje
się problemem, gdy np. sprawę rozpatrzono odmownie, a osoba, której sprawa dotyczy nie wykorzystała drogi odwoławczej,
• nie rozpatruje sporów między obywatelami, które
podlegają rozpoznaniu przez sądy. ■

• PYTANIA PRAWNE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Rzecznik podejmuje działania, których celem jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądowego. W związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie
sądów powszechnych może skierować pytania prawne
do rozstrzygnięcia przez powiększone składy Sądu
Najwyższego.
• SKARGI KASACYJNE
Rzecznik może również wnosić skargi kasacyjne od prawomocnych orzeczeń sądów niższych instancji do Sądu
Najwyższego stawiając w nich zarzut naruszenia przepisów proceduralnych lub przepisów prawa materialnego,
którego bezpośrednim skutkiem było naruszenie praw
jednostki (skargi kasacyjne RPO składa na takich samych
zasadach co strony postępowania i poza wydłużonym terminem na złożenie skargi nie ma szerszych uprawnień).
• Ponadto Rzecznik ma prawo wnosić: skargi kasacyjne
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, przystępować do
postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
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SĘDZIA

to nie brat ŁATA
Wywiad z Arkadiuszem Krupą
Rozmawia: Joanna Troszczyńska-Reyman
Rysunki: Arkadiusz Krupa
Zdjecia z archiwum: Arkadiusza Krupy
Joanna Troszczyńska-Reyman: Czy zostanie sędzią było
marzeniem z cyklu: Kiedy dorosnę to będę...?
Arkadiusz Krupa: Chciałem być dzielnym pilotem samolotu
myśliwskiego Su-22. Sędzią postanowiłem zostać chyba dopiero na IV roku studiów prawniczych. Zresztą moje pierwsze
doświadczenie z sądem nie było najlepsze. Pierwszy raz byłem w nim podczas praktyk studenckich w Szczecinie. Nie
zapamiętałem numeru przydzielonej mi sali i zgubiłem się
w obszernym gmachu budynku.
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JT-R: Od wielu, wielu miesięcy sądownictwo i sędziowie
stali się w Polsce tematem powszechnego zainteresowania
i dyskusji. Nie chcę tutaj rozpoczynać dyskursu politycznego,
ale porozmawiać o praktycznych aspektach kontaktu obywatela z władzą sądowniczą. Co się powinno zmienić?

Arkadiusz Krupa - Sędzia Sądu Rejonowego
w Łobzie (Pomorze Zachodnie).
W 2016 roku otrzymał wyróżnienie kapituły konkursu Fundacji Court Watch Polska „Obywatelski
Sędzia Roku”. Członek redakcji szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio. Rada Programowa
tego pisma wybrała go Człowiekiem Roku In Gremio w 2016 roku za aktywność na rzecz integracji
środowiska prawniczego Edukator. W przystępny
sposób (np. organizując symulacje rozpraw sądowych, wykłady, spotkania) tłumaczy, w jaki sposób
działa nasz wymiar sprawiedliwości.
Rysownik-satyryk. Jego profil na Facebooku „Ślepym Okiem Temidy” cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego rysunki, a ostatnio także felietony,
publikuje dziennik Rzeczpospolita.
Dla czytelników Po Prostu Żyj stworzył rysunek satyryczny dotyczący naszego nowego cyklu o zwierzętach oraz nastrojowy portret fruczaka gołąbka.
Maluje także nastrojowe akwarele. Niespokojna
dusza, kiedy może, ucieka w góry.
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AK: Wszystko i nic. Jest to swoisty paradoks, ale wiele zależy od przyjęcia określonych założeń i „wpasowania” sędziego
oraz całego wymiaru sprawiedliwości w struktury społeczne.
Gdy spojrzeć na pozycję sędziów w innych krajach, to
w większości spośród nich sędzia jest z jednej strony osobą
otoczoną szacunkiem, z drugiej zaś – raczej odizolowaną od
społeczeństwa jako takiego. Prestiż, szacunek to dodatkowe
atrybuty pozycji społecznej sędziego, przez co – nawet jeśli
mieszka w tzw. złotej klatce, zarabia dużo większe pieniądze,
ma ochronę (jak na przykład było przez wiele lat w Hiszpanii)
i nie robi zakupów w osiedlowym sklepiku – owego szacunku
społecznego nie traci. Wręcz przeciwnie – ma to w odczuciu
społecznym gwarantować możność nieskrępowanego ważenia decyzji.
Tymczasem w Polsce sędziowie znaleźli się w diametralnie
odmiennej sytuacji – odbiera się im jako grupie społecznej
szacunek i poczucie godności, zarzuca, że oddalają się od
społeczeństwa.
I tu rodzi się naturalne pytanie – pytanie o to, jak chce się
budować pozycję sędziego w sensie ustrojowym. Czy ma
to być swoisty trybun ludowy, osoba wczuwająca się w głos
suwerena, czy wręcz przeciwnie – sędzia ma być arbitrem,
który, wyposażony w odpowiednie atrybuty władzy, ma prawo do dystansowania się od społeczeństwa po to, aby lepiej
i swobodniej ważyć sprawiedliwe wyroki.

ZNANI
JT-R: Oczywiście to drugie. Chcemy
niezależnych i sprawiedliwych sędziów,
ale doświadczenie większości ludzi z sądem (w tym także moje) nie jest zbyt dobre. Niezrozumiały język, sztywne procedury, czasem pogardliwy wręcz stosunek
do stron lub świadków. Jak to wygląda
z twojej perspektywy – sędziego Sądu
Rejonowego w Łobzie?
AK: Obawiam się, że – aby odpowiedzieć na to pytanie – musimy powrócić do
odpowiedzi na pierwsze. I do dookreślenia pozycji sędziego, pozycji tak systemowej, jak i społecznej. Dla mnie nie ulega
wątpliwości, że sędzia to nie jest przysłowiowy „brat łata”, osoba, która ma bratać się z ludźmi po
to, aby zaskarbić sobie ich przychylność. A mam wrażenie,
że takie są trochę w chwili obecnej oczekiwania społeczne.
Nie można zapominać, że sędzia jest i będzie osobą, która
ma władzę i – mówiąc językiem Shreka – nie zawaha się jej
użyć. Rzecz jednak w tym, że (w dobie nasilonej krytyki wymiaru sprawiedliwości i sędziów) nieomal każde zachowanie
sędziego może spotkać się z potępieniem. Mówił za głośno
– źle, mówił za cicho – nikt go nie słyszał, zadawał dociekliwe
pytania – deptał prywatność, i tak dalej.
Co do procedur i języka, jakimi posługuje się sędzia, to nie
można zapominać, że hołduje on zasadom nie przez siebie
wymyślonym. Sąd to swoisty teatr, teatr, w którym aktorzy
zawodowi posługują się językiem ze scenariusza, ba, czasami
nawet z góry wiadomo, że historia nie może skończyć się happy endem, ale grać swoją rolę trzeba. Co do języka prawniczego to popatrzmy na historię, jeszcze nie tak dawno liturgia
mszalna odbywała się po łacinie i nikomu to nie przeszkadzało – przede wszystkim z uwagi na szacunek jakim cieszyli się
Kościół i księża.
A msza to pewne misterium, także rodzaj teatru. Przekładając to na sytuację wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to jeśli
sędziowie będą cieszyli się szacunkiem, na pewno ich język
i zachowania nie będą odbierane jako aż tak kontrowersyjne.

starając się, żeby właściwy przekaz dotarł
do adresata i ten nie opuścił sali rozpraw
z poczuciem, że uczestniczył w niezrozumiałym dla niego przedstawieniu. Tego
nie można jednak nauczyć się w szkole,
więc albo jest to naturalna umiejętność,
albo efekt doświadczenia życiowego,
które zdobywa się przez wiele lat pracy.
Tacy sędziowie są od kilku lat doceniani.
Fundacja Court Watch Polska wybiera co
roku „Obywatelskiego Sędziego Roku”.
Pamiętajmy jednak, że dużo zależy
także od drugiej strony. Sam ostatnio
znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji –
przesłuchując małoletnią pokrzywdzoną
w tzw. błękitnym pokoju (przyjazny pokój do przesłuchiwania dzieci, ofiar lub świadków przemocy),
spotkałem się z jej ogromną niechęcią, wyrażaną całą postawą, sposobem siedzenia, unikaniem kontaktu wzrokowego.
Dlatego zmuszony byłem, aby w dosyć dobitny sposób zwrócić jej uwagę na niewłaściwość takiej postawy. I proszę mi
wierzyć, nie mam pojęcia jak to może zostać odczytane na
nagraniu z kamery, choć starałem się ze wszelkich sił zachować powściągliwość i delikatność, bo wiedziałem przecież ile
ta dziewczynka przeszła w swoim życiu cierpień.
JT-R: Na początku roku mieliśmy kilka sytuacji pokazujących ciemne strony zawodu. np. sprawę skazanego na 25 lat
więzienia Tomasza Komendy. Skazanego, mimo alibi i braku
dowodów. Myślisz, że takich spraw może być więcej?
AK: Dowody były i dowody te najpierw ocenił prokurator,
a dopiero później sąd. W składzie wieloosobowym, z udziałem tak ostatnio często przywoływanego czynnika ludowego
– ławników. Wyobraźmy sobie, że sąd wydałby wtedy wyrok
uniewinniający – nie wierzę w to, że prokurator nie odwoływałby się od takiego rozstrzygnięcia, przecież to jest standard. A wracając do istoty pytania, to myślę, że nie możemy
takich sytuacji wykluczyć. Ale nie możemy też zapominać, że
w naszym systemie prawa karnego ilość wyroków uniewinnia-

Ale to tylko jedna strona medalu. Można oczywiście uznać,
że skoro w sądach mamy misterium, jest teatr i każdy gra
swoją rolę, więc wszystko jest w porządku – ale nic bardziej
błędnego. Nie ulega wątpliwości, że sędziowie mają zdecydowany problem z wyważeniem granicy pomiędzy owym
narzuconym scenariuszem, przysłowiową rolą człowieka z kamienną twarzą, a osobą, która stara się przekazać zrozumiały komunikat. Wpływ na to ma wiele czynników, ale spośród
nich najważniejszym jest komfort psychiczny i nawet poczucie
bezpieczeństwa. Zdecydowanie łatwiej jest schować się za
barierą kodeksów, zagrać swoją rolę. Wtedy nikt nie może
uczynić nam zarzutu, że zrobiło się coś nie tak, uśmiechnęło
do niewłaściwej osoby, naruszyło czyjeś uczucia, popełniło
jakiś lapsus. A przecież takie sytuacje miały miejsce…
JT-R: Nic nie zależy od samego sędziego? Tego, jakim jest
człowiekiem?
AK: Ależ oczywiście, że zależy. Przecież sędzia, oprócz
tego, że zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, musi
zachowywać zdrowy rozsądek i komunikować ze stronami –
w miarę możliwości jak najbardziej prostym i jasnym językiem,
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jących jest porównywalna do ilości takich wyroków na Białorusi i w Rosji, a cały system ukierunkowany jest na znalezienie
winnego. Tego oczekuje społeczeństwo, tego pragnie Prokurator Generalny/Minister Sprawiedliwości. Dla oskarżyciela
publicznego liczy się wynik, a wynikiem jest skazanie. W domyśle skazanie winnego, ale czy zawsze... No i pamiętajmy,
że każdemu trudno przyznać się do porażki, a tym bardziej
trudno przyznać się do porażki komuś, kto jest rozliczany
przez przełożonych ze swej skuteczności. Czytaj: skuteczności uzyskania wyroku skazującego.
Nie da się tych wartości pogodzić i dopóki przeciętny
prokurator będzie czuł piętno dyscyplinarki w związku z wyrokiem uniewinniającym, jaki wydał, dopóty takie sytuacje
mogą się zdarzać. Oczywiście wiem, wyroki wydaje nie prokurator, ale sąd, niemniej jednak, gdyby przeanalizować statystyki, to większość wyroków uniewinniających bywa przez
sądy wyższej instancji uchylana. Nawet niejeden raz, dość
przypomnieć sprawę policjantów z Magdalenki, którzy przechodzili gehennę wielokrotnych procesów, w których każdorazowo byli uniewinniani. A sprawa żołnierzy z Afganistanu,
oskarżonych o zbrodnie wojenne…
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Powiem tak – mam często nieodparte wrażenie, że w Polsce w praktyce funkcjonuje system domniemania winy i dopóki presja skazania będzie kwestią najistotniejszą, to zawsze
ryzyko błędnych wyroków może się zdarzyć. Co nie zmienia
mego przekonania, że takie wyroki mogą zdarzyć się zawsze,
w każdym systemie prawnym, wystarczy, że uwierzy się osobie, która kłamie…
JT-R: Często masz takie dylematy? W jaki sposób rozstrzygasz, czyjemu słowu dać wiarę?
AK: Dylematy są zawsze, ale na szczęście nie dające usunąć
się wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podejrzanego
(a później oskarżonego). Tylko tyle i aż tyle...
JT-R: Czy w czasie swojej kariery zawodowej miewałeś
chwile zwątpienia?
AK: Lubię to, co robię. Pracuję w bardzo fajnym miejscu,
mam wsparcie innych sędziów, prezesa i świetnych pracowników sekretariatu i co ważne – mamy pełną obsadę kadrową.
Ale przechodziłem rozmaite etapy w mojej pracy zawodowej
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i wiele razy czułem, że może sąd to nie jest miejsce dla mnie,
a raczej, że może mnie w tym sądzie nie chcą. Więc daleki
jestem już od tkwienia w poczuciu misji, bliżej mi do pragmatyka, który chce jak najlepiej wykonać swoją pracę – dając coś
ponadto, bo może sobie na to pozwolić.
JT-R: Robisz dużo więcej. Poznaliśmy się blisko rok temu
gdy na Przystanku Woodstock, w namiocie Rzecznika Praw
Obywatelskich, tłumaczyłeś młodym ludziom jak działa sąd
i grałeś w grę edukacyjną Prawopolis z udziałem publicznościi – symulację rozprawy sądowej. W ramach Fundacji Court
Watch Polska przez cały rok zajmujesz się edukacją. W różnych miejscach tłumaczysz na czym polega rola sędziego,
świadków, jak przebiega rozprawa, jak należy się zachowywać w sądzie. Dlaczego to takie ważne?
AK: Może dlatego, że edukacji prawnej w Polsce praktycznie nie ma. Mamy lekcje religii, historii, matematyki, ale lekcji
prawa nie uświadczysz, co najwyżej o prawie się wspomina,
marginalnie, na lekcjach WOS-u. A z drugiej strony przeciętny nauczyciel nie ma informacji o tym, jak prawo funkcjonuje – sam przecież nie był pod tym kątem edukowany. Przy
czym nie można zapominać, że prawa nie możemy uczyć
wszystkich, tak samo jak w przypadku wiedzy medycznej
nie możemy ograniczyć się do przekazania najważniejszych
wskazówek. Są to bowiem dziedziny nader skomplikowane
i rozbudowane. Celem edukacji prawnej musi być zatem pokazanie podstaw tego, na jakich zasadach prawo funkcjonuje,
i uświadomienie ewentualnych negatywnych następstw jego
nieznajomości.
I być może wykształcenie nawyku sięgania po poradę
prawną – inną niż rubryka w kolorowym tygodniku i forum
dyskusyjne na portalu internetowym.
JT-R: Uświadamiasz prawnie młodzież, a co z dorosłymi?
Sam mówiłeś, że jeden z nauczycieli, wchodząc na salę rozpraw, dopytywał o ławę przysięgłych.
AK: Jak już powiedziałem – zaniedbania edukacyjne są
wielopokoleniowe. Osobiście uważam, że edukacja prawna
powinna dotyczyć wszystkich, sam kilkukrotnie uczestniczyłem w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na naukę nigdy nie jest za późno. A my, cóż, możemy tylko w tym
pomóc.

JT-R: Twoim mistrzem malarskim jest Amedeo Modigliani.
Dlaczego akurat on?
AK: Może dlatego, że nikt tak jak on nie potrafił ująć kobiecości. A kobiecość mnie fascynuje.
To był bardzo nietuzinkowy człowiek i artysta. Włoski rzeźbiarz i malarz pochodzenia żydowskiego, który mieszkał
i tworzył w Paryżu. Klasycznie wykształcony, ciągle głodny
odkrywania nowych rzeczy, zawsze podążał własną ścieżką.
Jako rzeźbiarz uwielbiał tworzenie w granicie. Jako malarz
odkrył dla siebie impresjonizm. Jednak ten styl nie do końca
mu odpowiadał. Ostatecznie tworzył dzieła postimpresjonistyczne. W portretowane postacie, mimo kanciastości ich
sylwetek, potrafił tchnąć życie. Są niezwykłe. Niestety, współcześni nie doceniali jego geniuszu, za życia nie sprzedał żadnego obrazu.
JT-R: Za to teraz jego obrazy kosztują nawet 170 mln dolarów. A współcześni malarze? Czyj obraz chciałbyś mieć na
ścianie lub kupić jako lokatę kapitału?
AK: Nie znam się na współczesnym malarstwie, przyznaję
ze wstydem. A do inwestycji kapitałowych nie mam szczęścia,
więc naprawdę trudno mi wskazać jakiegoś współczesnego
Mistrza. Lecz na pewno, gdy idzie o rysunek satyryczny, bardzo odpowiada mi poczucie humoru Marka Raczkowskiego.
To doskonały przykład niezwykle inteligentnej i przenikliwej
obserwacji świata. Chapeau bas…
JT-R: Samo rysowanie już Ci nie wystarczy. Piszesz też felietony. Nie wszystko da się skomentować obrazem?
AK: W ogóle nie lubię stać w miejscu. Jeśli wakacje, to
z plecakiem, w ruchu… Pisanie jest tego kolejnym przejawem. I być może próbą spojrzenia na świat nieco bardziej poważnie. Choć ostatnio przekonuję się coraz bardziej, że chyba
jednak muszę nosić szaty Stańczyka. Dlatego zacząłem pisać
także z przymrużeniem oka. Za dużo we mnie sarkazmu, żeby
można było wyrazić go w nobliwej formie.
JT-R: Twoja praca to ogromna odpowiedzialność, a sędziowie nie mają superwizorów. Jak dochodzisz do siebie?
AK: Rysując, rysując, rysując… ■

JT-R: Wydanie sprawiedliwego wyroku wymaga przeanalizowania sytuacji, wyciągnięcia wniosków, wyrażenia istoty
sprawy – czy to Ci pomaga w tworzeniu rysunków satyrycznych?
A.K: Mam nadzieję, że moje wyroki są sprawiedliwe. Ale
żaden wyrok nie przekłada się na rysowanie. To hobby, pasja.
Forma ekspresji, chociaż niewątpliwie będąca komentarzem
do czynionych obserwacji. Przede wszystkim jednak przejaw
swoistego poczucia humoru, bo przecież tego, co robię, nie
można traktować w pełni dosłownie. Patrzę na świat ślepym
okiem, ot co.
Moje rysunki satyryczne pojawiły się niejako z przypadku.
Aczkolwiek nie wykluczam, że praca sędziego, która zmusza
do obserwacji i wyciągania wniosków, przekłada się zmysł
obserwacji.

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

25

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Anna Mroczkowska
26

Jeszcze będzie przepięknie
Tekst: Fundacja STOMAlife

Kiedy moi rówieśnicy uczyli się i bawili, ja cierpiałam i nie
było wiadomo dlaczego. Diagnozę usłyszałam w 2001 roku.
Miałam 13 lat… Ponad połowę życia przeżyłam na gabinetach lekarzy i szpitalach, licząc już nie na wyleczenie, ale
choćby na poprawę. Za mną ponad 20 operacji. Teraz jest
lepiej i mam nadzieję, że na tym nie koniec, będzie wspaniale!
W 2004 roku choroba rozwinęła się na tyle, że trafiłam do
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na specjalistyczne
badania. Tam stwierdzono, że konieczne jest usunięcie jelita
grubego. Było już bardzo źle. Lekarze dawali tylko 20% na wybudzenie. Jednak obudziłam się, i to już godzinę po operacji.
Bez stomii, wtedy. Udało się wyciąć ten fragment jelita, który
był w najgorszym stanie i zespolić je na nowo. Niestety po
dwóch miesiącach coś zaczęło się dziać, pojawił się ropień,
ale nikt nie umiał go skutecznie zdiagnozować i pomóc mi.
Wycieczka z Gdańska (bo stamtąd jestem) do Warszawy (tam
miałam dostać pomoc) była niezapomniana, głównie przez
ból i stres. Gdyby diagnozę postawiono szybciej, wszystko
wyglądałoby inaczej. Efekt jest taki, że konsultowałam moje
problemy w kilku różnych szpitalach w Polsce zanim trafiłam
na chirurga, który zamiast rozłożonych rąk w geście rezygnacji
miał dla mnie propozycję rozwiązania. Postanowił wytworzyć
zbiornik jelitowy i stomię czasową. Moim punktem odniesienia na lata 2007-2008 są kolejne operacje: plastyka zwieraczy
odbytu, usunięcie torbieli z jajnika (bo czemu miałaby się nie
przydarzyć przy okazji), a potem zamknięcie stomii.
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Wydawało mi się, że to wybawienie. Było dobrze, dłużej
ale nie za długo. Pojawiły się zrosty, które wymagały usunięcia, bo powodowały niedrożność. Operacja trwała 6 godzin.
To był 2010 rok. Zrosty udało się usunąć, ale stan zdrowia
nie poprawił się w wystarczającym stopniu. Walczyłam o siebie, o zdrowie, o marzenia. Zaszłam w ciążę. To nie był lukrowany obrazek. Tamte miesiące były dla mnie horrorem.
Doskwierał mi potworny ból. W przypływie zmęczenia i braku
sił wręcz prosiłam Boga żeby mnie zabrał. Ból i nowe zrosty tak bardzo dawały o sobie znać, że nie widziałam wyjścia
w sytuacji. Lekarze też nie. Córka urodziła się jako wcześniak
w 30 tc: 1225g i 43 cm. Oczekiwałam radości ze wspólnie
spędzanego czasu i nawiązywania więzi, radości z obserwacji
jak rośnie, rozwija się i poznaje świat. Dostałam dwa ciężkie
miesiące dochodzenia do siebie, bo nie dawałam rady samodzielnie zajmować się dzieckiem. Już wcześniej dokuczało mi
zapalenie zbiornika i spałam wręcz w pampersach, bo jednak
nie miałam czucia i nie trzymałam kału, ale chyba osiągnęłam
apogeum. Przestałam jeść, żeby jelita nie pracowały, nie męczyły mnie. Wtedy zaczęłam myśleć o stomii. Kiedy poszłam
skonsultować to z chirurgiem przytulił mnie i powiedział, że to
najlepsza decyzja, jaką mogłam w tej sytuacji podjąć. Klamka
zapadła i w kwietniu 2013 roku poddałam się operacji. Ależ
byłam przerażona kiedy wybudziłam się. To była moja decyzja, ale na początku miałam gonitwę myśli i wątpliwości czy
słusznie postąpiłam. Według słów chirurga stan zapalny miał
się dzięki temu wygoić. Po wcześniejszych doświadczeniach
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jej przyjaciółki, która jest psim behawiorystą. Trafiłyśmy na
siebie zupełnie przez przypadek w trakcie spaceru po lesie
i mocno zaprzyjaźniłyśmy się. Zyskałam też nową pasję jaką
są psy. Dołączyła do wąskiego grona najbliższych mi osób, na
których zawsze mogę liczyć, i którym też daję siebie. Pracuję
też jako opiekunka do dzieci i mam z tego dużą satysfakcję.
Chciałabym żeby wszyscy wiedzieli, że stomia to nie koniec
życia, a początek. Że można ze stomią wszystko;) Tak, przyznaję, długo broniłam się przed stomią. I mimo, że miałam
25 lat i byłam dorosłą babą strasznie się bałam. Potrzebowałam sporo czasu, nawet kilku miesięcy żeby dać radę z workami, bo mam dużą wadę wzroku co też początkowo utrudniało
zmianę worków. Wiele razy brakowało mi sił i płakałam z niemocy, ale później jak już przejdzie się ten trudny początek
się, to życie naprawdę jest lepsze. Nic mnie nie ogranicza!
W lipcu kończę 30 lat, mam super córkę i żyję. Kilka problemów ze zdrowiem muszę jeszcze rozwiązać, ale co ma być
to będzie, a ja mam dla kogo walczyć i skąd czerpać siłę na
kolejne zwycięskie batalie. ■
nie miałam co do tego pewności, ale jednak udało się. Zmiany cofnęły się. Za to stomia mi dokuczała, bo ciągle wypadała i mniej więcej co dwa miesiące lądowałam w szpitalu na
kolejne poprawki. Mam ich za sobą w sumie sześć. Kiedy już
widziałam koniec problemów, coś jednak musiało się przyplątać. Znowu zaczęły się silne bóle brzucha. Kontrola zbiornika
wykazała jego fatalny stan. Cóż, w pewnym momencie zaczęłam przywykać do takich informacji. Została podjęta próba
wyleczenia tego stanu zapalnego, ale bez rezultatów. Okazało się, że sprawcą jest gronkowiec złocisty i decyzja mogła
być tylko jedna – zbiornik trzeba usunąć. Na stole operacyjnym potwierdzono, że to był ostatni dzwonek na tę operację.
Chirurg jeszcze nie widział moich jelit w tak złym stanie. Co
prawda obolała, bez zbiornika i 7 węzłów chłonnych, z oczekiwaniem na wyniki badań pod kątem yersini i Leśniowskiego-Crohna, ale planowałam święta z rodzinką. Generalnie
udało się, bo wyszłam ze szpitala 23 grudnia. A, zaraz po
tamtej operacji zrobił się ropień w brzuchu. Nie umiem opisać tego bólu. Krzyczałam wręcz, a organizm nie reagował
już na żadne środki przeciwbólowe. Ból tak i duży, że nikomu
nie pozwalałam się w zbliżyć do siebie. Dostałam antybiotyk najnowszej generacji. Po dwóch dniach nie było ani śladu
po ropniu. Tydzień później byłam w domu. Moja przyjaciółka
śmiała się ze mnie, że mimo potężnych problemów jestem jak
Transformer, błyskawicznie regeneruję się. A wyniki badań?
Jednak zbiornik był zaatakowany przez colitis ulcerosa. Ponoć czasem to możliwe, gdy jelito cienkie przejmuje zadania
grubego. Więc twierdzenie, że usunięcie jelita grubego kończy chorobę jest mocno naciągane. Ale wreszcie uzyskałam
upragnioną stabilizację.
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Długo broniłam się przed stomią. A to właśnie dzięki niej
zaczęłam nowe życie. Lepsze. Bez bólu. Bez zastanawiania się
gdzie są toalety jak wychodzę. Mogę wszystko jeść i cieszyć
się życiem. Nawet kilka miesięcy mieszkałam w Zakopanem
i już wiem, że kiedyś wrócę tam na stałe, bo tam poznałam
swoją miłość.
Wszyscy biorą mnie za optymistkę, bo mam ładny uśmiech.
A ja chyba tylko czuję, że mimo różnych przeciwności nigdy
nie wolno poddać się. Z chorobą trzeba się zaprzyjaźnić, bo
inaczej będzie odbierać radość życia. A życie jest krótkie
więc cieszmy się tym, co mamy. Wiele nauczyłam się od mo-
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To, co pomijane a ważne,
czyli relacje pomiędzy

Pacjentem a Lekarzem
Tekst: Krzysztof Bielecki

1. Osobiście zaproś pacjenta do gabinetu.
2. Zwracaj się do pacjenta używając imienia i nazwiska.
3. Jeśli masz to w zwyczaju, podaj pacjentowi rękę
na powitanie.

Na wstępie zacznę od zaproponowania 21 kroków do sukcesu w komunikacji pomiędzy lekarzami a pacjentami według dr socjologii Tomasza
Sobierajskiego. Są to rady przede
wszystkim dla lekarzy (ale nie tylko),
które mam nadzieję, że czytając wezmą je sobie mocno do serca:
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4. Jeśli pacjent wymaga opieki w gabinecie (osoba starsza,
niepełnosprawna, dziecko) zaproś do gabinetu także jego
opiekuna.
5. Zminimalizuj wszelkie bariery komunikacyjne między tobą
a pacjentem. Umożliwij pacjentowi, aby mógł usiąść jak najbliżej ciebie. Nie powinieneś być na tle okna. Pacjent powinien cię dobrze widzieć.
6. Podczas rozmowy z pacjentem staraj sie patrzeć mu w oczy,
a nie w komputer czy notes.
7. Zwracaj uwagę na swoje ręce (jedna na drugiej, nie splatać
w koszyczek czy w wieżyczkę - co może świadczy o braku zainteresowania tym co chory mówi), nie zasłaniaj ust rękoma.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
8. Mów pacjentowi co robisz i co będziesz wokół niego czynił.
9. Mówiąc do pacjenta używaj podkreślających gestów.
Potakuj głową, pokazuj na palcach.
10. Dostosuj swój język do pacjenta, czyli myśl jak mędrzec ale
mów jak prosty człowiek, mówił to już nam Arystoteles.
11. Jeśli pacjent jest agresywny nie wchodź z nim w dyskusję,
nie uspokajaj.
12. Jeśli stawiasz pacjentowi wybór - nigdy nie decyduj za niego.
13. Nie czuj się dotknięty kiedy pacjent jest podejrzliwy.

Lekarz też jest człowiekiem. Ma swoje problemy,
myśli, czuje, ma pozytywne i negatywne nastroje, cierpi, cieszy się, podlega emocjom i czasem też myli się.
Przedstawiciele władzy powinni pamiętać, że jakość
życia pacjentów zależy także od jakości życia pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, diagnostów.
Nagrodą za trud i wysiłek lekarzy są słowa podziękowania od pacjentów jak na przykład ten cytat, który ja
otrzymałem:

14. Nie oskarżaj, nie oczerniaj i nie krytykuj innych lekarzy
w obecności pacjenta.
15. Nie przekonasz nikogo do swoich racji - jeśli sam w nie nie
uwierzysz.
16. To co przekonuje ciebie jako lekarza do określonego typu
leczenia lub profilaktyki, niekoniecznie przekona twojego
pacjenta.
17. W rozmowie z pacjentem nigdy nie zaczynaj pytania od słowa:
Dlaczego? Lepiej zacząć „Co się stało, że......”
18. Pracując z małymi dziećmi, pamiętaj, że są one jednymi
z najbardziej wymagających pacjentów.
19. Nastolatki są bardzo trudną grupą pacjentów.
20. Koniec wizyty to najtrudniejsza część spotkania.
21. Ideałów nie ma - a ciebie może uratować głęboki oddech.
Ja do tego katalogu zaleceń dodaję 22 radę, którą od lat
stosuję, a mianowicie, pacjent z mego gabinetu musi wyjść
z uśmiechem na twarzy – czasami jest to bardzo trudne
zadanie, ale wykonalne!!!

Najsilniejszym człowiekiem na świecie jest samotny człowiek,
a takim właśnie jest chory ze swoją chorobą. Lekarza i chorego łączy walka z jednym wrogiem, którym jest choroba. Lekarz
powinien widzieć chorego w całej złożoności zjawisk psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych a przede wszystkim
medycznych. Relacje lekarz - pacjent powinny być relacjami
pomiędzy dwoma ekspertami. Pacjent jest ekspertem swego
zdrowia a lekarz jest ekspertem medycznym. Obaj zasługują
na szacunek i zaufanie. Zaufanie do lekarza jest podstawowym
warunkiem skutecznego leczenia. Chory człowiek zwracając sie
o pomoc do lekarza, chciałby aby lekarz zaopiekował się nim
całkowicie. John Murphy chirurg z Chicago w 1889 roku wypowiedział znamienne słowa: „odpowiedzialnym za chorego jest
lekarz, który jako pierwszy przybywa do pacjenta”. Lekarz powinien być lekarzem Człowieka a nie tylko lekarzem od serca,
płuc, wątroby czy jelit. Powoli mijają czasy kiedy leczono chorego Człowieka a nie tylko chorobę. Wprowadzanie nowych technologii w komunikacji multimedialnej jak telefony komórkowe,
internet, komputery zastępuje dobry dotyk i patrzenie w oczy
człowieka.
Kiedy badam chorego słuchając jego skarg, proszę abyśmy
patrzyli sobie wzajemnie w oczy. Wtedy łatwiej jest o mówienie prawdy. Jest to takie ludzkie, bardziej niż patrzenie w ekran
komputera podczas rozmowy. Lekarz podczas kontaktu z chorym powinien wykazywać się cechami dobrego człowieka: dobrocią, życzliwością, serdecznością, cierpliwością.

”NIEKTÓRZY LUDZIE CZYNIĄ TEN ŚWIAT WYJĄTKOWYM, TYLKO DLATEGO, ŻE SĄ”.

Lekarz ma zmniejszać lęk przed chorobą, ale też
przed śmiercią. Powinien dawać pacjentowi nadzieję,
być jego przyjacielem. Powinien być blisko chorego,
gdy ten go potrzebuje.
Pamiętam starszą, samotną pacjentkę, którą wypisywaliśmy ze szpitala. Pytam jak wróci do domu, bo nikt
po nią nie przyszedł. Powiedziała, że pojedzie autobusem. Zamówiłem karetkę, która odwiozła starszą panią do domu. Miałem przez moment poczucie dobrze
spełnionego uczynku.
Słuchajmy tego co mówią do nas pacjenci. Jeśli chcemy coś zrobić dla chorego, najlepiej to zrobić jak należy. Nie komplikujmy naszych relacji z chorymi.Wszystko
to co jest proste, tak na prawdę trudno zepsuć, a to co
jest złożone i skomplikowane - bardzo łatwo. Pierwszy
kontakt z chorym jest najważniejszy. Mamy na to tylko
25 sekund, tak mi kiedyś powiedział jeden z znanych
psychologów. 25 sekund na nawiązanie dobrych relacji
z chorym, a potem już będzie tylko dobrze.
Pacjent ma prawo do rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat swojego stanu zdrowia. Szczególnie
ważne jest to dla pacjentów z wyłonioną stomią, którzy
samodzielnie powinni potrafić obsłużyć stomię z chwilą opuszczenia szpitala. Choremu mówimy prawdę, ale
taką, którą on może unieść, taką która go przysłowiowo
nie zabije.

Drodzy Koledzy Lekarze, Drogie Pielęgniarki i Pielęgniarze - medycyny można się nauczyć, ale lekarzem,
pielęgniarzem trzeba się urodzić. Najważniejszym
i najcenniejszym darem jaki możemy dać choremu jest
czas jemu poświęcony. I tak jak powiedział Seneka:
„Ludzie będą płacić lekarzowi za wiedzę, ale za serce zostaną mu winni”. A Albert Einstein dodał: „Ktokolwiek bierze na siebie ryzyko bycia sędzią prawdy
i wiedzy, staje się pośmiewiskiem bogów”.
Lekarz i pielęgniarka ma być PO PROSTU Przyjacielem chorego!!! PO PROSTU uważnym człowiekiem. ■
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Więcej informacji dla
pacjentów i osób potrzebujących pomocy.
Wszystko dzięki inicjatywie Rzecznika Praw
Pacjenta. Teraz osoby dzwoniące na infolinię Rzecznika mogą skorzystać
z pomocy przedstawicieli organizacji pacjentów, którzy
prowadzą regularne dyżury na infolinii – a to wszystko
w ramach wspólnego projektu „Łączy nas pacjent”.
Połączyliśmy siły, dzięki czemu pacjent, prócz pomocy
w realizacji praw pacjenta, informacji o funkcjonowaniu
systemu ochrony zdrowia uzyska także realne wsparcie
od osoby, która osobiście lub poprzez doświadczenia
osób bliskich zmierzyła się podobnymi problemami
zdrowotnymi. Widzę duży potencjał dla tego projektu,
gdyż jeszcze żadna z instytucji publicznych nie zaproponowała takiej formy pomocy pacjentom, organizowanej we współpracy z organizacjami trzeciego sektora- stwierdził Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw
Pacjenta twórca i pomysłodawca tego przedsięwzięcia.
Rzecznik Praw Pacjenta zaprosił do udziału w projekcie
„Łączy nas pacjent” zarówno największe, jak i małe ale
prężnie działające Fundacje i Stowarzyszenia. Stomia,
choroby onkologiczne, łuszczyca, HCV, epilepsja, choroby wieku podeszłego to tylko niektóre z problemów,
o których pacjent lub jego bliski może porozmawiać na
infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Tym samym osoba
dzwoniąca w sprawie naruszenia jej praw jako pacjenta
uzyska kompleksową informację dotyczącą także konkretnego schorzenia czy też chorób współistniejących.
Na przykład osoby z wyłonioną stomią otrzymają informacje dotyczycące refundacji sprzętu stomijnego, odpowiedniej diety, karty stomika, pielęgnacji stomii czy
też po prostu wsparcie na początkowym etapie życia ze
stomią. Jednocześnie ekspert Rzecznika Praw Pacjenta
może takiej osobie udzielić konsultacji w odniesieniu
do konkretnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, pomóc w walce o przestrzeganie praw pacjenta a w uzasadnionych sytuacjach zainterweniować bezpośrednio
w placówce medycznej.
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Nie bez znaczenia jest
również wsparcie psychologiczne
podczas
zmagań z ciężką czy
też przewlekłą chorobą.
Pacjenci chorzy onkologicznie, zmagający się z łuszczycą, których dzieci
chorują na padaczkę czy też sprawujący opiekę nad
przewlekle chorą osobą starszą, mogą taką pomoc
otrzymać. Na infolinii Rzecznika dyżury pełnią profesjonalni psycholodzy jak również byli i obecni pacjenci, którzy podzielą się z dzwoniącymi swoimi osobistymi doświadczeniami i udzielą w ten sposób realnej
pomocy.
W projekcie „Łączy nas pacjent” uczestniczą:
Fundacja STOMAlife, Fundacja Urszuli Jaworskiej,
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Fundacja
OnkoCafe – Razem Lepiej, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, Stowarzyszenie na rzecz
osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce,
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Chorych na
Padaczkę, Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti,
Fundacja Małgosi Braunek BĄDŹ, Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia.
Bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta pod
numerem 800 190 590 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
Pacjent, który chciałby skorzystać z pomocy konkretnego eksperta może także pozostawić telefon
kontaktowy aby osoba zajmująca się daną tematyką
zadzwoniła do niego podczas swojego dyżuru.
Ze względu na rosnącą liczbę organizacji uczestniczących w projekcie „Łączy nas pacjent” terminy poszczególnych dyżurów prosimy sprawdzać na stronie
internetowej www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo. Informacje o poszczególnych dyżurach są także
regularnie zamieszczane w mediach społecznościowych Rzecznika Praw Pacjenta. ■
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Kilka scen z życia człowieka

chwilowo niepełnosprawnego
Tekst: Agnieszka Biskup

Toaleta dla niepełnosprawnych
SYTUACJA PIERWSZA:

W ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło mi się, przez chwilę, z różnych
perspektyw, doświadczyć życia osoby niepełnosprawnej. Fakt, iż nie
jest ono łatwe, jest oczywisty, ale
że napotyka się na tzw. schody tam,
gdzie pozornie ich nie ma, na to nie
byłam przygotowana. Na dowód
dwie scenki.

Mam w gipsie „tradycyjnym” lewą rękę wraz z dłonią
z powodu złamania kości łódeczkowatej w nadgarstku
i prawą nogę od palców po kolano z powodu złamania
kostki w stawie skokowym.
Wizyta kontrolna w poradni ortopedycznej. Poradnia
na tzw. wysokim parterze, czy jak kto woli półpiętrze.
Poruszam się oczywiście o kulach – kuśtykam, lezę, ciągnę się… jak kto lubi. Staram się tylko zmierzać do przodu we w miarę równym tempie i nie sapać na głos. Przed
gabinetem norma – kolejka, a w kolejkowym powietrzu
napięcie. Owo powietrze przecinają niewidoczne-widoczne „lasery nieprzychylnych łypnięć” wzroku pacjentów, który mówi: „byłem pierwszy”, „nie wepchniesz
się”, „też jestem chory, złaź z krzesła, za młoda jesteś
żeby siedzieć...” itp. Dalej standard: wchodzi się do gabinetu – dzień dobry/nazwisko/otwarcie karty/karteczka/do rentgena proszę i po zdjęciach wrócić. Pracownia
Rtg na pierwszym piętrze. Pokonałam, ba zdusiłam w sobie lęk przed zamkniętymi przestrzeniami i korzystam
z windy. Tylko podczas pierwszej wizyty nie skorzystałam… Teraz już wiem jaki to wybór, więc jadę windą…
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Tam najpierw trzeba zapukać i wyczuć bardziej niż
usłyszeć przez zamknięte drzwi, czy ktoś poprosił, czy
będzie nieprzyjemna uwaga: nie wchodzić! Przecież nie
prosiłam! To pokój, w którym oddaje się karteczki napisane przez lekarza, rodzaj skierowania, gdzie określone
jest jaką część ciała trzeba zobrazować. Następnie okrąża się pomieszczenie rtg i trzeba, kiedy poproszą, sforsować – czyli otworzyć mega ciężkie przesuwne drzwi,
którym nie dałam rady jedną ręką, stojąc na jednej nodze (myślałby kto – mówił wzrok pani techniczki, która
mi je otworzyła, kiedy długo nie wchodziłam).
Podczas tej wizyty byłam sama, zostałam przywieziona
i zostawiona, bo mój opiekun musiał pojechać do pracy.
Zanim jednak przyjechał po mnie, po wszystkich czynnościach związanych ze standardową wizytą kontrolną,
postanowiłam skorzystać z toalety, bo natura mocno nastawała na mój pęcherz Kuśtykam zatem po raz kolejny
w drugą część poradnianego, dłuuugieeego dla mnie
korytarza, bo tam widziałam drzwi z napisem toaleta, na
dodatek opatrzone znanym znaczkiem naszkicowanego
niebieskiego człowieka na wózku. Moja mekka na dziś :)
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Zapukałam. Cisza. Jedyną sprawną ręką otworzyłam
drzwi. Duże pomieszczenie, około 16 m2. Intensywny zapach moczu potwierdza, że jestem we właściwym miejscu. „Boże, tu chyba nikt nie sprząta” – pomyślałam. Po
prawej stronie umywalka. Postawiłam w niej moją torebkę damską, zaklinając w duchu Wszechświat żeby woda
z kranu nie kapała. Po przekątnej, w kącie przy ścianie
sedes. Biorę chusteczki do tylnej kieszeni i kuśtykam…
Ustawiam się tyłem do sedesu. Po mojej prawej stronie
około 20 cm od sedesu ściana wyłożona płytkami, po
lewej metalowy uchwyt w podobnej odległości, na stałe przytwierdzony do ściany. Moja pierwsza myśl: jeśli
byłabym osobą z porażeniem kończyn i musiała skorzystać z toalety, nie miałabym możliwości, by przesiąść się
z wózka na sedes. Ale mam tylko dwie kończyny w gipsie
– żyć nie umierać! Sikuuuu!!!
Kule opieram o uchwyt po lewej stronie, jedyną
sprawną ręką walczę z ubraniem i korzystam bezdotykowo z toalety, stojąc na lewej nodze, a prawą z gipsem
cudem jakimś trzymając w górze. Podtrzymuję się prawą
ręką wczepioną w ów uchwyt po lewej i próbuję „nie
zaznaczyć” terenu własnym moczem. Jejciu, jak dobrze,
że zabrałam chusteczki higieniczne… Przecież nie ma
papieru toaletowego.
Ufff.., skończyłam. Ubrałam się, dokuśtykałam do
umywalki, umyłam ręce, zapakowałam torbę przez ramię, kule w ręce (znaczy prawa jak trzeba, rączkę od
lewej wkładam między palec wskazujący i środkowy ze
względu na gips) i naprzód. Drzwi podczas wychodzenia otwierają się na zewnątrz i mają zamontowane ramię
dociągające drzwi (nie wiem czy tak się to prawidłowo
nazywa). Ustawiam się w gotowości i popycham drzwi
na zewnątrz, ale zanim znowu łapię dobrze kulę, drzwi
się zamykają. Ok. Jeszcze raz się ustawiam, popycham
drzwi mocniej, szybciej staram się wziąć kulę..., ale drzwi
znowu się zamykają. W głowie paniczna myśl: matko, nie
wyjdę stąd, chyba że swąd moczu mnie wyrzuci… Dobrze, spokojnie... Znowu się ustawiam… Myślę: a może
kulę wstawić między drzwi a futrynę? Nie, bo jak uderzą
to zachwieje to moją równowagą i się wywalę. A może
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nogę w gipsie wstawić? Nie, bo jak mnie walną to znowu
się złamie. Jejciu! Nie wyjdę stąd, a smród moczu mnie
udusi… Boże, zaraz zacznę się drzeć! Spokojnie. Ustawiam się. Pcham drzwi całą siłą prawej ręki, ale im mocniej pcham tym, skuteczniej się zamykają… Nagle, hurra!
Ktoś z zewnątrz otwiera mi drzwi i przytrzymuje, aż wykuśtykam na zewnątrz. To była pani pracująca w administracji i widząc moje nieudolne próby opuszczenia toalety dla niepełnosprawnych, postanowiła mnie uwolnić.
Podziękowałam pani najpiękniej jak umiałam.
Już na żadną wizytę więcej nie wzięłam nic do picia,
nie piłam, więc nie korzystałam z toalety.
Ale czy to tak powinno wyglądać? Po co adaptować
wielkie pomieszczenie na tzw. toaletę dla niepełnosprawnych, jak nikt nie przesiądzie się z wózka na sedes?
A i jak nie ma dużo siły, to tam nie powinien wchodzić.

Wizyta u specjalisty
Rok później życie przyniosło inne zmiany. Otóż ja stałam się na chwilę osobą opiekującą się niepełnosprawnym z powodu amputowanej kończyny dolnej. Przed
zaprotezowaniem konieczna była wizyta u specjalisty.
Ze względu na konieczność oszczędzania jedynej całej
nogi, mój podopieczny porusza się na wózku, co jest
równoznaczne z tym, że musi mieć osobę towarzysząco-opiekującą się, by jakkolwiek sprawnie się przemieszczać, bowiem jego poruszanie na wózku jest w fazie
„raczkowania”. Czyli nie wszędzie i nie w każdej sytuacji
wjedzie sam.
SYTUACJA DRUGA
W styczniu, kiedy aura była prawdziwie zimowa,
czyli całkiem spore hałdy śniegu w nocy zamarzające,
a w dzień jakby topniejące ale nie do końca, przyszło
nam pojechać do specjalisty. Jako osoba czasem przewidująca, zadzwoniłam do rejestracji przed przyjazdem
i zapytałam o podjazd dla wózków inwalidzkich. Otrzymałam informację, że zamiast podjazdu jest winda. Super! No to w drogę.
Gabinet lekarski znajduje się na tzw. wysokim parterze bloku mieszkalnego. W blokowisku (które dotąd
nie stanowiło żadnego problemu przy wizytach u specjalisty) jest oczywisty kłopot z zaparkowaniem. Ale po
kilkunastu minutach, jednym wycofaniu, wielokrotnym
wykręcaniu, udało się. Wytachałam wózek inwalidzki
z tyłu samochodu osobowego (rodzaj coupé), pomagam podopiecznemu usadowić się w nim i jednocześnie
blokuję wózek blokadami i ciałem, by mi nie „odjechał”
na lodzie.
A teraz droga do gabinetu. Nie rozumiem czemu teraz
nie ma zwyczaju posypywania choćby piaskiem oblodzonych dróg osiedlowych czy chodników. Drogi osiedlowe
i dojazdowe wyglądają tak, że są w nich wyjeżdżone koleiny a pomiędzy nimi owal lodu, albo po prostu nierówności lodowe. W związku z tym pchanie wózka z dorosłym, dobrze zbudowanym mężczyzną w sile wieku, to
jest wyczyn (zaoszczędzę na karnecie u Hardkorowego
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Koksa). A biorąc pod uwagę nierówności to i dla niego
ta droga jest jak Wielka Pardubicka. Ale dobra, nie tracimy wiary, przemy do przodu. Kiedy pokonałam większą
część trasy i zostało nam około 150 metrów nieodśnieżonego chodnika wzdłuż bloku, koła wózka ugrzęzły.
Dobrze, że mój beznogi podopieczny ma zdrowe ręce
i dzielnie kręcił kołami. Więc wespół w zespół dojechaliśmy do schodów.
Miałam wrażenie, że spod mojej kurtki rozpiętej po
drodze dymi się wręcz. Poprosiłam panią pielęgniarkę,
czy rejestratorkę, czy dwa w jednym, by uruchomiła
windę. Pani spełniła moją prośbę najszybciej jak mogła
i zjechała tą windą na dół. W tym czasie próbowałam
podjechać wózkiem bliżej, ale dojście do windy nie było
wyłożone żadną kostką brukową (a przynajmniej nie było
jej widać), za to pokryte grubą warstwą śniegu z wierzchu przymarzniętego. Oczywiście natychmiast zakopał
się podnóżek wózka wraz z opartą na nim stopą. Zatem
wycofałam, mimo iż z pomocą przyszły dwie panie przechodzące obok. Mały rekonesans i znowu panika, matko, co tu zrobić...? Pani pielęgniarka pobiegła po łopatę.
A ja... Tak! Już mam! Najpierw udeptuję śnieg i wytupując „wściekłe flamenco” robię drogę wózkowi od
chodnika do windy. Z pomocą przechodnia – tym razem
mężczyzny - wpychamy wózek do windy. Podłoga windy
zrobiona z ryflowanej blachy też jest pokryta śniegiem,
więc wózek na niej tańczy bo jest aż tak śliska. Na szczęście inwalida może trzymać się rękami o ściankę windy,
a tym samym przytrzymywać ślizgający się wózek.
Dalsza wizyta przeszła już bez przeszkód. Wiedzieliśmy czego się spodziewać, więc mniej osób postronnych było zaangażowanych. Droga do domu zawsze
jest krótsza – jak mówi powiedzenie i zgadzam się z nim
w pełni.
Podsumowując uważam, że te udogodnienia dla niepełnosprawnych zrobiono tylko po to, by były, by ktoś
je „odebrał” jako spełniony wymóg w placówce ochrony zdrowia. Nikt jednak nie pochyla się nad funkcjonalnością i funkcjonowaniem tych usprawnień. Nie mam
pretensji do pani pielęgniarki, że nie miała „w kieszeni” łopaty, wszak ona nie po to do pracy przychodzi,
by dbać o teren wokół poradni. Ale uważam, że osoba
odpowiedzialna za odśnieżanie chodnika wzdłuż bloku,
prowadzącego też do gabinetów, zaniechała swoich
obowiązków. A o nieodśnieżonej „drodze” do windy dla
inwalidów – nie mam słów.

Podnośnik dla niepełnosprawnych
Praktycznie w każdym szpitalu czy większej jednostce
ochrony zdrowia, gdzie u progu czekają na pacjentów
schody prowadzące – w pewnym uogólnieniu – do windy, jest przy tych schodach zamontowany podnośnik dla
osób na wózkach. Myślałam, że jest on też dla osób, tak
jak ja kiedyś, poruszających się o kulach i przychodzących do poradni ortopedycznej. W tej, z której korzystałam ja, jest podnośnik. Będąc na pierwszej wizycie,
chciałam skorzystać z niego, bo dla mnie te 6-8 schodów to był wyczyn. Ale… nie było nikogo, kto wyglą-

dałby jakby pracował w tym szpitalu i był zainteresowany, by pomóc. W końcu odpowiedziano nam, że trzeba
poprosić pana tzw. portiera. Ale człowieka wyglądającego na portiera nigdzie nie było. Może nie umieliśmy
go odróżnić od pracowników remontujących pomieszczenia obok poradni ortopedycznej, może go nie było,
a może…?
W innym szpitalu w naszym mieście, do którego poradni ortopedycznej „uczęszcza” mój beznogi (chwilowo, bo przed zaprotezowaniem) podopieczny, nie ma
podnośnika przy okazałych schodach. Jeśli więc ktoś
porusza się na wózku musi wjechać na teren szpitala
i przejechać podjazdem przez izbę przyjęć. Ale żeby
tą drogą się dostać do ortopedy, trzeba sforsować we
wjeździe strażników czy portierów. Jeśli to się uda i niepełnosprawny wtoczy się po podjeździe, trafia na drzwi
z kodem. Oczywiście należy użyć dzwonka, ale albo nikt
go nie odbiera, albo robi coś, co wydaje się że otwiera,
a drzwi ani drgną. Można wykorzystać moment kiedy
ktoś wchodzi lub wychodzi… Ale jeśli jest to pracownik
ochrony zdrowia, to najczęściej ofuknie intruza na wózku, że tędy przechodzi do poradni, bo „to nie jest alejka
w parku żeby tędy spacerować”.
Albo poradnia zaopatrzenia ortopedycznego – długi
ładny podjazd dla wózków inwalidzkich, ale wyłożony
kaflami, po których ja w butach na płaskim obcasie ślizgam się nieprzyjemnie – w tym wypadku – popychając
wózek inwalidzki. W drugą stronę idzie łatwo, bo mój
człowiek na wózku jedzie sam, ale za progiem poradni,
w miejscu łączenia podjazdu z utwardzonym podłożem
dziedzińca jest około dziesięciocentymetrowa szczelina,
w którą za każdym razem wpadają przednie koła wózka
i albo go blokują, albo przy większej prędkości wózek
próbuje wyrzucić swojego pasażera, jak wierzchowiec
jeźdźca. I znowu, ktoś musi się uczepić z tyłu wózka, by
ten nie wyrzucił siedzącego albo z przodu i przeciągnąć
go przez tę szczelinę.
W jednym ze szpitali zapytałam pana portiera, co zrobić by uruchomić podnośnik dla niepełnosprawnych,
kiedy przyjedzie w odwiedziny do pacjenta ktoś, kto
porusza się na wózku. Odpowiedział mi pan, że trzeba
pójść do pana z działu technicznego i on uruchomi. Drążąc temat dalej dowiedziałam się też, że ów pan z działu technicznego pracuje do 15:00, więc później nie ma
możliwości uruchomienia tego podnośnika.
Czy naprawdę w interesie klienta/pacjenta li tylko jest
dbanie o jego dobro? I czy w związku z tym konieczne jest potraktowanie takiej asertywnej bądź co bądź
osoby, która próbuje wyegzekwować tylko swoje prawo… z góry – ujmę to grzecznie? A może dobrze byłoby
zamontować samoobsługową platformę podnoszącą?
Albo choćby jakiś dzwonek tam zamontować, jak na stacji benzynowej, by nie trzeba było nikogo poszukiwać,
ani upraszać?
Może „odbierającymi” takie udogodnienia powinni
być pracownicy odpowiednich urzędów, sami będący
niepełnosprawnymi fizycznie? Może wtedy nie byłoby
tyle atrap imitujących usprawnienia dla inwalidów. ■
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czyli jak nie zgubić się w przepisach w drodze do sklepu medycznego
Od kiedy należą mi się worki?
Dopóki jesteś pacjentem oddziału, o zabezpieczenie stomii
dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej
po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne miesiące,
nie ma znaczenia czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc
jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca dopilnuj jak najszybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować zlecenie i odebrać limit przysługujący Ci już w tym miesiącu.
Kto da mi pierwsze zlecenie?
Pierwsze zlecenie wypisze chirurg i otrzymasz je wraz z wypisem ze szpitala.
Jak wygląda takie zlecenie?
Zlecenie musi zawierać m.in. dane personalne stomika, kod
choroby oraz pieczęcie przychodni i osoby wystawiającej. Wzór
poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie Fundacji STOMAlife.
Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?
Zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZ
i odebrać tam Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). KZC
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jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumentów i powinna znajdować się u Ciebie, bo przez najbliższe 12 miesięcy będzie służyć do wymiany informacji między lekarzem, a sklepem
medycznym: lekarz odznacza tam na jakie miesiące wydał kolejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem i podpisem
na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC nie otrzymasz
nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie otrzymasz sprzętu
stomijnego na kolejny okres. (W przypadku pierwszego zlecenia
pierwsze rubryczki wypełni pracownik NFZ zamiast lekarza.) Potwierdzenia w NFZ możesz dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby: członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Na
wszelki wypadek napisz krótkie oświadczenie, że reprezentuje
Cię ktoś inny. Przygotuj także aktualny dokument ubezpieczenia
oraz wypis ze szpitala.
I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?
Nie. Tę wizytę musisz odbyć przy pierwszym zleceniu, a potem dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta
Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić
swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie
już miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta będzie podpowiedzią na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlecenie. Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZ-tu,
aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i dostać
nową KZC na kolejne 12 miesięcy.
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Mój lekarz, czyli kto?
Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój
lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wystawiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Co i ile mogę odebrać?
Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodzaju stomii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia 300 zł, ileostomia 400 zł, urostomia 480 zł. Możesz go przeznaczyć na
woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół
niej. Poradą będą Ci służyć profesjonaliści, bo oni mają doświadczenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem na różnorodność ich problemy ale ostateczna decyzja
zawsze należy do Ciebie. I jeśli chodzi o rodzaj odbieranego
sprzętu, i czas na jaki chcesz go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt
musi pasować do Twojej stomii.
Ale jak zapanować nad czasem?
Zlecenia zazwyczaj wydawane są na trzy miesiące, ale jeśli
chcesz, możesz odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc lub
dwa. Dzięki temu możesz przetestować nowy rodzaj sprzętu. To
jest niezwykle przydatne, gdy jesteś początkującym stomikiem
lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i musisz dopasować
inny zestaw. Musisz tylko pamiętać, że częstsze odbiory sprzętu
wiążą się z większą ilością wizyt u lekarza, bo do każdego odbioru potrzeba nowego zlecenia.
Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?
Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czyli rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do
pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy
dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najlepiej odebrać wtedy sprzęt na jeden miesiąc i obserwować jak
się sprawdza. Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane, aby
ułatwić sobie zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej realizacji.
Gdzie mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym,
który ma sprzęt stomijny w swojej ofercie lub bezpośrednio
u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział wojewódzki NFZ-tu
publikuje na swoich stronach listę świadczeniodawców, u których można zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się,
że miewają go także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.
Czy wszędzie dostanę to samo?
Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynkowym jak inne placówki handlowe i mogą różnić się między
sobą ofertą oraz cenami. Szukaj takich, które mają najszerszą
ofertę, a w razie potrzeby umożliwiają realizację sprzętu różnych
marek w ramach tego samego zlecenia.
Moje worki nie sprawdzają się, chcę je wymienić.
Podobnie jak w przypadku leków, zwrot i wymiana wyrobów
medycznych jest niemożliwa w świetle obowiązujących przepi-

sów. Wyjątek stanowią wyroby medyczne obarczone wadą jakościową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze
sklepem, który zrealizował Twoje poprzednie zlecenie i przedstawić, na czym polega problem. Być może uda się uzgodnić
w jakim zakresie można dokonać wymiany.
Kiedy należy mi się następne zlecenie w ramach
refundacji?
Przed upływem okresu, na jaki odebrałeś ostatnie zlecenie odwiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić
aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem
i KZC, możesz odebrać przydział na kolejny okres. Pamiętaj, że
jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec:
całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na
dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kiedy mam pójść po kolejne zlecenie?
Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres, na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie.
Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytuacjami, które uniemożliwią wizytę jak choroba czy urlop. Możesz
też spokojnie odbyć tę wizytę do końca pierwszego miesiąca
kwartału, na których chcesz odebrać sprzęt.
Kiedy mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu
go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego
dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty,
marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już
tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu –
otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kończy mi się sprzęt! Co teraz?
To czas żeby poszedł do lekarza z prośbą o wystawienie kolejnego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem i KZC
możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu
odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące,
a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już
tylko na miesiąc.
Zaginęła mi Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego!
Czy teraz nie dostanę worków na refundację?
Spokojnie. Najlepiej z drugą osobą sprawdź miejsce, w którym
zazwyczaj trzymasz kartę. Jeśli jej nie ma, skontaktuj się ze swoim
sklepem. Być może została tam podczas Twojej ostatniej wizyty.
Jeśli zazwyczaj odbierasz sprzęt wysyłkowo sprawdź jeszcze raz
paczkę, w której przyszła ostatnia realizacja. Jeśli te próby zawiodły, odwiedź najbliższy NFZ i poproś o duplikat karty. Tak jak
w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobiście lub z czyjąś pomocą. Duplikat wydawany jest od ręki.
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ŻYCIE ZE STOMIĄ
Mam dwie stomie. Miesięczny limit dotyczy człowieka
czy stomii?
Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii, zatem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia. Ważne,
aby było to jednoznacznie opisane na Twojej Karcie Zaopatrzenia Comiesięcznego lub były wydane dwie. Wtedy z dwiema
kartami trzeba odwiedzać lekarza po dwa zlecenia.
Co jest refundowane?
W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego
z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych
marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Szukaj tych, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać
sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Potwierdzenie, jakie
marki są refundowane uzyskasz dzwoniąc pod numer bezpłatnej
infolinii Fundacji STOMAlife 800 633 463.
Mój sklep nie ma wszystkiego, co chcę.
Czy mogę podzielić zlecenie między dwa różne sklepy?
Sklep rozlicza się z NFZ-em przekazując mu oryginał zlecenia,
więc można je zrealizować tylko w jednej placówce. Możesz natomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc.
Mój sklep ma dużo sprzętu, ale na zlecenie mogę odbierać
tylko jedną markę.
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Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umowa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ. Do niej sporządzana
jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane w danej
placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje, jakie wyroby medyczne będzie miał w swojej ofercie. Każdy też decyduje,
w jaki sposób będzie się rozliczał z NFZ-em ze zrealizowanych
zleceń: może rozliczać się samodzielnie (jest to najlepsze dla pacjenta, bo wtedy na jednym zleceniu może wydać różnorodne
produkty, które ma zgłoszone na swojej umowie); dopuszczalna
jest także możliwość rozliczenia się za pośrednictwem swojego
dostawcy. Ten także musi mieć odpowiednią umowę z NFZ-em
i swoje zobowiązanie do wydawania określonych wyrobów medycznych. Jeśli ma on tylko jedną markę to będzie mógł rozliczyć
tylko wyroby ze swojej umowy, jeśli ma szeroką listę na swojej
umowie refundacyjnej – na zleceniu może znaleźć się większa
różnorodność marek i tym lepiej dopasować się do potrzeb stomików.
Czy jestem związany z jednym sklepem medycznym,
z jedną marką?
Decyzja na jaki czas, gdzie i na jaki sprzęt stomijny ma być zrealizowane zlecenie zawsze leży po stronie stomika. Nawet jeśli
przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu możesz
w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę,
a nawet mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana
nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji.
Twoim prawem do refundacji jest aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego i zlecenie.
Mam awarię, skąd wziąć dodatkowy sprzęt?
Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka
z workami na zmianę jednak leży ciągle na łazienkowej półce,
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nie panikuj. Sprzęt stomijny jest refundowany, ale tu działa nieco
inna zasada niż w przypadku leków. Worki stomijne oraz wszelkie akcesoria są dostępne w dowolnym momencie i dowolnej
ilości za gotówkę. Apteki raczej nie mają wyrobów medycznych
w ofercie, zwłaszcza tak specyficznych jak sprzęt stomijny, więc
od razu nastaw się na poszukiwanie najbliższego sklepu medycznego. Tam na pewno coś znajdziesz, choć nie zawsze możesz
liczyć, że będzie to Twój ulubiony zestaw.
Czy każde zlecenie muszę zrealizować?
Nie, nie masz takiego obowiązku. Odbiór refundowanego
sprzętu jest prawem stomika, z którego należy skorzystać. To
doskonała informacja, że nie masz teraz żadnych problemów ze
stomią i skórą. Pamiętaj jednak, że nawet zmiany w diecie mogą
wpływać na gorszą przyczepność płytek, a w konsekwencji problemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie Ci
sprzętu nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację nieodebranego wcześniej zlecenia. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić
za gotówkę.
Czy muszę odebrać sprzęt osobiście?
Na szczęście możesz poprosić o wsparcie innej osoby i wysłać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Istnieje
też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Zapytaj
o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj się, że
taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postronnych.
Są to zazwyczaj zwykłe paczki kurierskie, które nie sugerują zawartości.
Mhm. Czyli: jeśli wyłoniono mi kolostomię i wychodzę
ze szpitala 26 lipca ze zleceniem na trzy miesiące to…
Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na lipiec, sierpień,
wrzesień! Teraz masz 4 dni robocze żeby potwierdzić swoje
zlecenie w NFZ, odebrać Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego
(KZC) i odwiedzić sklep medyczny. Tam, w zamian za oryginał
zlecenia, otrzymasz sprzęt stomijny o równowartości 900 zł (bo
3 miesiące po 300 zł). Kolejny pakiet możesz odebrać na październik, listopad, grudzień. Możesz po zlecenie pójść do lekarza pierwszego kontaktu już we wrześniu. Ale nawet jeśli od razu
przekażesz je swojemu dostawcy, to pakiet o równowartości 900
zł otrzymasz w pierwszych roboczych dniach października (bo
zlecenie może być zrealizowane tylko w miesiącach, na jakie jest
wydane). Kolejne zlecenie należy Ci się na styczeń, luty, marzec.
Jeśli Twoją uwagę w grudniu zaprzątają święta i nie masz czasu
na wizytę u lekarza, możesz iść do niego w styczniu. Odbierzesz
na jego podstawie kolejny trzymiesięczny pakiet. Powoli kończy
Ci się KZC, ale masz tam jeszcze miejsce na potwierdzenie odbioru na trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, więc w marcu
lub kwietniu odbierz u lekarza zlecenie i zrealizuj zgodnie z zasadami. KZC jest teraz wypełniona do końca. Zabierz ją na wizytę
do lekarza w czerwcu lub lipcu po zlecenie na: lipiec, sierpień,
wrzesień. Tym razem przed wizytą w sklepie musisz odwiedzić
NFZ, aby pobrać nową Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego
i cykl odbiorów zaczyna się na nowo.

Jeśli ta lista nie wyczerpała Twoich pytań,
skontaktuj się z nami, odpowiemy na nie.
biuro@stomalife.pl
bezpłatna infolinia 800 633 463

ŻYCIE ZE STOMIĄ
Jeśli opuszczasz szpital np. 26 lipca ze zleceniem na lipiec, sierpień, wrzesień,
Twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:
Co muszę zrobić:

Kiedy to zrobić:

potwierdzenie zlecenia
i odbiór Karty Zaopatrzenia
Comiesięcznego w NFZ

zrób to jeszcze w lipcu

odbiór sprzętu stomijnego
na lipiec, sierpień, wrzesień

zrób to jeszcze w lipcu

wizyta u lekarza po zlecenie
na październik, listopad,
grudzień

możesz zrobić
we wrześniu
lub październiku

odbiór sprzętu stomijnego
na październik, listopad,
grudzień

zrób to w październiku

wizyta u lekarza po zlecenie
na styczeń, luty, marzec

możesz zrobić to
w grudniu
lub styczniu

odbiór sprzętu stomijnego
na styczeń, luty, marzec

zrób to w styczniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na kwiecień, maj, czerwiec

możesz zrobić to
w marcu lub kwietniu

odbiór sprzętu stomijnego
na kwiecień, maj, czerwiec

zrób to w kwietniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na lipiec, sierpień, wrzesień

możesz zrobić to
w czerwcu
lub lipcu

potwierdzenie zlecenia i odbiór nowej Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego w NFZ

możesz zrobić to
w czerwcu
lub lipcu

odbiór sprzętu stomijnego
na lipiec, sierpień, wrzesień

zrób to w lipcu

wizyta u lekarza po zlecenie
na październik, listopad,
grudzień

możesz zrobić
we wrześniu
lub październiku

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w sierpniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji we wrześniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w listopadzie, otrzymasz sprzęt o równowartości
limitu na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w grudniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w sierpniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji we wrześniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w maju, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w czerwcu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w sierpniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji we wrześniu, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu
na jeden miesiąc
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Płytka
Flexifit

NATURALNE
NACIĘCIA
Unikalna płytka Flexifit®
z pięcioma nacięciami idealnie
dopasowuje się do naturalnych
kształtów ciała dając poczucie
bezpieczeństwa nawet
w przypadku przepukliny.

www.salts.pl

I

NATURALNA
OCHRONA
Nacięcia w płytce zapobiegają
załamywaniu się płytki umożliwiając
jej krawędziom dokładne
przyleganie do skóry wokół
stomii co zabezpiecza skórę
przed podciekaniem treści jelitowej.

NATURALNE
DOPASOWANIE
Doskonała elastyczność
i przyczepność, jak również
kształt płytki umożliwiają
idealne dopasowanie
do kształtu każdego brzucha.

bezpłatna infolinia 800 633 463

I

info@salts.pl

NATURALNY
KSZTAŁT
płytki Flexifit®
pozwala jej na podążanie
za ruchem ciała

KARTA
STOMIKA

JESTEM ST
OMIKIEM
009001

Infolinia 80

0 633 46
w.stomalife 3
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l
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gwarancją bezpieczeństwa
i intymności osób ze stomią

009001

Infolinia 80
0 63
www.stom 3 463
alife.pl

Imię i Nazw

isko posia

Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę
stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład
podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych.

dacza karty
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Konieczność posiadania przy sobie
zapasowego sprzętu stomijnego może
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytuacji. Wiele z nich wymaga poinformowania 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, organizatorzy kampanii mają na myśli kontrole celne, graniczne, sytuacje odpraw lotniczych, ale
także momenty kiedy konieczna jest zmiana
sprzętu stomijnego. W ostatniej sytuacji uzasadniona powinna być możliwość skorzystania
z miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, czy pomieszczenia dla matki
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.
Podczas kontroli lotniczej, każdy pasażer 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 domagać także odklejenia worka stomijnego.
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób
niewykwalifikowanych może spowodować
rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skutkujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu,
posiadanie przy sobie karty stomika może zapobiec takim sytuacjom.
Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest
bardzo potrzebna. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze
nie należą do przyjemnych dla stomików.
Kiedy leciałam samolotem do Turcji, podczas odprawy kontrolerka wymacała ręką
mój woreczek. Mimo deklaracji, że jestem
stomikiem, zostałam zaproszona na osobistą
rewizję. Kiedy zobaczyłam, że oczy pozostałych oczekujących są skierowane na mnie,
poczułam się jak przestępca, szczególnie,
że prowadziły mnie dwie panie. Musiałam
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopiero, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać,
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak słowa
przepraszam. Nie wstydzę się swojej stomii,

ale nie chciałabym też za każdym razem tłumaczyć się z jej posiadania – komentuje Hanna
Hybicka, stomiczka.
Przepisy dotyczące przewozu bagażu podręcznego, leków oraz środków medycznych nie
mówią nic o sprzęcie stomijnym. Posiadanie
karty stomika oraz zaświadczenia medycznego
może okazać się pomocne w trakcie przewożenia i posiadania przy sobie sprzętu stomijnego.
Ze względu na specyfikę pielęgnacji stomii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą odpowiednią ilość sprzętu na pokład samolotu,
w ramach bagażu podręcznego, aby móc
zmienić woreczek stomijny w każdym momencie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Na
akcesoria do pielęgnacji stomii mogą składać
się nie tylko worki stomijne, ale także: pasta
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klipsy do systemu otwartych worków, pas
stomijny – mogący zawierać metalowe części, a także kosmetyki do pielęgnacji stomii, które mogą występować
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wołowicz,
pielęgniarka stomijna.
Karta stomika posiada wygodny format,
dzięki czemu z łatwością można nosić ją w portfelu czy kieszeni. Do karty dołączane jest zaświadczenie medyczne, z którym stomik musi
udać się do lekarza prowadzącego (lekarza
POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu
posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka odpowiedniego organu medycznego są warunkiem, ważności zaświadczenia oraz potwierdzą
zasadność korzystania z karty stomika.
Wierzymy, że rozpoczęcie tej inicjatywy
będzie początkiem dyskusji na temat egzekwowania praw stomików. Akceptacja społeczeństwa jest kluczowym elementem w tym procesie. Wywołanie reakcji łańcuchowej możliwe
jest jedynie poprzez działania informacyjne
- powiedział Andrzej Piwowarski, z Polskiego
Towarzystwa Stomijnego POLiLKO.
Karta jest przydatna m.in. w trakcie podróży samolotem. Już w ponad połowie portów
lotniczych w Polsce zostali przeszkoleni pracownicy kontroli bezpieczeństwa oraz Straży
Granicznej z pomocą Fundacji STOMAlife.
Treść zaświadczenia towarzyszącego karcie
jest dostępna w siedmiu językach: angielskim,
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim oraz greckim, aby podróżowanie
było wygodne także poza granicami Polski. ■

dzwoń do
:

ENG
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

Polskie Towarzystwo Stomijne

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.

ZAŚWIADCZENIE
MEDYCZNE

FR
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.

………………………………………………………

………………………………………………………

(pieczątka przychodni)

(data wystawienia)

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
dostępność powyższych elementów poza miejscem zamieszkania, zwracam
spowodować rozszczelnienie sprzętu skutkujące wyciekaniem treści jelitowej

się z prośbą o zgodę na zabranie ich jako podręcznego bagażu mojego

lub moczu poza worek stomijny.

Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego

Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie

w czasie kontroli. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod

(w bagażu podręcznym) sprzętu stomijnego, na który składają się:

numerem telefonu………………………………………..

•

worki stomijne, płytki stomijne;

•

środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne

Z poważaniem,

podczas wymiany sprzętu, takie jak:
◦
◦

pasta uszczelniająco-gojąca

………………………………………………………

zmywacz do pielęgnacji skóry wokół

(pieczątka i podpis lekarza)

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
Polskie Towarzystwo Stomijne

Infolinia 800 633 463
www.stomalife.pl

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 regionalnych oddziałach POLiLKO.
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Jak dopasować sprzęt w przypadku
PRZEPUKLINY OKOŁOSTOMIJNEJ
Tekst: Lidia Krzyżanowska

Wyłonienie stomii ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie człowieka w zakresie życia osobistego, towarzyskiego oraz rodzinnego. Wymaga znacznego przeorganizowania dotychczasowych przyzwyczajeń [1]. Osoby ze
stomią wyłonioną dla ratowania życia nie zawsze akceptują ten stan, postrzegając stomię jako okaleczenie. Nawet
przy prawidłowo wyłonionej, nie powikłanej stomii mówi
się jednak o obniżonej jakości życia[2]. Zbyt często stomicy
wyłączają się z życia towarzyskiego: rezygnują z wyjścia
z domu w obawie, że worek stomijny się odklei; boją się
niekontrolowanego wydostawaniu się gazów jelitowych;
problemem staje się intymność; znacznie obniża się poczucie własnej atrakcyjności. O optymalnej jakości życia
oraz pełnej aktywności decyduje kilka zasadniczych czynników, którymi są: prawidłowa technika zabiegu operacyjnego, prawidłowa lokalizacja stomii oraz dobrze dobrany sprzęt stomijny.
Planowy zabieg wyłonienia stomii poprzedzony winien
być wyznaczeniem miejsca odbytu brzusznego przez zespół składający się z pielęgniarki stomijnej oraz lekarza
chirurga, który będzie wykonywał operację, przy czynnym udziale pacjenta. W wywiadzie z pacjentem należy
uzyskać informacje o jego trybie życia, preferencjach do-
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tyczących zainteresowań. Miejsce to powinno być wyznaczone w trzech pozycjach: w pozycji siedzącej, stojącej i leżącej. Przy współpracy z pacjentem wyznacza się miejsce
optymalne, najkorzystniejsze do pielęgnacji dla pacjenta:
widoczne i dopasowane do jego przyzwyczajeń, np. do
miejsca noszenia paska w spodniach. Poza tym stomia
powinna być usytuowana między włóknami mięśnia prostego brzucha. Sprężyste włókna mięśnia prostego mogą
być czynnikiem zabezpieczającym przed przepukliną okołostomijną. Miejsce to powinno być oddalone optymalnie
minimum 4 cm od blizn, z dala od kolców biodrowych,
poza fałdami brzusznymi oraz zmianami skórnymi. W sytuacjach, kiedy rodzaj zabiegu jest trudny do przewidzenia należy wyznaczyć 2, a nawet 3 miejsca stomii. W przypadku zabiegu ostrodyżurowego pomijany jest często
etap planowania lokalizacji stomii. Zwrócono uwagę, że
to czynnik sprzyjający powstaniu przepukliny okołostomijnej. Prawidłowa technika zabiegu powinna być zgodna
z zasadami dobrej stomii. Według Turnbull`a i Weakley`a
(1967) do podstawowych zasad dobrej stomii należą: odpowiednia lokalizacja, brak napięcia jelita, prawidłowo
wypreparowany kanał stomijny w powłokach brzusznych,
właściwe ukrwienie jelita, przyszycie krezki jelita do ścian
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jamy
br zusznej oraz wywinięcie śluzówki
stomii i przyszycie jej
do skóry. Zasady stworzone
przez Turnbull’a i Weakley’a do
dziś są aktualne. Dzięki ich zastosowaniu wyłonione stomie są mniej problematyczne i pacjenci mają dzięki temu lepszą
jakość życia i poczucie bezpieczeństwa.
Każdy zabieg na jelicie powinien być wykonany z cięcia
pośrodkowego, jeśli to tylko możliwe, aby w przyszłości blizna nie przeszkadzała w wyłanianiu stomii. W wyznaczonym miejscu wycina się okrężnie fragment skóry
o średnicy wyłanianego jelita, z tkanką podskórną lub
bez niej. Są chirurdzy, którzy uważają, że pozostawienie
tkanki tłuszczowej zapobiega przepuklinie okołostomijnej. Następnie przecina się pochewkę mięśnia prostego
brzucha w kształcie krzyża i kolejno rozwarstwia mięsień
i pod kontrolą wzroku przecina otrzewną. Obecnie, jako
złoty standard u pacjentów w grupie ryzyka powstania
przepukliny okołostomijnej, stosuje się technikę wszywania siatki polipropylenowej na tylną pochewkę mięśnia
prostego brzucha już podczas zabiegu wyłonienia stomii
[7]
. Niestety zabiegi te wykonywane są tylko w referencyjnych ośrodkach specjalizujących się w zabiegach na
jelicie. Zamknięcie powłok jamy brzusznej następuje
warstwowo: jelito przyszywa się szwami pojedynczymi
przebiegającymi od skóry przez błonę surowiczą wyłonionego jelita u podstawy stomii, przez błonę surowiczą
i mięśniową jelita brzegu stomii i skórę. Ta technika pozwala na gojenie przez rychłozrost. Tak założone szwy
powodują wywinięcie ściany jelita i powstanie stomii
o właściwej wysokości. Alternatywną metodą wyłaniania
stomii jest operacja laparoskopowa. Można ją zastosować, kiedy wyłonienie odbytu brzusznego jest jedyną
planowaną procedurą w sytuacji nieoperacyjnego guza
jelita lub nietrzymania stolca. Technika ta uważana jest za
prostą, bezpieczną i dającą możliwość oceny narządów
jamy brzusznej [5].
Przepuklina okołostomijna jest to patologiczne uwypuklenie się zawartości jamy brzusznej lub tłuszczu
przedotrzewnowego przez osłabienie powłok i przemieszczenie tych struktur do worka przepuklinowego.
Jest to najczęstsze i najpoważniejsze późne powikłanie
stomii, które poważnie obniża jakość życia pacjentów [3].
Pacjenci odczuwają dyskomfort, a nawet silne dolegliwości bólowe związane ze znacznym rozciągnięciem powłok
brzusznych. Duże przepukliny przebiegające ze znacznym uwypukleniem powłok utrudniają nie tylko dobór
garderoby, ale są niebezpieczne i prowadzą do powikłań
okołostomijnych. Należy wspomnieć choćby o niebezpieczeństwie uwięźnięcia jelita. Skóra wokół stomii, przy
niedopasowanym sprzęcie, ulega podrażnieniu i worki
nie trzymają się prawidłowo.
Rozpoznanie przepukliny okołostomijnej nie jest trudne. Gdy w pozycji stojącej pacjent wykonuje nasilony
wydech przy zamkniętej głośni, przepuklina uwypukla
się. W pozycji leżącej chirurg może palpacyjnie odprowadzić przepuklinę i wyczuć powięziowe brzegi otworu.

Są jednak sytuacje wymagające pogłębionej diagnostyki. Należy wykonać wówczas badanie ultrasonograficzne,
tomografię komputerową lub diagnozowanie metodą rezonansu magnetycznego [7].
Wymieniając czynniki ryzyka powstania przepukliny
okołostomijnej na pierwszym miejscu wymieniono prawidłową technikę operacyjną. Medyński podaje, że problem przepukliny okołostomijnej dotyczy aż około 75%
pacjentów ze stomią. Niektórzy lekarze uważają, że jest
wręcz nieunikniona i ryzyko jej wystąpienia wzrasta o 4%
z każdym następnym rokiem życia ze stomią. W przypadku pacjentów z ileostomią przepuklina występuje znacznie rzadziej (0,5-3%) niż u pacjentów z kolostomią.
Ze względu na sposób w jaki przemieszcza się zawartość z jamy otrzewnej do przepukliny wyróżnić można
dwa rodzaje przepukliny okołostomijnej. Najczęściej występującym typem jest przepuklina prawdziwa. Dotyczy
90% przypadków. Polega na przemieszczaniu się worka
przepuklinowego przez zbyt szeroki kanał stomijny. Drugim typem, znacznie rzadziej występującym, jest przepuklina rzekoma. Związana jest z nadmiernym zwiotczeniem tkanek wokół stomii [4]. Wiotkość powłok może być
związana z wyniszczeniem organizmu, starszym wiekiem,
otyłością lub chorobami towarzyszącymi.
Czynniki ryzyka powstania przepukliny okołostomijnej
zależne od pacjenta, które przedstawiono w piśmiennictwie jako najczęściej wymieniane to znaczna otyłość.
Przerost tkanki tłuszczowej nadmierne jej nagromadzenie
w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby
i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Do powstania przepukliny
okołostomijnej predysponuje BMI powyżej 25. Za otyłość
uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25%
u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna
masa ciała powyżej masy optymalnej. Nie tylko ilość, ale
również rozmieszczenie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej ma duże znaczenie. Zgromadzenie tkanki tłuszczowej w obszarze jamy brzusznej nazywane jest otyłością
brzuszną (otyłość androidalna), ma większe znaczenie
patologiczne niż równomierne rozłożenie lub podskórne
zgromadzenie tkanki tłuszczowej.
Drugim wymienianym w literaturze czynnikiem jest
znaczne zwiększenie masy ciała po operacji wyłonienia
stomii. Pacjent, który przed zabiegiem operacyjnym
tracił wagę z powodu braku apetytu oraz z powodu wyniszczającej choroby, po zabiegu odzyskuje apetyt oraz
łatwo traci kontrolę na przyrostem wagi.
Kolejnym wymienianym w literaturze czynnikiem ryzyka jest obwód talii powyżej
100 cm. Czynnik ten koreluje z dwoma wymienionymi powyżej.
Zapobieganie otyłości
powinno koncentrować się na edukacji
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pacjentów w kierunku optymalnej diety, przewidującej
zapotrzebowanie energetyczne pacjenta oraz na białko
i inne składniki diety. W profilaktyce skutków nadmiernego przyrostu masy ciała olbrzymie znaczenie ma aktywność fizyczna stomika. Wpływa na spalenie nadmiaru
kalorii, jak również wpływa na polepszenie siły i prężności
mięśni.
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Wiek pacjenta powyżej 60 lat jest kolejnym opisywanym czynnikiem predysponującym do powstania przepukliny okołostomijnej. Upływ lat życia sprawia, że tkanki stają się mało sprężyste, wiotkie i łatwo je uszkodzić.
Starość jest powodem utraty masy ciała, a szczególnie
utraty masy mięśniowej. Zanikają włókna mięśniowe, które początkowo zastępowane są tkanką łączną, a następnie tkanką tłuszczową. Uważa się, że procesy związane
z gospodarką białkami mięśni w starszym wieku mogą
przyczynić się do rozwoju sarkopenii, czyli zespołu objawów zanikowych ze strony układu mięśniowego. Polega
ona również na obniżeniu funkcji mięśni i w konsekwencji pogorszenie ich sprawności. Sytuacja ta w kontekście
stomika powoduje duże obciążenie późnym powikłaniem
stomii jakim jest przepuklina okołostomijna. Zakres zmian
związanych ze starzeniem jest zróżnicowany w zależności od grupy mięśni jak również od aktywności fizycznej.
Najskuteczniejszą interwencją dla zwiększenia masy i siły
mięśni jest u osób starszych aktywność fizyczna, systematyczny ruch, ćwiczenia oraz spacery [6]. Należy również
wziąć pod uwagę takie czynniki jak płeć, choroby współistniejące, niedożywienie, stany przebiegające ze zwiększonym ciśnieniem w jamie brzusznej (kaszel, przewlekłe
zaparcia, wodobrzusze, itd.), stosowanie glikokortykosterydów, defekty tkanki łącznej [3].
Kaszel jest efektem nagłych skurczów ścian klatki piersiowej, a w szczególności mięśni wydechowych i oskrzeli
z nagłym wyrzucaniem powietrza z płuc i dróg oddechowych. Powoduje to wzrost ciśnienia w jamie brzusznej
z nadmiernym napięciem powłok. Zwiększa to ryzyko
przepukliny okołostomijnej. Przyczyną kaszlu może być
palenie tytoniu, alergia, choroby dróg oddechowych.
W prewencji przepukliny okołostomijnej pacjent powinien unikać prowokowania odruchu kaszlowego. Pacjenci
palący papierosy powinni podjąć próbę zerwania z nałogiem. Osoby podatne na przeziębienia powinny zapobiegać im dbając, aby się nie wychładzać i poprawiać
odporność.
Właściwa dieta stomika zawierająca prawidłową ilość
przyjmowanego płynu oraz zbilansowana pod względem
spożywanego błonnika może wpływać na prawidłowe
wypróżnienia. Zaparcia zwiększają ryzyko powstania
przepukliny okołostomijnej powodując wzrost
ciśnienia w jamie brzusznej. W diecie stomika warto korzystać z zaleceń zawartych w publikacji „Żywienie chorych
ze stomią” poświęconej diecie
osób ze stomią jelitową.
Autor opisał produkty,
które
przynoszą
ulgę w zaparciach, są
to
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m.in.
kawa,
gotowane
owoce, gotowane
warzywa, świeże owoce, soki owocowe, woda,
ciepłe i gorące napoje. Są
także produkty, które mogą zablokować stomię. Należy więc w diecie pomijać takie produkty jak: skórka jabłka, surowa kapusta, seler, chińskie warzywa, kukurydza,
kokos, suszone owoce, grzyby, orzechy, pomarańcze,
ananas, nasiona, popcorn. Produkty, które prowokują
wypróżnienie to: ziarna zbóż, otręby, gotowana kapusta,
świeże owoce, mleko, suszone śliwki, rodzynki, suszone
warzywa, ostre przyprawy, alkohol [8]. Procedura wykonywania irygacji jest metodą wspomagającą wypróżnienia,
a to z kolei wpływa na zapobieganie powstaniu przepukliny okołostomijnej. Kolostomicy mogą irygować się
systematycznie dla wytworzenia odruchu wypróżnienia.
Irygacja to zabieg oczyszczający jelito grube ze stolca
za pomocą wlewu (codziennie co najmniej przez dwa
tygodnie, następnie co dwa dni). Zabieg ten wytwarza
odruch oddawania stolca o tej samej porze dnia, zapobiegając niekontrolowanym wypróżnieniom. Irygacje
pacjent możne rozpocząć około 4 miesiące po operacji.
Zabieg ten, zwłaszcza początkowo musi być wykonywany
pod ścisłym nadzorem pielęgniarki stomijnej. Bywa, że
osoby, które wykonują irygacje nie muszą nosić worków
stomijnych, a stomię zabezpieczają niewielkimi nakładkami - minikapy. Na noc zaleca się nakładanie worków. Jest
to dobry sposób na kontrolowanie wypróżnień w odstępach 24 lub 48 godz. a nawet 72 godzin. Regulacja wypróżnień polega na zmniejszeniu ilości gazów w jelitach
poprzez ich ewakuację podczas irygacji oraz zmniejszenie bakterii gazotwórczych i zawartości kałowej. Irygacja
stomii ma na celu również zapobieganie powstawaniu
powikłań stomii, takich jak przepukliny okołostomijne
(eliminacja zaparć), wypadania stomii, stanów zapalnych
skóry wokół stomii, zwężenia stomii. Irygacja stomii daje
też możliwość urozmaicenia diety.
W latach 70 zabiegi naprawcze przepuklin okołostomijnych wykonywano zwężając zbyt duży otwór szwami pojedynczymi. Zaniechano tej metody, gdyż 70% odsetek
nawrotów zniechęcił chirurgów do tego rodzaju operacji.
Znacznym odsetkiem nawrotów obarczona była również
metoda przeniesienia stomii w inne miejsce. Metoda ta
obarczona jest 30% odsetkiem nawrotów, a wymaga dużego zabiegu, po którym często w miejscu cięcia brzusznego pojawiała się następna przepuklina.
Zabiegi naprawcze przepuklin okołostomijnych wykonywane laparoskopowo dają pacjentom dużą szansę pozbycia się problemu. Wykonywane z użyciem siatki syntetycznej mocowanej metodą otwartą lub laparoskopowo
dają znacznie mniejszy odsetek nawrotów.
W profilaktyce przepuklin okołołostomijnych stosuje
się pasy przepuklinowe brzuszne z otworem na stomię
lub też bez otworu. Otwór w pasie na worek stomijny pozwala wydostawać się treści z jelita do worka, stabilizując
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jednocześnie płytkę worka na skórze. Niekiedy pacjenci
przy niewłaściwie założonym pasie, uskarżają się, że pas
„odrywa worki”. W pasie bez otworu na stomię we właściwym miejscu znajduje się siatka (tkanina elastyczna)
luźno poddająca się wydobywającej się treści jelitowej
do worka stomijnego. Jest również bielizna opinająca
brzuch (specjalne majtki ściągające z nogawkami lub
bez), która dyskretnie spełnia rolę pasa brzusznego.
Worki stomijne z plastyczną płytką dopasowującą się
do kształtu wypukłości na brzuchu są często wybierane
przez pacjentów. Nacięcia na płytce stomijnej pozwalają dokładnie dopasować płytkę do wypukłości (widok
na zdj. 1). Ważnym szczegółem jest wielkość płytki stomijnej. Przy znacznej wypukłości potrzebna jest większa
płaszczyzna przylepna. Dodatkowym zabezpieczeniem
jest pasek, który mocuje się do „uszek”, znajdujących
się po obu stronach płytki. Takie uszka mają dwuczęściowe worki lub też worki convex. Pacjenci chętnie
korzystają z worków Convex, ponieważ wypukłość tych
płytek jest plastyczna i łatwo poddaje się wypukłości na
brzuchu. Stosowanie dodatkowego paska daje większe
poczucie bezpieczeństwa.
Pacjent ze stomią powikłaną przepukliną okołostomijną to człowiek z dyskomfortem. Dobranie właściwego
sprzętu stomijnego zapewniającego należyte przyleganie płytki, bez obawy odklejenia się jej, daje poczucie
bezpieczeństwa i pomaga podjąć decyzję o inicjowaniu
kontaktów społecznych. ■
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„Stwórca każąc człowiekowi jeść,
aby mógł żyć, na zachętę dał mu
apetyt, a w nagrodę - przyjemność”
A. Brillat-Savarin
„Fizjologia smaku”

MIKROBIOM JELITOWY
Tekst: Krzysztof Bielecki
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Na czynność układu pokarmowego składają się następujące elementy:

1.

czynność ruchowa, czyli motoryka przewodu
pokarmowego, która powoduje przesuwanie się
zawartości pokarmowej wzdłuż rury pokarmowej
i miesza tę zawartość z sokami trawiennymi,

2.

wydzielanie soków trawiennych przez gruczoły
ślinowe, wątrobę, żołądek, trzustkę, dwunastnicę,
jelito cienkie,

3.

wchłanianie wody i elektrolitów oraz składników
pokarmowych,

4.

formowanie kału i usuwanie resztek pokarmowych.
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Każda część przewodu pokarmowego ma do spełnienia
jakąś ważną czynność w procesie trawienia i wchłaniania.
Wszystkie te czynności są kontrolowane przez układ nerwowy i hormony.
Ludzkie ciało zawiera około 3.7x1013 komórek różnego typu,
w tym 8.6x1010 neuronów mózgowych. Bakteryjna flora jelitowa to około 100 bilionów bakterii (1014). Wynika z tego,
że tylko jedna dziesiąta komórek w naszym ciele to komórki
ludzkie. Reszta należy do bakterii, głównie jelitowych, które
razem ważą około 2 kilogramów. Mikrobiom albo superorganizm jelitowy zawiera 100 razy więcej genów niż genom
ludzki. Do mikrobiomu jelitowego zaliczamy bakterie niechorobotwórcze tzw. komensale, bakterie chorobotwórcze
(patogeny), wirusy, grzyby. Ekosystem bakteryjny jelit dzieli
się na mikrobiom prozdrowotny (health-promoting microbiome) i mikrobiom chorobotwórczy (disease-promoting
microbiom albo pathobiome). Mikrobiom jelitowy wpływa
na działanie mózgu poprzez modyfikację funkcji poznawczych, interakcji społecznych, modyfikuje wzorce zachowań
i reguluje odpowiedż na stres. W momencie urodzenia się
noworodek jest prawie jałowy. Bakterie od matki zawarte
w mleku, produktach odżywczych, od osób otaczających
dziecko, od zwierząt, od otaczającego środowiska zaczynają zasiedlać przewód pokarmowy dziecka. Od wczesnych lat
naszego życia rozwija się wzajemna współzależność pomiędzy mózgiem a przewodem pokarmowym. Mózg wpływa na
skład flory jelitowej a mikrobiom jelitowy wpływa na prace
mózgu. W tej komunikacji udział biorą czynniki endokrynne np. kortyzol, immunologiczne (cytokiny) i nerwy (nerw
błędny i nerwy jelitowe). Zaburzenia flory jelitowej mogą
powodować różne stany chorobowe jak depresję, otyłość,
dolegliwości bólowe, autyzm, stwardnienie rozsiane, zaburzenia krążenia. Transplantację bakterii jelitowych stosowano w leczeniu zatrucia i ciężkich biegunek już w IV wieku
a pionierami tej metody byli Chińczycy. Pierwszy odnoto-

ŻYCIE ZE STOMIĄ
wany w literaturze medycznej przeszczep mikrobiomu jelitowego odbył się w 1958 roku u 4-ch chorych z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego. Na temat przeszczepu
stolca pisał ostatnio prof. A. Dziki w naszym czasopiśmie PO
PROSTU ŻYJ. Wskazaniami do transplantacji stolca są: nieswoiste zapalenia jelit, biegunka w następstwie zakażenia
Clostridium difficile, nawykowe zaparcia, zespoły metaboliczne, zapalenie zbiornika jelitowego po proktokolektomii
odtwórczej, zespół jelita nadpobudliwego. Podkreśla się
rolę mikrobiomu jelitowego w regulacji cukrzycy I i II typu.
Przewlekłe zapalenie trzustki z cukrzyca powoduje wzrost
zawartości beztlenowych szczepów Bacteroides w kale, obniżenie zawartości bakterii produkujących kwas masłowy
w jelitach (Fecalibacterium), obniżenie zawartości bakterii
Bifidobacterium. Niewydolność egzokrynna trzustki może
być przyczyną dysbiozy jelitowej szczególnie u chorych
z przewlekłym zapaleniem trzustki z cukrzycą. Może to mieć
także znaczenie w karcynogenezie.
Patologiczny rozrost flory bakteryjnej w jelicie cienkim wywołany głównie przez bakterie typu coli (coliform) jest przyczyną zespołu chorobowego SIBO (small intestine bacterial overgrowth). Zespół ten charakteryzuje się nadmierną
fermentacją w przewodzie pokarmowym, zapaleniem błony
śluzowej i zaburzeniami wchłaniani, prowadząc do zespołu złego wchłaniania ze wszystkimi jego konsekwencjami.
Chorzy zgłaszają następujące objawy: wzdęcia, dyspepsję,
biegunki, dyskomfort w nadbrzuszu, brak łaknienia i postępująca utratę masy ciała. Przyczynami zespołu SIBO są następujące stany chorobowe: zespół krótkiego jelita po częściowym wycięciu, przewlekłe zapalenie trzustki, przetoki
jelitowe, zaburzenia odporności (niedobór immunoglobulin
np. IgA), niedokwaśność soku żołądkowego w wyniku długotrwałego stosowania inhibitorów pompy protonowej np.
controloku, przewlekłe stosowanie niesterydowych leków
przeciwbólowych np. ketonalu, choroby wątroby np. marskość wątroby. Rzadziej zaburzenia mikrobiomu jelitowego
wystepują w takich chorobach jak mukowiscydoza, choroba
trzewna, uchyłkowatość jelita grubego, sklerodermia, zaburzenia pasażu jelitowego i otyłość.
Objawy kliniczne zespołu SIBO są następujące: nawracające bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, objawy wieloniedoborowe i postępujące wyniszczenie. Z dolegliwości pozabrzusznych wymienia się zapalenie stawów, kłębuszkowe
zapalenie nerek, zmiany skórne. Translokacja bakterii z jamy
ustnej w przypadkach niewłaściwej higieny może być przyczyną patologicznego przerostu bakterii w jelitach.
Mikrobiom jelitowy decyduje o gojeniu odległych ran skórnych poprzez wpływ na wydzielanie neuropeptydu o nazwie oksytocyna. Oksytocyna rekrutuje komórki T w ranie
sprzyjając gojeniu rany. Mikrobiom jelitowy stymuluje układ
odpornościowy przewodu pokarmowego. Wykazano że
komensale takie jak Bcteroides fragilis i Bifidobacterium
wydzielają metabolity stymulujące powierzchniowe receptory nabłonkowe modyfikując ogólnoustrojowy układ
immunologiczny. To co już jest wiadomym dzisiaj (m.in. na
podstawie prac Shimizu, Osuka i innych badaczy), że utrata różnorodności i obfitości mikrobiomu jelitowego rokuje
niepomyślne zejście po leczeniu chirurgicznym poprzez
utratę stymulacji układu odpornościowego przez mikrobiota jelitowe. W ciągu 6 godzin po krytycznym wydarzeniu
jak zawał serca, oparzenie, udar mikrobiom jelitowy w 90%

zostaje uszkodzony ilościowo i jakościowo. Obserwuje się
istotne zmniejszenie cytoprotekcyjnych metabolitów jelitowych jak np. krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Wszystko to, co robimy wokół chorych chirurgicznych ma wpływ
na mikrobiom jelitowy. Głodzenie okołooperacyjne, uraz
chirurgiczny, antybiotyki, powodują depresje mikrobiomu. W chirurgii małoinwazyjnej ta depresja trwa krótko bo
szybko następuje odnowa mikrobiomu i regeneracja układu
odpornościowego. Po długotrwałych operacjach, połączonych z wielodniowym głodzeniem, podczas żywienia pozajelitowego obserwuje sie głębokie zaburzenia mikrobiomu
jelitowego z przerostem flory patogennej. Leki przeciwbólowe opioidowe aktywują wirulencję bakterii.
Po podawaniu morfiny stwierdzano wzrost kolonizacji Enterococcus faecalis, które produkują kolagenazę zwiększającą
ryzyko nieszczelności zespolenia jelitowego (Shakhsheer
BA i wsp. J. Gastrointest. Surg. 2016,20,1744). Po ciężkich
operacjach należy zadbać o szybką odnowę mikrobiomu
jelitowego co prowadzi do odnowy potencjału immunologicznego. Odnowa mikrobiomu jelitowego działa wielokierunkowo na wielu osiach, a mianowicie na osi jelito-płuca,
na osi jelito-wątroba, na osi jelito-mózg i na osi jelito-rana
operacyjna. Antybiotyki niszczą mikrobiom jelitowy. Po doustnych niewchłanialnych antybiotykach znacząco redukuje
się ryzyko zrostów wewnątrzotrzewnowych i niedrożności
zrostowej. W prawidłowym mikrobiomie jelitowym patogenne bakterie jak Enterococcus faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, methicillin-resistant Staphylococcus stanowią
zaledwie 1% mikrobiomu. Uraz chirurgiczny, silne szerokozakresowe antybiotyki niszczą komensale i powodują znaczący przerost patogennej flory bakteryjnej w jelitach. Juz
ponad 60 lat temu wykazano, że mikrobiom jelitowy odgrywa ważną rolę w powstawaniu nieszczelności zespoleń
jelitowych. W pracach randomizowanych udowodniono, że
bakterie takie jak Enterococcus faecalis i Pseudomonas aeruginosa wydzielają dużo kolagenazy, która powoduje nieszczelność zespolenia. Stąd obecnie obserwuje się powrót
do podawania antybiotyków doustnych niszczących wspomniane bakterie w okresie okołooperacyjnym jako profilaktykę nieszczelności zespoleń jelitowych. Chirurdzy jako
pierwsi docenili rolę mikrobiomu jelitowego w patofizjologii
chirurgicznej. Już na początku XX wieku podawano chorym
wlewki doodbytnicze odżywcze w chorobie wrzodowej
i stosowano transplantacje kału jako sposoby odnowy mikrobiomu jelitowego. Dzisiaj już znamy i doceniamy rolę mikrobiomu jelitowego w zakażeniach chirurgicznych i sepsie.
Głodzenie chorych, stosowanie opiatów, szerokospektralne
antybiotyki powodują głębokie zaburzenia mikrobiomu jelitowego co sprzyja rozwojowi zakażeń i sepsy.
Czy dobry nastrój żony zależy od Jej mikrobiomu jelitowego? Odpowiedż na to pytanie znajdujemy w pracy K. Tillisch
i wsp. pt. ”Consumption of fermented milk product with
probiotic modulates brain activity” opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie gastrologicznym Gastroenterology
2013,144(7). Wniosek z tej pracy jest następujący: kobiety
pijące przez 4 tygodnie produkty sfermentowanego mleka z probiotykami słabiej reagowały na emocje, były spokojniejsze, łagodniejsze. Badając mikrobiom jelitowy poznajemy jak bogate mamy życie wewnętrzne. I chciałoby
się krzyknąć: Support bacteria, it is the only culture some
people have (wspierajmy bakterie, bo często jest to jedyna
kultura jaką niektórzy ludzie posiadają! ■
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ZatyCZka

pRZetokI odbytu
Pressfit to innowacyjny implant
stanowiący przełom w leczeniu przetok.
Naturalne włókna kolagenowe
łatwo zespalają się z tkanką pacjenta.
Kształt i budowa implantu
zapewniają doskonałe dopasowanie
do rozmiarów przetoki.
Wprowadzany jest metodą
wciskową (press-fit).
Znacznie przyśpiesza proces
zrastania się kanału przetoki.
• PRESS-FIT®
Wypełniony korpus
Kształt ostrosłupa ściętego
WYPEŁNIONY KOrPuS
PrZECIWdZIAŁANIE rOTACJI
PrZECIWdZIAŁANIE ZAPAdANIu

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE

ROZWIĄZANIA
W DZIEDZINIE
BIOMECHANIKI

ReGeneRaCJa

tkankI

KSZTAŁT ZAPEWNIAJĄCY STABILNOŚĆ
I BLISKI KONTAKT
Wypełniony korpus zapobiega skręcaniu
i zapadaniu. Kształt ostrosłupa ściętego
i uniemożliwiające rotację ścięte krawędzie
neutralizują siłę przemieszczającą, zapewniając
doskonałą stabilność zatyczki Press-Fit® w przetoce.

dane kontaktowe:
T: 665 707 790, 668 649 929
info@med4me.pl

Dieta
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spersonalizowana
Tekst: Adam Dziki

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

Ludzie tak bardzo różnią się między
sobą sposobem reagowania na różne
produkty żywnościowe, że nie może być
mowy o stosowaniu wobec nich jednej,
uniwersalnej diety – do takich wniosków
doszli na podstawie badań naukowcy
z izraelskiego Instytutu Nauki Weizmanna: dr Eran Segal i dr Eran Elinav, autorzy
książki „Spersonalizowana dieta”.
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Nieraz przez to przechodziliście: ktoś znajomy próbuje nowej
diety, np. redukuje cukier, zaczyna jeść same warzywa i owoce
lub odżywia się tłusto i chudnie! Czuje się znakomicie! Wy
próbujecie tej diety i NIC. Albo jest jeszcze gorzej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ różni ludzie różnie reagują na
TE SAME produkty. Naukowcy z izraelskiego Instytutu Nauki Weizmanna: dr Eran Segal i dr Eran Elinav,
autorzy książki „Spersonalizowana dieta” na podstawie kilkuletnich badań doszli do wniosku,
że ludzie tak bardzo różnią się między sobą
sposobem reagowania na różne produkty żywnościowe, że nie może być mowy
o stosowaniu wobec nich jednej, uniwersalnej diety.
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Makaron czy awokado?
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Ich badania i książka miały swój początek w eksperymentach dr Erana Segala, który biega w maratonach. „Zacząłem
zastanawiać czy zmiana tego, co jem, może oddziaływać na
lepszą gospodarkę energetyczną w trakcie długich biegów
albo poprawić moją prędkość?” pisze w „Spersonalizowanej
diecie”. Dużym szokiem było dla dr Segala odkrycie, że porady dietetyczne, których przestrzegał często nie mają właściwie żadnych naukowych podstaw. Jedną z takich kwestii
było tzw. ładowanie węglowodanami, bo węglowodany to
energia. „Przed treningiem jadłem trzy lub cztery talerze makaronu wieczorem w przeddzień biegu, a potem kilka daktyli
lub batonów energetycznych rano, przed samym bieganiem.
Praktycznie za każdym razem 15-30 minut po treningu byłem niesamowicie głodny, ale tłumaczyłem to sobie tym, że
przecież właśnie spaliłem wszystko, co zjadłem, więc już mam
miejsce na więcej.
Dlatego
jadłem
wtedy
posiłki
jeszcze bogatsze
w węglowodany,
tkwiąc w przekonaniu, że odpowiadam na potrzeby
swojego
organizmu” wyjaśnia badacz. To
jednak nie działało. Postanowił
pr zeprowadzić
test i zastąpił węglowodany białkiem i tłuszczem:
pewnego wieczoru zamiast makaronu zjadł sałatkę
z tahini, awokado i orzechami,
a rano wyruszył na
swój trzydziestokilometrowy trening bez zjedzenia. Był kompletnie zaskoczony: podczas biegania czuł się tak samo pełen energii, a po skończonym treningu nie był głodny! Segal
postanowił trzymać się diety niskowęglowodanowej. „Udało
mi się zgubić zbędne kilogramy, ale przede wszystkim moje
wyniki regularnie się polepszały: w 2013 r. przebiegłem maraton w Paryżu z wynikiem 2:58!” relacjonuje.
Segal zauważył jednak, że wielu znajomych, którzy twardo
trzymają się diety opartej na węglowodanach także poprawiają swoje wyniki. „Może to mnie udało znaleźć się optymalną dietę Erana Segala, co nie oznacza, że odkryłem dietę
uniwersalną?” zastawiał się (...) Postanowił „znaleźć sposób,
który pozwoliłby na zmierzenie indywidualnych reakcji na
spożywane produkty i który obejmowałby indywidualne
uwarunkowania genetyczne, indywidualny mikrobiom, parametry kliniczne, takie jak badania krwi, masa, wiek, a także
czynniki określające styl życia, czyli poziom aktywności fizycznej, stresu i rytm snu. Czy taki eksperyment był w ogóle
możliwy do przeprowadzenia? Jestem z wykształcenia biologiem obliczeniowym, dlatego najsensowniejsze wydało mi
się podejście do tego problemu z wykorzystaniem uczenia
maszynowego i algorytmów, czyli użycie technik, w których
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duże ilości danych wrzuca się do komputera, a on następnie wyszukuje w nich schematy i powtarzające się zasady”
wyjaśnia Segal. Wespół z innym pracownikiem Instytutu Weizmanna dr Eranem Elinavem, lekarzem, który badał jak nasze interakcje z mikrobami wewnątrz organizmu wpływają na
zdrowie stworzył The Personalized Nutrition Project.

7 tysięcy śniadań
W pierwszym etapie The Personalized Nutrition Project naukowcy zrekrutowali ponad 1000 ochotników
(od 18 do 70 lat), u których stwierdzono brak cukrzycy typu 2.
Około połowa uczestników miała nadwagę, a 25 procent było
otyłych, co w miarę dobrze ilustrowało ogólny obraz populacji w krajach rozwiniętych. Badacze zebrali szereg informacji dotyczących sposobu odżywiania, życia i historii chorób
każdego uczestnika,
dokonali
pomiarów
ciała, takich jak wzrost,
masa, przeprowadzili
też zestaw badań krwi
i pobrali próbkę kału,
aby móc zbadać u każdego uczestnika jego
mikrobiom.
Następnie każdy z badanych
przez tydzień nosił
podłączony na stałe
pod skórą glukometr,
który co pięć minut
mierzył ich poziom
glukozy we krwi. Przy
pomocy
specjalnej
aplikacji badani prowadzili też dziennik,
w którym zapisywali
co jedzą, a noszona
na nadgarstku opaska
mierzyła ich aktywność fizyczną. „Na większość posiłków uczestnicy jedli to,
co zazwyczaj, ale jeden z nich (śniadanie) był taki sam dla
wszystkich: każdego dnia rotacyjnie dawaliśmy im więc sam
chleb, chleb z masłem, fruktozę w proszku zmieszaną z wodą
albo glukozę w proszku zmieszaną z wodą. Pozwoliło nam
precyzyjnie porównać reakcje organizmu na to samo jedzenie w ramach badanej grupy” tłumaczą autorzy „Spersonalizowanej diety”. W trakcie badania zebrali łącznie dane dotyczące prawie 7 tys. śniadań oraz 50 różnych posiłków na
każdego uczestnika, co dało razem 50 tys. posiłków na 1000
osób. Wyniki badań opublikowane w prestiżowym magazynie naukowym „Cell” wywołały wielką dyskusję w mediach
– o wynikach napisały o nim m.in. „Time”, „New York Times”,
„Independent”, czy „Science” i „Nature”.
A rezultaty? Po pierwsze badacze odkryli, że ludzie RÓŻNIE reagują na TE SAME produkty, a ich poziom cukru we
krwi po ich spożyciu nie był jednakowy. Do tej pory uznawano, że indeks glikemiczny – miara stosowana do klasyfikacji produktów żywnościowych ze względu na ich wpływ
na wzrost poziomu cukru we krwi – to wartość uniwersalna,
taka sama, w przypadku każdego z nas. Tymczasem okazuje
się, że indeks glikemiczny jest wskaźnikiem bardzo indywi-
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dualnym. Przykłady? „Dla każdego produktu spożywczego,
który w ujęciu uśrednionym powodował wysoką glikemię poposiłkową (np. pita), były osoby, u których była ona niska.
I odwrotnie: dla każdego, który miał z założenia powodować
niską glikemię po posiłku (np. ryż), były osoby, u których powodował on skok cukru” wyliczają badacze. Uczestnik 445
miał skoki cukru po spożyciu bananów, a 644 reagował wzrostem cukru we krwi, po zjedzeniu ciastek. Inna uczestniczka
reagowała dobrze na takie zestawy jak jogurt z granolą, ale
też lody z colą, a wzrost poziomu cukru we krwi następował
u niej po zjedzeniu winogron lub kanapki z kurczakiem na pełnoziarnistym (!) chlebie. U kolejnej z badanych: otyłej kobiety
w średnim wieku, która cierpiała na stan przedcukrzycowy
problemem okazał się być pomidory, uważane za warzywa
o niskim indeksie glikemicznym. U tej badanej ich zjedzenie
wywoływało gwałtowny skok poziomu cukru we krwi „U tej
osoby spersonalizowana dieta nie zawierałaby pomidorów,
ale mogłaby zawierać inne składniki, które dla wielu z nas
wcale nie wydawałyby się zdrowe, choć byłyby zdrowe dla
niej” – komentował dr Eran Elinav.

Tajemnica tkwi w mikrobiomie
Tajemnica tkwi w mikrobiomie Odpowiedź na pytanie DLACZEGO tak jest, kryła się w jelitach, a konkretnie mikrobiomie
– setkach gatunków bakterii zamieszkujących nasz przewód
pokarmowy. Miliony tych bakterii nie tylko pomagają trawić
spożywane przez nas jedzenie, przyczyniają się do produkcji
witamin z grupy B, niektórych ważnych aminokwasów, a także
neuroprzekaźników, w tym serotoniny. Coraz więcej wyników
sugeruje, że jelita to nasz drugi mózg, a mikroby wpływają na
to, czy mamy depresję, a nawet na niektóre cechy charakteru.
W jednym z eksperymentów w ramach projektu The Personalized Nutrition Project, 20 uczestników eksperymentu
podzielonych na dwie grupy spożywało przez tydzień różne
gatunki pieczywa: jedna grupa chleb biały, druga chleb pełnoziarnisty. Po dwutygodniowej przerwie nastąpiła zamiana i grupy żywiły się przez tydzień innym rodzajem chleba.
W tym czasie sprawdzano ich poziom glukozy we krwi. Okazało się, że wbrew początkowym założeniem u połowy badanych poziom cukru wzrastał bardziej po chlebie pełnoziarnistym niż po białym. Po analizie mikrobiomu naukowcy doszli
do wniosku, że za wzrost poziomu cukru we krwi odpowiada
obecność konkretnych bakterii w jelitach. „Zaobserwowaliśmy wiele ciekawych tendencji związanych z konkretnymi
bakteriami. Na przykład: wyższy poziom bakterii Parabacteroides distasonis był powiązany z wyższą glikemią, podczas
gdy wyższy poziom bakterii Bacteroides dorei – z niższą.
W przypadku niektórych szczepów bakterii już wcześniej odkryto korelację ze słabą kontrolą poziomu cukru we krwi, jak
również z zagrożeniem otyłością, insulinoopornością i uszkodzeniem profilu lipidowego (takim jak wysoki cholesterol).
Te powiązania generalnie były widoczne również w naszym
badaniu. Na przykład Eubacterium rectale, bakteria, która
może fermentować węglowodany i błonnik w celu produkcji
pożytecznych dla organizmu metabolitów, wykazywała zazwyczaj powiązanie z niską glikemią poposiłkową. Natomiast
bakterie powiązane z otyłością, Parabacteroides distasonis
i Bacteroides thetaiotaomicron, wykazywały generalnie korelację z wyższą glikemią poposiłkową” wyliczają autorzy książki „Spersonalizowana dieta”.

Algorytmem w cukrzycę
Na tym badaniu projekt się nie zakończył; na bazie zebranych wyników badacze opracowali algorytm, który precyzyjnie, w oparciu o 137 czynników: m.in. mikrobiom i testy
krwi danej osoby, określa reakcję poszczególnych osób na
poszczególne produkty, nawet zanim dana osoba ich spróbuje. Algorytm okazał się zdumiewająco skuteczny: gdy
przetestowano go na kolejnych 100 uczestnikach badania
– porównanie zakładanego wzrostu poziomu cukru we krwi
na konkretne produkty z faktycznym wzrostem, mierzonym
gleukometrem dało współczynnik korelacji na poziomie 0,68.
„Nasz algorytm był w stanie przewidzieć wynik glikemii poposiłkowej znacznie dokładniej niż metoda liczenia węglowodanów” piszą autorzy książki: ta ostatnia metoda dała współczynnik korelacji na poziomie 0.38.
Czy ten algorytm mógłby pomóc ułożyć spersonalizowaną dietę, która unormowałaby u każdego chętnego poziom
glukozy we krwi? – zastanawiali się badacze. Aby to sprawdzić zrekrutowali 26 nowych uczestników, w większości osoby ze stanem przedcukrzycowym (jest to stan, który można
odwrócić za pomocą odpowiedniej diety). Poprosili algorytm
o ułożenie dwóch diet dla każdej z tych osób. „Jedna, którą
nazwaliśmy „złą dietą”, zawierała posiłki podnoszące poziom
glukozy we krwi, druga – „dobra dieta” – miała za zadanie
ten poziom obniżać. Uczestnicy dostali za zadanie trzymać
się każdej z tych diet przez tydzień. Oba warianty diety miały jeden punkt wspólny – wszystkie śniadania, lunche, kolacje i przekąski miały taką samą wartość kaloryczną. Każdy
z uczestników dostał swoją spersonalizowaną dietę opartą na
algorytmie. Co ciekawe, czasem te same produkty u jednej
osoby były częścią złej diety, a u drugiej – tej dobrej” piszą
badacze. Np. u jednego z uczestników na liście produktów
w „dobrej” diecie były lody i pita, a na złej muesli, sushi, czekolada i kawa (u innych mogło być na odwrót).
Rezultaty były zaskakujące: w tygodniu „złej diety”
u uczestników obserwowano wysokie skoki cukru po jedzeniu, w tygodniu z dobrą dietą, glikemia poposiłkowa pozostała całkowicie normalna – przez cały tydzień nie pojawił się
nawet jeden skok cukru. „Jesteśmy przekonani, że gdyby ten
uczestnik jadł zgodnie z dobrą dla siebie dietą (czyli w jego
przypadku tą z lodami) przez kilka tygodni dłużej, miałby
szansę cofnąć swój stan przedcukrzycowy” piszą autorzy
„Spersonalizowanej diety”.
Badacze kontynuują swój projekt, zachęcając równocześnie, by samemu spróbować sprawdzić, co w naszym przypadku działa, a co nie (do badania wystarczy zwykły glukometr, którym będziemy badać sobie poziom cukru we krwi
w ciągu dnia). „Jeśli jakaś dieta u ciebie nie działała, mogła
być po prostu dietą nie dla ciebie. Twoje <porażki> odchudzania z przeszłości mogły wcale nie być twoją winą – mogło
być tak, że dieta nie działała tylko dlatego, że nie była dopasowana do twoich indywidualnych parametrów” przekonują.
DLA GŁODNYCH WIEDZY:

Eran Segal, Eran Elinav, Spersonalizowana dieta,
Grupa Wydawnicza Relacja, 2018 ■
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Niedożywienie
50

Tekst: Anna Zmarzły

Niedożywienie jest choroba do której dochodzi wskutek
głodzenia organizmu (stanu niedoboru pokarmu w stosunku do potrzeb). Organizm niedożywionego chorego wobec
braku substancji odżywczych zużywa własne tkanki w celu
pozyskania niezbędnej do życia energii. Skutkiem nie leczonego, postępującego niedożywienia jest śmierć chorego,
która zwykle występuje po utracie przez chorego 30%-50%
wyjściowej masy ciała (zależy to m.in. od wyjściowego stanu
odżywienia, schorzeń towarzyszących, leczenia, nasilenia zakażenia czy katabolizmu).
U chorych objętych leczeniem szpitalnym niedożywienie
występuje średnio u 30-40% pacjentów. Szczególnie obciążeni ryzykiem niedożywienia są pacjenci oddziałów intensywnej terapii, chirurgii, onkologii, interny, gastrologii i geriatrii.
Niedożywienie lub jego ryzyko stwierdza się u 30% pacjentów izb przyjęć szpitalnych. Szacuje się, że wśród chorych
ambulatoryjnych (dorosłych) problem może dotyczyć nawet
30% zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu, z czego 10% powinno być z powodu niedożywienia hospitalizowanych.
Bieda i zła sytuacja socjalna, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, samotność i niepełnosprawność to powszechnie
znane przyczyny niedożywienia. Większość przypadków
niedożywienia powstaje jako następstwo CHORÓB. Część
chorób zwiększa zapotrzebowanie pacjenta na substancje
odżywcze (zakażenia, choroby przebiegające z gorączką,
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nadczynność tarczycy, przewlekła choroba nerek, rany przewlekłe, schorzenia przebiegające z utratą substancji odżywczych (biegunki, przetoki, zapalenie trzustki, systematyczna
utrata krwi). Czasami dochodzi do zaburzeń wchłaniania
substancji odżywczych (zespoły złego wchłaniania, stan po
resekcjach żołądka). Niedożywienie towarzyszy także chorobom przewlekłym: cukrzyca, choroby układu krążenia, płuc,
wątroby, nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów, występuje w chorobach narządu żucia, dysfagii neurogennej,
niepełnosprawności. Jest powodowane przez niektóre leki.
Często występuje u chorych chirurgicznych i onkologicznych.
Wystąpienie niedożywienia w trakcie hospitalizacji i pogorszenie stanu dożywienia w szpitalu jest częste, powody
takiego stanu to: choroba, zabiegi operacyjne, procedury
diagnostyczne, złe żywienie, brak terapii żywieniowej, brak
zainteresowania personelu medycznego stanem odżywienia
chorych.

Niezamierzona redukcja masy
ciała jest zawsze niebezpieczna!

OKIEM SPECJALISTY
Najważniejsze rodzaje niedożywienia:
niedożywienie typu marasmus - białkowo-kaloryczne
pełne (powolny postępujący brak substancji odżywczych
powoduje stopniową redukcję masy ciała aż do wychudzenia
i wyniszczenia, badania laboratoryjne są często długo prawidłowe, wywiad żywieniowy pozwala stwierdzić znaczne niedobory w przyjmowanym pożywieniu);
niedożywienie typu kwashiorkor - niedożywienie białkowe ostre, w stanach przebiegających z zapaleniem, zakażeniem, u chorych po zabiegach operacyjnych , oparzonych
nagle dochodzi do braku substancji odżywczych, przede
wszystkim ostrego braku białka, charakterystyczne dla niego
są: insulinooporność, obrzęki, hiporoteinemia, hipoalbuminemia, dodatnie parametry laboratoryjne zapalenia, obniżona odporność, uszkodzenie komórki wątrobowej);
niedożywienie mieszane występuje gry na niedożywienie
typu marasmus nakładają się objawy ostrego niedożywienia;
zespół kacheksja-anoreksja występujący u chorych onkologicznych.

U wszystkich chorych niedożywionych występuje niedobór wielu składników odżywczych - białka, węglowodanów,
tłuszczy, witamin, minerałów (w tym witaminy B1, która jest
niezbędna w naszym metabolizmie).

Ile ich jest, jakie są źródła białka (mięso, drób, ryby jaja,
nabiał, rośliny strączkowe), jak często chory spożywa owoce, warzywa. Bardzo rzadko niestety dysponujemy wykwalifikowanym dietetykiem, który mógłby przeprowadzić taką
rozmowę, ale pacjent może samodzielnie lub przy pomocy
pielęgniarki sporządzić spis posiłków z kilku ostatnich dni.
W przypadku chorych niesamodzielnych informacji o jadłospisie dostarczy rodzina lub opiekun. Należy zwracać uwagę
na zmniejszanie się porcji pożywienia, okresy głodzenia. Pozwoli to szacunkowo ocenić wartość odżywczą jedzenia pacjenta i odpowiedzieć na pytanie czy chory zaspokaja swoje
potrzeby pokarmowe w wystarczającym stopniu. Wywiad
żywieniowy jest szczególnie istotny w grupie pacjentów ambulatoryjnych, którzy w przeważającej większości mogą jeść
i podstawową metodą leczenia niedożywienia w tej grupie
będzie modyfikacja diety naturalnej czy doustna suplementacja pokarmowa. Nie da się indywidualnie zmodyfikować
jadłospisu chorego bez wnikliwego wywiadu żywieniowego.
W badaniu fizykalnym szczególnie zwracamy uwagę na
objawy związane z niedożywieniem (niedowaga, wyniszczenie, wiotkie fałdy skórne <ramienny, brzuszny>, zanik mięśni
i tkanki podskórnej, zapadnięte powłoki brzuszne, bladość
skóry, kruchość i łamliwość paznokci, przerzedzone owłosienie w miejscach typowych w zaawansowanym niedożywieniu,
np. u anorektyczek meszek <lanugo>, zapadnięte oczy, bradykardia, hipotonia, nitkowate tętno, objawy otępienne.
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Niedożywienie ma negatywne skutki humanitarne
i ekonomiczne. Skraca jakość i długość życia, nie leczone
prowadzi do śmierci. Pacjenci niedożywieni częściej zapadają na inne schorzenia, w tym infekcyjne, które dłużej
się leczą. Częściej i dłużej przebywają w szpitalu, a pobyty te są wikłane zakażeniami oraz innymi powikłaniami.
Szczególnie zwiększa się ilość powikłań chirurgicznych.
Zwiększona chorobowość i śmiertelność pacjentów niesie
ze sobą konieczność znacznych nakładów finansowych na
służbę zdrowia, opiekę społeczną, rehabilitację. Pacjenci
niedożywieni częściej stają się niesamodzielni i wymagają opieki osoby drugiej-to także pociąga za sobą następstwa finansowe. Nie ma narządu i układu, którego funkcja
nie została by zaburzona w czasie niedożywienia.
Dokładna ocena stanu odżywienia składa się z wywiadu
chorobowego i żywieniowego, badania fizykalnego (w tym
oceny antropometrycznej), interpretacji badań laboratoryjnych i dodatkowych. Integralnym elementem pracy z chorym
niedożywionym jest ocena możliwości żywienia i zapotrzebowania odżywczego pacjenta. Poza typowym wywiadem
w rozmowie z pacjentem, należy zwrócić uwagę na schorzenie zasadnicze, szczególnie prowadzące do niedożywienia,
zmniejszenie przyjmowania posiłków, redukcję masy ciała,
utratę apetytu, dolegliwości towarzyszące jedzeniu, schorzenia gorączkowe, przewlekłe, farmakoterapię. Należy przyjrzeć
się sytuacji rodzinnej, socjalnej i materialnej pacjenta. Bardzo
ważny jest wywiad żywieniowy. Należy wypytać o odżywianie pacjenta: ilość i skład posiłków, pite płyny, apetyt. Warto
zapytać, o to kto kupuje jedzenie, przyrządza je, czy pacjent
je sam, czy jest karmiony. Czy posiłki są świeże i apetyczne?
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BMI

otyłość I stopnia

30-34,9

nadwaga

25-29,9

powyżej 110%

prawidłowa masa ciała

20-24,9

96%-109%

18-20

85%-95%

prawdopodobne
niedożywienie

niedożywienie
• lekkie

• umiarkowane

<18

• ciężkie
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Masa ciała jako % należnej masy ciała

Stan odżywienia

Badania laboratoryjne niezbędne także w ocenie stanu
odżywiania są to: morfologia krwi obwodowej, oznaczenie
stężenia białka całkowitego i albuminy w surowicy krwi, badanie funkcji wątroby, nerek, oznaczenia jonów i wiele innych.
Leczenie żywieniowe jest postępowaniem lekarskim obejmującym ocenę stanu odżywienia, ocenę zapotrzebowania
na substancje odżywcze, zlecanie i podawanie odpowiednich
dawek energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków
śladowych i wody w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania,
monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia. Powinno być
stosowane zawsze, gdy chory ma problem z zaspokojeniem
swoich potrzeb odżywczych. W zależności od potrzeb chory
powinien otrzymać: DSP (doustną podaż odżywek), żywienie
dojelitowe lub pozajelitowe.

75%-84%
70%-74%
< 69%

Podsumowanie
Jak najwcześniejsze rozpoznanie niedożywienia
i właściwa reakcja – zalecenie modyfikacji jadłospisu naturalnego, suplementacji diety czy terapii
żywieniowej powinno być rutynowym postępowaniem z pacjentem. Leczenie niedożywienia poprawia jakość i długość życia pacjenta, obniża koszty
farmakoterapii i koszty związane z hospitalizacją,
obniża śmiertelność, poprawia skuteczność terapii
chorób towarzyszących. Bez kompleksowej oceny
chorych z grupy niedożywienia oraz kompleksowego wdrażania wsparcia żywieniowego we wszystkich wskazaniach nie można mówić o nowoczesnej,
holistycznej i uczciwej opiece medycznej. ■
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Pearls™ – super pochłaniacz
saszetki żelujące i kontrolujące zapach
Czy możesz wyobrazić sobie brak przykrego zapachu z woreczka?
Także podczas opróżniania go.
Czy możesz wyobrazić sobie płaski i dyskretny
woreczek z zagęszczoną zawartością?
Czy możesz wyobrazić sobie nieprzerywany sen,
bez konieczności opróżniania woreczka
i wypuszczania gazów?
Komfort i bezpieczeństwo
Super pochłaniacz pearls™ zapewnia wszystkie korzyści
zwykłych saszetek żelujących jak:
• większy komfort
• minimalizacja ryzyka podciekania
• bardziej płaski i dyskretny woreczek
• rzadsze opróżnianie
• neutralizacja zapachów z woreczka
• redukcja odgłosów z woreczka
oraz dodatkowe korzyści dzięki nowej technologii Activeone™
zapewniającej kontrolę nad zapachami i zapobiegającej balonowaniu.
W trakcie badań laboratoryjnych oraz testów konsumenckich udowodniono, że
pearls™ znacząco zmniejsza lub całkowicie eliminuje niepożądane zapachy
– podnosząc poczucie komfortu oraz świeżości, zwłaszcza w trakcie
opróżniania oraz wymiany woreczka.
Opatentowana technologia kontroli zapachu jak również przeciw balonowaniu
woreczka Activeone zawarta jest w każdej maleńkiej saszetce. Wrzucenie jednej saszetki
do woreczka zapewni poczucie komfortu i dyskrecji noszonego woreczka. To bardzo istotne z uwagi
na fakt, iż balonowanie woreczka spowodowane nadmierną ilością zbierających się gazów podnosi ryzyko
podciekania treści jelitowej pod płytkę. 8 na 10 ileostomików używających peArLs twierdzi, że zapach z woreczka
został zmniejszony lub wyeliminowany.

• Zmniejszone balonowanie
• Większy komfort noszonego woreczka
• Zminimalizowane ryzyko podciekania
• Bardziej płaski i dyskretny woreczek
• Rzadsze opróżnianie
• Zmiejszone odgłosy z woreczka
• Wspomaga dobry sen bez obaw o awarię

szybKie, czyste i łAtwe do użyciA
1. Umieść całą saszetkę w woreczku – treść jelitowa zagęści
się. Nie rozrywaj saszetki przed włożeniem do woreczka.
2. Opróżnij woreczek jak zwykle.
Dodatkowe saszetki możesz wkładać przez otwór do
odpuszczania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Treść
jelitowa może być ciemniejsza po użyciu saszetek lub zawierać
czarne kropki. To oznaka działania systemu ActiveOne™.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi zawartą na
opakowaniu.

Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl
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AMD
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AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej
Tekst: Michał Fiedorowicz

AMD (ang. Age-related Macular Degeneration), czyli związane z wiekiem zwyrodnienie
plamki jest jedną z najczęstszych po jaskrze
i zaćmie przyczyn ślepoty osób dorosłych.
Ujawnia się ok. 50.-60. roku życia. Na AMD
cierpi w Polsce ponad 1,3 mln osób. Osoba,
u której zdiagnozowano AMD, ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności,
takich jak: czytanie, robienie zakupów czy
kierowanie pojazdem, a postępujące zmiany
mogą prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Dlatego warto się zbadać, choćby przy
okazji przypadającego w tym roku w dniach
25 czerwca - 1 lipca światowego tygodnia
świadomości tej choroby.
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„Mój wzrok tak się pogorszył, że nie widzę już
dobrze i gdy chodzę do kina przyjaciółka musi mi
podpowiadać <Teraz on ją całuje> lub <Teraz odchodzi> – wyznała w lutym tego roku aktorka Judi
Dench, podczas International Film Festival w Santa
Barbara, gdzie aktorka została uhonorowana nagrodą za całokształt twórczości. 82-letnia brytyjska aktorka, znana z tak pamiętnych ról jak szefowa Bonda
„M”, nie wybiera się na aktorską emeryturę – tylko
niedawno mogliśmy ją podziwiać jako królową Victorię w „Powierniku królowej” czy księżnę Dragomiroff w nowej wersji „Morderstwa w Orient Ekspresie”. Aktorka walczy z postępującą chorobą oczu
– zdiagnozowanym u niej sześć lat temu AMD, na
które chorowała także matka aktorki. „Nie mogę już
czytać, nie mogę malować tak jak dawniej. Jednak
to są negatywy. Nie chcę się na nich skupiać. Robię
wszystko to, co jeszcze mogę robić. I w jakiś sposób omijam te problemy ze zdrowiem” – opowiada
w wywiadzie dla „The Guardian“.
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CO TO JEST AMD?
AMD jest przewlekłą, postępującą chorobą centralnej
części siatkówki, tzw. plamki żółtej. Degeneracja plamki
żółtej jest główną przyczyną utraty wzroku u ludzi powyżej 50. roku życia. Występuje u ok. 9 proc. populacji,
częściej u kobiet, a jej częstość wzrasta z wiekiem: po
70. roku życia na chorobę tę cierpi 30 proc. populacji,
a po 80. roku życia już 50-60 proc. W Polsce z AMD
zmaga się ponad 1,3 mln osób, a rocznie przybywa blisko 14 tys. nowych chorych. W związku ze starzeniem
się społeczeństwa problem narasta, szacuje się, że do
2025 r. liczba osób z tym schorzeniem w naszym kraju
podwoi się.
Do typowych objawów zwyrodnienia plamki żółtej
należą: widzenie prostych linii jako linii falistych lub
zniekształconych, postępujący spadek ostrości wzroku,
szczególnie zauważalny przy czytaniu. Ponadto występuje zamglenie widzenia, zmiana kształtu obrazów.
Dochodzi do zaburzeń w rozpoznawaniu barw, adaptacji do ciemności oraz wrażliwości na kontrast. Objawy
mogą pozostać niezauważone, gdy dotyczą tylko jednego oka, ale gdy choroba obejmie drugie oko, stają
się bardzo uciążliwe dla pacjenta. Choroba postępuje
w różnym tempie i może prowadzić nawet do całkowitej
utraty wzroku.
AMD – POSTAĆ SUCHA I MOKRA
Wyróżnia się tzw. postać zanikową (suchą) i wysiękową
(mokrą) AMD. W postaci suchej (ok. 90 proc. przypadków) zmiany chorobowe zachodzą powoli, w ciągu miesięcy lub lat. W oku stopniowo giną komórki odpowiedzialne za prawidłowe odbieranie wrażeń wzrokowych
oraz za pracę siatkówki. Zaczyna szwankować widzenie
centralne. Choremu stopniowo pogarsza się wzrok. Następuje charakterystyczny zanik nabłonka barwnikowego siatkówki. Ponieważ komórki barwnikowe „opiekują
się” leżącymi pod nimi fotoreceptorami, ich zanik prowadzi także do degeneracji fotoreceptorów.
Wysiękowa AMD, która dotyczy ok. 10 proc. pacjentów charakteryzuje się dramatycznym przebiegiem – do
znacznego upośledzenia widzenia może dojść w ciągu
kilku dni. Znacznie częściej prowadzi też do całkowitej
utraty wzroku – 90 proc. niewidomych z powodu AMD to
chorzy z postacią wysiękową. Jej wyróżnikiem jest tzw.
neowaskularyzacja podsiatkówkowa, czyli powstawanie
nowych patologicznych naczyń krwionośnych. W miarę
postępu choroby na skutek wysięków i krwotoków z nowoutworzonych naczyń następuje degeneracja komórek
barwnikowych i fotoreceptorów.
CO POWODUJE AMD?
Występowanie AMD może mieć związek z predyspozycjami genetycznymi, ale także z pewnymi czynnikami
cywilizacyjnymi, jak niewłaściwe odżywianie, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, nieprawidłowe poziomy lipidów we krwi (cholesterolu i trójglicerydów),wieloletnie narażenie na intensywne światło
(np. podczas pracy na świeżym powietrzu).
Uważa się, że w patogenezę AMD zaangażowane są
cztery główne procesy zachodzące w fotoreceptorach

siatkówki i w ich bezpośrednim otoczeniu: lipofuscynogeneza oczna, druzogeneza, lokalny proces „para-zapalny” (ang.: parainflammatory) i neowaskularyzacja
siatkówki.
Lipofuscynogeneza oczna to proces skutkujący gromadzeniem w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki lipofuscyny. Nazwą tą określa się żółtobrązowy
barwnik, wytwarzany najprawdopodobniej podczas
procesów utleniania lipidów i lipoprotein;. jej ilość wzrasta z wiekiem, dlatego uważany jest za wewnątrzkomórkowy marker starzenia się. Ziarna lipofuscyny obecne są
w komórkach nerek, serca, nadnerczy i tkanki nerwowej.
Tzw. „plamy wątrobowe“ na skórze są złogami lipofuscyny w komórkach skóry. Tworzenie lipofuscyny ocznej jest
procesem związanym z ciągłą wymianą zewnętrznych
fragmentów fotoreceptorów. Fragmenty te są fagocytowane przez sąsiadujące z fotoreceptorami komórki
nabłonka barwnikowego – ale wraz z wiekiem, w wyniku
ograniczonej aktywności lizosomalnych enzymów degradujących, dochodzi do gromadzenia się we wnętrzu
fagolizosomów nierozpuszczalnych złogów.
Nadmierna ekspozycja na światło może powodować
tzw. stres oksydacyjny. Może on być związany z silną
akumulacją lipofuscyny w komórkach barwnikowych.
Lipofuscyna w wyniku ekspozycji na światło generuje
wolne rodniki:. Ich tempo powstawania jest zależne od
intensywności światła, ale także od długości fali – światło niebieskie (400-520 nm) powoduje większą produkcję O 2 - niż światło czerwone (660-730 nm) lub białe.
W ekspozycji na światło dochodzi więc do uszkodzenia
zarówno fotoreceptorów jak i komórek barwnikowych.
Rodzaj uszkodzenia zależy od wielu czynników – m.in. od
intensywności światła, czasu ekspozycji i długości fali.
Druzogeneza to proces odkładania się pomiędzy warstwą komórek nabłonka barwnikowego a błoną Brucha
nierozpuszczalnych złogów białkowo-lipidowych zwanych druzami. Druzy tworzą się przede wszystkim w części centralnej siatkówki, w okolicy plamki żółtej, co jest
związane ze szczególnie intensywnym stresem wolnorodnikowym w tej okolicy.
Lokalny proces para-zapalny w siatkówce jest prawdopodobnie tkankową odpowiedzią adaptacyjną na lipofuscynogenezę oczną i druzogenezę. Jest to proces
zapalny o niskiej intensywności - stanowi stadium pośrednie pomiędzy rozwiniętym stanem zapalnym zachodzącym z naciekami komórek układu odpornościowego
i prowadzącym do destrukcji tkanek a normalną homeostazą tkankową w której następuje eliminacja umierających komórek na drodze „niezapalnej” apoptozy.
Neowaskularyzacja, do której dochodzi w wysiękowej
postaci AMD, polega na tworzeniu naczyń włosowatych
tuż pod siatkówką w obszarze plamki - czyli w miejscu,
w którym naturalnie one nie występują. Jest ona skutkiem lokalnej czynnościowej przewagi czynników proangiogennych (głównie czynnika wzrostu śródbłonka
naczyniowego VEGF (z ang. vascular endothelial growth
factor) nad czynnikami antyangiogennymi. VEGF stymuluje powstawanie nowych naczyń, zwiększa ich przepuszczalność, a także nasila odpowiedź zapalną. Nowo
tworzone włośniczki są zazwyczaj kruche i nieszczelne,
czego skutkiem są wysięki i krwotoki.
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DIAGNOSTYKA
Najważniejszą metodą stosowaną w diagnostyce jest
podstawowe badanie okulistyczne obejmujące badanie
ostrości widzenia oraz ocenę dna oka przez lekarza okulistę. Po ukończeniu 50 lat dokładne badania okulistyczne powinno się wykonywać co roku. Niestety z badań
przeprowadzonych w kwietniu 2012 r. przez TNS wynika,
że co trzeci Polak po 15. roku życia nigdy nie był u okulisty.
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Gdy okulista wykryje zmiany degeneracyjne centralnej siatkówki, może rozszerzyć diagnostykę o nieinwazyjne badanie OCT (tomografia oka) i angiografię fluoresceinową. Badanie to rozpoczyna się od wstrzyknięcia
do żyły pacjenta barwnika - fluoresceiny. Następnie
wykonywana jest seria zdjęć dna oka, na których widzimy rozkład tego znacznika. Warto jest również samemu
regularnie wykonywać proste badania określane jako
test Amslera. Polega on na wpatrywaniu się w centralnie
położony punkt na kwadracie podzielonym siatką linii.
Przy AMD pojawiają się wówczas zniekształcenia linii lub
mroczki (ciemne plamy) w polu widzenia. Dodatkowo istnieją aplikacje na smartfony zawierające testy i badania
pozwalające wstępnie zdiagnozować oraz monitorować
schorzenie. W kwietniu 2015 roku amerykańska Agencja
Żywności i Leków zaaprobowała aplikację monitorującą
AMD mVT (na iPada i smartfony Apple), która pozwala pacjentowi wykonać krótkie, kilkuminutowe badania
kontrolne w domu (zwykle co dwa tygodnie). Aplikacja
przesyła wyniki do portalu, do którego dostęp ma okulista danego pacjenta – w razie znaczącej zmiany w wynikach badania, lekarz jest o tym powiadamiany.
JAK LECZYĆ?
W leczeniu wysiękowej postaci AMD stosuje się z dobrymi rezultatami terapię antyangiogenną. W użyciu jest
kilka preparatów o działaniu antyangiogennym (czyli hamującym powstawanie patologicznych naczyń krwionośnych): m.in Avastin, Lucentis czy Macugen. Leki te podawane są doszklistkowo. W trakcie badań klinicznych
są też inne substancje o działaniu antyangiogennym.
Stosowane są też inne metody leczenia wysiękowego
AMD – terapia laserowa i fotodynamiczna. Terapia laserowa polega na niszczeniu nieprawidłowych naczyń
krwionośnych światłem lasera. Terapia jest najbardziej
skuteczna, gdy naczynia są rozwinięte poza centrum
plamki żółtej – z tego względu do terapii kwalifikuje się
niewielki odsetek chorych. Dostępna jest również tzw.
metoda fotodynamiczna, polegająca na wprowadzeniu
do krwiobiegu barwnika – werteporfiny wychwytywanego przez patologiczne naczynia w oku. Tylko one są
później niszczone za pomocą lasera. Procedura ta pozostawia nienaruszone zdrowe tkanki, co sprawia, że jest
bardziej skuteczna niż chirurgia laserowa. Pacjent po zabiegu musi przez 5 dni unikać światła słonecznego i jaskrawego światła w pomieszczeniach, aby chronić swoje
naczynia krwionośne przed działaniem werteporfiny.
Niestety możliwości leczenia zanikowej postaci AMD
są znacznie skromniejsze. Ponieważ dużą rolę w rozwo-
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ju AMD odgrywa stres oksydacyjny terapia polega też
na ograniczaniu uszkodzenia siatkówki powodowanego
działaniem wolnych rodników. Można ograniczyć m.in.
dzięki diecie bogatej w przeciwutleniacze – witaminy
i minerały obecne w jedzeniu. Te tzw. zmiatacze wolnych rodników były przedmiotem bardzo wnikliwych badań w ramach programów AREDS i AREDS2, w których
śledzono postępy choroby w bardzo dużych grupach
pacjentów przyjmujących zalecane przez AREDS „koktajle” antyoksydantów (w ramach AREDS2 przebadano
4000 pacjentów). Przyjmowanie witaminy A, E, β-karotenu i cynku ograniczał postęp zanikowego AMD.
Prowadzone są intensywne badania mające na celu
opracowanie nowych terapii w leczeniu zanikowej AMD.
Duże nadzieje wiązane są m. in. z wykorzystaniem komórek macierzystych, które dysponują potencjałem pozwalającym im na przekształcanie się w różne rodzaje komórek i odbudowanie uszkodzonej siatkówki. Naukowcy
z University of Southern California opublikowali w tym
roku w czasopiśmie „Science Translational Medicine”
wyniki badań klinicznych, w których wszczepili pięciu
pacjentom z AMD specjalnie przygotowane implanty zawierające komórki macierzyste umieszczone na materiale, który ma naśladować „opiekuńcze” działanie warstwy
barwnikowej siatkówki. Implanty były dobrze tolerowane przez pacjentów, których obserwowano przez rok
od implantacji, zahamowały także rozwój choroby u badanych pacjentów. Innej grupie badaczy z Moorfields
Eye Hospital w Londynie udało się przywrócić zdolność
czytania u dwóch pacjentów z wysiękową AMD, którym
wszczepili implant składający się ze specjalnie zmodyfikowanych komórek barwnikowych siatkówki. ■

INTELIGENCJA NATURY
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MIĘDZY MŁOTEM
A KOWADŁEM
Tekst: Bianca-Beata Kotoro
stów bliskości wobec siebie, a teraz mają przed sobą osoby
wylewające na siebie pomyje i skaczące sobie do gardła.

Rozwiedliście się, a przyjaciół mieliście wspólnych. Z nimi też rozwód? A może znajomi powinni opowiedzieć się po jednej ze stron? Czy
jest możliwe pozostanie obopólnym przyjacielem rozwiedzionych? To z pewnością dylematy
nie jednej osoby...
Są ludzie, którzy chcą pozostać w dobrych stosunkach
z obiema stronami po rozwodzie. Trudno im wysłuchiwać
oskarżeń na temat byłego partnera czy partnerki. Nie chcą
trzymać niczyjej strony. Nie chcą też stwarzać takich pozorów.
Czy jest na to rada? Omówienie z przyjaciółmi sytuacji,
i z góry im powiedzenie, że nie oczekujemy, aby byli po którejś ze stron. Można również poprosić, by przerwali nam, gdy
się zagalopujemy w naszych monologach nienawiści i złości
na byłego towarzysza życia. To umożliwi im kontakt zarówno
z nami, jak i z naszym byłym partnerem czy partnerką. W innej sytuacji będą zdezorientowani. Przecież to oni jeszcze
niedawno byli świadkami naszego bycia razem, naszych ge-

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

Coraz gorzej znoszę nienawiść i wściekłość, z jaką nawzajem o sobie mówią - mówi Anna R. dyrektor finansowy dużej
firmy, która jest w sytuacji okołorozwodowej swoich przyjaciół, a u których była świadkiem na ślubie i dodaje: - A poza
tym każde wymaga ode mnie bezwzględnej lojalności. Obydwoje są dla mnie ważni. Znamy się i przyjaźnimy od drugiego roku studiów. To już 26 lat! Nie chcę tego stracić. - Takich
lub podobnych sytuacji doświadczamy w naszym otoczeniu.
Bardzo trudno jest żyć z presją, gdzie oczekiwania są takie,
że mamy opowiedzieć się po którejś ze stron.
A co zrobić, gdy wcześniej byliśmy koleżanką tylko jednego
z nich - żony, a mąż poznał nas dzięki niej (lub na odwrót)?
Wtedy zazwyczaj jesteśmy traktowani jak posag wniesiony do
małżeństwa, który można zabrać, kiedy się ono kończy. Czy
tak powinno być? Czy znajomi naprawdę muszą opowiadać
się po jednej ze stron? Idealne rozwiązanie, rzadko niestety
występujące, to utrzymanie wspólnych znajomości, nie obrażanie się na przyjaciół za to, że ci kolegują się z obojgiem rozwodników. Ale to wymaga oddzielenia spraw rozwodowych
dotyczących tylko dwojga ludzi o reszty. W życiu górę biorą
zwykle emocje. One dokonują roszad na linii rozwodnicy i ich
najbliższe otoczenie.
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U mnie zwyciężyła babska solidarność i wzięłam stronę
przyjaciółki. - opowiada ze smutkiem Dominika, lekarka z Lublina. Mimo że zawsze lubiłam jej drugą połowę, to jednak
łatwiej było mi zrozumieć pretensje jej niż argumenty jego.
Poza tym, prawda jest taka, że większość facetów to niestety
egoiści, bałaganiarze i lekkoduchy. Więc uważam, że kobiety
powinny trzymać się razem.
Jeśli mamy takie przekonania wobec mężczyzn, to w pierwszym odruchu zaczniemy współczuć kobiecie. Staniemy się jej
sercowym pogotowiem i mankietem do wypłakania oraz wysłuchamy najgorszych rzeczy pod adresem jej byłego. Przecież rozstanie wywołuje silne wzburzenie i poczucie krzywdy,
które zwykle uruchamia lawinę gniewu i rozżalenia. Zwłaszcza
u pań, które są jednak bardziej emocjonalne.
Mała rada - Nie dajmy się wciągnąć w seanse nienawiści
wobec mężczyzny! Nie uczestniczmy w wylewaniu pomyj na
jego głowę, bo same możemy utonąć w tym morzu nienawiści. To bardzo toksyczne i wypalające. Udzielmy znajomej jak
najwięcej wsparcia, ale powstrzymajmy się przed obrzucaniem błotem jej eks. Nie dajmy się też wciągnąć w planowaną
zemstę pod tytułem: „Ja mu jeszcze pokażę, pożałuje że ze
mną zadarł”.
Proszeni jesteśmy na świadków do sądu i do tego namawiani do mówienie rzeczy, których osobiście nie widzieliśmy,
przeciw drugiej stronie? Nie dajmy się wciągnąć w taki konflikt! Oczywiście, gdy odmówimy uczestnictwa w rozprawie,
koleżanka czy kolega może to odebrać jako gest przeciwko
nim. Być może ta osoba pomyśli, że albo ją potępiamy, albo
jesteśmy nielojalni i skrycie kibicujemy drugiej stronie. Mimo
wszystko powinniśmy postawić na uczciwość. Jeśli widzieliśmy to, co mielibyśmy potwierdzić w sądzie, zróbmy to. Ale
gdy jesteśmy proszeni o fałszywe zeznania, odmówmy. Jako
przyjaciele weźmy dzień wolny w pracy i pójdźmy do sądu
jako wsparcie, a nie strona w konflikcie. Nasza obecność na
pewno podniesie na duchu. Prawdziwi przyjaciele powinni
zrozumieć, że nie można od nas wymagać takich rzeczy!
Dobrze jest uświadomić przyjaciółce czy przyjacielowi, że
decyzja o rozstaniu należy tylko do nich. Cokolwiek postanowią, sami muszą liczyć się z konsekwencjami i nie mogą
przerzucać odpowiedzialności na innych. Dlatego bądźmy
wsparciem, pozwólmy wygadać się stronom, bez oceny i
wartościowania. Nawet jeśli przyświeca nam myśl, że wina
leży po jednej stronie (choć naprawdę nigdy tak nie jest). Nie
mówmy: „Ja na twoim miejscu na pewno bym go zostawiła/
ją zostawił”. Łatwo ferować wyroki, kiedy sprawa nie dotyczy nas bezpośrednio. Pozwólmy więc, by przyjaciółka czy
przyjaciel usłyszeli swoje myśli i dokonali własnego wyboru,
abyśmy w przyszłości nie usłyszeli: „To przez ciebie, to ty mi
tak poradziłeś”.
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urodzin i chcielibyście, aby wasi rozwiedzeni przyjaciele, obydwoje w nim uczestniczyli.
Chcecie poinformować i zaprosić na uroczystość oboje.
Rada: W takiej sytuacji powinniśmy otwarcie
uprzedzić każde z nich o tym, że eks też będzie
obecny. To dorośli ludzie i sami zdecydują, czy
są w stanie wytrzymać razem na jednym spotkaniu, czy wolą nam złożyć życzenia na osobności. Możemy też wspólnie ustalić jakieś inne
wyjście. Jeśli rzeczywiście rozwodnicy nie są
w stanie nawet patrzeć w swoją stronę, to zaproponujmy: „Skoro nie chcecie się u mnie widywać, to może przychodźcie na zmianę - raz
jedno, raz drugie”. Grunt to szczerość i znalezienie rozwiązania najlepszego dla wszystkich.
Bo przecież nie sposób, abyśmy za każdym razem wyprawiali dwie imprezy, aby oni na siebie nie wpadli.
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Przyjaciel wypytuje was o swoją byłą żonę,
z którą też jesteście w kontakcie.
Rada: Nie powinniśmy relacjonować, co się
dzieje w jej życiu, bo ona może sobie tego nie
życzyć. Odmówmy delikatnie i zapewnijmy,
że w odwrotnej sytuacji postąpilibyśmy tak
samo. Bądźmy po prostu uczciwi. Poza tym
przekazywanie jednej stronie informacji o tym,
jak wiedzie się tej drugiej, grozi zamieszaniem
i zazwyczaj stwarza pole do błędnych interpretacji. ■

Bez względu na to, w jakiej atmosferze przebiega rozstanie
naszych przyjaciół, to jest ich konflikt, ich wojna. Nie pozwólmy, by któreś z nich prowadziło ją naszymi rękami. Pomagajmy i wspierajmy, ale tak, by nie szkodzić temu drugiemu. Tak,
abyśmy zawsze mogli spojrzeć sobie w twarz, gdy spotkamy
się na ulicy czy wspólnej imprezie.
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Ból i jego leczenie
- równowaga
kwasowo-zasadowa
część 3
Tekst: Gabriela Wachowiak-Andersen
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Odczuwanie bólu, jak zresztą i innych dolegliwości, jest zawsze zależne od stanu całości
organizmu. Ten z kolei zależy od wielu czynników, z których jeden to równowaga kwasowo-zasadowa.
Podstawową jednostką wszystkiego co żywe
jest komórka. W niej odbywają się niezliczone reakcje chemiczne, które są decydujące
dla utrzymania życia. Żeby jednak mogły one
przebiegać normalnie, komórka musi zachować stabilne środowisko, które w normalnych
warunkach jest lekko zasadowe (alkaliczne)
i ma odczyn pH 7,35-7,50.

pH to jednostka określająca stopień kwasowości
lub zasadowości związku. I tak zawartość jonów
wodoru (H+) wyznacza kwasowość, a wodorotlenku (OH-) - zasadowość. Skala przyjmuje wartości
od 1 do 14, gdzie liczby poniżej 7 to odczyn kwaśny, a powyżej zasadowy.

neutralny
kwaśny

alkaliczny

skala pH
PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

Jak widać, pH komórki jest bardzo ograniczone i dlatego
też trzeba dużo wysiłku ze strony organizmu, żeby je w tych
granicach utrzymywać. Mamy co prawda do tego efektywne
systemy, zwane buforami, ale przy chronicznym zakwaszeniu
mogą się okazać niewystarczające. Bufory te znajdują się we
krwi. Do nich należą system dwutlenku sodu, hemoglobiny,
proteinowy (białkowy) i fosfatowy. Działają one m.in. dzięki
obecności wapnia, magnezu, potasu i manganu oraz wielu
innych substancji, które powinny być dostarczane z pożywieniem. Tak więc to, co jemy, odgrywa tu zasadniczą rolę.
Już 400 lat przed Chrystusem, Hipokrates zwany ojcem
współczesnej medycyny, powiedział: „niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Niestety,
jego stwierdzenie nie zdobyło posłuchu w „świecie medycznym”. W historii medycyny byli lekarze i naukowcy, którzy zupełnie wykluczali wpływ jedzenia na stan zdrowotny. Dzisiaj
wiemy z pewnością, że pożywienie jest dla zdrowia bardzo
ważne. Jednakże od czasów Hipokratesa nasze pożywienie
przeszło i nadal przechodzi radykalne zmiany, które niestety nie zawsze są pozytywne: zanieczyszczenie chemikaliami,
agresywna obróbka cieplna, fast food, konserwacja, modyfikowanie genów itd. Wszystko to prowadzi do obniżenia naturalnej zawartości witamin, minerałów i substancji śladowych,
potrzebnych do utrzymania zasadowego pH.
Również nasze zwyczaje „dietetyczne” uległy zmianie. Jeśli porównać jedzenie spożywane przez naszych praojców
do tego, co dzisiaj jest dietą przeciętnego człowieka to na
przykład: spożycie tłuszczu wzrosło 2-krotnie, cukru 10-krotnie, soli 4-krotnie podczas kiedy zawartość witaminy C spadła z 1 000 do 60 miligramów! Stwierdzono, że odizolowane,
prymitywne społeczności (Nowa Gwinea, Borneo) poddane
naszej, nowoczesnej diecie w ciągu 10 lat zaczynają wykazywać objawy znanych nam chorób cywilizacyjnych, szczególnie krążenia, serca oraz otyłość.
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Zakwaszenie organizmu odbija się, a nawet może
uszkodzić właściwie wszystkie organy ciała:
• Układ moczowy narażony jest na zapalenie pęcherza, zapalenie prostaty, grzybicę organów płciowych (zakażenie wtórne).
• Organizm broniąc się wydala kwas poprzez m.in.
błonę śluzową układu pokarmowego. Stąd kwaśne
odbijania i palenie w przełyku. Jeśli nadmiar kwasu
stanie się chroniczny, może dojść do wytworzenia
wrzodu żołądka.
• W jelitach może dojść do stanu zapalnego (colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego-Crohn’a) oraz
do grzybicy (Candida), która jest w tym wypadku zakażeniem wtórnym i opornym na leczenie środkami
przeciwgrzybicznymi.
• Negatywny wpływ na układ oddechowy będzie
widoczny w tendencji do zapalenia oskrzeli i astmy.
• Skóra da objawy zakwaszenie przez nasilenie wypadania włosów, w ekstremalnych przypadkach
całkowite wyłysienie. Mogą pojawiać się także
różnego rodzaju egzemy.
• Jeśli organizm nie podoła neutralizacji
nadmiaru kwasu, zużywa zasadowe substancje z kości (wapń i magnez) co prowadzi do osteoporozy.
• Tkanka łączna (mięśnie, ścięgna, stawy) jest „rezerwowym śmietnikiem”, nazywanym też „trzecią nerką”. Stąd nadmiar
kwasów gromadzi się tu, powodując bóle,
skurcze, napięcie, sztywność.

Zakwaszenie wywołuje ból, najczęściej w tkankach organów wyżej wymienionych, ale także potęguje ból już istniejący z powodów chorób - szczególnie nowotworowych. Poza
tym powoduje osłabienie mięśni (w tym sercowego!), cukrzycę, zmęczenie, niepokój wewnętrzny, ból głowy, zaburzenia
snu a także sprzyja powstawaniu nowotworów, bo te rozwijają się wyłącznie w środowisku zakwaszonym.
Widać więc, że jest wystarczająco dużo powodów, aby zainteresować się tym problemem i jak najszybciej zaradzić zakwaszeniu. I nie chodzi tu o zażywanie kolejnej tabletki, ale
o konieczne zmiany diety i stylu życia.
Poza pożywieniem, wpływ na pH naszego organizmu mają:
stres, przepracowanie, brak ruchu i snu, lekarstwa oraz złe
emocje (zazdrość, agresja, wściekłość).
Pożywienie nie tylko musi być w większości zasadowe, to
jeszcze powinno być odpowiednio długo przeżute (25-30
razy każdy kęs), bo połykanie nierozdrobnionego jedzenia
nie pozwala na wykorzystanie całej jego zawartości i przez
to potęguje zakwaszenie. W idealnej sytuacji przynajmniej
1/3 posiłku powinny stanowić jarzyny.

przowe, drób i wszystkie ich przetwory), jaja, ryby i małże,
olej słonecznikowy, kukurydziany i z pestek winogron; orzeszki ziemne i włoskie; margaryna, cukier, wszelkie słodycze, alkohol, kawa i herbata (poza ziołową), napoje typu cola i jej
podobne; tytoń.
Pokarmy alkalizujące to między innymi: owoce (szczególnie
rodzynki, daktyle, avocado, cytrusy) jarzyny (ziemniaki, szpinak, sałata, grzyby); olej z oliwek tłoczony na zimno; migdały,
gryka, proso; pestki z dyni; kokos, algi morskie, czosnek, imbir. Jarzyny naturalnie fermentowane - kapusta, ogórki oraz
zakwaszone produkty mleczne (jogurt, kwaśne mleko).
Proszę zwrócić uwagę na pozornie paradoksalne zjawisko:
pokarmy kwaśne, jak cytryna, w organizmie dają reakcję zasadową a słodki cukier, zmienia się w kwas. Co więcej, okazuje się, że ten sam produkt może u kogoś być kwasotwórczym
a u innej osoby zasadowym. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy indywidualnościami z różną przemianą materii, aktywnością hormonalną, funkcją trawienną, temperamentem itd.
Na tej podstawie zostało przeprowadzonych wiele prób
podzielenia ludzi na typy. Najbardziej udanej, choć
też nie idealnej, dokonał dr Peter J. D’Adamo,
który podzielił nas na cztery grupy według
grupy krwi, a więc A, B, AB i 0. (Zainteresowanych odsyłam do jego książki albo internetu.) Ten podział jest bardzo pomocny
w dobraniu odpowiedniej diety, ale i bez
tych wiadomości można już dziś poczynić
kroki dla poprawy równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Możemy zacząć od
przygotowania bulionu jarzynowego, który
pasuje do wszystkich grup krwi: po 25 dkg rozdrobnionych brokułów, jarmużu, marchwi, cukinii,
zielonej fasolki i selera naciowego, 1-2 pory zalewamy
2 l wody i gotujemy 20 min na wolnym ogniu. Przecedzamy
i popijamy przez cały dzień.
Pomocne też jest picie sody oczyszczonej (Natron, dwuwęglan sodu). W szklance przegotowanejale tylko ciepłej wody,
rozpuszczamy 1/2 do 1 łyżeczki sody. Roztwór ten pijemy
o godz. 10 i 16. W razie potrzeby dodatkowo przed snem.

Żeby nasze wysiłki dały pełen efekt
dołączamy dziennie:
• 2-2,5 l płynów (woda i herbata ziołowa),
pitych między posiłkami;
• umiarkowany wysiłek fizyczny
(np. 3-4 km energicznego marszu);
• wspaniały nastrój. ■

Życzę powodzenia.

Pokarmy zakwaszające to między innymi: produkty zbożowe (chleb, makarony, ciasta), żółte sery, mięso (wołowe, wie-
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Pożycz łopatkę!
Tekst: Karolina Ślusarczyk

Jako mama dwójki dzieci jestem częstą bywalczynią wszelkiego rodzaju placów zabaw,
skwerów, parków, skateparków, zalewów,
w szczególności latem. Łączę przyjemne, czyli spacer, ruch z pożytecznym, czyli budowaniem bliskości z córkami. Ja zaspokajam swoje potrzeby, a dzieci swoje. I właśnie podczas
takich wizyt w miejscach publicznych, gdzie
spotykają się dzieci w różnym wieku oraz ich
opiekunowie mam okazję usłyszeć (zupełnie
przypadkiem) mnóstwo mądrości życiowych
dotyczących wychowywania dzieci. I dziś słowo o jednej z nich
                               -

dzieleniu się.
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„Pożycz Jasiowi łopatkę”
To jest mój hit - opiekunowie nakłaniają małe dzieci
do tego, by „pożyczały” swoje zabawki innym dzieciom
tylko dlatego, że tamte domagają się tego, i to najczęściej głośno i dobitnie. Dziecko dwu-, trzyletnie dzieli
się niechętnie. Nie dlatego, że chce być złośliwe i jest
samolubne - po prostu jest na takim etapie rozwoju,
kiedy kształtuje się jako samodzielna jednostka. W konsekwencji najczęściej efekt jest odwrotny do zamierzonego - tzn. dziecko nie dzieli się, w dodatku złości, nie
rozumie dlaczego ma komuś oddać swoją zabawkę. I po
chwili płacze już dwójka maluchów.
Świetnie, że opiekunowie chcą pokazać dziecku czym
jest empatia. Jednak sposób jest po prostu nieodpowiedni. W rezultacie dziecko zamiast się dzielić - rywalizuje, czasem nawet ukrywa swoje zabawki w obawie
przed innymi dziećmi, jest też mało otwarte na rówieśników.
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Mały egoista - czy to źle?
Hojności, której oczekują od dziecka opiekunowie, nie można się nauczyć. Ona wynika z doświadczeń,
rozwoju emocjonalnego i po prostu do niej się dorasta (lub nie).
Zadaniem opiekuna jest zatem
umiejętnie pokazać dziecku,
że dzielenie wiąże się z wyborem, a nie przymusem. Że to
miła czynność, która zwykle
poprawia nastrój, ale nie jest
konieczna. Warto pokazać
dziecku, że dawanie (a nie tylko branie) jest przyjemnością.
Jest na to kilka sposobów.
Przede wszystkim warto dać
dziecku przestrzeń - zapewnić je,
że dana zabawka jest jego, że ma
prawo się nią bawić. A co jeśli siostra
też chce się nią pobawić? Zasugerujmy
dziecku, żeby określiło za jaki czas będzie
w stanie pożyczyć jej swoją zabawkę i na jak
długo. Dziecko uczy się dzielenia, ale na własnych
zasadach. Warto podkreślić takie chwile i mówić o uczuciach. Czasem pożyczenie komuś swojej zabawki jest
trudne, sprawia, że dziecko jest smutne. Jednak częściej
okazuje się, że radość obdarowanego udziela się i darczyńcy - wtedy oboje są szczęśliwi. To właśnie dziecko
musi poczuć i doświadczyć. I od razu dodam - zwykle
jedna czy dwie „lekcje” to za mało. Na wykształcenie
się empatii potrzeba trochę czasu. A jeśli dorzucimy
do tego temperament malucha - może okazać się, że
umiejętność dzielenia się nie ujawni się w najbliższych
latach. Ci mniej uprzejmi mówią wtedy o naszych dzieciach, że są „małymi egoistami”. Nie uważam, by było
to trafne określenie. Bo czego wymagamy od naszych
dzieci? Chcemy, by każdemu na zawołanie oddawały
swoją własność? Chcemy, by za kilka lat kiedy jakiś znajomy poprosi go o telefon oddały mu go z uśmiechem
na twarzy? Zdecydowanie nie!.

Chwalić, czy nie chwalić?
Rozmowy rodzica z dzieckiem o uczuciach nie należą do łatwych. Wiążą się z masą niezrozumiałych dla
dziecka słów. Nam pomagają książki - na rynku nie brakuje świetnych pozycji dostosowanych do danych grup
wiekowych. Wieczorny rytuał czytania jest też okazją
właśnie to takich rozmów. I jeszcze kwestia chwalenia
dziecka. Mam co do niej mieszane uczucia. Na placach
zabaw co rusz słyszę, „świetnie”, „brawo”, „dałeś radę”.
Opiekunowie chwalą dzieci często, chyba nawet za często. Mnie też się to zdarza, ale staram się opisywać konkretne „zasługi” dziecka. Przykładowo: „Cieszę się, że
udało ci się wspiąć na sam szczyt” albo „Podoba mi się,
że zbudowałaś taki duży zamek z piasku”. Nie sądzicie,
że niby mówimy o tym samym, ale jednak te pochwały
brzmią inaczej? Doceniamy dziecko za konkretne działanie, dopingujemy je, a dzięki temu budujemy w nim
ciekawość świata i ludzi. A czy ono w przyszłości się tą
wiedzą z kimś podzieli - już samo zdecyduje. ■

www.dziecisawazne.pl
www.natuli.pl
www.nosidla.pl
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Mózg

RZĄDZI

Tekst: Iza Holz

Nasz niezastąpiony narząd
Odpowiada za wszystkie nasze decyzje, sprawia, że
się zakochujemy, uzależniamy, lepiej lub gorzej przyswajamy wiedzę. Jego funkcjonowanie jest ciągle zagadką.
Doktor Kaja Nordengen zabiera nas w fascynującą podróż, która wiedzie przez niezbadane terytoria naszego
mózgu. Z poczuciem humoru i dystansem opowiada
o tym, co nam w „głowie siedzi”. „Mózg rządzi” czyta
się jak świetną powieść.
Kiedy następuje śmierć mózgu, umiera jego posiadacz. Jeśli wyraził przedtem zgodę, można pobrać jego
narządy – serce, nerki, płuca, wątrobę. Wszystko, oprócz
mózgu. To wizja przyszłości, ale przy tej okazji niewątpliwie pojawią się pytania natury etycznej, ponieważ osoba, która dostanie taki mózg, na pewno nie będzie już
sobą. To dzięki mózgowi jesteśmy tym, kim jesteśmy, to
mózg sprawia, że mamy taką, a nie inną osobowość. Dlatego nie da się przeszczepić mózgu bez osoby, do której
pierwotnie należał.
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Szkolna powtórka. Malarstwo i muzyka...
Sport to nie tylko mięśnie, malarstwo i muzyka nie
powstają tylko dzięki sprawności rąk. Wszystkim zarządza nasz system operacyjny czyli mózg. Na pewno
większość tych informacji np. jak zbudowany jest mózg,
powinniśmy znać ze szkoły, ale mogę się założyć, że
niewiele z tego pamiętamy. Autorka serwuje nam bardzo interesującą powtórkę, którą naprawdę warto przerobić. Czy wiecie, że pień mózgu to nasz stróż, a jego
komórki regulują oddychanie, rytm serca, sen i nigdy
nie są w stanie spoczynku? Albo dlaczego chwiejemy
się i zataczamy, kiedy jesteśmy pod wpływem alkoholu?
Z tyłu pnia mózgu leży móżdżek, który odpowiada za
koordynację ruchów oraz utrzymanie równowagi. Pijąc
alkohol, zaburzamy jego pracę. Jak się okazuje, ma on
także znaczenie, jeśli chodzi o cechy osobowości – bez
prawidłowo funkcjonującego móżdżku mówilibyśmy,
co nam ślina na język przyniesie i robilibyśmy to, na co
w danej chwili mielibyśmy ochotę. Ciało migdałowate,
które leży tuż za skronią, odpowiada za nasze emocje
i za motywację, a niedaleko położony hipokamp (hippocampus - konik morski po łacinie) za pamięć i orientację przestrzenną. Zdecydowanie rozleniwiamy go, kiedy
mamy włączony GPS. Veronique Bohbot, badaczka ludzkiego mózgu uważa, że nagminne z niego korzystanie na
dalszym etapie życia może prowadzić do jego otępienia
w typie alzheimerowskim. Nie grozi to taksówkarzom
– londyńscy mają dużo większy hipokamp od przeciętnych ludzi. A przecież mamy wrodzony zmysł kierunku.
To właśnie hipokamp zbiera i podsumowuje informacje
od kory węchowej, słuchowej, wzrokowej, czuciowej i od
jąder podstawnych, związanych ze stanami emocjonalnymi. Tak tworzy się wspomnienie. To nie hipokamp pozwala nam być matematycznymi orłami. Ci, którzy nimi
są, zawdzięczają to korze mózgowej. To ona czyni z nas
ludzi i sprawia, że jesteśmy zupełnie niepowtarzalnymi
istotami – mamy poczucie humoru (nie wszyscy) i posługujemy się mową. Kora mózgowa dzieli się na płaty
(ciemieniowy, skroniowy, potyliczny, czołowy). Te obszary pozwalają nam myśleć analitycznie, przewidywać konsekwencje naszych działań i planować przyszłość. Oczywiście nie działają one niezależnie od siebie, funkcjonują
dzięki temu, że wszystkie komórki nerwowe w mózgu
należą do sieci neuronów. Tych komórek nerwowych
w naszym mózgu jest aż 86 miliardów.

jest większy w porównaniu z grupą kontrolną. Badacze
ciągle szukają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób informacje są zapisywane w mózgu. Wiemy mniej więcej
jak wygląda proces stykania się neuronów i że synapsa
jest miejscem, w którym impuls przenoszony jest z jednej komórki nerwowej na drugą. Dlatego naszym celem
jest posiadanie jak najwięcej synaps, łatwiej wtedy stawić czoła przeciwnościom. Najlepszym sposobem na ich
posiadanie i zwiększenie liczebności jest nauka czegoś
nowego. Kurs tańca, nowy sport, język, cokolwiek. Pamiętajmy, że tylko te synapsy, których używamy, zostają
utrwalone. Jeśli więc nie powtarzamy, tego, czego już
się nauczyliśmy – zanikają.

Mózg i mity
Doktor Nordengen obala też kilka mitów, jak chociażby ten, że wykorzystujemy tylko 10% swojego mózgu.
Wykorzystujemy 100% ponieważ w innym przypadku nie
wykształciłby się na drodze ewolucji z powodu zbyt wysokiego zużycia energii. Nieprawdą jest też, że mężczyźni mają lepszą orientacją przestrzenną niż kobiety – chociaż prawdą jest, że kierują się odmiennymi strategiami
odnajdywania drogi. Kobiety korzystają z punktów informacyjnych takich jak wieże czy kościoły, mężczyźni
natomiast częściej zwracają uwagę na kierunek. Dlatego statystycznie to kobiety częściej odnajdują drogę.
Nerwy węchowe to jedyne komórki nerwowe naszego
ośrodkowego układu nerwowego wystawione na działanie środowiska. Pamięć węchowa jest bardzo stabilna
– jeśli jakiś zapach został zapisany, to nigdy go nie zapomnimy. Dlatego to zapachy często przypominają nam
ważne wydarzenia. Autorka nie omija żadnej strefy związanej z mózgiem, w rozdziale „Jeść mózgiem” tłumaczy,
dlaczego najbardziej pociągają nas cukier, tłuszcz i sól,
a w rozdziale „Reklama” przekonuje, że powinniśmy lepiej znać działanie własnego mózgu. Inaczej będziemy
biernymi konsumentami, podatnymi na manipulacje dokonywane przez specjalistów od reklamy, łatwiej ulegać
będziemy uzależnieniom.
Ta książka dowodzi, że niewątpliwie jesteśmy swoim
mózgiem i to on rządzi. To dzięki niemu kochamy, tworzymy, kłócimy się i jesteśmy przygnębieni. Czy to nie
wystarczający powód, żeby go lepiej poznać? ■

Trening dla mózgu
Na mózg możemy wpływać – nie jesteśmy niewolnikami biologii. Możemy zmieniać swoje zachowanie i złe nawyki, a temperament temperować. Nawyki można zmieniać, to prawda, ale nasza osobowość jest tak związana
z mózgiem, z którym się urodziliśmy i z wychowaniem,
które otrzymaliśmy, że jest raczej stała. Dobra rada od
autorki – powinniśmy myć zęby lewą ręką, żeby mózg
nauczył się częściej ją angażować. Badania wykazały, że
u muzyków grających lewą ręką na instrumentach strunowych, obszar kory mózgowej, który steruje tą dłonią,
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Ćwicząc
poprawiamy
nie tylko stan mięśni,
ale i sposób
myślenia!

Najważniejsze w metodzie Feldenkraisa jest to, że
opiera się na jednoczesnym doświadczaniu ruchu w rzeczywistości i skupieniu w myśleniu o tym, co się robi –
mówi nauczyciel Jacek Paszkowski
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POZBYĆ SIĘ BÓLU i nabrać gracji
Tekst i zdjęcie: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Czy istnieje gimnastyka, w której te same ćwiczenia są odpowiednie dla ludzi zdrowych i cierpiących na rozmaite bóle? Wskazane dla sportowców, aktorów, polityków, muzyków? Wydaje
się, że to niemożliwe. A jednak! Pewien naukowiec, który był ekspertem w wielu dziedzinach
połączył wybrane z nich elementy i stworzył coś
zupełnie nowego.
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Ten naukowiec to Moshe Feldenkrais. To
on jako jeden z pierwszych mówił o jedności ciała, psychiki i umysłu. Twierdził, że każdemu ruchowi i działaniu towarzyszą pewne
(uświadomione lub nie) stany emocjonalne
i umysłowe. Rozbudowanie któregoś z nich
(np. ruchowego), zwiększa jednocześnie
potencjał dwóch pozostałych.
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Uczmy się gracji
Twórca metody twierdził, że ludzki mózg może się uczyć
przez całe życie, a więc ma możliwość ciągłego tworzenia nowych, lepszych wzorców.
- My na ogół wierzymy - mówi Jacek Paszkowski, nauczyciel
prowadzący ćwiczenia tą metodą - wielu naukowcom i lekarzom, którzy twierdzą, że ludzie dorośli już niczego nowego
w poruszaniu się, nie mogą się nauczyć. Czyli cały czas musimy korzystać z wyuczonych, starych wzorców ruchowych,
nawet gdy są szkodliwe.
Jeśli nauczyliśmy się – jako małe dzieci - krzywo siadać, źle
stawiać stopy, nieprawidłowo stać, czy kucać, bardzo prawdopodobnie, że z czasem pojawią się bóle pleców, kręgosłupa, stawów i różnych mięśni. Spowodowane to będzie
zbyt dużym przeciążeniem tych nadużywanych części ciała,
których organizm nie zdążył zregenerować. Bo jeśli damy mu
wystarczającą ilość czasu i właściwie o niego zadbamy potrafi
to zrobić.
Niestety, my nadal schylamy się, chodzimy, kucamy w taki
sposób jakiego nauczyliśmy się jako małe dzieci. Odkrycie
i poprawienie tych złych nawyków przez gimnastykę, doprowadzi do prawidłowego rozłożenia obciążeń mięśni i zmniejszenia bólu. Dlatego w zasadzie każdy, kto żyje z bólem, bez
względu na wiek i stan zdrowia może się nauczyć takiego
sposobu poruszania, który usunie dolegliwości albo znacząco je zmniejszy. Wszystko zależy od konsekwencji w ćwiczeniach, no i wiary w siebie.

Połączenie ciała i umysłu
Wspaniałe skutki tych ćwiczeń to rezultat połączenia ruchu
i świadomości. Do jej stworzenia zostały wykorzystane dziedziny na pozór mało ze sobą związane. A jednak połączenie
fizyki, neuralgii, anatomii człowieka, fizjologii, biologii, psychologii, sztuk walki (autor jako pierwszy z Europejczyków
zdobył czarny pas w judo) i wschodnich praktyk świadomości
dały cudowny dla chorych i zdrowych ludzi rezultat.
Podobno – jak twierdzą jego uczniowie – twórca pracował
nad tą metodą przez 40 lat i udało mu się w konsekwencji
coś niezwykłego: połączyć uzdrawianie, pozbywanie się bólu
z estetyką.
Na czym polega ta niesamowita metoda? Najkrótsze
wyjaśnienie mówi, że po prostu na ćwiczeniach fizycznych. A nieco dokładniejsze, że na połączeniu ćwiczeń
z bardzo precyzyjnym myśleniem.

Ćwicząc ciało, doskonalisz umysł
Ćwiczący najczęściej leżą lub siedzą. W czasie zajęć nauczyciel bardzo szczegółowo wyjaśnia uczniom jak mają
wykonywać specjalne, ściśle określone kolejne ruchy, zwane
sekwencją ruchową. Najważniejsze jest to, aby każdy uczeń
robił ćwiczenia w wygodnym dla siebie tempie i zakresie.
Wręcz nie wolno się męczyć i próbować przekraczać własnych
ograniczeń fizycznych, jak jest wskazane w zwykłej kondycyjnej gimnastyce. Lekcja trwa około 45–60 minut.

Najważniejsze w metodzie Feldenkraisa jest to, że opiera
się na jednoczesnym doświadczaniu ruchu w rzeczywistości
i skupieniu w myśleniu o tym, co się robi. Wtedy tworzymy
nowe możliwości ruchowe, które mogą zastąpić stare sposoby poruszania się czy działania.
Tematy lekcji mogą być z pozoru łatwe np.: ruchy z różnych
okresów rozwojowych takich jak obracanie się, raczkowanie,
czy wstawanie. Ćwiczyć mogą wszyscy, niezależnie od metryki i czy stopień sprawności fizycznej.

Dla kogo ta metoda
Coraz więcej tancerzy, aktorów, sportowców i muzyków
ćwiczy tą metodą, aby poprawić swoją sprawność, wzbogacić ekspresję ruchu, sposób na zapobieganie kontuzjom i pozbycie się bólów związanych z przeciążeniem organizmu. Regularne ćwiczenia mogą nauczyć tak się poruszać, aby mniej
obciążać stawy. I w konsekwencji doprowadzić do spowolnienia, zatrzymania lub nawet do odwrócenia skutków chorób
reumatycznych, czy procesu zwyrodnieniowego stawów. Metoda ta - twierdzi Jacek Paszkowski - pozwala również uwolnić
się od bólów stawów i mięsni, skorygować wady postawy,
ułatwić poruszanie się przy różnych dolegliwościach.
Przy złamaniach albo zwichnięciach, często w procesie rehabilitacji, nadmiernie obciążamy – jakby w zastępstwie za
chory narząd - inne części ciała. Ten mechanizm zwykle trwa
dłużej niż czas potrzebny do wyleczenia pierwotnego urazu.
Ćwiczenia wg Metody Feldenkraisa odkrywają ten nawyk
i często pozwalają uwolnić się od tych przyzwyczajeń, które
raczej hamują niż wspomagają proces powrotu do zdrowia.
W ten sposób możemy pozbyć się wtórnego źródła bólu.
– W czasie niektórych zajęć – opowiada Jacek Paszkowski
– osoby regularnie ćwiczące, narzekające na wieloletnie bardzo dokuczliwe bóle, twierdzą, że bóle minęły.
Na SM, czyli stwardnienie rozsiane medycyna dotychczas nie znalazła lekarstwa. Takim osobom metoda ćwiczeń
Feldenkraisa pokazuje nowy, inny niż zazwyczaj, sposób poruszania się. Taki, który pozwala zmniejszyć zużycie energii
i obciążenie struktury organizmu. Poruszanie staje się łatwiejsze i lżejsze.
Ćwiczymy łagodnie. A jakie są rezultaty ćwiczeń? Ludzie
zdrowi ćwiczący metodą Feldenkraisa, uczą się chodzić lekko, a wiec zdrowo i elegancko.

Ludzie z bólami reumatycznymi, zwyrodnieniem
stawów, schorzeniami kręgosłupa po urazach, złamaniach i zwichnięciach, itd. odczuli ulgę, pozbyli
się bólu. I – jak twierdzi terapeuta - jest to możliwe
u wszystkich, gdy tylko zechcą systematycznie ćwiczyć. Bo choć nie ma tu zajęć „na określoną chorobę”, to – podkreśla nauczyciel Jacek Paszkowski niezależnie od lekarskiej diagnozy, poprawa ruchu
oznacza poprawę stanu zdrowia. To podstawowa
reguła metody ćwiczeń Feldenkraisa. ■
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PORT
Tekst: Małgorzata Kalicińska
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Port to jest poezja
Rumu i koniaku
Port to jest poezja
Westchnień czułych żon…

No nie, ja nie o tym porcie, choć jestem jak najbardziej czułą żoną. Mamy ostatnio z mężem szereg wizyt w szpitalu, już
zaznaczałam temat poprzednio. Otóż niestety coraz częściej
bywamy pacjentami. Mąż bardziej, ja mniej i po ostatnim pobycie męża w wielkim szpitalu klinicznym(!) napisałam na Facebooku taki post:
Czy jest na sali lekarz?
A zwłaszcza pielęgniarka?
Czy faktycznie mogę się mocno dziwić, że w szpitalu KLINICZNYM, dużym, z działającym oddziałem szybkiej terapii
onkologicznej, pielęgniarki na oddziale chirurgicznym odmawiają wkłucia się pacjentowi do portu?
„Bo nie mamy uprawnień, szkolenia…”
5 lat w liceum pielęgniarskim i żadna z pań po kilku latach
pracy w szpitalu nie umie (umie, umie, ale nie miała szkolenia)
wkłuć się do membrany igłą Hubera?! Za to wkłuwają się pacjentowi z mocno drażliwą i osłabioną skórą zwykłymi igłami
wenflonowymi na tyle byle jak, że trzeba powtarzać wkłucia?
Czy to jakaś zła wola, czy faktycznie potrzebne jakieś specjalne szkolenie?
Oświećcie…
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PS:
TO NIE JEST post przeciw pielęgniarkom. To post przeciw
bezdusznemu systemowi, który pielęgniarki traktuje podle,
każąc im robić kursy, które właściwie powinny być w materiale szkolnym czy w studium. Pielęgniarki mnóstwo umieją,
ale są zniewolone systemem. Papierek musi być. A czemu nie
można było tego nauczyć w szkole? Obsługa portu to godzina szkolenia!
(…) Port to dzisiaj częsty widok, bo tak bardzo już częste
są niestety choroby przewlekłe, zwłaszcza nowotworowe
u pacjentów.
Żadna z pielęgniarek na oddziale nie miała stosownego
szkolenia i wobec tego każda odmówiła wkłucia się w port.
Mąż zapytał o ten absurd jedną z nich – najmłodszą. Koło
trzydziestki. Potwierdziła. Również to, że i ona nie ma tego
przeszkolenia.
- Jak to – zapytał mąż. - Pani ma tu napisane, że dyplomowana…
- Tak! Pięć lat szkoły pielęgniarskiej i studium podyplomowe, razem OSIEM lat, a zarabiam ciut więcej niż salowa.
- I papierka pani nie ma – sarknął mąż.
- Tak, bo wojuję o zdrowy rozsądek. Mnie nie stać na kolejne szkolenia PŁATNE zresztą z mojej kieszeni, które powinny
były być na moich studiach, w szkole! Wkłucie do portu to
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żadna wielka umiejętność! Czy umiem? Oczywiście! Ale mi
nie wolno. Nie mam uprawnień i gdyby się panu coś potem
sączyło czy bolało, odpowiem ja. Mnie ukarzą, nawet bardzo
boleśnie.
- A gdy to samo się stanie, a pielęgniarka będzie miała papierek o szkoleniu?
- To usłyszy pan, że „to się zdarza, sorry, zaraz zdezynfekuję
jeszcze raz”.
- To czego was uczą w liceum i w studium przez te osiem
lat? Astronomii? Baletu? – Nieco się uniósł.
- No, właśnie – odpowiedziała smętnie i pożegnała się.
To SYSTEM. Durny i nieludzki, a historia z portem to tylko
maciupeńki wycinek. Takich sytuacji jest więcej i o tym Paweł
Reszka napisał swoją znakomitą książkę „Mali bogowie”. Bo
to nie jest wina pielęgniarki czy lekarza umęczonego długim
dyżurem i brakiem… wszystkiego, tylko wina systemu, a system to są etatowi wymyślacze, teoretycy. Mój kolega lekarz
w randze profesora i jego kolega profesor, obaj pracujący
w dużych, warszawskich szpitalach są zdania, że pieniądze
w szpitalnictwie są! Tylko SYSTEM idiotycznie nimi żongluje. Port, zmiana pampersów, obsługa pacjentów z odleżynami, odsysacz do śliny, sprzęt do odżywiania pozajelitowego,
sprzęt wspomagający oddychanie, teraz też domowe sztuczne płuca, nerki, etc. - to wszystko wymaga od pielęgniarek

specjalnych szkoleń (za pieniądze!), podczas gdy matki, żony,
babcie w domach obsługują to wszystko po półgodzinnym,
bezpłatnym szkoleniu osoby nadzorującej. Można? Ba! Na
dworcach i w poczekalniach wisi w gablocie sprzęt do defibrylacji, który mogę obsłużyć ja – bez szkolenia, patrząc
tylko na obrazki. Pielęgniarce nie wolno zrobić niczego bez
papierka…
Pięć lat nauki po gimnazjum – po co? Żeby pielęgniarka
nadal czuła się jak salowa??? To poniżanie jej, lekceważenie
umiejętności i pracy, systemowe poniżanie. Może to wina
programu nauczania? To też i zwłaszcza fatalne traktowanie
pacjenta z chorobą przewlekłą, który po to ma wszczepiony
port żeby z niego korzystać! Zazwyczaj ma cienką skórę, obolałą po chemii, żyły zwapnione i pełne zrostów…
Mąż:
- Daj spokój, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.
KTOŚ musi zarabiać na szkoleniu „Jak smarować tyłek pacjenta linomagiem!”.
- A Twoje nerwy jako pacjenta i upokorzenie pielęgniarek?
Cały ten durny wymóg o setkach szkoleń?
- Serio pytasz? A kto się tym przejmuje? - I zanucił - „Bo to
co nas podnieca, to się nazywa kasa, a kiedy w kasie forsa, to
sukces pierwsza klasa”… ■
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Jak spędzić wakacje
z przyjaciółmi
i nie stracić ich?

70

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

Chcesz poznać przyjaciela, pojedź
z nim na wakacje! W tym powiedzeniu
tkwi więcej, niż ziarno prawdy. Tylko
uważaj, bo po takich wakacjach wasza
przyjaźń może gwałtownie się zakończyć.
Co zrobić, by wakacje ze znajomymi nie
zmieniły się w piekło? Trzeba się do nich
dobrze przygotować!

To miały być wakacje ich życia. Pomysł padł w kwietniu –
na ognisku w ogrodzie Gosi. 37-letnia, świeżo rozwiedziona urzędniczka z Poznania, mama dwójki dzieci pochwaliła się swoim dwóm przyjaciółkom, że w lipcu wyjeżdża
na dwa tygodnie do Toskanii, by „zaopiekować” się willą
mieszkającej tam siostry ciotecznej, która w tym czasie
planowała odwiedzić rodzinę w Polsce. Dobrze schłodzone prosecco wprawiło ją w tak dobry nastrój, że zaproponowała koleżankom, by pojechały z nią. „To duży dom,
miejsca jest dosyć”. W końcu znały się wszystkie „jak łyse
konie” jeszcze z liceum. I nigdy nie były na wspólnych wakacjach. „Dopiero później uświadomiłam sobie, że można
się z kimś spotykać na kawie, winie, na grillu, ale wyjechać
z kimś na wakacje to zupełnie inna bajka. Bajka, która niestety dobrze się nie skończyła” wzdycha Małgorzata.

101 muzeów w 7 dni
Podróż minęła w miarę spokojnie. Załadowali się w siódemkę (Gosia z dziećmi, Iza także z dwójką dzieci i Agata bezdzietna) do pojemnej zafiry Gośki. „Tylko Agata,
prawniczka, która uparła się, że będzie pilotować siedziała
obrażona, bo tak nawigowała, że zamiast do Włoch – byłyśmy bliskie dojechać raczej do Lyonu” wspomina Gosia. Na miejscu Agata szybko odzyskała humor: gdy tylko
rozejrzała się po willi zaczęła zarządzać, kto weźmie jaki

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
pokój. „Sobie przydzieliła największy apartament, choć
przyjechała sama, a my obie miałyśmy po dwójce dzieci.
Nie chciałam wywoływać kłótni, zacisnęłam zęby i tylko
potakiwałam. Powinnam się postawić. W końcu był to dom
mojej siostry ciotecznej, ale Agata zawsze miała skłonność
do dyrygowania mną i Izą, jeszcze szkole.” Niestety generalskie zapędy Agaty, które dało się znieść w wieku nastoletnim – u 37-latki były nie do zniesienia. „Agata była
tyranem – perfekcjonistycznym i obsesyjnie nas kontrolującym” wylicza Gosia. Przyjechała na miejsce z dokładnie
ułożonym planem: co każdego dnia i o której będziemy robić, jakie miasta i muzea odwiedzać. „Wypisała sobie w notesie WSZYSTKO: godziny otwarcia muzeów, ceny biletów,
czas dojazdu, wyrysowała plany i trasy spacerów np. po
Florencji. Koszmar! Ale błędnie stwierdziłam, że przecież
to tylko jej pomysł, możemy przecież negocjować – w końcu to Agata – nasza najlepsza przyjaciółka, wytłumaczymy
jej, że ja, Iza i dzieci jesteśmy bardziej nastawione na „dolce far niente” błogie nic nie robienie, czytanie książek,
kąpiele w basenie, wycieczki do okolicznych winnic. Już
następnego dnia okazało się, że Agata nie uznaje takiego
słowa, jak negocjacje. Poderwała nas wszystkich o 6 rano,
krzycząc, że spóźnimy się do Florencji, a mamy tyyyyle do
obejrzenia. „Po tej wyprawie, gdzie Agata przewlokła nas
i dzieci po niezliczonych kościołach i muzeach, chociaż
i my, i dzieci mieliśmy ochotę klapnąć gdzieś w lodziarni, odpocząć i pożreć ogromną porcję lodów – wybuchła
koszmarna awantura. Powiedziałam wprost, że ja mam
inny pomysł na spędzenie wakacji i nie będę realizować
jej planu pięcioletniego”. Na to ona wykrzyczała mi, że my
z dziećmi chcemy tylko „byczyć się nad basenem i że nie
będzie marnowała z nami czasu”. Do końca wyjazdu mijałyśmy się w kuchni, nawet wieczorami, gdy Agata wracała
z kolejnego dnia poświęconego zwiedzaniu szła do swojego pokoju, nie zaszczycając nas swoją obecnością, gdy piłyśmy wino na tarasie. Po powrocie wykasowała mnie i Izę
z listy znajomych z Facebooka, a reszcie naszych wspólnych przyjaciół nagadała, że jesteśmy „tępymi wieśniaczkami, z bandą chamskich dzieciaków, z którymi musiała się
MĘCZYĆ dwa tygodnie”.

Urlopowicz dyktator i ten z wężem w kieszeni
Prof. Katarzyna Popiołek, psycholog społeczna z katowickiego Wydziału Uniwersytetu SWPS potwierdza,
że wakacje z przyjaciółmi to wbrew pozorom duże wyzwanie i jeśli dobrze się do nich nie przygotujemy to
możemy nie tylko zepsuć sobie urlop, ale i relacje z tymi,
z którymi się nań wybraliśmy. Badaczka na co dzień zajmuje się problematyką relacji międzyludzkich, szczególnie zachowaniami człowieka w sytuacjach kryzysowych. Wspólny urlop ze znajomymi często przeradza się
w taką właśnie sytuację. Dlaczego? „Po pierwsze hurraoptymistycznie zakładamy, że wszystko będzie idealnie,
że będziemy spijać sobie z dzióbków i we wszystkim
się zgadzać, a przecież przyjaciele, którzy z nami jadą
mają swoje wady, które w czasie wyjazdu na pewno się
ujawnią, mają często odmienne przyzwyczajenia i oczekiwania – wobec wakacji, które mogą stać się przyczyną
konfliktów”. Profesor radzi, by nim w porywie dobrego
humoru klikniemy na ofertę 20-osobowej willi w tropikach i zaprosimy do niej wszystkich znajomych zastanowić się, czy w ogóle chcemy spędzać te wakacje z kimś
znajomym – czy to rodziną, czy przyjaciółmi. „Bo jeśli
tak, to musimy założyć, że będziemy musieli się trochę
do innych dostosowywać, a jeśli chcemy się sami rządzić
to lepiej jedźmy sami” – tłumaczy prof. Katarzyna Popiołek. Kolejną sprawą jest zastanowienia się na spokojnie
z kim chcemy jechać. „Co nas łączy? Czy mamy podobne upodobania, otwartość na świat? Bo może być tak,
że jeden z uczestników wycieczki nie grzeszy tolerancją
i podczas pobytu na przykład w Egipcie będzie mówił
o jego mieszkańcach per „ciapaci”? Czy lubimy wszystkich członków naszej grupy? Bo może np. lubimy tylko
koleżankę z pracy, ale jej mąż jest na tzw. „doczepkę”,
a tak naprawdę nikt go nie lubi, bo po alkoholu zmienia
się w buraka. W takiej sytuacji lepiej zrezygnować, niż
męczyć się przez cały urlop z „gorszą połówką” tej pary
– radzi prof. Katarzyna Popiołek. Na jej „czarnej liście”
są też narcyzy. „Takie osoby lubią być cały czas w centrum zainteresowania, na każdym kroku udowadniać, że
są lepsi, co będzie prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji typu licytacja na stroje, czy silenie się na oryginalność np. gdy wszyscy chcą pójść do restauracji X, ta
jedna osoba będzie się upierać przy Y, by „postawić na
swoim”. Taki król wakacji, jak zauważa badaczka, często wchodzi też w rolę dyrektora, a nawet dyktatora: nie
pytając nikogo o zdanie przydziela wszystkim urlopowiczom role np. ty zmywasz, ty gotujesz, ty łowisz ryby.
„Na takim wyjeździe sprawdza się tylko egalitaryzm,
zamiast wydawania rozkazów wcześniej ustalamy, co
kto lubi robić i demokratycznie rozdzielamy obowiązki”
mówi prof. Popiołek.
Ważną kwestią jest także podobne podejście do wydawania pieniędzy i porównywalny status ekonomiczny
– bo jeśli nie – i pojedziemy na wakacje z grupą np. skąpiradeł – to na pewno dojdzie do konfliktu.
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„Szkoci mogliby się od Pawła uczyć” ironizuje Julia,
21-letnia studentka anglistyki z Warszawy, która z grupą przyjaciół ze studiów w zeszłym roku wybrała się do
Hiszpanii. „Wiadomo, że student nie śmierdzi groszem,
dlatego stwierdziliśmy, że gdy pojedziemy jednym autem
i wynajmiemy namiot z wyposażeniem na kempingu – zaoszczędzimy i zostanie nam trochę kasy na atrakcje i zwiedzanie”. Czerwona lampka ostrzegawcza zapaliła się jej już
w czasie podróży. Julia założyła, że wszyscy podzielą się
kosztami paliwa i opłat za autostrady. Tymczasem Paweł
oświadczył, że za autostrady płacić nie zamierza. „Możemy
jechać bocznymi drogami” protestował. Na miejscu było
jeszcze gorzej. Podczas wspólnych zakupów w supermarkecie Paweł robił awanturę o każdy produkt: bo kupili za
drogie wino, bo niepotrzebne „te robale” (świeże krewetki, kalmary, na których jedzenie wszyscy poza nim mieli
ochotę – w końcu byli w Hiszpanii), „a owoce są droższe,
niż te w Biedronce”. „Uparł się na najtańsze białe wino
w kartonie, które na kilometr jechało siarą i po którym połowa z nas strasznie się pochorowała. Po kolejnej sprzeczce stwierdził, że nie będzie z nami robił zakupów, ani gotował, bo jesteśmy „rozrzutni”. Z dnia na dzień było coraz
gorzej: w Barcelonie, gdy wszyscy zwiedzaliśmy Casa Mila
czy Sagrada Familia – on jeden zostawał na zewnątrz,
stwierdzając, że „nie warto wchodzić do środka, bo można to sobie zobaczyć w Internecie. Z jednej strony było
nam go żal, myśleliśmy, że może naprawdę u niego krucho
z pieniędzmi, z drugiej strony my przez jego zachowanie
nie korzystaliśmy z wakacji, tak jak chcieliśmy – głupio nam
było żreć krewetki, gdy on jadł przywiezione z Polski „gorące kubki” i puszki. Ale największy szok przeżyliśmy, gdy
ostatniego dnia pobytu Paweł na zakupach nakupił sobie
naprawdę drogiego wina i słodyczy, które zabrał do Polski. A na wspólnych wakacjach nic nie kupował, bo przecież musiałby się z nami podzielić” relacjonuje Julia.

Przedurlopowa narada wojenna
Dlatego profesor Popiołek radzi, by przed zaplanowanym urlopem spotkać się i wspólnie wcześniej ustalić
kilka ważnych rzeczy np. to, czy będziemy ten urlop spędzać „łapka w łapkę, noga w nogę” – wszędzie razem,
czy dajemy sobie swobodę i spotykamy się wieczorem,
a w ciągu dnia każdy sam organizuje sobie czas. Może
gdyby Gosia i Iza wcześniej dowiedziały się, jak sprecyzowane oczekiwania co do wakacji ma Agata – i odwrotnie – uniknęłyby późniejszych rozczarowań. Tymczasem
błędnie założyły, że WSZYSTKIE chcą robić to samo. Profesor Popiołek od ośmiu lat wspólnie wyjeżdża z grupą
przyjaciół, z góry ustalają, że połowę urlopu zwiedzają,
a drugie pół to pełne lenistwo. Podobnie jest w kwestii
finansowej, uzgadniają z grubsza swoje możliwości. „Raz
co prawda zdarzyło się nam poszaleć, ale każdy z nas
dostał wtedy jakąś nagrodę w pracy”. Ta kwestia jest
ważna. Badaczka pamięta też, jak pojechała w czasach
PRL na wakacje z bardzo bogatym niemieckim małżeństwem. „Różnica naszych statusów materialnych była
ogromna. Oni o tym wiedzieli i jako bardzo taktowni ludzie, od razu zaproponowali, że nie będziemy szaleć po
restauracjach, tylko gotować w domu etc.”
Odpowiednio wcześnie – zwłaszcza jeśli jedziemy
jednym autem należy ustalić podział kosztów (benzyny,
opłat drogowych) oraz kto i ile bagażu zabiera. Trzydziestolatkowie spod Warszawy Kasia i Marcin, którzy dwa
lata temu wybrali się do Chorwacji z przyjaciółką z pracy
Kasi – Marcelą takich ustaleń nie poczynili i z przerażeniem patrzyli na rosnącą górę pakunków, które zwoziła im Marcela. „Gdy próbnie zapakowaliśmy TYLKO jej
rzeczy do auta okazało się, że na nasze rzeczy, w tym
niezbędny sprzęt kempingowy: namiot, krzesła, stół,
kuchenkę nie ma miejsca. W dzień wyjazdu próbowaliśmy negocjować, przekonując Marcelę, że nie potrzebuje 4 par butów do wody, 10 papierowych książek (my
wzięliśmy Kindla na spółkę), że komplet talerzy porcelanowych jest za ciężki i weźmiemy plastikowe. Na każdą
próbę wyrzucenia choćby jednego pakunku Marcela reagowała agresją. W końcu po cichu wypakowaliśmy trochę jej rzeczy” opowiada Marcin. To był błąd. Na miejscu o każdą nie zabraną rzecz (od koca piknikowego po
namiot plażowy) Marcela wszczynała awanturę.
Prof. Popiołek radzi, by nie zostawiać pakowania na
ostatnią chwilę. Jej zdaniem Kasia i Marcin powinni
wcześniej ustalić, co trzeba i można zabrać, a Marcela
powinna powoli dokonać selekcji przedmiotów, które zapakuje. „Prawdopodobnie, gdyby zgromadziła
wszystkie pakunki w swoim domu, a nie zwoziła je co
kilka dni do przyjaciół sama zorientowałaby się, że wzięła za dużo, a potem SAMA dokonała selekcji. Zmuszona
do tego w ostatniej chwili w amoku nie wiedziała już co
jest jej potrzebne a co nie, a dodatkowo czuła się pokrzywdzona, że to ona musi coś wypakować: nie zdawała
sobie bowiem sprawy z ilu rzeczy ze swoich bagaży jej
znajomi sami wcześniej zrezygnowali, bo jej o tym nie
powiedzieli.”

Awantury all inclusive
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Poza nadmiarem bagażu rzeczowego – gwoździem do
trumny udanych wakacji jest też nadmiar bagażu emocjonalnego. „Np. sytuacja, w której para przyjaciół, która
z nami jedzie jest ze sobą w konflikcie i zakłada, że wspólny wyjazd ze znajomymi pozwoli im poprawić ze sobą relacje – bo np. żona zakłada, że małżonek w obecności innych
nie będzie robił jej awantur. Niestety, to zwykle nie działa, a inni uczestnicy urlopu, chcąc nie chcąc są wciągani
w cudze małżeńskie porachunki” mówi prof. Popiołek. Co
robić? „Jeśli awantura między małżonkami zdarza się po
raz pierwszy reszta grupy powinna dyskretnie się wycofać, pójść na plażę, dać parze szansę rozwiązać problem
we dwoje. Jeśli jednak widzimy, że para specjalnie kłóci
się w naszej obecności, wykorzystuje nas, by pokazać,
że współmałżonek jest „tym złym”, wciąga nas w kłótnię
i próbuje skłonić do stawania po swojej stronie – to trzeba
stanowczo oświadczyć, że nie życzymy sobie takich sytuacji. No i nigdy więcej nie jechać z nimi na wakacje” mówi
prof. Katarzyna Popiołek. Podobnie trudna sytuacja robi
się, gdy któryś z uczestników wycieczki „poczuje miętę”
do innego, nie będącego jego partnerem. „Może nam się
podobać mąż koleżanki, ale zadajmy sobie przed wakacjami pytanie, czy potrafimy w czasie urlopu utrzymać na
wodzy swoje pragnienia i wakacyjnym flirtem nie zepsuć
sobie ze znajomymi relacji?” mówi psycholog.

„Ich” dzieci – wspólny kłopot?
Wyjazdu z TĄ ciocią Karolina i Tymek, dzieci Marty,
33-letniej lekarki spod Poznania nie zapomną nigdy. „Można im powiedzieć, jak będziecie znów zachowywać się niegrzecznie to zabierzemy na kolejne wakacje ciotkę Lucynę
ze sobą” żartuje Marta. Ciotka Lucyna, bezdzietna kuzynka
Marty, która pojechała z nimi na urlop do Grecji wydawała się idealną towarzyszką podróży: otwartą, z poczuciem
humoru i dystansem do dziecięcych wybryków. Jednak już
w samolocie Lucynie włączyła się opcja: „teraz będę wychowywać wasze dzieci”, (w domyśle: „bo są przez was
kompletnie rozpuszczone”. Kolejny tydzień minął nam pod
hasłem nieustannego pouczania: jak właściwie i często
dzieci powinny myć zęby, co jeść a czego nie jeść („one
muszą jeść więcej warzyw” argumentowała już od śniadania, „nie wolno im jeść lodów, bo się nimi zapchają” itd.).
„Zabronić dzieciom jedzenia na lodów na wakacjach? Dowiedzieliśmy się też, że powinny bawić się same na plaży
– bezskutecznie tłumaczyłam Lucynie, że przecież wakacje to jedyny czas w roku, kiedy mogę wreszcie pobawić
się z moimi dziećmi i robienie zamków na plaży naprawdę
sprawia mi przyjemność. Kiedy po kolejnym obsztorcowaniu przez ciotkę Karolina nie wytrzymała i oświadczyła, że
ciocia jest „jędzą” a ta zaczęła się domagać przeprosin – ja
też nie wytrzymałam i wprost powiedziałam, że nie życzę
sobie, by wychowywała moje dzieci, bo nie jest ich matką”
mówi Marta.
Profesor Katarzyna Popiołek potwierdza, że w przypadku dzieci znajomych wchodzenie w rolę dodatkowego rodzica jest złą opcją. „Dzieci źle znoszą, gdy pouczają je
osoby do tego nieuprawnione, a znajomi rodziców czy
daleka ciocia właśnie takimi są. Na wakacjach potrzebują też trochę luzu. Nie oznacza to, że musimy tolerować
wszystkie zachowania cudzych dzieci, w przypadku, gdy

„Życie nie jest złe,
tylko różne od naszych,
o nim wyobrażeń”
Szekspir

naruszają one nasze granice np. rzucają w nas piaskiem
na plaży. Jeśli nasze protesty nie skutkują, trzeba zwrócić
na to uwagę ich rodziców, ale bez zbędnych reprymend”
- mówi psycholog.

Willa dla fanów survivalu
Ważną kwestią jest też podejście do nieprzewidzianych
zdarzeń. „Złym pomysłem jest zakładanie, że wszystko będzie tak, jak zaplanowaliśmy. Trzeba brać pod uwagę, że
coś może zmodyfikować nasze plany: zła pogoda, zepsute
auto, choroba”. Gdy dwa lata temu w czasie podróży do
Chorwacji w Czechach padło nam sprzęgło w aucie i wylądowaliśmy u mechanika, zamiast smażyć się na plaży,
bardzo zaimponowała mi moja przyjaciółka, Ania, która
z nami jechała. Stwierdziła, że gdyby nie ten wypadek to
pewnie nigdy nie miałaby okazji zobaczyć uroczego czeskiego miasteczka, Prostejova czy wyspać się na koszt
ubezpieczyciela w tamtejszym Grand Hotelu. Profesor Popiołek potwierdza, że kluczowy w takich momentach kryzysowych jest luz i dostrzeżenie w sytuacji pozytywnych
stron. „Kiedyś z przyjaciółmi wynajęliśmy willę, która jak
się okazało na miejscu nie wyglądała tak dobrze, jak na
fotografiach: dom był wilgotny, wszędzie łaziły skorpiony.
Zamiast marudzić podeszliśmy do tego z humorem i do
końca urlopu graliśmy w grę survivalową: „Jakie jeszcze
pułapki znalazłeś w naszej willi?” – od cieknącego kranu,
po obluzowaną listewkę. Myślę, że świetnie takie podejście
do życia podsumował Szekspir, który twierdził, że „życie
nie jest złe, tylko różne od naszych, o nim wyobrażeń” –
mówi profesor. Ale też była to wyprawa ze sprawdzonymi
przyjaciółmi, którzy działają pod hasłem: nieważne gdzie,
nieważne jak, byle razem. Wtedy niezależnie od warunków
radość wspólnego przebywania jest zawsze ta sama.”
Wystarczy trochę odpuścić: poczuć się dobrze z tym, co
mamy, a wakacje będą udane. Nie mieć twardego przepisu
w tym względzie. Wybierając się na urlop z kompanami,
z którymi nie mieliśmy okazji razem dłużej przebywać,
pamiętajmy, że zawsze połączone jest to z pewnym
ryzykiem i wymaga wzajemnych ustępstw, elastyczności
i poczucia humoru. Dobrze zrobić próbę na krótszym
weekendowym wyskoku. Wtedy zobaczymy, czy możemy
polubić wzajemnie swoje wady. Słuszność parafrazy
znanego przysłowia: „prawdziwych przyjaciół nie poznaje
się w biedzie, ale właśnie na wakacjach” z pewnością nie
raz się nam potwierdzi. ■
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Demencja, alzheimer,
otępienie – kiedy żadnych

typowych objawów nie widać
Tekst: Agnieszka Łodzińska

Chciałam zacząć od początku, ale zacznę od końca. 10 maja
2018 roku złożyłyśmy z siostrą w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym podanie o przyjęcie tam naszego taty (oraz wszystkie niezbędne do tego dokumenty). Nie jest to dla nas łatwy
dzień, wszak to podanie nie jest podaniem o przyjęcie do
przedszkola czy żłobka nawet. To trudna decyzja, bo my, tak
jak każdy prawie człowiek, jeszcze nie tak dawno myślałyśmy
i powtarzałyśmy sobie oraz wszystkim dookoła, że absolutnie,
nie ma takiej możliwości, żebyśmy własnego ojca gdziekolwiek
oddawały, i zrobimy wszystko, żeby zapewnić mu właściwą
opiekę domową.
A co się tak naprawdę wydarzyło, że nasz tata, jeszcze siedem lat temu przejeżdżający w sezonie na rowerze ponad
2000 kilometrów; jeszcze trzy lata temu całkowicie samodzielny, sprawny, chodzący do filharmonii, podróżujący z bratem
koleją z kilkoma przesiadkami w odwiedziny do dalszej rodziny,
co tydzień jeżdżący do starszej córki na przedmieścia Warszawy dwoma autobusami, dziś jest zupełnie niesamodzielny, niesprawny i gdyby nie wysiłki opiekunów, cały dzień spędzałby
w łóżku, leżąc, a tak jedną trzecią doby siedzi przy stole, stopniowo, systematycznie z dnia na dzień tracąc kontakt z rzeczywistością i własnym rozumem.
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Czego nie wiedziałyśmy, na co nie zwróciłyśmy uwagi, co
zlekceważyłyśmy, a co odpuściłyśmy, mówiąc sobie: „Przecież
jest dorosłym myślącym człowiekiem z wyższym wykształceniem. Ma prawo decydować o sobie”. A nie powinnyśmy były.
Trzeba było nie ustępować. Trzeba było wymusić na tacie wizyty u lekarzy. Ale to trochę jak z tym jajkiem i kurą u Brzechwy:
„Prosi, błaga, namawia: Bądź głupsze, lecz co można poradzić,
kiedy się ktoś uprze”. On zawsze wiedział lepiej, a poza tym
podczas wizyt u lekarza nie umiał bądź nie chciał powiedzieć,
co go boli. W domu narzekał na bolący kręgosłup, a w gabinecie na pytanie: Jak pan się czuje, co pana boli? – odpowiadał – „Nic mnie nie boli, ja jestem całkiem zdrowy, właściwie
nie wiem, co ja tu robię”. I to właśnie powinien być pierwszy
dzwonek, a właściwie jeden z pierwszych, bo towarzyszyły mu,
np. niegrzeczne, aroganckie, a czasami agresywne zachowania w stosunku do obcych ludzi na ulicy. No, ale ci ludzie tatę
czymś zdenerwowali, bo albo zaparkowali samochód na pół
chodnika, albo puszczali w Lasku Bielańskim psa luzem bez
kagańca i ten pies łapał rowerzystów za łydki; jednak ci bogu
ducha winni uprzejmi pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy staruszkowi z laską ustępowali miejsca, nie zasłużyli na paternoster, prawda? Więc to chyba nie jest przywilej starości, że
się traci dystans do całego świata i wszystko przystaje nam się
podobać, wszyscy są głupi etc.
Zatem te pierwsze sygnały alarmowe zostały przez nas całkowicie zlekceważone. Tłumaczyłyśmy tatę, mówiąc, że zawsze
miał trudny charakter, był apodyktyczny i uparty, a żartował
często na granicy dobrego wychowania i kultury. A właściwie
pierwszym, najważniejszym sygnałem alarmowym powinna
być świadomość, że nasza babcia – mama naszego taty – miała
demencję, czy też może alzheimera – działo się to 30 lat temu;
a była wtedy tylko trochę młodsza od naszego taty dzisiaj.
A myśmy się nie dokształciły, jak przebiega ta choroba, nato-
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miast lekarz, tzw. rodzinny w przychodni nie robi z pacjentem
wywiadu nomen omen rodzinnego. Gdyby robił, wiedziałby
o potencjalnych rodzinnych skłonnościach i być może zlecił
jakieś badania. Choć myślę, że te wywiady nie są dziś jeszcze
miarodajne, bowiem od 1990 roku średnia życia kobiet w Polsce wzrosła o blisko siedem, a mężczyzn o prawie osiem lat,
a i tak jest jedną z niższych w Europie, i wynosi odpowiednio: 73,9 roku dla mężczyzn i 81,9 dla kobiet. Wynika z tego,
że kilkadziesiąt lat temu nasi przodkowie nie mieli szans dożyć chorób związanych ze starością, bo umierali wcześniej na
coś innego. Zresztą to samo spotkałoby naszego tatę – sześć
lat temu umarłby na zawał, gdyby nie dał się przekonać i nie
poszedł (w ostatniej chwili) do lekarza (a może po prostu się
przestraszył?).

i już wychodziłam, już trzymałam za klamkę, kiedy usłyszałam
za plecami, jak się mnie pyta: „A żona tego Adamskiego z Sadowej, to ona ma jakieś związki z Zawierciem?”. Zamarłam. Nasza nie żyjąca od 30 lat mama pochodziła z tego miasta, a Hania teraz jest do niej bardzo podobna. Zrobiłam w tył zwrot,
rozebrałam się i wróciłam z tatą do pokoju. I ten listopad
2015 roku, kiedy objawy demencji były tak wyraźne, że trudno
je było pomylić z czymś innym, zamaskować czy obśmiać, stał
się początkiem odchodzenia naszego taty. Choroba postępowała na wielu płaszczyznach bardzo szybko – degradacja
fizyczna i umysłowa – której na tym etapie nie mogły już spowolnić żadne działania i leki. Pozostało łagodzenie objawów
choroby. I zderzenie z systemem – ale to temat na inną opowieść, a może nawet kilka opowieści. ■

Zapominanie słów. Gubienie rzeczy, kłopot z orientacją w terenie. Wydawałoby się, że to banał, przecież wszyscy zapominamy, wiemy dokładnie, co chcemy powiedzieć, mamy słowo
na końcu języka, a kiedy chcemy go użyć, chowa się gdzieś
w czeluściach mózgu, by wypłynąć po półgodzinie, jak już nie
jest nam do niczego potrzebne, bo daliśmy sobie radę inaczej.
Więc, kiedy starszy pan tłumaczy, o które zielone warzywo na
B mu chodzi, śmiejemy się z jego rozkojarzenia, zamiast się
zaniepokoić. Albo kiedy mówi, że kupił sobie nowe witaminy,
ale chyba ich nie zabrał z apteki, bo nie może ich znaleźć, a ty
podczas wizyty odkrywasz, że są w szufladzie ze skarpetkami.
„Ha, ha, ha – śmiałam się – a okulary w lodówce? Co, tatusiu?”
A kiedy wracaliśmy autobusem skądś tam, ale siedzieliśmy tyłem do kierunku jazdy, a tata zdziwieniem zareagował na moje
stwierdzenie: „Teraz wysiadamy”. Czyli patrząc na znaną okolicę z innej perspektywy, nie rozpoznał jej. Skoro utkwiło mi to
w pamięci, musiało mnie wtedy zaniepokoić, dlaczego zatem
nie namówiłam taty na badania?

„Zespół otępienny to zespół objawów wywołany
chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich
jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie,
zdolność do uczenia się, język i ocena. Ponadto zaburzeniom funkcji poznawczych często towarzyszą, lub
nawet je poprzedzają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i motywacji. Takiemu obrazowi
mogą nie towarzyszyć zaburzenia świadomości”.
Dementia - a public health priority. Genewa: World
Health Organization, 2012. ISBN 978-92-4-156445-8

Zawał serca, choroba wieńcowa – zawał w mózgu?
Jesteśmy całością. Nie składamy się osobno z serca, mózgu,
oczu, kości. Jeśli coś psuje się w jednym obszarze naszego organizmu, należy się spodziewać, że podobne zmiany zachodzą
w innym. Kiedy w czerwcu 2012 roku mojemu osiemdziesięciodwuletniemu wówczas tacie zatkała się tętnica prowadząca
do serca i miał ją udrożnianą stentem, można było się spodziewać, że podobnie niedrożne są ważne naczynka w mózgu, co
prowadzi do jego obumierania kawałek po kawałku. Jednak
nikt nie wpadł na zrobienie TK głowy, nikt nie zasugerował, że
takie zmiany zachodzą w mózgu. Może nikt nie wiedział? Może
zapomniał? Nie podejrzewał. Szkoda. Bo tata najbardziej bał
się otępienia właśnie; zawał serca był dla niego całkowitym zaskoczeniem, ponieważ nikt w jego rodzinie na serce nie chorował, a i ta przypadłość u niego, właściwie nie wiadomo skąd
się wzięła – od zawsze niskie ciśnienie, prawidłowa masa ciała,
a nawet, można by powiedzieć, że szczupły, poziom cholesterolu poprawny, aktywny fizycznie i intelektualnie. Gdyby wtedy, te sześć lat temu, ktoś pokazał mu, jak umiera jego mózg,
być może zmobilizowałby się i zgodził na terapię zajęciową, na
uniwersytet trzeciego wieku, na rehabilitację i odbudowywanie mięśni, także głębokich, żeby zatrzymać pogłębiającą się
skoliozę. A tak, miesiąc po miesiącu rezygnował z ulubionych
czynności – jazdy na rowerze, spacerów, wyjść do filharmonii.
Bo nasilały się problemy z trzymaniem moczu, bo miał coraz
większe kłopoty z chodzeniem.
Aż nadszedł listopad 2015 roku. Tata był właśnie kilka dni po
wizycie u swojej starszej córki, mojej siostry Hani, w Sadowej
pod Warszawą. Wpadłam do niego na chwilę porozmawiać

Według DSM-IV
„Otępienie jest zespołem objawów zaburzeń procesów poznawczych obejmujących – oprócz zaburzeń
pamięci – deficyty co najmniej dwóch z następujących
funkcji poznawczych: mowy (afazja), celowej złożonej
aktywności ruchowej (apraksja), zdolności rozpoznawania i identyfikowania przedmiotów (agnozja) oraz
zaburzeń planowania, inicjowania, kontroli i korygowania przebiegu złożonych zachowań (zaburzenia funkcji wykonawczych). Deficyty poznawcze powinny być
na tyle głębokie, by zaburzały aktywność zawodową,
funkcjonowanie społeczne oraz wykonywanie codziennych czynności”.

Choroba Alzheimera (łac. morbus Alzheimer), AD (od
ang. Alzheimer’s disease) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po
raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer
w 1906 roku. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65.
roku życia, lecz pojawia się również wcześniej. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jedną na 85 osób. We
wczesnych stadiach najczęstszym objawem jest trudność w przypominaniu sobie niedawnych zdarzeń.
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Po raz kolejny mam
wielki zaszczyt zaprezentować Państwu
na łamach Po prostu ŻYJ cykl niesamowitych
i emocjonalnych felietonów Anny Kaszubskiej.
Ania była postacią wyjątkową! 31 marca minął rok od
Jej odejścia, a nadal wielu z nas ma przemożną chęć
umówienia się z Nią na spotkanie, rozmowę, kawę
i śmiech. Pozostały nam po Niej wspomnienia i świadectwo świadomego odchodzenia.
Anna Kaszubska (1977-2017) pedagog, wykładowca
akademicki, kobieta o złotym sercu i wrażliwej duszy,
pisarka. Autorka zbiorów „Bajkoterapia”, „Bajkowa
mozaika”, „Bajki pełne miłości” oraz książki „Muzyka
świata czyli jak obudzić Leona”. Jej ostatnia publikacja
(marzec 2016) to „186 szwów. Z Czeczenii do Polski.
Droga matki.” - pełna emocji opowieść o silnym antywojennym przekazie, opowiadająca o pierwotnej kobiecej więzi, sile, wierze w życie, nadziei i miłości.
Teksty pochodzą ze strony annakaszubska.pl.
Niezapomnianej lektury i wielu przemyśleń
Redaktor Naczelna
Bianca-Beata Kotoro
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Jest 2015 rok a ja dziękuję za dzień powszedni i wszystkie jego trudne chwile. Nie jest łatwo. W końcu jestem samotną matką z trójką dzieci, kobietą po ciężkiej chorobie
i przejściach i całą masą kłopotów. Jednak kiedy każdego
wieczora myślę o kończącym się właśnie kolejnym dniu mojego życia zalewa mnie ciepła fala wdzięczności…
Pobudka! Na zewnątrz jeszcze ciemno, w domu chłodno i cicho, a snu wciąż za mało.

Dziękuję, że pierwsze, co dostaję każdego dnia to brązowe
oczy mojej córeczki, jej zapach i mruczenie kota. Śniadanie
w pośpiechu. Nie znoszę się spieszyć i nie mam rano apetytu.

Dziękuję, że choć przez chwilę co rano mogę oprzeć się o ciepły kaloryfer i z kubkiem kawy w dłoniach ogarnąć wzrokiem moje trzy dziewczynki. Przymrozek. Znów trzeba
skrobać szyby w samochodzie. A ja tak nie lubię zimy!
Dziękuję, że robię to razem z dziewczynkami.

Dziękuję, że wyskrobuję im zawsze na szybach
z tyłu maleńkie okienka do wyglądania na świat
albo jakiś śmieszny rysunek. To zawsze nas
rozgrzewa uśmiechem, nawet w największe
mrozy.
Dziękuje, że w ogóle mam samochód, którym mogę wygodnie podwieźć dzieci do
szkoły! Codzienne odprowadzanie dzieci do szkolnej szatni. Dzień w dzień. Już
siódmy rok, co rano muszę to zrobić.

Dziękuję, że mam teraz na to siłę. Bywało
gorzej. Leżałam w łóżku albo w szpitalu.

Dziękuję za chwilę, kiedy najmłodsza
córka idzie ze mną przez szkołę za rękę
i tę, w której każdej dziewczynce po kolei
mogę dać całusa na dobry dzień. Pędem
do pracy. Nie mam w zwyczaju się spóźniać,
a tak trudno jest zdążyć.

Dziękuję, że mam siłę pędzić i mam zdrowe
nogi.

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
CUDA SĄ PROSTE
Dziękuję, że mam pracę, w której czekają moi mali uczniowie.
Naprawdę codziennie na mnie tam czekają! W przerwie pracy szybko po zakupy, do domu, jakiś dobry obiad dla dziewczynek, smaczny, prosty i niedrogi. Czasem już naprawdę nie
mam pomysłu!
Dziękuję, że i na to mam siłę i blisko sklep, a tam wszystko
w zasięgu ręki. Dziękuję, że mam piękną kuchnię z widokiem
na ogród, a moje córki nie mają alergii i nie należą do niejadków. Już ciemno. I tylko jedna myśl – jak najszybciej dostać
się z pracy do domu. Taka jestem zmęczona!
Dziękuję, że mam ciepły dom i że codziennie czekają w nim
na mnie moje dzieci.

Dziękuję, że każdego dnia i ja i one liczymy minuty do naszego wieczornego spotkania. Dziękuję za „Jak Ci minął dzień,
mamo?”. I świergot szkolnych historii. Dziękuję za tę wiarę
w oczach, że rozwiążę każdy problem i znam odpowiedzi na
każde pytanie. Opadam na kanapę. Boli mnie głowa z nadmiaru spraw.
Dziękuję za chłodną i troskliwą rączkę córeczki na moim czole
i kubek ciepłej melisy specjalnie dla mnie.

Dziękuję za to poczucie, że w końcu wszystko się poukłada.
Małą boli ząb. Zdenerwowana chwytam za telefon.

Dziękuję za odnalezioną po latach przyjaciółkę-dentystkę,
która pomoże nam zawsze, w razie czego na kredyt. Późny
wieczór. Dziewczynki śpią. Nie mam siły już poskładać prania.
Dziękuję, że nauczyłam się odpuszczać. Poskładam jutro!

Dziękuję za dźwięk ich spokojnych oddechów w sypialni. Nie
mogę zasnąć. Męczy mnie gonitwa myśli i niepokój o jutro.
Dziękuję najpierw za wygodne łóżko, a potem za wszystkie
cuda, kiedy przebiegam w myślach cały dzień. I kiedy tylko
wypełnia mnie ciepłe mleko wdzięczności zasypiam czekając
na kolejny poranek.

To moje rozważania o wdzięczności, które napisałam ponad
rok wcześniej. Czułam wtedy, że mi trudno, że za szybko
żyję, za dużo mam na głowie. I z pewnością tak było.
Od tego czasu moje życie zawirowało, rozsypało się, przekonstruowało i obróciło o 180 stopni. Dziś dojrzałam do
tego, by znów głośno wyrazić swoją wdzięczność.
Niespełna cztery miesiące po ostatnim poście o wdzięczności, choroba dopadła mnie po raz kolejny. Poprzednie
kłopoty ze zdrowiem przeżyłam z ledwością, jednak to, co
wydarzyło się w ciągu ostatniego roku przerosło wyobrażenia moje, moich bliskich i najwybitniejszych profesorów.
Przeżyłam. I nikt nie potrafi wyjaśnić jakim cudem. Właśnie!
CUDEM!
Od roku zmagam się z codziennym bólem. Mam kłopoty
z poruszaniem się, oddychaniem, nawet długim siedzeniem.
Moje płuca zostały zniszczone w połowie, większość żył zostało bezpowrotnie zablokowanych, tlen nie krąży właściwie
po moim organizmie. W efekcie leczenia straciłam włosy,
przytyłam, moją skórę szpecą brzydkie widoczne blizny,
wciąż mam nowe siniaki, podskórne wylewy, najmniejsze zadrapania paprzą się tygodniami. Nie widziałam córek blisko
cztery miesiące. Nasza wyjątkowa relacja uległa częściowemu zniszczeniu. Najstarsza z dziewczynek popadła w ciężką
depresję, z którą zmagamy się już wiele miesięcy. Straciłam
pracę i zdolność do pracy. Straciłam wielu znajomych. Nie

mogę podróżować, nie mogę uprawiać żadnego sportu, ani
pójść na długi spacer, nie mogę bez celu szwendać się po
mieście. Nie mogę się wykrzyczeć, wyskakać, wyzłościć.
Nie planuję rozwoju kariery. Nie mogę się ubezpieczyć. Nie
mam siły być tam, gdzie bym chciała, a nawet gdzie być powinnam. Nie mogę się wyprowadzić na ukochane Podlasie,
bo w Warszawie mam swoich lekarzy i jedyny dla mnie szpital. Nie mogę się porządnie wypłakać, bo zaraz brakuje mi
tchu. Nie mogę się upić, głośno śpiewać ani kochać bez opamiętania. Nie mogę dźwigać, wspinać się, chodzić na szpilkach, zrobić prawa jazdy na motocykl. Nie wolno mi złamać
żadnej kości, nie można mnie operować. Za dużo myśleć też
nie mogę. O przeszłości lepiej nie, o przyszłości nie wiem
co myśleć, więc chwytam się cienkiej, srebrzystej niteczki
„tu i teraz”.
A „tu i teraz” mam całkiem sporo…
…zdrową głowę i palce, więc mogę pisać!
Książkę, która niedawno wyszła niemal w całości napisałam
na OIOM-ie rozkładając komputer w szpitalnym łóżku, na
prześcieradle, którym okryto moje nagie ciało nabite wkłuciami, drenami i wenflonami. Leki łagodziły ból, tlen dostarczał kondensator, a ja powoli przesuwałam palcami po
klawiaturze. Teraz mogę już pisać ubrana (choć jeśli tylko
zechcę, mogę się przecież rozebrać), w fotelu z widokiem na
ogród lub, tak jak teraz, w pachnącym ogrodzie.
…zdrowe oczy, więc codziennie obserwuję cuda!
Obudziła się przyroda. Różowo kwitnie migdałowiec, żółto
forsycja, fioletowo szafirki i niezapominajki na niebiesko.
Wszystko to na seledynowo-zielonym tle pod niebieskim
sklepieniem. Koty wygrzewają się obok mnie ignorując beztroskę krążących wokół motyli. Kilka par ptaków codziennie
przylatuje po budulec na gniazda. Moja ulubiona para to
sójki, które od kilkunastu dni próbują z krzaka bzu ściągnąć
sznurek zawieszony w zeszłym roku przez dziewczynki w ramach budowania „bazy”. (Pamiętacie swoje „bazy” z dzieciństwa? )
…zdrowe uszy, więc cuda codziennie też mogę słyszeć!
Teraz świergoli nade mną kos schowany w cieniutkich gałęziach brzozy, a śmiech dzieci sąsiadów nie pozwala zapomnieć o radości życia. Do tego wiatr cudownie szeleści
młodymi listkami. Poza tym, codziennie dane mi jest słyszeć
głosy moich córek. Ich opowieści, chichoty, sprzeczki, płacz,
złość. To nie zawsze jest łatwe, ale w porównaniu z ciszą
OIOMu, to najpiękniejsza melodia dla uszu matki. Łatwiej
słuchać sprzeczek czy złości dzieci, niż nie słyszeć ich całymi
miesiącami wcale.
A co poza tym?
Odrastają mi włosy, przeszłam na dietę, gromadzę w słońcu piegi, ubieram się coraz bardziej kolorowo, maluję, piję
dużo wody, dbam o skórę, wkładam barwną biżuterię i wesołe buty na płaskim obcasie, dużo czytam, rozmawiam
przez telefon, przytulam dziewczynki, uczę się z nimi, dyskutuję, chodzę na krótkie spacerki, oglądam dużo filmów,
częściej słucham, niż mówię, obserwuję każdą mikrochwilkę,
codziennie zasypiam ukołysana wdzięcznością i jak zawsze
szukam cudów! Cuda są takie proste! ■
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Sensac yjn e

wa rzywo

W rol i głó wn e j

Trudno uwierzyć, ale opowieść
o ziemniaku jest materiałem na
Proponuję pytanie za milion: Co to za roślina, której kwiatki nosiła
sensacyjny serial. Jest tu i sensacja,
przy dekolcie francuska królowa i francuska szlachta? I jak sprytny
i podstęp, i korsarz, i ratowanie życia.
polityk fortelem wprowadził ją do uprawy, a potem na stoły?
A zaczęło się zupełnie zwyczajnie.
Hiszpański konkwistador Francisco
Pizarro podbijając imperium Inków
w szesnastym wieku, szukał przede wszystkim ich
złota. Nie zwracał uwagi na ziemniaki. Tymczasem,
jakby go kusząc, jedna z odmian kwitła pięknymi
białymi kwiatami. Konkwistadorzy ze zdziwieniem
To zdumiewające, ale to korsarz Francis Drake przyczynił
patrzyli jak Inkowie jej bulwy jedli ze smakiem po
się do spopularyzowania uprawy ziemniaków w angielskiej
upieczeniu albo ugotowaniu.
kolonii Wirginia i na Wyspach Brytyjskich. Po wielu, wielu
latach w 1853 roku, uhonorowano te działania fundując
mu pomnik. Przedstawia on korsarza trzymającego w ręku
kwiat ziemniaka. Napis na postumencie przypomina: „Sir
Francisowi Drake’owi, który rozpowszechnił ziemniaki
w Europie. Miliony rolników całego świata błogosławią
jego nieśmiertelną pamięć. To ulga dla biedaków,
W XVI wieku wśród innych przywiezionych do Europy
bezcenny dar Boży, łagodzący okrutną nędzę”.
z podbitych krajów skarbów i nieznanych ciekawostek
W królestwie Prus, w połowie XVIII wieku, szykowano się do
znalazły się również ziemniaki. Jednak nie wzbudziły
wojny z Austrią. Fryderyk II obawiając się, że po powołaniu
ani zachwytu, ani nawet zainteresowania. Wręcz
do wojska młodych chłopów ze wsi, mogą zmarnieć uprawy
przeciwnie, przypisywano im wywoływanie chorób
zbóż, nakazał dekretem uprawę mało znanej wówczas
i gorączki. Podobno próbowano jeść maleńkie owocki
rośliny – ziemniaków. Miało to uchronić kraj przed klęską
powstające na miejscu przekwitłych kwiatów. Ponadto
głodu. Po wielu latach działań wojennych, nadano całej tej
pochodziły zza morza i dlatego duchowni w niektórych
kampanii nazwę: wojna ziemniaczana (Kartoffelkrieg).
krajach twierdzili, że to diabelska roślina. W różnych
krajach uciekano się do rozmaitych sposobów, aby
namówić rolników, by zechcieli je uprawiać i jeść.

Pira t w akc ji
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Al e n iesmaczn e

Choć niesmaczne, ziemniaki miały jednak piękne białe
kwiaty, uznano je więc za roślinę ozdobną i zaczęto
uprawiać w ogrodach. A wielu dostojników przypinało
je do swoich ubrań. We Francji ponoć sama królowa
lubiła je mieć przy porannej sukni.
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Francus ki podst ę p

Również we Francji nie przyjęto ziemniaków entuzjastycznie.
Nikt ich nie chciał jeść ani uprawiać, choć brakowało
jedzenia. Akademia Paryska chcąc ratować sytuację
ogłosiła konkurs na opis łatwej w hodowli i wydajnej rośliny,
która nadaje się do jedzenia. Wygrał agronom i farmaceuta
Antonie Augustyn Parmentier proponując ziemniaki.
Dostał nagrodę i otrzymał pieniądze na popularyzację
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zi e m niacz e k
Dla ułatwienia dodajmy, że ma ona swoje pomniki i święta,
a nawet rok… Ciekawe, kto zna prawidłowa odpowiedź?
Niemal nie do wiary, ale.. chodzi o ziemniaka!

uprawy zwycięskiej rośliny. I jak głosi opowieść uciekł się
do podstępu przeznaczając ich część na… strażników
Wiedział, że to co zabronione, wabi bardziej niż to co
dozwolone. Strażników pilnujących pól obsadzonych
ziemniakami opłacił tylko za pracę w ciągu dni. Nocą pola
nie były strzeżone. I nie pomylił się, sadzonki rozkradziono
i znalazły się na polach rolników! A gdy zaowocowały
i wydały plon, oszczędni chłopi znaleźli sposób, by je zjeść.
Podobno – jak twierdzą internauci – na grobie Parmentiera,
na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu od ponad 190 lat
kwitną pięknie ziemniaki.

W Polsc e
U nas również ziemniaki zaczęły swoją karierę jako rośliny
ozdobne. Podobno przywiózł je, wśród innych prezentów
z wyprawy do Wiednia, dla swojej ukochanej Marysieńki,
Jan Sobieski.
Polski historyk Jędrzej Kitowicz tak to opisuje: „Jabłka
ziemne, czyli ziemniaki, a po teraźniejszemu kartofle, bądź
świeże, bądź stare, w jednej utrzymując się porze, równą
też apetytowi sprawują satysfakcję”. Powolutku, za sprawą ogrodników i eksperymentujących kucharzy, zaczęto
podawać je na stoły magnatów i króla. Później ostrożnie
zaczęli je jeść w biedniejszych domach i na wsi.
Pod koniec XVIII wieku zaczęto wyrabiać z ziemniaków
skrobię i alkohol, a w efekcie powierzchnia ich uprawy
znacznie się powiększyła.

Wi e lk a
e migracja
W Europie ziemniaki pomogły przeżyć milionom ludzi w najbiedniejszych krajach,
zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku.
Stały się ich podstawowym jedzeniem.
Gdy w latach 1844-1851 wybuchła zaraza
ziemniaczana, spowodowała straszny głód
wśród biedaków i w konsekwencji masową
emigrację biedaków, zwłaszcza Irlandczyków do USA.

Świ ę to zi e m niak a
W Polsce współcześnie ziemniaki stały się tak ulubionym
warzywem, że postanowiono go uroczyście uczcić i ustanowić jego święto.
W Mońkach, zwykle na początku października, już od ponad 20 lat obchodzone jest uroczyście Święto Ziemniaka,
w czasie którego chyba największym powodzeniem cieszą
się konkursy. Najbardziej znany to konkurs na najsmaczniejszą potrawę, oczywiście z ziemniaków. W czasie święta trwa
festyn z zabawą, odbywają się także różne inne konkursy,
mecze i występy zespołów. Święta ziemniaków odbywają
się w wielu miejscowościach w całym kraju. Ziemniaka uhonorowano także w inny sposób. Dwa pomniki postawiono
mu w Polsce - w Biesiekierzu oraz w Poznaniu na Łęgach
Dębińskich.
A świat postanowił uczcić go ogłaszając 2008 rok
Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka.

Jednak ziemniak nie zawsze jest ziemniakiem,
czasem nazywa się inaczej, choć smakuje tak
samo. Nazywają go: bandura w gwarze kresowej
(Lwów i okolice), kartofel (z niemieckiego Kartoffel)
w języku śląskim, pyra w gwarze poznańskiej,
grula w gwarze góralskiej wschodniego Podhala,
bulwa w języku kaszubskim, perka – dawna nazwa
pochodząca od nazwy państwa Peru i wreszcie
rzepa z Orawy, zachodnie Podhale. ■
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BEZCENNA WARTOŚĆ
POMAGANIA
Tekst: Maja Jaszewska

Czy dzięki obdarowywaniu innych swoim czasem, współczuciem, działaniem czy
chociażby obecnością i uwagą, stajemy się
bardziej szczęśliwi?
Różne są pobudki, dla których decydujemy się pomagać innym ludziom. Paradoksalnie, im bardziej bezinteresownie to
robimy, tym większe korzyści psychiczne
czerpiemy z naszej hojności. Ale pobudki
naszego pomagania nie są do końca świadome i część powodów, dla których decydujemy się wspierać innych, bywają głęboko ukryte.
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Ewa niedawno została babcią. Od pierwszego
wejrzenia pokochała swoją maleńką wnuczkę Amelkę. Ponieważ Ewa ślicznie robi na szydełku, z wielką
przyjemnością zrobiła Amelce kilka sweterków i czapeczkę a teraz obmyśla projekt kolorowej sukieneczki. Wnuczka ma już prawie roczek i jej mama a córka
Ewy przedstawiła ostatnio bardzo dobitnie swoje
oczekiwania – chce wrócić do pracy i uważa, że Ewa
powinna trzy razy w tygodniu przyjść i zająć się przez
pół dnia Amelką. Tymczasem Ewa ma jeszcze małego
wnuka, którym również chciałaby się czasami zająć
i musi się opiekować coraz bardziej niepełnosprawną mamą. Na dodatek dojazd do Amelki zajmuje jej
co najmniej godzinę. Nie przedstawiła jednak swoich
wątpliwości córce, tylko bez słowa sprzeciwu jeździ
trzy razy w tygodniu do wnuczki, chociaż jest tym
coraz bardziej zmęczona. Ewa mogłaby zasugerować
córce i zięciowi skorzystanie z pomocy opiekunki, bo
stać by ich było na to, ale uważa, że skoro córka liczy
na jej pomoc, nie ma prawa odmówić.
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Jeśli jesteśmy aktywnie zaangażowani w pomoc, warto
wówczas przyjrzeć się naszym motywacjom. Jeśli pomaganie wymaga od nas rezygnacji z własnych potrzeb albo
wręcz przynosi nam jakieś szkody, spróbujmy ocenić czy
pomagamy w wyniku ulegania zewnętrznej presji czy też ze
względu na świadomy wybór. Może się bowiem okazać, że
stawianie potrzeb innych na pierwszym planie kosztem własnych zapotrzebowań, budzi w nas skrywaną frustrację. Jeśli
Ewa uzna, że pomaga córce ponad swoje możliwości fizyczne i psychiczne, warto aby zastanowiła się, dlaczego dokonała takiego wartościowania. Nie rzadko u podłoża braku
zdolności do odmowy kryje się lęk przed odrzuceniem albo
krytyką. Niewątpliwie są sytuacje, w których warto a nawet
trzeba udzielić komuś pomocy kosztem swoich potrzeb, ale
jeśli dzieje się to zbyt często, może oznaczać , że motywacje naszego pomagania nie są dojrzałe a my nie działamy
w sposób autonomiczny. Zmęczenie Ewy może przerodzić
się w poczucie krzywdy a jej córka coraz bardziej będzie
utwierdzana w przekonaniu, że potrzeby matki się nie liczą.
Nie wróży to nic dobrego w ich relacjach, ponieważ podstawą dobrych relacji jest wzajemne przestrzeganie granic
i potrzeb.

Kasia przyjechała na studia do Warszawy dwa lata temu.
Początkowo była trochę zagubiona, bo przeskok z maleńkiej miejscowości do metropolii nie jest rzeczą łatwą. Rodzice wynajęli jej malutką kawalerkę i dali trochę pieniędzy na
życie. Resztę musiała dorobić. Miała szczęście, bo okazało
się, że jej sąsiadka pracuje w redakcji poczytnego pisma
i załatwiła Kasi pracę przy redagowaniu tekstów. Nie są to
duże pieniądze, ale za to pojawiły się perspektywy awansu,
bo naczelna doceniając Kasi umiejętności, zaproponowała
napisanie pierwszego własnego artykułu. Dziewczyna jest
szczęśliwa. Sąsiadka nie omieszkała już kilka razy podkreślić, komu Kasia zawdzięcza swoją pracę i pierwsze sukcesy.
Wyraźnie też liczy na wzajemność. Ostatnio wyjeżdżając na
długi weekend wręczyła Kasi klucze do swojego mieszkania, prosząc aby dziewczyna podlała kwiaty i sprawdzała
dwa razy dziennie czy wszystko w porządku. Kiedy Kasia
odpowiedziała, że też wyjeżdża, sąsiadka urażona do żywego warknęła coś o braku wdzięczności i poszła obrażona,
nawet się nie żegnając.

Niektórzy uważają, że ten komu się pomaga, zaciąga dług
wdzięczności, który musi bezterminowo spłacać. Tymczasem dojrzały ofiarodawca pomaga czując się wolnym i nie
traktuje pomocy, jak transakcji handlowej. Wie, że już w samym akcie pomocy ukryta jest nagroda. Ktoś, kto daje swój
czas, uwagę i empatię bezinteresownie ma szansę poczuć
czystą i radosną satysfakcję z czynienia dobra.
Bywa, że gratyfikacja z pomagania innym ma charakter
bardziej neurotyczny i przynosi poczucie bycia wyjątkowym,
lepszym od innych, więcej wartym. W skrajnych przypadkach osoba neurotyczna pomaga tworząc sieć zależności,
aby zaspokoić pragnienie bycia niezbędnym i niezastąpionym.

Z pozoru Monika nie ma co narzekać na swoją teściową.
O każdej porze dnia i nocy jest gotowa przyjść do wnuków
a jak już przychodzi, to objuczona prezentami; przywozi gotowe obiady, ciasta, ubranka i zabawki dla chłopców. Nigdy jednak nie pyta, co jest potrzebne i w czym mogłaby
pomóc, tylko decyduje sama. Ostatniego Sylwestra Monika
chciała spędzić w domu sama z mężem, marzyło jej się, że
dziadkowie wezmą wnuków do siebie i dzięki temu młode małżeństwo będzie miało wreszcie trochę czasu tylko
dla siebie. Ale teściowa inaczej zaplanowała tę noc. Kilka
dni przed Sylwestrem przyniosła Monice piękną sukienkę
i wręczyła kopertę mówiąc, że to prezent noworoczny, za
który Monika może pójść do kosmetyczki, fryzjera i pewnie
jeszcze na niezłe szpilki do sukienki wystarczy. Dzięki temu
będzie pięknie wyglądała na jakiejś super sylwestrowej imprezie a o dzieci nie musi się martwić, bo teściowie przyjdą
do nich i zajmą się wnukami. Była taka dumna ze swojej inicjatywy, że Monika nie miała sumienia rozczarować teściowej. Poszli z mężem na przyjęcie, chociaż wcale nie miała na
to ochoty.

To klasyczny przykład nie przestrzegania granic drugiej
osoby. Teściowa Moniki nie pyta, czy i jak może pomóc,
tylko narzuca synowi i synowej swoją wizję rodzinnej koegzystencji. Im więcej daje, tym bardziej czuje się niezbędna,
im więcej Monika przyjmuje, tym bardziej zmuszona jest do
posłuszeństwa. Nie jest łatwo w takim przypadku odmówić ofiarowanej nazbyt hojnie pomocy. Warto byłoby jednak, żeby Monika porozmawiała z teściową i wyrażając jej
wdzięczność za życzliwość i wsparcie, jasno określiła, jaki
rodzaj pomocy byłby jej najbardziej przydatny i utwierdziła teściową w przekonaniu, że zarówno Monika, jak i wnuki
najbardziej czekają na babcię a nie na jej prezenty. A jednocześnie zapytała, w czym ona mogłaby pomóc teściom,
żeby odwrócić trochę ten jednostronny kierunek pomocy
w rodzinie. Może teściowa uważa, że będzie kochana tak
długo, jak długo będzie potrzebna? A może wychowując
swoich synów, nie mogła liczyć na niczyją pomoc i dlatego
teraz tak gorliwie chce pomagać przy swoich wnukach, żeby
ich rodzice nie mieli tak ciężko, jak ona kiedyś miała? Dlatego przyda się szczera rozmowa przeprowadzona w życzliwej
atmosferze, bo dalsze utrzymywanie tej sytuacji grozi tym,
że Monika zacznie odczuwać niechęć wobec teściowej a ta
zacznie być rozżalona, że jej wysiłki nie są doceniane.

Często ci, którzy tak hojnie
potrafią pomagać innym,
mają wyraźny problem z tym,
aby samemu przyjąć pomoc.
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Kiedy Marta dwa lata temu się rozwodziła, najbardziej
mogła liczyć na wsparcie swojej przyjaciółki Oli. Przegadały
wtedy dziesiątki godzin, podczas których Marta wypłakiwała się Oli, dzieliła swoimi lękami i wątpliwościami. Dzięki
temu, że Ola uważnie słuchała, wspierała i mądrze radziła,
Marta czuła się silniejsza i pewniejsza siebie w tym trudnym
czasie. Tym bardziej więc była zdziwiona, kiedy zupełnie
przypadkowo dowiedziała się ostatnio, że Ola straciła dobrą pracę i ma problemy finansowe. Wprost zapytała przyjaciółkę, dlaczego jej o tym nie powiedziała. Odpowiedź
ją zszokowała. Ola wyznała, że nie chciała martwić Marty,
zasmucać jej swoimi problemami i że da sobie radę. Marcie zrobiło się przykro. Poczuła się oszukana i pozbawiona
szansy na to, aby okazać Oli swoje wsparcie. Ma też wątpliwości, że być może niepotrzebnie zwierzała się ze swoich
kłopotów, bo były one dla Oli niepotrzebnym obciążeniem.
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Potrzebowanie czyjejś pomocy czy przyjęcie jej jest w
pewnym sensie jednocześnie dawaniem pomocy temu, od
kogo otrzymujemy wsparcie. Bo dzięki temu umożliwiamy
komuś spełnienie jego potrzeby bycia pomocnym. Ten, kto
tylko daje a nie chce nic wziąć, budzi w innych swoją postawą poczucie winy i ogromnego długu. Na dłuższą metę taka
asymetryczność relacji szkodzi bliskości. Można zaryzykować stwierdzenie, że osoby, które zawsze unikają brania od
innych pomocy, mają jakiś problem z bliskością. Być może
jest to lęk przed zależnością albo przed odkryciem się ze
swoimi słabościami.

Ewangeliczne wezwanie, aby pomagać w możliwie najcichszy sposób, „niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni
prawa” jest nie tylko zgrabną figurą retoryczną, ale też w
symboliczny sposób ukazuje, że właściwe pomaganie to
takie, które wyzwolone jest z lęku i konieczności wzbudzania podziwu swoim zachowaniem. Im mniej poddajemy się
wewnętrznej presji , aby nieustannie zasługiwać na czyjąś
miłość, akceptację czy podziw, tym więcej w nas energii,
wolności i radości.

Ewangeliczne wezwanie nakłania nas do uwolnienia się
od własnych lęków, od pompowania pychy, która krępuje
naszą swobodę. Przy czym nie chodzi tu o fałszywą skromność i odżegnywanie się od wszelkich korzyści osobistych
z faktu pomagania innym. Taka postawa również nie służy
rozwojowi. Ludzie lubią pomagać i lubią czuć się pomocni,
co doskonale widać chociażby przy okazji corocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Towarzysząca mu
wielka hojność Polaków i towarzyszące jej uśmiechy dowodzą, że widzimy głęboki sens w angażowaniu się w pomoc
dla innych.
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Nauka dzielenia się emocjami, obecnością czy rzeczami
rozpoczyna się już od najmłodszych lat. To we wczesnym
dzieciństwie waży się, czy nabędziemy umiejętności pomagania innym i czy będziemy z tego czerpać zdrową przyjemność. Dlatego nie gardźmy i nie lekceważmy nigdy darami,
jakimi obdarzają nas nasze dzieci. Listek, kamyk, niezgrabny
rysunek w ich odczuciu są bezcennymi skarbami, z którymi
przychodzą się podzielić. Z im większą radością i wdzięcznością będziemy przyjmować te prezenty, tym chętniej nasze dzieci będą kiedyś w przyszłości pomagać innym i czerpać z tego zdrową satysfakcję. ■

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo
bezbronni w miłości

gdyby każdy miał to samo

nikt nikomu nie byłby potrzebny
Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja
jest nierównością

to co mam i to czego nie mam

nawet to czego nie mam komu dać
zawsze jest komuś potrzebne

(„Sprawiedliwość” ks. Jan Twardowski)
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Wywiad
z Moniką Dąbrowską
Rozmawia:
Grzegorz Kotoro

Zdjęcia: z archiwum Fundacji Rak’n’Roll

Wakacyjny
Rak’n’Roll

Fundacja Rak’n’Roll zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Powstała w październiku
2009 roku z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która
po swoich doświadczeniach z chorobą onkologiczną
chciała pomóc innym chorym w podobnej sytuacji. Zachorowała na raka piersi, kiedy miała 27 lat. W trakcie
leczenia, pewnie z wielkiej miłości, bo wbrew prawom
medycznym (że niby to jest fizycznie niemożliwe) – zaszła w ciążę. Kolejni lekarze zalecali usunięcie ciąży
i kontynuację leczenia, bądź rezygnację z programu
chemioterapii. Dzięki swojemu uporowi oraz wsparciu
męża, w końcu znaleźli Lekarza, który im pomógł. Okazało się, że ciąża i rak są do pogodzenia. Kiedy Leoś
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szczęśliwie przyszedł na świat, Magda postanowiła
szerzyć tę „wiedzę tajemną” – założyć fundację, która
będzie pomagać przede wszystkim kobietom w ciąży
chorym na raka, ale także innym chorym –Fundację
„Rak’n’Roll - Wygraj Życie”. Zmarła w czerwcu 2012
roku, a odchodząc prosiła, aby jej starania nie poszły
na marne. I tak się też stało! Fundacja działa, dzięki
wspaniałym osobom, które dalej pielęgnują jej dzieło. Jedną z nich jest MONIKA DĄBROWSKA, Członek
Zarządu Fundacji Rak’n’Roll, a prywatnie mama 4 dzieci - Janka, Ani, Mai i Gabrysi oraz jedna z bohaterek
projektu „Boskie Matki”. Przyjaciółka Magdy Prokopowicz. Projektantka wnętrz i graficzka, która prowadzi
własną pracownię projektową.
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Monika Dąbrowska

Grzegorz Kotoro: Moniko, w 2004 roku zdiagnozowano
u ciebie raka jelita grubego.
Monika Dąbrowska: Tak, początkowo rokowania miałam
nieciekawe, ale podjęłam leczenie i wyzdrowiałam! Choroba
nie wróciła i dziś mówię z dużą pewnością, że raka można
pokonać!
GK: Co dawało ci siłę?
MD: Apetyt na życie i dzieci, którym byłam potrzebna. Miałam i mam też krąg ludzi bliskich: męża, rodziców i przyjaciół,
którzy wtedy nie dali mi zwątpić, że przez to przejdę, że mi
się uda. To był bardzo trudny czas, każdy kto był w tej sytuacji
wie o czym mówię. Miewałam dni gorsze i wtedy wydawało
mi się, że już zawsze będzie właśnie tak, albo gorzej. Moja
głowa analizowała statystyki onkologiczne i zastanawiała się
czy te smutne liczby zawierają także mnie. Tak jakbym w nich
mogła wyczytać swoją przyszłość. Były też chwile dobre, te
w których zwyczajne, małe, powszednie rzeczy bardzo cieszą
i to one trzymały mnie na duchu i pozwoliły przejść przez
leczenie.
GK: Z fundacją jesteś związana od 2010 roku i wzięłaś
udział m.in.: w projektach „Rak’n’Rolling” i „Boskie
Matki”. Opowiedz o nich.
MD: Tak, do Rak’n’Rolla trafiłam przez „Boskie Matki”.
W 2010 roku zaczynały się zdjęcia do albumu. To była pierwsza odsłona tego szalenie ważnego projektu, który dziś ma
formę kompleksowego programu opieki dla kobiet w ciąży
chorujących na raka. W tej chwili każda kobieta, która znajdzie
się w tej sytuacji, a jest ich niestety coraz więcej, może liczyć
na skoordynowaną pomoc od fundacji. Przez ponad dwa lata
programu objęliśmy opieką ponad 100 kobiet i ich rodzin.
Z inicjatywy Rak’n’Rolla powstały także standardy leczenia
w przypadku poszczególnych nowotworów i pracujemy dalej
nad ochroną płodności po raku. Ale wracając do Twojego pytania, w 2010 roku wzięłam udział w sesji zdjęciowej do albumu i w pierwszej kampanii fundacji: „To nie cud to medycyna”.

Wtedy
poznałam i zakolegowałam
się z Magdą Prokopowicz. Fundacja była wtedy jeszcze młodziutka i mało znana, miała zaledwie rok. Dziś rozpoczynamy przygotowania do obchodów dziesięciolecia
Rak’n’Rolla, a fundacja prowadzi kilka bardzo ważnych programów, które zmieniają życie osób chorujących i tych, którzy przeszli przez raka.
Drugi wspomniany przez ciebie projekt - Rak’n’Rolling to
sportowy program terapeutyczny, pozwalający wrócić do
aktywności fizycznej po przebytej chorobie. Pojechaliśmy rowerami na Zwrotnik Raka w Saharze Zachodniej, zdobyliśmy
Koronę Gór Polskich. Co roku biegamy w ramach Biegów
Górskich w Szczawnicy. To projekt, w którym też pokazujemy,
że pomimo przebytej choroby można żyć z pasją i realizować marzenia sportowe. W tym roku dziewczyny z Rak’n’Roll
teamu wystartowały na dystansie półmaratońskim, a Michał
– bohater naszej tegorocznej kampanii jednoprocentowej,
pokonał dystans maratoński! Po górach! I, jak mówił, tylko
dlatego taki krótki, że się przeziębił (śmiech).
W ramach tego programu jest także przestrzeń dla sportowców i amatorów, którzy są zdrowi, ale chcą pomóc tym
co chorują. I tak np.: we współpracy z Maratonem Warszawskim prowadzimy projekt #BiegamDobrze, w ramach którego zbierane są środki na wsparcie Rak’n’Rolla. Wraz z grupą
zapalonych rowerzystów pojechaliśmy w Tour de Pologne na
kultowych rowerach Wigry3 w akcji „WigRak”, wtedy mówiliśmy o profilaktyce raka jądra i zachęcaliśmy do comiesięcznego samobadania oraz zbieraliśmy fundusze.
Inne ważne projekty Fundacji to
znany i kojarzony z Rak’n’Rollem
„Daj Włos”, ale także „Uczłowieczanie poczekalni onkologicznych”, „iPoRaku”
i wiele innych.
Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę
www.raknroll.pl
i facebooka.
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GK: Dzięki idei Rak’n’Roll kobiety chore na raka zaczęły
walczyć o swoją kobiecość w chorobie i o to, aby chorować godnie oraz leczyć się świadomiej.
MD: Ja nie wiem, czy one musiały o nią walczyć…? Przecież one były i są kobiece. Magda swoją postawą po prostu
dała im prawo do uśmiechu, szczęścia, eksponowania swojej
kobiecości i emocji, pomimo raka. Ona tę kobiecość jakby
uwolniła. To wtedy powstały Rak’n’Rollowe warsztaty pięknościowe - spotkania, na których dziewczyny uczą się jak malować, dbać o wygląd w czasie chemioterapii. Prowadzimy je
zresztą do dziś i wciąż cieszą się dużą popularnością.

GK: W ramach wspanialej akcji „Biblioteczki” wolontariusze fundacji Rak’n’Roll wyposażają oddziały onkologiczne w półki z książkami na oddziałach onkologicznych.
MD: Przebywanie na oddziale onkologicznym to niekiedy
długie godziny oczekiwań na badania, a także długie godziny leczenia. Dzięki biblioteczkom chcemy umilić czas pacjentom. Oczywiście robimy to dzięki odpowiednio dobranym
pozycjom książkowym w naszych biblioteczkach, a pacjenci
mają wtedy możliwość zmotywowania się do walki z chorobą, zdobycia wiedzy o niej, skutecznych metodach leczenia
czy dbania o siebie. Oprócz tego, część pozycji zawartych
w „Biblioteczkach” stanowi również proza, biografie czy albumy, co pomaga pacjentom się zrelaksować i oderwać od
bieżących problemów.
GK: A co z brakiem włosów po chemioterapii? Przecież
dla kobiet to bardzo ważny aspekt.

MD: Wspomniałam wcześniej o akcji „DajWłos” która pomaga uporać się z tym problemem. Obecnie w Polsce, jak
wiesz, peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata do nich jest wyjątkowo wysoka.
W odpowiedzi na tę sytuację powstał nasz projekt. Każdy,
kto chce obciąć włosy (a ma ich co najmniej 25cm), może to
zrobić w dobrym celu – na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii. Angażujemy do współpracy zakłady fryzjerskie, które
ścinają włosy w odpowiedni sposób - adresy zakładów fryzjerskich z którymi współpracujemy oraz wszystkie potrzebne
informacje można znaleźć na naszej stronie, a następnie przekazują je nam. Dalej wędrują do perukarni Rokoko, która tka
doskonałe, wygodne i piękne peruki naturalne.
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GK: Te są przekazywane za darmo kobietom, które są
w trakcie leczenia?

GK: Od samego początku celem Fundacji było stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej.

MD: Tak, Magda przełamywała tabu związane z podejściem
do raka w Polsce. Chodziła publicznie z łysą głową, mówiła
odważnie o swojej chorobie, nie bała się słowa RAK, które do
dziś często wypowiada się szeptem. Zarażała też pozytywną
energią, bo była osobą niesłychanie żywiołową i pogodną.
To nie pasowało do wizerunku osoby chorej onkologicznie
w przyjętych powszechnie konwencjach. Uśmiechnięta, żartująca, ubrana kolorowo, odważnie i z fantazją - taka była
Magda, która stworzyła Rak’n’Rolla i taki jest Rak’n’Roll. Magda stała się inspiracją dla całej rzeszy dziewczyn chorujących.
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MD: Tak, oczywiście! Dzięki temu mogą wyglądać zupełnie
naturalnie i dzięki temu mają większą pewność siebie i więcej
siły w drodze do zdrowia. Tylko w zeszłym roku wsparliśmy
452 kobiety piękną peruką :)
GK: Mówicie też, że siły dodają kolory i dobrze zaaranżowane przestrzenie, Niestety poczekalnie w przychodniach onkologicznych to zwykle miejsca szare, przygnębiające i zatłoczone...

MD: Tak, dlatego powstał program „Uczłowieczanie poczekalni onkologicznych “, którego celem jest ich wyremontowanie oraz zmiana tych smutnych miejsc w przestrzenie
przyjazne, bardziej optymistyczne i wygodne. Pomalowanie
korytarzy, wstawienie kolorowych, wygodnych mebli, czy wyposażenie tych miejsc w telewizory, powieszenie na ścianach
grafik ze zdjęciami i hasłami dodającymi otuchy, może choć

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
odrobinę umilić czas czekającym na wizytę pacjentom oraz
odwrócić ich uwagę od bieżącego problemu, z którym tam
przychodzą.
GK: Gdzie udało się wam do tej pory?

MD: Wyremontowaliśmy poczekalnie w Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wieliszewie i dwukrotnie
w warszawskim Centrum Onkologii-Instytucie. Ostatnie
przedsięwzięcie, z którego jesteśmy bardzo dumni to właśnie
generalna renowacja poczekalni D Poradni Onkologicznej
COI w Warszawie. W wyremontowanej części każdego tygodnia ok. 1500 Pacjentów z całej Polski oczekuje na wizytę.
I tak jak sam zauważyłeś pytając o ten projekt, to było miejsce ciemne, które nie napawało optymizmem. Generalnemu
remontowi poddaliśmy 200m2 powierzchni. Odnowiliśmy
łazienki, rozprowadziliśmy instalację wentylacyjną, naprawiliśmy ściany i drzwi. Zniknęła ciężka i ciemna boazeria. Cała
przestrzeń została pomalowana, a stare siedziska zastąpiliśmy wygodnymi, kolorowymi fotelami i miękkimi krzesłami.
Ściany ozdobiliśmy zdjęciami osób, które przeszły przez raka
i chcą dzielić się swoim doświadczeniem z tymi, którzy są na
początku lub w trakcie tej drogi. Oddaliśmy do użytku jasną,
funkcjonalną przestrzeń przyjazną Pacjentom.
Przeprowadzony przez nas remont został wyróżniony przez
redakcję portalu zwrotnikraka.pl w TOP10 Polskiej Onkologii
w 2017 roku!
GK: Jak można was wspierać?

MD: Mamy cały wachlarz możliwości :). Dodam tylko że
Rak’n’Roll nie utrzymuje się z żadnych funduszy czy dotacji
państwowych. Wszystko co otrzymujemy wynika ze szczodrobliwości i wielkich serc ludzi. Można nas wesprzeć oddając
swój 1% lub wpłacając darowiznę, można oddać swoje włosy albo pobiec dla nas w Maratonie/Półmaratonie Warszawskim, można zgłosić się do nas i zostać wolontariuszem. Jest
też wiele produktów, z których dochód jest przekazywany na
nasze działania.
Więcej informacji o aktualnych możliwościach jest na naszej
stronie – www.raknroll.pl w zakładce „Chcę pomóc”.
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GK: Najbliższe wasze projekty?

MD: Nie wiem czy mogę zdradzać, bo nasze duże działania
zawsze są owiane nutką tajemnicy, ale przygotowujemy się
do kampanii profilaktycznej, więc robota wre. :)

GK: A jakie jest twoje życiowe motto?

MD: Moje? :) Ojej, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
Nie mam jednego motta, ale słowa, które w wielu sytuacjach
życiowych trzymały w pionie mój kręgosłup to cytat Hemingwaya z książki „Stary człowiek i morze”.

„Człowieka można zniszczyć,
ale nie pokonać”
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Magda Prokopowicz
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J ak C ONFI DE NC E ® N a T U R aL S O F T CO N V E X
pomagają ch r o n i ć s kó r ę
Nasza najbardziej miękka, ściśle przylegająca oraz elastyczna płytka convex spełnia
wiele funkcji, aby pacjent mógł cieszyć się lepszym dopasowanie, lepszym
samopoczuciem i lepszą jakością życia. Płytka Flexifit z pięcioma nacięciami
zapewnia doskonałe dopasowanie do nierównej skóry, zmniejszając
podciekanie. Płytka jest nasączona wyciągiem z Aloe Vera, który pomaga
złagodzić, uspokoić i ochronić skórę wokół stomii.
• Wyjątkowa płytka Flexifit z pięcioma nacięciami zapewnia lepsze
dopasowanie
• Jedyna płytka typu convex zawierająca wyciąg z Aloe Vera
• Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
• Delikatniejszy wkład convexu zapewnia większą elastyczność
• Przyjazny skórze hydrokoloid, potwierdzony badaniami
British Skin Foundation oraz Skin Health Alliance
• Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie

Więcej specjalnych funkcji dla użytkowników
woreczków odpuszczalnych

OkienkO PODgląDu

NiePrzezroczySty
WylOt WOrkA

uchWyt ułAtWiAJący
oPróżNiANie

DOstęPny W WersJi
zAMknięteJ i OtWArteJ

po p r aW a j akoŚ c i ŻY ci a p a cj En Tó W U Ż YW a j ą cYch
C ONFI DE NC E ® N a T U R aL S O F T CO N VE X
“Jest komfortowa
i łagodzi moja̧ bardzo
wraz•liwa̧ skórȩ.”
Pani S, Plymouth

DEN

zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex
i ich opinie były zdecydowanie pozytywne.

“Jak druga
skóra: delikatna
i gładka.”
Pani R, Nottingham

PLADE MED
SLIDSER

“Od kiedy
•
uz ywam tych płytek nigdy
nie przydarzyło mi siȩ
podciekanie czy problemu ze
skóra̧. Najlepsza płytka
ze wszystkich!
Pan E, Hampshire

“Przykleja siȩ
błyskawicznie.
Delikatna i miȩkka.
Wyja̧tkowo wygodna.”
Pani C, Oxon

“To najlepiej
przylegaja̧ca płytka
jakiej kiedykolwiek
uz•ywałam”
Mrs P, Pani P, Surrey

Skontaktujmy się z nami, aby uzyskać bezpłatne próbki.
w w w. s a l t s. p l • b e z p ł at n a i n fo l i n i a 8 0 0 1 2 0 1 3 0 • i n fo @ s a l t s. p l
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Zabawa

bez ryzyka
Tekst: Magdalena Gryn

Sale zabaw w centrach handlowych na stałe
wpisały się w krajobraz dużych miast. To w nich
wyprawia się większość dziecięcych urodzin,
a rodzice coraz chętniej zostawiają w nich pociechy na czas robienia zakupów. Czy słusznie?

chronić, zabijały, bo gryzący, czarny dym, który wydzielały
tworzywa sztuczne, bardzo utrudnił ewakuację. Bilans tej tragedii to 64 osoby, z czego aż 41 dzieci. Trzeba przy tym dodać, że zawiniło nie tylko szybko palące się wyposażenie sali
zabaw, ale i zamknięte wyjścia ewakuacyjne oraz uszkodzony
system przeciwpożarowy. Sam obiekt nie został nawet dopuszczony przez strażaków do użytku.

Pożar, który pod koniec marca wybuchł w centrum handlowym „Zimowa Wiśnia” w Rosji, najprawdopodobniej zaczął
się w sali zabaw na czwartym piętrze budynku. W miejscu
zazwyczaj pełnym pianek i gumy, chroniących dzieci przed fizycznymi urazami. Ale w rosyjskim Kemerowie pianki zamiast

Choć w Polsce taka skala zaniedbań wydaje się niewiarygodna, tragedia w rosyjskim centrum handlowym nasuwa pytanie o bezpieczeństwo dzieci bawiących się w salach zabaw.
To w nich wyprawia się już większość urodzin małych jubilatów. Sale zabaw w centrach handlowych na stałe wpisały się
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i wydane do niej rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2010 roku ustalają obowiązki
właściciela takiego obiektu m.in. w zakresie wyposażenia w sprawne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
przeszkolenia pracowników, ewakuacji
i akcji ratowniczej. Bardziej szczegółowe wymagania wobec konstrukcji służących do zabawy i użytych materiałów
zapisano w normie PN-EN 1176-10.
Narzuca ona przedsiębiorcom obowiązek codziennych, udokumentowanych przeglądów. Chodzi o regularne
oględziny, które umożliwią wykrycie
zagrożeń będących wynikiem wandalizmu lub zużycia. Przy okazji kontroluje
się czystość, stan osłon piankowych,
wyłapuje uszkodzone piłki w basenie,
sprawdza drożność wyjść ewakuacyjnych, naprężenie siatek, stan apteczki,
wyposażenia przeciwpożarowego itp.
W normie dla zabawek dmuchanych
znalazł się też zapis nakazujący nasączanie materiałów tekstylnych, z których są wykonane, środkiem zmniejszającym palność.

– Jeżeli właściciel sali zabaw tworzy regulamin,
w którym z góry wyłącza swoją odpowiedzialność
za szkody, jakie mogą być spowodowane przez osoby tam przebywające i będące pod jego opieką,
to działa niezgodne z prawem.

w krajobraz dużych miast, a rodzice coraz chętniej zostawiają w nich pociechy
na czas robienia zakupów. Czy mają się
czego obawiać?
Paweł Frątczak, rzecznik Głównego Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej, uspakaja że polskie galerie handlowe są bezpieczne i nie da
się porównać warunków i przepisów
przeciwpożarowych w Rosji z polskimi,
gdzie od lat obowiązują restrykcyjne
wymogi i szczegółowe unijne normy
bezpieczeństwa. Różnicę widać też
w statystykach: w Polsce na 100 tys.
mieszkańców w pożarach ginie tylko
jedna osoba. W Rosji – aż sześć.

Bezpieczni na papierze?
Kwestie bezpieczeństwa w polskich
salach zabaw reguluje wiele dokumentów. Najważniejszy to rozporządzenie ministra infrastruktury z 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Sala zabaw zaliczona jest
tam do obiektów użyteczności publicznej, w których trzeba zadbać o bezpieczeństwo w zakresie ewakuacji, a do
wykończenia wnętrz nie wolno używać
materiałów łatwo zapalnych, które paląc się wydzielają toksyczne substancje
lub intensywnie dymią. Z kolei ustawa
o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r.

Przepisy przepisami, ale czy przedsiębiorcy faktycznie się do nich stosują? Zdaniem Dominika Berlińskiego, dyrektora technicznego Centrum
Kontroli Placów Zabaw, polskie sale
zabaw nie są miejscami bezpiecznymi.
Wynika to z braku jednoznacznego zapisu o konieczności stosowania normy
PN-EN 1176 (nie należy ona do norm
zharmonizowanych, objętych dyrektywami Komisji Europejskiej). To z kolei
- w połączeniu z dążeniem do szybkiego zysku przez właścicieli i producentów wyposażenia sal - daje piorunującą
mieszankę.
- Z doświadczenia Centrum Kontroli
Placów Zabaw wynika, że właściciele takich sal szukają rozwiązań najtańszych,
przynajmniej na etapie inwestycji, i nie
traktują bezpieczeństwa małych klientów na równi ze swoim bezpieczeństwem finansowym – zauważa Berliński.
Oszczędza się również na szkoleniach
pracowników, którzy – jak potwierdzają
historie z ostatnich miesięcy – w sytuacji
kryzysowej nie wiedzą jak się zachować.
Na przykład w grudniu ubiegłego roku
w sali zabaw na terenie poznańskiej Galerii Pestka szyja ośmioletniego chłopca
utknęła między prętami w obrotowej
bramce oddzielającej strefę z dodatkowo płatnymi atrakcjami. Żeby się nie
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udusił, trzeba było go trzymać w powietrzu. Ostatecznie obsługa centrum handlowego wydostała dziecko, ale dopiero
po upływie godziny. Inna sytuacja: Bajkowy Labirynt w Tarasach Zamkowych w Lublinie, luty 2017. W trakcie imprezy
urodzinowej siedmiolatka jedno z dzieci przybiega z zakrwawioną głową i rękami do siedzących z boku rodziców. Winną
krwawego zamieszania okazuje się wystająca z gąbczastego
labiryntu śruba (w miejscu, w którym biegają dzieci w samych
skarpetkach, bo takie są wymogi sal zabaw) - wystająca z podestu w towarzystwie innych podobnych sobie śrub. Zaalarmowany przez rodziców personel schował się za biurkiem,
aby po chwili wywiesić w gąbczastym labiryncie kartkę: „prosimy nie wchodzić”.

Zasłonieni regulaminem
Podobna sytuacja zdarzyła się też w Nowym Dworze Mazowieckim. Gwóźdź wystający z podłogi wbił się dziecku w stopę. Matka, która poinformowała o zdarzeniu pracownicę sali
zabaw, w odpowiedzi usłyszała, że zgodnie z regulaminem to
rodzic jest odpowiedzialny za dziecko w czasie jego pobytu
w salce. Zdaniem Michała Tomasiaka z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy to sprzeczne z art. 427 kodeksu cywilnego, który mówi o tzw. winie w nadzorze.
– Jeżeli właściciel sali zabaw tworzy regulamin, w którym
z góry wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody, jakie
mogą być spowodowane przez osoby tam przebywające
i będące pod jego opieką, to działa niezgodne z prawem. Jeżeli więc dzieci są w miejscu rozrywki i pozostają pod pieczą
personelu placówki, to za sposób, w jaki się bawią, stricte odpowiadają osoby tam zatrudnione. Wyjątkiem jest sytuacja,
w której przedsiębiorca informuje konsumentów o tym, że nie
przewiduje opieki animatorów – wyjaśnia Michał Tomasiak
z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
W praktyce trudno jednak czasem ustalić czy obecni
w sali zabaw pracownicy to opiekunowie czy tylko pracownicy techniczni, sprzedający bilety i sprzątający po zabawie.
Na przykład z regulaminu sieci sal zabaw Kinderplaneta
(są obecne w dużych centrach handlowych w całej Polsce)
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wynika, że właściciel oraz pracownicy placu zabaw nie zapewniają opieki ani nadzoru nad dziećmi, a pozostawienie
dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko
i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica. W praktyce jednak można dziecko tam zostawić pod opieką pracowników
i pójść na zakupy, a obecność rodzica wymagana jest jedynie w przypadku korzystania z sali dziecka poniżej czwartego
roku życia lub/i niepełnosprawnego. Czyżby więc regulamin
służył przede wszystkim do zrzucania na rodziców odpowiedzialności sali zabaw w sytuacji spornej?
Tyle że zasłanianie się regulaminem, który zrzuca całą
odpowiedzialność na rodziców, jest niedopuszczalne także według Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Jak
podkreśla, każde miejsce, w którym znajdują się dzieci,
a które oferuje cokolwiek w zakresie zabawy lub opieki nad
dziećmi, musi być bezpieczne, a rodzice mają prawo wymagać od organizatorów spełniania wszelkich możliwych norm
bezpieczeństwa. A jeśli przedsiębiorca odpowiedzialności
się wypiera, rodzic może zgłosić sprawę do Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Rzecznika Praw Dziecka.
Niestety, w praktyce bywa różnie. W marcu 2017 r. Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową przeprowadzili kontrolę 82 regulaminów sal zabaw.
75 proc. przedsiębiorców zamieściło w nich informacje o wyłączeniu odpowiedzialności, gdyby doszło w czasie zabawy
do wypadku. Nie ponoszą także odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Obciążają za to konsumenta za wszelkie szkody powstałe z jego winy. Przeciętny klient nie czyta
regulaminu, nikt go nawet nie informuje o nim, uznając, że
zakup biletu równoznaczny jest z jego akceptacją. Co więcej w 27 proc. skontrolowanych przez Inspekcję Handlową sal zabaw zabawki i urządzenia mogły stwarzać zagrożenia. Uwagę
inspektorów zwróciły m.in: ostre krawędzie i elementy wystające, niezaślepione kontakty i niezabezpieczone lub luźne
kable, otwory, które stwarzały zagrożenie zakleszczenia się
głowy czy palców i wyjścia, które dawały możliwość samowolnego opuszczenia sali przez dziecko. W zgodzie z zasadą:
„jest zabawa, jest ryzyko”. ■
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Ukryte pragnienia

czyli jak uwolnić kobiecą moc

Wywiad z Agnieszką Przybysz
Rozmawia: Iza Holz
Iza Holz: Dużo tych książek Pani wydaje. Właśnie
dostajemy kolejną – „Kobieca Moc”.

Większość z nas ma w sobie nieodkryty
potencjał. Agnieszka Przybysz, pionierka
coachingu w Polsce, autorka wielu książek
i najnowszej „Kobieca moc”, chce zainspirować milion kobiet do zmiany, do obudzenia intuicji, która jest siłą napędową
działania.

Agnieszka Przybysz: Zazwyczaj piszę kilka naraz,
już teraz jestem w trakcie pisania dwóch. Pierwsza –
jak wyglądać młodziej i następna – porady biznesowe. Bo mamy już miłość, pieniądze i właśnie kobiecą
moc, a wcześniej „Przyciągnij sukcesy z pasją”, która
jest kontynuacją „Przyciągnij miłość”. Tylko, że pod
kątem biznesu i coachingu.
IH: Pani Agnieszko, czym jest kobieca moc i czym
różni się od mocy mężczyzny?
AP: Kiedy patrzę na zmiany, które zachodzą przez
ostatnie dziesięć lat, to myślę, że kobieta jest aktywacją tego, co ma w swoim wnętrzu. Do tej pory kobieca intuicja była uśpiona lub nie w pełni wykorzy-
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stana. Słyszę często – „Myślałam o swoim biznesie od
10-15 lat, mam pasje i myślę o nich od dawna, ale nie
wiem co z tym zrobić, nie wiem, jak wprowadzić je w życie, nie mam pojęcia jak wykorzystać je w mojej karierze zawodowej…” Ja tłumaczę to właśnie intuicją, która
podpowiada „zrób to, zrób tamto”.
IH: Nie potrafimy z niej korzystać…
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AP: A ten głos wewnętrzny często nam podpowiada
coś istotnego. Nazywam to „mocą intuicji”, czyli wykrzesaniem pełnego połączenia ze swoją własną intuicją. Słuchaniem jej i uruchomieniem zasobów, które kobieta ma
wewnątrz siebie poprzez działanie, czyli inaczej wdrożenie intuicji, które z kolei nazywam męskim aspektem.
Czyli żeński intuicyjny, to taki kiedy pojawiają się pomysły oraz męski – odpowiedzialny za działanie, czyli wdrożenie określonych kroków. Integracja tych obu aspektów
jest właśnie kobiecą mocą. Według mnie kobieca moc
jest połączeniem tych umiejętności, które kobieta ma
i zaprzężeniem ich do działania poprzez inspirujące działania, czyli wykorzystanie męskiego pierwiastka, który
jest w każdej z nas. Mężczyźni natomiast działać potrafią, ale te działania nie wywodzą się z aspektu intuicyjnego. Chociaż oczywiście istnieją też światli mężczyźni
i takich też spotkałam na swojej drodze przez ostatnie
kilkanaście lat. To, że to rozumieją, jest kwestią ich rozwoju duchowego i osobistego, który poczynili w swoim życiu. Dla większości mężczyzn to jest niestety tylko
„get going” czyli działanie poprzez samo działanie tzn.
osiąganie na siłę określonych rezultatów. Jeśli coś się nie
udaje to pojawiają się problemy ze zdrowiem, frustracje,
kłopoty z poczuciem zadowolenia i satysfakcji.
IH: Teoretycznie więc mamy wszystko – intuicję
i chęć do działania. Ale pojawia się lęk. Myślę, że
ogranicza nas strach.
AP: W perspektywie moich spotkań z kobietami
w ostatnich kilkunastu latach, to właśnie strach jest jednym z największych motywów nie podejmowania działania albo niewiary w swoją intuicję. Wynika on z tego, że
nie zostały uwolnione pewne blokady. To blokady, które
powstały wtedy, kiedy kobieta była małą dziewczynką
albo nawet noworodkiem, kiedy słuchała i czuła emocje
swoich rodziców. Do szóstego roku życia dziecko je odbiera i jeśli rodzice w tym czasie zasiali strach, mówiąc
„nie rób tego, nie idź tam” etc. to wzbudzają w dziecku
strach i jednocześnie sami go czują – i ta emocja pojawia
się także w dziecku.
IH: Jakby ją ktoś wdrukował.
AP: Tak. I towarzyszy tej dziewczynce od najwcześniejszego momentu. Jeśli dziecko ma dwa, cztery czy sześć
lat, to nie potrafi odróżnić, czy to jest rzeczywisty strach.
Kiedy rodzice boją się o pieniądze na przykład i emanują tym strachem - „za co zapłacimy rachunki”, „co
się stanie, kiedy nie wystarczy nam pieniędzy na to czy
tamto”, „ktoś może nas okraść”, to chociaż nie dotyczy
on bezpośrednio dziecka, to jest w stanie zostać w nim
na zawsze. Jeżeli rodzice rozstają się we wczesnym
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okresie i matka lub ojciec wychowują sami dziecko, to
z kolei ten strach pojawia się w kontekście – „czy ktoś
pokocha moje dziecko?” „czy znajdę sobie partnera?”.
W ten sposób mnóstwo innych lęków rodzice przenoszą
na dziecko, czyli osobę, z którą najczęściej przebywają.
Podam prosty przykład: spotyka się pani z przyjaciółką.
Odczuwa pani pewne emocje. I jeżeli przyjaciółka jest
zdenerwowana czy smutna, to budzi to także w pani
podświadomy niepokój, prawda?
IH: Zdecydowanie tak.
AP: No właśnie. Czy mówimy o reakcjach matka –
dziecko w tym wczesnym okresie, kiedy ta dziewczynka
czy dorosła kobieta niesie ten strach dalej w swoje dorosłe życie i w momencie, kiedy podejmuje decyzje – rozpoczęcie biznesu czy ubieganie się o pracę – to w każdym momencie paraliżuje ją strach. Najważniejszym
mechanizmem tutaj będzie odzyskanie kobiecej mocy,
czyli uwolnienie od strachu. Za uwolnieniem idą kolejne reakcje: intuicja jest bardziej wyostrzona, otwiera się
wiara w swoje możliwości, nabiera się więcej pewności
siebie. To moment, kiedy kobieta pozbywa się tych niepożądanych emocji, które nieświadomie przejęła od
swoich rodziców.
IH: Już w życiu płodowym czujemy emocje.
AP: Tak, pomagałam kobietom, które na sesji indywidualnej odkryły, że były niechcianym dzieckiem. Doszłyśmy do momentu, kiedy poczuły odrzucenie już na
początku – „nie jesteś mile widziana na tym świecie”.
To, co czuje matka, przenoszone jest na płód, a także
na dziecko już urodzone, które jest już połączone tą pępowiną emocji przez te pierwsze lata. Podobnie zresztą
z ojcem, bo dziecko jak gąbka chłonie emocje obojga
rodziców. Początkiem więc jest moc uwolnienia.
IH: Pisze Pani o wyczyszczeniu.
AP: Tak, to prawo fizyki. Nie można zasiać czegoś nowego, nie można sięgnąć po nowy cel, pragnienie, jakiekolwiek ono by nie było - czy to wakacje, nowy związek,
wspaniały biznes, ciekawa praca, awans - w momencie,
kiedy nie ma na to przestrzeni.
IH: Czym jest intencja?
AP: Intencja to moc materializacji tego, czego pragniesz, co chcesz osiągnąć. To dotarcie do prawdziwego, ukrytego pragnienia i na pewno nie będzie to na
przykład posiadanie luksusowego samochodu, którego
będzie zazdrościć sąsiadka. Pamiętajmy, że szczęście
kobiecie nie dają obiekty, którymi się otacza, bo to jest
tylko na chwilę.
IH: Taka kobieta musi być w zgodzie ze sobą, ze
swoją emocjonalnością. W innym przypadku gadżety
świetnie zaspokajają jej potrzeby.
AP: Zgadza się. Musi być na drodze świadomości, na
drodze rozwoju. Myślę, że kobieta, która kupuje gadżet
za gadżetem, prędzej czy później zderzy się ze ścianą,
która będzie nazywała się „Hej, obudź się” i dojdzie
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do momentu, kiedy kolejne materialne rzeczy nie będą
sprawiały jej satysfakcji, bo będzie nieszczęśliwa. Wiele takich kobiet spotkałam na swojej drodze. Przede
wszystkim nie kochały siebie i nie miały możliwości
stworzenia zdrowego związku. Te kobiety otaczają się
pozorami szczęścia, ale w głębi duszy są nieszczęśliwe.
IH: Dlaczego w Polsce tak często słyszy się o „kobietach, które nienawidzą kobiet”.
AP: Kobiety myślą, że nie wystarczy dla wszystkich miłości, pieniędzy, uznania. Czy to w korporacji, czy w biznesie. Jeśli kobieta myśli, że nie wystarczy tych dóbr,
czyli obfitości, to myśli w kategorii braku. I jeśli tak myśli,
to znaczy, że w swoim życiu doświadczyła deficytu. A to
był najczęściej deficyt emocjonalności. Czyli ktoś nie dawał jej tego, czego potrzebowała – miłości, uznania. Te
kobiety nie czują się docenione, uznane i oczywiście nie
mają wystarczającego poczucia własnej wartości. Dlatego mobbingują, pokazując, że są lepsze niż kobiety, którym zarządzają. Problem jest w tym, że one same mają
problem.
IH: Jak sobie z tym radzić?
AP: Trzeba spojrzeć na taką szefową jak na dziewczynkę, która chce udowodnić światu, że jest lepsza niż ona,
a tak naprawdę szuka miłości, uznania, dowartościowania, emocji. Na taką kobietę powinnyśmy patrzeć ze
współczuciem – ona jest biedna. Poradziłabym także,
żeby ta mobbingowana kobieta zdobyła się na odwagę,
popracowała ze sobą i zastanowiła się, kto w jej życiu rodzinnym zachowywał się podobnie – bo zazwyczaj takie
sytuacje przyciągamy. To bardzo otwiera oczy. Miałam
bardzo wiele przypadków, kiedy kobiety zdawały sobie
sprawę, że podobnie traktował je dziadek, ojciec czy
mama. Kiedy poczyści te relacje, ma możliwość transformowania tej relacji z osobą, która ją mobbinguje.

IH: Jesteśmy pokoleniem, które nie dostawało
raczej wsparcia od rodziców.
AP: Ale tak byliśmy wychowani. Możemy usiąść i narzekać, a możemy też wziąć odpowiedzialność i powiedzieć: „ja to zmienię”. Kobieca moc i Przyciągnij miłość
to narzędzia, które stworzyłam i to naprawdę nic trudnego – trzeba zwyczajnie coś z tym swoim życiem zrobić. Masz wybór: albo siedzieć i użalać się nad sytuacją,
albo tak jak w programie „Kobieca moc” zacząć czytać,
otwierać oczy, podnosić tę świadomość – zapisać się na
mój kurs online – zacząć działać.
IH: Czyli jeśli chcemy zrobić coś ze swoim życiem,
co będzie pierwszym krokiem?
AP: Pierwszy krok to wiedza, jakich mocy potrzebujesz. Możesz zrobić szybki test – wejść na stronę
www.kobiecamoc.com, pobrać quiz, zrobić go i posiąść wiedzę, jakich mocy potrzebujemy. Krok dalej to
przeczytanie książki „Kobieca moc”. Uważam, że rozwój
polega na zainspirowaniu kogoś do zrobienia kolejnego kroku, a ta książka ma potężną dawkę energii miłości
i konkretne przepisy na zachowanie się w konkretnych
sytuacjach – opartych na prawdziwych historiach kobiet.
Do tego jest 5 – tygodniowy program i wszelkie narzędzia potrzebne do odnowy. Od czegoś trzeba zacząć.
IH: Najlepiej od siebie.
AP: To jest jedyny sposób w dzisiejszym świecie. Żeby
go w ogóle zrozumieć, trzeba wznieść się na wyższy poziom postrzegania, wyższy poziom energii, do pozbycia
się iluzji, że musimy szukać sprawiedliwości, bo tego nie
ma i nigdy nie będzie. Każdy postrzega ten świat inaczej, każdy ma prawo do własnego zdania, postrzegania. Ale najważniejsze jest bycie autentycznym. ■

„

IH: Albo zdobyć się na odwagę i odejść z pracy.
AP: Dokładnie tak, ale to już są rozwiązania typu –
mam w sobie siłę, żeby to zmienić. To już trzeci krok.

Możemy
usiąść i narzekać,
a możemy też
wziąć odpowiedzialność
i powiedzieć:
„ja to zmienię”.
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CUDOWNY
ŚWIAT

wywiad z Nelą Małą Podróżniczką
Rozmawia: Grzegorz Kotoro

Rozmawia: Abi

Nela to podróżniczka, reporterka, a przede
wszystkim wspaniałe dziecko ciekawe świata. Na
swoją pierwszą wyprawę z plecakiem wyruszyła,
gdy miała zaledwie 5 lat. W ciągu 7 lat zwiedziła
większość zakątków cudownego świata. Zadebiutowała na antenie Programu 1 Telewizji Polskiej
i TVP ABC w 2014 roku serią reportaży dla dzieci
pt. „Nela Mała Reporterka”. Wspomnienia z licznych podróży opisała w wielu książkach, które
powstają z redakcyjną pomocą rodziców m.in.:
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„10 niesamowitych przygód Neli” oraz „Nela na
3 kontynentach. Podróże w nieznane”, wydanych
przez National Geographic. Jej wyprawy są pełne
przygód i niespodzianek. Nela zawsze dzieli się
z innymi swoimi przygodami, więc zawsze po powrocie z podróży opowiada w szkole o swoich wrażeniach i opisuje dalekie kraje, zwyczaje, przyrodę
oraz zwierzęta. Jest bardzo wrażliwa na cierpienie
zwierząt. Chce pokazywać piękno świata i pomóc
w ochronie zagrożonych gatunków.
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wokół mojego plecaka zebrały się makaki, które są nazywane
„mafią dżungli” przez ich usposobienie. Bez problemu otworzyły mój plecak i zaczęły wyjmować i oglądać różne rzeczy.
Zabrały mi szkiełko powiększające do aparatu, szmatki do
czyszczenia obiektywu, ciasteczka… i nie dawały się przepędzić. Uważały, że to jest już ich zdobycz i jak tylko podchodziłam pokazywały zęby. Na szczęście nie mogły otworzyć
dalszej części plecaka i zrezygnowały ze zdobyczy. Trzeba
pamiętać, że w świecie małp jest zasada: jeżeli małpa już coś
złapie – to należy do małpy (śmiech).

Grzegorz Kotoro: Nela, kiedy powstał pomysł nagrywania twoich reportaży?
Nela: Byłam mała. Miałam wtedy
pięć lat i uwielbiałam oglądać filmy Steve’a Irwina. Chciałam być taka jak on –
podróżować, poznawać, obserwować
zwierzęta oraz im pomagać.
Abi: Kto jest twoim idolem?
Nela: Właśnie Steve Irwin.
GK: Czy on nie był również dyrektorem Australia Zoo w Beerwah
w stanie Queensland w Australii?
N: Tak. On nie tylko podróżował
i nagrywał filmy, ale prowadził też
zoo-schronisko dla zwierząt. Dzięki
jego programom bardzo dużo dowiedziałam się o zwierzętach.
A: Występował w programach na Animal Planet oraz
Discovery Channel, bardzo je lubię. Ale on zmarł w Port
Douglas w Australii w wyniku przebicia serca przez ogon
płaszczki. To straszne!
N: Tak. Jak się o tym dowiedziałam – bardzo to przeżyłam.
Steve Irwin bardzo kochał zwierzęta i często za bardzo się do
nich zbliżał. Płaszczki nie są niebezpieczne, jeżeli nie poczują
się zagrożone. Sama nurkowałam w nocy z takimi płaszczkami. Siedziałam na piaszczystym dnie, a one przepływały mi
nad głową. Czasami tak blisko, że mnie dotykały. Ich niebezpieczną częścią jest kolec jadowy na ogonie. To taka obrona
w wypadku zagrożenia. Dzikie zwierzęta nas nie znają dlatego trzeba bardzo ostrożnie się przy nich zachowywać.

G: Nelu, którą wyprawę wspominasz jako najwspanialszą? Co tam się wydarzyło?
N: Niedawno wróciłam z Papui Nowej Gwinei. Napisałam o tej wyprawie książkę „Nela na wyspie rajskich
ptaków”. Przeżyłam tam fantastyczne przygody i zwiedziłam
naprawdę niezbadaną dżunglę.
Fascynujące jest to, że na Papui
naukowcy wciąż odkrywają nowe
gatunki zwierząt, chociaż i te już
dawno odkryte są bardzo dziwne.
Żyją tam na przykład kangury, które skaczą po drzewach. Potrafią
zeskoczyć z wysokości 30 metrów
i nic sobie nie zrobić. Na okładce
mojej najnowszej książki jestem
właśnie z takim kangurem.
A: A najbardziej niebezpieczną?
N: Na Papui nurkowałam z rekinami srebrnopłetwymi. To dość
agresywne i szybkie rekiny. Mój
przewodnik zabrał nas na ich podwodne karmienie. Siedzieliśmy pod
wodą w bezpiecznym miejscu, bo
na półce skalnej. A przed nami była „przepaść w głębiny”.
To właśnie tam pływały te rekiny, a ja musiałam się dość mocno trzymać, aby niechcący nie popłynąć w tę „przepaść”.
Na Papui prawie przy każdym nurkowaniu spotykaliśmy różne
gatunki rekinów, było ich tak dużo, że w pewnym momencie
już przestałam na nie zwracać uwagę. Trzeba je oczywiście

A: A ty się nie boisz? Dotykasz przecież różnych niebezpiecznych zwierząt na świecie?
N: Niektóre zwierzęta są bardzo nieśmiałe, inne zbyt zuchwałe. Miałam taką przygodę na Borneo, w jednym z parków
przyrodniczych. Obserwowałam nosacze na skraju dżungli.
To takie małpy, z ogromnymi śmiesznymi nosami. Są spokojne i dość wolne jak na małpy. Jeżeli jedzą, mogą siedzieć
w jednym miejscu nawet blisko ludzi. Bardzo się ucieszyłam,
jak znalazłam taką grupę nosaczy. Udało mi się do niej podejść bardzo blisko. Po drodze, na polanie zostawiłam mój
plecak, aby wygodnie podejść do nich z aparatem. Po chwili
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„mieć na oku”, ale jest tylko kilka gatunków rekinów, które są
naprawdę niebezpieczne dla człowieka. Nie zanurkowałabym
nigdy z rekinem białym i z longimanusem.
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A: Jak porozumiewasz się z dziećmi z innych stron świata? Po angielsku? Na migi?
N: Głównie po angielsku. To język, który znają prawie wszyscy na świecie. W Etiopii, na Zanzibarze, Tajlandii, Malezji,
Papui – wszędzie mówi się po angielsku. Tylko w Ameryce
Południowej trzeba znać hiszpański. Tam po angielsku trudno
się porozumieć.
G: Jak wyglądają szkoły w innych państwach?
N: Odwiedziłam różne szkoły. W Tajlandii byłam w szkole
dla dzieci z birmańskiego plemienia Karenów. Tam kobiety
mają takie długie szyje owinięte pierścieniami. Widziałam,
że dziewczynki w wieku szkolnym też zaczynają takie nosić.
Uczestniczyłam w jednej lekcji, gdzie nauczyciel tłumaczył
alfabet, a dzieci powtarzały za nim. Pisały w zeszytach piękne wzory. To były oczywiście ich literki, które są dość trudne
do zapamiętania. Szkoła znajdowała się w małym budynku
bez okien. Nie było podłogi, ale zamiast niej ziemia. Dach był
z liści palm. Bardzo mi się podobało.
G: Którą z tych rzeczy chciałabyś, aby była w polskiej
szkole?
N: W naszym klimacie byłoby trudno uczyć się w szkole bez
okien i z palmowym dachem (śmiech).
A: Czy widziałaś dzieci niepełnosprawne w Zanzibarze,
Etiopii, Kambodży? Jak one tam żyją? Jak inne dzieci na
nie reagują?
N: Bardzo dużo dzieci niepełnosprawnych widziałam
w Kambodży. To przez miny, które po wojnie zostały pozostawione w dżungli czy w innych miejscach. Na takie miny
wchodzą nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Widziałam w schronisku w Tajlandii słonia, który nie miał części łapy. Opisałam
to w mojej pierwszej książce „10 niesamowitych przygód
Neli”. To straszne, że przez wojny ludzi cierpią też zwierzęta.
G: A czy spotkałaś gdzieś dzieci i dorosłych z woreczkiem na brzuchu, czyli ze stomią?
N: Nie spotkałam.

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

A: A jak zajmują się ludzie na świecie chorymi zwierzętami?
N: Są schroniska dla zwierząt, gdzie wolontariusze opiekują się chorymi zwierzętami. Na Kostaryce byłam na przykład
w „sierocińcu dla leniwców”, gdzie przywożone były małe leniwce, które zgubiły lub straciły mamę. Nagrałam też o tym
piękny odcinek.
A: Nelu, jaka jest twoja ulubiona potrawa?
N: W Polsce to oczywiście pierogi z jagodami.
G: Ostatnia twoja książka to „Nela na wyspie rajskich
ptaków”. Który rozdział jest dla Ciebie najważniejszy
i dlaczego?
N: Bardzo lubię rozdział o poszukiwaniu rajskich ptaków
oraz nocne szukanie kangurów skaczących po drzewach.
Miałam ze sobą specjalną kamerę termowizyjną i szukałam
w nocy „świecących miejsc”, które by oznaczały jakiegoś
ssaka lub ptaka. Udało mi się coś znaleźć, a filmik z termowizji umieściłam w kodach See More w najnowszej książce,
więc każde dziecko będzie mogło zobaczyć to, co ja wtedy
dostrzegłam.
A: Jak czytam twoje książki, to oczami wyobraźni zawsze jestem z tobą.
N: Bardzo się cieszę! To właśnie dla wszystkich dzieci piszę
te książki, aby mogły podróżować ze mną i przeżywać przygody.
G: Protestuję! Nie tylko dzieciaki, ja również.
N: Dziękuję!
A: Gdzie wyruszasz na wakacje? Co lubisz robić w wolnym czasie?
N: Myślę, że będę dużo jeździć po Polsce, a w wolnym czasie?... hm… Może napiszę nową książkę? ■
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99

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

NA TALERZU

ROLADA
i TARTA

na letnie przyjęcia!
Tekst i zdjęcia: Romualda Krasnopolska

100

•
•
•
•
•
•
•
•

3 jajka
100 g cukru brązowego
szczypta soli
75 g mąki orkiszowej
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
250 g mascarpone
słoiczek dżemu malinowego
½ szklanki migdałów

Do miski szklanej lub metalowej wbić całe jajka, dodać cukier i szczyptę
soli. Umieścić miskę nad garnkiem z gotującą się wodą, tak aby miska jej
nie dotykała i ubijać jajka przez ok. 5 min, aż będą lepkie, a po wyjęciu trzepaczki zostaną wyraźne ślady na powierzchni. Zdjąć z kąpieli wodnej i ubijać jeszcze przez około 2 minuty do przestygnięcia. Dodać przesianą mąkę
oraz wanilię i całość delikatnie wymieszać łyżką. Dużą blaszkę do pieczenia
o wymiarach ok. 32x23 cm wyłożyć papierem do pieczenia, wylać ciasto
i delikatnie je rozprowadzić do narożników, wygładzając powierzchnię.
Piec w piekarniku nagrzanym do 200°C przez ok. 12-15 min do suchego
patyczka. Oddzielić delikatnie ciasto nożem od brzegów formy. Migdały
zmielić lub rozdrobnić w malakserze. Rozłożyć na blacie papier do pieczenia i równo rozsypać zmielone migdały. Przechylając ostrożnie blaszkę położyć jeszcze ciepłe ciasto na migdały i docisnąć ręką, tak aby migdały
przykleiły się do ciasta. Zdjąć papier do pieczenia, na którym piekło się
ciasto. Rozsmarować mascarpone, a na nim dżem malinowy równo na całej
powierzchni. Używając papieru do pieczenia, na który wyłożone jest ciasto, delikatnie lecz zdecydowanie zrolować ciasto. Zawinąć ciasto w papier
i odstawić do całkowitego ostygnięcia.
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•
•
•
•
•
•
•
•

175 g mąki orkiszowej
3 żółtka
60 g cukru brązowego
szczypta soli
75 g niesolonego masła w temperaturze pokojowej
½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
4 obrane gruszki
sok z jednej cytryny

•
•
•
•
•
•
•

125 g migdałów
125 g niesolonego masła w temperaturze pokojowej
100 g cukru brązowego
1 jajko
1 żółtko
1 łyżka likieru czereśniowego lub Amaretto
2 łyżki mąki orkiszowej

•
•

150 g dżemu morelowego
2 łyżki likieru czereśniowego lub Amaretto

Przesiać mąkę na stolnicę, dodać trzy żółtka, cukier,
szczyptę soli, posiekane masło i wanilię. Zagnieść
ciasto. Jeżeli będzie za suche można dodać trochę
wody. Owinąć ciasto folią spożywczą i schłodzić przez
ok. 30 min w lodówce.
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Rozwałkować ciasto na kształt koła o średnicy
o 5 cm większej niż forma do pieczenia do tarty.
Nawinąć ostrożnie ciasto na wałek i przenieść je na
formę do pieczenia. Delikatnie wyłożyć całą formę
ciastem, aż po brzegi. Nadmiar ciasta odciąć. Dno
formy ponakłuwać widelcem i odstawić do lodówki na ok. 15 minut. Zmielić migdały w malakserze.
Ubić trzepaczkami 125 g masła ze 100 g cukru przez
ok. 2 min do uzyskania puszystości. Dodać jajko oraz
żółtko i ponownie całość ubić. Dodać likier, mąkę
oraz migdały i całość wymieszać łyżką. Wyłożyć
masę na blaszkę wyłożoną ciastem równo rozprowadzając. Gruszki obrać, wydrążyć gniazda i pokroić
w równe łódki o grubości ok. 1 cm. Skropić sokiem
z cytryny. Ułożyć gruszki na cieście w kształcie spirali. Piec w piekarniku nagrzanym do 200°C przez
12-15 minut. Następnie należy zmniejszyć temperaturę do 180°C i piec przez kolejne 25-30 minut, aż
ciasto będzie lekko przypieczone z wierzchu. Wymieszać dżem z likierem i posmarować nim wierzch
wystudzonego ciasta.
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ZAKUPY
POD LUPĄ,
czyli gdzie szukać substancji
chroniących przed rakiem
102

Tekst: Halszka Sokołow

Od dawna wiadomo, że to co jemy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Wyniki badań naukowych wskazują na obecność składników
diety, których powinniśmy unikać, ze względu
na sprzyjanie rozwojowi chorób. Jednocześnie
dowiadujemy się o coraz większej grupie związków, które działają ochronnie na nasz organizm.
W dzisiejszym artykule omówimy niektóre
z nich i podpowiemy o jakie produkty warto
rozszerzyć swoją listę zakupów.
Według najnowszych wyników badań, składnikami zmniejszającymi ryzyko wystąpienia chorób nowotworów są m.in.
selen, wapń, witamina C, D, i E, probiotyki, kwasy tłuszczowe omega-3, a także karotenoidy, błonnik pokarmowy, polifenole czy izotiocyjaniny. Działają one na różnych
poziomach. Niektóre są silnymi przeciwutleniaczami, które
hamują atak wolnych rodników uszkadzających błony komórkowe, inne hamują podział komórek rakowych i ich rozprzestrzenianie się po organizmie.
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SELEN
Ten składnik ma duży wpływ na odporność organizmu, bierze udział w powstawaniu hormonów tarczycy, chroni błony
komórkowe przed wolnymi rodnikami.
PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA: podroby, skorupiaki, ryby,
mleko i jego przetwory, jajka, czosnek, nasiona roślin
strączkowych
ZAPOTRZEBOWANIE NA SELEN
(RDA*, wyrażone w mcg)
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

(powyżej 19 roku życia) - 55

(powyżej 19 roku życia) - 55

w czasie ciąży – 60
w czasie laktacji – 70

NA TALERZU
WARTO WŁĄCZYĆ DO DIETY

WARTO WŁĄCZYĆ DO DIETY

Dorsz pieczony w pomidorach
150g fileta z dorsza, 2 dojrzałe pomidory bez skórki (w sezonie zimowym można użyć pomidorów pelati), 2 łyżeczki
oliwy lub oleju rzepakowego, przyprawy np. sok z cytryny,
szczypta cukru, oregano, sól, pieprz
Pomidory kroimy na kawałki i podduszamy w małym garnku z dodatkiem oliwy i przypraw. Rybę skrapiamy sokiem
z cytryny i odstawiamy w chłodne miejsce na kilkanaście minut. Następnie posypujemy ją przyprawami i pieczemy przez
ok. 10 minut w temp. ok. 180°C. Po tym czasie rybę zalewamy
podduszonymi pomidorami i pieczemy kolejne 10-15 minut
(czas pieczenia zależy od grubości fileta). Do ryby możemy
podać ugotowane warzywa i ziemniaki lub kaszę.

WAPŃ
Budulec kości i zębów, wpływa na kurczliwość mięśni,
ciśnienie, pracę serca, może zmniejszać ryzyko wystąpienia
otyłości.
PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA: ser parmezan, mak, sery żółte,
ser typu Feta, sardynki, figi suszone, migdały, jogurt, kefir,
mleko
ZAPOTRZEBOWANIE NA WAPŃ
(RDA*, wyrażone w mg)
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

(19 – 50 r.ż.) - 1000

(19 – 65 r.ż.) - 1000

(powyżej 51 r.ż.) - 1200
w czasie ciąży
(powyżej 19 r.ż.) - 1000
w czasie laktacji
(powyżej 19 r.ż.) - 1000

(powyżej 66 r.ż.) - 1200

Placuszki serowe z pieca z borówką
1 opakowanie serka ziarnistego, 4 łyżki otrąb np. pszennych lub 2 łyżki otrąb pszennych + 2 łyżki otrąb owsianych,
1 jajko, szczypta soli + wybrane owoce np. owoce sezonowe
typu borówki, truskawki, świeża bazylia (opcjonalnie)
Piekarnik nagrzewamy do 160°C. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i przecieramy pędzelkiem zanurzonym
w oliwie lub oleju rzepakowym. Otręby mieszamy z jajkiem,
czubatą łyżka serka, solą. Przygotowaną masę nakładamy na
blachę w formie 3 małych placuszków i pieczemy do czasu
kiedy jajko będzie ścięte. Upieczone placuszki podajemy
z pozostałą częścią serka, owocami i dekorujemy bazylią.

WITAMINA C
Jest antyoksydantem, bierze udział w powstawaniu kolagenu i hormonów, wpływa na wchłanianie składników odżywczych m.in. żelaza.
PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA: gujawa, porzeczki, papryka,
jarmuż, brukselka, brokuły, kalafior, szpinak, truskawki,
kalarepka
ZAPOTRZEBOWANIE WITAMINĘ C
(RDA*, wyrażone w mg)
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

(powyżej 19 r.ż.) - 75

(powyżej 19 r.ż.) - 90

w czasie ciąży (powyżej 19
r.ż.) – 85
w czasie laktacji (powyżej 19
r.ż.) - 120
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WARTO WŁĄCZYĆ DO DIETY

Łosoś na roszponce z pomidorkami koktajlowymi
100g fileta z łososia, 2 garście roszponki, 2-3 garście pomidorków koktajlowych, 1 łyżeczka oliwy/oleju, sok z cytryny,
przyprawy

Papryka faszerowana mięsem

104

1 duża papryka czerwona, ok. 80g chudego mielonego
mięsa np. z kurczaka, cebula i czosnek (zależnie od tolerancji), 1 łyżeczka oliwy / oleju rzepakowego, przyprawy np.
oregano, sól, pieprz + 1 – 2 łyżki startego sera żółtego lub
mozzarelli
Cebulę i czosnek siekamy, podduszamy na oliwie. Dodajemy zmielone mięso i doprawiamy. Przygotowanym farszem
wypełniamy połówki papryki. Następnie przekładamy je do
małego naczynia żaroodpornego i pieczemy w temp. ok.
160°C. Na kilka minut przed końcem pieczenia, posypujemy
startym serem. Pieczoną paprykę podajemy z ryżem i porcją
surowych warzyw.

WITAMINA D
Wpływa na metabolizm tkanki kostnej, odporność organizmu, pracę mięśni, a także na samopoczucie.
PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA: ryby np. węgorz, śledź, pstrąg,
łosoś, sardynka, makrela, sola, sardynka, jajka; witamina D
jest produkowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych i jest to jej główne źródło dla organizmu
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHOLEKALCYFEROL
(AI**, wyrażone w mcg)
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

(powyżej 19 roku życia) - 15

(powyżej 19 roku życia) - 15

w czasie ciąży – 15
w czasie laktacji – 15
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Łososia skrapiamy sokiem z cytryny i odstawiamy. Następnie posypujemy przyprawami, przekładamy do naczynia żaroodpornego i pieczemy w temp. ok. 160°C. Upieczoną rybę
podajemy na sałacie wymieszanej z połówkami pomidorków,
z dodatkiem oliwy i przyprawami.

WITAMINA E
Jest antyoksydantem, wpływa na płodność, zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy.
PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA: olej z zarodków pszenicy, olej
słonecznikowy, orzechy laskowe, olej rzepakowy, olej z pestek winogron, nasiona słonecznika, pestki dyni, migdały, zarodki pszenne, oliwa z oliwek
ZAPOTRZEBOWANIE NA RÓWNOWAŻNIK
ALFA-TOKOFEROLU (AI, wyrażone w mg)
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

(powyżej 19 roku życia) - 8

(powyżej 19 roku życia) - 10

w czasie ciąży – 10
w czasie laktacji – 11
WARTO WŁĄCZYĆ DO DIETY
Makaronowa sałatka z olejem z zarodków pszenicy
1½ szklanki suchego makaronu, 2 plasterki sera Feta, ½ średniego ogórka, ½ pomidora lub papryki, ½ cebuli (w zależności
od tolerancji), 1 łyżka oleju z zarodków pszenicy, przyprawy
Makaron gotujemy na półtwardo (postaraj się go nie rozgotować) i schładzamy. Następnie dodajemy pokrojone
w kostkę warzywa, pokruszoną Fetę i olej. Możesz dodać połówki oliwek. Doprawiamy.

NA TALERZU
BŁONNIK POKARMOWY
Ma szeroki wpływ na organizm, m.in. wpływa na zmniejszenie stężenia cholesterolu, poposiłkową glukozę, insulinę,
wpływa na pasaż jelitowy i objętość stolca.
PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA: otręby pszenne, mak, nasiona
lnu, nasiona roślin strączkowych, ziarno amarantusa, suszone
figi, migdały, brązowy ryż, płatki gryczane, pieczywo razowe,
warzywa i owoce

PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA: olej lniany, nasiona lnu, orzechy
włoskie, ryby morskie np. łosoś, makrela, tuńczyk
ZAPOTRZEBOWANIE NA KWASY TŁUSZCZOWE
OMEGA-3
dla osób dorosłych – 250 mg
najlepiej w postaci 2 porcji ryb tygodniowo (w tym jeden
raz ryba tłusta)

ZAPOTRZEBOWANIE NA BŁONNIK
brak ustalonego konkretnego zapotrzebowania

WARTO WŁĄCZYĆ DO DIETY

według WHO / FAO dostarczenie z dietą ok. 25g błonnika
pozwala na prawidłową pracę organizmu

WARTO WŁĄCZYĆ DO DIETY

Twarożek z olejem i czosnkiem
½ kostki chudego twarogu, 1 łyżka oleju lnianego, 1-2 ząbki czosnku (w zależności od tolerancji), przyprawy, ulubione
warzywa i pieczywo dopasowane do tolerancji organizmu
np. pieczywo typu Graham
Rukola z gruszką i prażonymi pestkami dyni
2 garście rukoli, 1 dojrzała gruszka, 1-2 łyżki pestek dyni,
1 łyżka oliwy lub dowolnego oleju, przyprawy
Pestki prażymy na suchej patelni teflonowej i schładzamy.
Gruszkę kroimy w kostkę lub cienkie plasterki i układamy na
talerzu wyłożoną rukolą. Całość posypujemy pestkami, oliwą
i doprawiamy. Osoby dobrze tolerujące ocet balsamiczny,
mogą dodać go w niewielkiej ilości. Taka sałatka jest świetnym dodatkiem obiadowym np. do pieczonego mięsa.

KWASY TŁUSZCZOWE OMEGA-3
Mają bardzo szeroki zakres działania, wykazują działanie
antyoksydacyjne, wpływają na rozwój dziecka w czasie życia
płodowego, czas trwania ciąży, masę urodzeniową dziecka,
mają działanie przeciwzapalne, zmniejszają ryzyko chorób
układu krążenia, wpływają na nastrój

Chudy twaróg rozgniatamy widelcem z olejem, posiekanym czosnkiem i doprawiamy. Twarożek podajemy z warzywami i pieczywem.

*RDA – zalecane spożycie
**AI – wystarczające spożycie

Wybrana bibliografia:
„Normy żywienia dla populacji Polski” – redakcja naukowa
Mirosław Jarosz – Instytut Żywności i Żywienia, 2017
„Dietetyka – żywność, żywienie w prewencji i leczeniu” – redaktor naukowy Mirosław Jarosz – Instytut Żywności i Żywienia, 2017
„Tabele składu i wartości odżywczej żywności” – H. Kunachowicz, B. Przygoda, I. Nadolna, K. Iwanow – PZWL, 2017

Uwaga. Informacje przedstawione w artykule mają charakter ogólny i nie zastąpią indywidualnej konsultacji
dietetycznej. Rodzaj produktów musi być zawsze dopasowany do osobistej tolerancji, stanu zdrowia oraz rodzaju
przyjmowanych leków. ■
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Lemoniada z dodatkiem
106

świeżej mięty

KREATYWNE

lemoniady

Tekst: Grzegorz Kotoro

Zdjęcia: Bianca-Beata Kotoro

Lemoniada wspaniale zaspokoi pragnienie
w czasie upału! Nie kupujemy tych gotowych
pełnych konserwantów i połowy tablicy Mendelejewa. PO PROSTU samodzielnie przygotujmy ten orzeźwiający napój w domu lub na
wakacyjnych wojażach!

Klasyczna lemoniada
PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

NA TALERZU
Nazwa LEMONIADA wywodzi się z francuskiego słowa „limonade”, którym określano niesłodzony napój z wody (gazowanej
lub nie ) z dodatkiem soku cytrynowego. Jednak dzisiaj słowem
tym nazywa się bezalkoholowe napoje o owocowym smaku, niekoniecznie cytrynowym.
Lemoniada obecnie występuje w wielu wariantach, jednak klasyczną, domową sporządza się ze słodzonej miodem lub cukrem (najlepiej trzcinowym) przegotowanej wody albo mineralnej lub źródlanej z gazem lub bez
z dodatkiem soku ze świeżo wyciśniętych cytryn oraz startej
z nich skórki.
Pamiętajmy - cytryny, limonki i pomarańcze trzeba zawsze
umyć pod bieżącą wodą, najlepiej z użyciem szczoteczki, a potem sparzyć gorącą wodą (około 40 sekund). Cytrusy nie rosną
w Polsce i muszą przebyć długą drogę w idealnym stanie z różnych krajów, gdzie słońce świeci mocniej i częściej. Dlatego
przed wysyłką poddaje je się działaniu różnych substancji zabezpieczająco-konserwujących, a także woskuje, aby pięknie
błyszczały na naszych półkach sklepowych. Te wszelakie środki
są niestety bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia! Stąd konieczność przestrzegania tej procedury.
Napój koniecznie podaje się schłodony, dodatkowo z kostkami lodu i słomką - najlepiej w wysokiej szklance lub buteleczce. ■
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Ciekawostka
W XVII wieku w Paryżu powstała pierwsza firma produkująca lemoniadę - sprzedawano ją z pojemników noszonych na plecach.

Ciekawostka
Edycja pisma Medical Times z 1846 roku podaje przykłady stosowania lemoniady jako lekarstwa w paryskich
szpitalach.

Ciekawostka
Henry Mayhew w wydanej w 1864 roku pracy o ludności ubogiej Londynu napisał o sprzedaży lemoniady jako
podstawy utrzymania biedaków w sezonie letnim. Lemoniada, nazywana była w zależności od zastosowanych
dodatków smakowych nektarem albo perskim sorbetem.

ry przed włożeniem
Z limonką, miętą i rozmarynem, któ
a sekund
do lemoniady wkładamy na kilk
obył się aromat
do bardzo gorącej wody, aby wyd
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Tajniki technologii
ultradźwiękowej HIFU
Tekst: Przemysław Styczeń

W medycynie estetycznej technologia HIFU jest
najczęściej wykorzystywana w zabiegach nieinwazyjnego liftingu twarzy oraz poprawy jakości
skóry. Ponieważ zabiegi są skuteczne, bezpieczne
i praktycznie bezbolesne dla wielu osób stanowią
doskonałą alternatywę liftingu chirurgicznego.
Nie towarzyszy im bowiem dyskomfort i pozbawione są rekonwalescencji.
Technologia HIFU (ang. High Intensity Focused Ultrasound
– HIFU) opiera się na wykorzystywaniu skupionych wiązek fal
ultradźwiękowych o dużym natężeniu. W medycynie estetycznej stosuje się ją głównie do modelowania linii żuchwy, podbródka oraz do poprawy napięcia skóry na twarzy, szyi i dekolcie. Zabiegom można poddać także inne okolice ciała, takie jak
np. brzuch czy uda.
Skuteczność zabiegów HIFU wynika nie tylko z działania
ultradźwięków na skórę, ale przede wszystkim na struktury
anatomiczne, które znajdują się pod nią. Przykładem jest warstwa mięśniowo-powięziowa twarzy i szyi.
Technologia HIFU obecna jest w wielu urządzeniach dostępnych na rynku, takich jak np. Ulthera, Ultraformer, SonoQuinn
i Jeisys.
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WARSTWA SMAS
Starzejąca się skóra, coraz słabiej podtrzymywana przez zanikające tkanki, wiotczeje i opada. Zjawisku temu sprzyja dodatkowo niekorzystna redystrybucja tkanki tłuszczowej, która
wraz z wiekiem ma tendencję do gromadzenia się w dolnych
partiach twarzy. W ten sposób tworzą się tzw. „chomiczki”,
a zarys linii żuchwy ulega niekorzystnemu rozmyciu. Twarz traci
swe pierwotne kształty, a jej rysy wyostrzają się, co nadaje nam
smutny i zmęczony wygląd. Zmiany te dotyczą nie tylko osób
dojrzałych. Problem wiotkości tkanek pojawia się także często
już u 30-40-latków i może być spowodowany utratą masy ciała
lub czynnikami dziedzicznymi.
Wraz z wiekiem starzeje się nie tylko nasza skóra, ale również
tkanki głębokie. Stopniowo zanika tkanka tłuszczowa, chrzęstna i kostna. Starzeniu ulega również tzw. warstwa mięśniowo-powięziowa SMAS (ang. Superficial Musculo-Aponeurotic
System – SMAS). Jest to struktura anatomiczna, która składa
się z mięśni mimicznych oraz ich powięzi. Stanowi niejednolitą warstwę, ale zachowuje swą ciągłość na całej powierzchni
twarzy i szyi.
Zabiegi operacyjnego liftingu twarzy polegają nie tylko na
wycinaniu i napinaniu fragmentów skóry, ale również – a właściwie przede wszystkim – na plastyce warstwy SMAS. Podczas operacji jest ona starannie oddzielana od otaczających
ją tkanek, podciągana i zszywana. Taka procedura doskonale
unosi skórę, liftingując twarz i przywracając jej młodzieńczy
wygląd.

MODA I URODA
CZY TYLKO SKALPEL?
Bardzo wiele osób obawia się liftingu chirurgicznego. Głównie ze względu na towarzyszący operacji ból, stosunkowo długi okres rekonwalescencji oraz fakt, że efekty takiego zabiegu są spektakularne i przez to trudne do ukrycia w pracy czy
przed znajomymi. Dlatego pacjenci najczęściej szukają nieinwazyjnych lub małoinwazyjnych sposobów poprawy swojego
wyglądu.
Jako liftingujące, często niesłusznie, opisywane są takie
metody jak np. lasery frakcyjne, mezoterapia igłowa czy mezoterapia mikroigłowa. Są to popularne i bardzo skuteczne
sposoby poprawy jakości oraz wyglądu skóry, ale ich potencjał
unoszenia tkanek jest stosunkowo nieznaczny.
Tylko niektóre zabiegi medycyny estetycznej rzeczywiście
potrafią unosić skórę i liftingować twarz. W grupie tej znajduje
się m.in. technologia HIFU.
JAK DZIAŁAJĄ ULTRADŹWIĘKI?
W medycynie ultradźwięki wykorzystywane są m.in. aparatach USG. Głowice ultrasonografów emitują rozproszoną falę
akustyczną, która – niczego nie uszkadzając – odbija się od
tkanek i wraca do urządzenia „rysując” na ekranie obraz tego,
co znajduje się w głębi naszego ciała. Aparaty USG działają
więc trochę jak radar, dzięki któremu można zajrzeć w głąb
i zdiagnozować stan narządów wewnętrznych.
W urządzeniach HIFU działanie fali akustycznej jest zupełnie
inne. Jest ona emitowana z głowicy w postaci skupionych wiązek o dużym natężeniu i powoduje kontrolowane punktowe
uszkodzenia tkanek na określonej głębokości. Głębokość ta
zależy od rodzaju zastosowanej głowicy. Najczęściej stosowane są te, które ogniskują ultradźwięki na głębokości 1,5 mm,
3 mm lub 4,5 mm. W niektórych urządzeniach dostępne są
również głowice, które deponują je na głębokości 6 mm, 9 mm,
lub jeszcze głębiej. Nie służą one jednak do liftingu twarzy,
tylko do likwidacji tkanki tłuszczowej w innych partiach ciała.
W przypadku większości stosowanych głowic HIFU (poza
głowicą 1,5 mm) fala ultradźwiękowa przechodzi przez skórę
nie powodując w niej żadnych zmian. Kumuluje się dopiero
na większej głębokości i wywołuje bardzo silne i gęste mikrouszkodzenia powięzi SMAS, co powoduje jej następczą regenerację
KIEDY I DLA KOGO?
Technologia HIFU wykorzystywana jest w medycynie estetycznej najczęściej do nieinwazyjnego unoszeniu skóry górnej
i dolnej części twarzy, podbródka, szyi oraz dekoltu. W obrębie twarzy zabiegi HIFU stosuje się przede wszystkim w celu
likwidacji obwisłych policzków, chomiczków i „rozmytego”
konturu żuchwy oraz do podniesienia brwi. Są one także skuteczne w likwidacji podwójnego podbródka oraz wiotkiej skóry na szyi i dekolcie.
Zabiegi można wykonywać również w innych okolicach ciała
w celu ujędrnienia i poprawy kondycji skóry (głowica 1,5 mm)
lub pozbycia się niechcianego lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej (głowice 6 mm i jeszcze głębsze). Zabiegi HIFU mogą
być z powodzeniem stosowane profilaktycznie – np. w okresie
redukcji wagi lub po przebytej ciąży.
JAK PRZEBIEGA ZABIEG?
Zabieg powinien wykonywać lekarz, który przeszedł odpowiednie przeszkolenie. W trakcie konsultacji omawiane są
oczekiwania pacjenta oraz ustalany jest schemat terapii. Głowicę zabiegową dobiera się w zależności od części ciała i ocze-

kiwanego efektu. Często w jednej okolicy stosuje się kilka
głowic, zawsze zaczynając od tej, która działa najgłębiej.
Zabieg należy do bezbolesnych. Jedynie w miejscach,
gdzie pod skórą dość płytko znajdują się kości (np. na czole) lub jest mniejsza ilość tkanki tłuszczowej, odczuwalny
może być niewielki dyskomfort. Przy bardzo niskim progu
bólowym można zastosować krem Emla. Bezpośrednio
przed i po zabiegu nie zaleca się przyjmowania środków
o działaniu przeciwzapalnym (np. aspiryna, ibuprofen).
Fale ultradźwiękowe nie uszkadzają w żaden sposób
zewnętrznych warstw skóry, stąd brak rekonwalescencji.
Może jedynie pojawić się delikatny rumień, który znika
całkowicie po 2-3 godzinach.
Pierwszy, przejściowy efekt zabiegu jest widoczny bezpośrednio po zakończeniu zabiegu. Włókna kolagenowe
uszkodzone przez ultradźwięki ulegają bowiem natychmiastowemu skróceniu. Na właściwy rezultat liftingu,
w postaci trwałej poprawy kształtu twarzy i napięcia policzków, trzeba jednak zaczekać przynajmniej 2-3 miesiące. Tyle bowiem czasu trwa pełna regeneracja uszkodzonej tkanki.
PRZECIWWSKAZANIA
Zabiegów w technologii HIFU nie wykonuje się u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u osób z aktywną
chorobą ogólnoustrojową, która może utrudniać proces
gojenia się tkanek. Do takich schorzeń należą m.in. nowotwory, ciężkie choroby autoimmunologiczne czy niewyrównana cukrzyca. Przeciwskazaniem do zabiegu na
twarzy są również trądzik, opryszczka i porażenie nerwu
twarzowego.
Podczas zabiegu omija się okolice gruczołu tarczowego, chrząstki tarczowatej i tchawicy, główne naczynia
krwionośne oraz gruczoły piersiowe.
Urządzeń pracujących w technologii HIFU nie należy
stosować na powiekach ani w miejscach, w których energia ultradźwięków mogłaby dosięgnąć gałek ocznych.
MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Działania niepożądane po zabiegach HIFU występują
bardzo rzadko, mają łagodny charakter i są krótkotrwałe.
Poza miejscowym zaczerwienieniem skóry zaliczyć można
do nich obrzęk, nieznaczny ból i zasinienie okolic poddawanych zabiegowi.
Na skutek terapii może nastąpić krótkotrwałe, miejscowe osłabienie mięśni, wynikające z przejściowego zapalenia któregoś z nerwów. Z tej samej przyczyny może
nastąpić krótkotrwałe odrętwienie skóry. Dotychczas nie
odnotowano żadnych trwałych uszkodzeń nerwów twarzy, pomimo ogromnej ilości wykonanych zabiegów.
Możliwość oddziaływania za pomocą fal ultradźwiękowych na różnych głębokościach sprawia, że technologia
HIFU w fachowych rękach jest bardzo wartościowym
narzędziem. Pozwala na osiągnięcie celu, jakim jest napięcie podskórnych tkanek i lifting twarzy. Aby osiągnąć
zadowalający efekt często wystarcza przeprowadzenie
tylko jednego zabiegu. Powtarza się go przeważnie co
1-2 lata. ■
Zapraszam:
www.drstyczen.pl, www.mezoterapia.pl
www.facebook.com/DrStyczen
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Kwiatowy
total look!
Tekst, stylizacje i zdjęcia:
Wiganna Papina

Kwiaty to wdzięczny temat, dlatego w
modzie motyw kwiatowy właściwie nigdy
nie znika, a w tym sezonie obserwujemy
jego rozkwit! I to nie tylko w wersji kwiecistych sukienek, ale też i męskich koszul.
Kwiatowy total look w tym sezonie jest
obowiązkowy. Wzory kwiatowe można
dowolnie łączyć i mixować - niezależnie od
koloru i wielkości wzoru, doskonale też ten
rodzaj nadruku ukryje stomijny woreczek.

3
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Kwiecisty garnitur
jest zarówno elegancki
i bardzo kobiecy. Można nosić go
w wersji sportowej z trampkami i T-shirtem, ale też w wersji eleganckiej ze
szpilkami i złotą torebeczką. Pamietajmy, że garnitur można rozdzielić
i osobno nosić spodnie np. z topem na
ramiączkach lub koszulą, a natomiast
marynarkę z ołówkową spódnicą lub
jeansową mini.

1

Szafirowa marynarka w kwiaty
z ołówkową czerwoną spódnicą
- również w kwiaty, dopełnione białą bluzką w tzw łączkę, to
propozycja dla kobiet lubiących
bawić się modą. Właśnie połączenie tych 3 wzorów jest w tym
sezonie absolutnym hitem!

2
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Biala bluzka z bufiastymi rękawami ze spódniczką w identycznym wzorze można nosić
w rożnych wersjach, na zdjęciu ten zestaw wyglada jak
sukienka, ale bluzkę można założyć do krótkich
szortów, a spódnicę do
amarantowej
koszuli.
Kwiatowa torebka i balerinki podkręcają tę
stylizacje w stylu włoskim.

Kolejna propozycja to
jeansowa kurtka, ale jeans jest też w kwiaty!
Do tego żółta, kwiecista, rozkloszowana
spodnica a całość dopełniają eleganckie,
aksamitne, haftowane
w kwiaty eleganckie
klapki w stylu orientalnym.

4
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1

W modzie męskiej wzór
kwiatowy też się pojawia.
Zapoczątkowały ten styl
hawajskie koszule. Tu
T-shirt z motywem kwiatowym w połączeniu z kurtką „szwedką” w kolorze
bordo. Do tego stylowe
sportowe buty i czapka
z daszkiem - to nietuzinkowa stylizacja na letnie
spacery.
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Kwiecista koszula z jeansami
i japonkami uzupełniona słomkowym kapeluszem to idealny
strój na poranną kawę na sopockim Monciaku. Wieczorem wystarczy założyć bezowe spodnie
chinosy plus mokasyny i strój na
beach party gotowy!

4

Czarna
koszula
w białe kwiaty może
być noszona do czarnych
spodni w wersji eleganckiej, ale też do spodni od
dresu w wersji hipsterskiej.
Czarnobiałe buty, sportowo-eleganckie uzupełnią całość.

2

Koszulę w stylu hawajskim można
z powodzeniem założyć do jeansowych bermudów i trampek.
Na wieczorny spacer można
założyć do tego sportową
marynarkę zamiast swetra.

3
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Ziemniak
dla zdrowia
i urody
Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Lubimy potrawy z ziemniaków, jednak niewiele osób wie, że zawierają dużo składników odży wczych, m.in. skrobię, witaminę
C,
łatwo przyswajalny potas, wapń.
Odpowiednio przygotowane mogą przydać
się, przy niek tórych schorzeniach i pom
óc
w ratowaniu urody.
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ZENIA
NA EGZEMĘ I LEKKIE OPAR
sokiem z surowych ziemniaków
na skórze.

przemywamy zmiany

NA WR ZODY

ze skór y i w tej samej wodzie
ugotowane w całości obieramy
Odlewamy i przecedzamy
ut.
gotujemy jeszcze ok. 20 min
pijemy po pół szklanki na
płyn przez sito. Gotowy wywar
czczo, po obiedzie i na noc.

NA SIŃCE POD OCZAMI
surowego startego ziemniaka kładziemy na oczy i
pod
oczy na 20 minut.

NA GŁADKĄ SKÓRĘ SZYI
ugotowanego ze skórą ziemniaka rozcieramy na
papkę, dodajemy łyżkę mleka i jedno całe jajko - miesz
amy
dokładnie i nakładamy na szyję na 15 minut. Zmyw
amy
ciepłą wodą.

KREM DO RĄK
obrane i ugotowane bez skórki ziemniaki rozgniatam
y
i dodajemy: łyżeczkę glicer yny, łyżeczkę oliwy, półtor
ej
łyżeczki wywaru z ziemniaków - mieszamy. Tą papką
nacieramy ręce i zakładamy na 25 minut bawełniane
rękawiczki.

NA BÓL GARDŁA
kilka dużych ziemniaków gotujemy bez obierania i
jeszcze ciepłe rozgniatamy, kładziemy na serwetkę i owijamy nią szyję.

NA PĘK AJĄCE STOPY
surowego ziemniaka ścieramy na tarce,dodajemy
startą surową cebulę oraz łyżkę śmietany. Całość miesz
amy, przekładamy do miski i trzymamy w tym stopy
wystarczy 10 minut, by masec zka doskonale nawilż
yła
stopy.

NA CERĘ ŁOJOTOKOWĄ
ugotowanego, obranego ziemniaka rozgniatamy
na
papkę, mieszamy z jedną łyżkę kefiru lub zsiadł
ego
mleka. Nakładamy na twarz na 20 minut. Masec zka
poprawia cerę.

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

MODA I URODA

Choroby nowotworowe
a zabiegi upiększające
114

Wywiad z Beatą Dethloff
Rozmawia: Maja Jaszewska
Zdjęcie z archiwum: Beaty Dethloff

Dr n. med. Beata Dethloff - twórczyni
marki klinik medycyny estetycznej i antiaging, lekarz medycyny estetycznej, doktor endokrynologii, specjalista II stopnia
chorób wewnętrznych. Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Medycyny Przeciwstarzeniowej prowadzonej przez światowej
sławy doktora Thierry`ego Hertoghe`a oraz
Międzynarodowego Centrum Szkolenia
Anti-Aging. Jak twierdzi miała szczęście
uczyć się pod okiem najlepszych specjalistów w dziedzinie endokrynologii, chorób
wewnętrznych i medycyny estetycznej,
które są bardzo dobrą podstawą do prowadzania indywidualnych programów anti
aging dla pacjentów, po to by byli zdrowi,
by mieli więcej energii i pewności siebie.
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Maja Jaszewska: Coraz więcej kobiet korzysta z usług
kosmetyczek, kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej. Wciąż poszerza się zakres możliwości dbania
o cerę zarówno w obszarze preparatów, jak i technologii.
Ważne, aby zabiegi nie tylko dopasować do indywidualnych potrzeb, ale też ustalić czy nie ma przeciwwskazań
do ich zastosowania. Czy w przypadku pacjentki, u której
w rodzinie występowały choroby nowotworowe są wykluczone niektóre zabiegi kosmetyczne?
Beata Dethloff: Przede wszystkim w zależności od rodzaju
nowotworu, jaki wystąpił w rodzinie, pacjentka powinna poddawać się regularnym badaniom kontrolnym. Jest to szczególnie wskazane, chociażby w przypadku genetycznych uwarunkowań do nowotworu piersi. Oprócz corocznej cytologii
powinna regularnie wykonywać badania palpacyjne piersi
i USG, ewentualnie mammografię. W przypadku genetycznego obciążenia nowotworem piersi, bardzo ważny jest dobór
antykoncepcji. Nad taką pacjentką powinien czuwać ginekolog endokrynolog.
Jeżeli chodzi o zabiegi z obszaru medycyny estetycznej,
w przypadku występowania nowotworów uwarunkowanych
genetycznie lub po zakończeniu leczenia onkologicznego,
nie zalecałabym wykonywania pewnych zabiegów. Mam na
myśli te, które działają nie tylko w obszarze zabiegowym,
ale również na cały organizm, czyli np.: fale radiowe lub
ultradźwięki. Bezpieczniej skorzystać z zabiegów, które działają na skórę i ewentualnie na tkankę podskórną w wybranym
obszarze, np. mezoterapię. Wypełniacze, toksynę botulinową
oraz inne zabiegi najlepiej stosować pięć lub więcej lat od
zakończonego leczenia, o ile nie ma wznowienia choroby.
W ramach badań kontrolnych zalecałabym skorzystanie
z testu genetycznego iGenesis oraz testu nadwrażliwości
i nietolerancji pokarmowych MRT LEAP. Każdy stan zapalny
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w organizmie, również ten wywołany nietolerowanymi przez
nas pokarmami, obciąża i zakwasza nasz organizm. Natomiast kwaśne ph krwi, to środowisko sprzyjające rozwojowi
komórek rakowych, a także pasożytów i grzybów.
MJ: Na czym polega test genetyczny?
BD: iGenesis to test nutrigenetyczny obejmujący kilka modułów. Na podstawie jego wyników można dokładnie ustalić,
jak pacjent powinien się żywić i jakie suplementy przyjmować,
aby zachować dłużej młodość i uchronić się przed chorobami
cywilizacyjnymi, w tym nowotworami. Wiedza dotycząca suplementacji jest niezwykle istotna. Weźmy chociażby witaminę D, o której wiemy już, że ma wpływ nie tylko na prawidłowy stan kości, decyduje o stanie naszego umysłu, sile układu
immunologicznego oraz wykazuje działanie antynowotworowe. Dlatego jej ilość u pacjenta z chorobą nowotworową powinna być utrzymywana na odpowiednim poziomie. Ma także
działanie poprawiające nastrój. Innym bardzo ważnym suplementem jest kwas foliowy, który uczestniczy w odbudowywaniu materiału genetycznego. W związku z tym jest niezbędny
w procesie naprawczym całego organizmu. Test bada również polimorfizmy genów odpowiedzialnych za metabolizowanie innych witamin i składników mineralnych, tj.: wit. A, B6,
B12, C, E, J (choliny) oraz magnezu i wapnia.
iGenesis bada również nadwrażliwości i nietolerancje organizmu na składniki pokarmowe - między innymi na gluten,
laktozę, kofeinę czy sól. Określa również zdolność do detoksykacji i antyoksydacji organizmu. W przypadku osłabionego
działania tych systemów, systematyczne przyjmowanie antyoksydantów jest niezbędne!
MJ: Co to w praktyce oznacza?
BD: Detoksykacja to odpowiedni sposób oczyszczania
organizmu. Często nasz organizm w tym zakresie szwankuje i gromadzi nadmiar toksyn. Im gorzej się odżywiamy, tym
bardziej „zaśmiecamy” nasz organizm, który nie daje sobie
rady z usuwaniem szkodliwych substancji. A przecież dietą
można leczyć albo wspomagać leczenie wielu schorzeń, między innymi tych autoimmunologicznych, jak i nowotworów.
Przy obciążeniu genetycznym nowotworami lub innymi chorobami dietozależnymi, należy ustalić indywidualny program
żywieniowy zgodnie z wynikiem testu i wyeliminować składniki, które mają niekorzystny wpływ na nasz organizm.
Antyoksydacja to kolejny ważny system dla naszego organizmu. Codziennie jesteśmy atakowani wolnymi rodnikami.
Pochodzą one z tego, co jemy, pijemy, ale również z zanieczyszczonego środowiska, w którym żyjemy. Niektóre organizmy nie dają sobie rady z pozbywaniem się wolnych rodników i wówczas trzeba je wesprzeć w tej walce. Sama jestem
tego przykładem, bo mój organizm źle sobie radzi zarówno
z detoksykacją, jak i walką z wolnymi rodnikami. Odkąd go
w tym względzie wsparłam, nieporównywalnie lepiej się czuję, mam więcej energii i lepiej wyglądam.
MJ: A jak ma się rzecz z pacjentkami, które są w trakcie
albo tuż po zakończeniu leczenia onkologicznego? Towarzyszące temu skutki uboczne – utrata włosów, brwi, rzęs,
pogorszenie się stanu skóry są dla wielu kobiet ciężkim
wyzwaniem. Można wówczas stosować jakieś zabiegi kosmetyczne?

BD: W trakcie leczenia na pewno nie należy stosować
żadnych zabiegów kosmetycznych i estetycznych. Zalecenia
ogólne są takie, że jeżeli po pięcioletniej kontroli wyniki są
dobre i nie ma nawrotu choroby, można zacząć stosować niektóre zabiegi.
Są jednak pacjentki, które zgłaszają się wcześniej, bo potrzebują coś zrobić dla swojego wyglądu. To pragnienie jest
tak silne, że ma znaczący wpływ na ich psychikę i samopoczucie. Wówczas trzeba rozważyć zyski i straty. Oczywiście
wszystko zależy od rodzaju nowotworu. Bywają takie odmiany, przy których tłumaczę pacjentce, że w grę nie wchodzi
żaden zabieg, bo może on nieść za sobą zbyt duże ryzyko
(np. przy nowotworach układu limfatycznego). Przy łagodniejszych formach nowotworu (np. jelita grubego), kiedy
widzimy, że pacjentka jest bardzo zdeterminowana, aby coś
zrobić dla swojego wyglądu, dobieram odpowiednie zabiegi,
ponieważ mam świadomość, że lepsza kondycja psychiczna
przekłada się na stan fizyczny.
MJ: Jakie to mogą być zabiegi?
BD: Na przykład mezoterapia z kwasu hialuronowego. Nie
chcę tu jednak podawać żadnych ogólnych wskazań, bo są to
kwestie bardzo indywidualne, które trzeba ostrożnie rozważyć wraz z prowadzącym onkologiem. Każda pacjentka powinna powiedzieć, jeśli ma za sobą chorobę nowotworową.
Nigdy nie wolno tego faktu ukrywać.
Nie przeprowadzono badań, które potwierdzałyby, że fale
radiowe czy ultradźwięki szkodzą pacjentce po przebytej
chorobie nowotworowej. Jednak nie mam wątpliwości, że
w przypadku nowotworów, nie powinny być stosowane żadne zabiegi, które działają na cały organizm. Mamy dzisiaj tak
szeroki wachlarz zabiegów kosmetycznych, że jest z czego
wybierać i nie trzeba ryzykować. Nawet jeśli to ryzyko wydaje
się być minimalne.
Z tego samego powodu zarówno pacjentkom po przebytych nowotworach, ale również tym z chorobą Hashimoto,
Gravesa-Basedowa czy RZS i innych o podłożu autoimmunologicznym, odradzam rewitalizację skóry osoczem bogatopłytkowym. Tę ostrożność podpowiada mi intuicja lekarska.
Pamiętajmy, że w nowotworach i innych chorobach autoimmunologicznych organizm działa trochę inaczej niż u zdrowej
osoby. Nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
w jaki sposób i na co ten układ odpornościowy zareaguje. Lepiej więc być szczególnie ostrożnym przy doborze zabiegów.
MJ: A jak ma się sprawa ze stosowaniem kosmetyków
w trakcie leczenia onkologicznego?
BD: Uważam, że należy wówczas zrezygnować z kosmetyków zawierających aktywne, mocniejsze składniki. Tak
naprawdę nie wiemy, jak one zadziałają w trakcie choroby
nowotworowej. Należy wówczas ograniczyć się do kosmetyków bazowych o podstawowym składzie i skupić się przede
wszystkim na nawilżeniu skóry. Warto też podkreślić, że
w trakcie choroby nowotworowej nie należy stosować żadnych masaży, by nie pobudzać układu limfatycznego. Wszystkie te kwestie dokładnie wyjaśniam moim pacjentkom, żeby
mogły wybrać takie zabiegi i taki rodzaj pielęgnacji skóry,
który zapewni im zadowolenie z wyglądu i nie zagrozi ich
zdrowiu. ■
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Ćwiczenia
na mięśnie brzucha
Tekst: Hanna Fidusiewicz

Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz
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Trudno jest precyzyjnie określić, ile mięśni ma człowiek. Szacuje się, że jest ich między 450 a 500. Stanowią one 40% masy całego ciała dorosłego człowieka, podczas gdy na szkielet przypada zaledwie 14%.
W drodze ewolucji, kiedy człowiek osiągnął pozycję
pionową, wykształciły się krzywizny kręgosłupa pozwalające utrzymać tę pozycję właśnie przy pomocy silnych
mięśni brzucha, współpracujących z silnymi mięśniami
tylnej części kręgosłupa. Równowaga między tymi grupami mięśni decyduje o prawidłowej postawie. Należy
ćwiczyć jednocześnie obydwie partie. Mięśnie brzucha
podtrzymują także narządy wewnętrzne, co w przypadku wyłonionej stomii ma znaczenie ochronne. Słaby
gorset mięśniowy powoduje wypychanie brzucha do
przodu. Na skutek deformacji cierpi nie tylko estetyka, ale szwankuje również zdrowie. Przesunięcie środka ciężkości poza linię ciała powoduje, że cały ciężar
kumuluje się w jednym miejscu, a odpowiedzialność za
jego dźwiganie spoczywa na kręgosłupie.
Wyróżnia się dwie podstawowe grupy mięśni brzucha. Mięsień prosty brzucha ma za zadanie zginanie
tułowia do przodu. Górna jego część przybliża klatkę
piersiową do miednicy, jego dolna podnosi miednicę
do góry. Wewnętrzne mięśnie skośne brzucha, leżące
po jego bokach mają charakter stabilizujący i umożliwiają jego obracanie w te samą stronę. Zewnętrzne
skośne mięśnie brzucha poprzez skurcz, jednostronnie
zginają kręgosłup i klatkę piersiową na boki i obracają
tułów w stronę przeciwną. Ćwiczenia skośnych mięśni
brzucha gwarantują utrzymanie wąskiej talii, która ma
tendencje do zanikania podczas ćwiczeń na mięśnie
proste.
Podczas jednoczesnego skurczu wszystkich mięśni
powłok brzucha wraz z przeponą, wytwarza się tzw.
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tłoczna brzuszna. „Zmniejsza się” objętość trzewi oraz
wzrasta ciśnienie w jamie brzusznej. Ma to ważne znaczenie przy podstawowych czynnościach fizjologicznych, takich jak: oddawanie moczu i stolca, poród, jak
i podczas wymiotów czy kaszlu.
Wystarczy tylko 15 min dziennie 3-4 razy w tygodniu,
aby już po miesiącu zauważyć efekty. Dobrze jest wykonywać te ćwiczenia na zakończenie treningu. Jeśli
stanowią one osobną jednostkę, należy poprzedzić je
krótką rozgrzewką.
Ćwiczenia można wykonywać w cyklach: 3 serie po
15 powtórzeń jednego ćwiczenia i przejść do kolejnego
lub wybrać trzy różne ćwiczenia i wykonać je w jednej
serii jeden po drugim, i tak powtórzyć 3-4 razy w zależności od możliwości. Ta metoda przynosi szybsze
efekty, można ją porównać do treningu interwałowego. Zmiany pozycji ćwiczeń różnicują ich intensywność,
kształtują szybciej jednocześnie siłę i wytrzymałość
mięśni. Innym sposobem treningu jest wykonywanie
ćwiczeń w określonym czasie, np.: 20 sekund ćwiczeń
na 10 sekund odpoczynku. Z czasem można wydłużyć
okres czasu ćwiczeń. Należy wybrać ćwiczenia w zmiennych pozycjach. Tę metodę można także zastosować do
łączenia ćwiczeń na różne partie mięśniowe, np.: mięśnie brzucha i mięśnie pleców, mięśnie nóg i mięśnie
rąk. Systematyczny trening sprawi, że mięśnie staną się
bardziej napięte i elastyczne, ciało sprężyste i harmonijnie zbudowane.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia zrób wdech. Podczas
unoszenia nóg, tułowia czy robienia skrętu należy zrobić wydech, w fazie powrotnej - wdech. Zawsze wydychamy powietrze „przeciwko sile”.
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Ćwiczenie 1
Kształtuje mięśnie proste brzucha
Leżąc na plecach, unieś nogi ugięte w kolanach pod
kątem prostym, przyciśnij kręgosłup do podłogi, Jeśli
nadal odczuwasz napięcie pleców, oprzyj stopy na podłodze na piętach (wersja łatwiejsza). Ręce oprzyj z tyłu
głowy tak, by głowa spoczywała na rękach, a nie odwrotnie, łokcie na zewnątrz, bez obracania głowy widzisz
końce łokci. Wzrok skieruj przed siebie. Unieś tułów, napinając mięśnie brzucha.. W wersji trudniejszej wyprostuj nogi do góry, nie zmieniając pozostałych ustawień.

Ćwiczenie 2
Kształtuje mięśnie skośne brzucha,
zmniejsza talię
Pozycja jak w ćwiczeniu 1. Złącz kolana, stopy pozostaw
w tym samym miejscu. Sięgaj jak najdalej dłonią wzdłuż podłogi w stronę kostki naprzemiennie raz w jedną, raz w drugą
stronę. Wykonaj razem około 30-50 powtórzeń.

Ćwiczenie 3
Plank, kompleksowe ćwiczenie
wzmacniające głębokie mięśnie brzucha,
kręgosłup oraz mięśnie ramion i nóg
Połóż się przodem, oprzyj przedramiona na podłodze tak,
aby łokcie były w jednej linii z barkami. Oprzyj stopy na szerokość bioder na podłodze, unieś tułów tak, aby stanowił jedną linię z barkami i pośladkami. (W wersji łatwiejszej, oprzyj
ugięte nogi na kolanach) „Podciągnij” miednicę do przodu
w kierunku mięśni brzucha. Napnij wszystkie mięśnie, wytrzymaj 15 sekund na początek. Sukcesywnie wydłużaj czas co
tydzień o 10 sekund. W Wersji zaawansowanej rób naprzemienne skręty tułowia w bok, kierując biodro w stronę podłogi. Ćwiczenie to zmniejsza talię.
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Ćwiczenie 4
Wzmacnia dolną część mięśni prostych
brzucha oraz mięśnie skośne,
zmniejsza talię
Usiądź w siadzie płaskim, nogi złączone, napięte, stopy
flex, plecy wyprostowane. Trzymaj ciężar przed sobą
na wysokości brzucha, blisko siebie. Wykonuj skręty
raz w jedną, raz w drugą stronę, trzymając tułów prosto
na jednej linii z głową. Wykonaj 30-50 skrętów, zacznij
z obciążeniem 1 kg, sukcesywnie zwiększaj, obserwując
postępy w nabieraniu sił.

Ćwiczenie 5
Wzmacnia dolną część mięsni prostych
brzucha oraz mięśnie skośne,
zmniejsza talię

118

Usiądź w siadzie płaskim, nogi złączone, lekko ugięte
w kolana, tułów lekko odchylony do tyłu. Wykonuj skręty
raz w jedną, raz w drugą stronę, trzymając tułów prosto
w jednej linii z głową. Wykonaj 30-50 skrętów, zacznij
z obciążeniem 1 kg, sukcesywnie zwiększaj, obserwując
postępy w nabieraniu sił. W wersji trudniejszej, unieś
ugięte nogi do góry, oderwij stopy od podłogi.

Ćwiczenie 6
Wzmacnia skośne mięśnie brzucha,
zmniejsza talię
Stań w rozkroku, nogi na szerokość barków, lekko ugięte, żeby odciążyć kręgosłup. Zrób skłon w bok, sięgając ręką wzdłuż tułowia
w kierunku kolana. Utrzymuj ciężar ciała cały czas równo na obu
nogach. Miednica ustabilizowana cały czas w jednym miejscu. Aby
zrobić głębszy skłon, unieś przeciwną rękę w górę.

Fizjologia wysiłku zajmuje się zmianami jakie zachodzą w organizmie człowieka podczas wysiłku fizycznego. Niezależnie
od jego rodzaju i częstotliwości (jednorazowo, czy wielokrotnie) ćwiczenia wpływają na większość funkcji i struktur naszego organizmu. Nie ma jednoznacznych opinii co do tego, czy
10-minutowe treningi wykonywane trzy razy dziennie dają te
same korzyści dla zdrowia co jednorazowy 30-minutowy trening. Najważniejsza jest systematyczność. ■
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to higieniczne woreczki
o delikatnym zapachu przeznaczone
na zużyty sprzęt stomijny. Skład płynu,
którym są nasączone, jest dobrany tak,
aby neutralizował brzydkie zapachy.
Brzoskwiniowy kolor woreczka maskuje
zawartość i zapewnia dyskrecję użytkownikowi.
Wielkość woreczka pozwala zmieścić zużyty
woreczek stomijny oraz pozostałe akcesoria.
Łatwo wiązane uszy szczelnie chronią
zawartość przed wyciekiem.
Opakowanie wyposażone jest w szerokie
zamknięcie wielokrotnego użytku, które ułatwia
wyjmowanie woreczków oraz chroni zapach.

www.salts.pl • bezpłatna infolinia 800 120 130

Niezastąpione
w podróży, pracy,
szkole, domu...

gdziekolwiek
potrzebujesz dyskrecji
i komfortu!

Sugerowana cena 6,99 pln brutto za opakowanie jednostkowe
Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. woreczków
Produkt jest pełnopłatny, nie podlega refundacji

WSPÓŁCZESNE MANIERY

Zasady
ślubnego

savoir-vivre’u
120
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Szczególnie w okresie letnim znajomość
ślubnego savoir vivre’u może się wielu
nam przydać. O czym powinni pamiętać
świeżo upieczeni małżonkowie, ale też
zaproszeni goście? Przecież obecność
podczas takiego wydarzenia to dla nas
ogromny zaszczyt. Jak więc nie zepsuć
sobie i Młodej Parze tego wyjątkowego dnia?
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Ślubny savoir-vivre zaczyna obowiązywać już przed ceremonią zaślubin, kiedy zaprasza się gości. Narzeczeni powinni pamiętać, iż gości powinno zapraszać się osobiście
– zwłaszcza najbliższą rodzinę i najbliższych przyjaciół. Nie
pocztą, e-mailem czy poprzez inne osoby! Na zaproszeniu
ślubnym znajduje się informacja, czy jesteśmy zaproszeni
jedynie na ceremonię w kościele czy urzędzie, czy także na
wesele. Na zaproszeniach od pewnego czasu umieszcza się
prośby państwa młodych o tym, aby nie przynosić kwiatów
tylko książki czy wino, albo ofiarować maskotki lub karmy
dla psów i kotów, które potem młodzi przekażą do danego
schroniska. Jeśli mamy na zaproszeniu tego typu prośbę –
dostosujmy się do niej bezwzględnie. Państwo młodzi zaznaczają na zaproszeniu lub informują nas w inny sposób,
do kiedy powinniśmy dać znać, czy na ceremonii się pojawimy. Pamiętajmy - to bardzo ważne z przyczyn organizacyjnych - informujemy o tym w ustalonym terminie.
Ważna sprawa: jeśli zaproszono nas jedynie
na ceremonię zaślubin, nie czujmy się urażeni nawet, jeśli jesteśmy w bliskich stosunkach z młodą parą. Czasami nie ma
możliwości, by zaprosić wszystkich,
których by się chciało, a czasem zaprasza się po prostu tylko rodzinę.
Doceńmy, że zaproszono nas na
samą uroczystość i cieszmy się
tym pięknym dniem razem z nowożeńcami.

WSPÓŁCZESNE MANIERY
Kiedy Młoda Para wychodzi z kościoła lub urzędu należy
dać jej pierwszeństwo - oczywiście z wyjątkiem osób, które
będą sypać ryżem lub płatkami kwiatów. Następnie składa
się Młodym życzenia. Najpierw powinno się życzyć Pannie
Młodej, potem Panu Młodemu.
Pierwszeństwo powinni mieć najbliżsi krewni, czyli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.

1

Nie nadużywajmy alkoholu, aby mieć kontrolę
nad sobą.

Wręczając prezenty, nie zajmujmy rąk Młodym, tylko od
razu podajmy je drużbom.

2

Nie namawiajmy innych gości, tym bardziej
młodych, do picia alkoholu.

3

Nie bawmy się w taniec „odbijany” jeśli panna
młoda tańczy ze swoim ojcem lub teściem.

4

Nie włączajmy się w pierwszy taniec nowożeńców, chyba że wprost zaproszą, by się goście
dołączyli.

5

Jeśli ktoś odmawia tańca, to znaczy, że nie ma
ochoty/siły, więc nie nalegajmy.

6

Najważniejsze - nie narzekajmy! Nawet jeśli nie
lubimy disco-polo, a zabawy oczepinowe wydają się nam koszmarem, zaś jedzenie nie jest
najlepsze – nic nie mówmy.

Kwiaty wręczajmy główkami do góry.
Przyjście na samo wesele z pominięciem ceremonii w kościele czy urzędzie jest ogromnym nietaktem – bo to zaślubiny są najważniejsze! Jeśli zatem nie możesz być na uroczystości – nie powinieneś przychodzić również na wesele.
Strój - ubierajmy się elegancko, ale unikajmy bieli oraz
czerni. Biel jest zarezerwowana dla panny młodej. Nawet
jeśli ma ona suknię innej barwy! Panie nie powinny zakładać bardzo krótkich sukienek, a panowie koszul z krótkim
rękawkiem.
Zwyczajem związanym ze ślubem i weselem jest w pewnych kręgach przywitanie Pary Młodej chlebem i solą. Ma
to charakter symboliczny i jest powitaniem Młodych na nowej drodze życia, dlatego nie powinno się wchodzić przed
nimi do lokalu.
Gdzie usiąść? Młodzi powinni wcześniej umieścić na
stołach winietki, dzięki którym goście zajmą odpowiednie
miejsca i unikną niepotrzebnych sporów czy przepychanek.
Ważnym elementem wesela jest pierwszy taniec nowożeńców. Młodzi mogą tańczyć sami, ale też mogą poprosić
innych gości do uczestnictwa w tańcu. Jeżeli jednak tego
nie zrobią, wielkim nietaktem jest przyłączenie
się do nich.

POSTAW NA DOBRE MANIERY!
Zostań ambasadorem uprzejmości
i poprawnego zachowania wszędzie
tam, gdzie jesteś wśród ludzi:
w pracy, w domu, w podróży, na
spotkaniu towarzyskim.

W czasie przyjęcia weselnego
Państwo Młodzi powinni spędzać czas wśród gości – podejść do każdego, podziękować za przybycie, udział
w zabawie, porozmawiać.
Nie powinny mieć miejsca sytuacje, gdy młodzi na długie godziny
znikają na sesję ślubną.
Zbierając się do wyjścia, goście powinni
pożegnać się z nowożeńcami. I odwrotnie
– nowożeńcy powinni
być na posterunku i nie
oddalać się za bardzo,
aby każdemu z gości wręczyć weselny upominek
(zdjęcie, czekoladkę) i jeszcze raz podziękować za przybycie. ■
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DOBRE RADY
FLORYSTYKA

PasteloVe
LOVE
Tekst i zdjęcia:
Aleksandra Walczak
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Troszkę więcej o pastelach, jakże modnych
w sezonie ślubnym - takie pastelowe-love!
Lato to czas wakacji, melancholii, odpoczynku i ślubów. Lato jest porą, kiedy to mamy festiwal kolorów, festiwal kwiatów. Co byśmy sobie wymarzyli - po prostu będzie. Możemy się bawić dowolnie
wszystkimi paletami. Jest to wyjątkowa pora roku
obfitująca we wszystkie możliwe kolory. Podobnie
jak z kolorami, tak i przy wyborze kwiatów mamy
bardzo szeroki wachlarz. W tym okresie kwitnie
najwięcej popularnych gatunków kwiatów w wielu
odmianach: dalie, hortensje, irysy, lilie, słoneczniki
i wiele, wiele innych.
Lato to czas uroczystości na świeżym powietrzu
oraz ślubów. Każda uroczystość ozdobiona choćby
skromnym, minimalistycznym elementem kwiatowym powoduje, że staje się ona wyjątkowa.
Stół staje się bogatszy, przyjemniejszy, po prostu
przygotowany specjalnie dla Nas...
PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

Pastele są bardzo przyjemnym i wdzięcznym
dodatkiem-kolorem, gdyż pasują do wielu sytuacji i kreacji.
Pastelowe kwiaty możemy podarować zarówno kobiecie jak i mężczyźnie, czy dziecku. Są
delikatne, urocze, a czasami nawet słodkie.
Jeśli zależy Wam na jak najlepszym dobraniu
do siebie odpowiednich odcieni, dodatków to
wystarczy wyciągnąć z kwiatka płatek, a tam
pokaże Wam się już cała paleta pasujących
barw.

DOBRE RADY
FLORYSTYKA

Jak samodzielnie i oryginalnie ozdobic
PUDEŁKO PREZENTOWE
na letnie przyjęcie?

• Będziemy potrzebować taśmy dwustronnej
i kwiatów.
• Pamiętajmy - zanim kwiaty umieścimy na pudełku
należy je obciąć na krótko i napoić wodą.
• Naklejamy taśmę w miejscu, w którym chcemy
umieścić naszą dekorację.
• Przycinamy kwiaty przy samej główce
i tworzymy kompozycję.
• Oczywiście jest to krótkotrwała dekoracja,
ale szybka do zrobienia przed wyjściem
oraz bardzo efektowna. Na pewno wytrzyma do momentu wręczenia.
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• Jeśli chcielibyśmy by była trwalsza, zamiast
zwykłej dwustronnej taśmy, polecam użyć florystyczne mini deko, czyli taką małą gąbkę w plastykowej oprawie. Nasącza się ją wodą, a następnie układa w niej kwiaty i taśmą dwustronną
mocuje do prezentu.

Lato to magia, cudowna aura, atmosfera,
zapachy, słońce przyjemnie muskające naszą skórę. Wszystko to daje nam pozytywną
energię i tego życzę Wam tego lata!
Zapraszam jednocześnie do siebie, do mojej
kwiaciarni OLIFLORI - KWIATY I WNĘTRZE
w Centrum Handlowym Janki koło Warszawy,
abyście mogli razem doświadczyć zapachów
i podziwiać piękno kwiatów.
Do zobaczenia,
            nie tylko latem.
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KSIĄŻKI I KSIĄŻECZKI

Książka
Pios e nka

jest dobra

na wszystko

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 upominku na urodziny czy
imieniny.
Osoby, które prześlą pocztą e-mailową lub tradycyjną swoją historię
ze stomią w tle lub własne zdjęcie z okładką czasopisma PO PROSTU
ŻYJ (dowolny numer) nagrodzimy książkami z poniższej listy. Pierwsze
2 osóby nagrodzimy książką wskazaną przez nadawcę materiału,
w pozostałych przypadkach książki i audiobooki będą wysyłane losowo.

2

szt .

biuro@stomalife.pl

TALITHA KUM
Autor: Maja Jaszewska
Wydawnictwo: Anagram

Fundacja STOMAlife
ul. Karola Dickensa 27 lok. 27
02-382 Warszawa
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Tomik wierszy wspaniałej dziennikarki i pisarki. Autorki książek: „W co wierzę?”, „Psychologia mitów greckich.” - rozmowy z doktorem Zenonem Waldemarem
Dudkiem, „Nie i Tak.” - rozmowy z Adamem Ferencym. Pasjonatki historii obyczajów, Belle Epoque
i XX-lecia międzywojennego.

Na listy i/lub zdjęcia czekamy do 30 września 2018.
W wiadomości należy zawrzeć informację „Wyrażam zgodę na
publikacje i wykorzystanie przesłanych tekstów, zdjęć i filmów na cele
fundacji STOMAlife” oraz podać adres korespondencyjny.

2
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CO DOBREGO?! POEZJOTERAPIA
autor: Monika Mularska-Kucharek
Wydawca: BEATA VITA
„Co dobrego?! Poezjoterapia” to zbiór wierszy o różnych
aspektach codzienności, opatrzonych terapeutycznymi komentarzami z pozytywnym spojrzeniem na życie. To inspirująca podróż po meandrach życia człowieka, tryskająca
nadzieją na lepsze jutro, poszerzająca świadomość, skłaniająca do refleksji i zachęcająca do tego, aby czynić życie jak
najlepszym.
Warto sięgnąć po tę książkę i wybrać się w taką podróż, tym
bardziej iż, jak twierdzi jej recenzent, jest ona jak uważny
spacer brzegiem morza, przechadzka pomiędzy dwoma
żywiołami...
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TRUDNE TEMATY
Inność i różnorodność

Autor: Bianca-Beata Kotoro
Ilustrator: Aleksandra Glinka
Wydawca: BEATA VITA

Inność i różnorodność to kolejna książka z serii Trudne Tematy.
Autorka, która jest psychologiem w sposób zero-jedynkowy tłumaczy
dzieciom różnice tego świata. Pokazuje je, nazywa, ale nie wartościuje!
Bo różnorodność nie jest ani gorsza, ani lepsza. Świat składa się
z podobieństw i inności. Ta książka porządkuje świat dziecka. Pokazuje
i nazywa różne niepełnosprawności, różne rodziny, religie. Porusza
nawet kwestie wypróżniania i osób, które są stomikami. To obowiązkowa
lektura w każdym domu, opatrzona wstępem seksuologa i pedagoga
Wiesława Sokoluka z ciekawymi ilustracjami Aleksandry Glinki.

DOBRE RADY

KSIĄŻKI I KSIĄŻECZKI
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SPERSONALIZOWANA DIETA

Autor: Eran Segal i Eran Elinav
Wydawca: Relacja

W znanym na całym świecie Instytucie Badawczym
Weizmanna dr Eran Segal i dr Eran Elinav skrupulatnie
zbadali, jak działa na nas to, co jemy. Te jedne z największych
w historii badań odżywiania i jego wpływu na zdrowie
dowiodły jednoznacznie, że nasze reakcje na spożywane
jedzenie są indywidualne i niepowtarzalne. Co to oznacza?
Że nie ma najlepszej diety na świecie. Za to możesz się
przekonać, jaka jest najlepsza dieta dla ciebie!
Ta książka fundamentalnie zmieni to, co myślisz o jedzeniu
i jego wpływie na dobre samopoczucie. Witaj na drodze do
zdrowszego, szczęśliwszego, dłuższego życia!

3
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SKĄD SIĘ (NIE) BIORĄ DZIECI?
Autor: Bianca-Beata Kotoro
Wiesław Sokoluk
Wydawca: BEATA VITA

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.

PERSIANA

Autor: Sabrina Ghayour
Wydawca: Insignis
Persiana to pean na cześć bliskowschodnich smaków i składników.
Książka zawiera sto przepisów na
nowoczesne i łatwe w przygotowaniu wersje tradycyjnych potraw z południowych i wschodnich wybrzeży
Morza Śródziemnego.
Wspaniała propozycja dla początkujących, zapracowanych, a nawet dla
profesjonalistów. „GUARDIAN”
KSIĄŻKA KUCHARSKA ROKU WEDŁUG MAGAZYNU
„OBSERVER FOOD MONTHLY”
KSIĄŻKA ROKU W KONKURSIE MAGAZYNU
„FOOD & TRAVEL”

2
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NASI ZA GRANICĄ

Autor: Krystyna Mazurówna
Wydawca: ZYSK I S-KA
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O rodakach za granicą – błyskotliwy i niebanalny zbiór obserwacji, anegdot i opowieści
Krystyny Mazurówna
W najnowszej książce słynna
tancerka i choreografka dzieli się
swoim doświadczeniem emigrantki – ale nie tylko swoim. Z przymrużeniem oka, czasem z lekką ironią
obserwuje naszych za granicą – w Paryżu, Nowym Jorku, w Brukseli.
Jakie są nasze wspólne cechy? Jakie śmiesznostki? Jak sobie radzimy
poza granicami ojczyzny? O wszystkim tym pisze Mazurówna. Szczerze, dowcipnie i z wdziękiem. Szczerze, dowcipnie i z wdziękiem.
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KOBIECA MOC
Autor: Agnieszka Przybysz
Wydawnictwo: Nowa Proza
Autorka jest pionierką coachingu, ekspertem relacji, autorką książek m.in bestsellera
Przyciągnij miłość, Przyciągnij Sukcesy z Pasją, Miłość & Pieniądze.
Swoją najnowszą książkę kieruje do kobiet,
które chcą uwolnić swoją kobiecą moc
i zmienić życie. Ponieważ coraz więcej kobiet
staje się liderkami, które sięgają po własny
biznes z pasją lub po znaczące role w życiu
zawodowym i społecznym warto, aby zapoznały się z tematyką poruszoną w książce.
Uwolniły od stereotypu: kobiety pani domu,
męża zarabiającego na rodzinę...
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LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Porad n i ki
Tekst: Iza Holz

Uwielbiam lato! Uwielbiam czytać! A do tego
czytać będąc na świeżym powietrzu: na balkonie,
na tarasie, w ogródku, w parku, w kawiarence, nad
morzem i nad jeziorem... Tym razem spenetrowałam przeróżne PORADNIKI, a najlepsze według
mnie to:

Jak mamy zdobywać doświadczenia, kiedy siedzimy przed komputerem,
jak mamy poznawać ludzi,
kiedy oprócz pokonywania drogi z domu do pracy,
prawie nie wychodzimy z domu, jak mamy żyć prawdziwym życiem, kiedy bardziej ciekawy jest nowy telefon? Księga dzikości przypomina nam o tym, co ważne, co kryje się za drzwiami. Wystarczy tylko chcieć
wyjść, a ta książka zainspiruje nas do czynności, która z kolei być może uwolni w nas chęć poszukiwania
przygody. Ta książka to leksykon zajęć i gier, które
można robić na świeżym powietrzu. Rozpalić ognisko,
zbudować szałas, wspiąć się na drzewo, rozpoznać
chmury. „Księga dzikości” pomoże odkryć w sobie
dziecko, ale też pomoże dzieciom w znalezieniu sposobu na nudę. Teraz, kiedy mamy lato, wystarczy tylko
otworzyć książkę, przeczytać i biec w plener. Działać
na świeżym powietrzu.

QMAM KASZĘ
Do ostatniego okruszka
autor: Maia Sobczak
Wydawca: Marginesy

ZIELONA SPIŻARNIA
autor: Karoline Jönsson
Wydawca: Marginesy
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KSIĘGA DZIKOŚCI
autor: David Scarfe
Wydawca: Insignis

Karoline Jönsson jest jedną z najbardziej popularnych blogerek
w Szwecji. Mieszka na farmie, hoduje zwierzęta, wybudowała szklarnię,
sadzi rośliny i drzewa. Z tego, co
urośnie komponuje proste i zdrowe potrawy. Życie w takim rytmie
daje jej spełnienie i radość. Książka
„Zielona spiżarnia” to nie tylko poradnik, jak odnaleźć się w „dzikim” świecie, ale także podpowiedź, jak żyć naturalnym rytmem, jak radzić sobie w świecie,
gdzie karmimy się przetworzonym, szybkim jedzeniem i przetworzoną, szybką informacją. Wyjedźmy na weekend, zróbmy
powolny wdech i zachwyćmy się niebem, trawą i świeżym powietrzem. A jeśli nie możemy, to przynajmniej posłuchajmy rad
Karoline i ugotujmy coś zdrowego.

UNFUCK YOURSELF
autor: Gary John Bishop
Wydawca: Insignis
Wydaje ci się, że jesteś leniwy, za słaby, za głupi? Jeśli te myśli przychodzą
ci do głowy pośród tych pięćdziesięciu tysięcy codziennych, to może czas
na tę książkę. Gary John Bishop jest
trenerem rozwoju osobistego - uczy,
jak odejść od negatywnego dialogu
wewnętrznego i zacząć realizować
swój potencjał. Jak? Z pomocą przychodzi neuronauka, bo jak się okazuje, myśli mogą faktycznie zmieniać strukturę ludzkiego
mózgu. Osobiste deklaracje – tak autor nazywa siedem
zdań, haseł, które musimy sobie przypominać, kiedy
nasze myśli popłyną w niepożądanym, destrukcyjnym
kierunku. To dosyć bezkompromisowa recepta na poradzenie sobie z problemami, ale może czasami potrzebujemy terapii szokowej, żeby ruszyć z miejsca.
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Na swoim blogu i w swoich książkach, Maia Sobczak promuje
coraz popularniejszy na świecie
trend no waste, czyli inaczej niemarnowanie jedzenia i wykorzystywania wszystkiego. Okazuje
się, że to nie tylko proste (trzeba
tylko zmienić nawyki), ale i pyszne. Liście kalafiora, kawałek
suchej bułki, resztki wina to baza do wyczarowania zdrowych
i smacznych posiłków. Nie tylko reperujemy nasz budżet,
nie produkujemy góry śmieci, ale jeszcze zdrowo jemy. To
sposób naszych babć, które z konieczności i oszczędności
robiły posiłki z resztek, odkryty na nowo. Jak mówi autorka „zakochaj się na nowo, zachwyć tym, co już masz i zobacz, jak zmieni to ciebie, twoich najbliższych i przyjaciół.
Kreatywna kuchnia to najprawdziwszy czad czadów i mistrz
mistrzów, to jest dopiero przygoda”.

SHINRIN-YOKU
Sztuka i teoria kąpieli leśnych
autor: Dr Qing Li
Wydawca: Insignis
Ten tajemniczy, japoński termin, który
jest tytułem książki to nic innego tylko
kąpiele leśne. W kulturze japońskiej jest
jednym z filarów zdrowego życia, równowagi życiowej i czerpania energii z zasobów natury. To przebywanie w lesie
wśród natury obniża ciśnienie krwi, zmniejsza stres, pobudza
układ odpornościowy. Leczy nas nie tylko otaczający nas zielony kolor, ale także śpiew ptaków, szelest liści, szum strumienia.
Drzewa i krzewy uwalniają fitoncydy, substancje, które hamują
rozwój wielu mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pierwotniaki). Autor książki postanowił odpowiedzieć sobie na proste pytanie – jak to się dzieje, że spacer po lesie powoduje, że czujemy się szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej produktywni. „Niektórzy
badają lasy. Inni trudnią się medycyną. Ja zajmuję się medycyną lasu, żeby poznać wszystkie korzyści leśnych spacerów dla
naszego zdrowia i samopoczucia” – tak o swoich wieloletnich
badaniach pisze autor tej niezwykłej książki.

DOBRE RADY
MAŁE RADOŚCI

Walizka...
nie tylko
na wakacje
Tekst i zdjęcia: Renata Greń
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Na pchlim targu kupiłam starą walizkę. Drewnianą.
Trochę dziwną. Zniszczoną i odrapaną. Wysłużoną.
Nikomu nie potrzebną. Ludzie przechodzili koło niej
obojętnie. Stała w kącie z innymi rupieciami.
Wcześniej kogoś zachwyciła. Zamieszkała w czyimś domu. Wiernie mu
służyła. Jeździła na wieś. W góry. Nad morze. Była w ciągłym ruchu.
Dużo podróżowała. Zwiedzała dworce. Wizytowała hotele. Przewoziła
ubrania. Książki. Prezenty. Była przydatna. Zawsze gotowa na podróż.
Czas mijał. Porysowała się. Obiła. Zbrzydła. Zastąpiono ją nową.
Zapomniano o niej. Odstawiono do piwnicy. Albo schowka. Porzucono
na strychu. A teraz znalazła się między starym butem a stertą gazet.
Taka smutna stara walizka.
Trafiła do mnie. Urzekła mnie swoją prostotą. Skórzaną rączką.
Mosiężnymi okuciami.
Lubię kupować stare przedmioty - takie z „duszą”. Przeglądać stare
książki. Dotykać cieniutkiej porcelany. Oglądać pod światło kolorowe
wazony. Wodzić palcami po klawiszach starej maszyny do pisania. Stare młynki do kawy, żelazka, moździerze i kufry kryją w sobie mnóstwo
tajemnic. Stare przedmioty są takie dostojne, dają poczucie trwałości.
Uczą cierpliwości i delikatności.
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MAŁE RADOŚCI

Lubię zastanawiać się kim był poprzedni właściciel.
Czy dbał o nie należycie? Od razu widać jak się z nimi
obchodził. Niektóre z nich wymagają delikatnego odświeżenia. Inne gruntownego czyszczenia. Ale są i takie, które wymagają więcej czasu i pracy, aby wydobyć
dawny blask i piękno. Tak jak moja walizka.
Zdemontowałam ostrożnie niektóre elementy (rączkę, okucia, listewki wzmacniające, zawiasy). Śrubki,
gwoździki i inne drobne elementy włożyłam do małych
torebek. Dokładnie opisałam zawartość woreczków,
aby mieć pewność, że przykręcę je w to samo miejsce.
Użyłam kilku arkuszy papieru ściennego, o różnej grubości, aby usunąć warstwę starej farby. Po dokładnym
wyczyszczeniu przystąpiłam do malowania. Wybrałam
farbę do drewna z dodatkiem wosku, posiada lepsze
właściwości aplikacyjne, zapewnia łatwe malowanie i co
najważniejsze - nie kapie. Dodatkowo jest odporna na
zarysowania i zmywanie. Farba ta jest rekomendowana
przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne i może być
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stosowana w pokojach dziecięcych. Nałożyłam
dwie warstwy farby. Po dokładnym wyschnięciu
przestąpiłam do przymocowania zdemontowanych elementów. Dodatkowo wzdłuż listewek
wzmacniających i rączki, wkleiłam za pomocą
kleju montażowego paski rzemienia. Dzięki temu
zabiegowi wzmocniłam rączkę walizki.

Moja nowa walizka wygląda pięknie!
Może zabiorę ją w kolejną podróż!
A może posłuży do dekoracji pokoju!
Na pewno dostarczy mi dużo radości!
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PHONSAVAN
LAOS

język: laot a ń s ki
sto lica: Wi en tia n
powi e rzc h nia: 236 800 km²
liczba ludnoś c i: 6 514 432
wa luta: ki p

z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem
Podróż z Luang Prabang do Phonsavan była naszą najcięższą
jak dotąd w Azji. Myśleliśmy, że będzie miała trwać 6 godzin.
Okazało się, że powinna 10, a trwała 11. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że autobusy tutaj tylko częściowo służą do przewozu ludzi. Standardowo przewozi się nimi wszelki dobytek, który
zmieści się do luku bagażowego, do środka autobusu lub na
dach. Tym razem mieliśmy szczęście jechać z transportem worków przypominających worki z piaskiem. Dlaczego szczęście?
Bo zawartość była neutralna - nie miała zapachu i nie była żywa.
Jak dużo worków może się zmieścić w autobusie? Cała przyczepka pick-upa wypełniła tylko luk bagażowy i część korytarza wewnątrz autobusu. Czekamy na więcej. Więcej jednak nie
przybywa i po blisko 11 godzinach tortur lecącym z głośników
laotańskim disco-polo docieramy do miasta Phonsavan w prowincji Xieng Khuan.
Szybko znajdujemy nocleg. Polecone przez Lonely Planet
miejsce okazuje się rewelacyjne: tanie, dość czyste i klimatyczne, zwłaszcza za sprawą charyzmatycznego właściciela i jego
rodziny. Kong, bo tak ma na imię, jest półkrwi Szwajcarem.
Mieszkał jakiś czas w Szwajcarii, a ponadto zwiedził kilkadziesiąt
krajów, w tym 30 tylko w poszukiwaniu insektów, które kolekcjo-
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nuje. Na klatce piersiowej ma wytatuowanego wielkiego
chrabąszcza, a na plecach motyla. Prócz domu gościnnego
prowadzi też restaurację i kawiarenkę internetową. Jego
siostrzeniec, który po krótkim czasie do nas dołącza, też
okazuje się duszą towarzystwa - po mniej niż 10 minutach
wyciąga gitarę i już wiemy, że Dom Gościnny Konga będzie
jednym z najlepszych miejsc, w jakim przyjdzie nam spać.
Na następny dzień wykupujemy wycieczkę organizowaną
przez Konga. Przewodnikiem ma być jego wujek, już nie
możemy się doczekać aż go poznamy. Punkty wycieczki:
kratery po bombach, bomb-village, czyli pewna oryginalna wieś, trekking do wodospadu i na końcu plain of jars,
czyli pole słoi.
Trochę historii: Laos do 1954 roku był kolonią francuską.
Po uzyskaniu niepodległości niemal bez przerwy trwała
tu wojna. Chyba największe zniszczenie przyniosły jednak
bombardowania ze strony Stanów Zjednoczonych, które
prowadziły wojnę z sąsiadującym Laosowi Wietnamem.
Wietnamczycy na wschodniej części Laosu, wzdłuż granicy, poprowadzili swój szlak transportowy. Ponadto wschód
kraju był opanowany przez komunistów, podczas gdy USA
wspierało rojalistów, czyli zachód Laosu. Te
dwa oraz kilka innych powodów otworzyły Amerykanom drogę do bombardowań,
efektem czego na Laos w latach 1964-1973
spadło 2 miliony ton amerykańskich bomb.
Szacuje się, że 30% z nich nie wybuchło,
pozostając pod ziemią. (To bardzo ogólny
skrót i zainteresowanych tematem, odsyłamy do angielskiej wersji Wikipedii).

spadnie na dom, wychodek, uderzy w drzewo
czy wbije się w ziemię na łące pośrodku niczego. Bomba miała spaść i zniszczyć cokolwiek.
Dlatego też na polu pod Phonsavan do dziś
można obejrzeć ogromne kratery po bombach. Są ułożone jeden obok drugiego w odległościach kilkudziesięciu metrów w dwóch
rzędach. Dokładnie widać trasę lotu samolotu zrzucającego te bomby. Kratery mają od
kilku do kilkunastu metrów średnicy i około
metr głębokości. 40 lat temu były głębokie
na 6-7 metrów, ale z czasem zostały zasypane
przez wiatr i deszcze. Nic w nich nie rośnie.
Można dostrzec tylko pojedyncze kępki trawy. Czemu nikt ich nie zasypał? Bo nie wiadomo, ile jest pod ziemią niewybuchów! Część
pola została rozminowana, ale na większości
wciąż nie można pracować. Bezpieczną granicę wyznaczają biało-czerwone słupki. Przewodnik pokazuje nam jeden z niewybuchów,
wystający spod powierzchni ziemi. To część
bomby rozpryskowej, nazywana tutaj zdrobniale bombie
- bombka. Cluster bomb, czyli bomba rozpryskowa została zaprojektowana tylko i wyłącznie po to, żeby zabić lub
okaleczyć jak najwięcej ludzi. Nie niszczy obiektów, jest
bezużyteczna wobec pojazdów. Z samolotu zrzucana jest
wielka bomba, która po określonym czasie (lub osiągnięciu odpowiedniej wysokości) rozpryskuje się, uwalniając
mniejsze bomby, o wielkości pięści. Te z kolei, zależnie od
rodzaju zapalnika, wybuchają na odpowiedniej wysokości
lub po pewnym czasie, już po uderzeniu o ziemię. Rozpryskują się na setki małych, metalowych pocisków, zabijając
lub kalecząc wszystkich wokół. Bomba zrzucona z samolotu mogła mieć do 600 takich małych bombek. Wyglądają
trochę jak piłki, wielkością też przypominają piłki do tenisa. Nigdy nie wiadomo, co może spowodować detonację.
Zmiana położenia, uderzenie, nastąpienie.
W Laosie to nie mit: niewybuchy z czasu wojny wciąż
są niebezpieczne - co roku ranią i zabijają. Najczęstszymi ofiarami są Laotańczycy próbujący wykopać bombę.
Rozkładają ją na części pierwsze, sprzedając materiał wybuchowy i metal, z którego jest zrobiona. Stare niewybuchy są również utylizowane, czasem dość niecodziennie:

Pierwszym punktem wykupionej wycieczki było jedno z wielu zbombardowanych pól w prowincji Xieng Khuan. Pole,
na którym nie ma i nie było nic. Bomby
spadały wszędzie - miały siać jak największe zniszczenie i zabić jak najwięcej ludzi.
Nie celowano w obiekty wojskowe, potencjalne bazy czy punkty o jakimkolwiek
znaczeniu. Nie było istotne, czy bomba

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (12) / 2018

131

BLOG PODRÓŻNICZY
ŚWIAT

są wykorzystywane jako kwietniki, abażury do lamp ogrodowych czy ozdoby. U Konga połówka kilkusetkilogramowej
bomby pełni funkcję grilla ogrodowego. W jednej ze wsi
Hmong (grupa etniczna) obudowy bomb są wykorzystywane
jako pale pod domy - zastąpiono w ten sposób pal drewniany
lub bambusowy metalowym. W jednym z gospodarstw nawet płot jest zbudowany z obudów bomb.
Szacuje się, że oczyszczenie Laosu z niewybuchów zajmie
około 100 lat. Dziś zajmuje się tym brytyjska organizacja
MAG, fundowana przez rząd amerykański (a jakże!) i kilka
innych. Swego czasu można było usłyszeć, że rozminowywaniem terenu w Laosie zajmują się kobiety. Tak, to prawda - wśród wielu grup saperów jest też grupa składająca się
z samych kobiet. Wszyscy saperzy są ochotnikami, wszyscy są
bardzo dokładnie przeszkoleni i nie każdy może nim zostać.
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Tego dnia zaliczamy jeszcze dwie atrakcje Xieng Khuan:
trekking do wodospadu i plain of jars. Trasa do wodospadu
jest niezwykle interesująca. Ścieżka bardzo wąska, najpierw
schodzimy w dół po to, żeby później wspinać się w górę wodospadu. Mijamy kolejne stopnie wody, czasem przekraczając strumień. Wokół mnóstwo pijawek, ale ogólnie jest jest
łatwo i bardzo, bardzo przyjemnie. Po około 1,5 godzinie
dochodzimy do wodospadu. Podczas kąpieli podgryzają nas
znane nam wcześniej z Kuala Lumpur rybki - dr Fish. Kuracja
w Europie kosztuje kilkadziesiąt złotych za godzinę, w Kuala
Lumpur było to 5 zł za 10 minut, tu mamy to za darmo. Mniej
intensywne, ale równie przyjemne doświadczenie.
Ostatnim punktem jest główna atrakcja okolicy - tajemnicze pole z kamiennymi słojami. Ich wiek szacuje się na około
2000 lat, a największy ma ponad 2 metry średnicy. Nie jest jasne ich przeznaczenie, w ich środkach nie znaleziono bowiem
żadnych organicznych szczątków. Prawdopodobnie jednak
były używane przy pochówkach, być może jako trumny. Możliwe jednak, że składowano w nich ryż lub robiono lao-lao,
czyli tutejszą wódkę. Faktycznie jednak pole przypomina
bardziej cmentarz niż spiżarnię. Słoje chyba cudem ocalały
wojnę, teraz są wpisane na listę UNESCO jako dziedzictwo
światowe.

Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży
przez Katarzynę i Kamila
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Wieczorem w ramach wycieczki Kong organizuje kolację:
szaszłyki z bombowego grilla, pyszną laotańską sałatkę i ryż
z kurczakiem curry po laotańsku. Przy piwie, lao-lao i gitarze wieczór mija za szybko, zwłaszcza, że następnego dnia
jedziemy już dalej. ■
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CYPRYJSKA
OPOWIEŚĆ

z gościnnym udziałem

Michaela Jordana*
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro
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Cyp r
język: nowogrec ki, t u rec ki
sto lica: Nikozja
powi e rzc h nia: 9251 km²
liczba ludnoś c i: 853 000
wa luta: Euro
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Cypr jest trzecią co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym
i wraz z Kretą należy do najdawniej zamieszkałych wysp Morza
Śródziemnego. Cypr - podobnie jak Polska w Europie Centralnej
- leży w istotnym pod wieloma względami punkcie strategicznym.
Patrząc wstecz - Cypr był we władaniu Hetytów, Asyryjczyków,
Egipcjan, Rzymian, Bizancjum, Wenecji czy (w najnowszej historii)
Wielkiej Brytanii. Lecz najbardziej na dziejach wyspy zaważyły dwa
narody: Grecy oraz Turcy. Kraj ten jest w strukturach Unii Europejskiej od 2004 roku, a cztery lata później przyjął walutę euro
oraz rozpoczął proces przystępowania do strefy Schengen. Językiem urzędowym, ojczystym jest język grecki. Jak by nie patrzył,
Cypr to „Europa pełna gębą”. Ale… z drugiej strony wyspa ta leży
w odległości około 70 km na południe od Turcji i około 100 km
na zachód od wybrzeży Syrii, Libanu. Patrząc czysto geograficznie
„Azja pełną gębą”. I właśnie to połączenie, niemalże mezalians,
kulturowy tygiel Europy, Azji, Afryki, i bardzo widocznej na wyspie
mniejszości Hinduskiej, tworzy z Cypru wspaniały cel turystyczny.
Panujący tu klimat podzwrotnikowy – od morskiego do kontynentalnego, w miejscach pozbawionych napływu wilgotniejszych mas
powietrza – gwarantuje dobrą pogodę cały rok.
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Jest na wyspie miejsce tuż obok lotniska w Larnace, które niegdyś słynęło z upraw winnej latorośli, lecz
zmieniło się w słone jezioro, Aliki. Letnią porą jezioro wysycha i powstaje biała pustynia w środku lądu,
lśniąca, migocząca, mieniąca się w promieniach słońca. Tam zobaczyłem coś, co mnie uwiodło… piękną
górę, która znacząco przewyższa otaczające ją wzniesienia… I tu zaczyna się ta opowieść:
Widziałem ją, spacerując starą częścią Larnaki, będąc na plaży Mackenzie czy podczas innych okazji.
Zawsze mnie dopadała i zawsze mi się przyglądała.
Podkreślam, ona mi, a nie ja jej! To było niesamowite. Wybrałem się na wycieczkę podmiejskim busikiem
przez Perivolię do miejscowości Mazotos. Ja i ona
zbliżyliśmy się do siebie, zupełnie przypadkowo, choć
staram się w przypadki nie wierzyć. Mogłem ją lepiej
ocenić, bo z bliska lepiej widać jej lepsze i słabsze
strony. Nie wytrzymałem i zapytałem właściciela pięknego parku z wielbłądami, człowieka, który ją (tę górę)
dobrze zna i mieszkał tam. Otóż on zachęcił mnie do
tego, abym ją obowiązkowo poznał bliżej. Co to mogło oznaczać? Powiedział, że muszę ją zaliczyć, wejść
na nią, zdobyć ją – myślę, że to ostatnie określenie
będzie najlepiej pasujące do zaistniałego klimatu, który między mną a górą się rozwijał. Jej oficjalną nazwą
jest Góra Krzyża (Stavrovouni), mniej oficjalnie mój
rozmówca twierdził, że nosi nazwę od jego imienia
Stavros.
Góra wybrała nie tylko mnie. Legenda głosi, że
wskazała też miejsce pod znajdujący się na niej klasztor. Miała go założyć w IV w . n.e. Helena, matka Konstantyna, bizantyjskiego władcy, po tym jak statek,
którym wracała z pielgrzymki popadł w sztorm niedaleko od południowego wybrzeża Cypru. Nadziei na
uratowanie już prawie nie było, jednakże cesarzowa
zaniosła gorące modlitwy obiecując wznieść na Cyprze klasztor i pięć kościołów. Wkrótce po tym marynarze zobaczyli górę na horyzoncie – to była ONA. Po
jakimś czasie na wysokiej górze rozpoczęto budowę
klasztoru.
No więc ONA stała się moją obsesją tego wyjazdu,
w trakcie którego wszystkie inne atrakcje były nieważne. Wychodząc na taras hotelowy widziałem ją, ona
mnie obserwowała. Najgorsze w tym wszystkim jest
to, że ją zlekceważyłem, nie doceniłem. Byłem tak
pewny siebie, że ją z łatwością zdobędę. W końcu nic
mi nie brakowało, całe życie miałem kontakt ze spor-

tem. Człowiek zawsze w takich sytuacjach może „przenosić góry”, nie tylko je zdobywać!!! Dodatkowo moja
dziesięcioletnia córka zaczęła wywoływać dodatkową
presję, nie do końca wierząc w ojcowskie umiejętności. Nie wiem dlaczego?!
PODEJŚCIE PIERWSZE
– absolutna, niczym nie zmącona pewność siebie!
Wieczorem podjąłem decyzję, że następnego rano
dnia wyruszam zdobywać „moją” górę. Niczym niezmącony poranny optymizm, wsparty widokiem bezchmurnego nieba oraz błękitem zatoki Larnaka dodawał lekkości nogom, gdy wyruszyłem z najbardziej
turystycznego przystanku o melodyjnej nazwie Finikiudes. Założyłem sobie, że do jej zdobycia wystarczą
mi trzy godziny. Wyruszyłem dokładnie o 7 rano, nie
jedząc śniadania, nie zabierając ani pieniędzy, ani jedzenia, ani - co najważniejsze - wody. Skierowałem się
uliczkami w górę Larnaki, dochodząc do obwodnicy
miasta biegnącej do lotniska. Następnie skierowałem
się, aby jak najszybciej dojść do jeziora słonego, które zimą jest jeziorem a latem twardą, słoną pustynią.
Musiałem je obejść dookoła. Miałem za sobą około
10 kilometrów, gdy zrobiłem się głodny i spragniony,
o dziwo. A ONA wciąż czekała i z bardzo daleka dostojnie spoglądała na swojego rycerza, który z każdym
krokiem tracił poranny optymizm. Głodny, spragniony
i z opuszczoną głową zakończyłem wycieczkę, biorąc
ostry zwrot wokół własnej osi. W hotelu córka zapytała
tylko czy mam zdjęcia z widokami. Tego dnia nawet
bardzo mi nie dokuczała, a ja śmiałem się z mojej naiwności, usprawiedliwiając się, że jak w życiu coś łatwo
dostajemy, zdobywamy to z reguły nie potrafimy tego
uszanować.
I wtedy „usłyszałem” głos Michaela Jordana:
Jeżeli raz się poddasz, to może stać się to nawykiem.
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PODEJŚCIE DRUGIE
– prawie przygotowany, ale zaskoczony
Wracając z nieudanej randki, próbowałem przekuć niepowodzenie w lekcję pokory i przygotowywałem się do
osiągnięcia celu następnego dnia. Swoją porażkę tłumaczyłem przede wszystkim nieprzygotowaniem pod każdym względem, następnego dnia miało być o niebo lepiej.
Wyruszyłem ku mojej jednej, jedynej i tym razem od razu
skierowałem się nadmorską promenadą w kierunku starej Larnaki, następnie wszedłem na teren pięknego parku
miejskiego, położonego nad jeziorem słonym. Optymizm
i pewność siebie bez zmian, pogoda także, wszystko tym
razem układało się zdecydowanie lepiej, byłem po śniadaniu a w plecaku miałem butelkę wody. Oczywiście pieniędzy nie wziąłem, żeby mnie nie kusiło do skorzystania
z busa. Nad jeziorem zaopatrzyłem się w świeżutkie cytryny i maszerowałem ku mojemu przeznaczeniu. Po dwóch
godzinach docierając do skrzyżowania dróg A5 i A3. I ta
próba, jak się okazało, zakończyła się szybko. Po rozmowie z lokalsami postanowiłem zawrócić i jednak dokładnie
opracować plan podejścia do mojej wybranki. Albo ja byłem tak słaby, albo za wysokie progi na moje nogi.
Michael Jordan: Przeszkody nie powinny cię zatrzymać. Jeżeli zderzysz się ze ścianą, to nie odwracaj się
zrezygnowany, znajdź sposób, żeby się wspiąć, obejść
lub przebić.

136
DO TRZECH RAZY SZTUKA
Jedno jest pewne, poprzednie wyjścia to dobry trening przed decydującym starciem. Tak, tak, nie poddałem się. I po raz pierwszy spojrzałem na mapę w Internecie. Mapa drogowa wskazała mi odległość około
30 kilometrów. Zdawałem sobie sprawę, że nie będzie
łatwo, jest to minimum całodzienna wyprawa, rozpoczynająca się wcześnie rano i kończąca powrotem autostopem. Z prowiantem w plecaku doszedłem po raz drugi
do mojego ulubionego ronda. Stał tam zachęcający bus,
ale kierowcę zapytałem tylko, którą drogą dojdę do mojej jeszcze nie zdobytej góry. Otrzymałem precyzyjne
wskazówki, które jednak były sprzeczne z wytyczonym
przeze mnie szlakiem. A która droga jest krótsza? – zapytałem. Ta, którą sam opracowałem. Podziękowałem
i poszedłem oczywiście przez siebie wybraną. Jestem
facetem, pytanie o drogę to kurtuazja, przecież ja wiem.
Pierwszą przeszkodą było wyjście z ronda na drogę,
którą wybrałem - wyjście z przejścia podziemnego było
zagrodzone siatką, ale bez trudu ją pokonałem. Przeszedłem tak prawie dwa kilometry, ale coś mi nie pasowało:
żadnego ruchu pieszego, droga szczelnie zabezpieczona siatkami po obu stronach, kilka samochodów na mnie
zatrąbiło, a końcu zjawił się radiowóz i policjant dał mi do
zrozumienia, że muszę zawrócić. Byłem na autostradzie.
Wróciłem szybciutko do ronda i obrałem kierunek wskazany wcześniej przez miejscowego. Wytrzymałem tylko
kilka kilometrów i skręciłem tak, aby kierować się prosto
na górę. Szedłem bezdrożami, starając się oszczędzać
siły na ostateczną rozgrywkę. Było pięknie, słychać było
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tylko wiatr, dzikie ptaki i co rusz pasące się stada owiec
i kóz. Góra, tak jak podczas pierwszych prób, w ogóle
mi nie pomagała, stała i obserwowała jak walczę. Byłem
blisko, coraz bliżej, ale o godzinie 14 czekało mnie jeszcze zejście do doliny, której nie będę mógł ominąć, a potem będę mógł ucałować stopy tej, o którą walczyłem.
To oznaczało co najmniej dwie godziny marszu i znalezienie szlaku do bezpiecznego podejścia, a zmierzch zapada między 17 a 18. Nie mając pieniędzy, nie mogłem
liczyć na busa. Pierwszy raz czując autentyczny smutek
z przegranej, po raz pierwszy, poważnie walcząc o moją
górę. Rozsądek wygrał, zawróciłem. Wróciłem stopem
do hotelu i moja córka z drwiną opowiadała, że cały czas
śledziła moją wędrówkę (co było niemożliwe) i nawet widziała jak jej z góry machałem.
Michael Jordan: Masz słabości, każdy je ma. Ale też
każdą wadę da się zmienić w zaletę. Każdą słabość w
swoją siłę. Nie myśl o tym czego nie masz, czego nie
potrafisz, tylko pomyśl o tym, jak najlepiej wykorzystać to co posiadasz.
ZA CZWARTYM RAZEM TO NIE WSTYD
Chęć poczucia smaku zdobycia „tej wybranej góry”
zwyciężyła. Kilka dni później, jak tylko nogi ochłonęły, z pewną powagą, dyscypliną oraz nowym planem
podboju, wyruszyłem ponownie. Przy moim ulubionym
rondzie trafiłem na uprzejmego Cypryjczyka, który zaproponował podwózkę do Alexigros Wind Farm. Kierunek był zgodny z moim wcześniej opracowanym planem

zdobycia mojej dobrej znajomej :)
Resztę trasy drogą B5 pokonałem bez problemów i dotarłem
do kolejnego etapu wędrówki.
Za miejscowością Anglisides jest
przejście do „mojej” góry. Od
tego momentu byłem już tylko ja
i ona. Zaczynały się najpiękniejsze
chwile mojego wyjazdu. Idąc przez
gaj oliwny, podpatrując przy okazji
pszczoły i… uciekając przed nimi
trafiłem idealnie na szlak od strony
południowej i mogłem się cieszyć
wszystkim tym, co w górach najpiękniejsze. Na tym etapie zdobywania byłem pewny że tym razem
będzie „moja”. Czułem się świetnie
chociaż przed samym podejściem
miałem już za sobą kilka kilometrów. Pierwszy raz podczas moich
wypraw poczułem, że góra zaczęła
mi ulegać. Pogodziła się, a może
doceniła upartość, zawziętość,
i szło mi się bardzo dobrze. Po godzinie podejścia byłem na
lądowisku dla helikopterów, z którego czekał mnie ostatni
etap a po nim pozostaje tylko i wyłącznie spotkanie na szczycie. Z każdym krokiem postawionym na „mojej” górze, miałem wrażenie że i JEJ i mi robiło się coraz lepiej. Myślę że był
to dowód obustronnej akceptacji. Wchodząc szybkim tempem, nie czułem w ogóle zmęczenia, a ona odwzajemniła mi
się możliwością podziwiania wspaniałych widoków. W końcu,
cudownie, chwała zdobywcom, szczyt, a na nim przepiękny
męski klasztor, do którego zaniosłem moją tajemną intencję.
Sam pobyt na szczycie nie trwał długo ponieważ przede mną
blisko 30-kilometrowa droga powrotna a była już 15. Wspaniałe pożegnanie z „moją” górą, piękne zejście, które doprowadziło mnie do wspaniałej uczty. Trafiłem na przepiękny
gaj cytusów. Nie liczyłem jedzonych kilogramów świeżutkich
owoców leżąc po drzewem. Chwilka nostalgii zwycięzcy, cisza, piękny sad, piękna pogoda, i w oddali „moja” zdobycz,
która żegnała się ze mną - w takich chwilach nic więcej nie
potrzeba. O dziwo, córka tym razem w ogóle nie była zaczepna. Albo czuła, że w końcu ojcu się udało, albo nie chciała
słuchać, że było naprawdę blisko…
Michael Jordan: Nie trafiłem do kosza podczas trwania
mojej kariery ponad 9 tys. razy, przegrałem niemal 300
meczów, 23 razy to do mnie należało oddanie decydującego rzutu i nie trafiłem, ponosiłem w życiu porażkę za
porażką. I właśnie dlatego odniosłem sukces!
Jeżeli ktoś z was będzie na Cyprze i będzie miał na NIĄ
ochotę podaję wskazówki, możliwości:
• Dworzec główny autobusowy Larnaka – koszt 1,5 euro:
• Autobus 408 - wysiadasz na Archbishop Makariou C’Avenue w miejscowości Anglisides i kierujesz się w stronę
przejścia pod autostradą skąd wychodzi się na szlak
• Autobus 455 - kwysiadasz w miejscowości Pyrga i stamtąd
idziesz szlakiem
• Autobus 452 - dojeżdżasz do wioski Klavidia i z tej wioski
szlakiem atakujesz cel
Można też wjechać samochodem – tylko po co? ■
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Istria – gdzie

wakacje pachną
lawendą i truflami
138

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz
Zdjęcia: Michał Fiedorowicz

Turkusowe, przezroczyste morze, w którym snurkując w urokliwych zatoczkach
podglądamy jeżowce i kraby, uliczki
miast, pachnące historią, świeżymi rybami i owocami morza, serwowanymi w konobach, krajobraz pełen winorośli, dojrzewających pomidorów oraz lasy słynące
z trufli – to tylko kilka z atrakcji, jakie ma
do zaoferowania chorwacka Istria.

Chorwa cja
język u rz ędowy: cho rwac ki
sto lica: Zagrz e b
liczba ludnoś c i: (2017)
4 149 000
wa luta: 1 kuna = 100 l i p
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Droga do Poreču wiedzie serpentynami – z okna samochodu rozpościera się zapierający dech w piersi widok
na turkusowy Adriatyk. Gdy spojrzeć na mapę półwysep
położony między zatoką Triesteńską a Kvarner kształtem
przypomina serce, którego najbardziej wysunięty na północ skrawek z miasteczkiem Muggia jest włoski, reszta
północy słoweńska, ale gros półwyspu – chorwacka. Mijamy przydrożne kramy, pełne wieńców suszonej papryki,
butelek z aromatyczną oliwą: ziołową czy truflową oraz
nalewanych z beczki wprost do butelki – win. Stragany
z warzywami kuszą dojrzałymi pomidorami i soczystymi
arbuzami, a sklepikarze wypoczywają, czekając na kupujących w cieniu drzew. Istria to trójkolorowe serce Chorwacji,
ale i o ile na fladze tego kraju powiewają biel, czerwień
i kolor niebieski, o tyle Istria – w zależności od koloru ziemi
dzieli się na Białą – od dominujących na północy białych
skał wapiennych, przez Szarą – w środkowej części i Czerwoną – spieczoną słońcem czerwoną glebę na południu.
„Uciekłem z Warszawy, ażeby gdzieś osiąść na czas dłuższy
nad Adriatykiem i oddać się kompozycji” - pisał w liście
do swojego przyjaciela polski kompozytor i dyrygent Mieczysław Karłowicz. Zainspirowany tutejszymi krajobrazami,
stworzył na Istrii swój pierwszy poemat symfoniczny „Powracające fale”.
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Kemping pachnący żywicą

Nasz kemping, Lanterna Premium Camping Resort, ciągnie
się wzdłuż 3 km wybrzeża, w połowie drogi między Novigradem i Porečem, na półwyspie Lanterna, tuż obok miasteczka Tar. Składa się z trzech kompleksów: kempingu Lanterna,
kompleksu domków i hotelu Valamar oraz kempingu naturystycznego Solaris Naturist (Istria to w końcu historyczna mekka naturyzmu, bastionem naturystów jest wyspa Rab, odkąd
w 1936 roku przy jej brzegach w morskich falach zanurzyli
się nago król Anglii Edward VIII i jego żona, Wallis Simpson).
Powietrze pachnie żywicą: namioty oraz domki kempingowe
położone są w cieniu sosen, a do maleńkich piekarni, serwujących świeże bagietki i croissanty ustawiają się kolejki urlopowiczów. Kemping jest w pełni przystosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, począwszy od toalet i pryszniców dla niepełnosprawnych, a skończywszy na specjalnych poręczach na plaży i basenach, ułatwiających wejście
do wody osobom z niepełnosprawnością. Pełne drobnych
kamyczków plaże i skaliste, surowe zatoczki z przezroczystą
wodą, zachęcającą do kąpieli i snurkowania. Zanurzamy się
w ciepłej wodzie Adriatyku, wspominając tutejsze przysłowie,
które mówi: „Kad stavis prst u more, povezan si scijelim svijetom”, czyli „jeśli zanurzysz palec w morzu, łączysz się z całym
światem.” Przysłowie to ma szczególne znaczenie, bowiem
Istria to niesamowity tygiel kultur, od wpływów rzymskich,
weneckich, słowiańskich, po austriackie, które przez wieki
ścierały się tu i wpływały na tutejszą kulturę, od architektury
po kuchnię.

Okrutni piraci i rzymski amfiteatr

Nazwa półwyspu Istria pochodzi od iliryjskiego ludu Histri, przez Rzymian opisywanego jako „okrutnych piratów,
kryjących się w zatoczkach skalistego wybrzeża”. Ze wzglę-

du na strategiczne położenie
geograficzne półwysep był celem
kolejnych najeźdźców. Najpierw znalazła się pod panowaniem rzymskim, później gockim, władzą Bizancjum, później Wenecji, a w końcu Austro-Węgier.
Burzliwe losy Istrii w XX w. to starty poniesione w wyniku
obu wojen światowych, panowanie włoskie na tym terenie,
późniejsza przynależność do Jugosławii, po której rozpadzie
w 1990 roku stała się częścią Chorwacji.
Wpływy rzymskie najlepiej widać w położonej na południowym krańcu półwyspu Puli. Tereny te od V w p.n.e. zamieszkiwali Ilirowie, aż do roku 177 p.n.e. kiedy to obszar ten zajęli
Rzymianie. Od 43 roku Pula była kolonią rzymską (nazwaną
przez nich Pietas Julia), ważnym ośrodkiem administracyjnym i handlowym. Z matką Rzymem łączyło kolonię podobieństwo geograficzne, także Pula była założona na siedmiu
wzgórzach (Kaštel, Zaro, Arena, Sv. Martin, Opatija sv. Mihovila, Mondipola i Pra Grande). Pula jest jednym z bardziej
dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami miast na Istrii:
na liście atrakcji dostępnych dla osób z niepełnosprawnością
znajdziemy m.in. amfiteatr w Puli, łuk Sergiuszów, Muzeum
Archeologiczne czy Katedra Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. W mieście jest sporo toalet dla niepełnosprawnych.
Uliczki miasta praży słońce gdy docieramy do najwspanialszej budowli, pozostawionej przez Rzymian – amfiteatru
w Puli. Białe wapienne ściany trzykondygnacyjnej budowli,
wysokie na ponad 30 metrów górują nad głównym placem
miasta. Jak na liczącą sobie ponad dwa tysiące lat budowlę (jego budowa zapoczątkowana została w 2 roku p.n.e. za
panowania Oktawiana Augusta) amfiteatr jest jednym z najlepiej zachowanych, obok Koloseum w Rzymie i Al-Dżamm
w Tunezji obiektów tego typu. Mógł pomieścić 23 tys. wi-
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dzów. Siadamy na nagrzanych słońcem ławach, ciągnących
się wzdłuż areny – jeśli zamkniemy oczy może zobaczymy
na dole zmagających się z dzikimi zwierzętami gladiatorów?
Albo krwawą bitwę morską – wystawiano tu tzw. naumachie,
przedstawienia odgrywane w specjalnie skonstruowanym na
arenie basenie. Słychać hałas rozstawianych sprzętów, krzyki
robotników – na arenie stoi pełnowymiarowa scena, a ekipy
rozkładają kilometry kabli i montują reflektory – współcześnie
amfiteatr także służy rozrywce, ale nie tak krwawej jak walki
gladiatorów: odbywają się liczne koncerty znanych światowych wykonawców – występowali tu m.in. Luciano Pavarotti,
Andrea Bocelli, Jose Carreras czy Elton John, gości też festiwale, m.in. Festiwal Filmowy w Puli.

Lekcja ekologii z Nemo i… tuna burger

W XIX wieku Pula przeszła gwałtowny rozwój: stała się
ważnym portem handlowym i wojskowym, a po 1866 roku
główną bazą marynarki wojennej Austro-Węgier: zbudowano stocznie, zakłady przemysłowe, fortyfikacje, uruchomiono
komunikację kolejową, a arystokracja zaczęła przyjeżdżać tu
w celach rekreacyjnych. Po Habsburgach został do dziś m.in.
zabytkowy fort Verudela, który odrestaurowano, a w jego
wnętrzu urządzono, otwarte w 2002 roku najpiękniejsze
w tym regionie akwarium. Wąskie korytarze prowadzą nas do
sal, pełnych ogromnych akwariów. Aż trudno opisać bogactwo zgromadzonego tu podwodnego świata. Na parterze
i częściowo pierwszym piętrze podziwiać można podwodne
życie Morza Adriatyckiego. Reszta pierwszej kondygnacji to
gatunki ryb zamieszkujących Morze Śródziemne. Kolejna sekcja to morza tropikalne. Podziwiamy majestatyczną ośmiornicę i otwarty basen z rekinkami i płaszczkami (absolutnie
nie należy pochylać się nad powierzchnią wody, ponieważ
płaszczki wyskakują znienacka z wody – naprawdę wysoko,
a ugryzienie tego morskiego stwora może być bardzo niebezpieczne). Jedno z akwariów kształtem przypomina łódź,
na której dnie pełzają kraby. Dzieci piszczą z uciechy, odnajdując w akwarium ryb tropikalnych rybkę z bajki „Gdzie jest
Nemo” (to błazenki plamiste) oraz jego przyjaciółkę Dory (to
z kolei pokolec królewski). I choć także uwielbiamy tę bajkę tłumaczymy dzieciom, że Dory i Nemo nie wolno trzymać
w domowych akwariach – z powodu popularności bajek Di-
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sney’a oba gatunki rybek są nadmiernie poławiane; gatunki
te, jak alarmują ekolodzy powoli znikają z raf koralowych.
O ile błazenki cieszą, o tyle czające się w innym akwarium
drapieżne mureny (pomocnice wiedźmy morskiej Urszuli z „Małej syrenki”) budzą przerażenie nawet w dorosłych.
Szybko przemieszczamy się do akwariów, pełnych kolorowych koników morskich oraz majestatycznych meduz. Częścią akwarium jest Centrum Ratowania Żółwi Morskich. Do
jego zadań należy ochrona oraz pomoc rannym, chorym lub
nielegalnie schwytanym żółwiom. Wchodzimy na stołeczki,
by zajrzeć do ogromnych kadzi – basenów, w których rehabilitację przechodzą chore żółwie – najczęściej są to rany,
spowodowane np. zaplątaniem w sieci, choroby oczu i skóry.
Żółwie wcale nie są powolne, gdy jeden z nich gwałtownie
wysuwa z wody głowę („człowieki przyszły”!) aż podskakujemy! Od 2012 roku centrum współpracuje z Narodowym
Parkiem Brijuni i w ramach tej współpracy żółwie, które wymagają dłuższej rehabilitacji, zamieszkują specjalny basen na
wyspie Veli Brijun. Niestety akwarium wciąż nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku: korytarze są
wąskie, a droga na górne piętra prowadzi schodami.
Głód prowadzi nas w wąskie uliczki Puli, z których dochodzą smakowite zapachy restauracji. Nos, z drobną pomocą
wujka Google, wskazuje nam restaurację, serwującą street
fish food „Hook and Cook”. Wokół stolików z wysokimi krzesłami na zewnątrz kolejka, ale już po kwadransie udaje nam
się upolować stolik. Przepyszne „tuna burgers” kanapki ze
świeżo pieczonym tuńczykiem i malutkie kalmary pieczone
w soli były warte czekania. Dzieci po wizycie w akwarium
protestują – żadnych ryb jeść nie będą, wolą frytki. Zapada
zmrok, gdy docieramy do pełnego kawiarni i restauracji, tętniącego życiem placu w centrum Puli, nad którym wznosi się
kolejna rzymska pozostałość: opierający się o miejską bramę
Porta Aurea łuk triumfalny Sergiuszów wzniesiony w 29 roku
p.n.e. przez wpływową rodzinę urzędników.

Poreč pachnący lawendą

W uliczkach Poreču pachnie lawendą, wzdłuż promenady
ciągną się stragany z pamiątkami, które pachną tak intensywnie, że aż kręci w nosie. Można tu kupić lawendowe olejki, mydła, sól do kąpieli z lawendą czy suszoną lawendę w fikuśnych
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woreczkach: w kształcie pocztówki, laleczki, a nawet delfina.
Jest nawet lawendowy miód! Jednym z głównych istryjskich
producentów lawendy i lawendowych pamiątek jest gospodarstwo Lavanda Oklen w wiosce Vrbani, prowadzone przez
Sandrę i Danino Oklenów. Lawendę zaczęto uprawiać na skalę przemysłową na początku XX wieku na wyspie Hvar, zwanej
do dziś lawendową wyspą. Gdy uprawy winorośli na Hvarze
zostały niemal doszczętnie zniszczone w latach 20- tych XX
wieku przez mszyce agronom Frano Tabain, zachęcił mieszkańców hvarskiej wioski Velo Grablje do przestawienia się na
uprawę roślin leczniczych, w tym rozmarynu i lawendy. Do
dziś w wiosce odbywa się co roku festiwal lawendy.
Poreč, założony prawdopodobnie w V wieku p.n.e. przez
plemiona iliryjskie, od roku 177 p.n.e. był miastem rzymskim
– Parentium. Centralny układ miasta pochodzi właśnie jeszcze z tamtych czasów. Stąd idealna siatka ulic, wokół których
w równych rzędach powstały budynki mieszkalne. Do dziś
można podziwiać rzymski plac Marafor, przy którym znajdowały się dwie świątynie, boga wojny Marsa i boga morza, patrona żeglarzy Neptuna. Główną atrakcją miasta jest Bazylika
Eufrazjusza z VI w, której budowę zlecił ówczesny biskup Eufrazjusz, jest niepowtarzalnym przykładem wczesnobizantyjskiej sztuki w basenie Morza Śródziemnego, Cały kompleks
(bazylika, chrzcielnica, atrium, dzwonnica, zamek biskupów)
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Chronimy się przed skwarem
w chłodnym wnętrzu świątyni i podziwiamy wspaniale zachowane, złote mozaiki bizantyńskie, wdychając zapach dymu
kadzideł. Bazylika jest dostosowana do zwiedzania dla osób
z niepełnosprawnościami.
Zgłodniali lądujemy w restauracji w jednej z wąskich uliczek
starówki, gdzie na stół wjeżdżają talerze z istryjskimi przysmakami. Istryjska kuchnia słynie z różnorodności, mieszają się tu
wpływy wielu kultur: tureckiej, włoskiej, bałkańskiej. My zakochujemy się w truflach. Okolice Motovun to istryjskie truflowe
zagłębie. Ziemia tutaj jest wilgotna, a las cieszy się dużą ilością różnych rodzajów dębu – drzewa, które żyje w symbiozie
z truflą. Trufle można znaleźć w wilgotnym terenie, zazwyczaj
w pobliżu rzek i wykopywane są przez specjalnie wyszkolone
psy. Istryjskim „królem trufli” jest Giancarlo Zigante, który
znalazł rekordową białą truflę o wadze 1,31 kg w lesie Motovun. Białe trufle, nazywane bulwami magnatum pico są

najdroższe wśród trufli. My próbujemy czarnych: pyszny jest
makaron fuzi z sosem truflowym, do Polski zabierzemy też
oliwę truflową oraz pyszne masło truflowe. I oczywiście ajvar:
bo na talerzu nie powinno również zabraknąć tej pikantnej
pasty, przyrządzonej z papryki, bakłażanów, z dodatkiem pomidorów, czosnku, octu.
Na stół wjeżdża ledwo z pieca wyjęta ciepła foccacia, talerze z przekąskami (krewetki, kalmary czy suszona szynka wieprzowa pršut). W karafce chłodzi się białe wino ze szczepu
malvazija - ta odmiana porasta blisko dwie trzecie powierzchni upraw istryjskich winnic, a jej orzeźwiający smak idealnie
komponuje się z lokalną kuchnią. Z czerwonych win warto
spróbować szczepu teran. Istryjskie wino słynie na świecie
od wieków – zachwycał się nim nawet w swoich pamiętnikach
Giacomo Casanova, a cesarz Franciszek Józef szczególnie
przepadał za szczepem refosc.

Łódką i na desce

Istria to wymarzone miejsce na aktywne, sportowe wakacje
- hotele, ale także kempingi takie jak nasz, mają korty tenisowe, boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, minigolfa. Można tu wypożyczyć sobie łódkę wiosłową lub motorową, by
podziwiać piękne istryjskie wybrzeże z morza. Świetną formą
„zwiedzania” jest też windsurfing, lot na paralotni lub coraz
modniejszy paddle board zwany też stand up paddle (SUP).
Do uprawiania tego sportu potrzebujemy jedynie odpowiedniej deski i wiosła. Cała sztuka polega na utrzymywaniu się
na desce i poruszaniu się po wodzie za pomocą wiosła, którym kierujemy naszą deską (choć jak żartuje mój mąż wiosłem
można też oganiać się od rekinów)! Na desce można także
siedzieć – jest ona szersza od windsurfingowej i pokryta antypoślizgowym materiałem – widziałam nawet urlopowiczów,
którzy paddlebordowali ze swoim psem. Pełno jest też szkół
nurkowania – zamiast pełnego kursu warto wykupić najpierw
pojedynczą lekcję, dzięki której przekonamy się czy nurkowanie z butlą nam się podoba. Tutejsze akweny pełne są atrakcji
dla nurków np. w rejonie Puli mnóstwo jest podwodnych tuneli i jaskiń. Szczególną trakcją jest wrak zatopionego statku
Baron Gautsch. Ja zostałam przy snurkowaniu, czyli pływaniu
przy powierzchni z maską i rurką i płetwami – to też świetny
sposób, by podziwiać podwodny świat malowniczych zatoczek, pełnych krabów, ukwiałów, kolorowych ryb i jeżowców.
Z powodu tych ostatnich do wody trzeba wkładać specjalne
gumowe buty. ■
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Jednym z największych skarbów naszego kraju jest
przyroda. Krajobrazy pól, łąk, bagien, lasów, nieuregulowanych rzek zachwycają swoim pięknem. Różnorodność ekosystemów (naturalnych środowisk) powoduje, że mamy wiele gatunków roślin i zwierząt,
które w innych regionach Europy są bardzo
rzadkie lub całkowicie wyginęły. Dlatego do
Polski przyjeżdżają wielbiciele natury z całego świata, którzy chcą zobaczyć nasze biebrzańskie bagna, prastarą Puszczę Białowieską czy nieuregulowane brzegi Wisły. Czy
wiedzą Państwo jak wygląda wodniczka?
To mały, niepozorny, szarawy ptaszek, dla
którego przyjeżdżają do Polski ornitolodzy
z całego świata!
Trochę wstyd, że my sami nie znamy rodzimych gatunków zwierząt. Ale można to zmienić. Począwszy od numeru letniego będziemy
przedstawić zwierzęta, które mogą Państwo zaobserwować podczas spacerów po lesie czy parku.
Może to zachęci do częstszych wycieczek, do uważniejszej obserwacji świata i pozwoli zaimponować wiedzą
rodzinie czy znajomym.
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Fruczak gołąbek
Co jakiś czas odbieram telefon od znajomych, którzy entuzjastycznie opowiadają mi, że widzieli w Polsce… kolibra,
który spijał nektar z kwiatów w ich ogrodzie czy nawet na
balkonie.
Wszystkim cierpliwie tłumaczę, że co prawda mamy globalne ocieplenie klimatu i w Polsce pojawia się coraz więcej
ciepłolubnych zwierząt (np. modliszka, która z południa Polski dotarła już na północ, czy szakal złocisty, którego coraz łatwiej u nas spotkać), ale tego tropikalnego, pięknego ptaszka
jeszcze u nas nie ma. A to, co obserwowali, to ćma fruczak
gołąbek (Macroglossum stellatarum).
Rzeczywiście, patrząc na tego owada można się w pierwszej chwili pomylić. Fruczak gołąbek to dość duża ćma o rozpiętości skrzydeł ok. 4-5 cm. Należy do rodziny zawisakowatych. Skrzydła fruczaka pracują bardzo szybko, umożliwiając
zawisanie nad kwiatem, z którego spija nektar dość długą
rurką przypominającą ptasi dziób. Ciało i pierwsza para skrzydeł jest szaro-brązowa, natomiast druga para skrzydeł ma
rdzawo-pomarańczowy kolor. Przy tak szybkim poruszaniu
skrzydełkami owad wydaje się kolorowy. W dodatku odwłok
ćmy zakończony jest wachlarzem, który optycznie przypomina pióra na ptasim ogonie. Szukając nektaru fruczak potrafi zatrzymać się w powietrzu nad kwiatem (tak jak kolibry
właśnie), machając bardzo szybko skrzydełkami. Za pomocą
trąbki (długiej ssawki) pije nektar, odwiedzając nawet kilkaset
kwiatów w ciągu godziny. Lata szybko, bo z prędkością nawet
50 km na godzinę.
Owady są zwierzętami zmiennocieplnymi, ale fruczak, podobnie jak inne zawisaki, nie czeka spokojnie aż rano podniesie się temperatura powietrza lub ogrzeje je słońce, ale same
wprawiają swoje skrzydła w drgania, rozgrzewając swoje mięśnie do 38oC.
Fruczaki pochodzą z południowej Europy, północnej Afryki, Azji i Japonii. Na wiosnę część populacji przelatuje przez
Alpy i dociera do Polski. Najłatwiej spotkać je latem i wczesną jesienią. Ćmy te występują przede wszystkim w środowiskach o charakterze stepowym, ale spotkać je można często
również w ogrodach, parkach, przydomowych ogródkach,
a nawet na balkonach budynków (do 3-4 piętra) w mniejszych
miastach lub na ich obrzeżach..

Foto: Paweł Fabiański

JAK ODRÓŻNIĆ MOTYLA OD ĆMY?
• Motyle mają przeważnie smuklejszą sylwetkę,
ćmy są bardziej krępe.
• Motyle mają cienkie, proste czułki, zakończone
zawsze buławką, ćmy nie mają buławki na końcu czułek. Samce często mają pierzaste czułki, żeby lepiej
wychwytywać feromony samic.
• Ćmy są bardziej „włochate”, motyle gładkie.
• Motyle odpoczywają, składając skrzydła pionowo za sobą, zaś ćmy ze skrzydłami rozłożonymi na
boki lub złożonymi, nakładającymi się na siebie „na
dachówki”.
• Motyle są zwykle aktywne w dzień, ćmy o zmierzchu i w nocy, choć np. nasz fruczak gołąbek jest ćmą
dzienną! ;)
• Motyle są zwykle bardziej kolorowe niż ćmy (ale
tu też są wyjątki). ■

Do rodziny zawisaków należy ponad 1000 gatunków ciem
na świecie, z tego tylko 20 mieszka w Polsce. Najbardziej
znanym zawisakiem jest ćma zmierzchnica trupia główka
(Acherontia atropos). Zmierzchnica (jak sama nazwa wskazuje) staje się aktywna o zmierzchu. Na grzbietowej stronie
jej tułowia widać „rysunek”, wzór przypominający czaszkę.
Dlatego ćma ta wywoływała niepokój. Ludzie uważali, że
jest zwiastunem śmierci. U nas ta ćma jest rzadka i trudna
do zaobserwowania ze względu na nocny czas aktywności.
W przeciwieństwie do fruczaka gołąbka, którego możemy ujrzeć w ciągu całego dnia i wczesnym wieczorem, niezależnie
od pogody.
Życzymy Państwu sukcesów w poszukiwaniach fruczaka.
Podpowiadamy, że ćma ta lubi szczególnie kwiaty o wąskich,
długich kielichach, na przykład jaśmin, fiołek, tytoń, pierwiosnek, werbenę, ale chętnie także zawisa nad floksem, chabrem, petunią, maciejką czy budleją, a czasem nawet nad
pospolitą na naszych balkonach pelargonią.

Rysunek: Arkadiusz Krupa
Furczak gołąbek to potoczna nazwa fruczaka gołąbka przyp. red.
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Ryke Geerd Hamer - twórca Germańskiej Nowej Medycyny - urodził się 17 maja 1935 r. na Wyspach Fryzyjskich. Ukończył studia medyczne i teologiczne. Później
przez kilkadziesiąt lat pracował w różnych klinikach i prowadził prywatną praktykę. W 1976 r. rodzina Hamerów
podjęła decyzję przeniesienia się do Włoch. Doktor Ryke
Geerd chciał tam prowadzić w ubogich dzielnicach Rzymu
bezpłatną praktykę lekarską dla najuboższych. Wszystko
jednak potoczyło się inaczej. W 1978 r. na Korsyce, w napadzie furii, włoski książę z Savoyen śmiertelnie postrzelił
Dirka – syna doktora Hamera. Po 19 operacjach chłopiec
zmarł. To był potworny cios. Krótko po śmierci syna doktor Hamer zachorował na raka jądra. Przyszło mu wtedy
do głowy, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy
śmiercią syna a jego chorobą. Postanowił więc sprawdzić,
czy inni ludzie dotknięci nowotworami również na krótko
przed chorobą doznali silnego urazu.
W 1981 r. rozpoczął pracę w klinice onkologicznej uniwersytetu w Monachium, gdzie przeprowadzał z pacjentami wywiady na temat wystąpienia w ich życiu szczególnie ważnych wydarzeń o negatywnym zabarwieniu zanim
zachorowali. Na podstawie zabranego materiału potwierdził swoje przypuszczenia: u każdego pacjenta na krótko przed diagnozą nowotworu miało miejsce przeżycie,
które wywołało szok. To był początek drogi, którą kroczy
do dziś. Zdążył zebrać sporą dokumentację. Prowadząc
nadal swoje badania, do 1986 r. zgromadził 22 tysiące
przypadków, potwierdzających jego teorię.
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Według doktora Hamera
każde „zachorowanie”
podlega Pięciu Prawom Natury,
są to Biologiczne
Żelazne Prawa Raka
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PIERWSZE PRAWO NATURY – mówi o tym, jak się „zachorowuje”. Na Pierwszą Żelazną Regułę Raka składają się trzy
kryteria:
Pierwsze kryterium określa dokładny moment, w którym
w organizmie zaczyna tworzyć się nowotwór lub „choroba”.
Ten zapalnik powodujący rozpoczęcie fizycznych i funkcjonalnych zmian komórkowych ma swoje źródło najczęściej
w trudnej sytuacji życiowej, którą określa się mianem KONFLIKTU BIOLOGICZNEGO. „Choroba” powstaje na skutek
doznania:
a. Dramatycznego
Dramatyczne przeżycie staje się ciężarem, nie pozwala
zaznać spokoju i powoduje stałą obecność strachu. Bez
strachu nie ma choroby. Nawet pod innymi uczuciami jak
wściekłość, gniew, wstręt czy obrzydzenie tkwi strach.
Pojawia się poczucie zagrożenia i niemożności spełnienia
biologicznych potrzeb. Dominują myśli „to JA jestem odpowiedzialny”, „to MOJA wina”, „to JA jestem ofiarą tej
sytuacji”, „to JA jestem główną osobą w tym konflikcie”.
Najważniejszą sprawą jest, by jak najszybciej zdać sobie
sprawę z istnienia konfliktu na linii psychika-mózg-narząd.
Jeśli jest w Twoim życiu sprawa, o której nie potrafisz przestać myśleć, bo każdego dnia myśl o tej sprawie wciąż powraca to znaczy, że cierpisz z powodu nierozwiązanego
konfliktu. Zrób listę takich spraw w swoim życiu i znajdź
rozwiązanie. Faktyczne lub symboliczne, ale znajdź rozwiązanie.
b. Nagłego i niespodziewanego
To co wywołuje „chorobę” jest zawsze nagłe i niespodziewane. Nie byliśmy przygotowani na takie zdarzenie, nie
spodziewaliśmy się, że coś takiego nas spotka. W tej chwili
nie widzimy żadnego rozwiązania albo nie potrafimy wybrać z wielu rozwiązań.
c. Niemożliwego do zaakceptowania
Nagła konfliktowa sytuacja jest tymczasem niemożliwa
do zaakceptowania. Jest jak zderzenie z murem. Stanowi
wielką życiową przeszkodę. Nawet to, że ktoś słyszy diagnozę „rak” jest takim zdarzeniem konfliktowym powodującym często włączenie kolejnego „raka”. Poza tym każdy
komu powiesz o swojej diagnozie będzie radził ci WALCZ.
Ale kiedy podejmiesz walkę najczęściej tylko zmęczysz się
i umrzesz ze zmęczenia. To tak, jakbyś widział ścianę i upierał się żeby przez nią przejść. Możesz walić w mur głową,
a i tak go nie przebijesz. Pamiętaj, że siła akcji jest równa
sile reakcji - im mocniej uderzysz w mur, tym bardziej mur ci
„odda”. Im bardziej będziesz się upierał żeby przejść przez
tę ścianę tym bardziej jej nie przejdziesz. To podobnie jak
z największym bohaterem naszego dzieciństwa, działa zupełnie tak samo: „Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było”. Więc przestań
naciskać na przeszkodę, zauważ że pół metra w prawo czy
w lewo są otwarte drzwi, z których możesz skorzystać. One
zawsze tam są, zawsze.
Więc kiedy gryzie cię, że nie pracujesz i utrzymuje cię mąż,
zmień to: albo idź do pracy, albo zaakceptuj ten stan. Kiedy
dzieje się coś nielogicznego dla nas, nie do pojęcia albo

musisz to zrozumieć, albo wpadniesz na ścianę. Po prostu
podejmij decyzję i trzymaj się jej. Grunt to nie robić problemu z danej sytuacji. Poczucie humoru uratuje cię z każdej
opresji. Prawdę mówiąc nawet z opresji „raka”. Poczucie
humoru będzie skuteczniejsze od operacji czy chemio- i radioterapii. I na dłuższą metę zachowa cię przy życiu zamiast
uśmiercić w „błogosławionym cierpieniu”.
d. Przeżywanego samotnie, w izolacji
Problem pogłębia się, jeśli nie rozmawiasz o tym z nikim.
Powodów mogą być dziesiątki np. wstyd, strach przed wyśmianiem, wykorzystaniem przeciwko Tobie, obawą przed
zranieniem. Nie mówimy o tym, co najbardziej obciąża naszą psychikę. Mówi się, że wiara bez czynów jest martwa,
więc żeby nie być martwa zacznij coś robić – rozmawiać
z kimś zaufanym albo dla odmiany z kimś absolutnie obcym
spotkanym w parku, na przystanku czy w pociągu. Zacznij
decydować, nie zwracając nawet uwagi na skutki byle coś
zdecydować, byle nie trzymać konfliktu nierozwiązanego
i zawieszonego.
e. Przejściowo konflikt jest nierozwiązywalny
„Chorobę” powoduje taka sytuacja, która jest „za duża”,
dzieje się „za szybko” „jest zbyt rozległa” żebyś mógł ją
opanować i uporać się z nią w twoim subiektywnym odczuciu. Im szybciej rozwiążesz konflikt, tym lepiej. Krótkie chwile niepewności i braku decyzji nie są śmiertelne
w skutkach. Zapłacisz za nie tylko małym stanem zapalnym
w narządzie, którego może nawet nie zauważysz i nie zdążysz wymordować pożytecznych drobnoustrojów antybiotykiem.
Wraz z pojawieniem się tego szokowego przeżycia konfliktowego, jakie wydarza się w życiu człowieka, zachodzą natychmiastowo i jednocześnie zmiany na trzech płaszczyznach:
1. W psychice
Pojawia się natłok konfliktowych myśli, utrzymuje się ciągły
strach i niepokój oraz napięcie nerwowe w celu znalezienia
rozwiązania dla konfliktowego zdarzenia. Autonomiczny
układ nerwowy wchodzi w stan ciągłej aktywności, nie ma
tu szans na relaks i spokój wewnętrzny. Na płaszczyźnie wegetatywnej zaczyna się brakiem apetytu i utratą wagi ciała.
Temperatura ciała staje się niższa to znaczy odczuwasz, że
masz zimne ręce i nogi i ogólnie ochłodzone ciało. Pojawia
się bezsenność, ciągłe przebudzanie tuż po zaśnięciu.
2. W mózgu
W przynależnym do danego narządu, bardzo konkretnym,
ściśle oznaczonym miejscu w mózgu uaktywnia się przekaźnik. Wokół miejsca przekaźnika na tomografii komputerowej widoczne są koncentryczne rozchodzące się pierścieniowo zmiany co przybiera wygląd tarczy strzelniczej.
NIE JEST TO GUZ MÓZGU, chociaż tak zostanie często
zdiagnozowane to ognisko.
3. W narządzie
W zależności od subiektywnego odczucia konfliktu związanego ze zmianami w konkretnej części mózgu w konkretnej
tkance w konkretnym narządzie zaczyna się namnażanie
komórek, rozpad i martwica komórek lub zmiany – zaburzenia funkcjonalne.
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DONIESIENIA
Jeśli konflikt ulegnie rozwiązaniu następują jednocześnie
zmiany na tych samych trzech płaszczyznach:
1. W psychice

146

dzieła, tracimy przytomność. Zazwyczaj po takim zdarzeniu
włącza się faza wielkiego sikania. Organizm może wydalić
nawet 3-5 litrów dodatkowego moczu w ciągu kilkunastu
godzin.

Pojawia się uczucie uspokojenia, odprężenia i dobre samopoczucie. Autonomiczny układ nerwowy wchodzi w stan
ciągłego odpoczynku, aby umożliwić naprawę zmian, które
zdążyły już zajść w mózgu i ciele w czasie fazy aktywnej.
Ręce i nogi stają się ciepłe i podnosi się temperatura ciała,
pojawia się nawet gorączka. Tak, tak, zwykła gorączka czy
masz grypę – to też faza naprawcza - czy nie i tak oznacza
fazę naprawczą konfliktu. Chce ci się spać, ale często trudno jest zasnąć nawet do trzeciej nad ranem. Nie masz ochoty na wysiłek fizyczny. Pojawiają się „dziwne” upodobania
żywieniowe. Po prostu organizm wie, czego potrzebuje do
naprawy, jakich składników mu brakuje i co trzeba mu dostarczyć. Więc jeśli pójdziesz do koleżanki i poczęstuje cię
przekąską w postaci buraczków w occie, botwinką i puree
buraczanym z sałatką z buraków doprawioną ćwikłą, to nie
dlatego, że w sklepie nie było nic poza burakami w różnej
fazie dojrzewania. To dlatego, że jej organizm tak potrzebuje czegoś co zawierają buraczki, że nic innego w sklepie
nie wzbudza jej zainteresowania. Więc pogratuluj jej wspaniałych potraw i ciesz się z nią najbardziej jak potrafisz.

3. W narządzie

2. W mózgu

Trzecie kryterium określa dokładny przebieg „chorowania” i „zdrowienia” obserwowany w mózgu i w narządzie.

W okolicy aktywowanego przez konflikt przekaźnika w mózgu gromadzi się płyn. Ten obrzęk powoduje zaciemnienie i zniknięcie „kręgów tarczy strzelniczej”. A po szczycie
kryzysu zdrowienia zaczyna się zabliźnianie i gojenie tkanki
mózgowej wokół przekaźnika. Ten proces zachodzi dzięki
nagromadzeniu w tym miejscu komórek glejowych. Jest to
doskonale widoczne na zdjęciu tomografii komputerowej
głowy i lekarze często stawiają diagnozę GLEJAK. A to tylko gojąca się rana w mózgu związana z konkretnym miejscem odpowiadającym za tę część narządu, który został
zaprzęgnięty do rozwiązania naszego konfliktu. I w zależności od położenia w mózgu ten proces może powodować
różne objawy. Samo zdrowienie odbywa się
przy dużej ilości nagromadzonej wody więc
tkanka mózgowa będzie opuchnięta a zatem będzie rozpychała się w całej głowie
i stąd są najprostsze bóle głowy, zarówno te
małe, jak i te ogromne aż trudne do zniesienia. W dalszej kolejności obrzęk może
naciskać na sąsiadujące obszary i przekaźniki. Jeśli będzie w pobliżu motorycznej
kory mózgowej może powodować drgawki,
skurcze, paraliże. Częstym objawem szczytu
kryzysu zdrowienia zachodzącego na poziomie mózgu jest absencje, czyli chwilowa
utrata przytomności. Po prostu mózg musi
mieć czas tylko na samonaprawę i chwilowo
cała energia musi zostać skierowana tylko
na poradzenie sobie z płynem z obrzęku,
czyli wyciśnięciem go z naprawianego miejsca wokół przekaźnika. Często przytomność
osoby w tym momencie mogłaby włączyć
tak ogromny strach, że nie udałoby się wykonać tego zadania naszemu organizmowi.
Więc żebyśmy nie bali się i przez to nie przeszkadzali Matce Naturze w dokończeniu jej
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W zależności od wcześniej zaistniałych zmian naprawa
będzie przebiegała jako rozkładanie guzów, wypełnianie
ubytków i zmartwiałych tkanek oraz przywrócenie funkcji. Cały ten proces odbywa się przy udziale mikroorganizmów. Tak, tak, te właśnie grzyby, bakterie i wirusy, które
próbujesz wymordować na wszelkie sposoby są niezbędne
do przeprowadzenia rozkładu narosłych guzów czy wypełnienia ubytków tkanek.

Drugie kryterium mówi o znaczeniu subiektywności odczucia każdego indywidualnego osobnika. To znaczy iż
sposób odczucia zdarzenia decyduje o lokalizacji zmiany
w mózgu i odpowiadającej temu miejscu lokalizacji w konkretnym narządzie i konkretnej tkance. Czyli już w momencie pojawienia się szoku psychika, mózg i ciało w ułamku
sekundy decydują o umieszczeniu „raka” lub „choroby”
w narządzie.

Pozostałe Żelazne Reguły Raka zostaną omówione w kolejnych numerach Po prostu ŻYJ. ■

WYDARZENIA

Rozdano nagrody
Tekst: Fundacja STOMAlife
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12 marca wręczone zostały nagrody
stomaPERSONA. W trakcie Gali Finałowej III edycji Plebiscytu wyróżniono
pracowników środowiska medycznego. Ceremonii wręczenia nagród
towarzyszyła debata ekspercka na
temat podnoszenia jakości oraz efektywności ekonomicznej procesów
leczenia z wykorzystaniem personalizacji i nowych technologii, oraz metod angażowania pacjenta w proces
leczniczy.

Uroczysta Gala
Tegoroczną edycję plebiscytu tradycyjnie Patronatem
Honorowym objął Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej
Chmielowiec, który w trakcie gali razem z Prezes Fundacji
STOMAlife Dorotą Mintą uhonorował nagrodą stomaPERSONA 2017 osoby ze środowiska medycznego wyróżnione
przez pacjentów. Celem nagrody jest podkreślenie zasług
osób, które od lat w ponadprzeciętny sposób poświęcają się pacjentom stomijnym i pomagają im w powrocie
do zdrowia. Stomicy, którzy mogą liczyć na tego rodzaju
wsparcie, łatwiej godzą się ze swoją sytuacją i podchodzą
pozytywnie do życia ze stomią.
„Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony. To dla mnie
wielki zaszczyt, że mogłem uczestniczyć w tej pięknej Gali.
Gali, gdzie są nagrodzone osoby, które pomagają pacjentom z wyłonioną stomią. To bardzo ważne żeby tym pacjentom okazywać wsparcie i empatię. W sytuacji kiedy
okaże się, że zaistniał ten problem, dla pacjentów jest to
bardzo istotne. I bardzo ważne jest też to właśnie, żeby
nagradzać i mówić głośno o tym i wskazywać na to, jak
piękne są postawy personelu medycznego i jak pięknie
wspomagają pacjentów w ich tych trudnych chwilach.” –
mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
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Laureaci stomaPERSONA 2017
Nagrodę honorową za szczególny wkład wniesiony do
poprawy jakości opieki nad stomikami w Polsce wręczono
prof. Krzysztofowi Bieleckiemu.
„Pan Profesor wyznaje niesłusznie zapomnianą zasadę, że
wielkość można osiągnąć jedynie w służbie. I temu właśnie
poświęcił swoje życie, służbie pacjentom, których zawsze
traktuje szczególnie i indywidualnie, bo doskonale zdaje
sobie sprawę jak cenny dar powierzają w jego ręce, jak
dużym zaufaniem go obdarzają.” - powiedziała w wygłoszonej laudacji Agnieszka Siedlarska, Salts Polska.
„Nagrody stomaPERSONA już od trzech lat przyznawane
są pracownikom medycznym przez Pacjentów. Fundacja
ma jedynie zadanie i zaszczyt je w imieniu środowiska
pacjentów wręczyć. Jestem dumna, że już po raz trzeci
spotykamy się aby nagrodzić tych, którzy swoją codzienną pracą czynią życie stomików lepszym.” - mówi Dorota
Minta, prezes Fundacji STOMAlife.

WYDARZENIA
W kategorii PIELĘGNIARKA STOMIJNA
nagrodę za wyjątkowe zaangażowanie w pracę
ze stomikami otrzymały
Kinga Dudzik-Łagoźna
z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,

Nagrodę w SPECJALNEJ NOWEJ KATEGORII
utworzonej ze względu na głosy pacjentów otrzymała
Justyna Studzińska
- pracownik sklepu medycznego Apus w Łodzi.

Joanna Zakrzewska
ze Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki.

W kategorii PIELĘGNIARKA STOMIJNA
pacjenci wyróżnili także
Helenę Dziekańską
ze Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (laureatkę
w II edycji plebiscytu w kategorii Punkt Konsultacyjno Szkoleniowy),
Elżbietę Kunysz
z Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,
Danutę Kubiak
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

W kategorii PUNKTU KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWEGO
nagrodę otrzymała

„Nowa kategoria w której nagrodzony został pracownik
sklepu medycznego to szczególnie ważne wyróżnienie.
Takie osoby będąc na pierwszej linii kontaktu z pacjentami uzupełniają dziś lukę po likwidacji poradni stomijnych, co jak widać doceniają sami pacjenci.” - mówi Dorota Minta, prezes Fundacji STOMAlife.
W tym roku po raz pierwszy wszyscy nagrodzeni otrzymali vouchery edukacyjne ufundowane przez firmę
Salts Polska.
„Jako firma stomijna w codziennej pracy kładziemy nacisk między innymi na kształcenie pielęgniarek, które
poszukują wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań
w opiece nad pacjentami. Staramy się też wychodzić
naprzeciw ich oczekiwaniom, by mogły one czuć się
lepiej w swoje, jakże ważnej pracy. A co za tym idzie,
by jeszcze lepiej mogli czuć się ich pacjenci.” - mówi
Agnieszka Siedlarska, prezes Salts Polska.

Dorota Kaczmarek
ze Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
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W kategorii LEKARZ
nagrodę otrzymał
Michał Mik
z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów.
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Debata Ekspercka
Nowym punktem programu była debata „Nowoczesna
medycyna w służbie pacjentom - prewencyjna, personalizowana, zaangażowana, predyktywna” z udziałem
ekspertów. W dyskusji prowadzonej przez Dorotę Mintę, prezes Fundacji STOMAlife, udział wzięli Rzecznik
Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Prof. dr hab.
n. med. Krzysztof Bielecki, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO - Ryszard Lisek, pielęgniarka stomijna Helena Dziekańska, Prezes Salts Polska
- Agnieszka Siedlarska oraz Prezes Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed - Wojciech
Szefke.
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Podczas debaty poruszono między innymi temat zindywidualizowanego podejścia do chorych. Rzecznik Praw
Pacjenta zauważył, że głos pacjentów wreszcie jest słyszalny, jednak dobrze by było gdyby przełożyło się to na
postęp w artykułach legislacyjnych. Zarówno Bartłomiej
Chmielowiec jak i profesor Krzysztof Bielecki zadeklarowali swoją gotowość do pomocy w tej kwestii. Podczas
panelu doszło również do ożywionej dyskusji na temat
kształceniem stomików oraz pielęgniarek. Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych - Barbara
Jobda zauważyła, że najprawdopodobniej problemy
z edukacją pacjentów wynika z coraz to większych braków w personelu pielęgniarskim. Zasugerowała również
jako jedno z rozwiązań tego problemu utworzenie specjalnego stanowiska pielęgniarek informacyjnych, które
mogłyby poświęcić się tylko informowaniu i nauczaniu
pacjentów. Profesor Bielecki podkreślił konieczność
reaktywacji szkół średnich dla pielęgniarek. Rzecznik
poinformował o krokach podjętych w stronę uatrakcyjnienia zawodu pielęgniarskiego młodszym pokoleniom.
Agnieszka Siedlarska zauważyła, że sprzęt medyczny
na polskim rynku jest bardzo dobry, acz niestety jest
go mało. Być może przepisy legislacyjne powinny ulec
zmianie, by umożliwić samym stomikom wybór sprzętu. Ten powinien bowiem być dobierany indywidualnie
według potrzeb pacjenta, nie zaś wydawany wszystkim
odgórnie według sztywno wyznaczonych przepisów.
Ryszard Lisek dodatkowo podkreślił, że ważny jest dobór sprzętu do potrzeb stomika oraz kontynuowanie dopasowanego zestawu. Na szczególną ochronę zasługują
stomicy niedługo po operacji, którzy uczą się nowego
życia, ich stomia ulega zmianom oraz osoby, które mają
powikłania. Wojciech Szefke wyraził zaś zaniepokojenie
projektem zmian w ustawie refundacyjnej, które mogą
ograniczyć możliwość wyboru stomikom. Takimi ograniczeniami mogą być między innymi przetargi centralne. Te, choć doskonałe w wielu przypadkach, niestety
nie sprawdzają się w kwestii sprzętu stomijnego, który
wymaga indywidualnego doboru. Zmiany legislacyjne
są oczekiwane i jak najbardziej potrzebne. Wymagają
jednak precyzji i dopasowania do zróżnicowania w wyrobach medycznych. ■
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„Są ludzie mocni, ale są i słabi. Dopiero poznajemy siebie w obliczu choroby, bólu, cierpienia i tak dalej. W
związku z tym z Zachodu, głównie z Anglii, ze Stanów
Zjednoczonych, przyszła ta idea ruchu stomijnego. Pojawił się odpowiedni sprzęt stomijny. Pojawili się ludzie,
którzy próbowali wyjaśnić pacjentom na czym polega
stomia. Próbowali ich przekonać, że życie ze stomią jest
do zaakceptowania; życie ze stomią ma swoją określoną
jakość; i ze stomią można nadal żyć, być czynnym zawodowo i być pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Ale to wymagało lat, wymagało pewnego oprzyrządowania i to nam się udało.” - mówi prof. Krzysztof
Bielecki

„Zaczynałam pracę oczywiście jako pielęgniarka okręgowa, która była od razu po szkole, więc moja wiedza na ten temat była też tylko teoretyczna. Dopiero
w pracy z pacjentem zaczęłam wypracowywać pewne
elementy pielęgnacji, które z czasem przełożyły się na
to, że rzeczywiście mogłam tym pacjentom skuteczniej
pomóc i mogłam zaopatrzyć ich w taki sposób, żeby ich
jakość życia była nieco lepsza, niż przed
zastosowaniem na przykład nowego sprzętu, czy przed edukacją.”
- mówi Helena Dziekańska.

Podczas debaty Rzecznik Praw
Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zadeklarował chęć dalszej
współpracy przy tworzeniu jak
najlepszych rozwiązań legislacyjnych dla stomików. Deklaracja ta
spotkała się z bardzo pozytywnym
przyjęciem i głosami wsparcia od
wszystkich uczestników debaty.

WYDARZENIA
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KALENDARZ

7

Lipiec
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1 sierpnia
2 sierpnia
6 sierpnia
9 sierpnia
12 sierpnia
13 sierpnia
15 sierpnia
15 sierpnia
19 sierpnia
23 sierpnia

(środa)
(czwartek)
(poniedziałek)
(czwartek)
(niedziela)
(poniedziałek)
(środa)
(środa)
(niedziela)
(czwartek)

28 sierpnia (wtorek)
31 sierpnia (piątek)

(piątek)
(poniedziałek)
(wtorek)
(piątek)
(wtorek)
(czwartek)
(sobota)
(środa)
(czwartek)
(sobota)
(sobota)
(niedziela)
(wtorek)
(wtorek)
(środa)
(piątek)
(sobota)

Międzynarodowy Dzień Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
Światowy Dzień Oceanów
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
Światowy Dzień Krwiodawcy
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
Światowy Dzień Uchodźcy
Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku
Noc Świętojańska
Dzień Ojca
Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Uroczystość św. Piotra i Pawła
Dzień Walki z Przewlekłą Niewydolnością Żylną

1 lipca
2 lipca
11 lipca
18 lipca
24 lipca
25 lipca

(niedziela)
(poniedziałek)
(środa)
(środa)
(wtorek)
(środa)

Światowy Dzień Architektury
Dzień Dziennikarza
Światowy Dzień Ludności
Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
Święto Policji
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów
Przemienienie Pańskie
Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
Święto Wojska Polskiego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
Święto Lotnictwa Polskiego
Dzień Solidarności i Wolności
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8

Sierpień

6

Czerwiec

1 czerwca
4 czerwca
5 czerwca
8 czerwca
12 czerwca
14 czerwca
16 czerwca
20 czerwca
21 czerwca
23 czerwca
23 czerwca
24 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
29 czerwca
30 czerwca

POEZJOTERAPIA

Wiersze: Monika Mularska-Kucharek

Dziecko to mały człowiek
„Nie ma dzieci, tylko są ludzie”,
Brzmi Korczaka przesłanie,
Dziecko jak każdy człowiek
Zasługuje na nasz szacunek.
I nie ma tu żadnego znaczenia,
Że one nie znają zasad liczenia
I wiele jeszcze nie rozumieją,
Gdyż najważniejsze, że czują.

Tolerancja dla inności

Mają prawa jak każdy dorosły
Pozwólmy, aby w godności rosły.
Szanujmy ich emocje, opinie.
To w nich zostanie, nie zginie.

Tyle nas różni i tyle dzieli,
Pochodzenie, język, kolor skóry,
Miejsce w ziemskiej przestrzeni,
Religia, wartości i inność kultury.

Czym skorupka za młodu nasiąknie…
Wiele prawdy ma to rzeczone powiedzenie.
To czego dzieci nauczymy, to zobaczymy
Najpierw zatem dajmy, a potem oczekujmy.

Lecz mimo tych różnic,
My Ludzie całego świata
Mając świadomość granic,
Żyć możemy jak wspólnota.

Kompasem niech nam będzie
Dziecko, które w nas drzemie.
Dajmy dzieciom miłość i szacunek
Bo to najlepszy dla nich kierunek!

Wszyscy jesteśmy przecież ludźmi.
A może więcej nas łączy niż różni,
Jesteśmy przecież świata mieszkańcami.
Potrzeba zatem tolerancji dla inności.

Ludzie ludziom
Nie zdajemy sobie na co dzień sprawy
Jak wiele znaczyć mogą nasze dary.
Są na świecie ludzie, którzy wiele potrzebują,
Którzy gdzieś po cichu, ze łzami pomocy oczekują.
To oczywiste, że wszystkiego nie naprawimy,
Że wszystkich nie uleczymy, nie pomożemy,
Że każdego smutnego nie pocieszymy,
I że każdego głodnego nie nakarmimy.
I prawdą jest, że całego świata nie zbawimy
Ale zmienimy świat temu, komu pomożemy!
Zmieńmy życie choć jednego człowieka
A to z pewnością będzie rzecz wielka.
Ludzie ludziom wiele dać mogą tam i ówdzie,
Dobrze, że są tacy, którzy pracują humanitarnie.
I wdzięczność im się należy i wielkie wyrazy uznania,
Bo swoja postawą przywracają wiarę w sens istnienia.
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Największym koszmarem pracoholika są wakacje. Nazywane, koniecznie bardziej służbowo, urlopem. Wakacje wszakże mają tylko dzieci, ewentualnie ich nauczyciele, uznawani
w Polsce za leniuszków i szczęściarzy, którzy dwa miesiące
w roku przewalają się z jednego boku na drugi dbając o równą opaleniznę. Jeśli pracoholik jest jeszcze na dodatek osobą
zapobiegliwą, a tak naprawdę osobą kraczącą i przewidującą
wszelkie problemy i rafy, które mogą podczas wakacji nastąpić, to lato jest dla niego najbardziej męczącą porą roku.

Katastrofalne
wakacje

Ja jestem tym pracusiem i kobietą katastrofalną, ale nie
w sensie kobiety fatalnej lecz takiej, która tak bardzo chce
wakacyjnej katastrofy uniknąć, że przeważnie ją wywołuje. Nie wiem czy też macie “telepkę” letnią. Zamiast szukać
pomysłów na wakacje telepię się w nerwach, co się stanie
jeśli na takie wakacje wyjadę. Co z pracą? Oczywiście, jesteśmy świetnymi organizatorami, więc zadania delegujemy na
innych. Ale to zawsze ryzyko (ktoś może zrobić coś inaczej,
a zatem na pewno gorzej, niż my). Ktoś może okazać się ge-

Tekst: Agata Passent

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Jeśli chcesz otrzymywać kolejne wydania kwartalnika Po prostu ŻYJ, wypełnij poniższy kupon i odeślij
na adres:

Fundacja STOMAlife      ul. Karola Dickensa 27 lok.  27      02-382 Warszawa
IMIĘ
ULICA

NAZWISKO
NR DOMU

NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

E-MAIL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. K. Dickensa 27 lok. 27, 02-382 Warszawa (dalej Fundacja) moich danych osobowych podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o działaniach
podejmowanych przez Fundację) i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informacyjnych.
Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowarzyszonym. Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana przez Fundację, że na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie
danych osobowych mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU

Data i czytelny podpis
..............................................................
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nialnym zastępcą. Znakomity wokalista i perkusista jazzowy
Andrzej Dąbrowski, znany między innymi z wykonania szlagieru „Do zakochania jeden krok” opowiedział mi kiedyś
w schronisku na Kalatówkach, że karierę zrobił dzięki temu,
że jakiś amerykański perkusista nie doleciał na czas na koncert w Sali Kongresowej i Andrzej wskoczył „z ławki rezerwowych”. Przyjęli go do trio na dłużej. Strach opuszczać działo,
gdy się już na nie wstąpiło… Przeraża również ogrom przygotowań służbowych, które musimy wykonać, by z czystym sumieniem wyjechać. W przypadku pracy dziennikarskiej należy nagrać na zapas programy, napisać testy itp. Pracy lekarki
czy psychoterapeuty wolę sobie nie wyobrażać — jak można
zostawić pacjentów na tydzień czy dwa? A nuż ktoś umrze lub
dokona próby samobójczej.
A mieszkanie? A pies? Klucze trzeba przekazać komuś solidnemu, kto nie wyjeżdża. Skąd go wytrzasnąć? Solidni wyjeżdżają uprzednio solidnie się do wyjazdu przygotowując.
A rośliny? Same się nie podleją. Ubezpieczenie wykupić. Walizki mogą się zgubić podczas przesiadki. Unikać jak ognia
przesiadek z ryzykiem spóźnienia się na połączenie. Raz zdarzyło mi się czekać na walizkę trzy dni. W bagażu podręcznym wożę od tamtej pory zestaw survivalowy z kompletami
bielizny zapasowej.
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basen większy, tamta działka ma trawę jak na Wimbledonie.
Kowalski wypożyczył fajniejszą terenówkę, a Wojciechowa
ma szybszy skuter. Dla kobiety wakacje to wzmożone stresy
i wydatki pielęgnacyjne. Depilacje, kremy, kapelusze, okulary
słoneczne. Po co to komu na te kilka dni w roku? W biurze
takimi bzdetami głowy sobie nie zawracamy.
W wakacje bez przerwy straszą nas utopieniami, kleszczami, udarami. Dzieci zaś trują się jedzeniem na obozie, gubią
się wychowawcom lub - jak to było z moim synem - gubią
portfel z kieszonkowym już pierwszego dnia w autokarze.
Gorzej znacznie miał mój znajomy, który wysłał córkę na obóz
a sam wyleciał z nową kochanką do Grecji. Drugiego dnia
córka złamała nogę… O stresie pakowania się nawet nie piszę. Nie cierpię pakowania i najchętniej wyjeżdżałabym tylko
z torebką i kartą kredytową. Jednak w bagażu mam też dwuletnie dziecko, którego lista ubranek i przytulanek jest długa.
A książeczka zdrowia? A apteczka? A wiza? A paszport? A adres pensjonatu? A benzyna po ile? Byle do jesieni. Szkoła,
praca, szkoła, praca - przynajmniej człowiek odetchnie. ■

Od kiedy wyszłam za mąż letnich wakacji zaczynam bać się
już w maju. Mąż lubi „aktywny wypoczynek”, a aktywna to
ja jestem w pracy i w domu cały rok. Np. pisząc tekst jedną
ręką, drugą płacąc rachunki za prąd, trzecią piekąc kaczkę,
a czwartą ręką odwożąc starszego syna na trening. Ponadto
mąż ma dziwne pasje - wspinaczka górska. Góry lubię oglądać z tarasu. Albo wciskanie się do jaskiń. Po co zwiedzać jaskinie jeśli nie ma tam życiodajnego słońca tylko pająki i skamieniałości. Pierwsze miewamy w piwnicy, a drugie widziałam
na lekcji biologii i wystarczy. Wakacje z rodziną mogą skończyć się rozwodem albo wykupieniem turnusu w sanatorium
dla znerwicowanych. Przecież pracoholik odpoczywa w pracy. Od rodziny właśnie. Do tego lato to czas zwiększonej
częstotliwości wszelkich selfie. Licytacja kto ma lepiej. Ten
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