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Otwórz się na świat!
To skrót autobiografii młodego 

mężczyzny stomika, który chce zostać 
pierwszym na świecie kulturystą z ileos-
tomią!

Odkryte tabu 
- wywiad z Agatą Młynarską 
jedną z czołowych dziennikarek o tabu 
chorowania i umierania. O tym, co jej 

pomagało, gdy odchodził jej ojciec. 
O tym, jak zmienia się podejście 

Polaków i co można by jeszcze 
zrobić. 

Tabu formą barykady
- wywiad z Łukaszem Nowickim
wspaniałym aktorem o tym, że życie jest 
piękne a miłość jest sensem wszystkiego. 
O pragnieniu wolności i o poszanowaniu 
zasad. O konfliktach i zasadach współcze-
snego mężczyzny.
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Nadeszła zima. Obchodzimy różne święta, choć Boże Narodzenie to najbardziej 
znaczący i niezwykły okres... Szykujemy się do niego przez wiele tygodni, stroimy, 
kupujemy piękne prezenty, robimy postanowienia o zmianach w życiu… Wszystko 
to dla trzech dni obżarstwa w rodzinno-przyjacielskim gronie. Chociaż w gruncie 
rzeczy myśląc o Świętach, tak naprawdę myślimy o Wigilii. To ona jest jednak tym 
najistotniejszym dniem w roku i punktem kulminacyjnym naszych wielodniowych 
przygotowań. A mija tak szybko. Znamienne jest zdanie wypowiadane co roku przez 
moją córę, tuż po rozdaniu ostatniego prezentu spod choinki: „To już? Następny 
raz dopiero za rok…?”. Wyraża ulotność świątecznych chwil i ekspresowe tempo 
ich przemijania. Stąd mam apel: 27 grudnia powinien być z urzędu dniem wolnym! 
Na leżenie w łóżku, oglądanie seriali i dojadanie świątecznych resztek (ewentual-
nie zamawianie sushi na telefon dla urozmaicenia diety). Ale już 28 grudnia bierzmy 
przykład z pszczół, które w zimie nie popadają w letarg jak owady żyjące pojedynczo, 
lecz zachowują aktywność życiową - choć w znacznie ograniczonym stopniu. Nie 
gromadzą one w swym ciele tyle tłuszczu i innych substancji, by mogły przetrwać 
długą zimę w stanie letargu...

A więc PO PROSTU życzę wszystkim dużo dobrej energii na zimowe dni i z serca 
ślę życzenia zdrowia, szczęścia i powodzenia.

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
Bianca-Beata Kotoro

Tyle przygotowań: sprzątanie, gotowanie, kupowanie i pakowanie prezentów. 
W przedświątecznym zaganianiu coraz częściej nie starcza nam czasu na wysłanie 
tradycyjnych świątecznych kartek. A szkoda. Bo to nie to samo, co esemesy z goto-
wymi życzeniami z Internetu. Może jestem nieuleczalną tradycjonalistką, ale chwila, 
w której siadam z moimi dziećmi nad blokami kolorowego kartonu, z którego wyci-
namy kartki, przyklejamy kokardki i śnieżynki jest dla mnie niemal tak magiczna, jak 
wspólne pieczenie pierników. Potem wybieramy wiersz i staramy się wspólnie go na-
pisać (mój młodszy syn, który dopiero się uczy literek coś dorysowuje). Te osobiste 
kartki wysyłamy do najbliższych: przyjaciół i rodziny, dołączając opłatek, by choćby 
symbolicznie się nim z nimi podzielić. Co roku wielu z adresatów dzwoni do nas, by 
podziękować za kartki, telefon jest często pretekstem do długiej rozmowy, a mnie 
utwierdza w przekonaniu, że WARTO. Może i Wy w tym roku znajdziecie czas na 
napisanie kartek z życzeniami zdrowia, miłości i spokoju na te święta? PO PROSTU. 

Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ
Agnieszka Fiedorowicz
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Bianca-Beata	Kotoro	
Współczesny człowiek renesansu. Działa między Erosem 
a Tanatosem. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psy-
choonkolog, 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 ksią-
żek. Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła w Polsce pro-
gram opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów 
z wyłonioną stomią. Oswaja ludzi z tematem śmierci.

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

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

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

dr	hab.	n.	med.	Tomasz	Jastrzębski
Chirurg onkolog. Związany z Gdańskiem, w którym urodził 
się, zdobywał wykształcenie lekarskie, a teraz leczy. Laureat
konkursu Forbes Profesjonaliści 2014. Wprowadził jako 
pierwszy w Polsce metodę leczenia przerzutów do otrzewnej 
– HIPEC. Zaangażowany jest w tworzenie i prowadzenie por-
tali informacyjnych dla pacjentów z chorobą nowotworową. 
Zawodowo interesuje się diagnostyką i chirurgicznym lecze-
niem nowotworów. Prywatnie miłośnik nurkowania i podróży.

Katarzyna	Montgomery
Dziennikarka z wielkim stażem w radiu, internecie, telewizji 
i prasie. Relacjonowała najważniejsze podróże zagraniczne 
prezydenckie i ministrów spraw zagranicznych. Bywała redak-
tor naczelną: dwutygodnika „VIVA!”, tygodnika „Życie jest 
piękne” dodatku „Dziennika”, miesięcznika „Zwierciadło”. 
Przez sześć lat w TV4 prowadziła kobiecy talk show „Mała 
czarna”. Dwukrotnie nominowana do Wiktora - w kategorii 
Osobowość Telewizyjna. Autorka książki o Krystynie Jandzie 
„Pani zyskuje przy bliższym poznaniu”. Wielbicielka windsur-
fngu.

Agata	Passent
Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobodziń-
skim 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 „Pa-
miętajmy 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 zro-
bił?”. Prywatnie mama dwóch synów: Jakuba oraz Antoniego.
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Iza	Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Autorka tekstów 
o zdrowym żywieniu, psychologicznych, wywiadów z akto-
rami, pisarzami, piosenkarzami (m.in. z Martinem Scorsese, 
Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, Matthew McConaughey, 
Tori Amos, Anne Sophie Mutter). Zajmuje się także tematami 
związanymi z kulturą. Pracowała w magazynie Glamour, Ma-
xim, 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 zajmu-
je się badaniami przedklinicznymi z wykorzystaniem technik 
rezonansu magnetycznego. Współpracuje z miesięcznikiem 
Focus i tygodnikiem Polityka. Pozazawodowe pasje to jazda 
konna i fotografia.

dr	n.	hum.	Martyna	Głuszek-Osuch
Psycholog, trener motywacji. Pracuje w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym MSWiA w Warszawie. Adiunkt na Wydziale Le-
karskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu J. Kochanowskiego 
w Kielcach. W swojej pracy pomaga pacjentom cierpiącym 
na choroby przewlekłe (nieswoiste choroby zapalne jelit, 
choroby nowotworowe); zaburzenia odżywiania, zaburzenia 
depresyjne i lękowe; zaburzenia osobowości. Miłośniczka 
jogi, psów, jazdy konnej, podróży, kina, kawy i książek. Mama 
trzech córek.

Amelia	Gruszczyńska
Piętnastolatka, założycielka „Porcelanowych Aniołków” oraz 
pomysłodawczyni i organizatorka akcji społecznych i chary-
tatywnych. Bierze udział w kampaniach społeczno-edukacyj-
nych: „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” oraz „Zo-
bacz… ZNIKAM”. Interesuje się biologią, chemią, filozofią, 
historią i językiem polskim. Marzy o założeniu własnej funda-
cji pomagającej dzieciom i młodzieży chorującym na depre-
sję. Sama przeszła epizod depresyjny.

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 re-
kreacji ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjnego 
TVP2 „Akademia Zdrowia”, książek „Aerobik”, „Bądź Kotem, 
czyli stretching”. Autorka programu ćwiczeń „50 plus”. Posia-
da międzynarodowe certyfikaty „Nike Elite Poland Instruc-
tor”, „Step Reebok Instructor”, „Aerobic Instructor World 
Class Fitness Education”, „Train The Trainers”.

dr	inż.	Danuta	Gajewska
Specjalista w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki. Od wielu 
lat związana z Katedrą Dietetyki SGGW, w której pracuje jako 
adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu poradnic-
twa dietetycznego, współpracując z krajowymi i międzynarodo-
wymi poradniami specjalistycznymi w dziedzinie nadciśnienia 
tętniczego, gastroenterologii i nefrologii. Koordynator progra-
mów badawczo-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i dietote-
rapii otyłości, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób doro-
słych oraz programów dotyczących dietoterapii chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Dietetyki.

Renata	Greń
Stylistka i edukatorka. Z pierwszego wykształcenia fizjote-
rapeutka. Łączy sztukę stylizacji z wiedzą i wykształceniem 
medycznym. Na co dzień doradza wymagającym klientom 
jak ubierać się z klasą, stosownie do swojej roli i pozycji zawo-
dowej. Doradza jak funkcjonalnie zorganizować przestrzeń 
prywatno-zawodową. Współwłaściciel cenionej firmy szkole-
niowej Greń Communication. Krakuska z dziada pradziada, 
która całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.
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Grzegorz	Kotoro
Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie 
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żoł-
nierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM, uczestni-
czący w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący 
się profilaktyką zdrowia i prawami pacjenta. Prowadził wiele 
konferencji i wydarzeń jako moderator i prelegent na arenie 
europejskiej, w tym w Parlamencie Europejskim. Obecnie 
Prezes Europejskiego Centrum Edukacji PO PROSTU. Zawo-
dowy kucharz (z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdro-
wego talerza.

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister  Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły 
Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kul-
towego 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.

dr	n.	hum.	Monika	Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospołecz-
nych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 
pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsiębiorczości, 
kapitale społecznym. Redaktor Serii Gerontologia przy Wy-
dawnictwie Łódzkim. W swojej pracy terapeutycznej i tre-
nerskiej 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.

dr	n.	hum.	Magdalena	Tomaszewska-Bolałek
Specjalistka od kultury azjatyckiej. Ukończyła japonistykę, 
Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną, zarządzanie w sek-
torach mody oraz kurs poświęcony chemii jedzenia na McGill 
University w Kanadzie. Zajmuje się badaniami nad historią 
kuchni, antropologią jedzenia, neurogastronomią, prognozo-
waniem trendów, dyplomacją oraz turystyką kulinarną. Od lat 
popularyzuje kulturę żywieniową poprzez spotkania, wykłady 
oraz warsztaty kulinarne. Pisze blog Kuchniokracja. Zdobyw-
czyni kilku Gourmand World Cookbook Awards, Prix de la 
Littérature Gastronomique.

Małgorzata	Tokarska
Ukończyła informację naukową i techniczną. Jest licencjo-
nowanym pilotem wycieczek i ekspertem do spraw turystyki 
osób niepełnosprawnych. Od urodzenia cierpi na dziecięce 
porażenie mózgowe. Jest właścicielką pierwszego licen-
cjonowanego Biura Podróży Dla Osób Niepełnosprawnych 
i Starszych – ACCESSIBLE POLAND TOURS. W 2009 roku zo-
stała wyróżniona w corocznej edycji CZŁOWIEKA BEZ BARIER 
organizowanej przez Stowarzyszenie INTEGRACJA. Należy 
do międzynarodowej organizacji turystycznej ENAT. Zwiedzi-
ła ponad 50 krajów świata.

Agnieszka	Kowalczyk
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa 
„J-elita”. Od ponad siedmiu lat aktywnie działa na rzecz pa-
cjentów z chorobami jelit. Organizatorka spotkań edukacyj-
nych i eventów. Prowadziła projekty grantowe mające na celu 
promocję zdrowia i poprawę w dostępie do leczenia. Zawodo-
wo zajmuje się tworzeniem projektów graficznych oraz stron 
internetowych. W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem, 
śpiewaniem oraz wspieraniem organizacji pacjenckich.

Maja	Jaszewska
Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do Tygodnika Po-
wszechnego, 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 ame-
rykańskiego bestsellera Hope Edelman „Córki, które zo-
stały bez matki” i książki Laurence’a Freemana OSB „Od 
pierwszego wejrzenia”. Ukończyła program rozwojowy dla 
liderów „Linia życia”.

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

5

BIO PISZĄCYCH

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



dr	n.	med.	Jacek	Tulimowski
Specjalista ginekolog-położnik. Przez wiele lat związany z Kli-
niką Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum 
Onkologii w Warszawie. Obecnie miejscem pracy są Gabinety
prywatne „Tulimowski&Sterlinska”. Redaktor Naczelny dwu-
miesięcznika „Nowy Gabinet Ginekologiczny”. Twórca „Dr Tu-
limowski Press Workshops”- szkoleń dla dziennikarzy zajmu-
jących się problematyką zdrowotną. Konsultant i ekspert 
Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”. Autor i prowadzą-
cy program w Radio BAJKA dla kobiet. Konsultant naukowy 
wielu portali medycznych, ekspert telewizyjny.

Halszka	Sokołow
Dietetyk, diet coach, członek Polskiego Towarzystwa Die-
tetyki. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Jest jednym z pierwszych diet coachów w Polsce. Z dietety-
ką związana od ponad 10 lat. Umiejętności zawodowe i die-
tetyczny szlif zdobywała u boku najlepszych specjalistów w 
kraju. Prowadzi gabinet dietetyczny, w którym pomaga  
pacjentom m.in. w zrzucaniu zbędnych kilogramów i w powro-
cie do zdrowia. Prywatnie - miłośniczka dobrego jedzenia.

dr	n.	med.	Beata	Sterlińska-Tulimowska
Specjalista w ginekologii i położnictwie. Przez 10 lat asystent 
w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Zofii w War-
szawie. Prowadzi Prywatną Specjalistyczną Praktykę Gineko-
logiczno-Położniczą Tulimowski&Sterlinska Gabinety w War-
szawie. Specjalizuje się w położnictwie, leczeniu niepłodności, 
antykoncepcji, hormonalnej terapii okresu menopauzy, le-
czeniu nietrzymania moczu oraz laseroterapii w ginekologii 
i ginekologii estetycznej. Szkoleniowiec firmy FOTONA oraz 
wykładowca Laser and Health Academy.

Aleksandra	Walczak
Florysta, miłośnik natury. Ekspert telewizji śniadaniowej. 
Z pierwszego wykształcenia finansista, kontroler finansowy,  
menedżer. Krąży pomiędzy liczbami a kwiatami. Jedno i dru-
gie jest wielką pasją, ale również rzetelnie wyuczonymi za-
wodami.

Iwonna	Widzyńska-Gołacka
Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, jak 
i komplementarnym, poprawianiu urody, smacznej i oryginal-
nej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze znanymi osoba-
mi, przygotowując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje, 
talent, poczucie humoru. Ale przede wszystkim lubi spędzać 
czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!

Gabriela	Wachowiak-Andersen
Polka pracująca w Danii. Lekarz anestezjolog z 30-letnim sta-
żem, od 13 lat specjalista medycyny paliatywnej i ordynator 
Hospicjum. Obecnie współtworzy oddział hospicyjny w szpi-
talu na Bornholmie. Prowadzi Klinikę Leczenia Bólu, gdzie 
stosuje akupunkturę, którą aplikuje również pacjentom w Ho-
spicjum. Jej konik to - „prostowanie kręgosłupa” pacjentom, 
którego skrzywienia są powodem wielu chorób oraz walka z 
zakwaszeniem ich organizmów, co jest przyczyną wielu cho-
rób, m.in. raka.
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Naturalnie, 
że naturalny

Otarcia powierzchowne 
i drobne uszkodzenia skóry

Powierzchowne  
oparzenia

Oparzenia  
słoneczne

Skaleczenia

Szwy

Sucha,  
popękana skóra

Grzybica

Opryszczka

Podrażniona,  
łuszcząca się skóra

WOUND  to w 100% naturalny i wolny 
od konserwantów produkt do zaopatrywa-
nia ran, wykorzystujący synergicznie działa-
jące połączenie olejku z nasion neem, olejku 
z dziurawca i olejku z oliwek.

WOUND  jest odpowiedni do samo-
dzielnego zaopatrywania otarć, 
skaleczeń, oparzeń, trudno gojących się ran 
oraz uszkodzeń skóry towarzyszących różnego 
rodzaju chorobom i zaburzeniom skórnym.

WOUND  to uniwersalny aerozol do pielę-
gnacji ran działający przeciwdrobno-
ustrojowo, który wspomaga proces gojenia 
rany, wspiera naturalne zabliźnianie się i zra-
stanie tkanek oraz umożliwia szybkie i bezbo-
lesne zaopatrywanie ran.

www.wound.com.pl  |  info@med4me.pl  |  668 649 373

Reklama_Wound.indd   1 2017-05-19   12:15:21



TABU FORMĄ BARYKADY
wywiad z Łukaszem Nowickim

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, 
podróżnik, dziennikarz oraz prezenter 
telewizyjny. Ukończył krakowską PWST  
i otrzymał wyróżnienie za rolę Czebutykina 
w „Trzech siostrach” Antoniego Czechowa 
– w spektaklu dyplomowym na XVI 
Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. 
W 2000 roku zadebiutował w Teatrze 
Ateneum w Warszawie. Od siedmiu lat 
prowadzi poranny program w TVP2 – 
Pytanie na śniadanie oraz teleturniej 
– Postaw na milion. Syn aktora Jana 
Nowickiego i lekkoatletki Barbary 
Janiszewskiej-Sobotty. Jego żoną była 
Halina Młynkowa, z którą ma nastoletniego 
syna Piotra. Obecną wybranką jest Olga 
Paszkowska, aktorka i właścicielka żłobka, 
a prywatnie mama 5-letniego Zacharego. 
Ów zakochany dżentelmen o przepięknej 
dykcji i zniewalającym uśmiechu to Łukasz 
Nowicki, którego sprawdzonym sposobem 
na monogamię jest miłość. Twierdzi, że 
kochający mężczyzna nie rozgląda się 
wokół i jest odporny na pokusy bardziej niż 
na wirus grypy. 

Bianca-Beata	Kotoro:	Łukaszu, jakie tabu obserwujesz  
w naszej polskiej kulturze?

Łukasz	 Nowicki:	 Tabu? A co to właściwie znaczy? 
Chciałbym najpierw usłyszeć definicję.

B-BK:	Słownikową (śmiech)?
ŁN: Przede wszystkim klarowną (śmiech).

B-BK:	Tabu oznacza zakazane, zabronione, ale wszyscy wiedzą, 
że istnieje...
ŁN: Ale nie wolno o tym mówić albo pisać. Tak, tak! Czyli jak  
z pornografią: nikt nigdy na oczy nie widział, ale każdy wie czym 
jest (śmiech). Jak zapytam kolegów czy oglądają filmy porno –  
odpowiedzą ależ skąd… może kiedyś… teraz już z tego wyrośliśmy.

B-BK:	Każdego dnia powstają kolejne filmy…
ŁN: Czyli jednak odbiorcy są (śmiech)! 
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B-BK:	A alkohol?
ŁN: Jest w pełni dozwolony. Jest takie skrzyżowanie w Kra-
kowie, gdzie mieszka mój przyjaciel. Są tam cztery sklepy 
monopolowe otwarte całą dobę, żeby dżentelmen ani dama 
nie musieli nawet przechodzić przez przejście dla pieszych. 
W związku z tym mogą nabyć alkohol na każdym rogu tego 
skrzyżowania. Alkohol nie jest tabu w naszym kraju. Choć 
może tabu są „skutki picia wódki”.

B-BK:	Ludzie nie dostrzegają, że alkohol w którymś momen-
cie może się równać alkoholizm. I w dodatku, często mówią, 
że jeżeli ktoś pije codziennie, ale pracuje, zarabia, pija super 
koniak, wino…
ŁN: No dobrze, dobrze, już wiem do czego zmierzasz 
(śmiech). To porozmawiajmy szczerze. Ja piję regularnie, ale 
w małych ilościach. I mam wspaniałe wytłumaczenie: idę za 
głosem mojego ojca, co oczywiście jest bardzo wygodne. 
Jego interpretacja i definicja „życiowej randki z procentami“ 
jest mi najbliższa. Twierdzi, że my jesteśmy tylko pijakami  
a nie alkoholikami. Nie śmiej się. Zaraz to wyjaśnię dogłębnie! 
Pijak to taka osoba, która spożywa tego alkoholu sporo, ale 
ten alkohol nie ma żadnego wpływu na jego funkcjonowanie 
społeczne, rodzinne i zawodowe. 
Przynajmniej tak mu się wydaje. 
Alkoholik… natomiast… znika, 
nie odbiera telefonu, zawala pra-
cę, relacje z najbliższymi. Staje się 
obojętny… w każdym tego słowa 
znaczeniu. Trudno go dotknąć, 
zranić… Żyje w alternatywnej 
rzeczywistości. Z nowymi przyka-
zaniami, z nowym dekalogiem, w 
niewidzialnym kloszu… A Ja??? 
Przeanalizujmy. Jest wtorek, mam 
wolną środę. Jadę na ulubioną działkę z Żoną lub przyjaciół-
mi. Tam wypiję piwko lub lampkę, dwie wina… to nie jest 
dużo, ale ten alkohol jednak jest. Wierny przyjaciel. Tłuma-
czę sobie, że trzydzieści milionów Francuzów wypija butelkę 
wina codziennie. Trudno mi uznać, że trzydzieści milionów 
Francuzów to alkoholicy… Podsumowując, uważam się za pi-
jaka, a nie za alkoholika (śmiech). I tego będę się trzymał. 
Ale oczywiście wiesz, że tak naprawdę to wiem, że alkoho-
lizm to straszna choroba. W swoim życiu widziałem paru alko-
holików. Tych pijących… i tych niepijących. Ci pijący weseli, 
uśmiechnięci, dusze towarzystwa. Ci niepijący często smutni, 
zamknięci w sobie. A przecież jednak zwycięzcy… tymczaso-
wo… i czujni…, bo jedna chwila słabości może sprowadzić 
dawne demony. I oni to wiedzą. Wiedzą, że alkoholizm to 
choroba na całe życie.

B-BK:	A jakie inne tabu przychodzi ci do teraz do głowy?
ŁN:	Nie wiem czy o tym napiszesz, i zabrzmi to dziwnie, ale 
męska dupa.

B-BK:	A dokładnie co masz na myśli?
ŁN: Bardzo proszę. Właśnie wróciłem ze spływu kajakowego, 
męski wyjazd, dwudziestu samców i bardzo dużo kleszczy. 
Znalazłem na udzie jednego. Nie miałem rumienia i uznałem, 
że nie muszę się badać, choć oczywiście powinienem. Ale 
jeden z kolegów zdecydował się sprawdzić sobie tyłek i słusz-
nie. Ten potwór tam był. Przyłożył lusterko i przeżył wstrząs. 

Wiesz, to ta część ciała, którą zna-
my najsłabiej. Myślę, że człowiek 
jest przerażony przestrzenią, ja-
kąś strukturą ciała, której nie zna,  
a regularnie ją wykorzystuje. Mę-
ska dupa jest czymś w rodzaju 
tabu, a korzystamy z niej systema-
tycznie. Na dłoń zerkamy bez pro-
blemu, na łokieć bez problemu,  
a na dupę… swoją - nie chcemy 
popatrzeć.

B-BK:	Gorzej się kojarzy?
ŁN: I pewnie gorzej pachnie. Ale to nasza część ciała, bar-
dzo ważna. Jak głośno to mówię, to pewnie sam to w sobie 
oswajam.

B-BK:	Poprzez mówienie?
ŁN: Tak, wiesz przecież, że każdy oswaja swoje słabości na 
swój sposób. Ja bez przerwy opowiadam o przemijaniu,  
o zbliżającej się starości, Ojciec od lat oswaja śmierć - pisząc, 
mówiąc, budując…

B-BK:	Zbudował chyba nawet nagrobek Nowickich…
ŁN: Zaprojektował i zbudował! Dwa lata to trwało! Oswaja 
śmierć, może ze strachu, może z fascynacji, a może z miłości 
- nie wiem, ale to czyni.

B-BK:	A co myślisz o tabu związanym z tzw. męskością?
ŁN: Pamiętam pokolenie rodziców i wujków i wydaje mi się, 
że wtedy męskość to było absolutne tabu! Teraz troszkę to 
się zmienia na plus, choć obserwując moje pokolenie, poko-
lenie czterdziestolatków zmienia się chyba jednak troszkę za 
wolno. Wszyscy chcą być torreadorami życia, zapominając  
o peselu. Niektórzy bywają sarkastyczni, ja też i oswajają tabu 
śmiejąc się z siebie, uprzedzając ewentualny atak. Ale żeby 
zrobić badania??? Pójść do lekarza??? Co to, to nie. Ja też 
mam z tym problem.
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B-BK:	A największy z czym?
ŁN: Aby wyciągnąć w gabinecie lekarskim swoje klejnoty lub 
wypiąć się. To wina dawnych czasów. Doskonale pamiętam  
w szkole obowiązkowe badania jąder. Staliśmy w kolejce  
w majteczkach, wszyscy mieliśmy takie same, jednej firmy bo 
tak było wtedy w Polsce. Jedna pani odciągała je, a druga 
pani sprawdzała palcami czy są dwa jądra. Uciekłem z tej ko-
lejki na salę gimnastyczną i schowałem się za kozłem. Znalazł 
mnie woźny i doprowadził na owo badanie. Ten wstyd pa-
miętam do dziś. Chłopca nikt nie prowadzi do urologa czy 
androloga, tak jak Mamy prowadzą dziewczynki do gineko-
loga. Jak rozmawiają o ich menstruacji. A z chłopakiem nikt 
nawet o polucjach nie porozmawia, o wzwodach. Jakiś czas 
temu sikałem i obok kolega. Słyszę przerywanie, więc mówię, 
co tam – a kolega cicho, cicho, nic. Czy to psik, psik wynikało  
z tego, że miał pierwsze problemy z prostatą czy z innego po-
wodu, nie wiem, ale nawet nie podjął tematu. Nawet między 
nami facetami! Więc męskość to jest tabu!

B-BK:	A w oczekiwaniach społecznych?
ŁN: Sedno problemu dotknęłaś. Moje pokolenie jest pokole-
niem rozdartym.

B-BK:	Ponieważ?
ŁN: Ponieważ byliśmy i jesteśmy jedną nogą w starym syste-
mie, a drugą w nowym. Poznaliśmy Facebooka i nauczyliśmy 
się działać na portalach społecznościowych. Mamy smartfo-
ny, apki, korzystamy z Wikipedii i DżiPiEsa. Ale wychowywa-
no nas inaczej. W świecie patriarchatu. Symbolicznego męż-
czyzny zarabiającego na chleb i Matki dbającej o domowe 
ognisko. Słyszeliśmy w szkole „nie płacz jak baba“, „bijesz 
się jak dziewczynka“, „różowy to noszą panienki“… itd. Teraz 
oczekuje się współdziałania z partnerką, wstawania w nocy 
do dziecka, oczekuje się od nas czułości, empatii, wsparcia, 
delikatności… A jeśli polowanie, to już tylko na promocje  
w Tesco.

B-BK:	Współczesny mężczyzna, lat 40-50 pogubił się… 
ŁN: Bardzo! Nie nauczono nas, co mamy z sobą począć, nie 
nauczono nas partnerstwa, empatii.

B-BK:	A jakie lekcje dostałeś?
ŁN: Jestem absolutnie przygotowany na bycie żywicielem 
rodziny. Nie jest tajemnicą, że wychowywałem się z Mamą, 
ale Tata pomagał i wspierał finansowo. I czy mi się to podo-
ba, czy nie, mam to bardzo głęboko zakorzenione. Jest taka 
anegdota rodzinna, nie wiem czy prawdziwa, ale kogo tak 
naprawdę interesuje prawda. Dziadek wyszedł po papiero-
sy i wrócił po dwóch latach. A Babcia??? Spojrzała na niego  
i zapytała… Barszcz czy żurek na obiad?

B-BK:	Dziś po dwóch latach...
ŁN: Byłoby dwóch innych mężczyzn! I tak powinno być!!!

B-BK:	Są takie rzeczy, które są dla ciebie obligatoryjne.
ŁN: Oczywiście, nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie zapłacę 
alimentów! Jeśli masz chłopie dziecko to płać! To twój obo-
wiązek! Mam kolegę, z którym wojowałem dwa lata. Uparł się, 
że będzie pracował w swoim zawodzie i wtedy będzie płacił. 

Nie, nie, nie! Dorosły facet musi być odpowiedzialny. Też mi 
się kiedyś wydawało, że będę tylko grać Czechowa i Dosto-
jewskiego, a życie to zweryfikowało. 

B-BK:	Uważam, że dzisiaj oczekiwania wobec mężczyzn są 
bardzo trudne. Oczekuje się połączenia siostry miłosierdzia 
z macho…
ŁN: A do tego jeszcze czytającego w myślach! I ten dialog: 
dlaczego się nie domyśliłeś, że mam ochotę iść do kina?  
A dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Ja inaczej zaplano-
wałam, że ten wieczór będzie wyglądał, a ty wróciłeś w złym 
nastroju, itd.

B-BK:	Pewnie dlatego, że ani jedna, ani druga stronna nie 
jest uczona wzajemnej komunikacji.
ŁN: Bianca… Już nie ma zdań, już nie ma esejów. Są prze-
cinki, wykrzykniki, i dużo, dużo kropek. Pędzimy, zerkamy -  
a nie patrzymy, podjadamy - a nie jemy. Wszystko na skró-
ty, przy okazji. CHAOS!!! A z chaosu wyłania się samotność.  
A z samotności już najkrócej do desperacji i skrajności.

B-BK:	Czy to możliwe, że ludzie nie chcą się dogadać?
ŁN: Człowiek jest niedoskonałym tworem Pana Boga. Zwróć 
uwagę, że tylko my i koty torturujemy. Inne zwierzęta zabijają 
żeby przetrwać. My zabijamy też dla zabawy. Pewnego dnia 
obserwowałem moją koteczkę, która torturowała myszkę, 
bawiąc się nią jak piłeczką. To samo robi człowiek. Bardzo 
niedoskonali jesteśmy, może dlatego, że zbyt dużo jest w nas 
tabu, że nie umiemy rozmawiać i cały czas kłamiemy. Co z tą 
monogamią się zastanawiam? Wiernością?

B-BK:	Monogamia, wierność to jest coś, co dajemy w pre-
zencie drugiej osobie, a nie jest nam zaprogramowane bio-
logicznie.
ŁN: To niezwykle ciężka praca (śmiech)! Uważam, że do mo-
nogamii są zdolni tylko i wyłącznie ludzie inteligentni.

10

ZNANI

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



B-BK:	Dlaczego?
ŁN: Zobacz. Jeżeli jesteś człowiekiem uczciwym względem 
świata, samego siebie, to zdrada będzie niezwykle męcząca. 
Widziałem wielokrotnie osoby, które zdradzały i ileż to stresu, 
nerwów przeżywały. Zdrada jest początkiem końca związku. 
Jeżeli człowiek jest inteligentny, zdrada dla niego jest udręką. 
Nie chodzi tu tylko o uczciwość względem drugiej osoby, tu 
również chodzi o uczciwość względem samego siebie. Jak 
przyjemnie jest spoglądać w lustro i nie mieć do siebie za-
strzeżeń.

B-BK:	Wyjaśnij to proszę.
ŁN: To banalne. Nie zdradzam, bo lubię popatrzeć z uśmie-
chem w lustro na swoją starzejącą sie gębę. I ktoś zapyta - jak 
to, nie dlatego, że Żonę kochasz? Odpowiem - tak, dlatego. 
Ale dodam. Też dlatego, że kocham samego siebie.

B-BK:	Piękne podejście do związku. A jakie masz względem 
postępowania i wychowania dzieci?
ŁN: Numer jeden, to nie wolno popadać w paranoje. Nie 
może czterdziestolatek rozmawiać jak równy z równym  
z czterolatkiem. Mamy obowiązek wytłumaczyć mu pewne 
rzeczy, wytyczyć granice, a on ma prawo nie rozumieć ich  
i nie chcieć. U narodów z dojrzalszą demokracją podpa-
trujemy jak rodzice potrafią wychowywać bąble w sposób 
partnerski, bo sami byli tak wychowywani. Mam wrażenie, iż 
wchodzimy w buty, które nie są nasze, są niedopasowane. 
I powiem ci szczerze, że tak naprawdę to się gubię w tych 
czasach i ustaleniach. Nie zostałem nauczony tej cierpliwości 
i mam ochotę iść na skróty, bo z nami też chodzono na skróty.

B-BK:	Wnioski?
ŁN: Takie, że nie mam żalu do mamy, że mówiła – nie, bo nie. 
O dziwo czułem się bezpiecznie! Pomimo że mnie wkurzała tą 
stanowczością. Dzisiaj z perspektywy czasu jestem jej wdzięcz-
ny za te granice. Widzę ludzi na placach zabaw jak przez godzi-
nę są w stanie wyciągać dziecko z piaskownicy. To dziecko jest 
straszliwie umączone stawiając opór, a rodzic sfrustrowany.  
I zastanawiam się, czy wzięcie tego dziecka pod pachę i wsa-
dzenie go do samochodu, a kiedy się uspokoi - wyjaśnienie 
mu tej sytuacji, która w sumie zajmie około dziesięć minut nie 
będzie miało mniejszych konsekwencji dla dziecka i dla doro-
słego, niż trwanie i pozwalanie dziecku na decyzję?

B-BK:	Oczywiście, że będzie lepsze.
ŁN: Teraz to ty łamiesz tabu! Bianca, w dzisiejszych czasach 
bycie ostrzejszym i stanowczym, nie mówię o przemocy, 
wobec dziecka staje się zakazane społecznie. Nie wiesz  
o tym? Modne jest partnerskie i bezstresowe wychowywa-
nie dziecka.

B-BK:	Żeby mogło być partnerskie, to najpierw dorosły musi 
stworzyć i dać fundamenty, czyli jasne zasady, granice i być 
konsekwentnym.
ŁN: Ta rozmowa coraz bardziej mi się podoba. Połowa czyta-
jących zlinczuje nas oboje (śmiech). Więc może powiem coś  
o pięknym życiu. Ba, jestem pewien, że niejeden żołnierz bu-
dził się rano i pomimo wielkiego dramatu, wciągał powietrze 
i był szczęśliwy na swój sposób. Bo życie jest piękne! Jestem 
zmęczony tym, że nie można być Żydem, Arabem, innowiercą 
czy gejem i żyć tak jak się chce, oczywiście bez krzywdzenia, 
kłamania, a z poszanowaniem innych. Chciałbym, żebyśmy 
byli uśmiechnięci. Mam nieodparte wrażenie, że w dzisiej-
szych czasach życie staje się tabu. Cztery miliony Polaków 
słucha disco polo, ale nikt się do tego oficjalnie nie przyznaje.

B-BK:	A rasizm!
ŁN: To dopiero tabu! Jestem przekonany, że zdecydowana 
większość ludzi w Polsce jest rasistami i wiem dlaczego. 

B-BK:	Dlaczego?
ŁN: Poprzez edukację współczesnych mediów, poprzez nie-
prawdopodobną jednorodność polskiego społeczeństwa. 
Jeżeli nie wyjedziesz na kilka miesięcy do Indii, jeśli nie wyje-
dziesz do krajów arabskich, jeśli nie spędzisz pewnego czasu 
stykając się z innymi kulturami - jestem w stanie uwierzyć, że 
ktoś, kto nie wyjeżdżał, a czytał i oglądał to wszystko, co mu 
przekazują media, może stać się rasistą. Jest taka słynna wy-
powiedź pewnego rabina izraelskiego dla Timesa, którego 
zapytano, czego pan nie akceptuje. Odpowiedział, że dwóch 
rzeczy - rasizmu i Arabów. Cóż czasem myślę, że więcej jest 
schizofreników niż statystyki to podają (śmiech). Ale pomimo 
to uczmy się przełamywać różne tabu. Mnie uczy tego moja 
wspaniała Żona. Jestem z tego pokolenia, gdzie zamiatało 
się pod dywan, a ona uczy mnie, aby rozmawiać i rozwiązy-
wać problemy. Nasze rozmowy powodują, że możemy iść do 
przodu i zmieniać coś w naszym życiu. Choć nie zawsze to 
jest łatwe. 

B-BK:	Dziękuję, Co będzie taką twoją kropką nad i?
ŁN: Życzenie ludziom miłości. Choć brzmi to banalnie, to 
przecież nie ma piękniejszej rzeczy niż ona. Miłość jest sen-
sem wszystkiego. Jeżeli jest, nie tylko względem człowieka, 
ale również zwierząt, przyrody, historii, pasji, to genialnie! 
Wspaniale jest się w coś zaangażować. Fajnie jest spojrzeć na 
ten świat i polubić go. Jeszcze dużo wbrew pozorom z tego 
dobrego świata zostało. Jeszcze trochę tej wolności mamy, 
którą wypracowały wcześniejsze pokolenia. A świadomość 
tabu niech będzie formą pewnej barykady przed kompletną 
anarchią. ■

Już nie ma zdań, już nie ma esejów. 
Są przecinki, wykrzykniki, 
i dużo, dużo kropek. 
Pędzimy, zerkamy - a nie patrzymy, 
podjadamy - a nie jemy. 
Wszystko na skróty, przy okazji.  

CHAOS!!! A z chaosu wyłania się  
samotność. A z samotności już najkrócej 
do desperacji i skrajności.
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Kobiecość i MĘSKOŚĆ

Maja	Jaszewska:	Podobają Ci się nowe formy – peda-
gożka, ministra, psycholożka…

Adam	Ferency: Nienawidzę tych udziwnień, na sam 
ich dźwięk tężeję. Wszystkie nowe żeńskie formy są 
sztucznymi, ideologicznymi koszmarkami. Jaka premiera, 
do cholery? Premiera to jest w teatrze. 

MJ:	Język wciąż się zmienia, bo jest żywym tworem.

AF: Ale niech te zmiany nie będą wynikiem politycznej 
poprawności, bo stąd już całkiem niedaleko do wzywa-
nia – kobiety na traktory! Jak mnie rozśmiesza cała ta 
polityczna poprawność. Byłem kilka dni temu na Pod-
karpaciu i rozmawiałem z tak zwanymi „prostymi ludź-
mi”. Tam temat idealnej równości płci w ogóle nie istnie-
je. Panuje za to fantastyczny stary podział ról. Tamtejsze 
kobiety nie krzywdują sobie, że zajmują się domem i wy-
chowaniem dzieci, a mężczyźni zaprzęgają konie i jadą 
obrabiać pole. Sprawiają wrażenie, że bardzo im z tym 
porządkiem dobrze. Myślę nawet, że gdybyśmy próbo-
wali na siłę wprowadzać im regulacje dotyczące równo-
ści płci, byliby z tym nieszczęśliwi. Moim zdaniem pary-
tety i absolutna równość płci są typowo ideologicznym 
wymysłem. Tymczasem nawet najbardziej sfeminizowa-
ne kobiety, kiedy im przyjdzie dźwigać ciężką walizkę, 
zaczynają się krzywić, jeśli mężczyzna im nie pomoże. 
A przecież same chciały tej płciowej urawniłowki.

MJ:	Każdy by chciał zjeść ciasto i mieć ciastko…

AF: Mieszkańcy Podkarpacia często powołują się na 
prawo naturalne, choć tak naprawdę diabli wiedzą, co 
by to miało znaczyć. Intuicja podpowiada mi jednak, że 
to prawo istnieje i oni się tym prawem posługują. Tak jak 
mamy intuicję dobra i zła, do czego niekoniecznie trzeba 
być rzymskim katolikiem wyznającym dziesięcioro przy-
kazań, tak jest też pewna intuicja dotycząca porządku 
świata, którego nie wolno zaburzać. Na Podkarpaciu 
pewnie nie posługują się podręcznikami do wychowania 
dzieci, jednak wiedzą, jak to robić. Ten odwieczny po-
rządek, który intuicyjnie wyczuwam, jest mi bliższy niż 
wojowanie o pełną równość płci, którą uważam za wy-
mysł z piekła rodem. Bardzo lubię i cenię różnicę między 
kobietą a mężczyzną i bardzo bym nie chciał, żeby jej 
zabrakło.

MJ:	Nadmierny konserwatyzm hamuje rozwój.

AF: Jesteś pewna, że ten rozwój we wszystkim jest ko-
nieczny? Jeden z mężczyzn mi powiedział: „Ja sobie idę 
w pole i ta moja (oni na Podkarpaciu tak mówią – moja, 
mój) nie będzie mi zrzędzić, bo zostaje w domu, a ja so-
bie popracuję, popatrzę w niebo, pomyślę”.

MJ:	 Ksiądz Tischner pięknie opowiadał o tym gó-
ralskim zwrocie – „moja, mój”, że w nim jest zawarta 

Wywiad z Adamem Ferency
Rozmawia: Maja Jaszewska
Zdjęcia: Marek Zawadka 13
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cała prawda o codziennej egzystencji kobiety 
i mężczyzny.

AF: No widzisz, dlatego tak lubię jeździć na 
Podkarpacie, bo tam są jeszcze spokojni i nie-
znerwicowani ludzie. Ich zmartwienia to nie 
żadne pierdoły, tylko obawa przed tym, że nie 
będą mieli komu ziemi zostawić, bo młodzi ma-
sowo uciekają w świat.

MJ:	 Poszedłbyś na Manifę albo na Paradę 
Równości?

AF: Nigdy w życiu. Nie mam nic przeciwko 
temu, żeby spały ze sobą kobiety albo spali ze 
sobą mężczyźni. Ale niech takie rzeczy zosta-
ną prywatną sprawą każdej pary, bez względu 
na jej orientację. Kiedy obok mnie w tramwa-
ju dziewczyna i chłopak namiętnie się całują, 
jestem tym widokiem zażenowany. Nie mam 
ochoty być wciągany na siłę na trzeciego do 
czyjegoś łóżka. Jak będę miał ochotę na seks 
grupowy, sam sobie to zorganizuję. Tak samo 
nie mam ochoty oglądać całujących się face-
tów czy kobiet. Nie znoszę hałaśliwych demon-
stracji. Nie lubię też masowych wydarzeń, więc 
przebywanie w tłumie jest dla mnie całkowicie 
wykluczone.

MJ:	A jest jakaś sprawa, idea, dla której był-
byś gotów przełamać tę niechęć i pójść z tłu-
mem?

AF: Maja, z tłumem nie pójdę w żadnej 
sprawie i nigdy. Nie znoszę nieokiełznanych 
namiętności tłumu. Jego działanie kojarzy mi 
się z lawiną bezmyślności. Lawiny nie da się za-
trzymać, pędzi, niszcząc wszystko po drodze, i dlatego żad-
na refleksja nie jest w stanie tłumu powstrzymać. Ale kiedy 
w rocznicę wybuchu powstania w getcie ludzie przypinają 
sobie do ubrań żółte żonkile i idą w skupieniu i powadze, to 
ja do takiej grupy się przyłączę.

MJ:	Wróćmy jeszcze do kobiecości i męskości. Zauważyłeś, 
że ostatnio bardzo często mówi się, że kobiety masowo są 
ofiarami męskiej przemocy? Moim zdaniem to mocno anta-
gonizująca wizja świata.

AF: My mężczyźni trochę zapracowaliśmy na taką opinię, 
więc rozumiem ten pewien rodzaj zemsty. Jestem jednak 
przeciwnikiem wszelkich rewolucji, bo one zawsze przyno-
szą ofiary. Wolę przemiany ewolucyjne, są bardziej dojrzałe 
i głębsze. Rodzą się z refleksji, a nie chęci odwetu. Z przysta-
wiania pistoletu do czoła nic dobrego nie wyniknie.

MJ:	Niewątpliwie na przestrzeni dziejów zapracowaliście 
trochę na ten czarny PR dotyczący agresji, ale daleka bym 
była od stwierdzenia, że agresja i przemoc to męska domena. 
Nie wierzę w mit o łagodnym, pełnym zrozumienia i empatii 
matriarchacie.

AF: Nie twierdzę, że kobiety nie są agresywne. Przy okazji 
różnych moich filmowych prac byłem w kilku więzieniach mę-

skich i żeńskich i mam świadomość, że więzienie kobiece jest 
miejscem strasznym. Kobiety potrafią być znacznie bardziej 
okrutne niż mężczyźni i nie mniej zażarte w walce.

Świat stał się bardziej otwarty, kobiety mają dziś dostęp 
do obszarów życia wcześniej zarezerwowanych dla mężczyzn 
i uważam, że to jest dobra zmiana. Jest mi jednak kompletnie 
obojętne, czy moim krajem będzie rządzić premier kobieta 
czy mężczyzna. Chcę tylko, żeby to było robione z sensem. 
Twierdzenia, że rządy kobiet byłyby sprawiedliwsze, nie moż-
na nawet nazwać bajką, bo porządna bajka powinna mieć 
mądry morał. Kiedy nie było jeszcze takich ciśnień równo-
ściowych, Julek Machulski pokazał iluzję kobiecego raju.

Chwilami odnoszę wrażenie, że temat uciśnionych kobiet 
jest tematem zastępczym, sztucznie nadmuchiwanym.

MJ:	Na czym polega męskość?

AF: No to już chyba skończymy naszą dzisiejszą rozmowę 
Maja, bo zaczynasz mnie męczyć. 

Nie wiem, co to jest męskość, i nigdy nie próbowałem jej 
sobie definiować. Na Podkarpaciu pewnie by ci powiedzie-
li, że męskość to jest zaprzęgnąć konia i pojechać w pole, 
a kobiecość znaczy zabrać się za gary, dzieci albo pójść do 
ogródka. I na tym polega różnica między chłopem a babą. 
Pasuje ci taka odpowiedź?
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MJ:	Może być.

AF: Może męskość to jest odpowiedzialność za rodzinę? 
Ale z drugiej strony, dlaczego kobieta nie miałaby być odpo-
wiedzialna za rodzinę? Nie wiem, pomyślę, może odpowiem 
ci na to pytanie w przyszłym miesiącu, a może za pół roku.

MJ:	Może mężczyźni częściej kierują się logiką a kobiety 
sercem?

AF: Jestem znacznie bardziej emocjonalny niż racjonalny, 
ale coraz trudniej wychodzić mi z otwartym sercem do dru-
giego człowieka. Coraz chętniej jestem sam ze sobą. Może 
dlatego, że wraz z wiekiem trudniej zyskuje się przyjaciół? 
A może przyczyną jest zmęczenie? Tak naprawdę nie trze-
ba dużo słów, bo wszystko czytasz w ludzkich oczach. Jeśli 
naprawdę w nie patrzysz, bez zastanawiania się wiesz, czy 
masz kogoś wysłuchać, doradzić mu, czy przytulić. Jeśli tego 
nie zrobisz, jesteś łajdak. Ale czasami patrzysz w czyjeś oczy 
i myślisz sobie – nie mam ochoty z tymi oczami nawiązywać 
kontaktu. I niestety coraz częściej odczuwam coś takiego. 
Może dlatego, że coraz bardziej mnie ten świat przeraża i co-
raz mi w nim trudniej. A wydawałoby się, że powinno być 
łatwiej, bo zdobyło się życiowe doświadczenie, które można 
dobrze spożytkować. Ja jednak w ten hurraoptymistyczny 
scenariusz nigdy nie wierzyłem.

MJ:	Podobno mężczyźni mniej płaczą i mniej mówią.

AF: Kto ci to powiedział? Faceci płaczą, gadają i klepią 
dziobem jak najęci. Nawet plotkują, i to dużo częściej niżbyś 
myślała.

MJ:	Dałeś kiedyś komuś w pysk?

AF: Nie, jestem łagodnym człowiekiem. Parę razy miałem 
nawet żal do siebie, że raz czy drugi nie huknąłem kogoś 
w pysk. Maja, naprawdę nie wiem, co to jest męskość, ale 
wiem, że to jest coś fajnego. Podobnie jest z kobiecością, 
lubię ją, ale nie definiuję. Po prostu czasami widzę, że jakaś 
kobieta jest kobieca. Odległość pomiędzy kobiecością i mę-
skością wcale nie jest szalona, bo wiele cech mamy wspól-
nych, a to, co nas różni, niech już takie pozostanie. ■

Więcej	takich	niestandardowych	rozmów	
możecie	Państwo	przeczytać	we	wspaniałej	książce	
„NIE	i	TAK”,	wydanej	przez	Wydawnictwo	Editio,	
które	przeprowadziła	Maja	Jaszewska	
z	Adamem	Ferency	-	aktorem	największych	polskich	
scen	teatralnych,	mającym	na	koncie	także	setki	ról	
w filmach	i	serialach.

Ta	książka	to	prawdziwa	uczta	intelektualna,	bez	
blichtru	i	udawania.
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Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Odkryte
tabu
wywiad z 
Agatą Młynarską

Jedna z czołowych dziennikarek, producentka, 
konferansjerka, prezenterka telewizyjna i polonistka. 
Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, który otrzymała 
za pomoc dzieciom z domów dziecka oraz udział 
w wielu akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. 
Jest także honorowym ambasadorem Fundacji 
Przyjaciółka oraz Fundacji Dziecięca Fantazja,  
w której działa aktywnie od 2004 roku. Jest córką 
Wojciecha (piosenkarza i autora tekstów) i aktorki 
Adrianny Godlewskiej. Ma dwoje rodzeństwa: 
siostrę Paulinę (aktorkę i dziennikarkę) i brata Jana 
(perkusistę, muzyka). Poprzez stryjecznego dziadka 
swojego ojca, dyrygenta Emila Młynarskiego, 
jest spowinowacona z rodziną Rubinsteinów. 
Absolwentka wydziału filologii polskiej na 
Uniwersytecie Warszawskim. Przez 17 lat związana 
z TVP2. Od 1991 roku wraz z Jerzym Owsiakiem 
prowadziła program „Róbta, co chceta!”, 
następnie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Współtworzyła akcję „I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem” na rzecz pomocy dzieciom  
z domów dziecka, Festiwal Kultury Kresowej oraz 
wiele imprez i programów rozrywkowych. Była 
gospodynią porannego magazynu Pytanie na 
śniadanie. Pracowała również w Polsacie, gdzie 
była prezenterką oraz szefową zespołu Nowych 
Projektów. Prowadziła też festiwale i koncerty 
organizowane przez Polsat, między innymi Sopot 

TOPtrendy Festiwal (2006-2013) i Sylwestrową Moc 
Przebojów (2008-2012). Była gospodynią programu 
„Jaka ona jest” w Polsat Café. W marcu 2011 
roku założyła portal dla kobiet OnaOnaOna.com,
za który otrzymała Różę Gali w kategorii „Debiut 
roku”. Jest pomysłodawczynią festiwalu Teraz 
one, którego pierwsza edycja odbyła się  
w ramach projektu Łódź Miastem Kobiet  
w czerwcu 2012 roku w Łodzi. Prowadziła wywiady 
w audycji „Ona rozmawia” w Radiu PiN. Przez 
trzy lata była redaktorką naczelną miesięcznika 
„Skarb” wydawanego dla sieci drogerii Rossmann. 
Była współautorką i prowadzącą programu 
„Świat się kręci” w TVP1. Od września 2016 roku 
jest dyrektorem rozwoju telewizji TLC Polska.  
W maju tego roku ukazała się jej książką pt. „Moja 
wizja”, będąca wywiadem-rzeką z dziennikarką 
przeprowadzonym przez Agnieszkę Litorowicz-
Siegert. Z pierwszego małżeństwa z Leszkiem 
Kieniewiczem ma dwóch synów, Tadeusza  
i Stanisława. Wychowała też dwie dziewczynki  
z domu dziecka, Sylwię i Alicję. Ma dwie wnuczki.  
W 2014 roku wyszła za mąż, za Przemysława 
Schmidta. Otwarcie mówi jak przez siedem lat 
chodziła na terapię i ile jej to dało. A sukces, który 
osiągnęła zawdzięcza swojej pracy i uporowi.  
Ta szalenie atrakcyjna, pracowita i bardzo 
wartościowa osoba to oczywiście Agata Młynarska.
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Bianca-Beata	 Kotoro:	 Agato, żyjemy 
w kulturze, w której jesteśmy obarczeni 
wieloma tabu w różnych sferach nasze-
go życia.
Agata	 Młynarska: Przede wszystkim 
tymi, które dotyczą obyczajowości, reli-
gii, zachowania czy zdrowia. I na każdym 
z tych pól mamy bardzo dużo do zrobie-
nia i przepracowania.

B-BK: To zacznijmy od chorowania  
i zdrowienia.
AM:	Jeśli chodzi o zdrowie to pierwsze 
tabu - czy mówić choremu, że jest nie-
uleczalnie chory, czy nie? Jak traktować 
informację dotyczącą stanu zdrowia 
chorego? Drugie tabu - czy mówić bli-
skim, dzieciom, że mama, tata, brat są 
ciężko albo śmiertelnie chorzy? Zakła-
mywać, znieczulać, nie mówić? Jak po-
wiedzieć o tym, że zbliżamy się do finału 
życia...

B-BK: Przepracowałaś to tabu...
AM:	Tak, razem z Pauliną i Jasiem pod-
czas odchodzenia taty, staraliśmy się  
o nadchodzącym końcu mówić jak naj-
delikatniej, ale szczerze. Często spoty-
kaliśmy się z tym, że nawet lekarze byli 
skrępowani i nie wiedzieli jak mówić  
o tym, co nas i chorego Tatę cze-
ka. Temat odchodzenia był pomijany  
w mnóstwie informacji o stanie zdrowia 
chorego. Kiedy prosiliśmy o to, by nie 
stosować uporczywej terapii, często 
spotykaliśmy się z brakiem zrozumienia. 
Współczesna medycyna nie pozwala 
choremu odejść na jego prawach. Jest 
to z jednej strony imponujące, że daje 
takie możliwości, a z drugiej przecież 
wiemy, że wszystkich nas czeka to samo. 
Zadawaliśmy sobie bardzo często py-
tania o granice interwencji medycyny. 
Jest to wielki problem etyczno-moralny, 
z którym każdy musi się uporać sam.

B-BK: To jedno z największych tabu  
w naszej kulturze.
AM:	 I to mnie zadziwia, przecież każdy 
umrze, a my nie potrafimy o tej śmier-
ci mówić. To świadczy tylko o tym, że 
wypieramy śmierć jako coś wpisanego 
w kolej życia. Zakłamujemy i oddalamy, 
mówimy, że to się nie wydarzy...

B-BK: A to jest po prostu nasze życie.
AM:	 Podczas odchodzenia taty stara-
liśmy się w sposób otwarty rozmawiać  
o tym, co może się wydarzyć. Śmierć nie 
jest dla nas tematem tabu. Choć rozmo-
wy o niej są bardzo trudne, to jednak 

warto się z tym zmierzyc. Bardzo po-
maga w takiej sytuacji otwarta, szczera 
rozmowa z bliskimi, psychologiem, du-
chownym, każdym, kto chce porozma-
wiać. Dla nas kluczowe były rozmowy 
ze wspaniałym lekarzem z hospicjum, 
który pomógł nam przejść przez naj-
trudniejsze chwile.

B-BK:	Co wam nie pomogło?
AM:	Na pewno nie pomagało nadmier-
ne zainteresowanie mediów. Wobec 
Boga i spraw ostatecznych kompletnie 
nie ma znaczenia czy jest się znanym, 
czy nie. Natomiast potrzebna jest cisza  
i spokój oraz przede wszystkim posza-
nowanie prawa chorego i jego rodziny 
do prywatności.

B-BK:	A ludzie dookoła?
AM:	 Jak to ludzie, jedni pytali delikat-
nie, chcąc dowiedzieć się jak tata się 
czuje, inni byli bardziej obcesowi. Ale 
temat śmierci nie był poruszany wśród 
pytających o zdrowie taty. My zresztą 
też z trudem godziliśmy się z tą myślą. 
Nikt nie chce dopuścić jej do siebie, bo 
chce by bliscy byli z nami jak najdłużej.

B-BK:	Czyli, że trzeba rozmawiać z ludź-
mi o odchodzeniu, cierpieniu, śmierci...
AM:	 Tak. To bardzo pomaga i jedno-

cześnie zbliża do tego, co i tak nas cze-
ka. Oswajamy dzięki temu to nieznane, 
przerażające zjawisko, jakim jest śmierć. 
Przecież te demony bardziej oswojo-
ne, przestają być takim tabu i stają się 
być może łatwiejsze dla wszystkich. Być 
może przede wszystkim dla samego 
zainteresowanego, który nie chce być 
oszukiwany, który wie, co z nim dzieje. 
Czuje, że odchodzi, że jego życie się 
kończy. Oczywiście nikt nie chce usły-
szeć, że umrze, ale bardzo często mą-
dra, racjonalna rozmowa potrafi zrobić 
wiele dobrego. Wprowadzić spokój  
i pogodzenie z nieuchronnym. Co wca-
le nie oznacza, że przestajemy razem  
z chorym walczyć o życie. Jedno drugie-
go nie wyklucza.

B-BK:	W samej rozmowie uświadamia-
my sobie, że ten czas inaczej płynie.
AM:	Więc nie bójmy się tego.

B-BK:	 Jakieś inne tabu teraz ci się  
nasuwa?
AM:	To, które dotyczy seksualności. Lu-
dzie nie potrafią rozmawiać ze swoimi 
dziećmi w otwarty sposób skąd wzięły 
się na świecie. O ile potrafimy godzina-
mi rozmawiać o modzie, jedzeniu czy 
o pogodzie, to rozmowa z dziećmi czy 
nastolatkami o seksualnosci sprawia do-
rosłym nie lada problem.
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B-BK:	A kolejne?
AM: Nie mów nikomu, co dzieje się w domu! Czyli to życie 
polskiej rodziny, w której przemoc gra główną rolę. Wciąż 
to wielki wstyd, by powiedzieć głośno, prosząc o ratunek  
– u mnie w domu dzieje się krzywda!

B-BK:	Pamiętasz jakiś przełom z tym związany w Twojej pracy?
AM:	 Tak. Pamiętam dobrze taką dziewczynę, bohaterkę  
w programie „Świat się kręci”, która odważyła się mówić  
o tym, jak była gwałcona przez ojca. To była bardzo głośna 
historia. Spotkałam się z wieloma głosami typu - po co ona 
się tym chwali, po co o tym gada.

B-BK:	I co im odpowiadałaś?
AM:	Że to odwaga godna podziwu. Bardzo często taki krzyk 
pomaga innym wyrwać się z podobnego piekła. Jest tera-
peutyczny nie tylko dla samej ofiary.

B-BK:	To ważne, bo gdy kobiety decydują się na zmianę, to 
muszą wyjść z kręgu tabu i przejść przez to.
AM:	Na szczęście są profesjonalne miejsca w Polsce, w któ-
rych można znaleźć pomocną dłoń. To jest na pewno bardzo 
trudne, wymaga odwagi i determinacji. I jednak widać po-
stęp. Coraz częściej kobiety zdobywają się na odwagę zawal-
czenia o siebie. Ostatnie akcje takie jak np. #metoo, pokaza-
ły, że potrafimy być solidarne i nie boimy się przerwać zmowy 
milczenia. Podobnie rzecz ma się z przyznaniem się do homo-
seksualizmu. Kiedyś nie do pomyślenia, teraz - dzięki wielu 
akcjom i działaniom ruchów LGTB - jednak łatwiej pokonać 
wstyd i strach przed otoczeniem.
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B-BK:	W Anglii były kary więzienia dla homoseksualistów.
AM:	A to oznacza jaką drogę pokonali ci, którzy przełamywa-
li to tabu do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy mo-
żemy jawnie mówić o swojej orientacji seksualnej. Najlepszy 
przykład to Robert Biedroń, Prezydent Słupska. Pokazał, że 
życie w zgodzie ze sobą jest wartością, dla której warto prze-
łamywać bariery. Udało mu się zdobyć zaufanie, sympatię  
i szacunek w kraju, w którym homoseksualizm nie spotyka 
się z powszechną akceptacją i zrozumieniem. Odniósł tym 
samym wielki sukces i pokazał, że można się nie chować  
w szafie.

B-BK:	A aborcja?
AM:	Kolejne wielkie tabu. Stoi za nim cierpienie tysięcy ko-
biet, które ze strachu i wstydu usuwają ciążę po kryjomu. Wie-
my świetnie, że nie ma takiego prawa, które zabroni kobietom 
zrobić to, co uznają za konieczne. Może to jedynie kosztować 
więcej lub wiązać się z ryzykiem utraty życia. Czarne marsze 
parasolek pokazały, że kobiety mają dosyć i nie zgadzają się 

na to, żeby ktoś odgórnie narzucał im, kto ma decydować  
o ich życiu i zdrowiu. Wiele zawdzięczamy w przełamywaniu 
tego tabu wszystkim ruchom na rzecz wolności decydowania. 
Nie wdając sie w oceny moralne, ważne by dostrzec odwagę 
i determinację kobiet w ich walce o swoje prawa. Na każdym 
kroku trzeba o tym mówić i to podkreślać, przedstawiając 
prawdę i fakty, powstrzymując się od moralnych ocen.

B-BK:	A co mogą zrobić media?
AM:	Bianco, media mogą zrobić bardzo dużo dobrego i jesz-
cze więcej złego... Teraz każdy może się wypowiadać, wiec 
tym bardziej profesjonalni dziennikarze powinni czuć odpo-
wiedzialność za swoje słowa. To właśnie od mediów zależy jak 
rzetelnie będą edukować i informować społeczeństwo.

B-BK:	Jakaś konkretna sytuacja?
AM:	Wiele lat temu zaprosiłam do studia dwójki pana dr 
Tomasza Dangla, założyciela Warszawskiego Hospicjum dla 
Dzieci - anestezjologa, bardzo ciekawego człowieka, po 
to żeby porozmawiać z nim o śmierci i odchodzeniu dzieci  
i o opiece paliatywnej. Wywołało to falę protestów i ko-
mentarzy. Uznano, że lepiej nie rozmawiać o tym publicznie.  
A teraz hospicjum już nie jest niczym obcym, nie wywołuje 
reakcji negatywnych. Wręcz przeciwnie. Przez te 20 lat media 
bardzo dużo zrobiły. Zrobiły też konkretne osoby. Wspaniała 
praca Jurka Owsiaka, Ewy Błaszczyk, Anny Dymnej czy wielu 
innych. Bez ich obecności w mediach nie udałoby się oswoić 
tak trudnych tematów.

Podchodź do wszystkiego  
z entuzjazmem, nie słuchaj, co mówią 

inni, uwierz w siebie, uśmiechaj się 
mimo wszystko.
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B-BK:	 Przez wiele lat byłaś zaangażowana w różne ważne 
projekty.
AM:	Pamiętam jak pierwszy raz, na początku lat 90 publicznie 
wypowiedziałam w studio Dwójki słowa rak sutka i rak piersi. 
To było dla mnie niesamowite przełamanie tabu. Tak samo 
pamiętam pierwsze marsze różowej wstążki, akcje na rzecz 
kobiet, które chorują na raka piesi. Potem prawo do akcep-
tacji kobiet w chorobie i mówienie o tym, że amputowana 
pierś nie odbiera kobiecości! Dziś to już nikogo nie bulwer-
suje, nie zawstydza. W mediach tematyka kiedyś należąca do 
sfery tabu, dziś pojawia się na porządku dziennym. To wielki 
skok. Kolejne tabu, które udało się przełamać dotyczy cho-
rób psychicznych, które wciąż są bardzo wstydliwe i mówi sie 
o nich szeptem albo wcale. Pamiętam jak wspólnie z dr Da-
riuszem Wasilewskim, psychiatrą, przystępowaliśmy do pra-
cy nad Koncertem Pogodnym. Dedykowany był chorującym 
na depresję i inne choroby psychiczne. Początki były bardzo 
trudne, dziś występują w nim najwięksi artyści, którzy także 
biorą udział w akcji „Twarz depresji“, w której i ja miałam za-
szczyt wystąpić. Identyfikujemy się w niej z chorującymi na 
depresję, po to, by pokazać, że chorzy psychicznie to tacy 
sami ludzie jak my. Mają prawo do pracy, miłości, szczęścia.

B-BK:	Jeżeli ktoś deklaruje, że ma problemy psychiczne, cho-
ruje na depresje, schizofrenię...
AM:	To jest właściwie bez szans, jest skazany na wykluczenie. 
A przecież dobrze leczony może normalnie funkcjonować.

B-BK:	A tu gdzie teraz pracujesz, w telewizji TLC, czy łamie 
się tabu?
AM:	To jest jedno z najważniejszych założeń programowych 
tej stacji telewizyjnej. Programy o ludziach z nadwagą, o nie-
udanych operacjach plastycznych czy rzadkich chorobach 
sprawiają, że inność przestaje być dla nas obca.

Nowy polski program „Co mi do-
lega?“ przedstawia przypadki pa-
cjentów, którzy liczą na właściwą 
diagnozę postawioną przez ze-
spół naszych lekarzy ekspertów. 
Pierwszy raz w moim zawodowym 
doświadczeniu spotkałam się  
z tak otwarcie i bez zahamowań 
przedstawianymi historiami pol-
skich pacjentów.

B-BK:	Trafna diagnoza to w przy-
padku nietypowych schorzeń 
wyjątkowo trudne i wymagające 
zadanie dla lekarzy i niestety nie 
wszyscy sobie z tym radzą.
AM:	 W „Co mi dolega?” ludzie 
szukają pomocy, ponieważ zma-
gają się z chorobami, które do 
tej pory nie zostały prawidłowo 
rozpoznane. Bez wstydu i skrępo-
wania dzielą się z widzami swoimi 
najskrytszymi dolegliwościami. 
Szczerze opowiadają o tym, jak 
choroba wpływa na ich życie ro-
dzinne, zawodowe, intymne i spo-
łeczne. Szukają pomocy w nadziei 

na odzyskanie zdrowia i pełnej sprawności fizycznej oraz 
psychicznej. A my zapewniamy specjalistów, którzy tym ra-
zem pomogą.

B-BK:	Agato, od lat angażujesz się w akcje charytatywne. 
Współtworzyłaś Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Aktywnie działałaś na rzecz tworzenia rodzinnych domów 
dziecka, a także wspierałaś kobiety walczące z rakiem.  
A teraz po raz kolejny zdecydowałaś się wspomóc dzia-
łanie Fundacji Rak’n’Roll – Wygraj Życie! założoną przez 
Magdalenę Prokopowicz. Wystawiłaś do licytacji swoją 
suknię ślubną.
AM:	Projektantka Magdalena Socha-Włodarska z nasze-
go programu „Sposób na suknię“ przerobi moją tak jak 
sobie wymarzy przyszła panna młoda, która przeznaczy 
pieniądze na Fundację a nie na swoją suknię ślubną. Tym 
samym powstanie suknia marzeń, a Fundacja otrzyma pie-
niądze. Tak tworzy się mały łańcuszek wzajemnej pomocy.

B-BK:	 Czyli osoba nabywająca ją, zasili konto Fundacji 
Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, działającej na rzecz poprawy 
jakości życia chorych na raka.
AM:	Tak!

B-BK:	Skąd czerpiesz siłę i energię na te wszystkie dzia-
łania?
AM:	Z radości życia, z którą budzę się co dzień.

B-BK:	Jakie jest Twoje życiowe motto, którym chciałabyś 
się podzielić z innymi?
AM:	Podchodź do wszystkiego z entuzjazmem, nie słu-
chaj, co mówią inni, uwierz w siebie, uśmiechaj się mimo 
wszystko. ■
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Zdejmiemy 
z Ciebie jedno 
zmartwienie

Posiadanie stomii może być trudnym 

momentem dla dzieci i ich rodzin. Co 

powiedzą ich przyjaciele? Czy będą 

mogli wspólnie bawić się? Z pomo-

cą sprzętu stomijnego SALTS odpo-

wiedź na te pytania będzie dziecinnie 

łatwa. Nasze worki Confidence Comfort 

with Flexifit Neonatal & Paediatric zostały 

opracowane we współpracy z pielęgniarkami 

stomijnymi, aby zaspokoić potrzeby wszystkich 

dzieci od urodzenia do nastoletnich lat.

Cechy szczególne, takie jak zintegrowany filtr i miękki, 

bardziej elastyczny wylot sprawiają, że te woreczki są jesz-

cze łatwiejsze do otwierania, opróżniania i czyszczenia. 

Owalna płytka bez otworu początkowego w woreczkach 

dla niemowląt umożliwia indywi-

dualne dopasowanie położenia 

otworu na stomię, aby było łatwo 

opróżnić zawartość woreczka 

niezależnie od pozycji dziecka. 

A  przyjazny skórze hydrokoloid 

sprawia, że worki są łagodniejsze dla 

delikatnej skóry maluszka.

Dodatkową pielęgnację skóry i bezpie-

czeństwo delikatnej skóry zapewniamy 

bogatą ofertą środków 

pielęgnacyjnych.

Po prostu dajemy rodzicom pew-

ność, że zaspokajamy potrzeby 

ich dzieci ze stomią.

Skontaktujmy się z nami, aby uzyskać bezpłatne próbki.
www.salts.pl       •       bezpłatna infolinia 800 120 130       •       info@salts.pl
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Leki, które przyjmujemy nie 
wędrują po połknięciu w ma-
giczny sposób do miejsca, 
gdzie mają zadziałać. To, czy 
będą działać zależy od wielu 
czynników, m.  in. od tego, jak 
ulegną wchłanianiu. U pacjen-
tów ze zredukowaną długością 
jelit proces ten może przebie-
gać inaczej i  istotnie wpływać 
na skuteczność leczenia.

Tekst: Michał Fiedorowicz Lek, który przyjmujemy doustnie musi przejść kilka eta-
pów, żeby mógł zadziałać. Po pierwsze tzw. substancja 
czynna musi zostać uwolniona. Na ten etap bardzo duży 
wpływ będzie miała forma leku.
Wchłanianie substancji półpłynnych (roztwory, żele) jest 
stosunkowo łatwe, w porównaniu do leków w substan-
cji stałej, takich jak tabletka, kapsułka czy czopek. Leki 
w formie mocno sprasowanej będą uwalniać substancję 
czynną znacznie dłużej niż te o budowie mniej zbitej. 
Niektóre tabletki celowo są „konstruowane” tak, aby 
uwalnianie leku trwało długo. Także wielkość cząsteczek 
substancji czynnej ma wpływ na szybkość wchłaniania 
(te mniejsze, bardziej rozdrobnione łatwiej przechodzą 
przez błony biologiczne i szybciej dostają się do krwio-
biegu).

Z jedzeniem czy bez?

Często spotykamy na ulotkach zalecenie „spożyć go-
dzinę po posiłku” lub odwrotnie „w trakcie posiłku”: 
niektóre leki lepiej bowiem wchłaniają się w obecno-
ści jedzenia (np. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 
A, D, E, K najlepiej spożywać z bogatymi w tłuszcz 
pokarmami), tymczasem wchłanianie innych substan-
cji może zostać przez jedzenie zakłócone (np. zawarte 

PRZYJMOWANIE LEKÓW
przez pacjentów ze stomią

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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w sokach owocowych kwas cytrynowy może zakłó-
cić wchłanianie niektórych antybiotyków, a garbniki 
w kawie czy herbacie wchłanianie preparatów zawie-
rających m.in. żelazo). Z kolei sok z grejpfruta to sil-
ny inhibitor, hamujący aktywność CYP3A4, jednego 
z enzymów wątrobowych, odpowiedzialnego za me-
tabolizm wielu leków: zaburzenie jego funkcjonowa-
nia może powodować nadmierny wzrost stężenia da-
nej substancji w organizmie i groźbę przedawkowania 
leku. 

Są leki, które wchłaniają się przez śluzówkę już w ja-
mie ustnej. Jednak większość z nich wchłania się 
w dalszych częściach przewodu pokarmowego. Po 
wchłonięciu substancje czynne transportowane są za 
pośrednictwem krwi do tkanek. Ich stężenie w danej 
tkance będzie zależało w dużym stopniu od ukrwienia 
tkanki (więcej substancji czynnej znajdzie się w miej-
scach lepiej ukrwionych takich jak serce, mózg czy 
płuca, mniej w gorzej ukrwionych tkance tłuszczowej 
czy układzie kostnym), ale także od właściwości sub-
stancji, stopnia związania z białkami krwi itd. Substan-
cje czynne ulegają biotransformacji – ten proces zwa-
ny metabolizmem zachodzi głównie w wątrobie, ale 
także w przewodzie pokarmowym, płucach, nerkach 
czy skórze. Pozostałości leków są wydalane: przez 
nerki wraz z moczem, poprzez płuca z wydychanym 
powietrzem, z kałem, śliną czy potem. Mogą także 
przedostawać się do mleka karmiącej matki (i dalej do 
organizmu dziecka), z uwagi na to podczas karmienia 
piersią należy unikać m.in. leków przeciwbólowych 
zawierających np. naproksen i kwas acetylosalicylo-
wy. Zmetabolizowane leki mogą być też wydzielane 
wraz z żółcią ponownie do przewodu pokarmowego: 
mechanizm ten może przedłużyć działanie niektórych 
leków.

Wchłanianie ze stomią

U niektórych pacjentów ze stomią zaburzony może być 
jeden z wymienionych wcześniej etapów – wchłanianie 
leku. Leki mogą być co prawda wchłaniane w całym 
przewodzie pokarmowym, ale zdecydowanie najwięk-
szą rolę w ich absorpcji odgrywa początkowy odcinek 
jelita cienkiego. Ta część przewodu pokarmowego ma 
dużą powierzchnię dzięki kosmkom jelitowym, stosun-
kowo duży przepływ krwi sprzyja wchłanianiu, panuje 
tu też optymalne pH dla wchłaniania większości leków.

Jelito grube, kolejny odcinek przewodu pokarmo-
wego, odgrywa niewielką rolę we wchłanianiu leków. 
Nieliczne leki, które w znacznym stopniu wchłaniają się 
w jelicie grubym, to niektóre formy leków o przedłużo-
nym uwalnianiu i leki, które działają przede wszystkim 
w jelicie grubym. 

W większości przypadków sama obecność stomii 
nie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na 
wchłanianie leków. Kluczowe znaczenia ma natomiast 
długość pozostałego jelita cienkiego, a dokładniej po-
wierzchnia jego błony śluzowej. Skrócenie jelita może 
mieć wpływ na stężenie leku we krwi (tzw. biodostęp-

ność) i to jak szybko i w jakim stężeniu dociera do 
miejsca działania. Określenie długości pozostałego 
odcinka jelita jest więc bardzo istotną informacją dla 
lekarza. Innym ważnym czynnikiem jest to, w jakim sta-
nie jest błona śluzowa pozostałego odcinka jelita. Leki 
lepiej wchłaniają się u pacjentów z zachowaną zastaw-
ką krętniczo-kątniczą (czyli miejscem, w którym jelito 
cienkie przechodzi w jelito grube) i z zachowanym je-
litem grubym. Pacjenci z ileostomią są więc znacznie 
bardziej narażeni na problemy z wchłanianiem leków 
niż pacjenci z kolostomią.

Brak działania leczniczego konkretnego leku u pacjen-
tów ze stomią nie musi jednak koniecznie oznaczać, 
że lek należy zmienić albo odstawić. Przyczyną mogą 
być problemy z wchłanianiem, które można przynaj-
mniej częściowo przezwyciężyć. Często możliwe jest 
przyjmowanie innej formy leku. Ogólna reguła jest 
taka, że pacjenci z ileostomią powinni przyjmować 
raczej formy leków, które szybko ulegają rozpuszcze-
niu i wchłanianiu. Leki w postaci płynnej (np. syropy 
zamiast tabletek), kapsułek żelatynowych czy niepo-
wlekanych tabletek są zazwyczaj lepiej wchłaniane niż 
inne doustne formy leków. Niewskazane są tabletki 
o przedłużonym uwalnianiu albo tabletki dojelitowe. 
Tabletki o przedłużonym działaniu są specjalnie stwo-
rzone w taki sposób, aby uwalniały substancję czynną 
powoli i w małym stężeniu. Z kolei tabletki dojelitowe 
są pokryte powłoczką, która ma zapobiegać podraż-
nieniu błony śluzowej żołądka. Obie te formy leków 
mogą powodować, że u stomików lek nie wchłonie 
się w wystarczającym stopniu. Zaleca się obserwo-
wanie, czy w worku stomijnym nie pojawiają się nie-
rozpuszczone tabletki. Może to oznaczać, że lek nie 
uwolnił się i nie wchłonął się. Innym sposobem jest 
próba rozpuszczenia tabletki w szklance z wodą. Jeśli 
nie rozpuści się w ciągu ok. pół godziny, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że nie wchłonie się prawidło-
wo u osoby z ileostomią. Ważne jest też aby, w miarę 
możliwości monitorować działanie leku.

Bardzo ostrożnie należy stosować środki o działaniu 
przeczyszczającym, zwłaszcza u osób z ileostomią. 
Należy też uważać z lekami, które mają takie działa-
nie uboczne, np. niektóre leki przeciwdepresyjne. 
W przypadku niektórych leków może okazać się ko-
nieczne stosowanie innych form leków. Na przykład 
witamina B12 wchłania się głównie w jelicie grubym, 
więc u stomików często stosuje się zastrzyki zamiast 
tabletek zawierających witaminę B12. U kobiet z ile-
ostomią może być też wskazane stosowanie terapii 
antykoncepcyjnej w formie zastrzyków lub plastrów.

Podsumowując, zawsze skonsultuj się z lekarzem albo 
farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania no-
wych leków, suplementów diety czy nawet produktów 
ziołowych. Upewnij się, że Twój farmaceuta wie, że je-
steś stomikiem. Obserwuj, czy przyjmowane tabletki 
nie pojawiają się w worku stomijnym. ■
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Mimo znacznych postępów lecze-
nia jedna trzecia chorych na raka jelita 
grubego umrze z powodu tej choroby. 
Jednym z najważniejszych czynników ry-
zyka raka jelita grubego jest wiek. 90% 
przypadków tej choroby wykrywa się 
u osób po 50. roku życia, chociaż może 
ona wystąpić także u osób bardzo mło-
dych. Dlatego w każdym wieku zwraca-
my uwagę na tak zwane objawy alarmo-
we, wskazujące na konieczność szybkiej 
diagnostyki.

Polipy	jelita	grubego

Pacjenci często nie mają świado-
mości, że wczesny rak jelita grubego 
może nie dawać żadnych objawów. 
Zachęcani do badań profilaktycz-
nych odpowiadają, że przecież czu-
ją się świetnie i nie mają problemów  
z jelitami. Zgłaszają się do lekarza zwy-
kle w momencie wystąpienia krwawie-
nia z odbytu lub znacznej utraty wagi, 
albo nieprawidłowych wyników badań 

krwi. Tymczasem około 30% osób po 
50 roku życia ma w jelicie grubym zmia-
ny przedrakowe czyli gruczolaki, zwane 
potocznie polipami.

Ogromna większość przypadków raka 
jelita grubego powstaje właśnie z takich 
polipów. Polipy najczęściej nie dają żad-
nych objawów. Część polipów nigdy nie 
przekształci się w raka, ale wiadomo, 
że wykonywanie badań w celu wykry-
cia i usunięcia polipów bardzo znacznie 
zmniejsza ryzyko zachorowania na no-
wotwór złośliwy jelita grubego.

W	jaki	sposób	uchronić	
się	przed	rakiem?

W prewencji raka jelita grubego dużą 
rolę odgrywa prawidłowa dieta (bogata 
w warzywa i owoce, uboga w czerwo-
ne mięso). Wydaje się, że pewną nie-
wielką rolę ochronną może odgrywać 
także spożycie mleka i nabiału. Wyraź-

nie mniejsze ryzyko zachorowania ob-
serwuje się również u osób dbających  
o regularny wysiłek fizyczny. Mechanizm 
tego zjawiska nie jest znany i prawdo-
podobnie nie zależy wprost od samej 
masy ciała.

W celu zmniejszenia ryzyka inwazyj-
nego (złośliwego) nowotworu jelita za-
leca się opisane powyżej badania prze-
siewowe, wykonywane w regularnych 
odstępach czasu począwszy od 50 roku 
życia u osób o przeciętnym ryzyku, lub 
od 40 roku życia u osób z obciążonym 
wywiadem rodzinnym (z jednym lub 
więcej krewnym pierwszego lub drugie-
go stopnia z rozpoznanym rakiem jelita 
grubego).

Najważniejsze jest jednak, by nie bać 
się szukać pomocy lekarskiej w sytuacji, 
gdy coś nas niepokoi. Wiele osób od-
wleka wizytę u lekarza z obawy przed 
rozpoznaniem choroby nowotworowej, 
tymczasem wczesne wykrycie nawet tak 

Tekst: Tomasz Jastrzębski

PROFILAKTYKA 
RAKA JELITA 
GRUBEGO 

Rak jelita grubego pozostaje drugą co do częstości przyczyną zgonów  
z powodu choroby nowotworowej. Dla przeciętnej osoby, bez 
dodatkowych czynników ryzyka, ryzyko zachorowania na raka jelita 
grubego w ciągu całego życia wynosi około 5%. U osób z obciążonym 
wywiadem rodzinnym ryzyko to jest dwukrotnie większe. Jak w przypadku 
każdego nowotworu, szansa wyleczenia jest największa we wczesnym 
stadium choroby. Niestety u około 25% chorych rozpoznanie stawia się 
za późno, już w momencie wystąpienia przerzutów.
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poważnej choroby, jaką jest rak jelita 
grubego, wiąże się z dużą szansą całko-
witego wyleczenia.

• Objawy alarmowe wskazujące na 
konieczność pilnej diagnostyki:

• Obecność krwi w stolcu
• Niezamierzona utrata wagi
• Niedokrwistość (anemia) z niedo-

borem żelaza
• Narastające bóle brzucha, często 

w nocy

Histopatologia 
raka	jelita	grubego

W jelicie grubym przeważają guzy o hi-
stologicznym typie gruczolakoraka cew-
kowego. Gdy komponenta guza zawiera 
komórki sygnetowate (rak sygnetowa-
tokomórkowy) bądź utkanie drobno-
komórkowe, rzadko spotykane, można 
spodziewać się gorszego rokowania.

Anatomicznie rak jelita grubego loka-
lizuje się: w odbytnicy (30–50%), esicy 
(15–20%), wstępnicy (14%), poprzecz-
nicy (9%) i zstępnicy (6%); łącznie cała 
okrężnica przeważa nad odbytnicą.

Ocena patologa preparatu musi 
umożliwiać określenie cech klasyfika-
cji TNM, zawierać informacje o inwazji 
naczyń krwionośnych i limfatycznych,  
a także pozwalać na ocenę doszczętno-
ści resekcji - cecha R (R0 wolny margines 

mikroskopowy, R1 wolny margines ma-
kroskopowo, mikroskopowo obecność 
komórek w linii cięcia chirurgicznego, 
R2 dodatnie marginesy makro i mikro-
skopowe).

Wskazane jest także umieszczenie 
informacji o stopniu złośliwości histo-
logicznej nowotworu, wielkości margi-
nesu radialnego oraz odsetku żywych 
komórek nowotworowych w guzie  
u chorych po przedoperacyjnej chemio-
terapii (ypTNM).

Objawy	raka	jelita	grubego

We wczesnych stadiach choroby obja-
wy nie występują, są skąpe bądź niespe-
cyficzne: ból brzucha i wzdęcia, które 
mogą sugerować mniej groźne dolegli-
wości, kojarzone często z błędem die-
tetycznym, przyjmowanymi lekami, ob-
jawami ze strony dróg żółciowych czy 
wynikającymi z choroby wrzodowej.

25

ŻYCIE ZE STOMIĄ

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



Bywa również i tak, że rak jelita grubego przez długi 
czas nie daje żadnych objawów, a diagnoza stawiana jest 
przypadkowo podczas kontrolnej kolonoskopii. Chorzy 
objawowi zgłaszają różne dolegliwości w zależności od 
umiejscowienia guza pierwotnego: rakom prawej poło-
wy okrężnicy najczęściej towarzyszy osłabienie ogólne, 
brak łaknienia, krew w stolcu (często utajona, nie obja-
wowa), anemia bez innych objawów ze strony przewodu 
pokarmowego (okresowe spadki poziomów hemoglobi-
ny), utrata masy ciała, rzadziej natomiast zmiana rytmu 
wypróżnień.

Chorzy z nowotworem w lewej części okrężnicy i od-
bytnicy częściej skarżą się na zaparcia (postępujący 
naciek komórek nowotworowych powoduje stopniową 
okluzję światła jelita i upośledzenie jego drożności), na-
przemiennie z biegunkami, trudności z wypróżnieniem 
- stolce twarde, „ołówkowate”, wzdęcia, kurczowe bóle 
brzucha, postępujące objawy niedrożności. Nowotwo-
rom nisko zlokalizowanym (odbytnica) towarzyszy uczu-
cie niepełnego wypróżnienia, naglące i bolesne parcia, 
świeża krew w stolcu.

Chorzy operowani z powodu raka jelita grubego w 
około 20% diagnozowani są w stadium rozsiewu. Nowo-
twór jelita grubego rozprzestrzenia się drogą krwiono-
śną lub limfatyczną, a także przez ciągłość w obrębie 
jamy otrzewnej, zajmując sąsiednie narządy. Najczęstsze 
przerzuty raka jelita grubego występują w wątrobie, płu-
cach (droga krwionośna), węzłach chłonnych, w obrębie 
jamy otrzewnej, a także ostatecznie w kościach i mózgu. 
Przerzutom towarzyszą objawy charakterystyczne dla 
zajętego narządu.

Ocena	zaawansowania	raka	jelita	grubego

W przypadku raka jelita grubego, pierwszym badaniem 
jest kolonoskopia - umożliwia ocenę całego jelita grubego, 
poza tym pozwala na usunięcie polipów i w przypadku istnie-
nia guza, na pobranie materiału do badania histologiczne-
go. Poza tym wykonuje się następujące badania obrazowe: 
USG, tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy 
(przerzuty do narządów miąższowych, powiększone węzły 
zaotrzewnowe i okolicy guza, wielkość guza, naciekanie - 
resekcyjność), RTG lub TK klatki piersiowej, EUS. Rezonans 
magnetyczny MR pozwala na ocenę głębokości nacieku no-
wotworowego w ścianie odbytnicy i określenie wskazań do 
radioterapii przedoperacyjnej, stąd w tym umiejscowieniu 
guza powinien być badaniem z wyboru.

W chorobie przerzutowej zakres badań obrazowych ustalany 
jest indywidualnie w zależności od sposobu leczenia. Badanie 
PET wykonuje się głównie u chorych z podejrzeniem przerzu-
tów w badaniu TK (niejasny obraz i brak możliwości weryfika-
cji) oraz z przerzutami resekcyjnymi na podstawie badania TK, 
przed podjęciem decyzji o ich operacyjnym leczeniu.

U każdego chorego należy oznaczyć przedoperacyjne 
stężenie markera CEA - nie jest to badanie specyficzne, ale 
umożliwia monitorowanie chorego po leczeniu i w okresie 
odległym daje możliwość kontroli choroby (wznowa bioche-
miczna). Śródoperacyjna ocena obecności komórek nowo-
tworu w płynie z jamy otrzewnej daje obraz inwazyjności pro-
cesu i ewentualnych wskazań do zastosowania chemioterapii 
pooperacyjnej.

Rozsiew nowotworu w jamie otrzewnej - naciek otrzewnej, 
obecność wszczepów otrzewnowych jest wskazaniem do 
zastosowania, po całkowitej cytoredukcji chemioterapii do-
otrzewnowej w hipertermii (HIPEC). ■

Chorzy operowani 
z powodu raka jelita 

grubego w około 20% 
diagnozowani są w stadium 
rozsiewu. Nowotwór jelita 
grubego rozprzestrzenia 

się drogą krwionośną 
lub limfatyczną, a także 

przez ciągłość w obrębie 
jamy otrzewnej, zajmując 

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

Bydgoszcz
ul. Łomżyńska 48A
tel. 535 527 532
Toruń
ul. Łyskowskiego 18
tel. 56 658 35 56

Województwo	lubuskie
Zielona Góra
Specjalistyczne Centrum 
Medyczne (pokój 24)
ul. Anieli Krzywoń 2
68 458 55 44
Świebodzin
ul. Łąki Zamkowe 12
68 458 55 44

Częstochowa
MB MEDICA
ul. Nowowiejskiego 20
34 324 66 77

Województwo	warmińsko-mazurskie
Elbląg
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A. Komeńskiego 35 (gabinet 114)
607 330 744

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

Województwo	zachodniopomorskie
Szczecin
ul. Łucznicza 64
513 031 655

Województwo	
mazowieckie
Warszawa
Szpital na Solcu
ul. Solec 99
665 788 008
Warszawa 
Centrum Medyczne 
DARMED
ul. Bystrzycka 50
668 645 837

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

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

Słupsk
NZOZ Vesalius
Aleja Henryka Sienkiewicza 5
59 810 87 94
Gdańsk
ul. Jana Pawła II 3D
58 718 81 76

Województwo	śląskie
Dąbrowa Górnicza
ul. Szpitalna 13
32 621 20 00
Katowice
ul. 3- go Maja 11
32 781 53 33 lub 603 322 303

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miesięczna wysokość limitów:
• kolostomia: 300 zł • ileostomia: 400 zł  • urostomia: 480 zł
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Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ; ang. inflammatory bowel disease – IBD) to grupa 
chorób przewlekłych o nieznanej etiologii, do których zaliczamy chorobę Leśniowskiego-Cro-
hna (ChLC), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG; łac. colitis ulcerosa – CU), zapalenie 
nieokreślone (ang. indeterminate colitis – IC) oraz zapalenie mikroskopowe. Choroby te do-
tykają zarówno dzieci, jak i dorosłych jednak zazwyczaj zapadają na nie osoby młode między 
20 a 35 rokiem życia. Najczęstszymi objawami nieswoistych zapaleń jelita (NZJ) są przewlekłe 
biegunki, zaparcia, silne bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, utrata masy 
ciała, zmęczenie czy osłabienie. U każdego pacjenta przebieg choroby bywa różny. Niektórzy 
dobrze reagują na leczenie, a ich okresy remisji choroby są długie. Są też tacy, których okresy 
zaostrzeń są bardzo częste, a przebieg choroby jest ciężki i niekiedy pojawia się konieczność 
resekcji jelita czy wyłonienia stomii.

Tekst: Agnieszka Kowalczyk

Występowanie	lęku	i	depresji	
oraz	innych	zaburzeń	psychicznych	
w nieswoistych chorobach 
zapalnych jelit
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Życie z chorobą przewlekłą jest bar-
dzo trudne i wielu pacjentów nie potrafi 
się z tym pogodzić. Częste zaostrzenia 
choroby, jej przebieg, liczne zabiegi 
chirurgiczne, stomia czy zmiany w wy-
glądzie fizycznym sprawiają, że potrafi 
ona znacznie pogorszyć jakość życia 
pacjentów. Ponadto ma wpływ na wiele 
płaszczyzn funkcjonowania człowieka: 
negatywnie odbija się na sferze zawo-
dowej, finansowej, ogranicza aktywność 
społeczną, fizyczną, zaburza obraz wła-
snego ciała, wpływa na jakość życia sek-
sualnego, co może doprowadzić chore-
go nawet do depresji [1].

Niekiedy pacjenci opisują, że wystą-
pienie pierwszych objawów choroby 
poprzedził silny stres lub traumatyczne 
przeżycie jednak związek ten nie został 
udowodniony naukowo. Obserwacje 
niektórych psychologów pracujących 
z chorymi na NZJ wskazują, że pacjenci 
Ci cechują się nadmierną ambicją, wraż-
liwością na opinię otoczenia i chęcią 
sprostania wyzwaniom z jednoczesnym 
zamknięciem w sobie. Nie ma jednak 
niezbitych dowodów na to, że choroba 
częściej występuje u osób z określonym 

typem osobowości. Nie możemy więc 
stwierdzić, że psychika ma wpływ na po-
wstanie choroby. Wiemy natomiast, że 
psychika ma ogromny wpływ na prze-
bieg choroby. W sytuacji silnego stresu 
np. w pracy czy szkole wielu pacjentów 
czuje się gorzej, nasilają się biegunki, 
bóle brzucha czy nawet mogą wystą-
pić stany podgorączkowe. Objawy te 
nie koniecznie są związane z nasilonym 
stanem zapalnym jelita, ale mogą być 
związane ze zmniejszeniem tolerancji na 
ból i wpływem psychiki na motorykę je-
lita [2]. Charakter chorób przewlekłych 
jakimi są nieswoiste zapalenia jelita, ich 
przebieg i specyfika objawów są przy-
czyną różnych następstw emocjonal-
nych u chorujących dzieci oraz ich rodzi-
ców. Wnioski płynące z badań wskazują, 
że u dzieci i młodzieży z NZJ częściej 
niż u ich zdrowych rówieśników docho-
dzi do zakłóceń emocjonalnych, a co za 
tym idzie znacznie częściej diagnozuje 
się u nich depresję (ok. 20-30%). Z kolei 
występowanie depresji u pacjentów pe-
diatrycznych chorujących na nieswoiste 
zapalenie jelit ma silny związek z nasile-
niem choroby, depresji u matek i innymi 
czynnikami rodzinnymi [3].

Wśród pacjentów z NZJ częściej wy-
stępują zaburzenia psychiczne, których 
obecność ma wpływ na przebieg cho-
roby. Mimo że zaburzenia psychiczne 
często występują u osób z NZJ, pacjenci 
nadal nie są poddawani badaniom prze-
siewowym mającym na celu wykrycie 
ich objawów, w związku z czym zabu-
rzenia te nie są leczone. Z prac epide-
miologicznych wynika, że najczęstszy-
mi zaburzeniami psychicznymi w NZJ  
są depresja i lęk [1].

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
stwierdziła, że do 2020 roku depresja 
stanie się drugą co do częstości wystę-
powania chorobą na świecie, ze średnią 
częstością w ciągu życia sięgającą 15%. 
Dowody zebrane w ciągu ostatnich 20 
lat wskazują na zapalne podłoże de-
presji a jej występowanie jest związane  
z występowaniem chorób przewlekłych 
i somatycznych [4].

Według badań współczynnik za-
chorowalności na depresję wśród pa-
cjentów z NZJ wynosi między 15-30%.  
Z kolei częstość występowania lęku  
w tej grupie pacjentów wynosi 29-35% 
w okresie remisji choroby, natomiast  
w okresie zaostrzenia sięga nawet 80% 
[1]. Zarówno u dzieci jak i osób w wieku 
podeszłym z ChLC zauważono związek 
między współwystępowaniem depresji 
a nasileniem aktywności choroby.

Częstość występowania depresji 
wśród pacjentów z NZJ jest podobna do 
pacjentów chorujących na inne choroby 
przewlekłe m.in. reumatoidalne zapale-
nie stawów, cukrzyca czy niewydolność 
serca, jednak to pacjenci z nieswoisty-
mi zapaleniami jelita są uznawani za 
szczególnie podatnych na rozwinięcie 
depresji czy lęku. Do czynników ryzyka 
rozwoju depresji zaliczamy: płeć żeńską, 
aktywną chorobę, agresywny charakter 
choroby przejawiający się koniecznością 
leczenia biologicznego, obecnością 
przetok w historii choroby, zmian oko-
łoodbytniczych czy interwencji chirur-
gicznych. Stwierdzono, że u 16% osób 
chorujących na chorobę Crohna oraz  
u 11% z wrzodziejącym zapaleniem 
jelita grubego depresja poprzedziła 
agresywny przebieg choroby w okresie  
5 lat. Ponadto w przypadku pacjentów  
z chorobą Crohna, samo wystąpienie 
depresji przed zachorowaniem zwięk-
sza ryzyko przeprowadzenia zabiegu 
chirurgicznego. Obecność lęku i de-
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presji dodatkowo zwiększa ryzyko konieczności stosowania 
glikokortykosteroidów w WZJG oraz leków immunosupre-
syjnych, anty-TNFα i glikokortykosteroidów u chorych na 
ChLC. Skutkiem negatywnym depresji w przebiegu NZJ jest 
niewątpliwie bardziej agresywny przebieg choroby, większe 
ryzyko jej nawrotu czy krótsze okresy remisji, a nawet może 
mieć wpływ na pozytywne efekty leczenia biologicznego. 
Zauważono, że u osób leczonych infliximabem chorujących 
na NZJ oraz depresję wystąpił wzrost ryzyka niepowodzenia 
terapii (brak remisji choroby oraz konieczność powtórnego 
leczenia). Według badań lęk i depresja są dodatkowym czyn-
nikiem zwiększającym ryzyko zapadnięcia na NZJ, jednak po-
mimo badań i obserwacji nadal potrzeba więcej badań aby 
uznać je za czynnik ryzyka rozwoju NZJ [1].

Warto wspomnieć o badaniach przeprowadzonych przez 
The Manitoba IBD Cohort Study w kierunku zespołu lęku 
napadowego, zespołu lęku uogólnionego i zaburzeń obse-
syjno-kompulsywnych, z których wynika, że chorobowość 
chorych na NZJ jest większa niż w populacji ogólnej - na po-
ziomie 8% w przypadku zespołu lęku napadowego, 13,4% 
zespołu lęku uogólnionego oraz 2,8% zaburzeń obsesyjno-
-kompulsywnych[1].

Istnieje znaczna różnica w występowaniu zaburzeń psy-
chicznych między pacjentami chorującymi na chorobę Le-
śniowskiego-Crohna a pacjentami z wrzodziejącym zapa-
leniem jelita grubego. Pacjenci z ChLC wykazują więcej 
dysfunkcji psychicznych niż pacjenci z WZJG, często mają 
usposobienie nerwicowe lub depresyjne, cierpią na silne leki 
i mają znacznie obniżoną energię życiową [6].

Dotychczasowe badania wskazują jednoznacznie, że stres 
i stan psychiczny wpływają na przebieg nieswoistych chorób 

zapalnych jelita. Wiemy natomiast, że na NZJ częściej chorują 
osoby o szczególnej psychice – nadwrażliwej, a jednocześnie 
ksobnej. Zaobserwowano także, że w wielu przypadkach uraz 
psychiczny, stres czy trudna sytuacja życiowa często związa-
ne są z początkiem wystąpienia objawów choroby. Również 
zaostrzenia choroby niekiedy są związane z sytuacjami stre-
sowymi. Z przeprowadzonych przez austriackich i kanadyj-
skich uczonych badań wynika, iż istnieje znacząca zależność 
między czynnikami psychologicznymi takimi jak: depresja, 
obniżona samoocena stanu zdrowia, lęk, a częstością wystę-
powania zaostrzeń choroby. Po wpływem stresu ośrodkowy 
układ nerwowy wpływa na jelitowy układ nerwowy i przewód 
pokarmowy, co może spowodować zaostrzenie procesu za-
palnego oraz innych dolegliwości m.in. biegunki czy bólów 
brzucha. Stan zaostrzenia choroby wywołuje u pacjenta stres 
i tworzy się błędne koło [5].

W ostatnich latach wciąż przybywa dowodów na wzajemne 
oddziaływanie depresji i stanu zapalnego w jelitach. Upośle-
dzenie bariery jelitowej jest ważną kwestią w mechanizmie 
powstania nieswoistego zapalenia jelita, mogącym wpływać 
także na zwiększenie podatności na depresję. Większa za-
chorowalność na depresję i lęk wśród pacjentów z NZJ jest 
spowodowana złożonymi interakcjami miedzy procesem za-
palnym toczącym się w jelitach, zaburzeniami immunologicz-
nymi a mózgiem [1].

Podsumowując choroby zapalne jelit dotykają zazwyczaj 
osoby wrażliwe na opinie otoczenia, nadmiernie ambitne, 
chcące sprostać wyzwaniom z jednoczesnym zamknięciem 
w sobie. Często wystąpienie pierwszych objawów NZJ po-
przedzone jest silnym stresem, problemami życiowymi czy 
traumatycznym przeżyciem w przeszłości. Osoby chorujące 
na chorobę Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapa-
lenie jelita grubego częściej są narażone na występowanie 
zaburzeń psychicznych w tym lęku i depresji. Te z kolei mają 
ogromny wpływ na sam przebieg choroby i leczenie. U pa-
cjentów, u których stwierdzono depresję i stany lękowe za-
obserwowano zwiększone ryzyko konieczności stosowania 
wielu silnie działających leków, agresywny przebieg choro-
by, wzrost ryzyka jej nawrotu a nawet krótsze okresy remisji. 
Depresja może mieć także negatywny wpływ na pozytywne 
efekty leczenia biologicznego. Dlatego tak ważne jest od-
powiednie rozpoznanie choroby i leczenie. Pomocna może 
okazać się nie tylko psychoterapia, ale także spotkania grup 
wsparcia, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych nie tylko 
osób dotkniętych chorobą, ale także ich bliskich.

1. Nowakowski J., Chrobak A., Dudek D. Zaburzenia psychiczne w nieswo-
istych zapaleniach jelit – współistniejące zaburzenia psychiczne i mechani-
zmy biologiczne. Psychiatria Polska 2016; 50(6): 1157-1166.
2. Mossakowska M. Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniow-
skiego-Crohna. Wydawnictwo Towarzystwo J-elita. Gliwice 2016.
3. Pyra M., Rybka-Król Z. Psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów 
z chorobami i zaburzeniami gastroenterologicznymi. Dziecko chore na nie-
swoiste zapalenie jelit (NZJ) i jego rodzina W: Gastroenterologia dziecięca 
– poradnik lekarza praktyka. Red. Albrecht P. Wydawnictwo Czelej. Lublin 
2014; 346-350.
4. Rudzik L., Frank M., Szulc A. i wsp. Od jelit do depresji – rola zaburzeń 
ciągłości bariery jelitowej i następcza aktywacja układu immunologicznego 
w zapalnej hipotezie depresji. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7, 
2: 76–84.
5. https://j-elita.org.pl/przyczyny-choroby/czynniki-psychosomatyczne/ - 
2017.09.28
6. Andrzejewska J., Talarska D. Jakość życia w nieswoistych zapaleniach jelit. 
Analiza i walidacja nowego narzędzia badawczego. Przegląd Gastroentero-
logiczny 2009; 4 (2): 88–92.
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Mam na imię Tomek. Mam 26 lat. Pasjonuję się ja-
pońskim anime i mangą. Uwielbiam grać w piłkę nożną 
i oglądać ją. A moją miłością, oprócz narzeczonej, są 
kulturystyka i fitness.

Tyle pokrótce o mnie. Co wyróżnia mnie spośród tłu-
mu? Na pozór nic, ale mało kto wie, że od 2009 roku 
choruję na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.  
Dostałem od życia taki spóźniony prezent urodzinowy 
na osiemnastkę. Na początku choroba była bagate-
lizowana, zdarzały się ślady krwi w stolcu itp. Im dalej  
w las, tym ciemniej. Doszły nagłe parcia na stolec, wy-
cieki treści o dziwnej strukturze. Zrobiliśmy kolonosko-
pię i co się okazało? Mayo Score III. (I = małe zmiany, 
choroba nieaktywna, III = armagedon). Przez chorobę 
nie mogłem prowadzić normalnego życia dwudziesto-
latka. Adios imprezy, spotkania ze znajomymi, alkohol, 
przygody - to już nie dla mnie. Przed każdym wyjściem 
na dłużej niż godzinę, albo co gorsza w miejsce niezna-

Cześć, jestem Tomek, nie mam jelita grube-
go i chcę zostać pierwszym na świecie kultu-
rystą z ileostomią.

Początek brzmi jak meeting AA, druga część 
tego zdania powoduje, że myślisz „ale koleś 
ma przekichane”, a gdy dojdziesz do końca 
tego zdania myślisz… „świr, po prostu świr”.

Zacznijmy od początku.

Otwórz się na świat!
Tekst: Tomasz Panfic
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ne, musiałem siedzieć w toalecie, załatwiać się „na zapas”. 
Każde takie wyjście to była też operacja logistyczna z pla-
nowaniem gdzie na mojej trasie będą dostępne toalety.  
Musiałem być przygotowany w razie awarii. Jeśli nie mieliście 
podobnych doświadczeń nie wiecie, że najgorsze są stacje 
metra. To ulubione miejsce bezdomnych, zwłaszcza zimową 
porą. Wielokrotnie musiałem się dobijać do drzwi, używając 
różnych argumentów. Groźba, że w desperacji usiądę temu 
człowiekowi na kolanach zazwyczaj działała. Szczególnym 
sentymentem darzę fast foody. Wielokrotnie mnie ratowały. 
Pomijam fakt, że musiałem kupić cokolwiek, żeby dostać na 
paragonie kod do łazienki. Zazwyczaj po zamówienie wraca-
łem po 10 minutach z miną człowieka, który przed chwilą wy-
grał życie. Brzmi jak przygoda życia? Aż tak różowo nie było.

Próbowałem uciec w sport i zapisałem się na siłownię.  
A potem po prostu zakochałem się w kulturystyce. Dlaczego 
akurat w niej? Ten sport jest trochę jak choroba. Tutaj nie 
można przygotowywać się przez 3 miesiące żeby pojechać na 
zawody, potem odpuścić a za kolejne 3 miesiące znowu wró-
cić do treningów i liczyć na wygraną. Kulturystą jesteś 24 go-
dziny na dobę, okrągły rok. Nie ma tutaj miejsca na wakacje, 
każdy dzień musi być zaplanowany, organizm musi wiedzieć, 
o której godzinie dostanie jeść, o której będzie trenował.  
To wszystko wymaga żelaznej dyscypliny. Dodatkowo pozwa-
la mi uciec w mój Eden, jest azylem. Na treningu nic inne-
go się nie liczy, jestem ja i żelastwo. Dla mnie to też świetny 
sposób na odreagowanie wszystkich stresów i wątpliwości. 
To tak jak w walce z chorobą - jak pofolgujesz sobie z jedze-
niem, na skutki nie trzeba długo czekać. Tutaj jest to samo. 
Wystarczą dzień-dwa przerwy i forma zaczyna się rozmywać. 
Moim marzeniem było zbudować sylwetkę pokroju Arnolda 
Schwarzeneggera lub Doriana Yates’a. Niestety los bardzo 
szybko zweryfikował moje marzenia. Jak tylko udało mi się 
wpaść w rutynę, nauczyć podstaw treningu, pilnować die-
ty, dbać o siebie to choroba stwierdziła, że zrobi mi psikusa  
i wyśle mnie do szpitala. I tak wpadłem w błędne koło.

Ciekawe jest to, że na początku żaden z lekarzynie chciał mi 
wierzyć, że choruję, bo z powodu treningów i dyscypliny przy 
wzroście 184 cm ważyłem około 90-95 kg. Nie były to same 
mięśnie, bo zawsze byłem trochę misiowaty, ale wyglądałem 
po prostu na zdrowego człowieka, a pacjenci z Crohnem  
i WZJG to przeważnie osoby drobne i bardzo szczupłe. Mor-
fologia krwi obnażała smutną prawdę. Ten miś miał hemo-
globinę 8 g/dl przy normie na poziomie 13-14 g/dl i powy-
żej. Pozostałe badania przynosiły dalsze rewelacje. Diagnoza 

Plany na przyszłość. To tak 
fajnie brzmi, że muszę to po-
wtórzyć: plany na przyszłość. 
Mam, dużo, i będę je wcielać 
w życie, po kolei. 
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była dla mnie wielkim ciosem. Kilka 
następnych lat wyglądało jak spirala: 
szpital – rekonwalescencja - powrót do 
treningów - poprawa formy - szpital…  
i tak w kółko. Próbowałem już wszyst-
kich terapii, zaczynając od mesalazyny, 
sulfalazyny, poprzez steroidy, immuno-
supresanty, antybiotyki, na cyklospo-
rynie i biologii kończąc. Generalnie  
w nocy świecę na zielono, czekam tylko 
aż wyrośnie mi trzecia ręka.

Wszystkie terapie powodowały chwi-
lowo względną remisję i polepszenie 
stanu. Ale mój organizm to nie gapa i po 
kilku tygodniach orientował się, co się 
dzieje i na nowo rozpoczynał ofensywę. 
Byłem na skraju załamania psychiczne-
go, pokruszyło mi się wiele kontaktów 
ze znajomymi. Część ludzi odwróciła się 
ode mnie, ponieważ nie mogłem spę-
dzać z nimi tyle czasu, ile dotychczas. 
Najgorszym ciosem było odwrócenie 
się „przyjaciół” z siłowni, którzy stwier-
dzili, że jestem SŁABY, bo nie pilnuję 
diety i nie trenuję, tylko leżę w domu  
i zajadam słodycze. To fakt, tak było, ale 
wtedy był to dla mnie jedyny sposób na 
poradzenie sobie z tym wszystkim. Nie 
miałem siły wstać z łóżka, wyjść po bułki 
do sklepu, nie mówiąc o siłowni czy pil-
nowaniu reżimu diety.

Wsparcie rodziny, najbliższych i mojej 
drugiej połówki, pozwalało mi mieć pro-
mień nadziei, taką iskierkę. Pod koniec 
2016 roku podjąłem w końcu decyzję, 
że jestem gotowy na operację. Co ma 
być, to będzie, ale nie będę ani dnia 
dłużej niewolnikiem tego parszywego 
choróbska. Na operację poszedłem w 
stanie względnej remisji, przynajmniej 
badania krwi były dobre. Trafiłem na 
świetnego fachowca, jakim jest pan 
prof. Wiesław Tarnowski. Wytłumaczył 
mi wszystko i wziął pod swoje skrzydła. 
Operacja przebiegła zgodnie z planem, 
a po 10 dniach byłem już w domu i za-
cząłem nowe życie. Na początku trafi-
łem na mały schodek. Po kilku dniach 
pobytu w domu pojawiły się problemy 
z oddawaniem moczu, początkowa dia-
gnoza: zapalenie pęcherza. Zdarza się. 
Sądziłem, że czeka mnie tydzień leków 
i będzie po sprawie. Nie było… okazało 
się, że po cewniku zrobiło mi się zwęże-
nie w cewce, co spowodowało, że mocz 
oddawałem co około 15 minut i do tego 
z częstotliwością kapania kranu. Bałem 
się, że od nacisku na pęcherz zrobi mi 
się przepuklina. Na szczęście jestem już 
po zabiegu i problem minął.

Początki ze stomią były trudne. Nie 
ma co ukrywać. Cieszyłem się z za-
biegu, bo miał zmienić moje życie, ale 
najpierw trzeba było nauczyć się obsłu-
giwać sprzęt. Najgorzej było z przecie-
kaniem pod płytką. Głównie na bokach. 
O ile w ciągu dnia dawałem sobie radę, 
bo zazwyczaj zdążyłem zapobiec wycie-
kowi, o tyle w nocy niestety zdarzały się 
wypadki. Na szczęście udało mi się do-
brać odpowiedni sprzęt i nie czuję się 
ograniczony w żaden sposób.

Plany na przyszłość. To tak fajnie 
brzmi, że muszę to powtórzyć: plany na 
przyszłość. Mam, dużo, i będę je wcie-
lać w życie, po kolei. Zamierzam wrócić 
zawodowo do sportu, być pierwszym 
na świecie ileostomikiem, który wystą-
pi w konkursie sylwetkowym jak równy 
z równym ze zdrowymi zawodnikami. Za 
mną już pierwsze ostre treningi i moja 
sylwetka nabiera zupełnie innych rysów.

Po wszystkich przejściach ze zdro-
wiem mogę wreszcie wrócić do aktyw-
ności zawodowej i dawać z siebie 100 
procent. A pracuję na pełen etat, w peł-
nym wymiarze godzin. Stomia nie sta-
nowi dla mnie żadnej przeszkody. Jedy-
ny problem, jaki mam w związku z pracą 
jest identyczny jak większości, bardzo 
nie lubię wstawać rano.

Swoją drogą los lubi nam chichotać 
nam za plecami. Po wszystkich pro-
blemach z jelitami i workiem na brzu-
chu przez dłuższy czas zajmowałem 
się sprzedażą pojemników na odpady 
niebezpieczne oraz koszy ulicznych. 
Praca biurowa w godzinach 8-16 nie 
była problemem. Spotkania z klientami  
w mieście? Bardzo chętnie! Od momen-

tu posiadania stomii to nie był problem. 
Nawet zwykły lunch z kolega z pracy 
nie musiał być poprzedzony wizytą  
w toalecie i załatwieniem się na zaś. Tu-
taj muszę zrobić ukłon w stronę szefa 
ponieważ nawet przed operacją miałem 
pełen komfort psychiczny, mogłem na 
spokojnie załatwiać wszystkie sprawy  
z lekarzami i przygotowaniami do zabie-
gu. Pracę mogłem zabierać do domu. 
Jestem jednak niespokojnym duchem  
i lubię sobie stawiać wysoko poprzecz-
kę. To był bardzo udany zawodowo 
okres w moim życiu, ale chciałem w peł-
ni odczuć wolność od choroby i być bli-
żej osób, które mają podobne problemy 
zdrowotne. I tak oto jestem przedstawi-
cielem medycznym. Praca w terenie jest 
wyzwaniem, ale przecież nie muszę się 
o nic martwić. Mam dobrze dopasowa-
ny sprzęt i pełną swobodę działania.

Gdybym mógł cofnąć się w czasie, 
zrobiłbym operację 8 lat wcześniej. Nie 
musiałbym borykać się z powikłaniami 
po lekach i innych eksperymentach.  
Jeśli dacie sobie szansę, życie może być 
piękne. Otwórzcie się na świat. Możemy 
robić wszystko to samo, co zdrowi ludzie 
– no może poza tarzaniem się w piachu 
bez worka - ale to nawet nie brzmi na 
tyle dobrze, żeby było, czego żałować. 
W życiu codziennym nie odczuwam żad-
nego piętna. Spacery, wizyty w pubach, 
restauracjach. Nie ma problemu. Z przy-
jemnością. Basen? Jasne. Dopiero teraz 
mogę zacząć żyć własnym życiem, bez 
żadnych barier! Jestem szczęśliwym 
człowiekiem i mam zamiar nadrobić to 
wszystko, co straciłem. Nie czuję się 
gorszy. Wy też się nie czujcie. ■

ŻYCIE ZE STOMIĄ

34

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
009001

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

Udogodnienia w podróży

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

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

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

ale nie chciałabym też za każdym razem tłu-
maczyć się z jej posiadania – komentuje Hanna 
Hybicka, stomiczka.

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

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

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

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

Karta jest przydatna m.in. w trakcie podró-
ży samolotem. Już w ponad połowie portów 
lotniczych w Polsce zostali przeszkoleni pra-
cownicy kontroli bezpieczeństwa oraz Straży 
Granicznej z pomocą Fundacji STOMAlife. 
Treść zaświadczenia towarzyszącego karcie 
jest dostępna w siedmiu językach: angielskim, 
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyj-
skim, włoskim oraz greckim, aby podróżowanie 
było wygodne także poza granicami Polski. ■

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

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

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

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

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

• disposable gloves and paper towels 

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

ENG

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

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

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

• gants jetables et serviettes en papier

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

FR

ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

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

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

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

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

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

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

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

Z poważaniem,

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

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

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

Polskie Towarzystwo Stomijne

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

35

ŻYCIE ZE STOMIĄ

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



prof.	dr	hab.	Tomasz	Banasiewicz

prof.	dr	hab.	n.	med.	Adam	Dziki prof.	dr	hab.	n.	med.	Piotr	Krokowicz

prof.	dr	hab.	n.	med.	Marek	Szczepkowski prof.	dr	hab.	n.	med. Maria	T.	Szewczyk prof.	dr	hab.	n.	med. Wiesław	Tarnowski

prof.	dr	hab.	n.	med. Grzegorz	Wallner prof.	dr	hab.	n.	med.	Wojciech	Zegarski

prof.	dr	hab.	n.	med.	Zoran	Stojčev

RADA
FUNDACJI

prof.	dr	hab.	Krzysztof	Bielecki

ŻYCIE ZE STOMIĄ

36

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



DŻENTELMEN
W KITLU 
wywiad	
z	Wojciechem	Zegarskim

Tekst: Fundacja STOMAlife
Zdjęcia z archiwum Wojciecha Zegarskiego

RADA
FUNDACJI
BLISKIE

SPOTKANIA
CZĘŚĆ	5

Wytrwałość i upór w dążeniu do jasno 
określonego celu to cenna umiejętność. Pro-
fesor Wojciech Zegarski, kierownik Katedry 
Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkolo-
gii w Bydgoszczy, mógłby być doskonałym 
nauczycielem, jak osiągać rzeczy na pozór 
nieosiągalne, jak łączyć nowoczesną medy-
cynę z szacunkiem dla dokonań poprzed-
ników i jak łączyć życie zawodowe z pasją. 
Przyznam, że to także osoba, do której wy-
słałabym niejednego pana po naukę ma-
nier i dobrego stylu. Doskonały fachowiec, 
lekarz o ludzkim sercu, dla którego pacjent 
jest stawiany zawsze na pierwszym miejscu  
i arbiter elegantiarum – to lista tylko podsta-
wowych spostrzeżeń, które ma się po spo-
tkaniu z Panem Profesorem, a zapewniam, 
pozytywnych wrażeń jest znacznie więcej.
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Fundacja	STOMAlife:	Trudno jest być kontynuatorem ro-
dzinnych tradycji?
Wojciech	 Zegarski: Medycyna jest dla mnie naturalnym 

środowiskiem, bo dziadek ze strony ojca i oboje moi rodzi-
ce ukończyli studia medyczne i bardzo poświęcali się temu 
zawodowi. A moja matka jako najmłodsza kobieta zrobiła ha-
bilitację w Gdańskiej Akademii Medycznej. To daje olbrzymią 
motywację. Otoczony medycyną od wczesnego dzieciństwa 
nie mogłem chyba wybrać niczego innego. Szczególnie, że 
widziałem ile zadowolenia i satysfakcji przynosi im ten wy-
bór. Wielokrotnie też towarzyszyłem mojej mamie na uczelni. 
Jednym z żywych wspomnień z tamtego okresu jest zrywanie 
trawy dla królików doświadczalnych. Więc skończyłem liceum 
i zdałem na medycynę. Planowałem uczyć się na gdańskiej 
uczelni, ale los chciał, że musiałem wybrać inaczej. Padło na 
Szczecin i nie żałuję tej decyzji.

FS:	Wybrał Pan niełatwą specjalizację.
WZ:	 I tu plan był początkowo zupeł-

nie inny. Wzorem do naśladowania i jako 
lekarz, i jako naukowiec, był mój tato - 
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych  
w Gdańsku i trzykrotny prorektor 
ds. klinicznych tamtejszej Akademii 
Medycznej. Marzyłem, żeby iść w jego 
ślady i zrobić specjalizację z chorób we-
wnętrznych. Nie chciałem jednak tego 
robić w rodzinnym mieście, w Gdańsku, 
bo oboje rodzice pracowali na tamtej-
szym uniwersytecie. Chciałem udowod-
nić, że idzie za mną wiedza i chęć dosko-
nalenia, a nie koligacje rodzinne. Kiedy 
zaproponowano mi pracę na bydgoskiej 
uczelni zgodziłem się bez wahania.

FS:	I jest Pan w Bydgoszczy do dziś.
WZ:	I nie zamierzam jej opuścić (śmiech). To miała być chwi-

la, czas potrzebny na specjalizację i doktorat, a potem miałem 
wrócić do Gdańska. Tymczasem pod koniec studiów pozna-
łem cudowną dziewczynę, która zgodziła się mnie uszczęśliwić  
i zostać moją żoną. Postanowiliśmy, że osiądziemy tu na stałe.

A wracając do specjalizacji – długo sądziłem, że ścieżka 
mojego taty jest i moją, chociaż w trakcie studiów wielokrot-
nie rozważałem wybór chirurgii. Ostatecznie lekarze, z któ-
rymi pracowałem przekonali mnie o słuszności mojego in-
tuicyjnego wyboru. Skrywana pasja do chirurgii ukazała się  
w pełni. Uważam, że we wszystkim, co robimy musi być pasja, 
żar i chęć do działania. Bez tego wszelkie działania są miałkie  
i powierzchowne. Ale przyznam, że pierwszego egzaminu 
bardzo się bałem. Było jeszcze we mnie ziarno niepewności, 
czy dobrze zainwestowałem czas swój i moich doskonałych 
nauczycieli, a pokochałem ten zawód i rozstanie z nim byłoby 
dla mnie ciosem prosto w serce. Zdałem. Potem już nigdy się 
tak nie bałem. Choć nadal na myśl, że miałbym zdawać egza-
min maturalny z matematyki, cierpnie mi skóra (śmiech).

FS:	Czyli chirurgia była po prostu prawdziwym powołaniem. 
Czego dowodzi choćby fakt, że dziś kieruje Pan Oddziałem 
Klinicznym Chirurgii Onkologicznej w jednym z większych 
centrów onkologicznych w Polsce. I to już od…
WZ:	od 2002 roku… Objąłem ją zaraz po habilitacji.

FS:	I jest to klinika, która ciągle 
stawia na wprowadzanie najnow-
szych metod leczenia.

WZ:	Zawsze szukałem kontaktu  
z osobami o szerokich horyzon-
tach, otwartych na nowe i inspi-
rujących do działania. Takim wi-
zjonerem, który stanął na mojej 
drodze zawodowej był mój szef 
prof. Mackiewicz. Posiadał cu-
downą umiejętność wypatrywa-
nia trendów i wyboru właściwych 
tematów do dalszego zgłębienia 
i rozwijania. To był też jeden z po-
wodów, dla których wybrałem 
właśnie jego klinikę jako miejsce 

pracy. Profesor zachęcał wszystkich swoich podwładnych 
do szukania wiedzy. Regularnie wysyłał nas na staże i szko-
lenia zagraniczne, wiedząc że mimo różnic dzielących w tam-
tym okresie nasz kraj od innych, naprawdę możemy dużo tu 
zdziałać. Za cel postawił sobie rozwój technik chirurgicznych  
i stopniowo wcielał go w życie. W efekcie w naszej klinice jako 
jednej z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy endoskopię, 
potem laparoskopię.

FS:	A tych nowinek ciągle nie dość. Z najnowszych należy 
wymienić PIPAC.
WZ:	Stawiam na wielokierunkowość w mojej klinice. Nie tyl-

ko dlatego, że patrzymy na nowotwory pod różnym kątem, ale 
stawiamy też na wymianę doświadczeń międzynarodowych. 
Niezwykle sobie cenię współpracę nawiązaną z ośrodkiem 
w Uppsali w Szwecji. Podjęliśmy wspólne badania genetycz-
ne raka jelita grubego i raka piersi. Międzynarodowe bada-
nia prowadzone były także w przypadku czerniaka. W kręgu 
naszych zainteresowań było Helicobacter pylori w żołądku, 
bo ponad 90% operowanych z powodu raka żołądka miało 
cytotoksyczne szczepy tej bakterii. Badania dotyczące raka 
jelita grubego. A immunologiczne uwarunkowania choroby 
nowotworowej? To są ważne pytania, które stawiamy sobie  
z zespołem i chcemy znaleźć odpowiedź. Chcemy wiedzieć 
jak powstaje choroba, jak można jej uniknąć, jak wykryć wy-
starczająco wcześnie, jak leczyć z efektem najlepszym dla 
pacjentów. Bo jakość życia po operacji raka odbytnicy, prze-
łyku czy piersi mają niebagatelne znaczenie. Samo usunięcie 

 Mam naturę zdobywcy i to, co jest 
ograniczeniem dla innych, dla mnie 
jest wyzwaniem, zadaniem do zreali-
zowania. Sukces po osiągnięciu trud-
nego celu smakuje jeszcze lepiej. Bez 
wyzwań i bez pracy nie wyobrażam 
sobie mojego życia.
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choroby to za mało, jeśli potem nie można dobrze żyć. Na ja-
kość życia ma wpływ sposób przeprowadzenia zabiegu. Stąd 
szybkie wprowadzenie, jeszcze przez mojego poprzednika,  
laparoskopii jako metody alternatywnej do tradycyjnych ope-
racji otwartych. A teraz ja wraz z moim zespołem zaszczepiam 
nowe rozwiązania,  jak uzupełniające się HIPEC i PIPAC.

FS:	W jaki sposób uzupełniają się?
WZ: Obie metody są dootrzewnową chemioterapią dedy-

kowaną ludziom z rakowatością otrzewnej, czyli zaawansowa-
nym rakiem żołądka czy jelita grubego, które dają przerzuty 
na sąsiadujące organy. Na HIPEC (Hyperthermic Intra-Perito-
neal Chemotherapy) składają się dwa etapy. Pierwszym jest 
operacja, w trakcie której należy usunąć wszelkie ogniska 
nowotworu i ocenia się wskaźnik PCI (Peritoneal Cancer  
Index), czyli ocenia się wielkość i umiejscowienia nowotworu  
w otrzewnej. Jeśli wskaźnik jest na odpowiednim poziomie, 
a ogólny stan pacjenta jest dobry, można zastosować chemio-
terapię w hipertermii, która jest tu kluczowa. Chemioterapeu-
tyk wprowadza się do jamy otrzewnej przez dreny, podwyższa-
jąc uprzednio jej temperaturę do 42oC.

PIPAC stosowany jest w przypadkach bardziej zaawansowa-
nych, czyli z liczniej rozsianymi ogniskami przerzutów, w tym 
z zajętą krezką jelita oraz zmianami na ścianach jelita. PIPAC 
uważa się za metodę paliatywną.

FS:	Są to rozwiązania tak nowe, że wyprzedzają refundację.
WZ:	Refundacja jest na takim poziomie, że trudno mówić  

o sensownym zwrocie kosztów. Tylko jak mam powiedzieć pa-
cjentowi, że nie mogę dać mu szansy na leczenie i poprawę 
jakości życia, bo się słupki nie zgadzają? Składałem przysięgę 
Hipokratesa i moim zadaniem jest ludziom pomagać, a nie 
poprawiać bilans. To jest dewiza całego naszego Centrum 
Onkologii. Nie możemy odmówić, więc leczymy jak możemy 
najlepiej i ciągle dyskutujemy z decydentami na temat wycen. 
Ale tak, pieniądze i świeżość tej metody wspólnie składają 
się na jej wykorzystanie na świecie. Nisko wyceniony zabieg, 
który może zająć nawet 7 godzin, a takim właśnie jest HIPEC, 
dla niektórych może nie być wart poświęconego czasu i zy-
sku utraconego z przeprowadzenia w tym samym czasie kilku 
mniejszych zabiegów. A do tego dochodzi jeszcze czas po-
święcony na naukę i wdrożenie nowej metody. Stąd tak nie-
wiele ośrodków stosuje takie metody.

FS:	Ilu pacjentów przeszło dotychczas leczenie tą metodą?
WZ:	Myślę, że sumując doświadczenia wszystkich ośrod-

ków na świecie, które ja stosują nie doszliśmy jeszcze do 1000 
chorych.

FS:	Pieniądze w medycynie to trudny temat. Mam wrażenie, 
że wręcz tabu.
WZ:	Tak, to prawda. A nic takim tabu w medycynie wła-

śnie nie powinno być. Tymczasem wstydzimy się przyznać do 
chorób, zwłaszcza niektórych, a potem jest późno na leczenie 
i nie zawsze możemy zdążyć z pomocą.

FS:	Temat wstydliwych dolegliwości jest trudny. Wszystko 
co jest związane z odbytem, narządami rodnymi jest owiane 
zasłoną milczenia.
WZ:	A potem okazuje się, że latami rozwija się rak odbytu 

czy odbytnicy bo zabrakło nam odwagi, aby poddać się pro-
stemu badaniu per rectum albo zająć się na poważnie hemo-

roidami. Trzeba to mówić głośno i powtarzać do znudzenia, 
że szanse na przeżycie u chorych z jakimkolwiek nowotworem 
są tym wyższe, im wcześniej postawi się diagnozę i wdroży 
leczenie. Od wyników właściwie dobranych badań obrazo-
wych, które dają obraz stanu zaawansowania choroby zależy 
podjęcie właściwej strategii. Podkreślam właściwość badań, 
bo od ich doboru oraz jakości zależy skuteczność rozpoznania 
i odpowiednie leczenie. A tu liczy się każdy dzień.

FS:	Medycyna wydaje się być polem walki o zdrowie, o ży-
cie, o fundusze na leczenie, o wiedzę.
WZ:	Można i tak na to spojrzeć. Mam naturę zdobywcy i to, 

co jest ograniczeniem dla innych, dla mnie jest wyzwaniem, 
zadaniem do zrealizowania. Sukces po osiągnięciu trudnego 
celu smakuje jeszcze lepiej. Bez wyzwań i bez pracy nie wy-
obrażam sobie mojego życia.

FS:	Szef kliniki, past-prezes Polskiego Towarzystwa Chirur-
gii Onkologicznej, organizator corocznej konferencji Interdy-
scyplinarne oblicza chirurgii onkologicznej, ojciec, mąż. Czy w 
tak napiętym planie można znaleźć chwilę dla siebie i pozaz-
awodowe pasje?
WZ:	To może wydawać się trudne, ale jeśli chcemy coś osią-

gnąć, znajdziemy metodę jak to zrobić. Wszystkim polecam 
taki sposób myślenia. To się sprawdza. Mój czas to droga  
z pracy i do pracy. W samochodzie zawsze słucham radia.  
To pierwsza doza przyjemności. Systematycznie gram w teni-
sa. Jeśli nie odbieram telefonów w poniedziałkowe popołu-
dnia, to znaczy że na pewno minęła 19.00 i jestem na korcie. 
To mój sposób na oderwanie myśli od codzienności. Jestem 
zwolennikiem zdrowego trybu życia i uwielbiam uprawiać 
sport, czerpię z niego energię i siłę, więc poza regularną grą 
w tenisa jeżdżę na nartach. Mam swoje ulubione miejsce we 
Włoszech, które odwiedzam dwa razy w roku. Wydaje mi się, 
że gdybym nie mógł być chirurgiem, pewnie wybrałbym ka-
rierę sportowca. A że jestem ambitny, mierzyłbym do drużyny 
narodowej i walczyłbym o udział w olimpiadzie.

FS:	Z czego jest Pan najbardziej dumny?
WZ:	Moją dumą jest moja Rodzina. Doskonały przykład mo-

głem czerpać nie tylko z rodziców, ale i z dziadków. Gdyby 
podsumować ich działalność zawodową i społeczną mamy  
100 lat zaangażowania w naukę, w tym w medycynę, oraz pracy 
u podstaw, tak to szumnie nazwijmy. W mojej domowej biblio-
tece stoi kilkanaście książeczek z doktoratami i habilitacjami 
członków rodziny: dziadka, ojca, mamy, żony, naszych synów. 
Mam poczucie, że zostawimy po sobie ważny ślad.

Wierzę też w wartość promowania ważnych idei i ludzi, któ-
rzy za nimi stali. Bez przeszłości bylibyśmy nikim. Oczywiście to 
my kreujemy naszą teraźniejszość i przyszłość, ale bez podwa-
lin położonych przez przeszłe pokolenia nie byłoby nas w tym 
miejscu. Trzeba czerpać z najlepszych i dodawać to, co najlep-
sze z nas samych. Olbrzymią satysfakcję sprawiają mi działania 
na rzecz upamiętniania moich i nie tylko mentorów. To jest mój 
sposób na okazanie szacunku osobom, które odegrały znaczą-
cą rolę w historii. Krok do utrwalania pamięci o nich. ■
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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 ostat-
niego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy wo-
rek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc 
jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca dopilnuj jak naj-
szybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować zlecenie i ode-
brać limit przysługujący Ci już w tym miesiącu.

Kto	da	mi	pierwsze	zlecenie?

Pierwsze zlecenie wypisze chirurg i otrzymasz je wraz z wypi-
sem 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 Funda-
cji 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 

czyli	jak	nie	zgubić	się	w	przepisach	w	drodze	do	sklepu	medycznego

jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumentów i powin-
na znajdować się u Ciebie, bo przez najbliższe 12 miesięcy bę-
dzie służyć do wymiany informacji między lekarzem, a sklepem 
medycznym: lekarz odznacza tam na jakie miesiące wydał ko-
lejne 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.) Po-
twierdzenia w NFZ możesz dokonać osobiście lub za pośrednic-
twem 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 po-
tem 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 bę-
dzie podpowiedzią na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlece-
nie. 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.

powtórka

ŻYCIE ZE STOMIĄ

40

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



Mój	lekarz,	czyli	kto?
Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój 

lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wysta-
wiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawa-
nych na zlecenie.

Co	i	ile	mogę	odebrać?

Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodza-
ju stomii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia	300	zł,	ile-
ostomia	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 doświad-
czenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spoj-
rzeniem 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 odbio-
ru potrzeba nowego zlecenia.

Jak	mam	zdecydować,	co	jest	mi	potrzebne?

Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czy-
li rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do 
pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy 
dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najle-
piej 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 re-
alizacji.

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 któ-
rych 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 ryn-
kowym 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 jako-
ściową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze 
sklepem, który zrealizował Twoje poprzednie zlecenie i przed-
stawić, 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 od-
wiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Co-
miesięcznego (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 – otrzy-
masz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kiedy	mam	pójść	po	kolejne	zlecenie?

Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu po-
przedzającym okres, na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie. 
Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytu-
acjami, 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. Pamię-
taj, 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 kolej-
nego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcz-
nego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić aktual-
ne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem i KZC 
możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wy-
stawiono 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 za-
wiodły, odwiedź najbliższy NFZ i poproś o duplikat karty. Tak jak 
w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobi-
ście lub z czyjąś pomocą. Duplikat wydawany jest od ręki.
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Mam	dwie	stomie.	Miesięczny	limit	dotyczy	człowieka	
czy	stomii?

Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii, za-
tem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia. Ważne, 
aby było to jednoznacznie opisane na Twojej Karcie Zaopatrze-
nia 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 medycz-
nych. 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 na-
tomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc. 

Mój	sklep	ma	dużo	sprzętu,	ale	na	zlecenie	mogę	odbierać	
tylko	jedną	markę.

Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umo-
wa 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 wyro-
by 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 pa-
cjenta, 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 me-
dycznych. Jeśli ma on tylko jedną markę to będzie mógł rozliczyć 
tylko wyroby ze swojej umowy, jeśli ma szeroką listę na swojej umo-
wie refundacyjnej – na zleceniu może znaleźć się większa różno-
rodność 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 zre-
alizowane 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 zdro-
wotne 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, 
nie panikuj. Sprzęt stomijny jest refundowany, ale tu działa nieco 

inna zasada niż w przypadku leków. Worki stomijne oraz wszel-
kie 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 medycz-
nego. 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 pro-
blemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie Ci 
sprzętu nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację nieode-
branego wcześniej zlecenia. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić 
za gotówkę.

Czy	muszę	odebrać	sprzęt	osobiście?

Na szczęście możesz poprosić o wsparcie innej osoby i wy-
słać 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 za-
wartości.

Mhm.	Czyli:	jeśli	wyłoniono	mi	kolostomię	i	wychodzę	
ze	szpitala	27	grudnia	ze	zleceniem	na	trzy	miesiące	to…

Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na grudzień, styczeń, 
luty! Teraz masz 3 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 marzec, kwiecień, 
maj. Możesz po zlecenie pójść do lekarza pierwszego kontak-
tu już w  lutym. Ale nawet jeśli od razu przekażesz je swojemu 
dostawcy, to pakiet o równowartości 900 zł otrzymasz w pierw-
szych roboczych dniach marca (bo zlecenie może być zrealizo-
wane tylko w miesiącach, na jakie jest wydane). Kolejne zlecenie 
należy Ci się na czerwiec, lipiec, sierpień. Powoli kończy Ci się 
KZC, ale masz tam jeszcze miejsce na potwierdzenie odbioru na 
trzy miesiące: wrzesień, październik, listopad, więc w sierpniu 
lub wrześniu odbierz u lekarza zlecenie i zrealizuj zgodnie z zasa-
dami. KZC jest teraz wypełniona do końca. Zabierz ją na wizytę 
do lekarza w listopadzie lub grudniu po zlecenie na: grudzień, 
styczeń, luty. Tym razem przed wizytą w sklepie musisz odwie-
dzić 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
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Jeśli opuszczasz szpital w grudniu ze zleceniem na grudzień, styczeń, luty 
Twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:

Co muszę zrobić:

potwierdzenie zlecenia 
i odbiór Karty Zaopatrzenia 

Comiesięcznego w NFZ

odbiór sprzętu stomijnego 
na grudzień, styczeń, luty

wizyta u lekarza po zlecenie 
na marzec, kwiecień, maj

odbiór sprzętu stomijnego 
na marzec, kwiecień, maj

wizyta u lekarza po zlecenie 
na czerwiec, lipiec, sierpień

odbiór sprzętu stomijnego 
na czerwiec, lipiec, sierpień

wizyta u lekarza po zlecenie 
na wrzesień, październik, 

listopad

odbiór sprzętu stomijnego 
na wrzesień, październik, 

listopad

wizyta u lekarza po zlecenie 
na grudzień, styczeń, luty

potwierdzenie zlecenia i od-
biór nowej Karty Zaopatrze-
nia Comiesięcznego w NFZ

odbiór sprzętu stomijnego 
na grudzień, styczeń, luty

wizyta u lekarza po zlecenie 
na marzec, kwiecień, maj

zrób to jeszcze 
w grudniu

zrób to jeszcze 
w grudniu

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w styczniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w kwietniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lipcu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w październiku, otrzy-
masz sprzęt o równowartości 

limitu na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w styczniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lutym, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w maju, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w sierpniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w listopadzie, otrzy-
masz sprzęt o równowartości 

limitu na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lutym, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

możesz zrobić 
w lutym

lub marcu

zrób to w marcu

możesz zrobić to 
w maju lub czerwcu

zrób to w czerwcu

możesz zrobić to 
w sierpniu lub wrześniu

zrób to we wrześniu

możesz zrobić to 
w listopadzie
lub grudniu

możesz zrobić to 
w listopadzie
lub grudniu

zrób to w grudniu

możesz zrobić 
w lutym

lub marcu

Kiedy to zrobić:
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Przeszczep kału (bakterioterapia fekalna, 
przeszczep mikroflory jelitowej) – terapia, 
polegająca na podaniu choremu pacjentowi 
spreparowanej w warunkach laboratoryjnych 
flory jelitowej, pobranej od zdrowego daw-
cy. Terapię zaleca się u pacjentów z powra-
cającym, opornym na leczenie antybiotyka-
mi zakażeniem Clostridium difficile. Metoda 
ta działa skutecznie, tam gdzie zawodzą 
antybiotyki tzw. ostatniej szansy i może być 
przyszłością medycyny.

HISTORIA
Kał i jego pochodne, jak wynika ze źródeł historycz-
nych, stosowano w medycynie chińskiej w leczeniu 
ciężkich biegunek już w IV w. n.e. W Europie (także 
w Polsce) w średniowieczu zdarzało się leczyć cho-
rych tzw. brązową zupą. Wprowadzenie tej metody 
do nowoczesnej medycyny zawdzięczamy Maxowi 
Nieuwdorpowi z Wydziału Medycznego Akademic-
kiego Centrum Medycznego w Amsterdamie. Do 
tego holenderskiego lekarza trafiła 81-letnia pa-
cjentka, u której w wyniku leczenia antybiotykami 
infekcji dróg moczowych nastąpiło zakażenie bakte-
rią Clostridium difficile. Pacjentka walczyła z wysoką 
gorączką i ciężką biegunką, ale walkę przegrywała 
– nie pomogła jej nawet wankomycyna, tzw. antybio-
tyk ostatniej szansy. Lekarz, przeszukując bazę ba-
dań naukowych w poszukiwaniu rozwiązania, natrafił 
na artykuł Bena Eisemana opublikowany w 1958 r. 
w piśmie Surgery. Lekarz z amerykańskiego Univer-
sity of Colorado w Denver opisywał próby leczenia 
chorych
na stany zapalne jelit przez wlew do ich odbytu kału 
od osób zdrowych. Nieuwdorp postanowił spró-
bować tej eksperymentalnej terapii: wypłukał z je-
lit kobiety wszystkie mikroby, a następnie wykonał 
transplantację kału od zdrowego dawcy (jej syna). 
Kuracja przyniosła znakomity efekt: prawidłowa flora 
bakteryjna z materiału dawcy zadomowiła się w ukła-
dzie pokarmowym pacjentki, która trzy dni później 
opuściła klinikę.

Tekst: Adam Dziki

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

Przeszczep	kału
								-	przyszłość	medycyny?
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Przydatne informacje:
www.clostridium.edu.pl – strona Ośrodka Badań i Prze-
szczepiania Mikrobioty Jelitowej w Centrum Medycyny Za-
pobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, w którym po raz 
pierwszy w Polsce rozpoczęto wykonywanie tych zabiegów 
w warunkach ambulatoryjnych. Znajdziemy tam szczegóło-
we informacje na temat ośrodków prowadzących terapię, 
procedur kwalifikacji do zabiegu.

BADANIA KLINICZNE
Nieuwdorp zastosował metodę u kolejnych sześciu pacjen-
tów, a zachęcony jej skutecznością przystąpił do badań kli-
nicznych. W badaniu wzięły udział trzy grupy pacjentów, 
z których jedną poddano terapii przeszczepu kału, drugą 
leczono wankomycyną, a trzecią terapią wankomycyną po-
łączoną z płukaniem żołądka. Początkowo w każdej z grup 
miało być leczonych 40 pacjentów (łącznie 120), ale ponieważ 
większość pacjentów w dwu ostatnich grupach (nie leczonych 
przeszczepem) miała drastyczne nawroty infekcji, panel mo-
nitorujący bezpieczeństwo badań zadecydował o przerwaniu 
ich na etapie uczestnictwa 43 pacjentów (17 z grupy przesz-
czepu i po 13 z dwóch pozostałych grup). Mimo to wyniki 
badań opublikowane w 2013 r. w „New England Journal of 
Medicine” w artykule Duodenal Infusion of Donor Feces 
for Recurrent Clostridium difficile nie pozostawiają wątpli-
wości co do skuteczności nowej terapii: aż 81 proc. (13 na 
16) pacjentów z grupy „przeszczepowej” została wyleczona 
w pierwszym podejściu, pozostała trójka przeszła ponowny 
przeszczep od innych dawców – dwie zostały wyleczone, co 
daje łącznie 94 proc. skuteczność terapii. W porównaniu: 
w grupie leczonej wankomycyną skuteczność wyniosła 31 
proc., a dla terapii wankomycyną połączonej z płukaniem żo-
łądka – 23 proc.
W Polsce pionierami metody są dr n. med. Paweł Grzesiowski 
i lek. Adam Hermann. Działając w ramach Centrum Medy-
cyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie zapocząt-
kowali w 2012 r. Program Przeszczepienia Mikrobioty (Flory) 
Jelitowej. Do 31 grudnia 2015 r. leczeniu tą metodą poddano 
ponad 150 pacjentów w trzech placówkach szpitalnych oraz 
ośrodku ambulatoryjnym działającym w ramach Ośrodka Ba-
dań i Przeszczepiania Mikrobioty Jelitowej.

WSKAZANIA DO ZABIEGU
Do zakażenia Clostridium difficile może dojść w wyniku zabu-
rzeniu struktury flory jelitowej, np. w przypadku hospitalizacji 
i antybiotykoterapii lub przy przyjmowaniu cytostatyków za-
burzających odnowę nabłonka. Bakteria może wywołać także 
rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (ang. C. difficile 
infection). W większości przypadków standardowe leczenie 
antybiotykami jest efektywne. Skuteczność terapii metro-
nidazolem ocenia się na około 66 proc., a wankomycną na 
około 75 proc. Przeszczep mikroflory jelitowej jest wskazany 
u osób z zakażeniem Clostridium difficile nawrotowym lub 
opornym na leczenie antybiotykami: metronidazolem w I rzu-
cie oraz wankomycyną w II rzucie. Nie ma ograniczenia wie-
kowego do wykonania zabiegu: w literaturze opisano zarów-
no zabiegi wykonywane u małych dzieci, jak i osób w wieku 
ponad 90 lat.

KTO MOŻE BYĆ DAWCĄ?
Dawca kału musi być osobą zdrową, która przez co najmniej 
3 miesiące nie była leczona antybiotykami, jego BMI (ang. 
Body Mass Index) jest w normie i stosuje zwykłą i zróżnico-
waną dietę (odrzucane są osoby stosujące tzw. dietę elimina-
cyjną: wegetarianie i weganie) – ma to na celu zapewnienie 
jak najbogatszego składu flory bakteryjnej. Po uzyskaniu pi-
semnej zgody od dawcy zostaje on przebadany, aby wyklu-
czyć obecność wirusów wątroby, pasożytów, HIV czy bakterii 
patogennych. Dawcą może być osoba spokrewniona lub cał-
kowicie obca.

POBRANIE „MATERIAŁU” DO PRZESZCZEPU?
Dawca oddaje stolec, który jest potem zamykany w steryl-
nym pojemniku i zamrażany jako materiał wyjściowy. Następ-
nie materiał jest opracowywany w laboratorium w warunkach 
aseptycznych: pozbawiany jest resztek pokarmowych: roz-
puszczany w soli fizjologicznej, miksowany, filtrowany. Filtrat 
(pozbawiony resztek pokarmowych kał) jest łączony z solą fi-
zjologiczną, by naturalnie nie stracić bakterii.

NA CZYM POLEGA ZABIEG?
Przed przeszczepem kału jelita biorcy są płukane. Następnie 
próbkę materiału (20-30 ml) wprowadza do odbytnicy biorcy 
za pomocą endoskopu podczas wykonywania kolonoskopii 
a w przypadku, gdy pacjent ma ciężką biegunkę, podaje się 
w gastroskopii: sondą założoną przez nos, do żołądka lub 
do dwunastnicy (to najkorzystniejszy wariant, bo omija żołą-
dek, w którym wiele mikrobów ginie). Pacjent nie odczuwa 
ani smaku, ani zapachu preparatu. Przeszczep można wyko-
nać w warunkach ambulatoryjnych. Zabieg musi być wyko-
nany w warunkach szpitalnych w przypadkach, gdy pacjenci 
są w ciężkim stanie albo wymagają stałej opieki medycznej. 
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Medycznej moż-
na wykonywać zabiegi tylko wtedy, gdy dawca i biorca się 
zgodzą. W Polsce refundacją objęte jest leczenie zakażeń 
Clostridium difficile prowadzone tradycyjnymi metodami (an-
tybiotykoterapia) w placówkach, które mają podpisane kon-
trakty z NFZ. Metoda leczenia z zastosowaniem przeszcze-
pienia flory jelitowej nie jest objęta refundacją, co oznacza, 
że koszty procedury ponosi pacjent lub jego rodzina.

PRZYSZŁOŚĆ TERAPII?
Trwają badania nad wykorzystaniem przeszczepu mikroflory 
także w leczeniu innych schorzeń: na Uniwersytecie McMa-
stera w Hamilton w Kanadzie prowadzi się badania w zakresie 
leczenia wrzodziejącego zapalenie jelita grubego, a na Uni-
wersytecie Medycznym w Nanjing w Chinach nad leczeniem 
choroby Leśniowskiego-Crohna oraz u pacjentów po przesz-
czepie szpiku kostnego (u których dochodzi do komplikacji 
po zakażeniu Clostridium). ■

Bibliografia:
Schwan, A. (1983). Relapsing Clostridium difficile entero-
colitis cured by rectal infusion of homologous faeces The 
Lancet, 322 (8354) DOI: 10.1016/S0140-6736(83)90753- 5 
van Nood, E., Vrieze, A., Nieuwdorp, M., Fuentes, S., Zo-
etendal, E., de Vos, W., Visser, C., Kuijper, E., Bartelsman, 
J., Tijssen, J., Speelman, P., Dijkgraaf, M., &amp; Keller, J. 
(2013). Duodenal Infusion of Donor Feces for Recurrent 
Clostridium difficile New England Journal of Medicine 
DOI: 10.1056/NEJMoa1205037
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LARGE CLOSED POUCHES  (Colostomy)

STANDARD CLOSED POUCHES  (Colostomy)

MINI C LOSED POUCHES  (Colostomy)

LARGE DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

STANDARD DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

SMALL DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

CONFIDENCE ®  NATURAL SOFT CONVEX

PLADE MED
SLIDSER

DEN

16751 Conf Nat Soft Convex Case Studies Export.indd   1-3 07/02/2017   10:01

S k o n t a k t u j m y  s i ę  z  n a m i ,  a b y  u z y s k a ć  b e z p ł a t n e  p r ó b k i . 
w w w . s a l t s . p l  •  b e z p ł a t n a  i n f o l i n i a  8 0 0  1 2 0  1 3 0  •  i n f o @ s a l t s . p l

J a k  C O N F I D E N C E ®  N a T U R a L  S O F T  C O N V E X 
p o m a g a j ą  c h r o n i ć  s k ó 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

p o p r a W a  j a k o Ś c i  Ż Y c i a  p a c j E n T ó W  U Ż Y W a j ą c Y c h 
C O N F I D E N C E ®  N a T U R a L  S O F T  C O N V E X

zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex  

i ich opinie były zdecydowanie pozytywne.“Jest komfortowa  
i łagodzi moja̧ bardzo 

wraz•liwa̧ skórȩ.” 
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o przemocy dorosłych wobec dzieci, nie ro-
zumiemy, jak to możliwe, by człowiek o zdro-
wych zmysłach, najczęściej rodzic lub partner 
rodzica, był w stanie zadać dziecku tyle bólu, 
a nawet doprowadzić do jego śmierci.

STAWIANIE 
GRANIC 

A PRAWA MAŁEGO CZŁOWIEKA
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ci, zobowiązuje każdego, kto wie o podejrzeniu popeł-
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nia policji lub prokuratury. Oznacza to, że osoba dorosła, 
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Konwencja o prawach dziecka. Dużym uznaniem i szacun-
kiem cieszą się działania Rzecznika Praw Dziecka.

Pocieszające są wyniki badań, potwierdzające że w naszym 
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częściej z szacunkiem dla dziecka egzekwować będą swoje 
wymagania.

Od 2010 roku obowiązuje w Polsce całkowity zakaz bicia 
dzieci. Zapis dotyczący zakazu stosowania wobec dziecka 
jakichkolwiek kar cielesnych znajduje się w Ustawie o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksie rodzinnym  
i opiekuńczym. Ustawodawca skierował ten zapis do osób 
wykonujących władzę rodzicielską oraz sprawujących opiekę 
lub pieczę nad małoletnim2.

Janusz Korczak (1878-1942) - lekarz, pedagog, pisarz. Był 
jednym z pierwszych obrońców praw dziecka. Propagował 
pełne szacunku, zrozumienia i refleksji oddziaływania wycho-
wawcze. Był autorem wielu opracowań, będących źródłem 
wiedzy pedagogicznej, również dla współczesnych wycho-
wawców. Tak ujmował proces wychowania - „Dziecko chce 
być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, 
jeśli nie może – pomóż.”3

A tak pisał o stosowaniu kar cielesnych:

Rodzicom, którzy chcą w sposób godny wymagać i uczyć 
swoje dzieci, podpowiadam podejście, zgodne z koncepcją 
Janusza Korczaka: „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo 
do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego 
zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

• Bądźmy z dzieckiem. Spędzajmy z dzieckiem czas – 
wspólne zabawy, wspólne aktywności w ogóle, budu-
ją bliskość i relacje. Później łatwiej będzie od dziecka 
wymagać.

• Okażmy zrozumienie dla jego potrzeb: potrzeby 
miłości, bliskości, szacunku, akceptacji - fundamentu 
dla rozwoju osobowości dziecka, potrzeby autonomii, 
samodzielności, aktywności ruchowej.

• Niewłaściwe zachowania dziecka pojawiają się 
najczęściej, gdy dziecko nie radzi sobie z wymaga-
niami i oczekiwaniami dorosłych, bo jeszcze nie na-
uczyło się właściwego zachowania (nawet gdy dorośli 
„pracują nad tym bardzo usilnie”).

• Dajmy sobie i dziecku prawo do popełniania błę-
dów. Popełniając błędy uczymy się. Wspierajmy dziec-
ko w trudzie kształtowania nowych umiejętności.

• Krótko, jasno i zrozumiale dla dziecka formułujmy 
nasze oczekiwania. Nazywajmy i opisujmy zachowa-
nia, których chcemy nauczyć. Zawsze, kiedy wymaga-
ne przez nas zachowanie pojawi się, dajmy dziecku 
pozytywne wzmocnienie w formie okazania naszego 
zadowolenia, podziwu „Brawo! Udało ci się szybko 
ubrać, dziś na pewno nie spóźnisz się do szkoły, a ja 
nie spóźnię się do pracy. Cieszę się”.

• Reagujmy pozytywnie, stosując pozytywne komu-
nikaty np. zamiast „Bądź cicho!” powiedz „Nie słyszę, 
co tata do mnie mówi. Mów ciszej, proszę”.

• Rozmawiajmy z dzieckiem, pytajmy i szanujmy jego 
zdanie w sprawach, które go dotyczą.

• Pozwólmy wybierać - „Chcesz zjeść zupę czy drugie 
danie? Kąpiel w wannie czy pod prysznicem?, Zęby 
umyjesz sam czy mam ci pomóc?”

• Umówmy się z dzieckiem. Uczenie właściwych, 
wymaganych przez nas zachowań ułatwi ustalenie  
z dzieckiem zasad i reguł, które pozwolą uporządko-
wać wiele sytuacji codziennego życia. Kiedy przykła-
dowo spóźnienia dziecka do szkoły, a rodzica do pracy 
stają się nieznośne, trzeba o tym z dzieckiem poroz-
mawiać. 

■ „Kto uderza dziecko, jest opraw-
cą.” Czy rodzic chce być oprawcą swo-
jego dziecka?!

■ „Kto i kiedy, w jak wyjątkowych wa-
runkach, ośmieli się dorosłego pchnąć, 
szarpnąć, uderzyć? A jak codzienny  
i niewinny jest klaps wymierzony dziec-
ku, mocne pociągnięcie za rękę, bole-
sny uścisk pieszczoty.” Czy tak samo jak 
dzieci, traktujemy innych dorosłych?”

■ „Pamiętać należy, że to niesilne 
uderzenie jest również karą brutalną 
— bijemy bezbronnego. Bijemy, żeby 
się bało. Dziecko zawsze się boi — jed-
no, bo ojciec pas zdejmie, drugie, że je 
wykrzyczą, trzecie, żeby nie zasmucić”.

Ucząc dziecko 
kontroli własnego 
zachowania:
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Celem takiej rozmowy powinno być: 

1. wyrażenie przez rodzica jego uczuć
2. myśli jakie pojawiają się w związku z tą sytuacją;
3. powiedzenie dziecku jakiego konkretnie zachowa-

nia oczekujemy;
4. ustalenie zasad, które pozwolą wyjść z domu o cza-

sie i dotrzeć na czas do szkoły i pracy.

Czasami dochodzi do konfliktu, bo wymagania rodzica są  
w sprzeczności z interesami i potrzebami dziecka. Łatwo 
wtedy stracić cierpliwość. Trudno zachować zimną krew, 
gdy dziecko z desperacją wymusza na nas spełnienie swo-
ich żądań. Bardzo wielu rodziców nie wytrzymuje tej presji 
i dla „świętego spokoju” ustępuje, pokazując tym samym, 
że wymuszanie w formie płaczu, krzyku, histerii, rzucania się 
na podłogę, nawet uderzania rodzica są skuteczne. Jeszcze 
gorzej dla dziecka jest wtedy, gdy rodzic, który stracił cier-
pliwość, poczuł gniew, a nawet bezsilność wobec naporu 
dziecka i dopuszcza się agresji – krzyczy na dziecko, straszy, 
grozi, przezywa, szarpie, popycha, daje klapsa. By do tego 
nie dochodziło, rodzice potrzebują kompetencji, które po-
zwolą zmierzyć się z wymuszającymi zachowaniami dziecka. 
Pomogą zapobiegać konfliktowym sytuacjom i trudnym za-
chowaniom.

Krok pierwszy:

a) zachowaj spokój i opanowanie w sytuacji, gdy czujesz, 
że za chwilę wybuchniesz, pomóż sobie wyjściem na chwilę  
z pomieszczenia lub tylko przejściem kilku kroków po pokoju, 
daj sobie czas na wyciszenie, złapanie oddechu i zdystanso-
wanie do problemu

b) zadbaj o siebie ucząc się cierpliwości, minimalizowania 
stresu i pośpiechu;

c) przemyślana logistyka dnia codziennego pomoże unik-
nąć stresujących sytuacji;

d) podzielcie obowiązki pomiędzy dwoje rodziców, a może 
jest jeszcze ktoś inny, kto może cię czasami wesprzeć?

e) wygospodaruj czas na swój odpoczynek, nawet pół 
godziny tylko dla siebie, codziennie – zregenerujesz siły  
i wzmocnisz swoją odporność na stres.

Krok drugi:

pamiętaj, by zadbać o potrzeby dziecka. Jedną z ważniej-
szych potrzeb jest bycie zauważonym. Kiedy dziecku brakuje 
uwagi dorosłych, samo o nią zaczyna walczyć swoim niewła-
ściwym zachowaniem. Pokazuj dziecku każdego dnia, że je 
kochasz, akceptujesz, że jest dla ciebie bardzo ważne.

Krok trzeci:

bądź przy dziecku kiedy przeżywa silne emocje. Zamiast 
zaprzeczać emocjom, pozwólmy dziecku przeżywać złość, 
gniew, smutek, zakłopotanie, tęsknotę. Doświadczajmy ra-
zem z dzieckiem, że emocje same przychodzą, pokazują co 
jest dla nas dobre a co złe. Warto je zauważać i przeżywać, 
ale warto też nauczyć się jak sobie z nimi poradzić. To jest 
bardzo ważne zadanie dla dorosłych – pokazać dziecku jak 
uspokoić się, by móc myśleć i właściwie działać kiedy z jakie-
goś powodu czujemy frustrację.

Krok czwarty:

naśladowanie dorosłych - najskuteczniejszym sposobem 
uczenia się przez dziecko jest naśladowanie tego co robią, 
jak zachowują się dorośli. Zachowanie dziecka w dużej mierze 
zależy od tego, co widzi u dorosłych. Swoim zachowaniem 
modelujmy oczekiwane przez nas zachowania dziecka.

Krok piąty:

ustalmy proste, zrozumiałe dla dziecka wymagania-grani-
ce. Bądźmy systematyczni i konsekwentni w ich respektowa-
niu. Dadzą one dziecku poczucie bezpieczeństwa i uporząd-
kują rzeczywistość wokół.

Krok szósty:

zauważaj i doceniaj starania dziecka, by sprostać naszym 
oczekiwaniom i zachowywać się właściwie. Jednocześnie 
mów co czujesz w związku z nieakceptowanym przez ciebie 
zachowaniem i jakie ono przynosi dla was i innych konse-
kwencje.

Pozwól dziecku doświadczyć konsekwencji swojego za-
chowania „Zniszczyłeś budowlę bratu, jest mu teraz bardzo 
smutno, pewnie ma żal do ciebie, a może nawet gniewa się 
na ciebie? Mnie też nie podoba się, że zniszczyłeś pracę bra-
ta. Co możesz zrobić, by brat już nie gniewał się na ciebie?” 
Dziecko zaproponuje przeprosiny ale musi być jeszcze napra-
wienie szkody, w tym przypadku - „zburzyłeś to odbuduj”.

Krok siódmy:

w przypadku młodszego dziecka (poniżej 3 r.ż.), powstrzy-
majmy się od natychmiastowego reagowania na niewłaściwe 
zachowanie, zwłaszcza, gdy dopiero co je zauważyliśmy. Jest 
duże prawdopodobieństwo, że ustąpi bez naszej interwencji. 
Najbardziej znanym przykładem takiej sytuacji jest używanie 
przez dziecko brzydkich słów.

Krok ósmy:

dajmy przestrzeń dziecku i zdarzeniom, pozwólmy dzie-
ciom samodzielnie naprawić swój błąd. Poza sytuacjami, 
kiedy narażone jest zdrowie dziecka lub innych osób, nie ma 
konieczności byśmy za każdym razem wkraczali z wychowaw-
czymi uwagami i działaniami.

Dyskutując o kompetencjach rodziców często słyszymy 
stwierdzenie „nikt nie uczył nas bycia rodzicem”. Rzeczywi-
ście tak jest. Szkoda, że zostajemy rodzicami bez przygo-
towania. Dlatego też tak często popełniamy błędy. Często 
staramy się być najlepszymi rodzicami, choć nie zawsze to 
wychodzi. Staramy się nie popełniać błędów naszych rodzi-
ców...popełniamy własne. Nie musimy być „SUPER rodzica-
mi”. Popełniane przez nas błędy mogą być początkiem na 
drodze do zdobycia kompetencji „wystarczająco dobrego 
rodzica”. Rodzica refleksyjnego, uczącego się, by z szacun-
kiem dla dziecka i siebie mógł iść drogą rozwoju.

1. Źródło https://fdds.pl/reaguj/Kampania_Reaguj_ulotka.pdf
2. Źródło http://brpd.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-sprzeciwu-wobec-bicia-dzieci-1
3. Źródło http://2012korczak.pl
4. Janusz Korczak, Dzieła, tom 7: Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, 
    Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1993
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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.
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W rdzeniu przedłużonym i mózgu znajduje się 
skomplikowany system hamujących i pobudzających 
mechanizmów, które są odpowiedzialne za różnorod-
ność odczuwania bólu u różnych osób, w zależnosci 
od stanu organizmu (ciała i ducha) w danym momen-
cie. Dlatego też skargi pacjenta muszą być brane 
za pewnik, a leczenie bólu dobierane indywidual-
nie. Musi ono też zawierać inne elementy oprócz 
lekarstw. 

Trochę fizjologii: uszkodzenie tkanki uwalnia pewne 
chemiczne substancje (np. prostaglandyny, brady-
kininę), które aktywują receptory bólu umieszczone 
w tkankach. Te substancje ”zapalają lont”. Stąd bie-
gnie sygnał poprzez odpowiadające nerwy do rdze-
nia kręgowego i dalej, poprzez inny rodzaj nerwów, 
do części mózgu zwanej thalamus (wzgórze) i do kory 
mózgowej, gdzie świadomość rejestruje ten sygnał 
jako ból. Włókna nerwowe, które zostały uaktywnio-
ne będą przez jakiś czas bardziej wrażliwe niż przed 
uszkodzeniem. Okolica będzie przeczulona i w ten 
sposób chroniona, z pożytkiem dla szybszego pro-
cesu leczenia. Kiedy tkanka powróci do pierwotnego 
stanu, stymulacja receptorów wygasa.

Ból jednak, szczególnie chroniczny może wystąpić 
bez widocznego zniszczenia tkanki. Jed-

na z teorii tego zjawiska twierdzi, że 
we włóknach nerwowych rdzenia 

kręgowego ma miejsce nad-
wrażliwość powodująca, że 
sygnały bólowe powstają 
spontanicznie lub przy sty-
mulacji nie wywołującej 
bólu w normalnych warun-
kach.

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (IASP) opra-
cowało definicję bólu: Ból jest nieprzyjemnym odczuciem 
i przeżyciem emocjonalnym, związanym z istniejącym lub 
mogącym wystąpić uszkodzeniem tkanek, albo opisywanym 
przez chorego w kategoriach takiego uszkodzenia. Definicja 
ta podkreśla, że chociaż obiektywnie można opisać bioche-
mię i fizjologię bólu, jego wędrówkę poprzez nerwy do mó-
zgu, można określić jego natężenie przy użyciu różnych skal, 
to jednak odczucie bólu będzie zawsze indywidualne. Efekt 
tej samej stymulacji wywołującej ból będzie odczuwa-
ny i opisywany różnie przez różne osoby ponieważ 
odczucie bólu nie jest prostą reakcją: stymula-
cja-odczucie. Wiele czynników składa się na to, 
co ostatecznie nazwiemy bólem. Nie jest to 
bowiem tylko odczucie spowodowane fizycz-
nym uszkodzeniem tkanki, ale skomplikowa-
nym rezultatem wielu czynników: stanu psy-
chicznego (zmęczenie, depresja, lęk), stresu, 
doświadczenia, oczekiwania/przewidywania 
i podłoża kulturowego.

BÓL jest najczęstszym powodem obni-
żonej jakości życia oraz szukania pomocy 
lekarskiej. Każdy człowiek doświadcza go 
w różnej postaci, w różnych okresach ży-
cia. Ból jest nieprzyjemnym uczuciem, ale 
jest jednocześnie niezbędny do życia, bo 
pozwala organizmowi na obronę, a przez 
to ograniczenie szkód. To dzięki bólowi 
odsuwamy gwałtownie rękę od gorącej 
powierzchni, która może dotkliwie popa-
rzyć.

i jego leczenie
Tekst: Gabriela Wachowiak-Andersen  
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Ból spowodowany uszkodzeniem tkanek, np. mięśni, kości, 
jelita, nazywamy bólem nocyceptywnym. Ten rodzaj bólu 
można uśmierzyć, blokujac w uszkodzonej tkance te substan-
cje, które „zapalają lont” m.in. prostaglandyny. Ich produkcję 
i wydzielanie można:

- zahamować, używając niesteroidowych środków prze-
ciwzapalnych np. Ibuprofenu, - zapobiegając przenoszeniu 
sygnału bólowego wzdłuż włókien nerwowych (środki lokal-
nie znieczulające np. lidokaina, które nie bedą tu omawiane.)

- stymulując systemy hamujące w rdzeniu przedłużonym 
i mózgu, w rezultacie osłabiając percepcję bólu. Tę stymu-
lację osiagamy stosując tzw. opioidy, czyli morfinę i jej po-
chodne.

Ból, który nie jest wywołany zniszczeniem tkanki, ale uszko-
dzeniem lub chorobą włókien nerwowych, nazywamy neu-
ropatycznym. Ten rodzaj bólu często nie reaguje na opioidy 
i wymaga innego rodzaju leków, które na różne sposoby wy-
ciszają stymulację nerwową mózgu. Są to leki z grupy prze-
ciwpadaczkowych (Gabapentyna, Tegretol) albo antydepre-
syjnych (Saroten, Noritren).

Jednakże podział bólu na nocyceptywny i neuropatyczny 
nie pokrywa całkowicie tego „nieprzyjemnego uczucia”, któ-
re potocznie nazywamy bólem. Ból bowiem jest to proces 
ogarniający całego człowieka/osobę, a więc nie tylko fizyczne 
ciało, ale i psychiczną, emocjonalną i duchową jego część.

Dlatego pionierka leczenia paliatywnego (uśmierzającego) 
Cicely Saunders wprowadziła w latach 70. zeszłego stulecia 
pojęcie bólu całkowitego (total pain), które zamyka w sobie 
wszystkie jego elementy. Myślę, że słowo cierpienie może 
slużyć za odpowiednik bólu całkowitego. W konsekwencji 
leczenie bólu musi dotyczyć wszystkich jego elementów. 
Leczenie fizycznego bólu (nocyceptywny, neuropatyczny) 
odbywa się zazwyczaj za pomocą leków, naświetlań, chemo-
terapii i fizjoterapii. Leczenie pozostałych elementów (psychi-
ka, emocja, egzystencja) wymaga, poza lekami, współpracy 
specjalistów różnych dziedzin: psychologa, socjologa, prze-
wodnika duchowego (ksiądz, pastor, immam), kulturoznawcy.

Ból może być ostry, nie trwający dłużej niż kilka tygodni. 
Jest to sytuacja, w której uszkodzenie jest ograniczone i po-
woduje zaburzenie funkcji danej części ciała bez trwałych 
zmian tkanki. Po tym okresie ból staje się chroniczny - zmiany 
tkanki są trwałe i nie tylko konkretna funkcja, ale cały sys-
tem jest nią dotknięty. Im bardziej chroniczny przebieg, tym 
większa ilość wyżej wspomnianych elementów jest uwikłana 
i leczenie staje się bardziej skomplikowane.

Zadowalajace leczenie bólu nie może się odbyć bez 
określenia jego:

• przyczyny - jeśli pacjent odczuwa ból głowy z po-
wodu migreny, to najlepszy efekt otrzyma się używając 
leków przeciwmigrenowychm, a nie przeciwbólowych. 
Ból zepsutego zęba nie minie po Panadolu czy nawet 
Morfinie, ale po usunięciu przyczyny – oczyszczeniu 
i wypełnieniu ubytku czy wyrwaniu zęba.

• charakteru - leczenie bólu ostrego (złamanie, ra-
ny cięte czy kłute itp.) wymaga zazwyczaj tylko środ-
ków przeciwbólowych. Leczenie bólu chronicznego, 
a szczególnie fazy, którą określamy jako ból totalny, jest 
o wiele bardziej skomplikowane. (Zobacz poniżej)

• natężenia - słaby, silniejszy/umiarkowany, silny/nie 
do wytrzymania. Opracowano różne skale np. VAS (Vi-
sual Analog Scale) albo NAS (Numeric Analog Scale), 
które mają ułatwić obiektywną ocenę bólu.

Tak jak ból, tak i środki przeciwbólowe dzielimy odpo-
wiednio na słabe, średnio silne i silne. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) opracowała drabinę analgetyczną, grupując 
środki przeciwbólowe w zależności od nasilenia bólu:

1.stopień

Ból słaby do umiarkowanego - to środki nie zawierające 
morfiny - pochodne paracetamolu (Panadol itp.).

Do nich można dołożyć środki pomocnicze np. niestero-
idowe przeciwzapalne (Ibupren, Ibumetyna), bo działają one 
na siebie wzmacniajaco, a zapalenie często towarzyszy uszko-
dzeniu tkanki.

2.stopień

Ból umiarkowany do silniejszego - to tzw. słabe opioidy 
(pochodne morfiny), jak Tramadol, Kodeina. Do nich można 
dołączyć środki pomocnicze (np. Panadol, Ibupren).

3.stopień

Ból silny i bardzo silny - to opiody, czyli morfina i jej po-
chodne.

W zasadzie w każdym przypadku bólu (pomijając wypad-
ki z rozległymi uszkodzeniami ciała), leczenie zaczyna się od 
pierwszego stopnia schodów. Jeśli ból jest uporczywy albo 
nasila się, przechodzimy do stopnia drugiego itd. aż do osią-
gnięcia pełnego efektu, czyli braku bólu.

brak	bólu średni silnylekki maksymalny	
ból
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Pięć pierwszych grupy objawów leczy 
się głównie przy pomocy odpowied-

nich leków, ale często wspomaga-
nych innymi metodami. Np. zmiany 
dietetyczne (system trawienny), 
fizjoterapia, zaprzestanie palenia 
(system oddechowy), zmiana stylu 
życia i konsultacja z psychologiem 

może być pomocna przy problemach 
snu lub umiarkowanych problemach 

psychicznych. Problemy egzystencjal-
ne, ekonomiczne i socjalne wymagają asysty 

(współpracy) wcześniej wymienionych grup specjali-
stów.

Wbrew pozorom i oczekiwaniom, niemedykamen-
talne metody potrafią uśmierzyć nawet silny ból. Nie-
stety, w naszych zabieganych czasach przyjęło się, że 
ból najprościej i najszybciej uśmierza się przy pomocy 
lekarstw. Tymczasem szczera (bez bezpodstawnych 
obietnic), serdeczna (rozmówca koncentruje się na wy-
powiedziach cierpiącego, a nie odbiega myślami do 
własnych problemów) i odpowiednio długa (bez pa-
trzenia niecierpliwie na zegarek) rozmowa z pielęgniar-
ką, lekarzem, psychologiem czy przyjacielem, potrafi 
zdziałać cuda.

Zrozumienie przyczyny bólu, działania lekarstw oraz 
dalszego przebiegu choroby jak i plan przyszłościowy 
(np. zaprzestanie męczących badań i nieefektywnej 
chemioterapii) daje zazwyczaj uspokojenie i rozluźnie-
nie napiętej atmosfery przy łóżku chorego i w efekcie 
zmniejszenie bólu.

W przypadku ostatniej fazy życia wsparcie moralne 
i duchowe jest jeszcze ważniejsze - ból fizyczny jest ła-
twiejszy do leczenia niż problemy psychologiczne i eg-
zystencjalne.

Uczucie osamotnienia, bezsilności i bezsensowo-
ści sytuacji przerastają wszystkie fizyczne cierpienia, 
a również je potęgują i dlatego najważniejsze, żeby 
zarówno osoba cierpiąca, jej najbliżsi jak i opiekujący 
się, uwierzyli, że jak pisał ks. Twardowski w jednym ze 
swoich wierszy - 

Wszystkich leków dotyczy zasada 
stosowania najniższej efektywnej 
dawki i w jak najkrótszym okresie 
ponieważ, jak wiadomo, wszyst-
kie leki, nawet te najsłabsze 
z pierwszego stopnia schodów, 
dają objawy uboczne. W dodatku 
zwiększenie dawki nie tylko nasila 
te objawy, ale często nie wywołuje 
spodziewanego wzmocnienia działa-
nia.

Objawy uboczne mogą być łagodne – od bólu 
głowy w przypadku Panadolu; po bardziej groźne - 
możliwość wrzodu żołądka, obrzęków i uszkodzenia 
nerek w przypadku grupy Ibumetyny, aż do napraw-
dę poważnych w przypadku grupy Morfiny. Ta grupa 
wywołuje całą gamę objawów, poczynając od nud-
ności, wymiotów, zarotów głowy, odurzenia, poprzez 
zaparcia, pocenie (szczególnie w nocy), suchość jamy 
ustnej i gardła, aż do fizycznego uzależnienia. U męż-
czyzn z problemami prostaty, mogą wystąpić trudno-
ści w oddawaniu moczu. Stosowanie preparatów z tej 
grupy wymaga specjalnej wiedzy i doświadczenia. Są 
one „lekiem z wyboru” w większości przypadków raka, 
szczególnie w ostatniej fazie życia.

W przypadku bólu chronicznego, gdzie dołączają 
się inne objawy, same leki przeciwbólowe nawet naj-
silniejsze, nie dadzą żądanego efektu. Objawy mogą-
ce nasilać ból to:

• nudności i wymioty,
• zaparcia albo biegunka,
• problemy z oddychaniem (astma, chroniczne 

zapalenie oskrzeli itp.),
• brak snu,
• lęk i obawa, depresja,
• niestabilna/skomplikowana sytuacja rodzinna 

czy ekonomiczna,
• problemy egzystencjalne 

(dlaczego mnie to spotyka, czy to kara za grzechy, 
co mnie czeka po śmierci itp.).

”Kiedy już nie ma sensu, 
to zaczyna się sens”. 
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Tekst: Monika Mularska-Kucharek

Jak poradzić sobie 
z odejściem naszych bliskich?

Jest coś, co nie zmienia się od lat i choć 
ówcześnie przybiera nieco inną formę, to 
pozostaje nietknięte duchem czasu. Tym 
czymś jest magia Świąt Bożego Narodze-
nia! To niewątpliwe wyjątkowe Święta. 
Wyjątkowe, bo kojarzą się nam ze szcze-
gólnymi symbolami: choinką, opłatkiem, 
prezentami, a przede wszystkim rodzinną 
atmosferą, przepełnioną na ogół ciepłem, 
serdecznością, życzliwością. To czas, w któ-
rym chcemy być z tymi, których kochamy, 
którzy są dla nas ważni. Czas, w którym 
skłonni jesteśmy zapomnieć, przebaczyć, 
odpuścić niejednokrotnie tym, przez któ-
rych poczuliśmy się skrzywdzeni. Można by 
rzec słowami piosenki:

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, 

choć grudniowy,

Dzień zwykły dzień, w którym gasną 
wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita 
wszystkich,

Dzień, który już każdy z nas zna 

od kołyski.

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku,

Dzień, zwykły dzień, 

który liczy się od zmroku.

Jest taki dzień, gdy jesteśmy 

wszyscy razem,

Dzień, piękny dzień, 

dziś nam rok go składa w darze.”

ŚWIĘTA INNE NIŻ ZWYKLE…
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Niezwykle piękny obraz Świąt wyłania się z tekstu piosenki 
autorstwa Krzysztofa Dzikowskiego, który od ponad 50 lat 
wprowadza nas w niezmiennie uroczy klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. Nie dla wszystkich jednak słowa te oddawać 
będą radosny świąteczny nastrój… Zapewne dla wielu ludzi 
będą to Święta inne niż zwykle… Inne, bo być może przyszło 
im zmierzyć się z najtrudniejszą i często najbardziej bolesną 
zmianą w życiu – odejściem kogoś kochanego i bliskiego. 
Trudno o radość w obliczu takiej straty, nawet gdy obok 
choinka, pod nią prezenty, zastawiony stół, a w tle kolędy… 
Trudno również o uśmiech, nawet do tych, którzy są wokół, 
kiedy już nie jesteśmy razem, tak jak zwykle to bywało. Nic 
zatem dziwnego, że jest w ludziach ogromny lęk o utratę ko-
goś bliskiego tuż przed Świętami. To zrozumiałe, że często 
pojawiają się stwierdzenia typu, jak my przeżyjemy te Święta, 
że odechciewa nam się tego wszystkiego, co wiąże się z tym 
co niezmienne, czyli magią Świąt, gdy przychodzi zmierzyć 
się z tym, co zmienne, ale bardzo trudne do zaakceptowania.

Jak sobie z tym poradzić? Jak przeżyć Święta bez ukocha-
nego męża, żony, partnera, partnerki, dziecka, rodziców, bez 
kogoś bliskiego? Jak uporać się z żalem, złością i wszech-
obecnym smutkiem? Ileż tego typu pytań rodzi się w głowie 
osób będących w żałobie. Ileż z nich, chciałoby usłyszeć radę 
dającą nadzieję, że się uda, że przetrwają, że czas ukoi rany. 
Pewnie można by się pokusić o doradzanie, moralizowanie, 
serie dobrych rad popartych wiedzą naukową i doświadcze-
niem terapeutycznym, ale może tym razem warto zrobić to 
nieco inaczej niż zwykle. Może warto zatrzymać się, uszano-
wać te trudne uczucia, tą przykrą sytuację, i nie tyle współ-
czuć, radzić, co starać się zrozumieć... I mając świadomość 
wagi sytuacji podarować tym, którzy szukają pomocy histo-
rię, która urzeka swoją wymową i puentą, której terapeutycz-
na moc wielokrotnie wybrzmiewała w wielu sytuacjach. To 
historia o zasmuconym smutku…

Po piaszczystej drodze szła niziutka staruszka. Chociaż była 
już bardzo stara, to jednak szła tanecznym krokiem, a uśmiech 
na jej twarzy był tak promienny, jak uśmiech młodej, szczęśli-
wej dziewczyny. Nagle dostrzegła przed sobą jakąś postać. 
Na drodze ktoś siedział, ale był tak skulony, że prawie zlewał 
się z piaskiem. Staruszka zatrzymała się, nachyliła nad niemal 
bezcielesną istotą i zapytała: „Kim jesteś?” Ciężkie powieki 
z trudem odsłoniły zmęczone oczy, a blade wargi wyszeptały: 
„Ja...? Nazywają mnie smutkiem” „Ach! Smutek!”, zawołała 
staruszka z taką radością, jakby spotkała dobrego znajomego. 
„Znasz mnie?”, zapytał smutek niedowierzająco. „Oczywiście, 
przecież nie jeden raz towarzyszyłeś mi w mojej wędrówce.” 
„Tak sądzisz..? - zdziwił się smutek - To dlaczego nie uciekasz 
przede mną. Nie boisz się?” „A dlaczego miałabym przed 
Tobą uciekać, mój miły? Przecież dobrze wiesz, że potrafisz 
dogonić każdego, kto przed Tobą ucieka. Ale powiedz mi, 
proszę, dlaczego jesteś taki markotny?” „Ja... jestem smut-
ny” – odpowiedział smutek łamiącym się głosem. Staruszka 
usiadła obok niego. „Smutny jesteś...”, powiedziała i ze zrozu-
mieniem pokiwała głową. „A co Cię tak bardzo zasmuciło?” 
Smutek westchnął głęboko. Czy rzeczywiście spotkał kogoś, 
kto będzie chciał go wysłuchać? Ileż razy już o tym marzył. 
„Ach..., wiesz ... - zaczął powoli i z namysłem najgorsze jest to, 
że nikt mnie nie lubi. Jestem stworzony po to, by spotykać się 
z ludźmi i towarzyszyć im przez pewien czas. Ale gdy tylko do 
nich przyjdę, oni wzdrygają się z obrzydzeniem. Boją się mnie 

jak morowej zarazy”. I znowu westchnął. „Wiesz..., ludzie wy-
naleźli tyle sposobów, żeby mnie odpędzić. Mówią: tralalala, 
życie jest wesołe, trzeba się śmiać. A ich fałszywy śmiech jest 
przyczyną wrzodów żołądka i duszności. Mówią: co nie zabi-
je, to wzmocni. I dostają zawału. Mówią: trzeba tylko umieć 
się rozerwać. I rozrywają to, co nigdy nie powinno być roze-
rwane. Mówią: tylko słabi płaczą. I zalewają się potokami łez. 
Albo odurzają się alkoholem i narkotykami, byle by tylko nie 
czuć mojej obecności”.

„Masz rację - potwierdziła staruszka. Ja też często widuję 
takich ludzi”. Smutek jeszcze bardziej się skurczył. „Przecież ja 
tylko chcę pomóc każdemu człowiekowi. Wtedy, gdy jestem 
przy nim, może spotkać się sam ze sobą. Ja jedynie poma-
gam zbudować gniazdko, w którym może leczyć swoje rany. 
Smutny człowiek jest tak bardzo wrażliwy. Niejedno jego cier-
pienie podobne jest do źle zagojonej rany, która co pewien 
czas się otwiera. A jak to boli! Przecież wiesz, że dopiero wte-
dy, gdy człowiek pogodzi się ze smutkiem i wypłacze wszyst-
kie wstrzymywane łzy, może naprawdę wyleczyć swoje rany. 
Ale ludzie nie chcą, żebym im pomagał. Wolą zasłaniać swoje 
blizny fałszywym uśmiechem. Albo zakładać gruby pancerz 
zgorzknienia”. Smutek zamilkł. Po jego smutnej twarzy popły-
nęły łzy: najpierw pojedyncze, potem zaczęło ich przybywać, 
aż wreszcie zaniósł się nieutulonym płaczem. Staruszka ser-
decznie go objęła i przytuliła do siebie. „Płacz, płacz smut-
ku. - Wyszeptała czule. - Musisz teraz odpocząć, żeby potem 
znowu nabrać sił. Ale nie powinieneś już dalej wędrować sam. 
Będę Ci zawsze towarzyszyć, a w moim towarzystwie znie-
chęcenie już nigdy Cię nie pokona”. Smutek nagle przestał 
płakać. Wyprostował się i ze zdumieniem spojrzał na swoją 
nową towarzyszkę: „Ale..,. ale kim Ty właściwie jesteś?” „Ja? 
- Zapytała figlarnie staruszka, uśmiechając się przy tym tak 
beztrosko, jak małe dziecko.

- JA JESTEM NADZIEJA!”
(autor anonimowy)

To oczywiste, że odejście kogoś kochanego to bardzo bli-
skie spotkanie ze SMUTKIEM, że niejednokrotnie jest to mo-
rze wylanych łez. I ważne, aby mieć świadomość, że mamy 
niezaprzeczalne prawo do naszych emocji, do przeżywania 
śmierci naszych bliskich w zgodzie ze sobą. Pamiętajmy jed-
nak o tym, że smutek wędruje z nadzieją. Jest to niezwykle 
optymistyczne w kontekście trudności, z którymi przychodzi 
się nam zmagać na co dzień, również tymi, które wiążą się 
z przeżywaniem Świąt bez ukochanym osób, różnych ważnych 
uroczystości czy też po prostu samotnych wieczorów. Miejmy 
w pamięci, że smutek nie wędruje sam, jest z nim nadzieja, 
czyli wiara w to, że będzie dobrze, że to co aktualnie tak bo-
lesne i trudne minie, że czas zagoi rany, że będzie po prostu 
lepiej, że będziemy mogli poradzić sobie z czymś, co dla nas 
trudne. Warto w to wierzyć, bo wtedy nasze życie zaczyna 
wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście póki sobie tego nie 
uświadomimy, jest to niemożliwe. Dlatego też często wydaje 
się ludziom, że w smutku trzeba trwać przez całe życie, że 
jesteśmy jakby na niego skazani, a wigilijny wieczór musi być 
po prostu przepełniony smutkiem, że byłoby dziwnie, gdy-
by było radośnie. Niestety, z takim podejściem nasza głowa 
koncentruje się wówczas głównie na tym, co negatywne i nie 
potrafimy dostrzec tego, co dobre, co pomogłoby nam po-
móc poradzić sobie ze stratą bliskich, pustką, samotnością, 
tęsknotą. I co istotne, niekiedy trudno nawet dostrzec tych, 
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którzy są wokół nas i są gotowi nam pomóc, 
nie tylko w okresie Świąt, ale także tak na co 
dzień. Rozejrzyjmy się wokół i postarajmy się 
skoncentrować na tym co pozytywne, dobre 
i pomocne. Może będzie to jakiś miły gest, 
czyjś uśmiech, pomoc ze strony bliskich, zna-
jomych, przyjaciół, sąsiadów. Skorzystajmy 
z tej pomocy, bądźmy wśród ludzi. Pamiętaj-
my zawsze i wszędzie, bez względu na oko-
liczności, że ci najbliżsi, ukochani, których nie 
ma wśród nas, zapewne chcieliby widzieć nas 
szczęśliwymi, szczególnie w tak wyjątkowym 
czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia. 
I widząc nas smutnymi z pewnością popro-
siliby o uśmiech. Kochanie, uśmiechnij się! 
Mamo, tato, nie bądźcie smutni! Synku, có-
reczko, gdzie ten twój uśmiech? Czy nie takie 
słowa dawało nam się słyszeć, kiedy wspólnie 
świętowaliśmy? A zatem możemy podarujmy 
prezent, tak jak to mamy w zwyczaju w tym 
okresie, tym, którzy wyruszyli w podróż nie-
znaną. Niech to będzie prezent wyjątko-
wy. Uśmiechnijmy się do siebie, do innych, 
przywołajmy miłe chwile w pamięci, bądźmy 
wdzięczni za wspólnie spędzony czas, za ra-
dości i smutki, których wspólnie doświadcza-
liśmy, za obecność w naszym życiu tego, kogo 
trzeba było pożegnać. Bądźmy wdzięczni za 
wszystkie wspólnie spędzone Święta! I miej-
my nadzieję, że przyjdzie czas, w którym 
pogodzimy się z tym, co nas spotkało, że to 
zaakceptujemy i odzyskamy równowagę. I że 
zrobimy to nie tylko dla siebie i dla tych, któ-
rzy są wokół nas, ale także dla tych, których 
już z nami nie ma. Jak powiedziała kiedyś 
pewna starsza pani przeżywająca śmierć swo-
jego męża: „Na kolanach, ale do przodu. Nie 
poddawać się, nie załamywać. Nie zatracić 
radości życia. Obiecałam to mojemu mężo-
wi, bo mnie o to prosił, i słowa dotrzymam!” 
Bo choć nie jest łatwa taka postawa, to warto 
wcielać ją w swoje życie, do czego chciałabym 
zachęcić przytaczając słowa wiersza mojego 
autorstwa:

Odszedłeś

Odszedłeś tak nagle, bez pożegnania,

A w sercu mym wielka powstała rana!

Czy wiesz jak boli, jak trudno się goi?

Czy wierzysz, że czas tę ranę ukoi?

Dziś nie potrafię jeszcze nie krzyczeć i nie płakać,

Bo czy można inaczej z taką stratą się zmagać!

Mogłeś przecież być blisko, siedzieć tu przy mnie,

Moglibyśmy jak zawsze pocieszać się wzajemnie!

Cóż za paradoks, że kiedy co dzień przy mnie byłeś,

Tego, co mogłeś ode mnie usłyszeć, nie usłyszałeś!

Wiele słów niewypowiedzianych i zdań niedokończonych

Chciałabym dzisiaj Tobie podarować mimo dni uśpionych.

I choć me serce i rozum zalewa smutek i żal,

I w tej nostalgii ogromne znaczenie ma każdy detal,

To wiem dobrze, że kiedy przy mnie byś stał,

JEŚLI KOCHASZ, TO NIE PŁACZ 

– TAK BYŚ MI POWIEDZIAŁ!

…

Masz rację, Kochanie, inaczej bym nie mógł.

I jestem pewien, że mój apel o brak łez pomógł.

Wierzę, że przegoniłaś smutek, żal i złość!

A świąteczny nastrój przywrócił wiarę w wieczną miłość!

Życzę Wam Drodzy Czytelnicy siły i radości, jaka płynie z nadziei! Niech towarzyszy 
ona Wam zarówno w okresie Świąt innych niż zwykle, jak również tak na co dzień, 
kiedy uczyć się będziecie radzić z odejściem kogoś kochanego, bliskiego, ważnego 
w Waszym życiu. Czas będzie sprzymierzeńcem! 

Zapewniam.  ■
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Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl

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.
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Maja	Błaszczyszyn	 jest	biochemikiem,	biotera-
peutką,	właścicielką	Przychodni	Zdrowia	KOMED	
w	Warszawie	i	podpowie	Państwu	jak	wzmacniać	
odporność	 organizmu,	 by	 nie	 dać	 się	 zimowym	
dolegliwościom,	a	gdy	już	nas	dopadną	-	jak	po-
móc	sobie	w	szybszym	powrocie	do	zdrowia.

Rozmawia: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Iwonna	Widzyńska-Gołacka:	 Sezon	 zimowy	 to	
okres,	gdy	jesteśmy	bardziej	narażeni	na	przezię-
bienie,	katar,	anginę,	grypę.	Czy	są	jakieś	metody	
aby	ich	uniknąć?

Maja	Błaszczyszyn:	Tak zupełnie uniknąć ich się 
nie da, ale można poprawić odporność organizmu, 
aby ograniczyć zachorowania. Należy unikać – oczy-
wiście w miarę możliwości - miejsc, gdzie są duże 
skupiska ludzi, a zwłaszcza tych chorych. Ważne jest, 
aby odpowiednio się ubierać. Wiele osób sądzi, że 
w zimie odpowiednio to znaczy tak grubo, że pra-
wie nie można się ruszać. Oznacza to w konsekwen-
cji, że cały czas się pocą, a gdy wejdą do ciepłego 
pomieszczenia zdejmują ciężkie palta i gdy zawie-
je chłodniejsze powietrze, przeziębiają się. Należy 
ubierać się na cebulkę, tak aby można było zdejmo-
wać kolejne warstwy ubrania w zależności od zmiany 
temperatury otoczenia.

IW-G:	Wróćmy	więc	do	tego,	od	czego	zaczęła	
pani	swoją	wypowiedź.	Wiemy,	że	bardzo	ważna	
jest	odporność.	W	jaki	sposób	możemy	ją	popra-
wić?

MB:	Metod na poprawę odporności organizmu jest 
sporo, a właściwie każda z nich to tylko składnik ca-
łego systemu wzmacniania bariery immunologicznej. 
Odporność przyda się zresztą w każdej porze roku, 
ponieważ może uchronić nas także przed innymi cho-
robami i dolegliwościami. Bardzo dobre rezultaty 
we wzmacnianiu organizmu daje stosowanie ziół. Te 
najskuteczniejsze i te, do których ja mam największe 
zaufanie to echinacea i liście z drzewa oliwnego (to je-
den z najmocniej działających preparatów). Jeśli ktoś 
ma dostęp do prawdziwych liści (wiele osób podró-
żuje do miejsc, gdzie rosną te drzewa) powinien czę-
sto parzyć sobie z nich herbatkę. Bardzo dobre są też 
zioła: koci pazur, pau d`arco i preparaty zawierające 
rutynę, np. rutinoscorbin. 

IW-G:	Czy	wzmocnienie	ziołami	wystarczy,	aby	
organizm	miał	więcej	siły	do	zwalczania	przezię-
bienia	czy	innych	chorób?

MB:	Bardzo ważne dla wzmocnienia organizmu jest 
podniesienie jego wydolności. Mam na myśli ruch, 
ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu, na przykład 
jazdę na rowerze, energiczne spacery. Ma to na celu 
dotlenienie organizmu, czyli w efekcie lepsze ukrwie-
nie mięśni i lepszą pracę narządów ciała. 

Wywiad	z	Mają	Błaszczyszyn
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IW-G:	Na	co	jeszcze	powinniśmy	zwrócić	uwagę,	chcąc	
poprawić	odporność	układu	immunologicznego?

MB:	 Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest 
dobra dieta. Wielu osobom słowo dieta kojarzy się przede 
wszystkim z odchudzaniem. Ale tym razem nie o to chodzi. 
Mam na myśli to, że właśnie jesienią i zimą warzywa i nasze 
owoce są najbardziej wartościowe. Trzeba je jeść w miarę moż-
liwości na surowo. Powinno się zmniejszyć ilość mięsa w die-
cie, a zupełnie zrezygnować ze słodyczy. To właściwie jedyne 
składniki naszego jedzenia, które nie przynoszą organizmowi 
niczego wartościowego i można obejść się bez nich spokojnie 
obejść. W warzywach i owocach jest wystarczająco dużo cu-
kru. Mniej więcej po dwóch tygodniach organizm przestaje się 
domagać słodyczy. 

IW-G:	 Czy	 mogłaby	 pani	 podać	 jeszcze	 jakiś	 sposób,	
który	mógłby	pomóc	wzmocnić	układ	odpornościowy?

MB:	Bardzo istotne jest płukanie jamy ustnej na czczo ole-
jem, aby usunąć z niej szkodliwe bakterie. Świetny jest olej 
kokosowy, lekko septyczny, którym należy płukać jamę ustną 
przez kilkanaście minut, nawet do 20, a później trzeba olej wy-
pluć. Nie wolno go połknąć. 

IW-G:	To	są	środki	profilaktyczne,	które	pomagają	unik-
nąć	zachorowania.	Jednak	czasami,	z	różnych	powodów,	
może	się	zdarzyć,	że	jednak	zachorujemy.	Co	wtedy?

MB:	Grypa i angina to poważne choroby i te powinien le-
czyć lekarz. Jednak przez trzy dni możemy spróbować pomóc 
swojemu organizmowi. Jeśli po tej trzydniówce nie czujemy się 
lepiej, trzeba pójść do lekarza.

IW-G:	Czyli	co	w	czasie	tych	trzech	dni	możemy	zrobić,	
aby	ocenić,	czy	to	zaczyna	się	poważna	choroba,	czy	też	
organizm	sobie	z	nią	poradził?

MB:	Przy zaczynających się problemach z gardłem dobrze 
jest je płukać środkami antyseptycznymi, czyli np. ciepłą wodą 
z kilkoma kroplami olejku z drzewa herbacianego. Bardzo sku-
tecznym środkiem antyseptycznym jest srebro koloidalne. 
Można je pipetką zakraplać do nosa po parę kropli. Są również 
do kupienia ziołowe preparaty z szałwią. Działające septycz-
nie. Można nią płukać jamę ustną.

IW-G:	Co	jeszcze	możemy	zrobić?

MB:	Polecam jedzenie witaminy C w postaci naturalnej, ta-
kiej jak cytryna, kapusta kwaszona albo świeża. Bardzo sku-
teczne i smaczne jest picie codziennie rano na czczo połowy 
szklanki ciepłej, przegotowanej wody z sokiem z cytryny. Do-

bra do płukania bolącego gardła jest soda oczyszczona. Pół 
łyżeczki proszku na pół szklanki ciepłej wody. Płukanie można 
powtarzać kilka razy dziennie. Bardzo znana i polecana przez 
wiele osób do płukania chorego gardła jest sól, niestety bar-
dzo wysusza błony śluzowe. Dlatego powinna być używana 
w niewielkim stężeniu, czyli do wody dodajemy jej niewielką 
ilość. Gdy już dopadnie nas przeziębienie, pomocą w powro-
cie do zdrowia jest dieta składająca się w większości z warzyw. 
Muszą to być jednak świeże warzywa, a więc przygotowywane 
w domu surówki. Dobrze jest również przez dwa czy trzy dni 
zastosować dietę sokową. A sok z warzyw czy owoców powi-
nien być wyciskany w domu, w żadnym przypadku nie powi-
nien pochodzić z kartonów czy butelek.

IW-G:	 Co	 można	 zrobić	 doraźnie,	 gdy	 przewieje	 nas	
zimny	wiatr,	potrząsną	nami	dreszcze.	Co	zrobić,	aby	nie	
zachorować?

MB:	Natychmiast po powrocie do domu trzeba wymoczyć 
nogi w gorącej wodzie z naparem ze świeżej kapusty albo go-
rącej wodzie po gotowaniu ziemniaków czy naparze z selera, 
pietruszki. 

IW-G:	Gdzie	możemy	poszukać	pomocy,	gdy	zachoruje	
dziecko?	I	w	jaki	sposób	się	o	nie	zatroszczyć?

MB:	Profilaktyka zachorowań dla dorosłych i dzieci jest po-
dobna. I pomocy możemy poszukać w aptece. Są rozmaite 
preparaty, które świetnie się spisują w tej roli. Należy tylko 
przeczytać uważnie skład substancji, z których zrobiony jest 
preparat. A w domu można przygotować syrop z cebuli, bu-
raka, świeżych pędów sosny (z nich powstaje doskonały syrop 
Pini). Jednak przypominam, jeśli po trzech dniach objawy nie 
mijają, albo się znacznie nie zmniejszyły, trzeba udać się do 
lekarza. Gdy zachorujemy zostańmy w domu, wygrzejmy się, 
odpocznijmy. Nie usiłujmy zlekceważyć choroby, bo wcześniej 
czy później to się na naszym organizmie odbije.

IW-G:	A	jeszcze	na	koniec,	proszę	przypomnieć	jakie	za-
chowania	pomagają	zachować	zdrowie?

MB:	Specjaliści przypominają o tym, by – dla zachowania 
zdrowia - pamiętać o odpowiedniej ilości snu. Odpowiedniej, 
czyli takiej, która umożliwia wysypianie się. Zarywanie tych go-
dzin ma zawsze niedobre skutki. Oczywiście raz na jakiś czas 
można troszkę mniej spać, ale rzeczywiście musi to być raz na 
jakiś czas, nie za często. Przy codziennych obowiązkach niemal 
nie sposób uniknąć stresu i rozwiązaniem jest nie próba unik-
nięcia go, ale poznanie i wybranie najlepszej dla siebie metody 
rozładowania go. Może to być np. pływanie, taniec, joga, re-
laksacja, medytacja itd. ■

59

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



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

ReGeneRaCJa 
tkankI

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.

•  P R E S S - F I T ®
Wypełniony korpus
Kształt ostrosłupa ściętego

KSZTAŁT ZAPEWNIAJĄCY STABILNOŚĆ  
I  BL ISKI  KONTAKT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 

ROZWIĄZANIA 
W DZIEDZINIE 

BIOMECHANIKI

ZatyCZka 
pRZetokI odbytu

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.

WYPEŁNIONY KOrPuS
PrZECIWdZIAŁANIE rOTACJI

PrZECIWdZIAŁANIE ZAPAdANIu

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI
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ENDOMETRIOZA
choroba-zagadka XXI wieku

Tekst: Jacek Tulimowski

Mimo ogromnych kosztów ekonomicznych poniesio-
nych na zdiagnozowanie endometriozy tylko u niewiel-
kiej części kobiet choroba zostanie właściwie i skutecznie 
leczona.	 Według	 najnowszych	 szacunków	 endome-
trioza	występuje	 u	 176	milionów	 kobiet	 na	 świecie,  
u płodnych kobiet endometrioza dotyczy 0.5-5%, u bez-
płodnych aż 25-40%. Bezpłodność u kobiet z endome-
triozą jest 6-8 razy większa niż u kobiet zdrowych.

Magiczne słowo endometrioza od prawie 
100 lat nasuwa wiele pytań. Niestety nadal  
w większości pozostawionych bez odpowiedzi. 
Zbyt późne rozpoznanie, a wręcz przeoczenie 
objawów towarzyszących endometriozie może 
prowadzić do szeregu groźnych powikłań zdro-
wotnych. Jak najlepiej diagnozować, jak leczyć?
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W 2002 roku koszty opieki zdrowot-
nej i koszty socjoekonomiczne z powo-
du endometriozy szacowano w USA na 
22 miliardy dolarów. Koszty te znacznie 
przekraczają kwoty wydane na lecze-
nie choroby Crohna czy migreny. Nie-
stety mimo upływu wieku od opisania 
pierwszych objawów endometriozy, 
nie poczyniono znaczących inwestycji 
w poszukiwaniu metod długotrwałego 
i skutecznego leczenia tej jednostki 
chorobowej. Z reguły późno rozpozna-
na, źle leczona lub nie leczona endo-
metrioza może prowadzić do licznych 
powikłań, spośród których powikłania 
jelitowe mogą stanowić bezpośrednie 

zagrożenie życia z powodu możliwych 
perforacji. A więc endometrioza to na-
dal schorzenie owiane tajemnicą.

Znaczne problemy kliniczne związane 
z postawieniem właściwego rozpozna-
nia to brak jednoznacznych przyczyn 
powstania i czynników predysponują-
cych. U większości pacjentek z dolegli-
wościami bólowymi w obrębie miednicy 
małej, a także bezpłodnością nie można 
określić czytelnego związku z występo-
waniem endometriozy. Znaczącym po-
stępem w skuteczności leczenia jest fakt 
wprowadzenia nowych rekomendacji 
Kanadyjskiego Towarzystwa Położników 

i Ginekologów (SOGC), w których pod-
kreślono możliwość leczenia bólu zwią-
zanego z endometriozą bez konieczno-
ści wcześniejszej weryfikacji w trakcie 
wykonanej laparoskopii. Należy również 
zwrócić uwagę, że zabiegi laparoskopo-
we wykonywane w trakcie diagnostyki 
endometriozy są obarczone istotnym 
bo ponad 8.9% ryzykiem powikłań.

Według najnowszych ustaleń klinicz-
nych przeprowadzenie bardzo dokład-
nej diagnostyki a zwłaszcza drobiazgo-
wego zebrania wywiadu lekarskiego,  
a także badanie fizykalne (badanie gine-
kologiczne: przez pochwę i odbytnicę) 
wraz z wykonanym przezpochwowym 
badaniem ultrasonograficznym, a w nie-
których wypadkach (krwawienia z odby-
tu-podejrzenie endometriozy przegrody 
pochwowo-odbytniczej) konieczne staje 
się zlecenie badań diagnostycznych od-
bytnicy i jelita takich jak kolonoskopia, 
czy usg przezodbytnicze daje możliwość 
postawienia właściwego rozpoznania  
i rozpoczęcie celowanego leczenia.

„Czynnikiem predysponującym jest 
wczesne wystąpienie pierwszego krwawienia 
miesięcznego, jak również pierwsza ciąża po 
30 roku życia, a także stosowanie leków hor-
monalnych (estrogenów i progestagenów) 
oraz budowa anatomiczna lub przebyte stany 
zapalne narządu rodnego
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U	niektórych	pacjentek	(około	28%)	
z	rozpoznaną	endometriozą	obserwu-
je	się	podwyższenie	w	surowicy	krwi	
poziomu	 markera	 nowotworowego	
Ca 125, ale ze względu na niską czułość 
tej metody nie jest ona obecnie zaleca-
na jako metoda diagnostyki i monitoro-
wania leczenia endometriozy.

Można by zadać pytanie co jest po-
wodem tak późnego rozpoznawania 
endometriozy. To głównie brak świado-
mości kobiet na temat samej choroby. 
Ważnym aspektem staje się nadal brak 
skutecznych bezinwazyjnych metod 
diagnostycznych, a także źle dobrane 
postępowanie terapeutyczne, które  
w dłuższym okresie może powodować 
liczne działania niepożądane, oraz z re-
guły zbyt krótkotrwały okres leczenia.

Należy pamiętać, że skuteczność za-
biegów chirurgicznych stosowanych  
w trakcie leczenia endometriozy w dużej 
mierze wynika z indywidualnych umie-
jętności chirurga.

Przyczyny	powstania	
endometriozy

Mimo wieloletnich badań klinicznych 
mechanizm powodujący występowanie 
gruczołów błony śluzowej jamy macicy 
poza jej prawidłową lokalizacją jest to 
tej pory nieznany. Istnieje kilka teorii 
powstawania endometriozy, lecz żadna 
z nich nie wyjaśnia w pełni dlaczego po-
wstaje ta patologia.

Jedną z pierwszych teorii była teoria 
wstecznego przepływu krwi miesiączko-
wej. Podczas cyklu miesiączkowego nie-
wielka ilość krwi zawierająca fragmenty 
błony śluzowej jamy macicy może prze-
mieścić się z jamy macicy w kierunku ja-
jowodów i jamy otrzewnowej.

Według teorii metaplazji nabłonek gru-
czołowy jamy macicy wywodzi się z jamy 
ciała (celoma) co może tłumaczyć jego wy-
stępowania w innych miejscach ciała np. 
jajnikach, jajowodach, otrzewnej.

Teoria przerzutów tłumaczy występo-
wanie endometrium poza jamą macicy 
możliwością przemieszczenia się frag-
mentów błony śluzowej jamy macicy 
drogą naczyń krwionośnych (tętniczych 
lub żylnych) lub naczyń limfatycznych, 
powodując wszczepianie się komórek 
endometrium w dowolnych miejscach.

Pacjentki cierpiące na endometriozę  
z reguły mają pozytywny wywiad ro-
dzinny dotyczący tego schorzenia (pre-
dyspozycje genetyczne), czynnikiem 
predysponującym jest wczesne wystą-
pienie pierwszego krwawienia miesięcz-
nego, jak również pierwsza ciąża po 30 
roku życia, a także stosowanie leków 
hormonalnych (estrogenów i progesta-
genów) oraz budowa anatomiczna lub 
przebyte stany zapalne narządu rod-
nego predysponująca do wstecznego 
przepływu krwi miesiączkowej.

Mnogość objawów klinicznych towa-
rzyszących endometriozie powoduję, 
że choroba ta dość często mylona jest 
z innymi jednostkami chorobowymi np. 
zapaleniem przydatków, pęcherza mo-
czowego, wyrostka robaczkowego.

Ból podczas miesiączkowania i sto-
sunków płciowych to najczęstsze objawy 
towarzyszące endometriozie. Przewle-
kłe bóle w okolicy miednicy mniejszej, 
uczucie zmęczenia, bóle owulacyjne, 
bóle jelit, pęcherza moczowego z okre-
sowo występującym krwiomoczem, nie-
prawidłowe krwawienia z dróg rodnych, 
obfite skrzepowate miesiączki czy krwa-
wienia z odbytnicy to najczęściej zgła-
szane przez pacjentki dolegliwości.

Poważnym powikłaniem endometrio-
zy są zaburzenia płodności występujące 
u ponad 80% kobiet ze stwierdzoną en-
dometriozą.

W różnicowaniu klinicznym należy wy-
kluczyć zespół nadwrażliwego jelita, PID 
- stany zapalne miednicy małej.

Trudności z zajściem w ciążę i możliwa 
bezpłodność związana z endometriozą 
jest spowodowana uszkodzeniem jajo-
wodów i jajników na skutek toczącego 
się w ich obrębie przewlekłego stanu 
zapalnego wraz z następową reakcją bli-
znowacenia.

Nadal	 magiczne	 słowo	 endome-
trioza	nasuwa	wiele	pytań.	 Jaka	 jest	
przyczyna	tej	choroby,	czy	są	czynniki	
predysponujące,	 jak	 często	 objawy	
ulegają	 przeoczeniu	 i	 dlaczego	 cho-
roba	rozpoznawana	jest	z	tak	wielkim	
opóźnieniem?	 Jak	 najlepiej	 i	 najsku-
teczniej	 leczyć?	 Czy	 powoduje	 bez-
płodność	i	w	jakim	mechanizmie?	Do	
chwili	obecnej	jest	wiele	hipotez	i	nie-
jasności,	 czy	 kiedykolwiek	 uda	 nam	
się	je	rozwiązac?
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Nowe	wyzwania,	
czyli	współczesne	metody	
leczenia	endometriozy

Początkowe	leczenie	endometriozy	
polega	 głównie	 na	 zwalczaniu	 dole-
gliwości	 bólowych	 towarzyszących	
temu	 schorzeniu. Logiczną konse-
kwencją tego typu leczenia i trafnością 
rozpoznania wstępnego jest redukcja 
dolegliwości bólowych. W początkowej 
terapii wykorzystywane są głównie nie-
steroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). 
Niestety dłuższe stosowanie powoduje 
liczne działania niepożądane, w tym sta-
ny zapalne błony śluzowej żołądka i jelit.

W	 leczeniu	 endometriozy	 stosu-
je	 się	 również	 DTA	 dwuskładnikowe	
tabletki	 antykoncepcyjne	 -	 monofa-
zowe,	 najczęściej	 podawane	 w	 spo-
sób	 ciągły	 (bez przerw). Stosowanie 
antagonistów gonadoliberyn GnRh jest 
zalecane w terapii endometriozy, ale 
liczne działania niepożądane związane 
ze „sztucznym wywołaniem menopau-
zy”, konieczność stosowania terapii uzu-
pełniającej (add back therapy) a także 
wysokie koszty leczenia powodują, że 
terapia tym rodzajem leków jest mało 
popularna.

Historycznym preparatem wydaje się 
Danazol, ze względu na silne działania nie-
pożądane towarzyszące leczeniu a także 
na nie najwyższy współczynnik skutecz-
ności. Nawet zastosowanie modyfikacji 
podawania leku w postaci dopochwowej, 
a także obniżenie dawki nie zmniejszyło 
działań ubocznych preparatu.

Progestageny w leczeniu endome-
triozy opisano już w latach 50 ubiegłe-
go stulecia. Według wytycznych Eu-
ropejskiego Towarzystwa Reprodukcji 
Człowieka i Endokrynologii (ESHRE) 
progestageny są obecnie lekami z wy-
boru w leczeniu endometriozy, wysoce 
skutecznie redukując dolegliwości bó-
lowe także znacznie poprawiając wyniki 
późniejszej oceny laparoskopowej. Zna-
czącym argumentem w stosowaniu pro-
gestagenów jest znikoma ilość działań 
niepożądanych towarzyszących terapii  
a także niski w stosunku do innych me-
tod koszt leczenia.

Progestageny stosowane w le-
czeniu endometriozy działają po-
przez wytworzenie się rzekomego 
oddzielenia endometrium, a także 
działanie bezpośrednie na komórki 
endometrium modulując ich aktyw-
ność mitotyczną, powodując lokalną 
ekspresję czynników wzrostu lub ich 
receptorów. Aktywują także reakcję 
przeciwzapalne. System ciągłego 
podawania leku powoduje w konse-
kwencji brak owulacji z towarzyszą-
cym u większości kobiet wtórnym 
brakiem miesiączki-spowodowanym 
zanikiem endometrium w trakcie tera-
pii. Zanik endometrium jest możliwy 
dzięki bezpośredniemu hamującemu 
działaniu leku na receptory estroge-
nowe, a hamowanie metaloproteinaz 
powoduje brak wszczepiania i rozwo-
ju tkanki endometrialnej. Wysoka sku-
teczność w leczeniu objawowym bólu 
towarzyszącego endometriozie a tak-
że statystycznie znamienna redukcja 
nawrotów, brak ujemnego wpływu 
leczenia na płodność oraz brak ogra-
niczeń czasowych terapii powodują, 
że progestageny to złoty standard 
w leczeniu endometriozy. Obecnie 
unikatowym liderem wśród progesta-
genów stosowanych w leczeniu en-
dometriozy jest DIENOGEST, łączący 
w jednej cząsteczce zarówno zalety 
farmakologiczne 19-norprogestage-
nów jak i pochodnych progesteronu 
(unikalna struktura chemiczna tzw. 
progestagen hybrydowy). W prze-
prowadzonych badaniach klinicznych 
stwierdzono wyraźny wpływ dieno-

gestu na endometrium, brak powi-
nowactwa do receptorów estroge-
nowych, działanie antyandrogenne, 
a także niewielką mało istotną ilość 
działań niepożądanych towarzyszą-
cych leczeniu - co daje możliwość 
długotrwałego prowadzenia kuracji 
hormonalnej, zarówno jako leczenia 
pierwotnego jak i uzupełniające po 
wykonanym zabiegu chirurgicznym. 
W trakcie badań klinicznych potwier-
dzono korzystne działanie Dienoge-
stu na układ sercowo-naczyniowy 
(doskonała tolerancja metabolizmu 
lipidów), ośrodkowy układ nerwowy, 
układ kostny, oraz brak niekorzystne-
go wpływu na układ żylny i funkcję wą-
troby, a także brak interakcji z innymi 
lekami. Wykazano, że minimalna daw-
ka terapeutyczna dienogestu wynosi 
około 2mg/dobę (to najniższa dawka 
w porównaniu z dawkami innych pro-
gestagenów) i stanowi optymalną 
dawkę w leczeniu endometriozy, na-
wet przy konieczności długotrwałe-
go przewlekłego podawania. Uwagę 
zwraca wysoka biodostępność leku 
przy braku występowania ryzyka ku-
mulacji. Szybka redukcja typowych 
objawów endometriozy (poprzez 
hamowanie proliferacji komórek na-
błonka endometrium, działanie prze-
ciwzapalne i antyangiogenne) takich 
jak bóle przedmiesiączkowe, bolesne 
i obfite miesiączkowanie, rozlany ból 
w obrębie miednicy, bolesne stosun-
ki płciowe wykazuje wysoką skutecz-
ność, tolerancję i bezpieczeństwo te-
rapeutyczne Dienogestu. ■

W przypadkach endometriozy 
głębokiej z koniecznością resekcji jelit 

występują przypadki wyłonienia stomii.
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WYSIŁKOWE 
NIETRZYMANIE MOCZU 
- PRZEGLĄD METOD TERAPEUTYCZNYCH

Wysiłkowe	nietrzymanie	moczu	(WNM)	to	objaw	pole-
gający	na	niekontrolowanym,	mimowolnym	wycieku	mo-
czu	 (pojedynczych	 kropli).	 Pojawia	 się	 on	w	momencie	
wysiłku	fizycznego,	kaszlu,	 śmiechu,	kichania,	uprawia-
nia	sportu,	czy	podnoszenia	przedmiotów. W nasilonym 
stadium wyciek moczu może pojawiać się nawet w trakcie 
chodzenia, przy zmianie pozycji ciała, czy w spoczynku. 
WNM jest chorobą o wieloczynnikowym podłożu, ale za 
główną przyczynę uważa się znacznego stopnia osłabienie 
mięśni oraz więzadeł dna miednicy. Tylko w pojedynczych 
przypadkach patologia dotyczy osłabienia mięśni zwieraczy 
cewki moczowej.

Dotyczy od 17 do 60 proc. społeczeństwa, ale aż 36 proc. 
kobiet w wieku rozrodczym. Im jesteśmy starsi, tym większe 

Poranny jogging czy ćwiczenia na macie, a czasem tylko wybuch 
śmiechu podczas oglądania komedii: jeśli w trakcie wykonywania 
nawet niewielkiego wysiłku fizycznego obserwujesz oznaki nie-
trzymania moczu, możesz mieć do czynienia z tzw. wysiłkowym 
nietrzymaniem moczu. Choć problem ten dotyczy obu płci, czę-
ściej dotyka kobiety: statystycznie co czwartej z nas.

ryzyko problemu: u kobiet między 20 a29 rokiem życia do-
tyczy zaledwie 4.4 proc., po trzydziestce wzrasta od 14 do 
nawet 41 proc., a w populacji powyżej 65 roku życia dotyczy 
nawet połowy kobiet. Patologia ta dwa razy częściej wystę-
puje u kobiet (zwłaszcza starszych i niesamodzielnych), niż 
u mężczyzn.

Czynniki ryzyka
Ryzyko pojawienia się tego problemu wzrasta, jeśli przy-

padłość ta występowała w rodzinie np. u matki i (lub) siostry. 
Najczęściej przypadłość ta pojawia się u kobiet, u których 
stwierdzono otyłość (zwiększa zachorowalność o 1.6 proc.  
w ciągu 5 lat), po licznych ciążach, przebytych porodach, 
jako powikłanie po porodzie (spowodowane jest głównie 
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osłabieniem mięśni dna miednicy), a także po zabiegach 
operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, u pań wyczynowo 
uprawiających sport, ciężko pracujących fizycznie, palących 
papierosy (nikotynizm), również u kobiet o niskim statusie so-
cjoekonomicznym. Czynnikiem powodującym WNM mogą 
być również zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, 
powodem najczęściej są przewlekłe zaparcia. Oddzielnym 
problemem klinicznym są zakażenia dróg moczowych (prze-
byte lub nawracające), a także kamica pęcherza moczowego. 
Z innych chorób mogących prowadzić do powstania WNM na-
leży wymienić choroby płuc - przewlekła obturacyjna choroba 
płuc i bezdech senny. W przebiegu takich chorób jak cukrzy-
ca, niedoczynność tarczycy nietrzymanie moczu pojawia się 
towarzysząc także niskiemu poziomowi aktywności fizycznej.

Obecnie	 wysiłkowe	 nietrzymanie	 moczu	 jest	 trakto-
wane	 jako	 choroba	 społeczna	 ponieważ	 dotyczy	 ponad	
5	proc.	populacji,	niezależnie	od	różnic	etnicznych	i	kul-
turowych. Według statystyk w Polsce objawy nietrzymania 
moczu wymagające terapii występują u 4 milionów osób. 
Niestety w większości przypadków pojawienie się objawów 
nietrzymania moczu nie skłania do wizyty u specjalisty: około 
75 proc. kobiet z WNM nigdy nie konsultowało się z leka-
rzem, a te które zdecydowały się na wizytę zwlekały około  
3 lat od pojawienia się pierwszych klinicznych objawów.

Czy	mamy	objawy?
Jak najprościej to sprawdzić? Bardzo ważną kwestią jest 

prawidłowa pojemności pęcherza moczowego (tzw. wartości 
cystometryczne). Uczucie pierwszej potrzeby oddania moczu 
pojawia się u nas, gdy ilość moczu w pęcherzu to 50-150 ml, 
uczucie pełności pęcherza to 300-500 ml, a maksymalna ob-
jętość pęcherza to 300-1000ml. Pojawienie się jednorazowe-
go popuszczania moczu w większości wypadków nie wyma-
ga diagnostyki (raz w roku może przytrafić się nawet 7 na 10 
kobiet i niemal 4 na 10 mężczyzn), ale w przypadku nasilenia 
się dolegliwości konieczna staje się diagnostyka i leczenie.

Jak	diagnozować?
Lekarz przeprowadzający diagnostykę powinien zebrać do-

kładny wywiad na temat tego, jak często i ile wypijamy dzien-
nie płynów, ile razy w ciągu dnia i nocy dziennie oddajemy 
mocz (to tzw. dzienniczek mikcji, jak fachowo nazywa się od-
dawanie moczu), jak często dochodzi do przypadków nietrzy-
mania moczu (ilość). Pod uwagę brane są też: liczba zużytych 
wkładek (podpasek), pieluch, pojawienie się (ilość) i nasilenie 
objawów parcia naglącego. W trakcie zbierania wywiadu do-
datkowe pytania powinny dotyczyć: ewentualnych trudności 
w oddawaniu moczu, stolca, krwiomoczu, nawracających 
zakażeń układu moczowego, epizodów bólu, przebytych za-
biegów operacyjnych, a także rodzaju przyjmowanych leków. 
Lekarz zleci też wykonanie badań laboratoryjnych takich jak  
badanie ogólne moczu, posiew moczu, cytologia moczu, 
a także badanie ginekologiczne wraz z oceną cytologiczną 
wymazu z szyjki macicy oraz badaniem USG dopochwowym. 
Zalecana jest również diagnostyka ultrasonograficzna układu 
moczowego z oceną pęcherza moczowego i zalegania mo-
czu po jego oddaniu. W niektórych przypadkach wskazane 
jest wykonanie badania urodynamicznego, które obejmuje 
kompleksową ocenę czynności pęcherza moczowego i cewki 
moczowej. Wykonywane jest przy użyciu specjalnych cewni-
ków, które w trakcie badania wprowadza się przez cewkę mo-
czową do pęcherza i przez odbyt do kiszki stolcowej.

W	diagnostyce	należy	zawsze	pamiętać	o	wykluczeniu	
odwracalnych	przyczyn	nietrzymania	moczu,	opierając	się	
na	schemacie	DIAPPER,	gdzie	D	oznacza	stany	zaburzonej	
świadomości,	I	-	zakażenia	układu	moczowego,	A	-	zaniko-
we	zapalenie	pochwy,	P	-	działanie	niepożądane	przyjmo-
wanych	leków,	P	-	czynniki	psychologiczne,	E	-	nadmierną	
diurezę,	R	-	ograniczoną	ruchomość.

Nietrzymanie	moczu	a	seks
Ogromnym problemem jest wypływ nietrzymania moczu 

na aktywność seksualną: może ono ograniczać współżycie. 
Dlaczego? Według badań ankietowych osoby, borykają-
ce się z tą przypadłością mają znacznie obniżone poczucie 
własnej wartości i atrakcyjności seksualnej. Obawa odkrycia 
przez partnera nietrzymania moczu powoduje, że kobiety 
świadomie rezygnują z seksu. To w konsekwencji prowadzi 
do rozluźnienia więzi psychicznej oraz obcości emocjonalnej.  
W trakcie rozmów z ginekologami/seksuologami kobiety z nie-
trzymaniem moczu mówią o obawach, że podczas stosunku 
może dojść do bezwiednego wycieku moczu, partner zwróci 
uwagę na nieprzyjemnych zapach (moczu), lub poplamioną 
bieliznę czy zmiany skórne spowodowane kontaktem moczu 
z błonami śluzowymi zewnętrznych narządów płciowych. Nie-
trzymanie moczu kobiety uważają za objaw starości i upośle-
dzenie intymnej strefy ciała. W efekcie czują się starsze niż na 
to wskazuje ich metryka i niepełnowartościowe jako kobiety.

Jak	leczyć	wysiłkowe	nietrzymanie	
moczu? 
Bardzo ważne jest, by lekarz indywidualnie dobrał metodę 

leczenia, a przed jego rozpoczęciem  rozważył wszystkie moż-

66

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



liwe i aspekty leczenia: od zachowawczego poprzez farmako-
logiczne, do zabiegowego o minimalnej inwazyjności, skoń-
czywszy na leczeniu zabiegowym operacyjnym. Powodzenie 
terapii w dużej mierze zależy od tego, czy sam pacjent będzie 
zdyscyplinowany i będzie przestrzegał zaleceń lekarza.

PRZED KAŻDĄ DECYZJĄ DOTYCZĄCĄ 
ZASTOSOWANIA METOD 

OPERACYJNYCH ZAWSZE NALEŻY 
WSPÓLNIE: LEKARZ Z PACJENTKĄ 

OMÓWIĆ MOŻLIWE LECZENIE 
ZACHOWAWCZE.

Metody	zachowawcze:
Najczęściej	 stosowaną	 metodą,	 oprócz	 zmiany	 stylu	

życia,	są	ćwiczenia	mięśni	dna	miednicy	-	tzw.	ćwiczenia	
mięśni	 Kegla. Aby przyniosły efekt, trzeba być zdyscypli-
nowanym i wykonywać je regularnie przez okres minimum 
3 miesięcy. Doskonalszą metodą jest zastosowanie ćwiczeń 
mięśni dna miednicy wraz z metodą biofeedback (kontrolo-
wane przez pacjenta i lekarza za pomocą specjalnej aparatury 
skurczów mięśni dna miednicy). U niektórych kobiet jako me-
todę alternatywną stosuje się elektrostymulację zewnętrzną, 
która powoduje skurcz mięśni lub pole elektromagnetyczne. 
Można też rozważyć użycie stożków pochwowych, wkładek 
- pesary lub kulek dopochwowych, a także systemów zamy-
kających światło cewki moczowej lub jej ujście zewnętrzne.

Leczenie	farmakologiczne
W procesie leczenia stosować można też estrogenoterapię 

miejscową, polegającą na dopochwowym podawanie prepa-
ratów zawierających estrogeny w postaci globulek, kremów, 
tabletek. Brak estrogenów prowadzi do powstania zmian 
zanikowych w układzie moczowo-płciowym co jest jedną  
z przyczyn powstania WNM.

Leki α-adrenomimetyczne (efedryna, pseudoefedryna, mi-
dodryna, fenylopropanolamina) - stosowanie tego rodzaju 
preparatów powoduje wzrost napięcia zwieracza wewnętrz-
nego cewki moczowej zmniejszając objawy WNM. Przy sto-
sunkowo niskiej skuteczności metoda charakteryzuje się 
występowaniem szeregu działań niepożądanych, takich jak: 
bóle głowy, zaburzenia snu, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Z kolei duloksetyna (Yentreve) - zwiększa przewodzenie 
impulsów w neuronach motorycznych nerwu sromowego 
powodując zwiększenie napięcia zwieracza zewnętrznego 
cewki. Lek działa tylko w okresie jego przyjmowania i nie 
powoduje całkowitego wyleczenia, jedynie złagodzenie do-
legliwości. Liczne działania niepożądane (nudności, przyrost 
masy ciała, zaburzenia snu i nastroju). Lek jest zarejestrowany 
w UE, ale niedostępny w Polsce.

Leki antycholinergiczne wpływają na mózg i układ nerwo-
wy blokując działanie acetylocholiny, jednego z najważniej-
szych neuroprzekaźników. Stosowane są w leczeniu wielu 
chorób, chociażby kataru siennego (chlorfenamina), w przy-

padku nietrzymania moczu stosuje się m.in. oksybutyninę, 
tolterodynę, darifenacynę, solifenacynę. Różnią się one cza-
sem półtrwania, selektywnością działania wobec pęcherza 
moczowego. Leki antycholinergiczne nie powodują całkowi-
tego wyleczenia WNM, dlatego należy stosować je ciągle lub 
okresowo, w zależności od nasilenia dolegliwości. Leczenie 
można rozpocząć po wykluczeniu infekcji dróg moczowych, 
zalegania moczu (ponad 200ml) oraz zmian organicznych (np. 
guz pęcherza) w drogach moczowych. Dopiero gdy leczenie 
to nie przynosi efektu (po ok. 3 miesiącach terapii), lekarz 
może nas skierować na badanie urodynamiczne.

Leczenie	chirurgiczne
Metody	chirurgiczne	-	 inwazyjne	to	bardzo	powszech-

na	 (stosowana	 prawie	 od	 100	 lat)	 i	 skuteczna	 metoda	
terapii,	 niestety	w	niektórych	wypadkach	wiąże	 się	ona	 
z	komplikacjami	i	koniecznością	kilkutygodniowego	okre-
su	rekonwalescencji,	nim	pacjent	powróci	do	codziennej	
aktywności. Na dzień dzisiejszy brak jest wystarczającej ilo-
ści dowodów aby porównać zabiegi chirurgiczne z innymi za-
biegami o małej inwazyjności. Wielu ekspertów zaleca jednak 
przed rozpoczęciem terapii inwazyjnej wykorzystanie proce-
dur nieinwazyjnych lub małoinwazyjnych.

Najczęściej stosowaną i skuteczną procedurą chirurgiczną 
(5-letni okres wyleczenia u 84.7 proc., zabiegi nieudane to 
nieco ponad 4 proc.) jest zastosowanie beznapięciowej taśmy 
pochwowej: zabieg polega na wprowadzeniu metodą przez-
pochwową cienkiej, beznapięciowej polipropylenowej taśmy, 
którą następnie mocuje się w taki sposób, by dobrze pod-
trzymywała cewkę moczową od strony pochwy. Stosuje się 
dwie metody, obie procedury są do siebie bardzo podobne, 
różnica polega na umiejscowieniu cięć, przez które wyprowa-
dzane są na zewnątrz końce podtrzymującej cewkę moczową 
taśmy. W przypadku metody TVT cięcia przeprowadza się 
nad spojeniem łonowym, metoda TOT zakłada wyprowadze-
nie taśm przez nacięcia w pachwinach. Zabieg przeprowadza 
się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym dolędźwiowym 
a czas jego trwania to zazwyczaj około pół godziny. Mimo 
popularności zabiegu istnieją doniesienia kliniczne o wystę-
pujących komplikacjach takich jak: problemy z oddawaniem 
moczu, częste oddawanie moczu w nocy (tzw. nokturia), zale-
ganie moczu po jego oddaniu, a także nadmierna aktywność 
mięśnia wypieracza pęcherza. W 2008 amerykańska Agencja 
Żywności i Leków FDA (ang. Food and Drug Administration) 
wydała ostrzeżenie przed siatkami wykorzystywanymi w tera-
pii WNM. W opisie zaznaczono, że najczęściej spotykanymi 
komplikacjami były: nadżerka błony śluzowej pochwy, infek-
cje, dolegliwości bólowe, problemy z oddawaniem moczu 
pod postacią nietrzymania moczu.

Inne wykonywane zabiegi chirurgiczne to m.in. sling ło-
nowo-pochwowy z powięzi własnej, kolposuspensja Burcha, 
podwieszenie szyi pęcherza moczowego metodą Marshall-
-Marchatti-Krantz.

(w następnym numerze PPZ w cz. 2 cyklu przedstawimy zabiegi o minimal-
nym stopniu inwazyjności, takie jak: laseroterapia, przezcewkowe ostrzyki-
wanie tkanek okołocewkowych materiałami niewchłanialnymi czy podawanie 
toksyny botulinowej).  ■
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Pacjentom cierpiącym na depresję często towarzyszy po-
czucie niezrozumienia przez otoczenie. Niby „normalnie” wy-
glądają, a wewnątrz jest depresyjny nastrój: smutek, ból, żal, 
poczucie straty, krzywdy, winy… i utrata przyjemności oraz 
zainteresowań, niechęć do życia, trudności w motywowaniu 
się do czynności życiowych, nawet do wstania z łóżka… De-
presja przejawia się także w wycofaniu z kontaktów towarzy-
skich, izolacji od otoczenia oraz w trudnościach decyzyjnych 
wynikających z lęku, który często towarzyszy depresji.

Mój pacjent leczący się z powodu depre-
sji usłyszał podczas Świąt od rodziny: „Nie 
narzekaj”, „Wszyscy tak mają” oraz „Inni 
mają gorzej”. Na sesji terapeutycznej sko-
mentował to tak: „Nie będę mówił rodzinie 
o tym, co czuję i jak się czuję, bo oni i tak 
tego nie zrozumieją… Gdybym miał złama-
ną rękę czy nogę, to by zobaczyli, uwierzyli 
i zrozumieli”…

   Zwykła choroba: 
DEPRESJA

Tekst: Martyna Głuszek-Osuch
Do tego dochodzą objawy fizjologiczne: zaburze-

nia snu w postaci trudności z zaśnięciem lub wybu-
dzania się w nocy, bóle ciała, bóle głowy (wrażenie 
jakby głowa była ściskana obręczą), brak apetytu 
lub nadmierny apetyt, trudności w życiu seksualnym. 
Pojawiają się także objawy poznawcze: negatywne 
myślenie, poczucie winy, poczucie beznadziei, po-
czucie bycia gorszym/nieodpowiednim, zaburzenia 
pamięci, koncentracji, myśli rezygnacyjne i powra-
cające myśli na temat śmierci, aż do planowania sa-
mobójstwa i prób samobójczych. Depresja jest więc 
chorobą potencjalnie śmiertelną, której nie można 
lekceważyć.

Przyczyny depresji są pewną „mozaiką”. Depresja 
może być „reakcją” na trudne wydarzenia życiowe 
(straty oraz obciążenia emocjonalne): stratę kochanej 
osoby (rozstanie z partnerem, śmierć), utratę zdrowia 
lub utratę zdolności do pracy, utratę prestiżu spo-
łecznego, poczucia bezpieczeństwa, utratę symboli 
dających poczucie bezpieczeństwa (dom, samo-
chód).

Mogą to być tzw. przyczyny endogenne: zabu-
rzenia neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie 
nerwowym, dziedziczenie chorób. Kolejną grupą 
przyczyn depresji są przyczyny egzogenne, a zatem 
depresja towarzyszy chorobom somatycznym: prze-
wlekłym, układu krążenia, nowotworom, układowym, 
może też współwystępować ze schorzeniami ośrod-
kowego układu nerwowego (guzami mózgu, padacz-
ką). Jedną z przyczyn depresji może też być oso-
bowość: tendencje do perfekcjonizmu, neurotyzm, 
introwertyzm.
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Są różne rodzaje depresji. Może to być depresja ma-
skowana, która przebiega pod postacią chorób wege-
tatywnych lub schorzeń psychosomatycznych (zespół 
dławicy piersiowej, zaburzenia motoryki przewodu po-
karmowego, stany spastyczne dróg żółciowych, zespół 
niespokojnych nóg, świąd skóry) oraz bólów ciała. Inną 
postacią jest tzw. depresja zahamowana, która przejawia 
się w spowolnieniu psychoruchowym nawet do całkowi-
tego znieruchomienia pacjenta. Istnieje także depresja 
lękowa, której towarzyszy lęk, niepokój, poczucie zagro-
żenia. 

Mogą to być także:

depresja z urojeniami (winy, grzeszności, ruiny ma-
terialnej)

depresja hipochondryczna (pacjent jest przekona-
ny o chorobie somatycznej i realnie przeżywa do-
legliwości)

depresja z natręctwami (myśli, impulsy natrętne 
dotyczące samobójstwa lub dokonania czynu gwał-
townego)

depresja depersonalizacyjna (pacjent ma poczucie 
całkowitego zobojętnienia, czuje się niezdolny do 
przezywania uczuć pozytywnych oraz negatyw-
nych).

Depresja może też być jedną z faz choroby afektywnej 
dwubiegunowej (CHAD).

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, iż w 2020 roku 
depresja stanie się drugą przyczyną niepełnosprawności 
na świecie wynikającą ze stanu zdrowia. Koszta społecz-
ne depresji są bardzo duże. W ubiegłym roku ok. 5 tysię-
cy osób w Polsce popełniło samobójstwo, w tym 4,6 tys. 
mężczyzn (młodych, pochodzących z małych miasteczek 
i wsi). Według danych kampanii Forum Przeciw Depresji – 
około 350 milionów osób na całym świeci cierpi z powo-
du depresji, zaś w Polsce ok 1,5 miliona. Aż 10-15% osób 
z depresją popełnia samobójstwo. Na depresję choruje 
co 10 mężczyzna i co 5 kobieta. Depresja jest więc naj-
powszechniejszym zaburzeniem psychicznym. 

Warto pamiętać, iż zaburzenia depresyjne są zaburze-
niami, które trzeba i można leczyć. Leczenie depresji po-
lega na psychoterapii oraz leczeniu farmakologicznym. 

Jeśli objawy depresji trwają ponad 2 tygodnie – trzeba 
skorzystać z pomocy specjalisty: psychologa, psychote-
rapeuty, psychiatry. Podstawową metodą leczenia jest 
psychoterapia (nurt poznawczo-behawioralny, psycho-
dynamiczny, humanistyczny). Psychoterapia to metoda 
leczenia zaburzeń psychicznych, która polega na regu-
larnych, cotygodniowych sesjach (rozmowach) z wykwa-
lifikowanym terapeutą. W trakcie procesu psychotera-
peutycznego pacjent pracuje nad swoimi przekonaniami, 
myślami, schematami myślenia i funkcjonowania oraz 
zmianą w zakresie różnych sfer. W przypadku nasilonych 
objawów – zaburzeń snu, lęku czy nawracających myśli 
samobójczych – warto wdrożyć leczenie farmakologicz-
ne, które zaleca lekarz psychiatra. 

Bardzo istotne w leczeniu depresji jest wsparcie rodzi-
ny i osób bliskich. Nie mów osobie chorującej: „Inni mają 
gorzej”, „Weź się w garść” czy „Życie jest piękne” (Czy 
to samo powiedziałbyś osobie po zawale serca bądź uda-
rze?). Nie wysyłaj też osoby chorej na depresję na urlop, 
nie krytykuj, nie lekceważ jego słów, nie rozweselaj na siłę. 
Ale też nie czekaj aż jemu/jej przejdzie i się polepszy.

Co zatem możesz zrobić jako bliska osoba? Po pierwsze: 
skłoń do wizyty u specjalisty: psychologa, psychoterapeu-
ty lub psychiatry; czuwaj, aby osoba cierpiąca na depresję 
brała regularnie leki i ich sama „nie odstawiała” oraz re-
gularnie uczestniczyła w psychoterapii. Warto zaszczepić 
przekonanie, że depresję można wyleczyć. Istotne jest, 
aby być w pobliżu i dawać osobie chorej na depresję po-
czucie wsparcia. Możesz proponować aktywność.

Jednocześnie pamiętaj o dbaniu o własne zasoby psy-
chofizyczne.

Istotą leczenia depresji jest wyzdrowienie czyli powrót 
do stanu przed depresją lub nawet lepsze funkcjonowa-
nie. Cytatem obrazującym leczenie depresji mogą być sło-
wa Wojciecha Młynarskiego „A kiedy każdy z nas uwierzy 
jak wielka siła za nim stoi, nagle, pewnego dnia dostrzeże, 
że mniej się boi, mniej się boi…”. ■
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Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób 
Młodych, która powstała w kwietniu 
2010 roku. Założycielem jest Bartosz 
Poliński – starszy brat Agaty Polińskiej, 
u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, 
został zdiagnozowany zaawansowany 
rak. Rodzeństwo namówiło do współ-
pracy innych.

Pragnienie 
WYZDROWIENIA 
jest już połową 
zdrowia

W momencie diagnozy rokowania Agaty były 
bardzo niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowa-
ło się do poszukiwania najbardziej optymalnych 
metod leczenia. Nie było to łatwe - po drodze 
musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem 
opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi 
i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało 
się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się 
również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne ro-
kowania. Doświadczenia te stały się inspiracją 
do powołania organizacji, która pomaga pacjen-
tom onkologicznym w trudnym procesie lecze-
nia. Fundacja naświetla problem występowania 
chorób nowotworowych u osób młodych. Pro-
paguje także proaktywną postawę wobec cho-
roby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej 
leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich 
jak największej ilości danych na temat danego 
przypadku, podejmowania decyzji dotyczących 
leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada rów-
nież sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosz-
townych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), in-
formacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, 
jak również publikuje w języku polskim nowości 
onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na 
profilu Alivii na Facebook’u. W krytycznych sytu-
acjach fundacja pomaga organizować środki fi-
nansowe na świadczenia medyczne dla chorych, 
które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę fundu-
szy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia 
prowadzi dla potrzebujących. 

Grzegorz Kotoro: Agato, czy możesz opo-
wiedzieć jak się dowiedziałaś o swojej chorobie, 
co czułaś?

Agata	 Polińska:	O tym, że jestem chora do-
wiedziałam się po serii badań, które zlecono mi 
w wyniku wizyty, na którą poszłam zaniepokojona 
znaleziskiem w piersi, które odkryłam. Nie trudno 
sobie wyobrazić, że taka diagnoza oznacza nie-
pewność co do dalszych planów, przyszłości jako 
takiej, załamanie dotychczasowego biegu życia. 
Byłam zrozpaczona, przestraszona, ale też nasta-
wiona, że się wyleczę. Wierzyłam, że w XXI wieku 
są metody na to, żeby opanować chorobę i ją cof-
nąć. Nie wiedziałam tylko, że nie wszystkie okażą 
się dla mnie dostępne w ramach polskiej opieki 
zdrowotnej.

GK:	Jak przebiegał cały proces?

AP:	To długa historia, którą może kiedyś spi-
szę. Moja choroba nie chciała się łatwo poddać 
i pomimo intensywnego leczenia – po niecałych 
dwóch latach powróciła. Potem leczyłam się u kil-
ku lekarzy, w kilku ośrodkach w różnych miastach 
w Polsce. Jeździliśmy na konsultacje do Włoch, 
Anglii i Stanów Zjednoczonych, skąd w walizce 
wiozłam kupione tam leki. Udało mi się znaleźć 
w Polsce lekarzy, którzy poprowadzili moje lecze-
nie poza standardem NFZ, ale było to okupione 
ogromnym stresem, wieloma podróżami, setkami 
przejechanych kilometrów i dużym nakładem fi-
nansowym.

Wywiad z Agatą 
          i Bartkiem Polińskim

Rozmawia: Grzegorz Kotoro
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GK:	 Kto wspierał cię w czasie twojej walki 
z chorobą?

AP:	 Najbardziej – mój starszy brat Bartek 
i mama. Ale też nasza dalsza rodzina, przyjaciele, 
znajomi, koleżanki i koledzy z pracy.

GK:	Co było najtrudniejsze a co ci pomagało?

AP:	 Chyba najtrudniejsza była frustracja wy-
nikająca z tego, że miałam poczucie, że system 
opieki nie za bardzo chce mi pomóc leczyć się 
optymalnie, raczej oferuje mi leczenie jakiekol-
wiek, ekonomiczne dla budżetu NFZ, niestety nie 
dające mi nadziei na powrót do zdrowia. A po-
nieważ moje rokowania były niepomyślne – nie 
mogłam się z tym pogodzić i robiliśmy wszystko, 
żeby na własną rękę to leczenie zoptymalizować. 
Kosztowało nas to mnóstwo pieniędzy, wiele kilo-
metrów podróży, stresu i niepotrzebnych emocji. 
Ostatecznie – udało się, choroba się wycofała i to 
jest największy sukces, nagroda za te wysiłki. Jed-
nak nasze mocne poczucie, że nie tak to powinno 
wyglądać doprowadziło Bartka do założenia fun-
dacji.

GK:	 Co możesz i chciałabyś podpowiedzieć 
osobom, które także walczą z chorobą?

AP:	Żeby zainteresowały się tym, co im dole-
ga i tym, jakie są możliwości leczenia. Nie zawsze 
lekarze mówią pacjentom o opcjach terapeutycz-
nych, które nie znajdują się na listach refundacyj-
nych. I nie mam na myśli medycyny alternatywnej, 
tylko zatwierdzone leki i technologie medyczne 
stosowane z powodzeniem w innych krajach. 
W czasach Internetu dostęp do wiedzy jest dużo 
łatwiejszy, choć i tak trzeba sporego wysiłku, żeby 
znaleźć publikacje oparte na badaniach nauko-
wych, umieć je przeanalizować i zrozumieć. Ale 
nikomu nie zależy na przeżyciu tak, jak samemu 
choremu i jego bliskim – i ta determinacja bardzo 
pomaga w szukaniu rozwiązań.

GK:	 Kiedy byliście pewni, że Alivia jest nie-
zbędna, nie tylko dla was, ale i dla innych mło-
dych walczących z chorobą onkologiczną?

AP:	Założenie fundacji była sformalizowaniem 
pewnych zjawisk, które i tak miały miejsce. Zna-
jąc moją historię nasi znajomi zwracali się do nas 
o pomoc w sytuacjach choroby. Polecali nas rów-
nież swoim znajomym. Opowiadaliśmy o moim 
przypadku i wspólnie z innymi chorymi szuka-
liśmy dla nich wskazówek. Potem doszliśmy do 
wniosku, że może również ludzie, których nie zna-
my powinni mieć możliwość dotrzeć do informa-
cji o możliwościach leczenia i otrzymać wsparcie 
w ich finansowaniu – i po to powstała fundacja. 
Jej szybki wzrost, ogromne zainteresowanie pro-
jektami, które prowadzimy utwierdza nas w prze-
konaniu, że to była dobra decyzja.

GK:	Bartku, od 7 lat jesteś prezesem Alivii, któ-
ra dzięki tobie i twojemu zespołowi jest wyróżnia-
jącą się organizacją. Czy możesz opowiedzieć jak 
rodziły się po kolei pomysły?

Bartosz	Poliński:	W dużej mierze pomysły na 
to, co Alivia powinna robić przychodziły same. 
Wynikało to z tego, że tworząc organizację do-
kładnie wiedzieliśmy z jakimi problemami boryka-
ją się polscy pacjenci chorzy na raka. Wiedzieliśmy 
to z własnego, a właściwie Agaty, doświadczenia. 
Przykładowo: dostrzegaliśmy problem z dostę-
pem do informacji na temat diagnostyki i leczenia 
– dlatego stworzyliśmy Nowości Onkologiczne 
(obecnie Baza Wiedzy o Raku) gdzie publikujemy 
ważne dla pacjentów doniesienia ze świata on-
kologii. Wiedzieliśmy jak poważnym problemem 
jest kwestia środków finansowych w chorobie 
– stąd Program Skarbonka, w ramach którego 
przekazaliśmy chorym ponad 7 000 000 złotych. 
Agata wielokrotnie spędzała wiele godzin szu-
kając ośrodka, w którym najszybciej wykona się 
badanie tomografem komputerowym lub rezo-
nansem magnetycznym – stąd wziął się pomysł 
na portal KOLEJKOSKOP, dzięki któremu chorzy 
w ciągu kilku sekund mogą uzyskać informację 
o dostępnych placówkach i czasach oczekiwania 
na badanie. Nasze działania związane z publika-
cją raportów na temat dostępności terapii onko-
logicznych to wynik bardzo nieprzyjemnych do-
świadczeń polegających na tym, że w przypadku 
Agaty były możliwości jej leczenia, ale nie były 
one refundowane przez NFZ. Wiele lat walczymy 
o to, aby sytuacja polskich pacjentów była lepsza 
– aby mogli skutecznie walczyć z chorobą.

GK:	 Jak spostrzegasz środowiska organizacji 
pozarządowych, które także zajmują się zbiórką 
pieniędzy. Twoje rady dla innych?

BP:	Wiele organizacji, które podejmują się or-
ganizacji takich zbiórek działa bardzo profesjo-
nalnie i skutecznie. Bardzo im kibicujemy, bo wie-
my jak duże są potrzeby. Problemem jest to, że 
w ogóle takie zbiórki są potrzebne. Uważam, że 
w wielu przypadkach to państwo powinno brać 
na siebie obowiązek niesienia pomocy poprzez fi-
nansowanie leczenia zgodnego z aktualną wiedzą 
medyczną. To wstyd, że tak się nie dzieje i osoby, 
które całe życie płaciły składki na ubezpieczenie 
zdrowotne w momencie choroby często są po-
zostawiane same sobie, a leczenie „na NFZ” jest 
mało skuteczne i stresujące dla chorych.

GK:	 Czy twoim zdaniem społeczeństwo jest 
otwarte i ufne jeżeli chodzi o przekazywanie pie-
niędzy na organizację pozarządowe?

BP:	Moim zdaniem społeczeństwo uczy się ta-
kiego działania. Widać stały, choć powolny, po-
stęp – wystarczy choćby spojrzeć na kwoty prze-
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kazywane przez Polaków w ramach mechanizmu 
1% podatku. Bardzo ważne jest to, aby organiza-
cje pozarządowe działały uczciwie i transparent-
nie – tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zbu-
dować reputację organizacji i zaufanie do nich. 
Ogromną rolę w tych działaniach ma również 
państwo, które powinno regulować i kontrolować 
NGOsy.

GK:	Skąd tyle zapału?

BP:	Myślę, że zapał wynika z kilku czynników. 
Po pierwsze to, co robimy bazuje na naszych 
własnych doświadczeniach – często niezbyt przy-
jemnych. Dobre zrozumienie problemu i chęć do-
konania zmiany napędza do działania. Po drugie 
świadomość, że Twoja praca realnie może pomóc 
innemu człowiekowi, który znalazł się w poważ-
nych życiowych tarapatach. Po trzecie onkologia 
jest niezwykle ciekawa. To, w jaki sposób od wie-
ków, ludzkość walczy z tą straszną chorobą jest fa-
scynujące. Jeszcze bardziej fascynujące jest mieć 
możliwość wniesienia swojego małego wkładu 
w tę walkę.

GK:	Jakie masz plany na przyszłość?

BP:	Chcemy, aby Alivia się rozwijała i była jesz-
cze bardziej pomocna dla pacjentów onkolo-
gicznych i ich rodzin. Widzimy wiele możliwości 
wzrostu. W najbliższym czasie chcemy rozszerzyć 
nasz program pomocy finansowej na teren całej 
Europy – szczegóły już wkrótce.

GK:	 Agato, twoje „złote rady” dla chorych 
i zdrowiejących?

AP:	Wykorzystywać zdobycze medycyny, szu-
kać, sprawdzać, być aktywnym pacjentem, który 
świadomie uczestniczy w procesie podejmowa-
nia decyzji o swoim leczeniu. Szukać pomocy 
i wsparcia u innych, również w organizacjach po-
zarządowych i nie wstydzić się o nią prosić.

GK:	A ty, Bartku, jakie masz „złote rady” dla 
liderów organizacji pozarządowych działających 
w zdrowiu?

BP:	Myślę, że ważne jest, aby nie zapominać 
o celu swojej pracy. O tym, że najważniejszy jest 
ten, dla kogo działamy – czyli osoba chora. Z dru-
giej strony wielkim wyzwaniem jest utrzymanie 
organizacji przy życiu – wiąże się to z konieczno-
ścią pokonywania wielu przeciwieństw i ograni-
czeń. Doświadczenia innych krajów wskazują, że 
czeka nas profesjonalizacja działań organizacji 
pozarządowych. To dobra informacja, ale wiąże 
się z wieloma wyzwaniami dla istniejących funda-
cji i stowarzyszeń.

GK:	 Z waszych obserwacji, jak myślicie, czy 
pacjenci w Polsce mają szansę na lepszą opiekę? 

I  czy my jako społeczeństwo możemy coś w tym 
kierunku zrobić?

AP:	Oczywiście, że mają – ale potrzebne są 
zmiany w zarządzaniu i odpowiednie finansowa-
nie. Jako społeczeństwo możemy naciskać rzą-
dzących, żeby nam tę lepszą opiekę zapewniali 
– bo takie są prawa pacjenta. Wymagając jako 
zdrowi – nie będziemy mieli dwóch przykrości 
w momencie choroby. Sama diagnoza jest wy-
starczającym wyzwaniem dla chorego, leczenie 
już nim nie powinno być.

BP:	Gdybyśmy nie wierzyli to możliwości po-
prawy pewnie nie robilibyśmy tego, co robimy. 
Co więcej, mamy poczucie, że pacjenci są otacza-
ni coraz lepszą opieką już teraz – jesteśmy tego 
świadkami. Problemem jest szybkość tych zmian 
i nadążanie za rozwojem nauki i medycyny – a jest 
to warunek konieczny, aby pacjenci byli leczeni 
skutecznie i bezpiecznie.

AP:	Jako społeczeństwo powinniśmy zdać so-
bie sprawę, że z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem kiedyś w życiu zostaniemy pacjentami, za-
tem już teraz warto się o siebie zatroszczyć – np. 
angażując się we wsparcie organizacji pozarządo-
wych działających w obszarze ochrony zdrowia.

GK:	W takim razie z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku poproszę o życzenia dla 
wszystkich Pacjentów.

AP	 i	 BP:	 Życzymy wszystkim Czytelnikom – 
zdrowym i chorym – magicznych Świąt spędzo-
nych w gronie bliskich. Niech będzie to czas od-
poczynku, niespiesznych rozmów i cieszenia się 
wzajemnym towarzystwem, a kolejny Nowy Rok 
niech przyniesie radość i dobre rozwiązania. ■
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Symbolem nadchodzących Walentynek mogłaby 
być, robiąca furorę w sieci historia Beatrice i Ber-
ta Whitehead, którzy poznali się jako nastolatkowie, 
byli małżeństwem przez 67 lat i doczekali się czworga 
dzieci, czworga wnuków i pięciorga prawnucząt. Przez 
całe swoje życie byli nierozłączni, starali się nie rozsta-
wać na dłużej. Gdy 87-letnia Beatrice po długiej walce 
z nowotworem kości trafiła do szpitala, kilka tygodni 
później trafił tam także jej 90-letni mąż, którego stan 
zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. Personel szpita-
la Royal Bolton Hospital w Manchesterze zdecydował 
nie tylko o przeniesieniu Berta do tej samej sali, co 
Beatrice, ale postawił ich łóżka obok siebie, tak by 
ostatnie dni życia mogli spędzić razem. Na jednym 
z ostatnich wspólnych zdjęć, para pije prosecco i trzy-
ma się za ręce.

Wielu z nas marzy o takiej miłości. Z badania 
prof. Zbigniewa Izdebskiego przeprowadzonego 
w maju 2016 r. przez grupę IQS wynika, że 69 proc. 
Polaków twierdzi, że taką miłość spotkało. Co więcej, 
49 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn deklaruje, że oso-
ba ta jest jego aktualnym partnerem życiowym.

Wielu ciągle tej miłości szuka: co trzeci Polak nie 
znajduje się obecnie w związku i jest tzw. singlem.

„Miłość prawdziwa pali jak pożoga 
Trafia prosto w serce, zabija jak wroga 

Miłość wyśniona
Zazdrości kochanka i z tęsknoty kona”

Miłoscśś 2.0.
Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

w uczucie, o jakim śpiewała Kora wierzy 
– jak wynika z badań większość z nas, za 
to coraz częściej zamiast w realu szuka go 
w internecie.
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Do zakochania... jeden klik
Coraz częściej „tej drugiej połówki” szukamy w Internecie. 

Michael Rosenfeld ze Stanford University i Reuben Thomas 
z City College of New York przepytali pod tym kątem 3 tys. 
Amerykanów. Z badań opublikowanych w 2012 r. w Ameri-
can Sociological Review, w artykule „Searching for a Mate: 
The Rise of the Internet as a Social Intermediary” wynika, że 
dla heteroseksualnych par, które spotkały się w 2009 roku, 
Internet był na trzecim miejscu, jeśli chodzi o deklarowany 
sposób poznania się z partnerem (opcję tę wskazało 21 proc. 
badanych; w przypadku par homoseksualnych odsetek ten 
wyniósł aż 61 proc.), zaraz po pośrednictwie przyjaciół i spo-
tkaniu kogoś w barze, restauracji. E-randki to wciąż domena 
młodszego pokolenia (20-39, najczęściej to ludzie wykształ-
ceni, dobrze zarabiający), ale popularność sieci w grupie 50+ 
stale rośnie (także w Polsce działają już portale dla osób po 
czterdziestym piątym roku życia np. mlodeserca.pl). Niemal 
co trzeci z badanych przez prof. Z. Izdebskiego oczekuje, że 
rezultatem sieciowych spotkań będzie związek, a 41 proc. 
mężczyzn i 53 proc. liczy chociaż na „przyjaźń”. Na nawią-
zanie relacji seksualnej liczy – 34 proc. mężczyzn i 3 proc. 
kobiet. Obok popularnych portali randkowych (np. sympatia.
onet.pl, mydwoje.pl) coraz większą popularność zyskują apli-
kacje randkowe na telefon. Tylko z Tindera korzysta ponad 
100 mln osób, w tym 3,6 proc. polskich internautów, dziennie 
notuje się tam 26 mln dopasowań. Tinder wyświetla poten-
cjalnie interesujące osoby znajdujące się w pobliżu (np. do 
100 km). Oceniasz je przesuwając kciukiem: w prawo - na tak, 
w lewo – na nie. Jeśli potencjalnie interesująca cię osoba tak-
że przesunie cię na „tak” zostajecie „dopasowani” i możecie 
zacząć ze sobą korespondować. Bardziej sprofesjonalizowa-
na jest aplikacja LinkedUp!, która pobiera dane z LinkedIn: 
kojarzy ludzi, biorąc pod uwagę wykształcenie i branżę, w ja-
kiej pracują.

Zmiana ta nie dziwi dr Konrada Maja, psychologa społecz-
nego z Uniwersytetu SWPS, który zajmuje się badaniem m.in. 
psychologii randki. „Skoro tak wiele potrzeb realizujemy dziś 
za pomocą sieci: ze znajomymi „spotykamy” się na Facebo-
oku, zamawiamy online zakupy czy oglądamy filmy, to dlacze-
go nie mielibyśmy też randkować? Ludzie zawsze mieli i będą 
mieć potrzebę nawiązywania głębszych relacji, a rewolucja 
technologiczna tylko ten proces usprawniła. Jeszcze niedaw-
no szliśmy do biura matrymonialnego, wypełnialiśmy ankietę 
i oglądaliśmy oferty z papierowych katalogów, dziś te oferty 
mamy w internecie dostępne na jedno kliknięcie”.

Gdy mól książkowy czyta tylko „Greya”
Okres między Nowym Rokiem a Walentynkami to czas 

prawdziwych żniw dla biznesu matrymonialnego: koniec roku 
to bowiem czas refleksji, a na listę naszych noworocznych 
postanowień trafia często „znalezienie partnera”: deadline: 
przed Walentynkami (aby znów nie spędzić ich na kanapie 
z pudełkiem lodów i oglądaną po raz setny „Bridget Jones”).

Matylda, 31-letnia absolwentka prawa i nauk politycznych 
na UW przyznaje, że nie wyobraża sobie innej metody pozna-
wania partnerów. „Pochodzę z małego miasta na Pomorzu, 
więc szukanie partnera z pomocą ciotek-swatek nie wchodzi 
w grę. Koleżanki ze studiów? Te już zamężne unikają singie-
lek, tak jakby bały się, że „dybiemy” na ich mężów. Praca? 
Pracuję w filii amerykańskiej korporacji, która surowo za-
brania pracownikom nawiązywania relacji pozasłużbowych. 

Gdybym umówiła się na randkę z kolegą, albo co gorsza 
wylądowała z nim w łóżku, obojgu groziłoby wyrzucenie 
z pracy” wylicza. Pozostaje sieć. Matylda ma konto na jed-
nym z portali matrymonialnych, poświęciła sporo czasu na 
wypełnianie skomplikowanych testów. Teoretycznie testy te 
(tworzone przez psychologów, socjologów: np. match.com 
jako ekspertkę zatrudnia Helen Fisher, profesor antropologii 
z Rutgers Univeristy, autorkę takich bestsellerów, jak „Anato-
mia miłości” czy „Dlaczego ona? Dlaczego on?”) mają spraw-
dzić nasze dopasowanie pod względem wykształcenia, wagi, 
wzrostu, hobby, a nawet stylu komunikacji czy wyobrażeń na 
temat związku. Duża zgodność profili ma nam wręcz gwaran-
tować odnalezienie „idealnie dopasowanego” do nas part-
nera. Niestety jak wynika m.in. z badań Michaela Nortona, 
psychologa Harvard Business School często efekt nie spełnia 
naszych oczekiwań, a randka z pasującym (w teorii) partne-
rem jest pasmem rozczarowań. Dlaczego? 

Bo testy to nie wszystko: owszem, dowiadujemy się z nich 
sporo na temat wagi, wzrostu czy hobby potencjalnego part-
nera: miłośnik jazdy konnej może poznać koniarza, podróżnik 
podróżniczkę, algorytm połączy ze sobą też parę „moli książ-
kowych”. Ale diabeł, jak zwykle tkwi w szczegółach, bo naj-
lepszy nawet algorytm nie powie nam, jak porusza się dana 
osoba, jak pachnie, jaki ma tembr głosu. Matylda zaliczyła 
już kilka takich wpadek. „Przystojny i dowcipny na czacie in-
formatyk na randce potwornie się pocił, a jego pot miał bar-
dzo nieprzyjemny zapach. Inny, choć elokwentny, mówił tak 
piskliwym głosem, że czułam się, jakbym oglądała kresków-
kę „Albin i wiewiórki” – wylicza Matylda. Krzysztof, 35-letni 
lekarz trafił z kolei na randkę z „miłośniczką literatury”, któ-
ra niestety czytała tylko lektury w stylu „50 twarzy Greya”: 
Krzysztof, miłośnik skandynawskich kryminałów, nie odnalazł 
z nią wspólnego języka.

Julia, randkująca na Tinderze 42-letnia przedsiębiorczyni 
wspomina randkę z mężczyzną, który napisał, że praktyku-
je medytację. „Na zdjęciach, które zamieszczał na portalu 
był zawsze uśmiechnięty, pełen energii, a gdy weszłam na 
spotkanie do restauracji miałam wrażenie, że przy stoliku 
zasiadł jakiś cyborg. Przez całą randkę jego twarz wyrażała 
ZERO emocji”. Zdarzyło się jej spotkać mężczyznę, którzy 
przyznał, że „wieczory z nią są najcudowniejszymi w jego ży-
ciu, świetnie im w łóżku i w tańcu, ale nie będą razem”. „Na 
stałe wybierał partnerki, z którymi mógł się pokazać w gro-
nie kolegów menedżerów: 20 lat młodsze, z wyglądem jak 
milion dolarów. Niestety nie wytrzymywał z nimi długo, bo 
okazywały się „umysłowymi amebami”, a on jest oczytany 
i inteligentny”.

Nie kłam kochanie
Sprawę pogarsza też to, że w sieci często koloryzujemy, 

a wręcz kłamiemy na swój temat. W badaniu, przeprowadzo-
nym przez agencję badawczą Opinion Matters na tysiącu 
użytkowników portali brytyjskich i amerykańskich do „kłama-
nia” na swój temat w opisie profilu przyznała się ponad po-
łowa (53 proc.) badanych. Kobiety częściej koloryzowały na 
temat swojego wyglądu (np. zamieszczały na profilu zdjęcia 
siebie, ale sprzed kilku lat, mężczyźni najczęściej „podkrę-
cali” wysokość swoich zarobków. Co ciekawe – poziom nie-
uczciwości spadał wraz z wiekiem ankietowanych. Być może, 
jak spekulują badacze, z wiekiem rośnie potrzeba samoak-
ceptacji i pokazywania siebie „takiego, jakim jestem”.
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„Użytkownicy chcą jednocześnie pokazać się z korzystnej 
strony, ale też pozostać wiarygodnymi dla potencjalnego 
kandydata. Wielu czuje, że przedstawienie siebie w fałszy-
wy sposób może przeszkodzić w zbudowaniu romantycznej 
relacji w świecie offline. Sposobem na rozwiązanie tego kon-
fliktu jest przedstawianie idealnej, a nie realnej wersji siebie, 
często szczuplejszej, bardziej aktywnej i bardziej interesują-
cej niż ta obecna” pisze Kamila Kacprzak (badaczka z Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, współautorka 
książki „Związki miłosne w sieci”) w pracy „ Zmiany w sposo-
bie poszukiwania partnera życiowego – przegląd badań do-
tyczących użytkowników portali randkowych”.

Dr Konrad Maj zauważa, że także w realu zdarza się nam 
koloryzować na swój temat, ale przyznaje, że w sieci taka ma-
nipulacja jest trudniejsza do wykrycia. „Łatwo uchodzić za 
inteligentnego, gdy czatując mamy obok otwarte okno z Wi-
kipedią” mówi.

Jakim byłbyś rodzajem pizzy?
Spotkanie w realnym świecie to nie tylko moment konfron-

tacji tego, co naopowiadaliśmy o sobie w sieci, z tym, co re-
alne. Pytanie, co zrobić, żeby ZAISKRZYŁO. Zdaniem prof. 
Richarda Wisemana, profesora społecznego rozumienia psy-
chologii z brytyjskiego University of Hertfordshire kluczowe 
jest zadawanie właściwych pytań. Kilkanaście lat temu, z oka-
zji Międzynarodowego Festiwalu Naukowego w Edynburgu 
prof. Wiseman z psychologami Jamesem Houranem 
i Caroline Watt przeprowadzili eksperyment 
„szybkiej randki”, w czasie którego 50 
samotnych mężczyzn i 50 samot-
nych kobiet, losowo podzielo-
nych na pary rozmawiało ze 
sobą przez trzy minuty. 
Potem badani notowa-
li, co mówili, by zro-
bić na rozmówcy 
wrażenie i ocenia-
li atrakcyjności 
rozmówcy. „Ci, 
którzy wzbudzili 
niewielkie za-
interesowanie, 
zazwyczaj wy-
głaszali banały 
typu „Często 
tu bywasz?” 
albo usiłowali 
zrobić wraże-
nie za pomo-
cą oświadczeń 
w rodzaju „Mam 
doktorat z teo-
logii”. Bardziej 
biegli w uwodzeniu 
skłaniali swoich roz-
mówców do opowiada-
nia o sobie w żartobliwy 
i niezobowiązujący sposób; 
najlepszym męskim zagaje-
niem było: „Gdybyś występo-
wała w Stars in Their Eyes, kogo byś 
wybrała do naśladowania?”, a najlepszym 

damskim: „Gdybyś był pizzą, to jakiego rodzaju?”. Skłonienie 
rozmówcy do otwarcia się i mówienia o sobie w zabawny, 
oryginalny i kreatywny sposób sprzyja wytworzeniu poczucia 
bliskości i wzajemnego przyciągania” podsumowuje prof. Ri-
chard Wiseman w książce „59 SEKUND. Pomyśl chwilę, zmień 
wiele”.

Fakt ten potwierdził inny eksperyment przeprowadzony 
w 1997 r. przez dr Arthura Arona, psychologa ze State Uni-
versity of New York w Stony Brook. Doświadczenie polegało 
na tym, że dwoje nieznanych sobie wcześniej ludzi wchodzi-
ło do sali dwoma różnymi wejściami, siadało naprzeciwko 
siebie i przez 45 minut zadawało sobie nawzajem pytania 
z przygotowanej przez psychologa listy (3 zestawy, każdy po 
12 pytań. Patrz ramka 1.). Na każdy zestaw badani mieli 15 
minut, a po skończeniu testu mieli przez cztery minuty pa-
trzeć sobie w oczy. Tylko tyle, powiecie? Jak to się ma do 
„miłości od pierwszego wejrzenia”, strzelających piorunów, 
strzał Amora? Pytania działały podobnie jak strzały Amora: 
kwestionariusz był skonstruowany tak, aby rozmowa zaczę-
ła się od błahych i bezpiecznych pytań (np. Gdybyś mógł/
mogła zaprosić do siebie na obiad kogokolwiek na świecie, 
kogo byś wybrał/wybrała?), poprzez coraz poważniejsze, któ-
re stopniowo zmniejszały dystans między dwiema osobami, 
a zwiększały poczucie wzajemnej bliskości. Gdy po już opo-
wiemy sobie nawzajem o naszych najskrytszych marzeniach, 
wstydach, najlepszym i najgorszym wspomnieniu, o tym, co 
byśmy zmienili w swoim życiu, gdybyśmy dowiedzieli się, że 

za rok umrzemy, po takiej szczerej rozmowie 
wiele może się wydarzyć. Nie wierzy-

cie? Jedna z par, która poznała się 
podczas doświadczenia, pół 

roku później wzięła ślub. Na 
uroczystość został zapro-

szony dr Aron i cały jego 
zespół. 
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Gdybyś mógł/mogła zaprosić do siebie na obiad ko-
gokolwiek na świecie, kogo byś wybrał/wybrała?
Czy chciałabyś/chciałbyś być sławna/znana? 
Z czego?
Czy kiedykolwiek ćwiczysz co chcesz powiedzieć, za-
nim do kogoś dzwonisz? Czemu to robisz?
Jakby wyglądał twój „idealny” dzień?
Kiedy ostatnio śpiewałaś/śpiewałeś dla kogoś? 
A dla siebie?
Gdybyś mogła/mógł dożyć do dziewięćdziesiątki, za-
chowując umysł lub ciało trzydziestolatka przez ostat-
nie 60 lat, co byś wybrała/wybrał?
Czy masz przeczucie, jak umrzesz?
Wymień trzy rzeczy, które przypuszczasz, że masz 
wspólne ze swoim partnerem/partnerką?
Za co czujesz się najbardziej wdzięczna/wdzięczny 
w swoim życiu?
Co byś zmienił/zmieniła w tym, jak byłeś/byłaś wycho-
wany/wychowana?
Opowiedz swojemu partnerowi/partnerce jak najwię-
cej szczegółów o swoim życiu w cztery minuty.
Gdybyś mógł/mogła obudzić się jutro rano z jakąś 
nową cechą lub umiejętnością, czym by ona była?

Gdyby kryształowa kula mogła pokazać ci prawdę 
o czymkolwiek innym, czego byś chciał/chciała się do-
wiedzieć?
Czy marzysz o zrobieniu czegoś od dawna? 
Czemu do tej pory tego nie zrobiłeś/zrobiłaś?
Co jest Twoim największym życiowym osiągnięciem?
Co najbardziej cenisz w przyjaźni?
Jakie jest Twoje najpiękniejsze wspomnienie?
Jakie jest twoje najstraszniejsze wspomnienie?
Gdybyś się dowiedziała/dowiedział, że za rok umrzesz, 
co byś zmieniła/zmienił w swoim życiu?
Dlaczego?
Co dla ciebie oznacza przyjaźń?
Jaką rolę w twoim życiu odgrywają miłość i czułość?
Podziel się pozytywnym spostrzeżeniem na temat 
swojego partnera. Róbcie tak na przemian - każdy po 
pięć razy.
Czy jest dużo bliskości i ciepła w twojej rodzinie?  
Czy czujesz, że Twoje dzieciństwo było bardziej szczę-
śliwe niż dzieciństwo innych osób?
Jak oceniasz swoją relację z matką?

Niech każde z was wypowie trzy stwierdzenia o „was”. 
Na przykład „Oboje siedzimy tu i czujemy, że…”
Dokończ to zdanie „Chciałabym/chciałbym mieć ko-
goś, z kim mogłabym/mógłbym dzielić…”
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CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ III

36 PYTAŃ DRA ARTHURA ARONA

CZĘŚĆ II

Gdybyś miała/miał zaprzyjaźnić się ze swoim partne-
rem/partnerką, co powinna/powinien jeszcze o tobie 
wiedzieć?
Powiedz partnerowi/partnerce coś, co ci się w nim/
niej podoba. Bądź bardzo szczery/szczera - mów rze-
czy, których zwykle nie mówi się świeżo poznanej 
osobie.
Opowiedz o zawstydzającej chwili z twojego życia.
Kiedy ostatnio rozpłakałaś/rozpłakałeś się przy kimś? 
A kiedy w samotności?
Powiedz partnerce/partnerowi coś, co już ci się 
w niej/w nim podoba.
Czy jest jakiś temat, o którym twoim zdaniem nigdy 
nie należy żartować?
Jeśli byś w tej chwili umarł/umarła bez możliwości 
wcześniejszego kontaktu ze światem, czego najbar-
dziej żałowałbyś/żałowałabyś, że nie powiedziałeś/
powiedziałaś? Czemu do tej pory nie wyraziłeś tego 
osobie zainteresowanej?
Pali się twój dom, w którym są wszystkie twoje rzeczy. 
Uratowałeś/uratowałaś już swoich bliskich i zwierzęta. 
Został czas, by wbiec ostatni raz do domu i coś urato-
wać. Co wybierzesz i dlaczego?
Ze wszystkich członków Twojej rodziny czyja śmierć 
byłaby najtrudniejsza? Dlaczego?
Podziel się z partnerem/partnerką osobistym proble-
mem i zapytaj, jak on/ona by sobie z nim poradził/po-
radziła. Poproś też, by partner/partnerka powiedział/
powiedziała jaki uważa, że masz stosunek do tego 
problemu.

ZBYT PIĘKNY, ŻEBY BYŁ PRAWDZIWY 

Przesada nigdy nie jest dobra, a kreowanie siebie na „ide-
ał” często budzi wątpliwości drugiej strony i odstrasza 
ją. Potwierdza to eksperyment psychologa Simona Chu 
z Uniwersytetu Środkowego Lancashire, który poprosił 
grupę młodych kobiet o obejrzenie fotografii i przeczyta-
nie krótkich opisów sześćdziesięciu mężczyzn, a następ-
nie o ocenienie ich atrakcyjności jako partnerów życio-
wych. „W opisach badacze uwzględnili wiele zawodów, 
z rozmysłem wybierając takie, które sugerują wysoki 
(„dyrektor przedsiębiorstwa”), średni („agent turystycz-
ny”) i niski („kelner”) status społeczny. W sumie mężczyź-
ni przystojni zostali uznani za bardziej atrakcyjnych niż 
inni; podobnie mężczyźni wykonujący zawody o wysokim 
statusie byli bardziej pożądani niż ci z mniejszą pensją. 
Okazało się, że przystojni mężczyźni z dobrą pracą byli 
postrzegani jako mało atrakcyjni!. Naukowcy stwierdzili, 
że zapewne kobiety wolą unikać tego rodzaju partnerów, 
ponieważ mogą oni być pociągający dla wielu innych ko-
biet i w związku z tym mieć tendencje do niewierności. 
Wniosek: jeśli masz świetną pracę, pieniędzy jak lodu 
i zamiłowanie do luksusu, a do tego szukasz kobiety swo-
jego życia – nie zdradzaj się zbyt wcześnie przynajmniej 
z niektórymi swoimi atutami” podsumowuje prof. Richard 
Wiseman w książce „59 SEKUND. Pomyśl chwilę, zmień 
wiele”. ■

na podstawie badania dra Artura Arona: www.bit.ly/1skdKH8)
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Każdy z nas nieustannie przeżywa różnego rodzaju kon-
flikty wewnętrzne. Z różnych powodów odczuwamy niepo-
kój, wstyd, lęk, poczucie winy i frustracje. Nasze ego z jednej 
strony bombardowane jest popędowymi impulsami, z dru-
giej ulega presji zasad i norm zewnętrznego świata. Aby 
więc uchronić się od przeżywania różnego rodzaju wewnętrz-
nych napięć i konfliktów stosujemy różnorodne mechanizmy 
obronne.

Są to zachowania powszechne, ale odbywające się poza 
świadomością jednostki. Oprócz zniesienia emocjonalnego 
napięcia, mają również na celu zachować pozytywną samo-
ocenę, a więc chronią nasze ego.

Dzięki intensywnemu rozwojowi nauk psychologicznych 
poznajemy zróżnicowane aspekty naszych działań. Odkry-
cie istnienia mechanizmów obronnych zawdzięczamy twórcy 
psychoanalizy Zygmuntowi Freudowi. Jego pogląd o nie-
świadomym charakterze procesów psychicznych człowieka 
i fundamentalnej roli popędów pozwolił dostrzec ogromne 
znaczenie konfliktu świadomości z nieświadomością, a tym 
samym pozwolił kolejnym pokoleniom wnikliwie przyjrzeć 
się nieuświadomionym motywom naszych zachowań. Dzięki 
Freudowi i jego następcom zdaliśmy sobie sprawę jak wielką 
rolę pełnią w naszym życiu procesy nieświadome.

Nasze
mechanizmy

obronne
Tekst: Maja Jaszewska

Pojęcia tłumienia, wyparcia czy projekcji weszły już do 
potocznego języka. Jednak bogactwo i skomplikowanie na-
szych mechanizmów obronnych jest znacznie większe niż po-
toczne o nich wyobrażenie. Niektóre z nich, jak na przykład 
regres, pojawiają się już w pierwszym roku życia dziecka. Do 
dziś opisano ponad 40 technik, jakie stosujemy w samoobro-
nie naszej tożsamości. Stosuje się przy tym różnego rodzaju 
klasyfikacje. Jedną z nich może być stopień dojrzałości sto-
sowanych technik. 

Każdy z nas w celach przystosowawczych stosuje mechani-
zmy obronne. Im bardziej jesteśmy plastyczni w ich doborze, 
potrafimy stosować różne techniki i różny stopień ich natęże-
nia w zależności od sytuacji, tym zdrowiej dla nas.

Problem pojawia się, gdy stosowane przez nas mecha-
nizmy zamiast pomagać nam uporać się z trudną sytuacją, 
powodują, że tracimy zdolność realnej oceny rzeczywistości, 
siebie, swoich uczuć i zachowań.

Warto więc zastanowić się czy stosowane przez nas mecha-
nizmy obronne pozwalają nam lepiej żyć, czy też stosowane 
nadmiernie tamują naszą aktywność, kreatywność przez co 
stajemy się usztywnieni.

Jest dla nas zdrowiej, jeśli chcąc poradzić sobie z trudnymi 
emocjami, uczuciami czy zewnętrznymi okolicznościami po-
wodującymi nasz psychiczny dyskomfort, stosujemy różno-
rodne mechanizmy obronne. 

Im mechanizm bardziej psychotyczny, tym trudniej jest 
zrezygnować z jego stosowania. Jeżeli w sytuacjach po-
wodujących napięcie stosujemy jeden rodzaj mechanizmu 
obronnego np. zaprzeczenie albo regres, wówczas staje się 
on twierdzą, w której chowając się przed wyzwaniami życia, 
tracimy kontakt z rzeczywistością.

Warto to sobie uświadomić, bo wówczas zyskujemy moż-
liwość wyboru swojego zachowania. Jeśli spostrzeżemy, że 
nieustannie powtarzamy jakieś zachowanie, które nie prowa-
dzi do niczego dobrego, warto wówczas skorzystać z pomocy 
psychoterapeuty, który może nam pomóc uświadomić sobie, 
jakie mechanizmy obronne stosujemy w nadmiarze i dlacze-
go działanie to przynosi destrukcyjne skutki. Pomoc specja-
listy jest w takich sytuacjach niezbędna, ponieważ sami nie 
jesteśmy w stanie dostrzec procesów, które zachodzą poza 
naszą świadomością. Na dodatek mechanizmy obronne rzad-
ko występują w czystej postaci, zazwyczaj splatają się ze sobą 
tworząc całą sieć powiązań reakcji obronnych.
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NARCYSTYCZNE MECHANIZMY OBRONNE
Zaprzeczenie Michał jest pasjonatem samochodów. 
Prowadzi auta od wielu lat, ale jego żona martwi się, 
bo Michał prowadzi brawurowo i często przekracza 
dozwoloną szybkość - Jeździ jak wariat. Na nic moje 
tłumaczenia i prośby, żeby przestał narażać siebie 
i innych.

Michał nieustannie powtarza, że nic mu się nie sta-
nie. Przyznaje, że jeździ bardzo szybko, ale jest do-
brym kierowcą. Nie docierają do niego argumenty, że 
nawet najlepszy kierowca może spowodować wypa-
dek. Ostatnio nasz sąsiad miał wypadek. Padał deszcz, 
jechał za szybko. Przeżył, ale doznał wielu obrażeń. 
Ale nawet to nie opamiętało Michała, który uważa, że 
jemu nic takiego nigdy się nie przytrafi – skarży się 
żona Michała.

Można powiedzieć, że Michał nie przyjmuje do wia-
domości realnych faktów. Zaprzecza rzeczywistości, 
żeby nie odczuwać lęku. Udaje więc, że zagrożenie nie 
istnieje.

Zniekształcenie Ewa nienawidzi, kiedy ktoś śmieje się 
z jej zachowań. Zawsze odbiera to jako krytykę i czuje 
się upokorzona. Muszę się mocno kontrolować, żeby 
nie zaśmiać się kiedy zrobi lub powie coś zabawnego. 
Nie pomaga tłumaczenie, że nie śmieję się z niej, tylko 
bawi mnie komizm sytuacji. – tłumaczy jej mąż. Z ja-
kichś powodów Ewa w takich momentach widzi tylko 
negatywny aspekt sytuacji. Przyznaje, że ilekroć ktoś 
śmieje się przy niej, ona wpada w panikę, że stała się 
obiektem kpin i szyderstwa. Ma bardzo niskie mnie-
manie o sobie.

Rozszczepienie Anka niedawno się zaręczyła. Jej ro-
dzice bardzo polubili Bartka, ale ze strachem myśli o 
przedstawieniu go babci. Ja już się przyzwyczaiłam 
do jej opinii, ale Bartek może być niemile zaskoczony. 
Rzecz w tym, że babcia Anki od wielu lat jest słuchacz-
ką radia Maryja i jej zdaniem ktoś, kto nie podziela po-
glądów głoszonych w tej stacji jest złym człowiekiem. 
Dla niej wszyscy słuchacze i dziennikarze tam pracują-
cy są wspaniali, uczciwi, godni miana prawdziwych pa-
triotów. Jakakolwiek krytyka tego radia jest dla babci 
równoznaczna z dyskwalifikacja danej osoby. A Bartek 
jest wobec działalności tego radia bardzo krytyczny. – 
wyjaśnia Anka.

Dzięki wyraźnemu podziałowi świata na dobrych 
i złych wedle jednoznacznego kryterium babcia Anki 
nie potrzebuje sama opiniować rzeczywistości i prze-
żywać ambiwalentnych uczuć, które budzą napięcie.

NIEDOJRZAŁE MECHANIZMY OBRONNE
Regresja Ten mechanizm pojawia się zazwyczaj w wyni-
ku przeżycia traumatycznych sytuacji. Monika przeszła 
w zeszłym roku ciężką operację a potem długą rekonwa-
lescencję. Po tym wszystkim zrobiła się nieśmiała, lękliwa, 
niepewna siebie. Najchętniej nie wychodziłaby z domu. 
Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale sprawy, które kiedyś 
załatwiałam machinalnie, dziś stanowią wielkie wyzwanie. 
Ciągle proszę męża, żeby gdzieś za mnie zadzwonił, coś 
załatwił. Płaczę z byle powodu i boję się, że z niczym sobie 
nie poradzę. 
To jeden z najwcześniej stosowanych przez nas mechani-
zmów obronnych. Często występuje u dzieci, którym ro-
dzi się młodsze rodzeństwo. To dlatego nieraz zaczynają 
ponownie załatwiać się w majtki, żądać smoczka, mleka 
w butelce. Regresja pozwala cofnąć się do wcześniejszych, 
opanowanych faz rozwoju i uniknąć napięcia związanego 
z sytuacją wywołującą lęk.

Hipochondryzacja Przyjaciel Grześka zupełnie niespo-
dziewanie dostał udaru, w wyniku którego zmarł. Grze-
siek bardzo to przeżył, Michał był wspaniałym kumplem, 
zawsze uśmiechnięty, lojalny, pomocny. Jego śmierć była 
wielkim zaskoczeniem dla wszystkich, miał dopiero 35 lat 
i był okazem zdrowia. Świetnie jeździł na nartach, grał 
w tenisa, regularnie pływał. Od czasu tego wydarzenia 
Grzesiek zaczął robić sobie regularne badania kontrol-
ne. Z czasem ich ilość coraz bardziej wzrastała. Ostatnio 
oburzył się na lekarza, że ten nie chce mu dać skierowania 
na tomografię. Stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Jego 
zdaniem jestem całkowicie zdrowy. Ale Michał też wydawał 
się zdrowy. Nawet lekki ból głowy jest dla Grześka źródłem 
niepokoju. Kupił sobie aparat do mierzenia ciśnienia i dwa 
razy dziennie je sprawdza.

Nieustanna kontrola pomaga Grześkowi zniwelować lęk 
przed chorobą. Jednak z czasem hipohondryzacja może 
się przekształcić w somatyzację, czyli odczuwanie różne-
go rodzaju dolegliwości, choć diagnoza lekarska nie bę-
dzie potwierdzała żadnych zaburzeń fizjologicznych. Po-
święcenie całej uwagi bolącej nodze odsuwa od Grześka 
dyskomfort rozprawienia się ze swoimi egzystencjalnymi 
lękami przed śmiercią i chorobą.

Projekcja Iza skarży się, że od dłuższego czasu Damian 
ciągle podejrzewa ją o zdradę. Ilekroć kupię sobie coś no-
wego, pójdę do fryzjera czy ładniej się ubiorę, natychmiast 
słyszę, że pewnie mam kochanka. Kocham męża i nigdy nie 
przeszła mi przez myśl bliskość fizyczna z innym mężczyzną. 
Nie daję Damianowi powodów do takich oskarżeń. A są 
one coraz bardziej napastliwe. Nigdy nie zawiodłam jego 
zaufania i nie mam zamiaru tego robić, skąd więc takie po-
dejrzenia i jego złość?
Można w tym wypadku powiedzieć, że Damian swoje pra-
gnienie przeżycia romansu projektuje na Izę. Nie chce 
zobaczyć, że sam przeżywa pokusę zdrady, woli ją ujrzeć 
u żony, w przeciwnym razie musiałby swoje pragnienie 
ocenić negatywnie, co spowodowałoby dyskomfort samo-
oceny. Łatwiej mu zezłościć się na coś, czego nie akceptu-
je, widząc to u innej osoby, niż u siebie. Ponieważ zdrada 
nie jest czynem akceptowanym społecznie, Damian odczu-
wając jej pokusę woli wyprojektować to w Izę.
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NEUROTYCZNE MECHANIZMY OBRONNE
Wyparcie Ewa za kilka miesięcy planuje ślub. Dla wszyst-
kich oczywiste jest, że świadkową będzie Ewy siostra Mar-
ta. Jednak Ewa nie ma z nią zbyt bliskiej więzi i o wiele 
chętniej widzi w tej roli swoja przyjaciółkę Maję. Cały czas 
obiecuje sobie, że przy kolejnym spotkaniu z siostrą wy-
tłumaczy jej to i poprosi o wyrozumiałość. Za każdym ra-
zem jednak zapomina poruszyć temat i przypomina sobie 
o nim dopiero po spotkaniu.
Można powiedzieć, że to zapominanie nie jest przypad-
kowe. Być może Ewa obawiając się reakcji siostry i rodziny 
podświadomie „wyrzuca” ze swoich myśli pamięć o zada-
niu budzącym niepokój i lęk.

Przemieszczenie Darek bardzo często po powrocie 
z pracy jest nieprzyjemny dla żony i dzieci. Krytykuje ich 
bez powodu, jest rozdrażniony, zarzuca im złe intencje. 
Z byle powodu wybucha gniewem. Przeprasza potem 
wszystkich tłumacząc się zmęczeniem, nadmiarem obo-
wiązków. Przez pierwsza godzinę dzieci schodzą mu z dro-
gi, wiedząc, że jak tata się uspokoi, będzie znów wesoły 
i rozmowny. Czy jednak chodzi tu tylko o zmęczenie?
Darek rzeczywiście dużo pracuje i to w stresujących wa-
runkach. Ma niesympatycznego szefa, którego często 
obwinia za brak taktu i dobrej woli w stosunkach z pod-
władnymi. Być może więc gniew, który okazuje rodzinie 
wracając z pracy, jest tak naprawdę złością i pretensjami, 
jakie odczuwa wobec swojego szefa? Nie mogąc ich jed-
nak wyrazić wprost wobec niego, dokonuje przeniesienia 
złych emocji na swoich bliskich. To zapewnia mu możli-
wość bezpiecznego odreagowania bez ryzyka utraty pra-
cy, krytyki czy gniewu przełożonego.

Racjonalizacja Sandra dostała niedawno propozycję 
pracy w radiu. Miała współprowadzić audycję „Radio na 
żywo”. Chociaż wielokrotnie wspominała, że nocne roz-
mowy radiowe to jej marzenie, nie poszła na rozmowę 
kwalifikacyjną i w rezultacie nie prowadzi audycji. Znający 
jej marzenia chłopak nie może zrozumieć, dlaczego zrezy-
gnowała a na dodatek opowiada teraz, że zarywanie nocy 
jest niezdrowe a ona musi dbać o swoja kondycję, skoro 
za dwa lata planują z Czarkiem mieć dziecko. Poza tym 
nagle stwierdziła, że robienie nocnych audycji jest mało 
satysfakcjonujące bo i tak nikt teraz nie słucha w nocy ra-
dia, tylko wszyscy którzy nie śpią, siedzą na faceebooku. 
Dostała szansę na coś o czym marzyła, nie wykorzystała jej 
a teraz opowiada, że to o czym marzyła tak naprawdę nie 
ma dla niej żadnej wartości – irytuje się Michał. Właściwie 
bardzo często Sandra tak robi, w ostatniej chwili unika wy-
zwań a potem opowiada godzinami, że nic nie straciła, bo 
to było bez sensu, więc tak naprawdę dobrze się stało, że 
tego nie robi.

Można powiedzieć, że bojąc się wyzwań i tego, że im nie 
sprosta Sandra w ostatniej chwili robi uniki, a żeby nie 
czuć złości wobec swojego zachowania, deprecjonuje to 
na czym wcześniej jej zależało. Skoro doszła do wniosku, 
że prowadzenie nocnych audycji nie jest aż tak atrakcyjne 
i na dodatek może być szkodliwe, to nie ma o co się obwi-
niać, że zmarnowała okazję podjęcia takiej pracy.

DOJRZAŁE MECHANIZMY OBRONNE
Altruizm W wieku 15 lat Darek zażył po raz pierwszy narkotyki, 
które dostał od starszego kolegi w szkole. Kilka lat potem już sam 
był dilerem. Nie obchodziło go, że sprzedaje narkotyki dzieciom, 
które przez niego wpadają w nałóg. Chciał jak najszybciej zarobić 
na kolejną działkę i tylko to go interesowało. Był już tak uzależnio-
ny, że okradał swoich bliskich. Kiedyś po przedawkowaniu trafił 
do szpitala. Od tego momentu zaczęły się ciężkie lata jego odwy-
ku. Dziś nic nie bierze i pracuje w ośrodku socjoterapeutycznym 
dla dzieci i młodzieży. Jako wolontariusz organizuje zajęcia spor-
towe dla zaniedbanych wychowawczo. Gdyby kiedyś ktoś mną 
się zajął, może bym nie wpadł w to gówno – tłumaczy. Wstydzę 
się tego, co robiłem. Jak pomyślę, że któryś z moich klientów być 
może zaćpał się na śmierć, ogarnia mnie przerażenie. Ale czasu 
nie cofnę i jedyne co mogę zrobić, to zawalczyć, żeby kolejne 
dzieciaki uchronić od narkotyków. Tylko w ten sposób chociaż 
trochę „odkupię” swoją przeszłość.

Humor Patrząc na Lenę nikt by się nie domyślił z iloma proble-
mami boryka się ta dziewczyna – chory ojciec, kłopoty finansowe, 
złośliwa i apodyktyczna szefowa w pracy. Mimo tego Lena try-
ska humorem i nawet z najtrudniejszych sytuacji potrafi wyłapać 
iskrę komizmu. Kiedy Lena opowiada o swoich kłopotach, nieraz 
naprawdę poważnych, robi to z takim humorem, że wydają się 
bardziej śmieszne niż straszne – zauważa jej przyjaciółka Magda. 
I chociaż czasami ten humor bywa czarny, człowiekowi robi się 
lżej na duchu i nawet własne problemy przestają być tak przytła-
czające.

Sublimacja Dla Ani najbardziej na świecie liczy się rodzina i malo-
wanie obrazów. Ukończyła warszawską ASP z wyróżnieniem i pla-
nuje otworzyć własną galerię. Bardzo kocha swojego malutkiego 
synka i męża. Ich dom jest oazą miłości i spokoju. Sama wycho-
wała się w domu pełnym przemocy i alkoholu. Nie chce jednak 
wracać do tamtych chwil i pytana o przeszłość odpowiada zdaw-
kowo i niechętnie. Z rodzicami nie utrzymuje kontaktu. I chociaż 
nie wspomina o tym, co przeszła, ślady bolesnych przeżyć widać 
w jej obrazach. Często maluje „zapłakane deszczem” szarobure 
pejzaże i szkicuje węglem smutne, dziecięce twarze.

Asceza Dawid jest wysokim, bardzo przystojnym młodym męż-
czyzną. Jak dwie krople wody podobny do ojca, nawet uśmiech 
mają taki sam. Matka do szaleństwa zakochana w ojcu wycierpiała 
ogrom bólu z powodu jego zdrad. Ojciec nie dość, że przystojny, 
to jeszcze pełen uroku i na wysokim stanowisku, przez całe życie 
miał wielkie powodzenie u kobiet. Zawsze z tego korzystał i nie-
ustannie zdradzał matkę. Ta płakała, ale nie chciała rozstać się 
z mężem, powtarzała tylko nieustannie Dawidowi jaka jest nie-
szczęśliwa i ostrzegała go: jesteś tak podobny do ojca, żebyś tyl-
ko nie był jak on niewierny, nie skakał z łóżka do łóżka i nie zaliczał 
ciągle nowych kochanek.
Dawid jeszcze w liceum zapisał się do wspólnoty neokatechume-
nalnej, tam ślubował zachować czystość przedmałżeńską. Teraz 
studiuje na Politechnice, jest na ostatnim roku informatyki. Widzę 
jak moi koledzy zmieniają dziewczyny jak rękawiczki. Na pierwszej 
randce lądują z nimi w łóżku. Nie chcę tak robić i skończyć jak mój 
ojciec, który chociaż taki wspaniały, nie potrafił dokonać najważ-
niejszego w życiu - dochować wierności. Można powiedzieć, że 
Dawid ze strachu przed siłą własnej seksualności i jej destrukcyj-
nym wpływem na życie postanowił ją w pełni kontrolować i nie 
dopuszcza do realizacji potrzeb seksualnych, dopóki nie będzie 
to możliwe w warunkach spełniających założone przez niego kry-
teria moralne.

Bez mechanizmów obronnych nie bylibyśmy w stanie żyć, jednak 
im bardziej dojrzałe ich formy stosujemy, tym lepiej dla nas, bo 
mniej zniekształcając rzeczywistość zdrowiej i pełniej żyjemy. ■
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Świetnie sprawdza się jako pomoc 
przy różnych dolegliwościach, 

zarówno zewnętrznych 
jak i wewnętrznych. Po-
prawia smak potraw 
i różnych napitków. 
To eugenol zawarty  
w listkach bazylii ma 
aktywne cząsteczki sku-

tecznie łagodzące stany 
zapalne stawów. Ekstrakt  

z tego smakowitego ziela po-
trafi zmniejszyć opuchliznę i ból sta-
wów. I co ważne, nie wywołuje żadnych 
skutków ubocznych, co niestety doty-
czy leków. 

Bazylia pomaga tonować napięcie 
nerwowe, wpływa na poprawę nastroju  
i ułatwia walkę z depresją, bezsennością, 
stanami lękowymi i nadpobudliwością. 

Eksperci podpowiadają, że gdy za-
atakuje nas stres pomaga przeżucie lub 
wdychanie aromatu z lekko roztartych 
w palcach listków.

Nadaje się zarówno do 
mięs i warzyw, owoców, 
jak i napoi. Na dalekim 
wschodzie często dodaje 
się jej listki do herbaty i chwali 
ochładzający smak i zapach. 

Pomaga w regulacji pracy wątroby, 
rozluźnieniu organizmu, poprawianiu 
nastroju. Choć najbardziej jest znana 
jako pomoc przy problemach żołądko-
wych, drażliwości przewodu pokarmo-
wego, wzdęciach czy nawet porannych 
mdłościach, to rozszerzając drogi odde-
chowe, pomaga w oddychaniu. UWAGA!

Gdy obrywamy listki z zioła, to nie nisz-

czymy roślinki, tylko stymulujemy jej 

wzrost. No i pamiętajmy o tym, by za-

wsze dodawać świeże zioła do potrawy 

pod koniec jej gotowania.

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

 
To mało u nas rozpowszech-

nione i używane zioło może zastąpić 
natkę pietruszki. Pomaga leczyć bóle  
i stany zapalne organizmu, koi po-
drażnienia układu pokarmowego, 
wspomaga trawienie.

Dzięki zawartości cennych substancji 
ma działanie bakteriobójcze, wykrztuśne 
i grzybobójcze. Napar z niego odkaża  
i działa przeciwzapalnie, gdy płuczemy 
nim jamę ustną i gardło.  Dodany do po-
trawy poprawia apetyt i ułatwia trawienie.  

Świetnie sprawdza się przy proble-
mach ze skórą, takich jak trądzik, wypry-
ski, łojotok i kłopotach z włosami, czyli 
skórą głowy.

Doświadczone właścicielki ogrodów  
i działek na pewno wiedzą jak uprawiać 
zioła, aby mieć z nich pociechę przez 
cały rok. Natomiast osoby pozbawio-
ne ogrodu są w gorszej, choć raczej 
powinno się napisać, innej sytuacji. 
Okazuje się jednak, że aby mieć 
świeże zioła przez cały rok, wca-
le nie trzeba mieć ani ogrodu, 
ani nawet działki. Można również 
nie mieć balkonu, choć daje dużo 
możliwości.

Aby zostać ogrodniczką, a właści-
wie, wystarczy mieć kuchenny parapet, 
skrzynkę taką jak na balkon i ziemię, aby 
ją napełnić. I wcale nie trzeba mieć do-
świadczenia. 

Idziemy po prostu do sklepu i kupu-
jemy gotowe, rosnące zioła. Wprawdzie 
doświadczone ogrodniczki twierdzą, że 
trzeba mieć odpowiednie, przeznaczone 
do ogrodu rośliny, ale ja tak nie uważam. 

Kupujemy takie zioła, jakie mają  
w sklepie i przesadzamy je do skrzynki, 
którą później umieszczamy na parape-
cie kuchennego okna. 

One nam się wielokrotnie odwdzię-
czą. Dodane do dania poprawiają jego 
wygląd, smak i dodają mu aromatu.  
Za zioła odwdzięczy nam się również or-
ganizm: kubki smakowe zostaną pobu-
dzone do pracy, trawienie ułatwione i na-
wet pomoc w zdobyciu smukłej sylwetki. 

Jakie zioła warto zatem  
w tej skrzynce umieścić? 

Każde z ziół ma własności poprawiają-
ce zdrowie i co ważniejsze, rzadko zda-
rza się je przedawkować. Przypomnijmy 
sobie działanie kilku z nich, wybranych 
przypadkowo.
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Rozmawia: Katarzyna Montgomery
Zdięcia z archiwum: 
Davida i Liany Gamtsemlidze

zwycięstwa
Każdemu życzymy

O smakowaniu życia, mocy jaką daje 
rodzina, a także o umiłowaniu dobrej 
zabawy, co nawet Bóg docenił u Gru-
zinów.

Katarzyna	Montgomery:	Znam ciebie i twoich bliskich od 
dziesięciu lat i jedno wiem na pewno: Gruzini zawsze widzą 
jasną stronę życia.

Lianą	Gamtsemlidze:	Mamy duży dystans do tego, co nas 
spotyka. Gruzja to piękny kraj, w którym mieszkają bardzo 
otwarci, przyjaźni ludzie, ale tak jak wszędzie, rzeczywistość 
ma tam też swoje gorsze strony. I gdyby nie ta moja wiara, 
że zawsze będzie dobrze, pewnie mieszkałabym w wiosce, 
z której pochodzi mój mąż, a moje życie toczyłoby się w ryt-
mie birży.

KM:	Czegoś w rodzaju towarzyskiej giełdy? 

LG:	Na której mężczyźni omawiają wszelkie tematy i gosz-
czą się tym, co każdy przyniósł z domu, a co wcześniej przy-
gotowały żony. Na stole pojawiają się więc karafki wina, 

chleb, ser, fasola. Zawsze jest dużo zieleniny: pietruszki, ko-
lendry, bazylii, koperku, szczypiorku, pora. Te spotkania to 
codzienny rytuał. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Grają 
w nardy, w karty, dyskutują. Mężczyźnie Gruzinowi nigdy nie 
może zabraknąć dwóch rzeczy: drugiego Gruzina i wina.

KM:	Mężczyżni są na birży, a kobiety? 

LG:	Gotują na następny dzień, spotykają się ze swoimi kum-
pelkami i przyjmują gości. U nas zawsze trzeba być gotowym 
na wizytę. A jak zabraknie w lodówce produktów idzie się do 
sąsiadów i pożycza. Tak samo, kiedy oni są w potrzebie, ratu-
je się ich tym, co się akurat ma. U nas obowiązuje zasada „to 
co moje, to twoje, a co twoje, to moje”. Możesz pójść do są-
siada ze swoimi gośćmi i on przyjmie was najlepiej jak może. 

KM:	A nam Polakom wydaje się, że jesteśmy gościnni… 
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LG:	Wyobraź sobie, że niczym tak naprawdę się nie przej-
mujesz, bawisz się do białego rana i jesteś wciąż w otocze-
niu przyjaznych ludzi. Następnego dnia nie trzeba spieszyć 
się do pracy, bo nie ma jej tam za dużo. Każdy ma kłopoty, 
ale w czasie tych spotkań króluje pozytywne nastawienie do 
świata i innych ludzi. Już sam fakt, że doszło do spotkania jest 
powodem do radości. 

KM:	Restauracje w Polsce to kontynuacja tego goszczenia się? 

LG:	Musieliśmy naszą wrodzoną gościnność nieco poskro-
mić i przeorganizować. Zdarzało się, że w naszym podwar-
szawskim domu jednego wieczora bywało 50 gości i więcej. 
Prowadziłam więc swego rodzaju restaurację, ale tu nie Gru-
zja, nie możesz pójść do sąsiadki o północy po wsparcie. 

KM:	Brakuje ci tego? 

LG:	 Już chyba nie chciałabym takich niespodzianek pod 
bramą. To jednak niezręczna sytuacja. 

KM:	Polska cię zmieniła? 

LG:	 Na pewno w sprawie tej gigantycznej gościnności 
i otwartości - doceniłam to, że cenicie prywatność. Szanujecie 
fakt, że ktoś może mieć inne plany i zapowiadacie się z wizytą, 
choćby najkrótszą i „przy okazji”. Nauczyłam się też, że czas to 
pieniądz i jeśli dzisiaj czegoś nie zdążę zrobić, to jutro już nie 
będzie możliwości, żeby to nadgonić. I nawet minuty mogą 
być decydujące. W Gruzji czy coś zrobię dzisiaj, czy za tydzień, 
nie ma znaczenia. 

KM:	Kiedy się tak celebruje życie, to czas płynie inaczej i co 
innego jest ważne. Skąd w jednym narodzie wzięło się i takie 
umiłowanie do dobrego jedzenia i picia, i taki talent do tańca 
i śpiewu? 

LG:	 Legenda mówi, że kiedy Bóg rozdawał ziemię, to 
Gruzini zgłosili się po nią w ostatniej chwili. Powiedział im, 
że niestety ma już tylko jeden mały kawałek, który zostawił 
dla siebie. Zapytał gdzie byli wcześniej, a kiedy usłyszał, że 
nie zdążyli, bo byli zajęci jedzeniem i piciem, udostępnił im 
tę swoją ziemię, żeby mogli kontynuować zabawę. I mamy 
tam wszystko, co jest do tego potrzebne. Dobre warunki 
klimatyczne, wspaniałą przyrodę, ziemia jest tak płodna, że 
cokolwiek w niej posadzisz zawsze wyrośnie dorodne. Jest 
ciepło, są góry, morze, winogrona, a co za tym idzie - wino. 
I jeszcze zaradne kobiety. Czego więcej do szczęścia po-
trzeba? Dlatego każdy Gruzin czuje się wyjątkowy. 

KM:	Gruzinki to silne kobiety? 

LG:	Za twarde. Gruzińska żona dla rodziny zrobi bardzo 
wiele, często swoim kosztem. 

KM:	A dla was rodzina to nie tylko dziadkowie, mąż, dzieci 
i rodzeństwo. 

LG:	 Chodzi o bardzo szeroko rozumianą gruzińską ro-
dzinę. To może być pół wioski, a nawet i więcej. Mnóstwo 
kuzynów, ciotek i wujków, wnuków. Z jednej strony może 
wydawać się to uciążliwe, ale tak naprawdę, kiedy tego do-
świadczasz, wiesz jakie to wspaniałe. Smutno mi czasem, 
że przez to, że wyjechaliśmy, mój młodszy syn Giorgij, uro-
dzony już w Polsce, nie poznał miłości dziadków, ciotek, 
kuzynów. Tego, że o każdej porze dnia i nocy możesz do 
nich pojechać, zagrać z nimi w coś albo po prostu pobyć, 
pobiesiadować. Taki kontakt, zwłaszcza dla dorastającego 
chłopca, jest bezcenny. Przyjaciele są ważni, ale rodzina to 
świętość. 

KM:	Taka rodzina to najlepsza szczepionka na kłopoty. 
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LG:	Kiedy młody człowiek robi coś niemądrego zawsze 
jakiś starszy kuzyn załatwi sprawę lepiej niż rodzice i poradzi 
mu żeby się puknął w głowę i zastanowił. A kiedy nie daj 
boże wpadnie w tarapaty - na jeden telefon, jedno gwizd-
nięcie - wszyscy się zjawiają. To daje ogromne poczucie 
bezpieczeństwa. 

KM:	Mówimy często, że z rodziną najlepiej wychodzi się 
na zdjęciu. 

LG:	Wszystko, co mogę i czego nie mogę - zrobię dla ro-
dziny. Wypruję sobie żyły, jeśli wiem, że mogę im pomóc. 
Nawet nie dopuszczam do siebie myśli, że mogłabym cze-
goś nie zrobić dla nich, jeśli mam taką możliwość. 

KM:	Matka Gruzinka to…

LG:	Terminatorka, która wszystko załatwi i jeszcze rozpie-
ści do granic możliwości swoje dzieci. Moi synowie będą 
moimi synkami, nawet jak będą siwi i będą mieli 50 lat. I za-
wsze będę im dogadzać. Jako córka tego samego doświad-
czyłam od swojej mamy. Na wszystko mi też pozwalała, ale 
nigdy tej wolności nie nadużywałam. Może dlatego dużo 
było mi wolno, bo od dziecka byłam bardzo zajęta i czasu 
wolnego miałam niewiele. 

KM:	Zaczęłaś grać na pianinie w wieku trzech lat!

LG:	Moja starsza o dziewięć lat siostra chodziła do szko-
ły muzycznej i ćwiczyła w domu. Pewnego dnia podeszłam 
do pianina i wspinając się na palcach zagrałam pierwszą 

melodię. Powtórzyłam to, co wcześniej usłyszałam w jej 
wykonaniu. Rodzice szybko zorientowali się, że mam słuch 
absolutny. Mieszkaliśmy w Rustavi, miejscowości oddalonej 
piętnaście kilometrów od Tbilisi, gdzie była szkoła dla mu-
zycznie uzdolnionych dzieci. Przyjmowali od szóstego roku 
życia, ale po tym jak sprawdzili moje możliwości, w drodze 
wyjątku zaczęłam zajęcia już w wieku 4 lat. Codziennie po 
przedszkolu rodzice mnie tam zawozili i grałam co najmniej 
trzy godziny. 

KM:	Dla małej dziewczynki to musiał być żmudny obowiązek. 

LG:	Bardzo to lubiłam i nigdy nie było mi żal, że czegoś 
w związku z tym nie mogę. Ale pamiętaj, że mam słuch ab-
solutny i nie musiałam długo ćwiczyć. Szybko się uwijałam 
i mogłam wyjść jeszcze na godzinę na podwórko. To mi wy-
starczało. 

KM:	A potem wcześnie wyszłaś za mąż.

LG:	W wieku 16 lat. Urodziłam wkrótce syna, ale moja 
mama powiedziała, że to nie powinno znaczyć, że nie będę 
kontynuować nauki. Kiedy Jemal miał już trzy latka, poszłam 
do konserwatorium na dwa fakultety: pianino i dyrygenturę. 
Na jedno miejsce przypadało 50 osób. Dawid mój mąż, wy-
brał instytut teatralny i oboje dostaliśmy się na najbardziej 
prestiżowe uczelnie artystyczne. Ja z drugą lokatą i z dziec-
kiem na rękach. Zdawaliśmy w tajemnicy przed teściem, 
który nie dowierzał i pojechał sprawdzić listę przyjętych. Po-
wiedział potem mojemu mężowi tylko jedno zdanie: „Teraz 
się szykuj - dowiesz się co to znaczy, wykształcona kobieta.” 
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KM:	W dodatku dyrygentka.

LG:	Tylko, że nie miałam szansy tego zawodu wykonywać. 
Cudem udało mi się znaleźć pracę jako akompaniatorka. 
Po tylu latach wysiłku jaki włożyłam w wykształcenie, oka-
zało się, że na koniec miesiąca w ramach wynagrodzenia 
dostałam od państwa dwa dolary. Mój mąż też dostał dwa 
i w sumie na życie mieliśmy cztery. Jednak chciałam czegoś 
więcej, niż chodzić wciąż po pożyczkę do sąsiadów. W tym 
czasie zaczął się konflikt o Abchazję i Osetię, wojna domo-
wa toczyła się na naszych oczach. I tak w 1991 roku zosta-
liśmy emigrantami. Siostra pożyczyła pieniądze, pociągiem 
z Moskwy, z jedną walizką i ośmioletnim synem dojechali-
śmy do Warszawy. 

KM:	Dlaczego Polska?

LG:	Była najbliżej domu, nie trzeba było jechać za oce-
an. Do Polski można było wtedy przyjechać na podstawie 
voucheru, a już na miejscu, ten kto się nie lenił, mógł na 
handlu dobrze na życie zarobić, a nawet, tak jak w naszym 
przypadku, pomóc rodzinie, która została w Gruzji. My, para 
artystów, wzięliśmy więc w ręce plastikowe torby kratkę i tak 
zaczęliśmy nasze nowe życie. Zdziwiliśmy się, kiedy spraw-
dziło się to, co mówili nasi znajomi, którzy byli u was wcze-
śniej. Twierdzili, że Polacy są trochę podobni do Gruzinów. 
I tak było: na miejscu trafiłam na otwartych, tolerancyjnych 
Polaków, chętnie pomagającym takim przybyszom jak my. 
Bliskie nam było wasze poczucie humoru, które nas także 
ratuje w najgorszych sytuacjach, podobna waleczność du-
cha, a szybko okazało się, że lubicie też dobrze zjeść i wypić 
przy tym dobre wino. 

KM:	Nie umiemy tak śpiewać jak wy.

LG:	W Gruzji w każdym domu stoi pianino i każdy od 
dziecka na nim brzdąka. Każde przyjęcie, a jak już ustaliły-
śmy, jest ich sporo w każdym domu, nie może więc odbyć 
się bez muzyki i śpiewu. Polifonia jest bardzo rozpowszech-
niona w Gruzji, a śpiew przy stole sprawia, że robi się nastro-
jowo i magicznie.

KM:	I nikt tak jak wy nie wznosi toastów. Twój mąż Dawid 
to wspaniały tamada.

LG:	Jest dyrygentem na przyjęciach. Tamada to człowiek 
instytucja: musi być oczytany, zdolny do wypicia sporej ilo-
ści wina i zachowania przy tym trzeźwego umysłu. Musi być 
dowcipny, znać osoby, które siedzą przy stole, żeby o każ-
dym móc coś powiedzieć. Odpowiada za zabawę podczas 
wieczoru, miłą atmosferę i organizację.

KM:	Wasz zwyczaj mówienia w czasie toastów dobrych 
rzeczy, o ludziach z którymi spędza się wieczór, jest fanta-
styczny. Nie kłócicie się przy stole. Podobno Gruzin, nawet 
gdy wróg zapuka do jego domu, nakarmi go i napoi winem.

LG:	Przy stole wymieniamy się tylko dobrą energią i do-
brym słowem. Po toaście mówimy: „alaverdi”, czyli „teraz 
ty” tym samym przekazujemy innym możliwość wzniesienia 
kolejnego toastu. 

KM:	Podobnie jak my, jesteście tradycyjnym narodem.

LG:	 Ale w czasach komunizmu naszych prawosławnych 
świąt nie obchodziliśmy tak religijnie jak to miało miejsce 
w Polsce. Mogliście pójść do kościoła, a u nas wejście do 
cerkwi, w której pop odprawiał nabożeństwo, blokowały 
służby. Pozbawieni tej duchowej strawy obchodziliśmy świę-
ta tylko w domu. Mogło wszystkiego brakować, ale w wigi-
lię stoły uginały się pod tym, co udało się zdobyć, bo jak 
się domyślasz, nie ograniczamy się do dwunastu potraw. 
Na Wielkanoc zawsze piekliśmy słodką paskę, a jajka far-
bowaliśmy w łupinach cebuli. Szliśmy wtedy też do naszych 
bliskich na cmentarz, a do koszyka braliśmy to, co najlepsze, 
żeby razem z nimi ucztować. Jednak najhuczniejszy w tam-
tych czasach był sylwester i on był traktowany jako najważ-
niejsze święto. 

KM:	A teraz w Polsce?

LG:	Świętujemy wszystko. Od 27 lat, czyli od momentu, 
kiedy pojawiliśmy się w Polsce, nasi przyjaciele, bardzo wie-
rzący katolicy, zapraszają nas na swoje wigilie i zawsze mnie 
wzrusza nasza obecność przy tak ważnym, rodzinnym stole. 
Czytamy Biblię, dzielimy się opłatkiem. Dwa tygodnie póź-
niej wspólnie obchodzimy nasze Boże Narodzenie, a wcze-
śniej 31 grudnia świętujemy Nowy Rok podwójnie, bo we-
dług polskiego i gruzińskiego czasu. 

KM:	I wtedy najczęściej można usłyszeć toast „Gaumarjos!”, 
którym życzycie sobie zwycięstwa. Gruzin zawsze zwycięża?

LG:	Każdy próbuje i ma taką nadzieję. Jak tylko po tej 
pierwszej wypłacie w Gruzji w naszych głowach pojawił się 
pomysł, że chcemy wyjechać - dwa tygodnie później stali-
śmy przed Dworcem Centralnym, zastanawiając się czy iść 
w lewo, czy w prawo. Udało się. Każdy kolejny dzień, któ-
ry przeżyliśmy tutaj był dla nas zwycięstwem. Po drodze, 
z małym dzieckiem, organizowaliśmy sobie życie od zera, 
przenosiliśmy się z mieszkania do mieszkania. Pamiętam jak 
szorowałam kolejne wynajmowane pokoiki, doprowadzając 
je do porządku, a za chwilę znowu trzeba było się wyprowa-
dzać, bo właściciel zmienił zdanie. Przeszliśmy próbę ognia 
i wody. Mamy teraz swój dom. Dwie niewielkie restauracje, 
w których możemy przyjmować gości i z czystym sumieniem 
serwować to, co uważamy za najlepsze i najsmaczniejsze. 
Wszystko przygotowane domowym sposobem. Dosłownie, 
bo w naszych knajpkach pracuje nasza rodzina. Wokół sie-
bie mamy wielu bliskich, życzliwych ludzi. A kiedy zatęsknię 
za rozmową z moją najbliższą przyjaciółką, która wyemigro-
wała tak jak ja i mieszka we Francji, mogę do niej pojechać. 
Czy to nie jest zwycięstwo? 

KM:	Gaumarjos! ■

www.gaumarjos.pl
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Od jakiegoś czasu jestem częstą bywalczy-
nią w szpitalu. Mąż jest pacjentem, a ja mu to-
warzyszę. Pomagam, przywożę wodę i owoce, 
zabieram zbędne rzeczy, dodaję otuchy i zmy-
wam się, gdy mąż jest już „osadzony”. To krót-
kie wypady, trzydniowe. Ale i podczas takich 
mam dobre pole obserwacji. Rok temu odwie-
dzałam w niewielkim, miejskim szpitalu nasze-
go przyjaciela Krzyśka, który chorował na raka 
krtani. Co ja się napatrzyłam, nawąchałam… 
Po tych doświadczeniach po prostu muszę na-
pisać to, co mi leży na sercu.

SAVOIR VIVRE 
na oddziale

Dziwię się, że gdy szpital przyjmuje cho-
rego z góry zakłada, że chory wie, co ozna-
cza dobre wychowanie. No niestety nie 
wie, więc dobrze byłoby drukując mu kartę 
przyjęcia itp. wydrukować też pewnego ro-
dzaju przewodnik (krótki i zwięzły) o tym, 
jak należy zachowywać się w szpitalu. Tak, 
ja wiem, że chorzy to… chorzy, cierpią-
cy, ale nie każdy ma izolatkę z wygodami. 
Rzadko który z pacjentów ma swoją „biznes 
klasę” jak w samolocie, a i tam też obowią-
zuje bardzo ważna zasada obowiązująca też 
w życiu:

TWOJA WOLNOŚC KOŃCZY SIĘ TAM, 
GDZIE ZACZYNA WOLNOŚĆ INNEGO 
CZŁOWIEKA.

Tekst: Małgorzata Kalicińska

FELIETON
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1 – Jeśli chcesz słuchać radia, oglądać film, słuchać 
muzyki, zainwestuj w słuchawki. KONIECZNIE! Nie 
zmuszaj współpacjentów do słuchania tego, co generuje 
twoje radio albo telefon.

2 – Doprawdy, wczuj się i zmniejsz do połowy gło-
śność dzwonków. Słuchanie co i rusz dzwonienia, ry-
czenia, taktów rocka, bimbania, dziwnych i wymyślnych 
sygnałów telefonicznych jest na dłuższą metę upiorne. 
Ścisz telefon!

3 – Rozmawiaj ciszej. Nie wszyscy muszą wysłuchać 
twoich opowieści, problemów, humorów, plotek czy po-
łajanek. DYSKRECJA.

4 – Zazwyczaj w salach są toalety, więc pomyśl sobie, 
że Twoi sąsiedzi słyszą, że poszedłeś (poszłaś) na siku 
lub też coś więcej i NIE MYJESZ POTEM RĄK! W  domu 
to źle, a co dopiero w szpitalu?! Umyj dłonie. Tam jest 
nie tylko mydło, ale też często płyn dezynfekujący. No 
i powinieneś/powinnaś mieć własne, ręcznik też. Myj 
ręce i zamykaj klapę. Nie pomagaj bakteriom. Wszy-
scy jesteście osłabieni.

5 – Higiena obowiązuje taka jak w domu albo na 
wyższym poziomie. Wstajesz do łazienki? UMYJ SIĘ co-
dziennie. Niestety, jako gość często wchodzę do sal i jak 
obuchem obrywam zapachami spod pach, z pachwin i 
niemytych nóg. Czemu to fundujesz pozostałym? Pie-
lęgniarkom i lekarzom, którzy się nad tobą pochylają?! 
Masz masę czasu – myj się codziennie i używaj dezodo-
rantu. To dzisiaj wyznacznik kultury osobistej. 
Nie zapominaj o zębach. Niemycie ich publiczne to 
okropny obciach.

Na sali leży wielu pacjentów. 
W szpitalu trzeba wzmocnić ten przekaz:

TWOJA WOLNOŚĆ i wygoda, 
KOŃCZY SIĘ TAM, 
GDZIE ZACZYNA SIĘ WOLNOŚĆ i wygoda 
INNEGO PACJENTA.

Do rzeczy:

6 – Ubrania. Weź na zmianę, jeśli leżysz ponad 3 dni. 
Przynajmniej podkoszulek czy koszulę nocną. I niech to 
nie będą stare powyciągane łachy, koszule sprzed woj-
ny, szlafroki czy piżamy złachane na maxa „bo to tylko 
do szpitala”. 
Nie musisz wyglądać jak łach, jak Baba Jaga! 
Skarpetki też zmieniaj. I ogólnie wąchaj się. To, co ty czu-
jesz na 10 % my, obcy czujemy na 110%. Serio!

7 – Tak, wiadomo, że macie obniżoną odporność, ale 
świeże powietrze nikomu nie szkodzi, a zatęchłe - TAK! 
Pozwalaj na otwieranie i wietrzenie, domagaj się 
tego. Przykryj się po uszy, gdy ktoś chce wietrzyć i po-
zwalaj na to! Zaziębienie Ci nie grozi, gdy się nakryjesz. 
A przez okno wyleci powietrze z bakteriami, wleci świe-
że. Nie ma nic bardziej przykrego, gdy się Was odwie-
dza, jak zatęchły smród na sali spowodowany brakiem 
higieny i oknami zamkniętymi „na amen”.

8 – Chrapanie. No cóż. Wszyscy chrapiemy. Ty też. 
Jeśli cierpisz w nocy, bo cię budzi ktoś chrapiący, po-
proś rodzinę albo sam sobie kup stopery do uszu na 
noc, a może też plasterek przeciwdziałający chrapaniu. 
Albo krople. Są takie w aptece.

9 – Nie polemizuj z lekarzem na swój temat publicz-
nie. Zwłaszcza, gdy masz ostry temperament. Twoje 
zdenerwowanie nie jest potrzebne innym pacjen-
tom. Umów się na rozmowę prywatną i jednak posłuchaj 
lekarza, zamiast go sztorcować. To on jest lekarzem. Nie 
ty. Wiedza od cioci, żony albo z Internetu nie jest osta-
teczna. Pohamuj nerwy, one jeszcze niczego nie popra-
wiły, nie przyspieszyły, a już z pewnością nie wyleczyły.

Gdyby wszyscy przestrzegali tych reguł, nie-
porozumień i stresu byłoby w szpitalach mniej.

ZDROWIA! ■

FELIETON
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Tekst i zdjęcia: 
Romualda Krasnopolska

Składniki:
Ciasto:
- 150 g mąki orkiszowej
- 100 g schłodzonego masła
- 50 g cukru brązowego
- 1 żółtko
- ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
Masa pekanowa:
- 150 ml syropu z agawy
- 60 g masła
- 175 g cukru brązowego
- parę kropli ekstraktu waniliowego
- szczypta soli
- 3 jajka
- 200 g pekanów

Wykonanie:
Rozgniatając palcami mąkę z masłem uzyskać kruszonkę i wymieszać ją 
z cukrem. Roztrzepać żółtko z wanilią, dodać do kruszonki i zagnieść  mięk-
kie, gładkie cisto. Zawinąć w folię spożywczą i schłodzić w lodówce przez 
około 1 godzinę.
Rozwałkować ciasto na grubość około 3 mm. Za pomocą wałka. Przenieść 
ciasto do formy na tartę i delikatnie dopasować ciasto do formy pozo-
stawiając 2 cm rant. Ponakłuwać ciasto widelcem. Na spód cista położyć 
papier do pieczenia i wysypać na niego suche ziarna fasoli lub grochu. Piec 
w piekarniku 20 min w 180oC. Następnie wyjąć ciasto, zdjąć obciążenie 
i wstawić jeszcze na 5 minut.
Na patelni rozpuścić masło z syropem z agawy, cukrem, wanilią i solą. Mie-
szać do rozpuszczenia się masła i cukru. Przestudzić, a gdy masa zacznie 
tężeć dodawać pojedynczo jajka. Wymieszać z pekanami.
Masę pekanową wylać na tartę i piec 40-50 min w 180oC. Przestudzić cia-
sto przez około 15-20 minut i wyjąć z formy do całkowitego ostudzenia.

Orkiszowa tarta pekanowa
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Makaroniki

Składniki:
- 110 g mąki migdałowej
- 110 g cukru pudru
- 90 g białek w temperaturze pokojowej (z trzech średnich jajek)- 140 g cukru (może być też brązowy)
- 35 ml wody
- czerwony barwnik spożywczy w żelu lub płynie

Wykonanie:
Mąkę migdałową wymieszać z cukrem pudrem. Dodać 45 g białek i wymieszać. Dodawać po kilka kropel czerwonego barwnika, aż do uzyskania pożądanego ko-loru. (Należy pamiętać, że po wymieszaniu ciasta z pozostałymi składnikami kolor będzie jaśniejszy.) Masę odstawić na bok.
Drugą część białek (45 g) ubić na sztywno. Ciągle ubijając, dodać partiami 30 g cukru.
Do rondelka wsypać 110 g cukru i zalać 35 ml wody. Poczekać, aż cukier wchłonie wodę. Podgrzać syrop w garnku do momentu zagotowania. W trakcie podgrzewa-nia syropu nie wolno w żaden sposób mieszać - ani ruszając rondlem, ani mieszać łyżką! Gdy syrop zacznie się gotować, zestawić na bok. Jeżeli nadal będą widoczne kryształki cukru postawić syrop do ponownego zagotowania i zestawić.
Gorący syrop dodawać bardzo wolną strugą do ubitych białek, mieszając mikse-rem na najniższych obrotach. Jeżeli obroty będą wysokie, syrop może chlapać na boki i poparzyć. Po dodaniu całego syropu zwiększyć obroty maksymalnie i ubijać przez około 5 minut, aż beza przestygnie do temperatury pokojowej.
Bezę wmieszać do masy migdałowej w trzech partiach. Najlepiej zrobić to silikono-wą szpatułą. Masy nie można za długo mieszać - ciasto powinno spływać ze szpatu-ły urywając się, a nie ciągłym strumieniem. Z rzadkiego będzie trudniej formować makaroniki.
Rada dla początkujących - jeżeli nie macie maty do makaroników na papierze do pieczenia można odrysować kółka o średnicy 2-3 cm w odstępach co 2 cm. Z po-danych proporcji wyjdą około 3 partie ciastek.
Ciasto przełożyć do rękawa cukierniczego lub do sztywnej torebki foliowej (do celów spożywczych) i obciąć róg do średnicy około 5 mm. Makaroniki należy lekko wyciskać w środek okręgów, trzymając rękaw prostopadle do blachy. Ciasto po-winno powoli rozchodzić się na boki, tworząc równe kółka. Rzadsza masa będzie się rozlewała, więc należy nakładać jej mniej. Wyciśnięte ciastka należy odstawić do obeschnięcia na 20-60 min. Po 20 minutach można sprawdzić stopień obsuszenia – jeśli lekko naciśnięte ciastko będzie sprężyste, ale nie przyklei się do palca, można zacząć piec.
Piec w temperaturze 160oC z termoobiegiem przez około 12-15 min. Można też piec w niższej temperaturze, wydłużając czas. Wyższa temperatura spowoduje, że podeschnięty wierzch ciastek w czasie pieczenia będzie pękał. Ciastka są dobre, jeżeli odklejają się od papieru, a spód ciastka jest twardy i można popukać go paznokciem. Jeśli na papierze pozostaje trochę ciasta trzeba jeszcze chwilę piec ciasteczka. Upieczone makaroniki odstawić do ostygnięcia.
Ciastka można przełożyć ulubioną masą lub nie. Takie bardzo smakują - zwłaszcza dzieciom.

Nadzienie malinowe:
- 1 opakowanie serka Bieluch
- sok malinowy
- 1 łyżeczka żelatyny
- trochę wody
Żelatynę zalać odrobiną wody i odstawić do napęcznienia, po czym rozpuścić w ką-pieli wodnej lub bezpośrednio w mikrofalówce, pilnując aby nie wykipiała. Serek zmiksować z sokiem malinowym i nadal mieszając na wysokich obrotach, cienką strużką wlewać płynną żelatynę. Należy uważać, aby masa dobrze się połączyła, a żelatyna nie osiadała na ściankach naczynia. Ostudzić w lodówce do lekkiego ścięcia.
Makaroniki przełożyć serkiem i wstawić do lodówki do stężenia.
Uwaga - ciastek nie należy przechowywać w lodówce ani w zamkniętym pojemni-ku, bo zmiękną!
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USTAL OPTYMALNĄ MASĘ CIAŁA

- prawidłowa masa ciała dla osoby dorosłej powinna mie-
ścić się w przedziale 

BMI = 18,5–24,9 

BMI = 

Wskaźnik ten ma jednak niestety wiele wad m.in. taką, 
że nie bierze pod uwagę płci, składu ciała, wieku etc. 
Większość mężczyzn uprawiających sport będzie miała 
wg tego wskaźnika nadwagę. Dlatego też wartość BMI 
powinna być jednak interpretowana wspólnie z lekarzem 
i dietetykiem. Razem z nimi powinna być ustalona prawi-
dłowa masa ciała, do której dążymy.

SZCZUPŁA SYLWETKA – 
praktyczne wskazówki

Liczne	 badania	 naukowe	 pokazują,	 że	 prawi-
dłowa	masy	ciała	jest	ważnym	elementem	profi-
laktyki	onkologicznej.
Nadwaga	 i	 otyłość	 zwiększają	 ryzyko	 rozwo-

ju	aż	11	rodzajów	nowotworów	m.in.	raka	jelita	
grubego,	wątroby,	pęcherzyka	żółciowego.	Jak	
w	praktyce	poradzić	sobie	z	zrzuceniem	nadpro-
gramowych	kilogramów?

Tekst: Halszka Sokołow

Obniżanie masy ciała najlepiej rozpocząć metodą małych 
kroków. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w zmianie na-
wyków i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia efektu jo-jo w przy-
szłości. Nasz organizm nie potrzebuje „diety cud” na dwa 
miesiące, ale dobrych nawyków na najbliższe kilkadziesiąt lat 
życia. Pomysły na małe kroki, które stopniowo można wdra-
żać znajdują się poniżej:

Dieta
masa ciała (kg)

wzrost (m)

SIĘGAJ PO MOŻLIWIE NAJCIEMNIEJSZE PRODUKTY 
SKROBIOWE, KTÓRE DOBRZE TOLERUJESZ 

– takie produkty mają niższy korzystniejszy indeks glike-
miczny, który sprzyja zachowaniu uczucia sytości i poma-
ga w zmniejszaniu ilości tkanki tłuszczowej. Jeśli ciemny 
chleb czy brązowy ryż są produktami, po których czujesz 
się źle, staraj się:

- wybierać starsze pieczywo niż świeższe

- raczej podłużne niż „pękate” kształty ryżu

- unikaj kupowania kaszy, ryżu w foliowych woreczkach

Dzięki tym radom wybierzesz produkty o niższym indek-
sie glikemicznym.
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NIE BÓJ SIĘ NASION ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

– są świetnym źródłem białka, różnego rodzaju składni-
ków odżywczych oraz błonnika pokarmowego. Stosujemy 
je jako zamiennik mięsa. Jeśli obawiasz się wzdęć po ich 
spożyciu, włączaj je do swojej diety stopniowo rozpoczy-
nając od mniejszych ilości i odpowiednich rodzajów. Naj-
lżejstrawnym rodzajem strączków jest czerwona soczewi-
ca, którą krótko się gotuje i nie wymaga wcześniejszego 
namaczania. Ugotowaną soczewicę możesz dodać do zup, 
wykorzystać do zrobienia pasty do chleba albo dodać do 
uduszonych warzyw.

SIĘGAJ PO WARZYWA I OGRANICZONĄ ILOŚĆ OWO-
CÓW

– pamiętaj, że w zdrowej diecie ilość warzyw powinna być 
3-4 razy wyższa niż owoców. Tymczasem najczęściej bywa 
odwrotnie. Wielu osobom w określaniu optymalnej porcji 
zalecanych warzyw pomaga model talerza, w którym po-
łowę powierzchni zajmują właśnie warzywa. Jeśli dobrze 
je tolerujesz, staraj się 50% warzyw spożywać w postaci 
świeżej, a 50% w postaci gotowanej/duszonej/pieczonej. 
Zwróć również uwagę na produkty kiszone, które wpły-
wają na stan mikroflory, a co za tym idzie na odporność 
organizmu.

Sięgając po warzywa unikaj warzyw konserwowych oraz 
warzyw z puszki. Uważaj również na bardzo wysoką kalo-
ryczność suszonych owoców.

ZASADŹ DONICZKĘ ZIOŁAMI

– używaj świeżych i suszonych ziół. Ogranicz spożycie soli. 
Nie kupuj drogich rodzajów soli, które mają być rzekomo 
lepsze od zwykłej. W prawie wszystkich rodzajach soli 98% 
składu stanowi chlorek sodu, pozostałe składniki to mini-
malne różnice w innych pierwiastkach. Przy dziennym zale-
canym spożyciu soli na poziomie kilku gramów (dla więk-
szości osób to maksymalnie 5g), ilości tych pozostałych 
składników naprawdę nie mają znaczenia. Po drugie, soli 
nie powinniśmy stosować jako źródła składników odżyw-
czych – te składniki mamy czerpać ze zróżnicowanej diety.

UNIKAJ CZERWONEGO MIĘSA I KUPNYCH WĘDLIN

– ten rodzaj produktów zwiększa ryzyko wystąpienia no-
wotworów, a także zwiększa ryzyko rozwoju chorób ukła-
du krążenia. Wybieraj przede wszystkim drób bez skóry 
– pierś z kurczaka, pierś/udziec z indyka (po upieczeniu 
może być świetnym zamiennikiem pieczonego schabu), 
jajka, nasiona roślin strączkowych oraz ryby.

JEDZ ORZECHY, AWOKADO I DOBREJ JAKOŚCI 
TŁUSZCZ

– wybieraj przede wszystkim tłuszcze roślinne. Dojrzałe 
awokado możesz stosować do smarowania pieczywa albo 
jako dodatek do sałatki. Orzechy mogą stanowić zdrową 
przekąskę albo składnik owsianki. Sięgając po nie uważaj 
jednak na kontrolowanie ilości. Paczka orzechów (100g) 
ma więcej kalorii niż tabliczka czekolady. Orzechy są zdro-
we, ale jeśli będziesz jeść je zbyt dużej ilości będą hamo-
wać spadek masy ciała.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA ILOŚĆ SNU

– staraj się spać minimum 6 godzin ale nie dłużej niż 8 go-
dzin. Dłuższy lub krótszy sen wpływa na zmiany hormonal-
ne i przyczynia się do zwiększania masy ciała.

JEDZ CZĘSTO, ALE NIE BEZ PRZERW

– optymalnie 4-6 razy dziennie co ok. 2,5-3,5 godziny. Je-
śli to możliwe pierwszy posiłek postaraj się zjeść w cią-
gu pierwszej godziny po wstaniu (a nie później w ciągu 
2 godzin), kolejne co około 3 godziny, a ostatni nie później 
niż 3-4 godziny przed snem. Pamiętaj, że posiłkiem jest 
wszystko co wnosi kalorie np. jabłko, garść orzechów, ka-
wałek kiełbasy, bułka dojedzona po dziecku etc.

DOMOWA WĘDLINA – sprawdzony przepis

1 kg udźca z indyka bez kości, 2-3 łyżki soku z cytryny, 
majeranek, czosnek, pieprz, sól
Mięso nacieramy czosnkiem, posypujemy przyprawami 
i odstawiamy w chłodne miejsce do przemacerowania np. 
na noc. Następnego dnia mięso przekładamy do naczynia 
żaroodpornego i podlewamy ok. 1 szklanką wody wmie-
szanej z sokiem z cytryny. Naczynie żaroodporne zamy-
kamy i pieczemy w temp. ok. 180o C. Tak upieczone mię-
so ma mniej kalorii niż tradycyjna wędlina, jest smaczne 
i świetnie sprawdzi się na kanapkę albo porcja mięsa do 
obiadu czy ciepłej kolacji. Smak pieczonego udźca bar-
dziej przypomina mi tradycyjną wędlinę niż np. upieczona 
pierś, ale oba rozwiązania są dobre.
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RUCH

– codzienne marsze, nordic walking, zapisanie się do grupy 
osób ćwiczących. Pomysłów może być wiele. Jeśli chudnię-
cie będzie opierać się wyłącznie na diecie, może dojść do 
zmniejszania puli tkanki mięśniowej, a nie tkanki tłuszczowej. 
Dieta niskokaloryczna musi mieć wsparcie w ruchu choćby 
poprzez systematyczne marsze.

WYBIERAJ CHUDE PRODUKTY MLECZNE

np. mleko 1,5–2% tłuszczu, jogurty naturalne, chudy twaróg. 
Produkty mleczne o wyższej zawartości tłuszczu takie jak np. 
żółty ser, mozzarella, Feta są również wartościowym źródłem 
diety, ale powinny pojawiać się w mniejszej ilości i nieco-
dziennie.

PAMIĘTAJ O CZĘSTYM PICIU PŁYNÓW

– nie czekaj na moment, w którym zaczyna Ci się chcieć pić. 
Najkorzystniejsze jest picie ok. 1,5-2 szklanek bezcukrowych 
płynów między posiłkami. Dla większości kobiet optymalna 
ilość napojów to ok. 2 litry, dla mężczyzn ok. 2,5 litra. Ta ilość 
ma charakter orientacyjny i musi być indywidualizowana.

Zwróć uwagę na dodatki do napojów. Przykładowo: 1 łyżka 
miodu to taka wartość kaloryczna, jak zjedzenie 1 kromki 
chleba, dodatek cukru czy śmietanki do kawy również zwięk-
sza jej kaloryczność. Bardzo wysoką kaloryczność mają napo-
je alkoholowe. Przykładowo wypicie kufla piwa ma tyle kalorii 
co zjedzenie 3 kromek chleba. Podstawową nawodnienia po-
winna być woda, słabe napary herbaty czarnej, herbata zielo-
na, słabe napary ziołowe..

Zmodyfikowane produkty zostały podkreślone.

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.

UNIKAJ SAMODZIELNEGO SUPLEMENTOWANIA 
SWOJEJ DIETY

– wskazaniem do rozpoczęcia suplementacji diety jest wy-
łącznie zdiagnozowany niedobór składników odżywczych. 
Wszystkie składniki odżywcze powinny być dostarczane wraz 
z urozmaiconą dietą. Wyjątkiem jest witamina D, którą od 
września do kwietnia włącznie powinniśmy suplementować. 
Dawkę witaminę D warto skonsultować z lekarzem.

ZACZNIJ ZAPISYWAĆ I ANALIZOWAĆ SWOJE JADŁOSPISY

- to prosta metoda, która pomoże Ci wychwycić mniej ko-
rzystne produkty i dokonać zmian. Jak to zrobić w praktyce?

Poniżej zamieszczam przykład. W lewej kolumnie znajduje 
się jadłospis Pani Kasi o wartości kalorycznej ok. 2400 kcal. 
Pani Kasia jest osobą aktywną, używa wielu wartościowych 
produktów, stara się jeść często, a mimo wszystko nie może 
schudnąć. Po przeanalizowaniu tego dnia, dokonałyśmy pro-
stych modyfikacji w diecie i obniżyłyśmy jej kaloryczność 
do ok. 1800 kcal. Różnica kaloryczna po modyfikacjach jest 
kolosalna, posiłki są bardzo zbliżone do tego co Pani Kasia 
lubi jeść. Po obniżeniu kaloryczności diety, Pani Kasia zaczęła 
stopniowo tracić na wadze.

W ten sposób Ty również możesz stopniowo zmieniać swój 
jadłospis. Nauka zdrowych nawyków żywieniowych nie po-
winna przebiegać zbyt rewolucyjnie. Najkorzystniejsze dla 
ich trwałości są stopniowe, systematyczne zmiany. ■

JADŁOSPIS PANI KASI

ŚNIADANIE
2 kromki pieczywa posmarowane 2 łyżeczkami masła, 
2 plasterki szynki wieprzowej + warzywa np. pomidor 
szklanka mleka 3,2% tł.

2 ŚNIADANIE
małe opakowanie jogurtu owocowego
2 delicje

OBIAD
kotlet z piersi kurczaka, przygotowany w panierce +  
surówka z marchewki z 2 łyżkami śmietany 18% tł. + 4 łyżki 
kaszy jaglanej

PODWIECZOREK
1 średni banan

KOLACJA
serek wiejski tradycyjny z dodatkiem 1 kromki pieczywa 
- posmarowany 1 łyżeczką masła + warzywa

NAPOJE
2 szklanki wody smakowej
3 herbaty z dodatkiem 1 łyżeczki cukru każda,
1 kawa latte (z 2 łyżeczkami cukru i ½ szklanki mleka 3,2% tł.)

JADŁOSPIS PANI KASI PO MODYFIKACJACH

ŚNIADANIE
2 kromki pieczywa posmarowane 2 łyżeczkami masła, 
2 plasterki szynki wołowej + warzywa np. pomidor
szklanka mleka 2% tł.

2 ŚNIADANIE
małe opakowanie jogurtu naturalnego z dodatkiem 2 łyżek
malin
2 herbatniki

OBIAD
kotlet z piersi kurczaka, przygotowany z dodatkiem ziół 
w piekarniku + surówka z marchewki z 2 łyżkami jogurtu
naturalnego + 4 łyżki kaszy jaglanej

PODWIECZOREK
1 średni banan

KOLACJA
serek wiejski o obniżonej zawartości tłuszczu z dodatkiem  
1 kromki pieczywa posmarowany 1 łyżeczką masła + warzywa

NAPOJE
2 szklanki wody z dodatkiem listków mięty i cytryny
3 herbaty bez dodatku cukru (ew. ksylitol, stewia),
1 kawa latte (z dodatkiem ½ szklanki mleka 2% tł.)
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Tytuł (Persiana) i potrawy, które 
znajdujemy w książce Sabriny 
Ghayour sugerują, że przepisy 

są wynikiem wielopokoleniowej tradycji opartymi na 
przekazywanych sobie przez wieki tajnych recepturach. 
Nic bardziej mylnego. Sabrina jest samoukiem i owszem, 
pochodzi z Iranu (dawniej Persji, jej rodzina emigrowała do 
Anglii, kiedy Sabrina była mała), ale wszystkiego nauczyła się 
sama, oglądając brytyjską telewizję kulinarną. 

Tekst: Iza Farenholc
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•  Wrzuć do blendera pistacje i ser, wlej sporo oliwy 
i zmiksuj. Dodaj do masy zioła, jeszcze trochę oliwy, oliwę 
z chili i sok z cytryny. Zmiksuj wszystko, wsyp do blendera 
garść soli i jeszcze raz zmiksuj jego zawartość. Skosztuj 
pesto, żeby sprawdzić, czy jest wystarczająco słone 
i kwaskowate, a następnie wstaw je do lodówki.
•  Rozgrzej piekarnik do 200°C (180°C z termoobiegiem). 
Posmaruj ćwiartki dyni oliwą, posyp je obficie solą 
i pieprzem i umieść na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia. Wstaw dynię do piekarnika na 45–50 minut – 
powinna mocno przypiec się na brzegach, bo dzięki temu 
staje się chrupiąca i sprężysta. Żeby sprawdzić, czy dynia 
jest gotowa, wbij w nią nóż – jeśli wchodzi jak w masło, jest 
upieczona. Jeśli miąższ stawia opór, piecz dynię jeszcze 
kilka minut.
•  Połóż po ćwiartce dyni na każdym talerzu, obficie skrop 
ją intensywnie zielonym pesto, posyp pokruszoną fetą oraz 
pestkami granatu i podawaj.

2  P O RC J E  J A KO  DA N I E  G Ł ÓW N E 

A L B O  4  P O RC J E  J A KO  D O DAT E K

1 duża dynia piżmowa, przekrojona 
wzdłuż na ćwiartki, bez pestek

4 łyżki oliwy

sól morska

świeżo mielony czarny pieprz

150 g fety

100 g pestek granatu

Pesto

100 g łuskanych pistacji

70 g parmezanu albo sera Grana 
Padano, pokrojonego na kawałki

oliwa

listki z 1 małego pęczka kolendry

listki z 1 małego pęczka natki pietruszki

piórka z 1 małego pęczka koperku

3 łyżki oliwy z chili

sok z 1 cytryny

Dynia z pistacjowym pesto, 
fetą i granatem
Na Bliskim Wschodzie dynia często postrzegana jest jako mdła 
i nieciekawa. Zainspirowana przepisem na azjatycką dynię 
z pesto mojego przyjaciela Tony’ego Singha opracowałam 
perskie pesto z pistacji, które razem z fetą i pestkami granatu 
dodaję do dyni. Efekt? To jedno z najpopularniejszych dań 
w moich klubach kolacyjnych, które w niejednym sceptyku 
rozbudziło miłość do dyni.

Job:06873   Title: Persiana (Octopus) 

Page:198

Persji

93

NA TALERZU

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



Niestety, nikt w jej domu nie umiał gotować, supermarkety 
były ratunkiem i jak mówi, dzięki temu także nikt nigdy nie mówił 
jej, co i jak ma robić podczas kuchennych zmagań. „Miałam 
podstawową wiedzę o przyprawach, ale gotować uczyłam się od 
samego początku i to nauczyło mnie odwagi w kuchni” – mówi. 
Pewnie dlatego potrawy według jej przepisów nie tylko są 
przepyszne, ale przede wszystkim nie zabierają dużo czasu. 

Jej druga książka „Sirocco”, w przeciwieństwie do bardziej 
tradycyjnej „Persiany”, jest swobodną grą wyobraźni, sztuką 
stworzenia z bliskowschodniej, dosyć ciężkiej i pracochłonnej 
kuchni - dań, które można zrobić w kilkanaście minut – oczywiście 
pod warunkiem, że wszystkie te wspaniałe przyprawy mamy pod 
ręką.  Bo bez tego ani rusz – sumak, zaatar (dziki tymianek), szafran, 
Pul Biber, Ras el Hanout, różana harissa, melasa z granatów 
i marynowane cytryny – to ulubione przyprawy, bez których nie 
może się Szefowa tej magicznej kuchni. Czyli prosto i szybko, tak 
jak Sabrina gotuje w domu. Tak, to prawda, nie została szefem 
kuchni w wieku 20 lat, tylko 35 (po drodze studiowała biznes), ale 

jak sama mówi, gotowała  zawsze, już od 5 roku życia,  a na 
dobre „przejęła” domową kuchnię w wieku 11 lat. 

Persiana jest dowodem na to, że kuchnia irańska to nie 
tylko humus i mdła sałatka z kuskusem, które znamy 
z pseudobliskowschodnich barów, ale wspaniała, bogata 
i przede wszystkim nieskomplikowana kuchnia. Każdy 
może spróbować. Przepisów na tak rewelacyjne sałatki 
trudno znaleźć gdziekolwiek indziej – bogactwo warzyw 
i dodawanych do nich przypraw, orzechów – z czego słynie 
Iran - zadziwi niejednego wegemaniaka i na stale wejdzie do 
domowego menu. To 100 przepisów, które zainspirują nas 
do śmiałego wkroczenia na obce terytorium, które bardzo 
łatwo oswoić i przyswoić. Nic dziwnego, że Persiana została 
książką numer 1 na liście bestsellerów Sunday Times. A jej 
autorka właśnie wydaje kolejną książkę „Feast”. My jeszcze 
chwilę na nią poczekamy, ale ten czas spędźmy ucząc się od 
Sabriny elastyczności i lekkości. No i oczywiście odwagi. Bo 
to podstawa na kuchennym placu boju. ■
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Obsmażana wołowina 
z dressingiem z granatu
To bez wątpienia jedno z najpopularniejszych dań w całym moim 
repertuarze. Ilekroć je przyrządzam, przypomina mi się moja 
kuzynka Laily, która zawsze prosi, żeby zrobić „tę moją wołowinę 
z granatem”. Plasterki wybornego, soczystego mięsa skropione 
słodko-kwaśnym dressingiem i przybrane pestkami granatu 
smakują fantastycznie i pięknie wyglądają na półmisku. Właśnie 
dlatego danie to świetnie sprawdza się na przyjęciach.

•  Umieść wszystkie składniki dressingu w dzbanku albo 
innym naczyniu z dziubkiem, wymieszaj i odstaw.
•  Postaw patelnię z grubym dnem na dużym ogniu. 
Natrzyj wołowinę oliwą, solą i pieprzem, a następnie 
połóż ją na patelni (powinny towarzyszyć temu dym 
i skwierczenie). Obsmażaj wołowinę ok. 3 minut 
z każdej strony, a potem zdejmij ją z patelni i odłóż, 
żeby odpoczęła – dzięki temu przy krojeniu z mięsa nie 
wypłyną soki i nie będzie suche. Żeby sprawdzić, czy 
wołowina jest gotowa, dźgnij ją palcem. Jeśli będzie bardzo 
sprężysta, oznacza to, że mięso jest krwiste. Im mniej 
twój palec odskakuje, tym lepiej wysmażony jest stek. 
W tym przepisie chodzi o to, żeby wołowina nie była zbyt 
sprężysta, ale zachowała krwisty środek. Oczywiście, 
jeśli wolisz, możesz smażyć ją dłużej (choć łata, rumsztyk 
i szponder najlepiej smakują krwiste).
•  Po 5 minutach, gdy mięso już odpoczęło, pokrój je 
w cienkie plasterki i ułóż na półmisku. Na środku połóż 
dużą garść rukoli, skrop całość dressingiem i udekoruj 
pestkami granatu. Podawaj od razu.

4  P O RC J E  J A KO  P R Z YS TAWK A 

A L B O  2  P O RC J E  J A KO  DA N I E 

G Ł ÓW N E

400 g steku z łaty, rumsztyku lub 
szpondra

2 łyżki oliwy 

sól morska i świeżo mielony czarny 
pieprz

1 opakowanie rukoli, rukwi wodnej albo 
innej zieleniny o pieprznym smaku

100 g pestek granatu

Dressing

200 ml melasy z granatów

75 ml gęstego octu balsamicznego

1 łyżka oliwy

2 czubate łyżeczki musztardy dijon

Przepisy pochodzą z książki Sabriny Ghayour Persiana, 
przekład Dorota Malina, wyd. Insignis Media 2017. 
Zdjęcia copyright © Liz & Max Haarala Hamilton 2014.
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Niskie temperatury za oknem sprawiają, że chętniej sięgamy po 
gorące i nieco bardziej kaloryczne dania. Częściej na naszych 
stołach pojawiają się zupy, przyprawione imbirem kurkumą i chi-
li. Zdecydowanie chętniej spożywamy też gorące napoje, takie 
jak kakao, czarna i zielona herbata czy też czekolada. Niektórzy 
uważają, że dieta powinna mieć właściwości przeciwne do tem-
peratury otoczenia i aury, tzn. zimą powinna być rozgrzewająca, 
a latem - orzeźwiająca i chłodząca. Bez względu na porę roku 
ogólne zasady prawidłowego żywienia są takie same, a nasza 
dieta powinna być urozmaicona i bogata w produkty z różnych 
grup spożywczych.

W zimowym menu nie może zabraknąć warzyw i owoców, tym 
bardziej, że zgodnie z rekomendacjami dietetyków i żywieniow-
ców stanowią one podstawę nowej Piramidy Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej. Większość z tych produktów charaktery-
zuje się niską gęstością energetyczną. Oznacza to, że zawierają 
niewielką ilości kalorii w jednostce objętości. Wyniki badań po-
twierdzają, że dieta bogata w owoce i warzywa zmniejsza ryzyko 
występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, zmniejsza 
ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, wykazuje działanie ochron-
ne przed rozwojem niektórych nowotworów (np. jelita grube-
go) oraz poprawia perystaltykę układu pokarmowego. Spośród 
związków chemicznych zawartych w produktach roślinnych, 
o szczególnym wpływie na organizm człowieka wymienia się po-
lifenole i fenole, przypisując im działanie przeciwnowotworowe 
oraz wspomagające organizm w walce z wolnymi rodnikami.

Zimowemenu
Tekst: Danuta Gajewska
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Warzywa i owoce są źródłem witamin o działaniu antyoksy-
dacyjnym, takich jak witamina C (związek o właściwościach 
przeciwutleniających, przyspiesza gojenie się ran i uszczelnia 
naczynia krwionośne) czy też witamina E (silny przeciwutlenia-
cze, chroni przed utlenianiem kwasy tłuszczowe błon komór-
kowych i lipoproteiny osocza, niezbędna jest także do prawi-
dłowego funkcjonowania komórek nerwowych). Do związków 
powszechnie występujących w owocach i warzywach, którym 
nadają żółtą, pomarańczową lub czerwoną barwę, należą 
karotenoidy. Są to również związki o silnych właściwościach  
antyoksydacyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
luteina i zeaksantyna - karotenoidy, które chronią przed roz-
wojem katarakty oraz zwyrodnieniem plamki żółtej. Stanowią 
one naturalny filtr wysokoenergetycznego światła słoneczne-
go, które jest przyczyną uszkodzeń w obrębie siatkówki. 

Ze względu na niską wartość kaloryczną oraz wysoką wartość 
odżywczą, w codziennym jadłospisie powinno znaleźć się 
przynajmniej pięć porcji warzyw. Doskonałym wyborem będą 
zarówno warzywa świeże, jak też mrożone, gotowane na pa-
rze lub w wodzie, duszone, grillowane, pieczone lub krótko 
smażone na niewielkiej ilości oleju lub oliwy. Najłatwiejszym 

do przygotowania i najszybszym daniem warzyw-
nym, które można przyrządzić w kilkanaście minut 
są zupy-kremy. Większość warzyw, ale szczególnie 
dynia, brokuły, kalafior, marchew, szparagi, gro-
szek zielony czy pieczarki, nadają się do przygo-
towania takich zup. Nawet niewielka porcja zupy 
warzywnej będzie stanowiła uzupełnienie racji po-
karmowej w warzywa, których w jadłospisie nigdy 
za wiele.
Zupy są doskonałym daniem na zimowe chłody. 
W tradycyjnej polskiej kuchni zupy zajmowały 
ważne miejsce w posiłku obiadowym. Niestety co-
raz częściej zupę wykreśla się z jadłospisu w prze-
konaniu, że jest to potrawa zbyt pracochłonna, 
a w dodatku bardzo kaloryczna. W rzeczywistości 
przygotowanie zup wcale nie musi być ani czaso-
chłonne, ani skomplikowane. O kaloryczności zupy 
decydujemy sami, dobierając poszczególne skład-
niki i dodatki. Zupy mogą być serwowane z grzan-
kami, groszkiem ptysiowym, „kleksem” śmietany 
czy jogurtu, pestkami dyni, prażonymi migdałami, 
drobno posiekanym koperkiem, pietruszką, ko-
lendrą lub bez żadnych dodatków. Dobrym spo-
sobem na podkreślenie smaku warzyw jest doda-
tek aromatycznych przypraw. W okresie zimowym 
doskonale sprawdzają się przyprawy takie jak 
imbir, papryczka chilli, kurkuma, chrzan i czosnek,  
a także cynamon.

Ze względu na wysoką wartość odżywczą warzy-
wa i owoce zalecane są zarówno w żywieniu dzieci, 
jak też osób dorosłych. Powinni je włączyć do swo-
jego menu ludzie zdrowi, ze stomią lub bez oraz 
osoby wymagające leczenia dietetycznego. ■
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Święto 
zakochanych 
po japońsku

Tekst i zdjęcia: 
Magdalena Tomaszewska-Bolałek

W globalnym świecie ścierają się kultury i zwy-
czaje. Święty Mikołaj, renifery a także walen-
tynkowe serduszka stały się częścią codzienno-
ści w różnych zakątkach świata. Nawet taki kraj 
z bogatą i wielowiekową tradycją, jak Japonia 
nie oparł się magii święta miłości. Jak to jednak 
zwykle z Japończykami bywa, Walentynki też 
zrobili po swojemu.

Nie wszystkie zwyczaje da się łatwo przełożyć na każdą kul-
turę. Walentynki w amerykańskim stylu pełne romantycznych 
wyznań i gorących pocałunków to raczej coś, co nie pasu-
je do dość powściągliwej kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Ja-
pończycy nie rozmawiają dużo o uczuciach. Troskę, oddanie, 
poświęcenie wyrażają zazwyczaj pośrednio. Współcześnie 
14 lutego, tak jak w innych miejscach na świecie, w Japonii 
też obchodzi się walentynki. Zacznijmy jednak od początku.

Czekoladki „z obowiązku” i „prawdziwego uczucia”
Pierwsze próby zaszczepienia tego święta sięgają lat 30. 
XX wieku. W 1936 roku firma cukiernicza Morozoff, mająca 
w swojej ofercie czekoladki, starała się zainteresować Japoń-
czyków tym zwyczajem. Efekt był mizerny. Walentynki zaczę-
ły przebijać się dopiero w latach 50. XX wieku, kiedy ruszyła 
ogromna promocja święta, a co za tym idzie, wszystkich pro-
duktów, które można było wykorzystać do jego celebrowa-
nia. Po dziś dzień 14 lutego w Kraju Kwitnącej Wiśni panie 
obdarowują panów czekoladkami. Fenomen polega jednak 
na tym, że słodkie prezenty nie są przeznaczone dla tego „je-
dynego”, ale dla wszystkich mężczyzn z jakimi na co dzień 
obcujemy (koledzy z pracy, szef itp.). Specyficzny charakter 
święta odzwierciedla już sama nazwa łakoci – walentynkowe 
czekoladki nazywają się bowiem giri choko („czekoladki z 

obowiązku”). Dokładnie miesiąc później, dla równowagi, ob-
chodzony jest howaito dē („biały dzień”), kiedy to panowie 
odwdzięczają się koleżankom z pracy za walentynkowe pre-
zenty. Z tej okazji kupuje się czekoladki (najczęściej z białej 
czekolady), chusteczki czy apaszki. Biały dzień obchodzi się 
w Japonii od 1978 roku. Z roku na rok rośnie w Japonii liczba 
osób celebrujących walentynki w bardziej zachodni sposób. 
Wiele kobiet poza obowiązkowymi łakociami przygotowuje 
lub kupuje też specjalne podarunki dla ukochanego mężczy-
zny. Takie słodycze nazywa się honmei choko („czekoladki 
prawdziwego uczucia”).

Ciasto świąteczne
Bardziej prawdziwe japońskie walentynki przypadają dokład-
nie wtedy, kiedy my zasiadamy do kolacji wigilijnej. Japonia 
jest krajem, w którym mieszka niewielki odsetek chrześci-
jan, a samo Boże Narodzenie jest raczej świętem zakupów 
niż nawiązaniem do chrześcijańskiej tradycji. 24 grudnia za-
kochani spotykają się i wspólnie spędzają wieczór, podczas 
którego jedzą kurisumasu kēki („ciasto świąteczne”). Za jego 
przygotowanie lub kupienie odpowiedzialna jest kobieta. 
Najbardziej tradycyjne ciasto to lekki, biały tort biszkopto-
wy przełożony bitą śmietaną i ozdobiony truskawkami. Po 
stronie mężczyzny leży zakup prezentu dla ukochanej. Mile 
widziana jest biżuteria, najlepiej złota i z diamentami. Samo 
ciasto biszkoptowe trafiło do Japonii stosunkowo późno, 
bo na początku XX wieku. Współczesne kurisumasu kēki 
to znacznie więcej niż tylko tort z truskawkami. Do wyboru 
mamy ciasta czekoladowe, rolady czy konstrukcje składające 
się z mini deserów. Domy handlowe i cukiernie prześcigają 
się w ofercie wypieków, które można zamawiać już od paź-
dziernika. W ostatnich latach w okresie Bożego Narodzenia 
do łakoci dla zakochanych dołączyła oferta rodzinnych ciast 
świątecznych. Za chwilę kulinarnych rozkoszy trzeba jednak 
sporo zapłacić. Ceny małych tortów zaczynają się bowiem od 
około 1800 jenów (ok. 57 złotych).
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Składniki

• 130 g mąki pszennej
• 200 g cukru
• 50 g mąki ziemniaczanej
• 5 dużych jajek
• 500 ml śmietany kremówki 30%
• 250 g serka mascarpone
• 300-400 g truskawek

Tort z bitą śmietaną 
i truskawkami 

Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy z 120 gramami 
cukru na sztywną pianę. Następnie do białek dodajemy żółtka 

i ubijamy kolejne 2-3 minuty. Na sam koniec do miski wsypujemy 
mąkę ziemniaczaną wymieszaną z mąką pszenną i ponownie miesza-
my. Mąki najlepiej jest przesiać przez sito, dzięki czemu ciasto będzie 

sprawiało wrażenie lżejszego. Masę przelewamy do tortownicy o średnicy 
20 lub 22 cm wyłożonej na spodzie papierem do pieczenia (nie smarujemy 

boków tortownicy masłem). Ciasto wstawiamy na 30-40 minut do piekarnika 
rozgrzanego do 165° (termoobieg). 

Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika. Gdy lekko przestygnie, oddzielamy 
biszkopt od boków nożem i wyjmujemy go z formy (usuwamy też papier do pie-
czenia ze spodu). Kiedy biszkopt przestygnie, kroimy go na dwa lub trzy blaty. 

Kremówkę ubijamy z 80 gramami cukru, kiedy jest już dobrze ubita doda-
jemy mascarpone i ponownie miksujemy. Krem nakładamy na blaty i na 

wierzch ciasta, możemy do tego celu użyć szprycy cukierniczej. 

Na wierchu tortu układamy umyte i osuszone truskawki. 

Tort przechowujemy w lodówce.
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KURTKI

Kolorowe, nowoczesne, długie i krótkie, 
grubsze i cieńsze - ale przede wszystkim 
ciepłe! Kurtki Puchowe i Puchówki to 
prawdziwy hit sezonu 2017/2018!

Stawiam na intensywny kolor. Puchów-
ki można nosić do wszystkiego, niezależ-
nie od dress codu. Autorytety w dziedzi-
nie mody proponują nosić je nawet do 
wieczorowych kreacji, bo w stylizacjach 
casualowych sprawdzają się idealnie.

Kurtka puchowa: syl-
westrowo-karnawałowa. 
Wiele osób obchodzi Syl-
westra na koncertach pod 
gołym niebem. Tam też 
kreacja musi byc odpo-
wiednia. Warto nadać im-
prezie blasku i założyć taką 
właśnie kurtkę z cekinami. 
Jest efektowna, twarzowa 
i glamour. Do tego wystar-
czy mała-czarna, broka-
towe szpilki i biżuteryjna 
torebeczka! Pamiętajcie 
o błyszczącym makijażu!

Kurtkę puchową ab-
solutnie można nosić do 
eleganckich i  wieczoro-
wych kreacji! Srebrno-
szara kurtka ozdobnie 
przepikowana świetnie 
pasuje do wieczorowej 
sukienki ozdobionej ce-
kinami i frędzelkami a’la 
lata 20-te. Można też 
nosić ją w wersji spor-
towej.

Zimą możemy błyszczeć 
jak gwiazdy! Ma być ciepło, 
ale efektownie. Bawmy sie 
modą i korzystajmy z zimy, 
bo tylko wtedy możemy za-
łożyć złotą  puchową kurtkę. 
Można ją nosić do jeansów, 
do wdzięcznej spódniczki, 
ciężkich butów i grubych 
rajstop. Złota kurtka świet-
nie sprawdzi się na stoku 
narciarskim - wystarczy zało-
żyć pod nią gruby golf. Pa-
miętajmy - złoto pasuje do 
każdego koloru!

Klasyczna, ciepła z kapturem okolonym fu-
terkiem, ale w intensywnym kolorze napew-
no poprawi nam humor w zimowej szarudze. 
Ważny jest kształt - w tym modelu kurtki 
bedziemy wyglądać zgrabnie bo jest wyta-
liowana i z paskiem. Zaś czarne kozaki musz-
kieterki - dopełnią stylizację.

1

2

3

4

Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina
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W obecnym sezonie stawiamy na obszerne 
grubo pikowane a’la kołderki. Kupując kurt-
kę puchową warto zwrócić uwagę na rodzaj 
wypełnienia i pikowania. Najlepsze i najlżej-
sze jest wypełnienie z kaczego lub gęsiego 
puchu, ale takie kurtki są droższe.

Przepikowanie natomiast powinno być po-
dwójne lub potrójne, bo wtedy puch nie wy-
chodzi poza kurtkę i nie zostaje na odzieży.

Granatowa kurtka z kap-
turem w wersji casualowej 
dobrze wyglada do jeansów 
i zamszowych butów, zaś ko-
lorowy szalik  ożywi całość.

Ta sama granatowa kurtka może być 
noszona do garnituru. Dlatego kupując 
kurtkę, zwróćmy uwagę na jej długość, 
która powinna być taka jak marynarka. 
Aby wyglądała inaczej niż w wersji casu-
alowej można odpiąć kaptur.

Kurtka puchowa mę-
ska dobrze dobrana 
też może być noszona 
w wersji sportowej ca-
sualowej ale również 
eleganckiej. Wojskowa 
zieleń pasuje do spor-
towych spodni i butów. 
Świetna na zimowe 
spacery.

1

2

3

PUCHOWE!
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Kobiety lubią brąz, a słońce o tym wie… śpiewa Ryszard Rynkowski, 
a my dopowiadamy, mężczyźni też. I to nie tylko latem. Jak to zrobić?

W dzisiejszych czasach świadomość szkodliwości promieni UV jest co-
raz większa i wiele osób zdecydowanie ogranicza lub zupełnie rezygnu-
je z naturalnej opalenizny. Obawiając się chorób skóry i chcąc jak najdłu-
żej zachować ją w dobrej kondycji poszukujemy zdrowszej alternatywy.

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Wywiad	z	Katarzyną	Pykało
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Bianca-Beata	Kotoro:	Pani Kasiu, co można zrobić, kie-
dy nasza skóra jest blada, a my tęsknimy za opalenizną?
Katarzyna	 Pykało:	 Koniecznie wypróbować usługę 

opalania natryskowego Fake Bake w salonach kosmetycz-
nych lub z dojazdem do domu.

B-BK:	  Na czym polega zabieg 
opalania natryskowego?
KP:	Zabieg trwa kwadrans i po-

lega na rozpyleniu samoopalacza 
na skórę. Opaleniznę widać od 
razu i jest to kolor wstępny, który 
należy utrzymać na skórze przez 
kilka godzin. Finalny odcień zale-
ży użytego od produktu. Ważne, 
aby w tym czasie unikać kontaktu 
z wodą oraz wszelkimi płynami, 
nawet z deszczem (śmiech). To jest 
czas na relaks – nie należy plano-
wać żadnego wysiłku. A po zmyciu 
koloru wstępnego mamy piękną, 
zdrową opaleniznę, która utrzy-
muje się około 7-10 dni.

B-BK: U każdej osoby jest ten 
sam efekt?
KP:	 Efekt zależny jest głównie 

od karnacji danej osoby oraz produktu, który dobierzemy. 
A także od przygotowania skóry przed zabiegiem oraz 
odpowiedniej pielęgnacji po. Co istotne, zaleca się całko-
wite odstawienie wszystkich produktów natłuszczających 
skórę (olejki, oliwki, emolienty, glicerynę, masła), które 
zastosowane przed - mogą częściowo lub całkowicie za-
blokować wchłanianie płynu do opalania, a zastosowane 
po - przyspieszają schodzenie opalenizny. Do pielęgnacji 
skóry opalonej używa się balsamy o lekkiej, beztłuszczo-
wej formule. A jeśli przed zabiegiem wykona się peeling 
(także beztłuszczowy), to mamy gwarancję pięknej, dłu-
go utrzymującej się opalenizny, która schodzi stopniowo 
blednąc.

B-BK:	Jakie informacje uzyskuje osoba, która przycho-
dzi po raz pierwszy na zabieg?
KP:	 Przed każdym zabiegiem opalania rozmawiamy  

z klientem aby dobrać odpowiedni produkt do karnacji 
oraz oczekiwań klienta. Każdy może opalać się natrysko-
wo, nawet osoby z takimi chorobami skóry jak bielac-
two, AZS oraz łuszczyca. Należy pamiętać tylko, aby po-
wierzchnia skóry była całkowicie zregenerowana.

B-BK:	Co wyklucza przeprowadzenie zabiegu?
KP: Jedynie podrażnienia, obrzęk lub przerwana cią-

głość skóry. Wówczas czekamy, aż skóra całkowicie się 
zregeneruje i zagoi. Dopiero wtedy możemy przystąpić 
bez obaw do zabiegu.

B-BK:	Kiedy zainteresowała się Pani tego typu usługami?
KP:	 To zaczęło się już bardzo dawno, dokładnie nie 

pamiętam, ale sama zaczynałam jako klientka. Zawsze 
interesowałam się produktami kosmetycznymi, bo lubię 
dobrze wyglądać i między innymi były to produkty samo-
opalające. Szukałam na rynku najlepszych, a jestem do-

ciekliwą osobą, więc bardzo skrupulatnie wyszukuję to, co jest 
dla mnie najlepsze. Staram się dokonywać świadomych wyborów 
zakupowych, zwłaszcza w przypadku wszystkiego, co ma bezpo-
średni kontakt z moją skórą. Satysfakcja z używania produktów 
Fake Bake spowodowała, że coraz bardziej zaczęłam intereso-
wać się tą marką. Dowiedziałam się o przeprowadzanych szkole-

niach z opalania natryskowego i bez 
dłuższego namysłu wzięłam udział  
w jednym z nich. Nie miałam swojego 
salonu i możliwość bycia mobilną ko-
smetyczką i wizażystką była dla mnie 
doskonałym pomysłem.

B-BK:	Czy to wynikało z Pani wy-
kształcenia?
KP:	 Z wykształcenia jestem psy-

chologiem społecznym, a wizażem 
zajmuję się od 12 lat. W swoim życiu 
robiłam bardzo wiele. Były i korpo-
racja, i państwowa posada. W mię-
dzyczasie miałam swoją markę odzie-
żową. Jestem kreatywna i zawsze 
szukałam pracy, w której będę miała 
bezpośredni kontakt z klientem. Mo-
bilne usługi związane z wizażem czy 
opalaniem natryskowym bardzo mi 
opowiadały. Obecnie jestem pełno-

etatowo związana z firmą - jestem szkoleniowcem, uczę i opalam. 
Uwielbiam to robić.

B-BK:	W jaki sposób firma dociera do klientów?
KP:	 Przede wszystkim przez media społecznościowe - tam 

działamy bardzo aktywnie. Chcemy poszerzyć naszą grupę od-
biorców i powalczyć ze stereotypami związanymi z samoopala-
czami. Co druga osoba ma na swoim koncie jakieś negatywne 
doświadczenia ze stosowaniem samoopalaczy.

B-BK:	Chciałabym zapytać o szkolenia z opalania natryskowe-
go, ponieważ doszły mnie słuchy, że szkoliły się u was i pielę-
gniarki, i bibliotekarki…?
KP:	Osoby, które do nas przychodzą, to osoby z bardzo róż-

nych branż. Nie zawsze jest to branża kosmetyczna, ale często 
się tak zdarza. Wspólną cechą zgłaszających się osób jest chęć 
kontaktu z drugą osobą i wewnętrzny „pierwiastek piękna”.

B-BK:	Każdy może się tego nauczyć?
KP:	To jest dosyć proste, pod warunkiem, że się trenuje i ćwi-

czy. Jak we wszystkim, co w życiu robimy. Sama kiedy zaczyna-
łam, opalałam najpierw znajomych, siostry, mamę… wszystkich, 
którzy byli chętni. Osoba, która wychodzi po szkoleniu nie po-
trafi idealnie opalać, to jest oczywiste. Musi potrenować. Zarów-
no umiejętności, jak i profesjonalizmu powinniśmy się nauczyć 
przed przeprowadzaniem zabiegów na klientach.

B-BK:	 Wróćmy do klientów, którzy chcą się tylko opalić…  
Czy dużo mężczyzn korzysta z takiej usługi?
KP:	Zazwyczaj są to sportowcy przed zawodami. Choć coraz 

więcej panów się zjawia z powodów estetycznych. Chcą jak ko-
biety wyglądać na wypoczętych, muśniętych słońcem. Wyglądać 
jakby wrócili ze słonecznych wakacji. Przecież to dodaje energii. 
A optymizm jest niezależny od płci.

103

MODA I URODA

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



B-BK:	Wiem, że był u pani stomik. Czy to była pierw-
sza osoba z woreczkiem na zabiegu?
KP:	Tak, był to mój pierwszy kontakt z osobą z wy-

łonioną stomią. Powiem więcej, było bardzo sympa-
tycznie. Ten młody człowiek był bardzo sympatyczny, 
a ja uwielbiam klientów, z którymi mogę się pośmiać 
i porozmawiać. Do tego było edukacyjnie, bo sama 
dowiedziałam się wielu nowych rzeczy.

B-BK:	Czyli kwestia woreczka na brzuchu czy nawet 
dwóch nie jest żadnym przeciwwskazaniem?
KP:	Po prostu omijamy miejsce z woreczkiem. Tam, 

gdzie przysłania on skórę, ciało nie będzie opalone  
i tyle.

B-BK:	A kwestia zapachu? Samoopalacz ma charak-
terystyczną woń.
KP:	 Za specyficzny zapach samoopalacza odpo-

wiada składnik DHA, który odpowiada za zabarwie-
nie skóry i występuje w absolutnie każdym samoopa-
laczu. W zależności od tego jakie ilości DHA mamy 
w produkcie i jakiej jakości jest to składnik - zapach 
jest odpowiednio przyjemny, nieprzyjemny, znośny, 
nieznośny. Jeśli chodzi o nasze produkty, to posłużę 
się opinią naszych klientów: przyjemny, tropikalny, 
czasem niektórzy mówią, że słodki, ciasteczkowy. Mó-
wienie o zapachu, to jak mówienie o smaku. Każdy  
z nas ma trochę inny gust i odbiór. Nasza natryskowa 
opalenizna rozwija się do 24 godzin i wtedy ten za-
pach może być wyczuwalny. Natomiast na pewno po 
48 godzinach całkowicie on się ulatnia.

B-BK: Ludzie obawiają się pokazać swoje ciało drugiej 
osobie, tym bardziej jak ma dużo niedoskonałości…
KP: Tak, tak, to prawda. Wynika to z faktu, że często 

jesteśmy oceniani, a nie zaopiekowani i na tym głównie 
polega problem. Nie u mnie i nie tu. Nam zależy na sa-
tysfakcji odbiorcy. Myślę, że im więcej defektów na naszej 
skórze, tym więcej doświadczeń w życiu. Mogą się o tym 
przekonać poszczególne osoby i na hasło PO PROSTU 
ŻYJ dostaną 20% rabatu.

B-BK: Co jest ważne po zabiegu?
KP: Aby nie stosować tłustych produktów, bo będą 

one rozpuszczać i przyspieszać schodzenie opalenizny – 
oliwki, olejki, gliceryna, masła - produkty te odstawiamy 
trzy dni przed zabiegiem i możemy stosować je z powro-
tem jak opalenizna zejdzie. 

B-BK: Co oprócz opalenizny może dać nam taki zabieg?
KP: Dobre samopoczucie! Osoby, które korzystają  

z tego rodzaju opalania często mówią o znacznej popra-
wie nastroju. Po zabiegu skóra zyskuje apetyczny wygląd, 
a my czujemy się jak po powrocie z wakacji. Wzrasta 
wtedy pewność siebie i zyskujemy mnóstwo pozytywnej 
energii. Zmienia się obraz nas samych, w naszych umy-
słach. Ten zabieg potrafi działać terapeutycznie.

B-BK: Zatem Fake Bake to nie tylko marka, mocno stą-
pająca na rynku w branży kosmetycznej, ale także syno-
nim świetnego samopoczucia.
KP: Zdecydowanie tak! A my nieustannie się rozwijamy, 

ulepszamy oraz wprowadzamy nowe produkty.■

Oferta	Fake	Bake	Polska	to	oprócz	opalania	natrysko-
wego,	 świetne	produkty	do	 stosowania	w	domowym	
zaciszu	przez	cały	rok.	W	szerokim	asortymencie	firmy	
każdy	znajdzie	coś	dla	siebie:	 samoopalacze,	balsamy	
brązujące	oraz	bronzery.	Do	tego	pełna	gama	produk-
tów	pielęgnacyjnych,	które	stosujemy	przed	i	aplikacji	
kosmetyków	opalających.	Wybór	odpowiedniego	pro-
duktu	zależy	od	osobistych	oczekiwań.	Jeśli	opalenizna	
ma	być	trwała,	to	z	pewnością	należy	sięgnąć	po	jeden	
z	samoopalaczy,	a	efektem	możemy	się	cieszyć	ok.	7-10	
dni.	Różnią	się	one	sposobem	aplikacji,	intensywnością	
i	odcieniem	opalenizny	oraz	czasem	trzymania	kosme-
tyku	na	skórze.	Wszystkie	samoopalacze	Fake	Fake	po-
siadają	 brązowy	 odcień	 tzw.	 formułę	 „widzisz,	 gdzie	
nakładasz”,	która	ułatwia	aplikację.

Marka	Fake	Bake	stawia	na	jakość	-	nasze	kosmetyki	
nie	zawierają	parabenów	i	konserwantów.	Unikalna	for-
muła	składników	opalających	sprawia	że	samoopalacze	
dopasowują	się	do	karnacji,	więc	efekt	jest	naprawdę	
spektakularny.	Nie	sposób	odróżnić	czy	jest	to	natural-
na	opalenizna,	czy	z	buteleczki.

www.fakebake.pl
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Zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, 
psychicznego i społecznego subiektywnie odczuwa-
ny i obiektywnie oceniany przez lekarzy. Choroba nie 
powinna być przeszkodą do uprawiania sportu, oczy-
wiście są wyjątki, jednak osoby z wyłonioną stomią 
mogą dla siebie bardzo dużo zrobić wykonując całą 
gamę ćwiczeń fizycznych odpowiednio dobranych do 
indywidualnych potrzeb, możliwości i stanu zdrowia.

Ćwiczenia można rozpocząć w każdej chwili życia.
Korzyści z uprawiania Fitness są niezaprzeczalne. Wie-
lu osobom kojarzy się on wyłącznie z ciężarami, ser-
cem w gardle, wyczerpującymi ćwiczeniami fizyczny-
mi, podczas których pot zalewa oczy, a na drugi dzień 
bolące mięśnie silnie dają o sobie znać. Jeśli nasze 
ciało pozostawało bez ruchu przez ostatnie kilka lat, 
to tak właśnie reaguje na wysiłek fizyczny. Nie oznacza 
to, że w dalszym treningu bóle mięśniowe nie wystą-
pią. Jednak w miarę upływu czasu trening stanie się 
już tylko przyjemnością i trudno się bez niego będzie 
obyć.

Okres rekonwalescencji po operacji wyłonienia 
stomii trwa około 4 miesięcy, jest on indywidualny 
dla każdego pacjenta, dlatego należy skonsulto-
wać się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu.
Podczas ćwiczeń należy obserwować swoje ciało, sys-
tematycznie, powoli zwiększać aktywność, zakres ru-
chu, obciążenie i intensywność. Nie wolno doprowa-
dzać do bólu! Dopóki nie wzmocnimy wystarczająco 
ciała, wskazane jest wykonywanie ćwiczeń w pozycji 
siedzącej, która jest bezpieczniejsza. Obniżony w tej 
pozycji środek ciężkości ciała zmniejsza napięcie jamy 
brzusznej i nacisk na stomię. Podczas wykonywania 
ćwiczeń w pozycji stojącej należy lekko ugiąć nogi, 
aby odciążyć kręgosłup. Dla ochrony można założyć 
pas zabezpieczający. Nie należy zbyt wysoko sięgać 
rękoma. Maksymalny ciężar na początek to 0,5 kg. Je-
śli jest to możliwe, lepiej jest ćwiczyć przed lustrem, 
ułatwia to kontrolowanie ruchu i technikę wykonania 
ćwiczeń. Jest wiele przyborów, które można wykorzy-
stać, a ich zastosowanie urozmaici i wzbogaci trening, 
pozwoli osiągnąć lepszy efekt. Skuteczne są ćwiczenia 
izometryczne, czyli takie, które nie powodują zmiany 
długości mięśni, tylko je napinają. Zwiększając ich siłę 
i tonus. Bardzo ważne, zwłaszcza dla utrzymania wagi, 
są ćwiczenia siłowe. Dodatkowe 1,5 kg tkanki mięśnio-
wej, przeciętnie zwiększa metabolizm o 7%. Pamiętaj-
my jednak, że kilogramy nie są jedynym wskaźnikiem 
nadwagi! Kondycję można poprawić jeżdżąc na ro-
werze, czy uprawiając Nordic Walking. Wskazane jest 
pływanie. Trzeba samemu ocenić swoje możliwości 
i obserwować czy jest postęp.

W życiu codziennym wykorzystujemy tylko 1/3 mięśni, 
głównie funkcjonalne. Dobierając odpowiednie ćwi-
czenia możemy uruchomić małe, głęboko położone 
grupy mięśniowe, które mają wpływ na stabilizację 
ciała, poprawiają równowagę. Ich słabość może być 
powodem wielu kontuzji, niezidentyfikowanych bó-
lów, często kręgosłupa. 

Fitness jest określeniem akcentującym stosowność: 
mający się do czegoś, odpowiedni do czegoś, sto-
sowny, gotowy, właściwy w formie, gotowy do po-
dejmowania. Ćwiczenia fizyczne nie są bezmyślną 
konsumpcją, lecz zasłużoną przerwą na wypoczynek, 
w której nie tylko nabiera się nowych sił do życia, lecz 
które samo w sobie jest wartością. Świadomość po-
trzeby ich uprawiania pojawia się wtedy, kiedy zauwa-
żamy zmianę w postrzeganiu siebie i otaczającej nas 
rzeczywistości.

Fit Stomicy
- to możliwe

Tekst: Hanna Fidusiewicz
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Koncentrując się na wykonywanych ćwiczeniach pod-
nosimy ich skuteczność. Poprzez systematyczny tre-
ning poznajemy swoje ciało, jego zalety i słabości, do-
wiadujemy się na co najbardziej powinniśmy zwrócić 
uwagę, co sprawia nam większą trudność, a co wyko-
nujemy z łatwością. Z czasem ćwiczenia staną się one 
integralną częścią naszego życia.

Najtrudniejsze jest pierwsze 10 treningów, potem jest 
już „z górki”. Idealnie byłoby ćwiczyć trzy razy w ty-
godniu, zaczynając od kilkunastu minut. Każdy trening 
przynosi efekty, nawet raz w tygodniu, tylko w wydłu-
żonym czasie. Należy iść swoim rytmem, nie porów-
nywać się i nie ścigać z innymi osobami. Ważna jest 
systematyczność, a cel zostanie osiągnięty.

A OTO KILKA ZALET REGULARNEGO 
UPRAWIANIA ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

Zwiększenie napięcia, siły, masy i wytrzymałości 
mięśni oraz gęstość kości
Wzmocnienie więzadeł, 
poprawa stabilności stawów
Zwiększenie możliwości wykorzysta tlenu 
przez organizm
Poprawa krążenia krwi
Zmniejszenie tętna spoczynkowego, 
wzmocnienie serce
Zmniejszenie ciśnienia tętniczego
Zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej
Zmniejszenie poziomu cholesterolu we krwi
Zmniejszenie poziomu cukru we krwi
Usprawnienie zmysłu równowagi
Zwiększenie poczucia własnej wartości

Fitness to świadome i celowe oddziaływanie ruchem 
na zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne oraz 
sprawność umysłu (z ang. mind, body and spirit in-
fluence). W myśl idei, będącej wyraźnym powrotem 
do zapomnianego starogreckiego ideału kalokagatii 
(harmonii ciała i umysłu) – ćwiczenia fizyczne powinny 
obejmować swym pozytywnym wpływem wszystkie 
sfery osobowości. Moje trzydziestoletnie doświadcze-
nie w branży Fitness i świadomość potrzeb ćwiczeń fi-
zycznych sprawiły, że upływ czasu był dla mnie i moich 
podopiecznych łaskawszy. Dzisiaj razem ze mną ćwi-
czą dwa, a nawet trzy pokolenia. Pozostanie w dosko-
nałej formie aż do późnej starości jest zasługą dobrej
kondycji fizycznej uzyskanej dzięki systematycznej ak-
tywności fizycznej.

                Warto podjąć wyzwanie!
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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.

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Jeżeli urządzamy jakieś przyjęcie, goście 
zapewne będą wręczać nam prezenty. 
Czasem jednak nie wiemy, jak się zacho-
wać przy ich otrzymywaniu.

Obecnie dawanie prezentów kojarzy nam 
się głównie z Gwiazdką i Świętym Miko-
łajem. Rzeczywiście, jest to najpopular-
niejszy zwyczaj tego typu, który zapo-
czątkował w IV wieku biskup Miry, który 
pochodził z bogatej rodziny i zasłynął ze 
wspomagania ubogich. Jednak zwyczaj 
dawania prezentów jest w istocie dużo 
starszy. Już w starożytnym Egipcie na-
rodził się zwyczaj dawania kwiatów, ale 
tradycja daru sięga jeszcze dalej! Można 
śmiało powiedzieć, że jest ona tak stara 
jak ludzkość.

Prezenty najczęściej przynosi się na dane okazje: urodziny, 
imieniny, chrzest, komunia, parapetówka, mikołajki... Dosta-
jąc prezent powinniśmy zawsze okazać wdzięczność i zado-
wolenie. Nawet jeżeli dany podarek się nam nie podoba, nie 
wypada tego okazywać. Zawsze trzeba podziękować.

Prezenty można otworzyć od razu po wręczeniu lub zebrać je 
od gości i otworzyć w tym samym czasie. W ten sposób inni 
będą mogli je zobaczyć. Uniknie się wtedy kolejki zaintere-
sowanych, którzy będą podchodzić i prosić o demonstrację 
podarków. Taka opcja jest również bardziej demokratyczna 
- prezenty zostaną otworzone w tym samym czasie i zapre-
zentowane wszystkim gościom.

Jeżeli wyjątkowo nie spodoba się nam jakiś prezent i chcieli-
byśmy go wystawić w aukcji internetowej lub oddać, pamię-
tajmy, by nie robić tego od razu. Należy odczekaj jakiś czas.
Otrzymanych podarków nie wypada od razu się pozbywać, 
gdyż jest to brak taktu i szacunku dla ich darczyńcy, który 
przecież nie miał złych zamiarów, a jedynie nie trafił w nasz 
gust lub potrzeby.

A jak zachować się w sytuacji, gdy dostajemy niespodziewa-
ny prezent?

Przed świętami przychodzi do nas dawno zapomniany zna-
jomy i wręcza nam świąteczny upominek, a my nie mamy dla 
niego nic w zamian. W takiej sytuacji należy prezent przyjąć,
podziękować i zaznaczyć, że niepotrzebnie ta osoba robiła 
sobie taki kłopot. Przy najbliższej okazji należy się zrewanżo-
wać.

Rada: szczególnie w okresie przedświątecznym warto przy-
gotować kilka dodatkowych prezentów, które będą czekały 
w naszej szufladzie. ■

>

>

>

prezenty?
Jak przyjmować
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DRUGIE 
ŻYCIE 

SWETRA!
Tekst i zdjęcia: Renata Greń

„...ZROBIŁAM SWETER
Z CIEPŁYCH SŁÓW

WIOSENNYCH UNIESIEŃ
POCAŁUNKÓW STU

ZROBIŁAM SWETER
Z WONI BZU

WYDZIERGAŁAM SERCEM
TY SIĘ W NIEGO WTUL...”

Fragment wiersza Pani Marii Żemełko, 
który zainspirował mnie do działania. 

Znalazłam go na portalu
MARIA Z POEZJĄ.

MAŁE	RADOŚCI

Jak przywołać wspomnienia, magiczne chwile 
i zapachy, zatrzymać ciepło wiatru…?

Może wystarczy zapalić świece, napalić w ko-
minku i wypić kubek gorącej herbaty… A może 
udekorować nasz salon, pokój dziecka, czy sy-
pialnię, aby było przytulnie. Aby nasz ulubiony 
fotel czy kanapa zapraszały, żeby się w nich 
rozsiąść i rozgościć z książką w ręku...

Postanowiłam wykorzystać swetry, które z ja-
kichś powodów zawędrowały na najwyższą 
półkę w szafie. Na półkę z ubraniami, których 
już nie ubiorę, ale też nie wyrzucę, bo czuję do 
nich sentyment, bo zostały podarowane przez 
kogoś bliskiego, bo przypominają o latach, 
które minęły bezpowrotnie, bo wełna piękna, 
ale fason już nie taki, bo moda się zmieniła…

Zrobię z nich poduszki, poduszeczki, cieplut-
kie przyjaciółki na zimowe wieczory. One 
przywołają miłe wspomnienia i spę-
dzą ze mną całą zimę. W lecie 
o nich zapomnę, ale nie na 
długo. Wrócą do mnie ko-
lejnej zimy.

A zatem do dzieła.
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MAŁE	RADOŚCI

Dzieło	ukończone!	Poduszki	są	piękne.	Teraz	będzie	
czas	na	powiększenie	kolekcji.	
Poprosiłam	 moje	 przyjaciółki,	 koleżanki	 i	 znajome	

o kolejne	swetry.	Jak	zwykle	pomogły.	Bardzo	
dziękuję	 za	 ich	 pomoc	 i	 inspiracje:	 Mojej	

Przyjaciółce	 –	 Beacie,	 która	 inspiruje,	
doradza,	wspiera;	Pani	Magdzie	-	za	
fachowe	 rękodzielnicze	 doradz-
two	i	uśmiech;	Mamie	Agnieszki	
-	za	dostarczenie	swetrów	i po-
godę	ducha.

Im	 wszystkim	 należy	 się	
ORDER,	oczywiście	na	
pięknej	poduszce.	■

Swetry ogoliłam z „kudełków” 
przy pomocy golarki do odzieży.

Odprułam rękawy i sprułam ściągacz spod szyi. 
Te elementy zachowam. 
Wełnę ze ściągacza użyję do zszycia poduszki, a rękawy 
posłużą do innych dekoracji, które pokażę w kolejnych 
numerach kwartalnika.

Szpilkami zaznaczyłam rozmiar poduszki.

Ostrymi nożyczkami ścięłam nadmiar materiału. Zawsze 
tnij w stronę ściągacza, prowadząc ostrza wzdłuż ściegu.

Igłą z nitką (pozostałą ze sprutych elementów) złapałam 
każde oczko, aby zapobiec pruciu i powstaniu dziurek.

Zszyłam brzegi poduszki.

Do ściągacza (od środka) przyszyłam zatrzaski.

Z prawej strony, w miejscu wszycia każdej zatrzaski, 
naszyłam ozdobny guzik.

Gdy sweter jest wiotki lub ma rzadki ścieg, ściągacz moż-
na wzmocnić taśmą rypsową w odpowiednim kolorze.
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NIE	I	TAK ADAM FERENCY 
w	rozmowie	z	Mają	Jaszewską
Wydawnictwo EDITIO

W październiku swoją premierę miała książka Nie 
i Tak - wywiad-rzeka z Adamem Ferencym, wybit-
nym polskim aktorem i niesamowitą osobowością. 
Książka to zapis rozmowy, którą przeprowadziła 
z artystą dziennikarka Maja Jaszewska. Jest to po-
zycja absolutnie niestandardowa. Próżno szukać tu 
anegdot, plotek z prywatnego życia. To fascynu-
jąca podróż w przeszłość, opowieści o mandolinie 
i o szkole teatralnej, w której Ferency przestał uczyć, 
kiedy zdał sobie sprawę, że każdy aktor powinien sa-
modzielnie wypracować własną technikę. Rozmowy 
dotyczą literatury, przyjaźni, kuchni, wolności. Adam 
Ferency opowiada wreszcie o swoich najważniej-
szych rolach, o nastawieniu do nich i do życia, o lę-
kach, zachwytach i rozczarowaniach. 3szt.

SLOW SEX 
UWOLNIJ	MIŁOŚĆ
Autor: Hanna Rydlewska, 
Marta Niedźwiecka
Wydawca: AGORA

Seks w duchu slow to niekoniecznie seks powolny. Raczej wolny od 
uprzedzeń. To styl kochania, w którym liczy się bardziej to „jak” niż „ile”. 
Nie ma w nim podziału na grę wstępną i seks właściwy, nie ma sztywno 
przypisanych ról do płci. Jest za to radość z odkrywania nowych 
terytoriów, eksperymentowania i przekraczania swoich przyzwyczajeń. 
Bo udany seks jest źródłem niespożytej energii i najwyższym wyrazem 
uczuć pomiędzy ludźmi. Jest więc o co walczyć. Ta książka pomoże Ci 
wygrać.

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.

Opowieści, wzbogacone o zdjęcia, można przesyłać mailem na adres:

biuro@stomalife.pl	

lub pocztą tradycyjną:

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

Na listy czekamy do 28 lutego 2018 roku.

W wiadomości należy zawrzeć informację „Wyrażam zgodę na 
publikacje i wykorzystanie przesłanych tekstów, zdjęć i filmów na cele 
fundacji STOMAlife” oraz podać adres korespondencyjny.

jest dobra
na wszystkoPiosenka

Książka
KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI

2szt.
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3szt.

KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI

SKĄD	SIĘ	(NIE)	BIORĄ	DZIECI?
Autor: Bianca-Beata Kotoro 
Wiesław Sokoluk 
Drugie wydanie (poprawione) 
- listopad 2017
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 seksualno-
ści, fizjologii, anatomii. W środku umieszczono przykła-
dowe rozmowy rodzica z dzieckiem oraz instruktarz dla 
rodziców. Pozycja zawiera opowiadanie wyjaśniające 
m.in. tajemnicę powstawania ludzkiego życia. Na koń-
cu książki znajduje się słowniczek ułatwiający przyswo-
jenie prawidłowej terminologii płciowej.

TRUDNE	TEMATY	
Śmierć	i	pogrzeb 
Autor: Bianca-Beata Kotoro 
Ilustrator: Aleksandra Glinka
Wydawca: BEATA VITA

To książka dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym... 
i dla dorosłych o śmierci, pogrzebie i żałobie. Tematy bardzo 
trudne, ale dzięki specjalistycznej wiedzy i umiejętnością autorki - 
przekazane w uniwersalny sposób dla dzieci żyjących w rodzinach 
wierzących i agnostycznych czy ateistycznych. Opis jest dostosowany 
do możliwości odbioru świata przez dziecko. Wprowadza go w świat 
śmierci, ale nie straszy oraz pomaga przejść przez okres żałoby. 
Przecież wszystko, co żyje, kiedyś umrze, a śmierć jest częścią życia - 
jako dorośli nie możemy o tym zapominać.

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.

3szt.

3szt.

MODA:	MODEL(KA)	
I	CZYTELNICY.	O	ikonicznych	
reprezentacjach	w	kulturze
Redaktor:	Mariusz	Gołąb,	 
Natalia	Schiller
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Autorzy książki postrzegają modę 
jako „całościowe zjawisko spo-
łeczne” w rozumieniu M. Maussa, 
przekraczając tym samym wąską 
definicję kultury, w ramach której 
moda zazwyczaj jest określana. Mo-
nografia stanowi oryginalne ujęcie 
problemu, proponuje też ciekawą 
i zróżnicowaną perspektywę po-
znawczą. Dużym atutem książki jest 
zestawienie tekstów autorów zagra-
nicznych i polskich, co pozwala przy 
okazji na przekrojowy ogląd współ-
czesnej humanistyki.

2szt.
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FLORYSTYKA

W tym roku zaczerpniemy inspiracje i materiały 
z natury: z lasu, sadu, parku...

Szyszki, orzechy, żołędzie - wszystko, co mogliśmy 
zebrać jesienią, aby wykorzystać teraz zimą.

Wianki z naturalnych materiałów mają wiele zalet - są 
niedrogie i pięknie wyglądają oraz dają nam piękny za-
pach. W zależności od charakteru okazji, odpowiednio 
zaaranżowane tworzą tematyczną dekorację. Oczywi-
ście same w sobie bez żadnych dodatków też są piękne!

Mandarynkę lub inny owoc pasujący 
kolorystycznie do Waszej dekoracji 
owijamy ozdobnym drucikiem. 

Nowy kawałek drucika składamy kilka 
razy, a następnie skręcamy. 

Karteczkę z imieniem doczepiamy do 
drucika za pomocą taśmy dwustronnej. 

Następnie wbijamy drucik w owoc. 
Przy tej dekoracji na pewno chętnie 
pomogą Wam Wasze dzieci i wnuki :)

Winietka dekoracyjna 
na świąteczny stół. 
Jak to zrobić?

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Walczak

Natura,
 Natura,
  Natura!
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FLORYSTYKA

Życzę zdrowych i radosnych wszelkich zimowych Świąt  
- ustrojonych oczywiście Naturą! 

OLiFLori 
aleks.walczak@gmail.com

Wystarczy do naszego wianka dodać 
np. wstążkę lub inne ozdoby jak 
gwiazdki, bombki, serduszka...

Jeśli wianek stoi na stole, możemy 
włożyć do niego piękną świecę.

Resztę pozostawiam Waszej wyobraźni :)
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Kraj jest uwielbiany przez podróż-
ników, backpackerów i zwykłych tu-
rystów. Ma być tu pięknie, spokojnie 
i tanio. Wszyscy napotkani backpac-
kerzy, czyli turyści podróżujący z ple-
cakiem, polecali Laos i zachęcali do 
zostania tam dłużej. Przeznaczyli-
śmy na ten kraj około trzy tygodnie. 
Przylatujemy dość wcześnie, bo około  
9 rano. Zmiana strefy czasowej o godzi-
nę w tył wydłuża nam dzień. Gorąco, jest 
ponad 30 stopni i bezchmurne niebo. 

Vientiane, Laos 
z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem

Po nocy spędzonej na lotnisku w Kuala Lumpur lecimy do 
stolicy Laosu – Vientiane.

Laos to bardzo ubogi kraj, jeden z najbiedniejszych w re-
gionie. PKB per capita (produkt krajowy brutto na mieszkań-
ca) jest tu ponad 10 razy mniejszy niż w Polsce, a 80% ludzi 
pracuje w rolnictwie. Panuje komunizm (jest tylko jedna le-
galna partia), ale gospodarka jest otwarta, a przekroczenie 
granicy nie stanowi problemu - przynajmniej dla turystów, 
nie wiemy jak z Laotańczykami. 

Laos
język: laotańskistolica: Wientianpowierzchnia: 236 800 km²

liczba ludności: 6 514 432

waluta: kip

ŚWIAT
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zeum Historii Narodu. Nie spodziewamy 
się rzetelnego przedstawienia faktów 
z ostatniego stulecia (działo się tu dużo, 
ale finalnie zatriumfował komunizm). 
Region południowo-wschodniej Azji 
był jednak domem wielkich cywilizacji, 
więc mamy nadzieję obejrzeć trochę za-
bytków. Przy wejściu zostawiamy w de-
pozycie aparaty i plecaki (nie można 
ich wnosić) i idziemy do początkowych 
sal, poświęconych dinozaurom. Na tym 
terenie znaleziono wiele szczątków, ale 
i tak nuda - nas to nie interesuje. Kolejne 
3 niewielkie sale poświęcone są temu, 
co mieliśmy nadzieję zobaczyć - złote 
posążki Buddy, 500-letnie stroje i broń, 
trochę historii. A w kolejnej sali nagle 
pojawiają się karabiny i czarno-białe 
zdjęcia, głównie żołnierzy. „Ten karabin 
był używany w walce z amerykańskimi 
imperialistami”, „Na zdjęciu żołnierze 
idący na bitwę”, „Na zdjęciu żołnierze 
pomagają w pracach polowych” i tak 
dalej do końca muzeum. 80% muzeum 
okazało się być składem broni i albu-
mem zdjęć propagandowych. Część 
opisów do zdjęć nie została przetłuma-
czona - domyślamy się, że celowo. Mu-
zeum Historii Narodu okazało się być 
elementem komunistycznej propagan-
dy - jedne fakty z historii najnowszej omi-
nięto, inne przeinaczono. Nie jesteśmy 
zaskoczeni, tego właśnie się spodzie-
waliśmy. Warto jednak na własne oczy 
to zobaczyć i wizytę w nim uznajemy 
za udaną, choć niewiele nas nauczyła. 
Ciekawostką jest, że w muzeum znalazło 
się też miejsce dla wystawy narkotyków. 
Następnego dnia wsiadamy do auto-
busu miejskiego i jedziemy do oddalo-
nego o 20 km od miasta Parku Buddy. 

Jesteśmy spoceni na samą myśl o wyj-
ściu z klimatyzowanego samolotu. Wizę 
dostajemy bez problemu - 30 dolarów 
za znaczek w paszporcie plus 1 dolar za 
brak zdjęć i nikt o nic więcej nie pyta.

Laos bardzo lubi turystów, właśnie 
za dolary. Nakierowani przez dwójkę 
białych, odchodzimy 300 metrów od 
lotniska, żeby zamiast drogiej taksówki 
złapać taniego tuk-tuka. Tuk-tuk to coś 
podobnego do filipińskich trycykli, tylko 
o wiele większy. Do motoru przymoco-
wana jest buda z miejscem do siedzenia 
dla 6-8 osób. Wehikuł wolny niemiło-
siernie, silnik ma chyba moc kosiarki, 
ale dopóki jedzie, jesteśmy zadowo-
leni. Kierowca zostawia nas w centrum 
- najbardziej turystycznej strefie. Co 
chwila mijaliśmy domy gościnne, więc 
nie będzie problemu ze znalezieniem 
noclegu. A jednak, nie możemy znaleźć 
taniego pokoju. Z pomocą przyszedł 
nam nasz przewodnik po Azji - Lonely 
Planet. Dzięki niemu znajdujemy pokój 
za 50 tys. kipów, czyli około 20 zł.

Po krótkim spacerze w Vientiane za-
uważamy, że coś tu nie gra. W mieście 
jest więcej białych niż Azjatów. Na 
każdym rogu kilka bankomatów, bary, 
restauracje, salony masażu, pralnie  
i wypożyczalnie skuterów. Ceny nie za-
chwycają - 25 tys. kipów (10 zł) za najtań-
szy obiad. Butelka wody - 5 tys. kipów. 
Miasto również nie zachwyca, wygląda 
na martwe. Do tego raz na jakiś czas 
przy ulicy wyrasta mur ogradzający je-
den z budynków administracji rządowej. 
Pierwszego dnia po spacerze idziemy 
do National History Museum, czyli Mu-

Jedziemy lokalnym busem i zagadani 
przez przemiłych Laotańczyków, pró-
bujemy się porozumieć w jakimkolwiek 
języku. Udało nam się przekazać dokąd 
jedziemy i skąd jesteśmy, a także poka-
zaliśmy na zdjęciu kuli ziemskiej, że Pol-
ska leży gdzieś za horyzontem, bo zdję-
cie obejmowało tylko Azję i kończyło się 
mniej więcej na Uralu. Park Buddy, po 
laotańsku nazywany Xieng Khouan - od 
nazwiska założyciela, to kolekcja około 
200 rzeźb postaci Buddy i hinduskich 
bogów. Został utworzony około 60 lat 
temu, ale jego pomysłodawca i twórca 
musiał wyemigrować do Tajlandii po 
przejęciu władzy przez komunistów, 
gdzie podobno utworzył drugi park. 
Tak czy inaczej rzeźby zostały i za opłatą 
5 tys. kipów + 3 tys. (razem około 3,5 zł) 
za aparat można tam siedzieć do woli.

Po dwóch dniach w Vientiane jedzie-
my na 350 km na północ - do Luang Pra-
bang. Opuszczamy stolicę z ulgą - bar-
dzo nas zmęczyła psychicznie. Ot, takie 
betonowe miasto, które sili się na bycie 
atrakcyjnym. Następnym razem posta-
ramy się je ominąć. Ale o tym na wiosnę. 

ŚWIAT

Zdjęcia zostały wykonane podczas 
podróży przez Katarzynę i Kamila. ■
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Na 13-dniową wyprawę wybrałam się ze swoją zdrową ko-
leżanką. Postanowiłyśmy jechać w kwietniu, w czasie Saku-
ry, czyli kwitnienia wiśni uważany nie tylko za najpiękniejszy 
okres, ale również najdroższy. Sezon kwitnienia wiśni trwa od 
stycznia do maja, dzięki mediom można śledzić, w którym re-
gionie Japonii kwitną wiśnie. To właśnie Sakura, czyli drzew-
ko  wiśni jest symbolem Japonii. Niejednokrotnie każdy z nas 
widział kwiat wiśni na pięknych kimonach, zastawie stołowej 
lub innych przedmiotach codziennego użytku. Sam widok 
jest  bajkowy. Drzewa rosnące obok siebie wyglądają jak  „tu-
nele wiśniowe”. Kwiaty nie są trwałe i opadają bardzo szybko. 

Przygotowania rozpoczęłam zakupem biletu pół roku 
wcześniej na trasie Warszawa – Osaka – Tokio – Warszawa 
z przesiadkami w Pekinie liniami Air China (po promocyjnej 
cenie 2200 zł od osoby). Podróżowanie samolotami dla mnie 
jest najmniej stresujące dzięki serwisowi dla osób niepełno-

Wyjazd do Japonii dla każdego jest dużym wyzwaniem,  
a w przypadku osoby niepełnosprawnej wymaga bardzo  
dokładnego przygotowania logistycznego. 

sprawnych. Po wylądowaniu w Osace na lotnisku Kansai cze-
kał na mnie wózek z asystentem. Trochę się zdenerwowałam, 
kiedy wjechaliśmy na schody ruchome, ale okazało się, że 
schody mają funkcję przełączania na wózek inwalidzki. 

Prysznice	trudno	dostępne	

Jeszcze w Polsce zarezerwowałam przez internet shared 
shuttlebus (bezpośredni transfer), który zawiózł nas do na-
szego pierwszego hotelu w Kioto. Niestety busy nie są do-
stosowane dla wózkowiczów. Są jednak firmy, które oferują 
transport dostosowany.

Wcześniej zarezerwowałam też hotele (po 3 noce w Kioto 
i Osace, 4 w Tokio). Noclegi w Japonii do tanich nie należą 
nawet jeżeli wybieramy hotele klasy turystycznej, stanowią 
droższą część wyjazdu. Nie sądziłam, że znalezienie pokoju 

Tekst: Małgorzata Tokarska

Sakura	bez	barier	
- wspomnienia z Kraju 
Kwitnącej Wiśni

japonia
język: Japońskistolica: Tokio
liczba ludności:  126,5 mln (Japonia zajmuje 10. miejsce na świecie).waluta: jen
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dla osoby niepełnosprawnej z pryszni-
cem i osobnymi łóżkami będzie takie 
trudne. Japończycy kochają kąpiele  
w wannach. Pokoje z prysznicami kosz-
tują więcej i są oferowane przez droższe 
hotele. Do wanny nie wejdę, a myć się 
muszę. W dwóch pierwszych hotelach 
były wanny z uchwytami. Na szczęście  
w Kioto mieszkałyśmy w tradycyjnym 
hotelu japońskim zwanym ryokan, który 
w suterenie miał ogólnie dostępną łaź-
nię (o-furo), z której korzystałam. Kąpiel 
w o-furo to japońska tradycja; konieczne 
jest stosowanie się do obowiązujących 
tam zasad, najpierw prysznic, potem 
zanurzenie w basenie z gorącą wodą. 
Pokoje w japońskich hotelach zwykle 
są bardzo małe: nasze były wyjątkowo 
duże, (tylko w Tokio trzeba było wcią-
gać brzuch w łazience, ale za to był tam 
prysznic). Toalety w Japonii to kolejna 
ciekawostka. Mają tyle funkcji i przy-
cisków, że trzeba bardzo uważać, aby 
nie nacisnąć czegoś niepotrzebnie – ja  
w ten sposób raz cała zalałam się wodą. 

Kioto	-	dawna	stolica	
Zwiedzanie rozpoczęłyśmy od Kioto 

– dawnej stolicy Japonii i siedziby ce-
sarza. Znajduje się tu najwięcej skarbów 
narodowych i zabytków wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Chodzenie od 
świątyni do 
świątyni może 
okazać się  
żmudnym zaję-
ciem: wybrały-
śmy te najważniej-
sze. Pierwszego dnia 
zwiedzałyśmy Zamek 
Nijo: pałacową rezydencję 
szogunów z początku XVII znaną z tzw. 
słowiczej podłogi. Aby wejść do środ-
ka trzeba zdjąć buty. Wypożyczamy 
wózek inwalidzki ze świątyni (bezpłat-
nie) i dzięki koleżance, która mnie pcha 
zwiedzam zamek. Pogoda jest niestety 
deszczowa, więc odpuszczamy zwie-
dzanie pięknych ogrodów, otaczających 
zamek. Kupuję płaszcz przeciwdeszczo-
wy, bez niego ani rusz. Jedziemy w kie-
runku Kinkaku-ji, najsłynniejszej budow-
li Kioto. Lśniący w słońcu i odbijający 
się w pobliskim stawie, pokryty złotem 
pawilon jest zachwycający. Gdy zwra-
cam się do młodej kobiety w języku an-
gielskim z prośbą o zrobienie mi zdjęcia 
słyszę: „O, polskie napisy w aparacie”. 
Tak poznaję Agatę, Polkę, podróżującą 
samotnie po Azji. Już razem udajemy 
się do Ginkakuji (Srebnego Pawilonu),  
a wieczorem we trzy wybieramy  się do 
słynnej dzielnicy gejsz Gion na japoń-
skie naleśniki okonomiyaki. 

Następnego dnia zaczynamy od 
świątyni Kiomizudera. Taksówka ma ze-
zwolenie na wjazd na samą górę. Jest 
mnóstwo ludzi, pada i jest ślisko. Może 
dlatego świątynia nie robi na mnie do-
brego wrażenia. Łapiemy taksówkę  
i kierujemy się do Kodaji i Sho Museum 
Japonii. Muzeum niedostosowane, ko-
leżanka idzie sama, ja spaceruję w pięk-
nych ogrodach. W tym dniu z lokalnym 
biurem podróży wybieramy się jeszcze 
do Nary oddalonej 50 km od Kioto. 
Zwiedzamy świątynia Todaiji (Wielki 
Budda) oraz świątynię Kasuga Taisha. 
Ta pierwsza ma rampę. W drodze do 
niej musimy uważać na jelenie space-
rujące swobodnie, które uważane są 
za posłańców z tej świątyni. Zaczepiają 
każdego, szukając jedzenia.

Piątego dnia udajemy się do Fushimi 
Inari Taisha Shrine, słynącej z tysięcy cy-
nobrowych bram torii. Niestety do każ-
dej bramy prowadzą schody, świątynię 
oglądam z zewnątrz. 

Sezon	kwitnienia	
wiśni	trwa	od	stycznia	
do	maja,	dzięki	mediom	
można	śledzić,	w	którym	
regionie	Japonii	kwitną	
wiśnie.	To	właśnie	Sakura		
czyli	drzewko	wiśni	jest	
symbolem	Japonii.
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Taksówka,	pociąg,	bus?	

Po Kioto przeważnie poruszałyśmy się taksówkami. Trans-
port publiczny jest tańszy, ale odległość od przystanków do 
zwiedzanych obiektów czasami okazuje się ogromna. Tak-
sówki na dwie lub trzy osoby nie są aż tak drogie, a oszczęd-
ność czasu i wysiłku jest duża. Ciekawostka: taksówkarze 
noszą białe rękawiczki. Warto mieć przygotowane adresy  
w języku japońskim. Język angielski nie jest mocną stroną 
Japończyków. Japończycy to bardzo uczynny naród. Wielo-
krotnie, kiedy prosiłyśmy o drogę po prostu prowadzili nas 
do poszukiwanego miejsca.

Wybierając się do Japonii należy koniecznie wykupić Ja-
pan Rail Pass, który umożliwia  podróżowanie po całym kraju 
środkami transportu Japan Railways (to też spora oszczęd-
ność). Karty dostępne są na 7/14/21 dni i można je kupić  
w Japońskim Biurze Podróży w Warszawie (ceny od 1015 zł. 
za 7 dni). Dzięki temu mogłyśmy jeździć pociągami shinkan-
sen (z wyjątkiem Nozomi i Mizuho): to najszybsze i najbardziej 
komfortowe pociągi. Trasę Kioto – Osaka (75 km), pokonały-
śmy w 15 minut. Bez problemu można zamówić na dworcu 
wózek. Asystent wsadzi i odbierze nas z pociągu. Wejście do 
pociągu jest bez  progów. Warto mieć asystenta, żeby nie 
błądzić po dworcu. Peron jest oddzielony od szyn specjal-
nymi barierkami, barierkami, które otwierają się po wjeździe 
pociągu i prowadzą do konkretnych wagonów. 

Tysiąc	żurawi	w	Hiroszimie	

Osaka, drugie co wielkości miasto Japonii, jest naszym 
punktem wypadowym m.in. do Hiroszimy. Po wyjściu z shin-
kasenu w Hiroszimie podjeżdżamy autobusem turystycznym 
(w ramach Japan Railway Pass) do Kopuły Bomby Atomowej, 
upamiętniającej zrzucenie pierwszych bomb atomowych 
podczas II wojny światowej – na Hiroszimę i Nagasaki. Idąc 
przez Park Pokoju zatrzymujemy się przy Children’s Peace 
Monument. Rzeźba ta przedstawia Sadako Sasaki, która 
jako dwulatka przeżyła wybuch bomby atomowej, zrzuconej  
6 sierpnia 1945 roku na Hiroszimę. Gdy miała 11 lat zdiagno-
zowano u niej białaczkę popromienną. Wierząc japońskiej 
legendzie, postanowiła złożyć tysiąc papierowych żurawi (ori-
gami), by wyzdrowieć. Zmarła rok później, złożywszy 644 żura-
wie. Przyjaciele dokończyli jej dzieło, pochowano ją z tysiącem 
żurawi, a w 1958 roku zbudowano pomnik, który oglądamy. 
Na pomniku znajduje się napis: „To jest nasz płacz, to jest 
nasza modlitwa, pokój na świecie”. Ludzie układają pod nim 
papierowe żurawie. Na miejscu w muzeum wypożyczam wó-
zek inwalidzki. Wszystkie zebrane w muzeum eksponaty mają 
przypominać o tamtym strasznym dniu. Na mnie największe 
wrażenie robią schody do banku, na których pozostała tylko 
plama po siedzącym tam człowieku. Hiroszima jest smutna  
i przygnębiająca. 

Po południu kierujemy się do Portu Miyajima, skąd  popły-
niemy promem na wyspę Miyajima. Podczas 15 minutowego 
rejsu wynurza się  przed nami olbrzymia brama torii, należącą 
do kompleksu świątyń shintō Itsukushima-jinja. Brama ma 16 
metrów długości i 23 metry szerokości, a podczas przypły-
wu faktycznie wygląda, jakby „pływała”. Po zejściu z promu 
idziemy do  świątyni Itsukshima. 
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Będąc w Osace wybrałyśmy się też do słynnego wieżowca- 
Umeda Sky Building, który ma 40 kondygnacji i nowoczesny 
taras widokowy, Floating Garden Observatory. Niestety nie 
udało mi się wjechać na sam szczyt, ponieważ na ostatnie 
piętro prowadziły tylko schody ruchome, przed którymi mam 
fobię. 

Wino	ze	śliwek	i	ramen	

Co jadłyśmy? W hotelach były zapewnione śniadania w sty-
lu japońskim. Zwykle jest to ryż z dodatkami np. kiszonymi 
śliwkami, wodorostami. Każde danie podawane jest w osob-
nym naczyniu. Jedna z potraw podawana jest na ciepło np. 
zupa miso. Nie ukrywam, że nie przypadły mi one do gu-
stu. Na szczęście zawsze była jakaś słodka bułeczka i kawa. 
W pierwszym dniu pobytu w Kioto wybrałyśmy się na po-
szukiwanie restauracji. Obeszłyśmy okolicę znajdując tylko... 
włoską pizzerię. Zrezygnowane i głodne zawróciłyśmy, gdy 
spostrzegłyśmy nagle maleńką restaurację tuż przy hotelu. 
Brak menu w języku angielskim. Na migi zamówiłyśmy danie 
„Szefa kuchni.” Na stół zaczęły wjeżdżać przystawki: pyszne 
kawałki kaczki, kolorowe przekąski. Była i słynna japońska 
zupa ramen, czyli makaron w wywarze mięsnym z różnymi do-
datkami. Lepiej zapomnieć o widelcach, wszędzie podawane 
są pałeczki. Bardzo ciekawym doświadczeniem były restaura-
cje z sushi. Zamawia się je wybierając zestaw i klikając na nie-
go. Za chwile na taśmie pojawia się sygnalizowane dźwiękiem 
wybrane danie. Wybór ogromny. Jedzenie (oczywiście nie 
mówię o luksusowych restauracjach) nie jest bardzo drogie: 
np. za ramen zapłacimy od 400 jenów, ok. 15 zł (1 JPY to ok. 
0,37 zł), a sushi zjemy od 120 JPY. Polecam piwo i oczywiście 
wino ze śliwek.

Spacer	po	Shibuya

4 ostatnie dni pobytu spędziłyśmy w Tokio. Jedziemy zno-
wu shinkasenem. Po  3 godzinach z dworca odbiera nas zna-
joma Polka poznana na Facebooku. Pomaga nam się dostać 
do hotelu i zabiera nas wieczorem do słynnej dzielnicy Giza. 
Usytuowanie naszego hotelu jest fantastyczne, bo jesteśmy 
blisko świątyni Senso-ji. Wkoło pełno jest sklepików i straga-
nów. Wszędzie sprzedawana jest zielona herbata, czekoladki 
z zielonej herbaty, ciastka, a nawet lody. Tokio jest tak roz-
ległe, że częściowo z taksówek musiałyśmy się przesiąść na 
metro. Jest ono dostosowane pod warunkiem, że znamy dro-
gę do windy. Czasami trzeba było przejść kilkaset metrów, 
żeby z niej korzystać. Niejednokrotnie musiałam wybierać 
schody. Metro w godzinach szczytu jest tak zatłoczone, że 
są zatrudniani  specjalni „dopychacze” osób.  Będąc w Tokio 
koniecznie przejść słynnym skrzyżowaniem w dzielnicy Shi-
buya. W godzinach szczytu podczas jednej zmiany świateł to 
skrzyżowanie pokonuje 2,5 tys. osób! 

Warto odwiedzić Muzeum Edo, miejsce gdzie poznaje się 
historię stolicy Japonii. Główne atrakcje muzeum to rzeczy-
wistych wymiarów replika mostu Nihonbashi oraz makiety 
miast i budynków z okresu Edo, Meiji i Showa. Muzeum jest 
dostosowane. Podczas zwiedzania natrafiłyśmy na dodat-
kową atrakcję, występ zespołu muzycznego seniorów, który 
tańczył i śpiewał ludowe piosenki.  

Wyjazd do Japonii nie byłby kompletny bez obejrzenia 
słynnej góry Fudżi. Kolejny raz wykupujemy wycieczkę z rej-
sem po jeziorze. Góra ukazuje mi się już w drodze na statek 

w autobusie. Po lunchu (gdzie trzeba było samemu sobie 
wyławiać  z akwarium i przyrządzać  owoce morza i ryby 
na grillu) jedziemy do Kamakury z myślą, że zobaczymy 
posąg Wielkiego Buddy mierzącego aż 13,35 metrów oraz 
ważącego 121 ton. Niestety pokazują nam inną świątynię. 
Szybka decyzja: wsiadamy do taksówki, która zawozi nas 
do Wielkiego Buddy, oddalonego ok. 3 km. Meldujemy 
się z powrotem 2 minuty przed odjazdem naszego busa 
do Tokio. 

Wyruszamy do Polski w niedzielę wielkanocną. Zamiast 
barszczu jemy ramen z jajkiem. Samolot odlatuje wieczo-
rem. Ostatnie zakupy i ruszamy na lotnisko Haneda. 

Nie udało mi się opisać wszystkich miejsc, które widzia-
łam. Wybrałam te, które uważałam za interesujące. Wyjazd 
do Japonii był możliwy dzięki mojej koleżance, która bar-
dzo mi pomagała w trakcie pobytu. Warto było ponieść 
trud i wysiłek, żeby tam dotrzeć. Na pewno jeszcze wrócę.

Przydatne informacje:

HIS POLAND: japońskie biuro podróży w Polsce, w którym 
można zakupić bilety lotnicze czy  bilety JAPAN RAIL PASS. 
Adres:	Krakowskie	Przedmieście	20/22
00-325	Warszawa.	Tel.:	22	827	01	18
http://www.his-travel.pl/

http://swiatwedlugkulawejblondynki.blogspot.com/	
blog Małgorzaty Tokarskiej 

Zniżki dla niepełnosprawnych 

Kilka słów o zniżkach dla osób niepełnosprawnych na 
wstępy do atrakcji turystycznych. Wszędzie pokazywa-
łam polską kartę parkingową z logo wózka. W większości 
miejsc ja i opiekun wchodziłyśmy bezpłatnie. Poruszam 
się kulach więc moja niepełnosprawność jest widoczna. ■ 
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POLSKA

Na zimowe chłody 
                – termy!

Za oknem mróz, śnieg lub pośniegowe błoto. 
Marzniemy, przeziębiamy się, mamy tzw. doła. 
Japończycy mawiają: „ofuro-wa ten-ni noboru ko-
kochi”: weź kąpiel, a poczujesz się jak w niebie.

Pora spłukać z siebie troski i wygrzać przeziębie-
nia, a zamiast japońskich gorących źródeł (onsen)
wybierzmy się do polskich cieplic, czyli term. Ką-
piele w nich nie tylko relaksują, zawarte w wodach 
termalnych minerały, takie jak potas, żelazo, siar-
ka, krzem czy magnez, eliminują bóle mięśniowe 
i stawów, obniżają poziom stresu i łagodzą proble-
my z bezsennością.

Woda w basenie ma rdzawy odcień i jest cudownie cie-
pła (około 34oC), już po chwili od zanurzenia czuję, jak całe 
moje ciało rozgrzewa się i odpręża. Z basenu wewnętrznego 
przepływam do zewnętrznego; w kłębach pary, unoszącej się 
z powierzchni rozgrzanej wody widać sylwetki pluskających 
się dzieci i dorosłych. Jest siódma wieczór, więc mogę poło-
żyć się w basenie i podziwiać rozgwieżdżone niebo. Mam to 
szczęście, że mieszkam pod Warszawą, w okolicy Grodziska 
Mazowieckiego, wystarczy więc, że wsiądę w auto i po dzie-
sięciu minutach jestem w termach w Mszczonowie, jedynym 
na terenie Mazowsza kompleksie, który wykorzystuje wodę 
termalną. Tutejsza woda ma podwyższoną zawartość związ-
ków żelaza, a przez to, że nie jest filtrowana ani wzbogacana 
ma charakterystyczny rdzawy odcień (białe kostiumy kąpielo-
we wykluczone!). Wykazuje za to liczne właściwości prozdro-
wotne: wspomaga leczenie łuszczycy i atopowego zapalenia 
skóry, schorzeń układu kostnego i reumatycznych, sprzyja 
regulacji ciśnienia, łagodzeniu bólu, zmniejsza poziom stre-
su (o, to na pewno!). Dobrze wygrzana wybiegam z dziećmi 
z basenu do mieszczącego się obok budynku, w którym znaj-
dują się sauna i grota solna. W grocie, wysypanej kryształami 
soli, jak na plaży stoją leżaki, a z głośników w ścianach sączy 
się relaksująca muzyka. Dzieci bawią się w specjalnym kąciku 
dziecięcym (pełnym zabawek z IKEI). Oddychamy głęboko, 
w końcu inhalacje solne wspomagają leczenie stanów zapal-
nych górnych dróg oddechowych!

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz
Zdjęcia: Michał Fiedorowicz
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SPA, CZYLI SANUS PER AQUAM
Kąpiele w gorących, leczniczych źródłach ludzkość docenia 

od tysiącleci. Wulkaniczne wyspy Japonii pełne są geoter-
malnych sadzawek, a wycieczki do onsenów (gorących źró-
deł) to tradycja: historia kąpieli w najstarszej japońskiej łaźni 
Dogo Onsen w miejscowości Matsuyama na wyspie Sikoku 
sięga 3 tysięcy lat. W starożytnym Rzymie termy, czyli łaźnie 
publiczne były nie tylko miejscem kąpieli, toczyło się tam ży-
cie towarzyskie, oprócz basenów były tam boiska, sale gim-
nastyczne, stadiony, biblioteki, a nawet pokoje muzyczne (!) 
i bufety. Polska jest krajem wyjątkowo bogatym w cieplice 
– trzecim w Europie, po Słowacji i Węgrzech. Współczesne 
termy, podobnie jak rzymskie, łączą dbanie o zdrowie z roz-
rywką, a bogatej palecie zabiegów leczniczych towarzyszą 
takie atrakcje jak zjeżdżalnie, sztuczne rzeki, wodne place za-
baw dla najmłodszych a nawet kręgielnie.

Wody termalne wydobywane są z głębokich pokładów 
skorupy ziemskiej (średnio z 2 km, ale i głębiej). Zamknięte 
między warstwami skał, gromadzą w sobie pierwiastki, takie 
jak potas, żelazo, mangan, siarka, krzem, magnez, chrom, lit, 
wapń czy selen, które wpływają na prawidłowe funkcjono-
wanie organizmu. Gorąca magma nagrzewa wody cieplicze 
– aby woda była uznana za termalną, musi być naturalnie cie-
pła, mieć temperaturę wyższą niż 20oC w miejscu ujęcia. Pol-
skie gorące źródła często osiągają temperaturę nawet 80oC, 
taką wodę schładza się, zanim doprowadzi się ją do basenów. 

Modne dziś SPA pochodzi z łacińskiego sanus per aquam, 
czyli „zdrowy przez wodę”. Woda termalna oddziałuje pozy-
tywnie na cały organizm – nie tylko pod względem fizycznym, 
ale też psychicznym... Jak działa lecznicze ciepło? W czasie 
kąpieli w wodzie termalnej ciepło jest przenoszone ze skó-
ry na cały organizm powodując m.in. rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, poprawę przepływu krwi w tkankach, obni-
żenie ciśnienia krwi, lepszą rozciągliwość mięśni gładkich 
i szkieletowych. Wzmaga również wytwarzanie noradrenali-
ny, kortyzolu i proopiomelanokortyny - prekursora endorfin, 
dzięki którym relaksujemy się i czujemy bardziej szczęśliwi. 
Woda termalna ma też wpływ na wzrost eozynofili i limfo-

cytów, dzięki kąpielom wzrasta nasza odporność. Kąpiele 
w wodach termalnych zalecane są szczególnie w przypadku 
dolegliwości ze strony układu mięśniowo-kostnego (bóle, 
stany zapalne, zwichnięcia) oraz dla wzmocnienia układu 
sercowo-naczyniowego. Nie ma źródeł z identycznym ze-
stawem substancji, ich skład zależy od tego, z którego uj-
ścia została pobrana. Wybierając termy należy więc zwrócić 
uwagę na skład chemiczny wód termalnych.

GORĄCA SOLANKA W „CELI MNICHA”
Jeżeli chcesz obniżyć nadciśnienie lub poprawić krążenie 

najlepszym rozwiązaniem są baseny z wodami solankowymi. 
Często, gdy wybieramy się do moich rodziców, do wielko-
polskiego Leszna robimy przystanek w Uniejowie, położo-
nym niedaleko skrzyżowania autostrad w Strykowie (woj. 
łódzkie). Gorąca solanka to prawdziwy skarb tego miasta, 
woda o temperaturze 68oC, wydobywana z głębokości po-
nad 2 km ma cenny skład mineralny: zawarte w niej związki 
siarki i kwas metakrzemowy mają dobroczynny wpływ na skó-
rę, która odzyskuje blask i sprężystość oraz nabiera ładnego 
kolorytu. Kąpiel w gorących źródłach może z powodzeniem 
zastąpić najdroższy krem czy wizytę u kosmetyczki: łagodzi 
podrażnienia i stany zapalne (w tym również z powodu alergii 
i trądziku); wzmacnia naczynka krwionośne, redukuje obrzę-
ki i zaczerwienienia. Minerały pomagają w przyśpieszeniu 
gojenia ran, redukcji zmarszczek i cellulitu. Gorąca solanka 
pomaga także w leczeniu chorób skóry, reumatoidalnych, or-
topedyczno-urazowych, stanów po zabiegach operacyjnych 
narządu ruchu, ale także nerwobóli czy nerwic. Do Uniejo-
wa warto wybrać się na cały weekend, obok term działa tam 
m.in. hotel SPA & Wellness – Lawendowe Termy, oferujący 
bogaty pakiet zabiegów: od kąpieli perełkowych po masaże. 
Warto odwiedzić Kasztel Rycerski „Wrota Czasu”, stylizowany 
na średniowieczny gród oferuje noclegi m.in. w „celi mnicha” 
lub „komnacie książęcej” oraz oczywiście kąpiele (!) przy bla-
sku świec, w drewnianych baliach wypełnionych termalną so-
lanką, płatkami róż lub czekoladą.
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RUSKA BANIA W TERMIE BANIA
Tego lata, w drodze powrotnej z Rumunii zatrzymaliśmy się 

w prawdziwym termalnym zagłębiu, na Podhalu. Termy znaj-
dziemy tu m.in. w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, 
Zakopanem i Szaflarach. Wybieramy Termę Bania w Białce: tu-
tejsza woda zawiera wapń, magnez, żelazo, siarkę, chlor, sód, 
potas, lit, miedź, cynk i krzem. Leczy skórę, wrzody, stres, na-
rządy ruchu oraz nadciśnienie. Woda wykorzystywana w Ter-
mie Bania pozyskiwana jest z głębokości 2500 m, a jej począt-
kowa temperatura to 72°C. Woda w termach na Podhalu nie 
jest mętna, jak ta np. w Mszczonowie czy w pobliskich termach 
na Słowacji. Poddawana jest po wydobyciu procesowi uzdat-
niania, dzięki czemu przestaje być mętna i traci swój nieprzy-
jemny zapach, ale nie traci cennych minerałów. Terma Bania 
podzielona jest na trzy strefy obejmuje łącznie pięć basenów 
(z wodą o temperaturze do 36°C), a same zjeżdżalnie zewnętrz-
ne (m.in. Anakonda czy Turbo) mają łączną długość blisko 300 
m (niestety ze strefy zewnętrznej korzystamy w niewielkim 
stopniu, bo akurat leje deszcz). Ale TYLKO w środku jest co 
robić; dzieciom szczególnie do gustu przypadną dwa wodne 
place zabaw, z grzybkami - fontannami, gejzerami, pistoletami 
wodnymi, samonapełniającymi się wiadereczkami, które moż-
na potem wylewać (na przykład na rodziców), super jest zjeż-
dżalnia, na której zjechać można na dmuchanych pontonach 
oraz basen ze sztuczną falą (ale lepiej by dzieci bawiły się tam 
w towarzystwie dorosłych, fala jest naprawdę silna!). Osobną 
część stanowi strefa relaksu (po głośnej zabawie można się tam 
wyciszyć). Są tam trzy baseny z wodą termalną, jacuzzi oraz 
szeroki wachlarz urządzeń do masażu wodnego. Trzecia część 
to saunarium - można wybierać między sauną fińską, starą 
góralską, łaźnią parową, grotą solną i ruską banią. W strefach 
zabawy i relaksu funkcjonuje restauracja i bar, w których moż-
na zjeść lody, napić się kawy (a nawet czegoś mocniejszego). 
Wystarczy przyłożyć czytnik na pasku, dzięki któremu przecho-
dzimy przez bramki, a zapłacimy rachunek wychodząc z term. 
W końcu ciepłe kąpiele przyspieszają przemianę materii, więc 
może nawet jedząc, schudnę...

Wody termalne nie są zalecane każdemu. Do przeciwwska-
zań zalicza się: nowotwory złośliwe, stany zapalne, masywne 
żylaki, niewydolność krążenia, zmiany ropne na skórze. Ostroż-
nie z term korzystać powinny osoby takie jak ja, które mają 
niskie ciśnienie, bo woda termalna dodatkowo je obniża. ■

Informacje praktyczne:

Termy Mszczonów: 
ul. Warszawska 52, Mszczonów, 
www.termy-mszczonow.eu 

Termy dają możliwość skorzystania z ich wła-
ściwości w dwóch całorocznych nieckach (o łącz-
nej powierzchni 190 metrów m kw.), w tym jed-
nej wewnętrznej. Czynny od maja do września 
zewnętrzny kompleks basenów rekreacyjnych (o 
powierzchni 450 m kw.), oferuje sztuczną rzekę, 
gejzery powietrzne, masaże ścienne i masaże 
karku, zespół zjeżdżalni – rynnową o długości 60 
m i prostą 12-metrową. Na terenie kompleksu 
znajdują się sauny, grota solna, plaża trawiasta 
do opalania, zimą obok term działa lodowisko z 
wypożyczalnią łyżew i kasków, a także chodzika-
mi do nauki jazdy na łyżwach, latem - wypoży-
czalnia rowerów. 

Termy Uniejów: 
Zamkowa 3/5, Uniejów, tel. 506 090 419, 
www.termyuniejow.pl 

W kompleksie termalno-basenowym znajdują 
się baseny kryte, otwarte oraz zespół odnowy 
biologicznej. Niecki zewnętrzne i osłonięte są 
zasilane leczniczą solanką termalną. W kom-
pleksie mieści się również basen solankowo-
-uzdrowiskowy z ciepłą wodą oraz niezależny 
basen wewnętrzny z częścią ogólną i dziecięcą. 
Powierzchnia łączna lustra wody we wszystkich 
strefach to 1500 m kw. Ofertę kompleksu wzbo-
gacają: baseny sportowe, zjeżdżalnie, zespół od-
nowy biologicznej (świat saun), program schła-
dzający (m.in. kabina śnieżna).

Terma Bania Hotel Bania Thermal & Ski 
połączony z basenami Termy Bania, 
adres: ul. Środkowa 181, Białka Tatrzańska, 
tel. +48 18 534 43 70, 
www.termabania.pl 

Kompleks Terma Bania tworzą baseny rekre-
acyjne wewnętrzne i zewnętrzne, z wodą termal-
ną o temperaturze 34-38°C. W Strefie Zabawy 
zlokalizowano m.in.: całoroczne zjeżdżalnie, 
karuzele wodne, armatki i kaskady, basen ze 
sztuczną falą, grotę z gejzerem, wodospad, bro-
dzik wewnętrzny z kaskadami wodnymi, wodny 
plac zabaw, zewnętrzny suchy plac zabaw i bo-
isko do siatkówki oraz strefę kąpieli słonecznych 
(ponad 500 leżaków), Strefa Relaksu to wachlarz 
urządzeń do masażu wodnego: gejzery denne, 
stacje masażu dennego i bocznego, armatki i ka-
skady wodne, leżanki wodno-powietrzne, bicze 
wodne, jacuzzi.

POLSKA
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Święta zimowe... Rodzinne... Przyjacielskie... 
Walentynkowe... Pełne MIŁOŚCI... Miłości? 
Na jej temat powstało wiele książek i niezli-
czona ilość artykułów! Bo zakochanie niewąt-
pliwie jest pozytywnym uczuciem: uskrzydla, 
daje wiarę, nadzieję i siłę. Ale czasami bywa 
tak, że niszczy życie nie tylko w sferze psy-
chicznej, gdy serce pęka z bólu, ale sieje tak-
że spustoszenie w naszym organizmie. Czy 
miłość może być niebezpieczna?

F63.9 (zaburzenia nawyków i popędów) to na liście Świa-
towej Organizacji Zdrowia WHO numer choroby psychicznej 
- potocznie zwanej ZAKOCHANIEM. Drżenie rąk, zaczerwie-
nienie, potliwość, natręctwo myśli, skrajne stany emocjonalne 
– od euforii po rozpacz – i kompletnie irracjonalne zachowa-
nie, to objawy wydzielania się tzw. hormonu miłości - fenylo-
etyloaminy. Należy ona do grupy amfetamin, a jej podwyż-
szony poziom w mózgu przypomina stan, który odczuwają 
narkomani, czyli bezsenność, euforia, pewność siebie, uczu-
cie depresji przeplatające się z pobudzeniem i brakiem kon-
centracji. Jednym słowem, zakochani są w nieprzerwanym 
stanie narkotycznego odurzenia, czyli zamroczenia ukochaną 
osobą, co prowadzi do poważnego uzależnienia. Zakochanie 
działa jak narkotyki.

Leil Lowndes, która napisała „Chemię miłości”, nie raz mó-
wiła, że podczas pisania owej książki niekiedy zamykała lap-
top i wpatrywała się w przestrzeń, zastanawiając się, czy nie 
pisze czasem podręcznika, jak wykonać bombę. Gdyż chemia 
o jakiej pisze może naprawdę stać się bombą, z którą należy 
ostrożnie się obchodzić, żeby nie zostać jej ofiarą.

Kiedy się zakochujemy, nasz mózg zalewa dopamina. To 
ona odpowiada za odczuwanie euforii, problemy ze snem, 
utratę apetytu. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który 
w naturalny sposób działa na ludzi pobudzająco. Dopami-
na nazywana jest „hormonem przyjemności”. Euforyczny 
nastrój pod wpływem zakochania to także skutek działania

C8-H11-N
czyli MIŁOŚĆ może być chorobą

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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norephetaminy (kuzynki amfetaminy). Z kolei za przy-
śpieszone bicie serca, ściskanie w dołku czy brak tchu 
odpowiedzialna jest fenyloetyloamina, która wykazuje 
silne działanie biologiczne. Co ciekawe, fenyloetyloami-
na (PEA) występuje też w… czekoladzie, serach i wodzie 
różanej. Czasem może nam się wydawać, że zakochanie 
jest decyzją, przeznaczeniem, wyborem. Neurolodzy 
i endokrynolodzy udowodnili, że miłość to coś zupełnie 
innego. To mianowicie pewien stan, w którego wywołanie 
zaangażowane są neurony, neuroprzekaźniki, hormony, 
receptory i różne szlaki mózgowe. Definiują oni zakocha-
nie jako podwyższoną aktywność obwodów nerwowych 
mózgu powodującą euforię, silną motywację i podwyż-
szenie energii, co może prowadzić do bezsenności, utraty 
apetytu i obsesyjnego myślenia o obiekcie miłości.

Psycholog Donatella Ma-
razziti z Uniwersytetu w Pizie 
twierdzi, że zachowanie zako-
chanych osób oraz cierpiących 
na tzw. zaburzenia obsesyjno-
-kompulsywne jest do siebie 
bardzo podobne. Podobnie 
do zakochanych zachowują się 
hazardziści, pracoholicy, nie-
uleczalni mitomani czy osoby 
z zachwianą równowagą psy-
chiczną.

A tzw. motyle w brzuchu, 
o których opowiadają zakocha-
ne osoby? To również chemia. 
Nerwowość i strach przed nie-
znanym podwyższają wydziela-
nie adrenaliny. Wyższy poziom 
adrenaliny zabiera krew z żo-
łądka i przesyła ją do mięśni. 
Niższe ciśnienie krwi powoduje 
czasowe zablokowanie żołądka, 
co skutkuje zmniejszonym ape-
tytem na początkowym etapie 
zauroczenia. Motyle w brzuchu 
są często też postrzegane jako 
pozytywny i nieszkodliwy objaw romantycznego zaintere-
sowania drugą osobą. Dobrym sposobem radzenia sobie 
z nimi jest zajęcie wygodnej pozycji siedzącej, zrelakso-
wanie się i wzięcie kilku głębokich oddechów.

W stanie zakochania powstają nowe pętle neuronalne 
oraz charakterystyczne reakcje fizyczne. Co ciekawe, te 
same reakcje wywołuje stres i strach. W nieco ponad po-
łowie przypadków poziomy hormonów wracają do normy 
w ciągu 4 lat – choć mogą również wcześniej – od mo-
mentu podwyższenia. W pozostałych przypadkach po-
jawia się nowy stan równowagi - przywiązanie, za który 
odpowiada oksytocyna, wazopresyna i serotonina.

A więc to nie serce, a nasz mózg odpowiada za to, że 
pragniemy właśnie tej danej osoby. Zakochanie jest cią-
giem biologicznych zmian i chemicznych reakcji zacho-
dzących w naszym organizmie.

Niemiecki socjolog dr Gerhard Crombach dowiódł, że mi-
łość ma swój naukowy wzór: C8-H11-N. Fenyloetyloamina 
produkowana jest w części międzymózgowia zwanej hipota-
lamusem. A działa to tak podsumowując całą wiedzę o zako-
chaniu: Gdy ludzie spotykają się pierwszy raz… Oczy zbierają 
informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzie-
ży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h 
sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia 
barwę głosu i śmiechu, a nos rejestruje bezwonne feromo-
ny. Następnie następuje sortowanie danych i porównywanie 
z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i nega-
tywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny - proces 
ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny - mózg przechodzi do 
fazy 3. Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych podwzgórze

José Ortega y Gasset 
(filozof i eseista) w swoich 

„Szkicach o miłości” 
uważał zakochanie za 

„przejściowy imbecylizm 
i psychiczną anginę“.

127

DONIESIENIA

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



Polski psychiatra prof. Tadeusz Bilikiewicz używał 
terminu „ostry zespół zakochania”, czyli kiedy uczu-
cia są tak silne, że determinują emocje tej osoby nie 
tylko w stosunku do ukochanego czy ukochanej, ale 
w całym życiu. Taka osoba w sposób ekstremalny 
związana jest z partnerką czy partnerem i jak to się 
popularnie mówi: nie widzi poza nią świata. Chęć 
bycia z nią jest ponad wszystko. Zdarza się, że takie 
osoby gorzej śpią. Obiekt miłości jest postrzegany 
zjawiskowo i iluzyjnie. Tak intensywne są emocje.

Z powodu ostrego zespołu zakochania można 
unieważnić akt notarialny albo wybronić oskarżo-
nego? Prawnie nie jest łatwo udowodnić, że nawet 
ekstremalna miłość wyłącza zdolność do oświad-
czeń woli. Przepisy mówią, że to musi być choroba 
psychiczna albo inne zaburzenia psychiczne, ale 
pochodzenia chorobowego. A miłość przed sądem 
trudno uznać za chorobę. Acz udało się to kilka-
krotnie.

Samobójstwa z miłości częściej popełniają męż-
czyźni, zwłaszcza młodzi. Można by zapytać dla-
czego, czy mężczyzna bardziej się zakochuje? 
Ponieważ panowie są bardziej zdolni do takich 
ekstremalnych nagłych działań. Mają niższy poziom 
lęku i łatwiej im podjąć taką decyzję. U mężczyzn 
często duma, nadszarpnięty honor mają olbrzymie 
znaczenie. Kobiety są bardziej odporne, lękliwe. 
Jeśli już, to decydują się na samookaleczenie czy 
zażycie leków. Kobiety będą też statystycznie bar-
dziej skłonne poświęcić i rzucić wszystko dla nowej 
miłości. Mężczyzna rzadziej zrezygnuje z osiągnię-
tej pozycji. Będzie raczej mówił, że rozważa porzu-
cenie żony, do którego w połowie przypadków nie 
dochodzi.

Czy dobra miłość może przetrwać latami? Oczy-
wiście! Jeśli ją pielęgnujemy i staramy się, by tej 
drugiej osobie było z nami dobrze. Jesteśmy zdolni 
do kompromisów. 

A czy z nieszczęśliwej czy beznadziejnej miłości 
da się wyleczyć? Można próbować nawet za pomo-
cą leków psychotropowych, przeciwdepresyjnych, 
które mają właściwości tłumiące emocje. Można 
także skorzystać z psychoterapii. Problem w tym, że 
zakochani zwykle nie chcą się leczyć. To raczej ich 
otoczenie próbuje wybić im z głowy daną miłość. 
I często są to próby bardzo nieskuteczne.

Nauka potwierdza jedno, o czym należy pamię-
tać: wiek nie jest barierą dla zakochania. Można 
być zakochanym w wieku lat kilku i kilkunastu oraz 
osiemdziesięciu paru - nasze hormony nie uwzględ-
niają metryki i skutecznie wydzielają się do końca 
życia! ■

zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego proce-
su występuje zwykle około 4 sekundy. W tym czasie uderzenia 
serca zwiększyły się o 50%, automatycznie oddech staje się 
szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć. Sub-
stancja ta działa pobudzająco, energizująco i uzależniająco… 
czyli wszystkie znane nam objawy zakochania. Za euforię, któ-
ra towarzyszy zakochaniu się odpowiedzialna są dopamina 
i norephetamina. Dzięki nim ogarnia nas niesamowite poczu-
cie szczęścia i sprawiają one, że zwiększa się nasza tolerancja 
na głód, ból czy zimno. Wiara we własne możliwości staje się 
niebezpiecznie wysoka, a trzeźwa ocena sytuacji zanika. Czę-
sto mówi się, że ktoś ma przysłowiowe klapki na oczach, mniej 
więcej tak jak po zażyciu amfetaminy czy ekstazy. Zaś feromony, 
czyli substancje semiochemiczne bezwiednie wydzielane przez 
kobiety i mężczyzn biorą również udział w procesie zakochania 
i przekazują informacje. Dowiedziono, że u mężczyzn znajdują 
się one w oddechu, pocie i decydują o ich atrakcyjności. Te-
stosteron odpowiada u obydwu płci za pożądanie seksualne. 
A gdy emocje opadną… Organizm wytwarza wtedy endorfinę, 
która w działaniu przypomina morfinę. Warto zaznaczy, że sub-
stancja ta wytwarzana jest tylko w obecności partnera i daje 
poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji życiowej. Dodatkowo 
u kobiet wytwarza się oksytocyna, która wydziela się również 
w trakcie orgazmu i przy porodzie. U mężczyzn natomiast jest to 
wazopresyna - hormon odpowiedzialny za bliskość i przywiąza-
nie. Endorfina odgrywa najważniejszą rolę w czasie, gdy poziom 
PEA w organizmie spadł do bardzo niskiego poziomu. Dlatego 
wiele, nawet dobrze rokujących związków upada po tym czasie 
a w wielu przypadkach na widok partnera serce już nie wyrywa 
nam się z klatki piersiowej i nie czujemy tego samego podniece-
nia, co w okresie zakochania.

Stephanie Ortigue, neurolog 
z Uniwersytetu Syracuse w USA 
wykazała, że uczucie oddziałuje 

aż na dwanaście różnych obszarów mózgu, 
a ich „współpraca” wiąże się 

z wydzielaniem wielu substancji 
chemicznych: adrenaliny, dopaminy, 

oksytocyny oraz wazopresyny. Rezultat 
jest analogiczny do zażycia kokainy 

i wpływa niekorzystnie na wiele 
funkcji mózgu: m.in. złożone 

funkcje poznawcze, empiryczne 
i percepcyjne.
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Miłość albo korona!
Mała powtórka z historii...
Edward Windsor był uznawany za najlepszą partię ówczesnej Europy. Księcia Walii opromieniał splendor 

następcy tronu brytyjskiego imperium, a przy tym miał on opinię mężczyzny przystojnego i czarującego. Za-
gadką pozostaje, jak to się stało, że serce księcia skradła pani Wallis Simpson, blisko czterdziestoletnia Ame-
rykanka bez szlacheckiego tytułu, a do tego dwukrotna rozwódka. Bassie Wallis Warfield urodziła się w Pen-
sylwanii. Mając 19 lat wyjechała na Florydę, gdzie poznała młodego porucznika marynarki. Po kilku miesiącach 
znajomości para pobrała się. Wallis wspominała później, że jej pierwsze małżeństwo okazało się kompletną 
pomyłką. Earl Spencer wpadł w alkoholizm, a Wallis dała upust swojej skłonności do uwodzenia mężczyzn, 
wdając się w liczne romanse.

Będąc jeszcze żoną Spencera odbyła też podróż do Chin, gdzie ponoć odwiedzała palarnie opium i domy 
płatnej rozkoszy, w których doskonaliła sztukę kochania, ucząc się jej od słynnych kurtyzan. Potem plotkowano 
w dworskich kręgach, że to właśnie ta biegłość czyniła ją tak atrakcyjną w oczach mężczyzn.Urodę Wallis trzeba określić mianem dyskusyjnej. Była wysoka i chuda, miała wąskie biodra i szerokie ra-
miona, a rysy twarzy ostre i kanciaste, ale z całą pewnością nie można było odmówić jej inteligencji. Jednych 
mężczyzn jej pewność siebie onieśmielała, innych magnetycznie pociągała. Po rozwodzie z pierwszym mężem 
została bez pieniędzy, lecz jej niedola trwała krótko. Poznała Brytyjczyka Ernesta Simpsona, dziedzica fortuny. 
Rozbiła jego małżeństwo i szybko sama została panią Simpson.

Edwarda Windsora poznała jeszcze jako mężatka. Jej bogaty i ustosunkowany mąż był bowiem zapraszany 
do Fort Belvedere - prywatnej posiadłości księcia Walii, w której urządzano bale i bankiety dla kręgu przyjaciół. 
Edward korzystał bez umiaru z przywilejów, jakie dawał mu tytuł i rodzinny majątek. Jego pasją było pilotowa-
nie samolotów i uprawianie sportów, a czas wypełniały mu również miłosne podboje. O licznych romansach 
następcy tronu plotkował cały dwór. Przysparzało to trosk królowi Jerzemu V, który martwił się o przyszłość 
monarchii i choć miał do pierworodnego syna słabość, w roli następcy tronu widział raczej odpowiedzialnego 
Alberta, młodszego brata Edwarda.

Kiedy Edward zaczął oficjalnie pokazywać się w towarzystwie pani Simpson, ta była już dwukrotną rozwódką, 
jednak ich romans zaczął się, kiedy jeszcze Wallis pojawiała się w Fort Belvedere jako mężatka. Wiedział o tym 
dwór, rząd i parlament. Kolejny romans Edwarda sam w sobie nie stanowił żadnej rewelacji. Sensacją było na-
tomiast to, że playboy zakochał się bez pamięci i zamierza się żenić.Rozwód Wallis z panem Simpsonem przeprowadzono dyskretnie, bez melodramatycznych przedstawień. Po 
prostu Edward Windsor i Ernest Simpson zawarli porozumienie - niemal transakcję handlową. Za odpowiednią 
gratyfikacją mąż Wallis zgodził się nie tylko rozwieść, ale również wziąć całą winę na siebie. Było to o tyle istot-
ne, że ówczesne brytyjskie prawo zezwalało rozwódce na ponowne zamążpójście tylko wtedy, kiedy rozwód 
został orzeczony z winy męża. W tym celu ukartowano zdradę pana Simpsona, który dał się nakryć w hotelu 
z prostytutką, co później zostało wykorzystane w sądzie jako dowód. Kiedy 10 stycznia 1936 roku zmarł Jerzy V, 
a na tron wstąpił Edward VIII, matrymonialne plany króla stały się ważnym problemem brytyjskiego rządu. 
Premier Stanley Baldwin kategorycznie sprzeciwił się małżeństwu Edwarda z panią Simpson. Zagroził nawet 
dymisją rządu. Nieprzejednana w tej sprawie była również opozycja. Edward próbował negocjować, wysuwając 
propozycję zawarcia z Wallis Simpson małżeństwa morganatycznego. Wówczas jego żona nie byłaby królową, 
a ich przyszłe dzieci nie miałyby prawa do tronu. Również rząd nie chciał na to przystać.Edward VIII otrzymał ultimatum: miłość albo korona. Był to dla niego dramatyczny dylemat, bowiem napraw-
dę chciał być królem, który zbliży monarchię do poddanych. Jeszcze jako książę Walii odwiedzał górników 
w kopalniach, na co zresztą krzywo patrzono na dworze, widząc w tych gestach szkodliwe przełamywanie 
tradycyjnych podziałów klasowych. Aby zrozumieć, dlaczego polityczne elity tak gwałtownie sprzeciwiały się 
mezaliansowi, należy pamiętać, że brytyjski monarcha był symbolem jednoczącym olbrzymie imperium i głową 
Kościoła anglikańskiego.

Mimo to, kiedy 10 grudnia 1936 roku premier Baldwin przedstawił w Izbie Gmin decyzję króla, Brytania za-
marła. Oto bowiem po raz pierwszy w historii kraju władca abdykował. Wieczorem w radiu BBC król wygłosił 
krótkie przemówienie: „Uwierzcie mi, gdy mówię, że uznałem za niemożliwe dźwiganie wielkiego ciężaru od-
powiedzialności bez pomocy i wsparcia kobiety, którą kocham”. W czerwcu 1937 roku Edward i Wallis pobrali 
się, a ich związek okazał się szczęśliwy.

Edward zmarł w 1972 roku. Żona przeżyła go o 14 lat. Oboje spoczywają we wspólnym grobie na królewskim cmentarzu w Windsorze. 

129

DONIESIENIA

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (10)/ 2017



Pierwsze objawy depresji pojawiły się u mnie, gdy 
miałam zaledwie dwanaście lat. Z każdym dniem 
codzienne czynności kosztowały mnie coraz wię-
cej wysiłku. Zaczęłam mieć problemy z koncentra-
cją, co przełożyło się na gorsze stopnie w szkole, 
choć zawsze byłam wzorową uczennicą. Porzuciłam 
pasje i zamknęłam się w swoim własnym świecie. 
Często się samookaleczałam i myślałam o samo-
bójstwie. W efekcie dwa wakacyjne miesiące spę-
dziłam na zamkniętym oddziale psychiatrycznym.

Teraz jestem trzy lata starsza. Po wygranej walce 
z depresją założyłam bloga „Porcelanowe Aniołki”, 
gdzie mówię głośno o przebytej chorobie, obalając 
krzywdzące stereotypy i wspierając młode osoby 
z podobnymi doświadczeniami. Drodzy Rodzice, 
w tym tekście chcę powiedzieć Wam, jak możecie 
wesprzeć Wasze dzieci, niezależnie od tego, czy są 
młodsze, czy starsze, gdy tak jak ja, zachorują na de-
presję.
Mojej mamie na początku nie było łatwo przyjąć dia-
gnozę, którą postawili mi lekarze, a ja nie potrafi-
łam wyrazić w kontrolowany sposób tego, co czuję. 
Krzyczałam więc na mamę wylewając z siebie zgro-
madzone pokłady złości i żalu. Pamiętam, jak mie-
siąc po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego zdener-
wowałam się na nią, spakowałam wszystkie swoje 
rzeczy do walizki i przyszłam do szkoły. Stanęłam 
zapłakana przed panią dyrektor i powiedziałam, że 

Jak wesprzeć dziecko 
chore na depresję?

Tekst: Amelia Gruszczyńska

FELIETON

A to moje selfie :)
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wsiadam w pierwszy 
pociąg, który jedzie do 
Trójmiasta, ponieważ 
zamierzam tam popeł-
nić samobójstwo. Wie-
le osób pewnie by mnie 

wyśmiało, ale w tamtym 
momencie byłam na skra-

ju rozpaczy i czułam, że 
podejmuję decyzję doty-

czącą życia albo śmierci. 
Z czasem jednak, dzięki wie-

lu rozmowom, w końcu udało 
nam się z mamą znaleźć nić po-

rozumienia, dlatego śmiało mogę 
powiedzieć, że dialog jest kluczem 

do budowania dobrej relacji. Jeżeli 
u Twojego dziecka została zdiagnozowana 

depresja, wiedz jak ono bardzo potrzebuje 
Twojego wsparcia, nawet jeżeli w tym momencie 

Cię odpycha. Czasami jest to potrzebne, aby znów 
mogło się do Ciebie zbliżyć. Postaraj się na chwilę 
wejść w jego świat i poczuć, co może przeżywać. Daj 
mu bezwarunkową miłość. Oczywiście, nie oznacza 
to zgody na wszystkie zachowania, ponieważ dzie-
ci, ale także młodzież potrzebują granic. 
Miłość bezwarunkowa jest miłością 
pełną troski i akceptacji drugiej 
osoby taką jaką jest - nieza-
leżnie od jej uczuć, czy 
stanu zdrowia.
Depresja jest choro-
bą wieloczynnikową, 
dlatego nie można 
wskazać jednego 
winnego. Często 
na depresję mają 
wpływ traumy 
z dzieciństwa, 
trudności w re-
lacjach z równie-
śnikami, proble-
my w szkole, czy 
w domu, które 
w pewnym momen-
cie zaczynają się ku-
mulować. Czasami nie 
potrzeba żadnej konkret-
nej sytuacji, aby choroba 
się ujawniła. Lekarze podkreśla-
ją, że depresja może mieć również 
przyczyny biologiczne. To, co TY jako ro-
dzic możesz zrobić, to dowiedzieć się jak najwięcej 
na temat choroby Twojego dziecka oraz jej leczenia. 
Pomoże Ci to zrozumieć jego zachowanie i przygo-
tuje do udzielania wsparcia.

Wielu moich bliskich próbowało mi pomóc w choro-
bie, jednak nie zawsze wiedzieli, w jaki sposób mogą 
to zrobić. Teraz wiem, że za wszystkimi słowami po-
cieszenia kryły się dobre intencje i wiara, że mogę 
przetrwać ten trudny czas. Jednak wtedy niektóre 
słowa kierowane w moją stronę sprawiały, że czu-
łam się niezrozumiana i pogrążałam się w negatyw-
nych myślach, dlatego nie mów swojemu dziecku: 
„będzie dobrze,”, „inni mają gorzej”, „po prostu się 
uśmiechnij”, „to po prostu stres”. Powiedz: „jestem 
przy Tobie”, „kocham Cię”, „nie rozumiem w pełni 
co przeżywasz, ale nadal jesteś dla mnie ważny/a”, 
„nie zostawię Cię” i daj dziecku to poczuć. Pamiętaj 
jednak, aby nie obiecywać niczego, czego nie mo-
żesz spełnić. Mów tylko to, co jest szczere i pozosta-
je w zgodzie z Tobą.
Oprócz tego warto samemu udać się na psychote-
rapię indywidualną lub skorzystać z terapii rodzin-
nej. Jest to niełatwe, ponieważ trzeba wtedy odkryć 
swoje emocje i zrozumieć popełnione błędy, ale 
długofalowo daje to dobre efekty. Odnajdziecie 
spokój i będziecie lepiej potrafili pomóc swojemu 
dziecku. Trochę jak z leczeniem zęba – nie jest przy-
jemnie, a nawet bardzo boli, ale to konieczne, by 
mogło być lepiej.

Depresję można wyleczyć, choć jest to dłu-
gotrwały proces. Składa się on z wielu 

małych kroków, ale najważniejsze 
jest, aby wykonać pierwszy. ■

FELIETON
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4, 5, 10, 17, 5 000
To nie szczęśliwe liczby totolotka, ale podsumowanie tegorocznego Dnia Stomika, który przypada na 5 paź-dziernika. Już po raz 4 Polska zakwitła różami z tej okazji! Nasi wolontariusze rozdali 5 000 róż w 17 miastach ca-łego kraju. Pogoda jak zwykle nie zawiodła. Serdecznie dziękujemy każdemu z Was, kto mógł być z nami, roz-dawać róże i dzielić się swoją wiedzą. Dziękujemy też za spotkania z Wami, bo mieliśmy okazję spotkać wielu czytelników Po prostu ŻYJ i fanów z Facebooka. Te spo-tkania były bardzo miłe i często wzruszające. Wysłucha-liśmy przy okazji wielu historii, które pokazują, że zmiana następuje i widać poprawę, choć wspomnienia tego, co działo się jeszcze nie tak dawno nie są przyjemne. Więc głowa do góry, działamy dalej!

Ile worków w refundacji?
Pakiet reform zaplanowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest szeroki, a zmiany wprowadzane są sukce-sywnie. Wśród ustaw, na które czekamy jest nadal tzw. ustawa refundacyjna. Dokument przeszedł konsultacje społeczne i stosowne weryfikacje po kątem prawno--formalnym, ale czeka na dalsze procesowanie przez MZ. Do momentu ogłoszenia nowej wersji dokumentu w mocy pozostają obowiązujące miesięczne limity kwo-towe wraz z ułatwieniami dla dzieci, u których stwier-dzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nie-uleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. O dalszych postępach prac będziemy infor-mować Was na bieżąco.

Dokąd kolejka ta stoi?

Minister Zdrowia postanowił, że to pytanie nie 

padnie więcej w kontekście służby zdrowia i pro-

blem wielomiesięcznego czy nawet wieloletniego 

oczekiwania na wizytę u specjalistów, czy operacje 

zostanie ostatecznie rozwiązany. Ogłoszona w maju 

2017 roku ustawa o sieci szpitali weszła w życie jesie-

nią. Nie obyło się bez kłopotów, bo pierwotna lista 

szpitali, które w tę sieć miały wejść była na gorąco 

rozszerzana, aby nie pozbawić chorych dostępu do 

możliwości leczenia. Czekamy niecierpliwie jak zapi-

sy ustawy przełożą się na rzeczywistość. Podzielcie 

się z nami swoimi opiniami, jak zmiana przekłada się 

na Was.
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Zima
     2017

1 grudnia 
Światowy Dzień Walki z AIDS 

3 grudnia 
• Międzynarodowy Dzień  

Niepe łnosprawnych

4 grudnia 
• Barbórka 

6 grudnia 
• Mikołajki

8 grudnia  
• Święto Oświecenia Buddy

10 grudnia  
• Międzynarodowy Dzień Praw 

Cz łowieka

12 grudnia  
• Chanuka

21 grudnia  
• Pierwszy dzień astronomicznej 

zimy. Najkrótszy dzień w roku

24 grudnia  
• WigilIa, czyli Gwiazdka

25 grudnia    
• Boże Narodzenie 1. dzień 

26 grudnia  
• Boże Narodzenie 2. dzień

31 grudnia 
• Sylwester

1 stycznia 
• Nowy Rok

6 stycznia 
• Trzech Król i  

(Objawienie Pańskie)

6 stycznia 
• Wigilia Prawos ławnego  

Bożego Narodzenia

7 stycznia 
• Prawos ławne Boże  

Narodzenie 1. dzień

8 stycznia 
• Prawos ławne Boże  

Narodzenie 2. dzień

19 stycznia 
• Teofania czyli 

Objawienie Pańskiego 
I Chrzest Pański 
(w prawos ławiu)

21 stycznia 
• Dzień Babc i

22 stycznia 
• Dzień Dziadka

3 lutego
• Międzynarodowy Dzień 

Walki z Rakiem 
 
8 lutego

• Tłusty Czwartek 
 
11 lutego

• Światowy Dzień Chorego

13 lutego
• Ostatki

14 lutego 
• Popie lec 

14 lutego 
• Dzień Zakochanych  

- Walentynki 

23 lutego 
• Ogólnopolski Dzień Walki  

z Depresją

StyczeńGrudzień

Luty
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 Flexifit 
Płytka

www.salts.pl     I    bezpłatna infolinia 800 633 463    I    info@salts.pl

NATURALNA 
OCHRONA

Nacięcia w płytce zapobiegają  
załamywaniu się  płytki  umożliwiając 

jej krawędziom dokładne 
przyleganie do skóry wokół 
stomii co zabezpiecza skórę stomii co zabezpiecza skórę 

przed podciekaniem treści jelitowej.

NATURALNE 
NACIĘCIA

Unikalna płytka Flexifit® 
z pięcioma nacięciami idealnie 
dopasowuje się do naturalnych 
kształtów ciała dając poczucie 

bezpieczeństwa nawet bezpieczeństwa nawet 
w przypadku przepukliny.

NATURALNE 
DOPASOWANIE

Doskonała elastyczność 
i przyczepność, jak również 
kształt płytki umożliwiają 

idealne dopasowanie 
do kształtu każdego brzucha.do kształtu każdego brzucha.

NATURALNY 
KSZTAŁT

płytki Flexifit® 
pozwala jej na podążanie 

za ruchem ciała



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

E-MAIL

NAZWISKO

NR DOMU

NR	TELEFONU

NR	MIESZKANIA 	KOD	POCZTOWY 	MIEJSCOWOŚĆ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. K. Dickensa 27 lok. 27, 02-382 Warszawa (dalej Fundacja) moich da-
nych 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 stowarzy-
szonym. 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.

ZAMÓW	PRENUMERATĘ

Data	i	czytelny	podpis

..............................................................

Tekst: Agata Passent

Od czasów, gdy powstały serwisy takie jak amazon, alle-
gro, ebay czy zalando przestałam wierzyć w Świętego Miko-
łaja. Jasne, że nie wierzyłam w niego już od dziecka, kiedy to 
wujkowi Sławkowi odkleiła się biała sztuczna broda i wypadła 
spod czerwonego płaszcza jedna z poduszek markujących 
brzuch. Jednak przecież przez wiele lat, aż do rozpowszech-
nienia się w naszej części świata handlu internetowego, 
a szczególnie parę dekad temu w czasach siermiężnego PRL 
znalezienie obłędnego prezentu czy prezentów pod choin-
ką (czy w przypadku Mikołajek w skarpecie lub bucie) było 
chwilą magiczną. Po prostu mieliśmy mniej. Otaczało nas 
mniej przedmiotów. Znaleziony w pudełeczku prezent często 
był autentycznie wyczekany. Wyczekany dlatego, że wcze-
śniej nie dało się go kupić, był trudny do zdobycia. W moim 
dzieciństwie były to tzw. żelaźniaki czy autka matchbox. Dziś 
dostępne w każdym markecie, a często nawet na stacji ben-
zynowej. Dorosłym szaloną radość sprawiały np… szampo-
ny! Przecież w latach 80. nawet salony fryzjerskie cierpiały 

w prezencie

FELIETON

na brak szamponów i sama pamiętam jak ludzie przywozili 
szampony hurtowo z wczasów nad Balatonem jako rodzaj 
zdobyczy. Opakowania po zwykłych produktach takich jak 
kosmetyki czy puszki po napojach zdobiły mieszkania… Dziś 
w sklepie i w sieci są tysiące produktów do włosów, które to 
produkty obiecują, że z łysiny zrobią nam afro albo z suchych 
kręconych loków zrobią lśniące proste. Osoba obdarowywa-
na miała wtedy poczucie, że ktoś kto ten prezent wyczarował 
musiał być zaiste święty, bo albo wystał go w kolejce, albo 
właśnie zdobył gdzieś na ciuchach czy podróży “na zachód”. 
Dar nie był tylko przedmiotem, lecz okazaniem dużego wysił-
ku i zaangażowania.

Nie zachęcam rzecz jasna do podgrzewania sentymentu 
do czasów socrealu jednak dzisiaj, gdy żyjemy w czasach nie-
ograniczonej i nadużywanej konsumpcji, konsumpcji która dla 
wielu osób stała się wręcz uzależnieniem, wolałabym zamiast 
kolejnej ładnej czy praktycznej rzeczy dostać coś, co jest dla 
mnie samej trudne do osiągnięcia. Dziś chyba wszystkie rze-
czy można kupić nie ruszając pupy z kanapy. Filiżankę por-
celanową, antyczną biżuterię, świeżego jesiotra, odżywkę dla 
mięśniaków wyciskających na siłce, bilety do teatru, rakietę 
tenisową, wycieczkę czy samochód - obkupić można każdego 
poświęcając na to np. przerwę lanczową lub klikając w telefon 
pod stołem podczas nudnego zebrania lub szkolenia.
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FELIETON

Należę od osób, które lubią oszczędzać, a potrzeby mam 
niewielkie. Mam stary skromny samochód, umrę pewnie 
w tych samych dżinsach, które noszę od lat, lubię lakiery do 
paznokci, ale wszystkie usychają jak paprotki bez wody na 
parapecie, bo nie mam czasu na manicure. Mimo że prowa-
dzę program o literaturze w telewizji to nawet książek nie 
kolekcjonuję - regularnie wypożyczam je w osiedlowej bi-
bliotece. Gadżety elektroniczne przerażają mnie jak wście-
kłe ratlerki. Nie używam ich, bo trudno przyswajam nowin-
ki technologiczne zbyt mądre na mój analogowy móżdżek. 
Jeszcze nawet nie opanowałam apki do zamawiania jedzenia 
przez internet. Może dlatego, że lubię rozmawiać przez te-
lefon z pewnym Hindusem z indyjskiej restauracji, do której 
dzwonię zamawiać przysmaki z pieca tandoori. Trudno mi coś 
sprezentować. Nie lubię też zagracać mieszkania czy szaf i nic 
prócz wspomnień nie kolekcjonuję.

Dedukując zatem z powyższych danych: ktoś, kto chce mi 
zrobić prezent mikołajkowy czy z okazji Hanukkah, Bożego 
Narodzenia, Nowego Roku powinien zrobić jakiś dobry uczy-
nek. Oczywiście, nie jestem aż taką dobra samarytanką, bym 
ten dobry uczynek oddała komuś. Niech ten uczynek będzie 
dobry dla mnie! Darczyńco, w prezencie zrób za mnie coś, 
czego ja szczerze nienawidzę robić. 

        Oto moja lista wymarzonych prezentów: 

1. Dostałam wezwanie od fiskusa, że zapomniałam 
w 2013 roku załączyć jakiś kwitek. Znajdź mi w moim 
bałaganie ten kwit albo traf do odpowiedniego poko-
iku w wielkim urzędzie w mojej sprawie i zapłać karę, 
albowiem nic mnie tak nie przeraża jak fiskus. 

2. Zmień mi w aucie opony na letnie. Nie cierpię cze-
kania pod warsztatem wulkanizacyjnym. 

3. Zaprowadź mojego syna na kolejną wizytę do or-
todonty (te jęki, narzekania, a ile jeszcze, a ta żuchwa to 
to, a ta szczęka to tamto). 

4. Przez cały styczeń wyprowadzaj mojego psa Ko-
reczka na nocny spacer, szczególnie gdy ulica jest posy-
pana solą i biedne stworzenie cierpi, gdy łapki go pieką 
od tej cholernej chemii - trzeba zakładać mu psie buty 
albo nosić na rękach do parku. 

5. W niedzielny poranek zawieź mojego syna na tur-
niej piłkarski z Warszawy gdzieś daleko, zwykle co naj-
mniej 20 km i kibicuj mu tam w nieogrzewanym balonie 
od dziewiątej rano do wieczora.

Pięknie dziękuję Ci, Święty Mikołaju, naprawdę Twoja świę-
tość będzie świecić w mym sercu blaskiem do następnych 
świąt. Szczególnie z tym fiskusem, jakbyś mógł na saniach 
tam podskoczyć do tych pań i zagadać jakoś… ■
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dotyczące

niezbędnik dla
profesjonalistów

w edukacji pacjentów
na temat stomii



www.STOMAlife.pl facebook.com/KampaniaStomaLife


