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Siedem razy świat
(bo raz to za mało)
- wywiad z Aleksandrą 
i Tomaszem Pawlickimi

W Ugandzie spoglądali w oczy 
wielkiemu gorylowi górskiemu, a w pry-
mitywnej chacie szamana Bribri od razu 
poczuli się bezpiecznie 
jak we własnym domu. 
Od Maorysów przy-
wieźli sobie tatu-
aże, symbolizujące 
ich wspólne życie, 
podróże i pracę.

Szczęśliwa mama
Roksana, stomiczka od kilku lat, a od 

niedawna mama. Szczęśliwa mama! Nam 
opowiada o swoim szczęściu i matczy-
nych lękach. O tym jak się zastanawiała 
czy stomia wytrzyma? Czy da sobie radę? 
A czy choroba się nie obudzi? 

Dobry wgląd
- wywiad z Markiem
Kościkiewiczem

Czy jest ktoś, kto nie zna piosenki 
„KOCHAĆ INACZEJ”? Przeboju,                      
w którym udało się uchwycić przekaz 
dotyczący tego wszystkiego, czym jest 
to uczucie. Mogła to zrobić tylko jedna 
osoba - Marek, Marek Kościkiewicz!               
Bo dla niego miłość - to siła napędowa.                           
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Witam Państwa serdecznie po raz pierwszy w tym miejscu. Od maja mam przy-
jemność pełnić funkcję Prezesa Zarządu STOMAlife. Dołączyłam do zespołu su-
per fachowców, z którymi wspólnie chcę realizować misję: pokazywanie stomikom                          
i ich otoczeniu, że życie może być przyjemne. Nie pouczamy nikogo ex cathedra                     
i nie mówimy jak żyć. Przyglądamy się historiom życia różnych ludzi, słuchamy o ich 
zmaganiach z trudnościami, ale też o radości płynącej z realizacji marzeń. Chcemy,                              
żebydzięki naszym działaniom stomicy włączali się do życia, nie bali wychodzić                                                                                                                                     
z domu, bo kluczem do szczęścia jest bycie z ludźmi i wśród ludzi. Dobre relacje                    
z innymi pozwalają PO PROSTU ŻYĆ. 

Życie ze stomią to nie choroba, a często możliwość zapanowania nad nią, wygra-
na - w mocowaniu się w długiej walce. O tym opowiadamy i będziemy dalej opowia-
dać w naszych codziennych działaniach i dużych kampaniach. Chcemy, żeby stomia 
przestała być tabu. Dlatego wspieramy naszych bohaterów i mówimy o ich życiu 
światu. A wszystko to po to, żeby stomik nie spotykał barier, kiedy chce nauczyć się 
nurkować, chodzić do przedszkola, pracować w restauracji, latać samolotem albo 
zdobywać górskie szczyty.

Życzę Państwu pięknych letnich dni i zapraszam do lektury naszego magazynu.

Wydawca Po Prostu Żyj
Dorota Minta

Najwyższe temperatury powietrza w skali roku, w świecie roślin okres dojrzewa-
nia nasion i owoców, a w świecie zwierząt okres wydawania na świat nowego poko-
lenia oraz przygotowania go do samodzielnego życia... To PO PROSTU LATO! Lato, 
lato, lato ejże ty - jak śpiewł Grechuta! Urodzaj i dobro natury! To karykaturalna twarz 
na sławnym obrazie Giuseppe Arcimboldo. Twarz stworzona z wielu odmian warzyw 
i owoców, z akcentami zbóż, usta z groszku, włosy z winogron, śliwek i gruszek...
PO PROSTU dosadne pokazanie jak bogate potrafi w plony być lato. A to wszystko 
w pięknych ramach z kwiatów i zielonych pędów! I jak go nie pożądać? Jak go nie 
uwielbiać?

Rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równo-
nocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy                                
21 czerwca a 23 września. A w czasie najkrótszej nocy w roku czyli z 21 na 22 czerw-
ca obchodzone jest święto związane z przesileniem letnim. W krajach anglosaskich 
to Midsummer, w germańskich Mittsommerfest, a w słowiańskich to - Noc Kupały. 

W Polsce znana jako Sobótka lub Noc Świętojańska. Przypada ona z 23 na                             
24 czerwca, w wigilię św. Jana. Wiąże się z kultem słońca niosącego ożywczą  moc                      
i obietnicę plonów. Palenia ognisk, tańczenia, śpiewania i puszczania wianków na wodę. 

To czas energii i radości. I oby taki dla Państwa był! Energetyczny, słoneczny                
i obfity w plony! 

PO PROSTU niech to będzie „letnia bomba” zdrowia i uśmiechu. 

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

Katarzyna	Błażejewska-Stuhr
Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym oraz psychodietetyki Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej, właścicielka studia dietetyki. Ekspert wielu pro-
gramów telewizyjnych i radiowych. Propagatorka ruchu slow 
food z nadmiarem energii, którą wykorzystuje na tworzenie 
nowych przepisów, edukację innych i pracę w teatrze.

Bianca-Beata	Kotoro	
Człowiek renesansu. Zodiakalny Lew. Działa pomiędzy Eros                   
a Tanatos. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psycho-
onkolog, wykładowca, edukator. Od wielu lat ekspert telewi-
zyjny i radiowy. Z pierwszego wykształcenia magister sztuki, 
artysta grafik, projektant wnętrz, fotografik. Laureatka kilku 
prestiżowych nagród, autorka i współautorka wielu książek.
Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła w Polsce program 
opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wy-
łonioną stomią. „Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

Dorota Minta
Psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Absolwentka In-
stytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Peda-
gogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzi szkolenia 
i warsztaty uczące asertywności, komunikacji interperson-
alnej, kreatywności i rozwoju osobistego. Autorka pub-
likacji prasowych i ekspert w zakresie tematów psycholog-
icznych w mediach. Wykładowca psychologii na SGGW  
w Warszawie.

Jan	Ilkowski
Specjalista (II stopnia) neurolog. Kierownik Oddziału Neu-
rologii i Oddziału Udarowego SPZOZ w Nowym Tomyślu                          
w Zakładzie Medycyny Ratunkowej. Gruntowne wykształ-
cenie medyczne zdobył na Uniwersytecie Medycznym                                        
w Poznaniu. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pra-
cy z pacjentami z otępieniem. Profesjonalny i cierpliwy co ma 
niebagatelne znaczenie w jego fachu. Swoich podopiecznych 
pozostawia na krótko a każdą wolną chwilę spędza na wod-
nych szlakach, przemierzając je kajakiem.

prof.	dr	hab.	Piotr	Krokowicz
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Od począt-
ku swojej działalności zajmuje się chirurgią onkologiczną. 
Szczególnym przedmiotem zainteresowania było chirurgicz-
ne leczenie chorób jelita grubego i odbytnicy. Należy do 
pionierów chirurgii onkologicznej jelita grubego w Polsce.                                
Do Jego osiągnięć należy zorganizowanie Rejestru Polipowa-
tości Jelita Grubego. Autor wielu publikacji z zakresu chirur-
gii przewodu pokarmowego, których większość dotyczy le-
czenia nowotworów jelita grubego. Twórca szeregu procedur 
z zakresu chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego.

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

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.

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.

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.

Maja	Jaszewska
Dziennikarka, animator kultury. Autorka licznych artykułów 
i wywiadów publikowanych między innymi na łamach Sensu, 
Zwierciadła, Twojego Stylu, Elle, Jednoty, W drodze, Więzi 
i Tygodnika Powszechnego. Autorka książek „W co wierzę?” 
i „Psychologia mitów greckich. Rozmowy z doktorem Zeno-
nem Waldemarem Dudkiem”. Ewangeliczka reformowana. 
Nieustannie zakochana w Warszawie i jej burzliwej historii. 

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, uczestniczy 
w nocnych wyprawach do muzeum, jest wielbicielką festi-
walu „WATCH DOCS”, lubi oglądać przedstawienia teatrów 
ulicznych. 

Iza	Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Autorka tekstów 
o zdrowym żywieniu, psychologicznych, wywiadów z akto-
rami, pisarzami, piosenkarzami (m.in. z Martinem Scorsese, 
Leonardo DiCaprio, Penelope Cruz, Matthew McConau-
ghey, Tori Amos, Anne Sophie Mutter). Zajmuje się także 
tematami związanymi z kulturą. Pracowała w magazynie Gla-
mour, Maxim, Viva. Jej teksty ukazują się m.in. w Zwierciadle, 
Twoim Stylu, Sensie, Olivii.
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Andrzej	Piwowarski
Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie 
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – do-
radca ds. osób niepełnosprawnych. Aktywny społecznik, 
wolontariusz. Magister pedagogiki społeczno – opiekuńczej. 
Studia podyplomowe w zakresie orientacja i doradztwo za-
wodowe. Działalność społeczna w Polskim Towarzystwie 
Stomijnym POL-ILKO (od 1997) oraz w Stowarzyszeniu Wspo-
magania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA” (od 2002). 
Pasjonat turystyki rowerowej, tenisa stołowego, zwiedzania 
Polski, kibic sportowy, amator muzyki.

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

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

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

Monika	Stachura
Redaktor, dziennikarz, od 2011 związana z Wydawnictwem 
Zwierciadło, wcześniej współpracowała m.in. z „Gazetą Ban-
kową”, czasopismem edukacyjnym „Cogito” oraz Fundacją 
Ośrodka KARTA, współautorka książki „Stres na detoksie. 
Jedz i czuj się dobrze ze sobą”.

Przemysław	Styczeń	
Lekarz, specjalista medycyny estetycznej. Absolwent                 
Akademii Medycznej w Katowicach. Słuchacz Podyplomo-
wej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Szko-
leniowiec w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice.                          
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej                                                                                                                                     
i Anti-Aging oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran. Autor wielu artykułów prasowych z zakresu me-
dycyny estetycznej. Prowadzi gabinet medycyny estetycznej               
w Warszawie.
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Artysta,	Artysta	i	raz	jeszcze	Artysta,
i to przez wielkie A. Po prostu niesamowity człowiek! 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Po ukończeniu studiów z zakresu wzornictwa 
przemysłowego, zajął się projektowaniem, by w 1987 
roku założyć wspólnie z Dariuszem Krupiczem i Piotrem 
Kubiaczykiem zespół pop-rockowy, który z początku 
przyjął nazwę Mono, a następnie DE MONO. Przez wiele 
lat był liderem, gitarzystą, a także kompozytorem muzyki 
i autorem tekstów do największych hitów zespołu. Potem 
założył firmę fonograficzną Zic Zac Music Company. 
Wytwórnia wydała kilka premierowych płyt artystów                                                                           
i zespołów takich jak: Kayah, Kazik Staszewski, Andrzej 
Piaseczny, Mafia, Varius Manx, Elektryczne Gitary i innych. 
Poza działalnością dla DE MONO tworzył także m.in. 
dla Justyny Steczkowskiej, Patrycji Markowskiej, Dody, 
Krzysztofa Krawczyka czy Krzysztofa Cugowskiego,                     
a teraz też dla nowego pokolenia wykonawców (autor 
piosenki TAK BLISKO Rafała Brzozowskiego – 17 mln 
odsłon oraz POMIMO BURZ Antka Smykiewicza –                     
23 mln odsłon na YouTube).  Komponował i komponuje 
również na potrzeby branż filmowej, telewizyjnej                                                  
i reklamowej. A poza tym - serwuje ekstra przysmaki                      
w swojej restauracji na Wilanowie. Czy jest ktoś, kto nie 
zna piosenki „KOCHAĆ INACZEJ”? Przeboju, w którym 
udało się uchwycić przekaz dotyczący tego wszystkiego, 

DOBRY 
WGLĄD
wywiad	z	Markiem
Kościkiewiczem

Rozmawia: 
Bianca-Beata Kotoro

czym jest to uczucie. Mogła to zrobić tylko jedna osoba - Marek, 
Marek Kościkiewicz! Bo dla niego miłość - to siła napędowa.                           
A inność? Odmienność? Co ona oznacza? Czy jest ważna                                                                        
w życiu? Co  w ogóle jest znaczące? Może czas, który przyjdzie, 
oswoi...

Bianca-Beata	Kotoro:	Co	to	znaczy	INACZEJ?	Przecież	kocha	
się	PO	PROSTU!

Marek	 Kościkiewicz: Już wyjaśniam (śmiech). Piosenka była 
napisana w okresie, kiedy z zespołem dużo wyjeżdżaliśmy 
i koncertowaliśmy. Mieliśmy dłuższe i krótsze rozstania                                    
z ważnymi dla nas osobami. Te rozstania i tęsknoty bardzo 
różnie działały. Często rozłąka na tyle boli, że człowiek szuka 
innych alternatyw, aby ją złagodzić. Zastąpić czymś innym.                                    
A sam tytuł został wymuszony odgórnie, bo gdy ją zgłaszałem 
do ZAiKS’u tytuł KOCHAĆ był już wykorzystany, a żaden tytuł 
nie może się powtarzać, nie może być ponownie wykorzystany.                      
A więc szukałem jakiegoś prostego hasła. Często wtedy 
wyobrażam sobie, że ma to być hasło w stylu - tytuł filmu. Ma 
być zwięzłe, trafiające. Ten tytuł, ten zwrot, że coś można robić 
INACZEJ na tyle się przyjął, że zaczął być wykorzystywany                     
w zupełnie innych kontekstach. W kontekście różnych działań, 
odmienności, inności. Ta uniwersalność polegała na tym, że                
w jednym tekście chciałem powiedzieć, iż miłość jest uczuciem 
bardzo różnym, o różnym natężeniu, różnie interpretowanym. 

• • 
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Dla jednych miłość to jest przyjaźń, dla 
innych stuprocentowe oddanie, uczucie 
na śmierć i życie, jedni widzą w niej 
wolność a inni nie, dla jeszcze innych 
jest to rodzaj własności. Dużo tego 
może być. A do tego tekstu była dobra, 
fajna muzyka. To była dobra wizytówka 
De Mono, dobra wizytówka przekazu 
jaki chciałem i chcę tworzyć. 

B-BK:	 Gdzie	 Pan	 szukał	 i	 szuka	
inspiracji?

MK: Oczywiście w literaturze. Takim 
moim ulubionym autorem jest Milan 
Kundera, który w swoich powieściach 
głównie zajmuje się relacjami, relacjami 
na tle czasów, historii. Pisze o naszych 
lękach i o naszych fascynacjach. To on 
zastanawiał się co może się wydarzyć, 
jeśli w ułamku jednej sekundy nie 
rozpoznamy ukochanej osoby, pomylimy 
jej fizyczny wygląd z kimś innym? A jeśli 
nie rozpoznamy samych siebie?

B-BK:	 Niebanalny	 autor,	 i	 jakże	
wspaniała	 powieść	 „Tożsamość”,	
gdzie	 ludzie	 poznają	 siebie																																								
i	 odpowiadają	 sobie	 na	 pytania																										
o	własne	granice	tożsamości.	A	pana	
granice,	 pana	 zapatrywania	 dziś	 na	
miłość?

MK: Moje rozumienie czy interpretacje 
się nie zmieniły.  Miłość jest to rodzaj 
jakiegoś takiego współistnienia, relacji 
między ludźmi, który podlega cały 
czas wielu procesom. Jest to sytuacja 
bardzo, bardzo dynamiczna. 

B-BK:	Różnicująca	się?

MK:	Często ta różnica ma miejsce, gdy 
mówimy o miłość do dzieci, a mogę 
to powiedzieć, bo jest ojcem czwórki 
wspaniałych dzieci. Wiem, że czasem 
są rodzice, którzy potrafią zerwać więzi                      
z dziećmi. Choć jest to dla mnie 
osobiście niezrozumiałe. Czasem się to 
zmienia i różnicuje jak ludzie odkrywają 
siebie. Jak są w różnych fazach swojej 
relacji, w kolejnych etapach. Jak mocno 
się z tym mierzymy, gdy jesteśmy                      
w tak zwanym ostatnim punkcie, kiedy 
musimy dać sobie odpowiedź czy 
jesteśmy w stanie żyć z wadami, które 
widzimy w relacji, w człowieku. Czy 
damy radę? Czy czas na rozstanie? Czy 
damy radę teraz już nie tyle dawać, 
tylko rezygnować na rzecz drugiej 
osoby. Bo dawanie w tym wypadku jest 
dużo trudniejsze niż rezygnacja. A na to 
wszystko czy chcemy, czy nie przecież 
nakłada się nasze wychowanie, nasze 
zasoby rodzinne. Jeśli nie mamy tego 
wzorca tworzenia, bycia, rodziny, która 
jest podstawą, która pokazuje jak to 
utrzymać, to ciężko.

B-BK:	Oczywiście	utrzymać	w	sposób	konstruktywny,	a	nie	za	wszelką	cenę,	
bo	przecież	najtrwalsze	związki	to	te	oparte	na	pewnej	patologii.

MK:	 Jasne, że stawiamy na jakość. Na to, aby nasze dzieci miały taki dobry 
kręgosłup, dzięki któremu mogą „dobrze stać” i żyć. Dobry wzorzec, a to jest 
trudne w tak zwanych rodzinach patchworkowych, bo tym dzieciom się nie chce.                                                                                                        
A poza tym, mam wrażenie, iż rodzina na dzień dzisiejszy przechodzi duży kryzys. 
Ludzie tworzą rodziny „uwiązane” kredytami, opłatami obowiązkowymi, umowami. 
Czasem myślę, że to po prostu niewolnictwo. Mamy zbudowane zależności, które 
nas blokują, a nie tworzą. 

B-BK:	 I	 to	 jest	 to.	 Musimy	 jako	 społeczeństwo	 pamiętać,	 że	 nasze	 dzieci,	
kolejne	pokolenia	uczą	się	poprzez	modelowanie	a	nie	poprzez	słowa.	

MK:	 I to często takie, które nie mają pokrycia w czynach, zachowaniach                                           
i postawach. Spójrzmy, dorośli się rozstają, coś się nie udało, mówimy bywa. Ale 
jeśli są tam dzieci, to one najbardziej na tym cierpią. Nie mają bezpieczeństwa, 
tego bezpieczeństwa, które potem wpływa na ich poczucie własnej wartości, na 
ich relacje z innymi. 

B-BK:	 A	 brak	 poczucie	 własnej	 wartości	 nie	 sprzyja	 budowaniu	 otwartego	
społeczeństwa,	 łamania	 tabu,	 akceptowaniu	 tego,	 że	 świat	 nie	 jest	 jak																														
z	obrazka,	idealny,	równy,	prosty...	Co	możemy	robić,	aby	wzmacniać	ludzi?

MK:	To jest kwestia cywilizacyjna i świadomości ludzi do różnych przypadków. 
Czy to do tworzenia, czy demokratycznego patrzenia na każdego człowieka, na 
każdego obywatela. Świat nie jest doskonały, to jest jasne. A sytuacji tragicznych 
wydarzeń my się nie chcemy dotykać. Każdy chciałby, aby ten świat był doskonały. 
Z tematami trudnymi, przykrymi czy smutnymi my się spotykamy, ale tak na dobrą 
sprawę - ciężko jest nam na co dzień z nimi, więc unikamy ich. Nie da się ukryć, 
że trudne sytuacje są częścią naszego życia. Jest grupa ludzi, u których empatia 
jest na tak wysokim poziomie, że chcą pomagać, uczą akceptować odmienność. 
Obserwuję jak wiele ludzi walczy o prawa człowieka, ekologię czy też pomaga 
zwierzętom. Może to jest kwestia genów? Może kwestia wychowania? Uważam, że 
nie możemy wymagać od każdego człowieka, żeby miał jeden poziom wrażliwości! 
Nie dziwi mnie, że ktoś nie może patrzeć na krew, gdzie dla chirurga jest to 
codzienność. Mamy to szczęście, że nie przeżyliśmy wojny. Ludzie w jakimś sensie 
przyzwyczajają się do określonej sytuacji. Przeżywają i te sytuacje mogą mieć 
na nich ogromny wpływ. Dwa razy leżałem w szpitalu i wiem, że pewne rzeczy 
po pewnym czasie nie dziwią. Nawet to, że swoje potrzeby fizjologiczne trzeba 
załatwić do kaczki, przy innych. Dla mnie było to traumatyczne przeżycie: jak to 
tutaj, przy ludziach? Ale z upływem czasu, gdzieś ten wstyd odszedł i ta fizjologia 
była ważniejsza niż chęć bycia „eleganckim”.

B-BK:	Czyli	co	jest	ważne?

MK:	Wydaje mi się, że rzeczą ważną, istotna jest to, żeby tworzyć, organizować 
taką strukturę lub taki rodzaj funkcjonowania poszczególnych ludzi, żeby im się 
godnie żyło. Myślę, że duża jest tu rola naszego państwa. Tworzenie choćby 
domów opieki dla osób starszych. Niektórzy twierdzą, za innych, że miejscem,                                                 
w którym się możemy godnie starzeć jest rodzina. Tak, jeżeli jest to możliwe. Ale 
nie wszyscy ludzie starsi chcą być na garnuszku u rodziny. Chcą godnie żyć, do 
końca i po swojemu. 

B-BK:	Czy	tylko	czas	powoduje,	że	się	do	czegoś	przyzwyczajamy,	adoptujemy	
czy	coś	jeszcze	innego?

MK: Może pewnego rodzaju działania mogą wzmocnić, akcje, czy mówienie                                                                            
o danej rzeczy. Proszę spojrzeć, wprowadza się miejsca dla osób niepełnosprawnych, 
toalety odpowiednio przystosowane dla osób na wózkach. My widzimy te wszystkie 
miejsca. Czuje się wtedy, że w tej przestrzeni myśli się o ludziach, którzy są 
niepełnosprawni ruchowo. Wydaje mi się, że państwo się zmienia, szkoły zaczynają 
powoli przerabiać programy, w których uczymy się np. udzielania pierwszej 
pomocy, rozumienia pewnych zjawisk. Czyli ta rola dydaktyczna czy mówienie 
o tym jest bardzo istotnym elementem. Jesteśmy społeczeństwem, które coraz 
lepiej reaguje na potrzeby innych - nie tylko potrafi tolerować, ale i pomagać.

7

ZNANI

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (4)/ 2016



B-BK:	 A	 więc	 edukacja.	 A	 poprzez	
sztukę,	 jak	 w	 niej	 poruszać	 takie	
trudne	tematy	tabu?

MK: Szeroko rozumiana sztuka, muzyka, 
zajęcia plastyczne, uczestnictwo                           
w koncertach, wrażliwość na dźwięk 
a nawet sport - często jest gdzieś 
to odpychane na plan dalszy, mało 
istotne. A to nie prawda! Wrażliwość 
przekłada się na wszystko! Na każdy 
rodzaj pracy zawodowej. Obcowanie 
ze sztuką w każdym aspekcie życia 
jest niezwykle rozwijające. To się łączy 
z kulturą, poczuciem tożsamości,                                                
z naszym patriotyzmem, z czymś co jest 
budowane na bazie polskiej kultury. 
Czymś co jest przetwarzane i w jaki 
sposób pozwalamy na to, żeby inspiracje 
z zewnątrz były implementowane. 
Z drugiej strony pamiętając, że 
konkurencyjność nie jest zawsze taką 
dobrą siłą napędową  świata. Jest 
niestety to często taka konkurencyjność 
komercyjna, która powoduje olbrzymią 
potrzebę zarabiania pieniędzy, często 
wynikających z chciwości. A to jest 
groźne na dłuższą metę dla świata                     
i ludzi. To niszczy pewien porządek, 
ważny dla dobrego funkcjonowania.

B-BK:	Ale	młodzi	w	tym	dorastają.
Nikt	im	nie	daje	alternatywy.

MK:	Tak, ich świadomość jest budowana 
w oparciu o te wartości co widać. Rośli 
w tej a nie innej kulturze. Na przykład 
na rynku muzycznym ekspansja muzyki 
anglosaskiej jest na tyle silna, że nie 
wszyscy rozumieją, iż wspieranie tego 
naszego polskiego rynku jest tym 
bardziej niezwykle ważne. To jest 
poniekąd budowanie naszej tożsamości. 
Za chwilę nie będzie żadnej różnicy co 
europejskie a co amerykańskie. Myślę, 
że sztuka to jest też to, co nas otacza. 
Stan i wygląd naszych ulic jest daleki 
od tego, co byśmy chcieli widzieć. Taki 
niesamowity, kiczowaty, palący w oczy 
obraz. Wszystko sprowadza się do 
kwestii czym jest wychowanie i nauka. 
Przecież pewne przedmioty związane 
ze sztuką powinny być w programie 
obowiązkowe. 

B-BK:	 A	 wychowanie	 do	 życia																															
w	rodzinie	jako	przedmiot?

MK:	 Tak, ale dobrze prowadzony. 
Tak, aby wiedza pozwalała dobrze 
młodym ludziom funkcjonować                                                  
w związkach i rodzinie. Zauważyłem, 
że ilość przemocy, którą akceptujemy, 
rośnie stale, podnoszenie głosu                         
czy krzyk w sytuacjach, w których                   
np. dziecko czegoś nie wie, nie rozumie, 
traktujemy za normę. Zła, fatalna 
komunikacja międzypokoleniowa,                      

a zbiegiem czasu te nasze dzieci już 
na niewiele rzeczy reagują. Wierzę, że 
można wychowywać bez tej przemocy, 
krzyku i szarpaniny. Jest to trudne, ale 
możliwe. Stawianie malucha do kąta – 
dla dziecka to jakby szło do więzienia, 
przynajmniej na początku. Po co? Była 
taka książka w latach 70, według której 
był zakaz przytulania płaczących dzieci. 
Nie było tam dopisków, zastanów się 
dlaczego płacze, co się dzieje? Czy to 
rzeczywiście manipulacja dorosłym? 
Płacze, to nie przytulasz. Czyli dziecko 
całą noc płacze a ja do niego nie 
przychodzę. I nikt nie pomyśli, że ono 
czuje się opuszczone, że może coś mu 
dolega.

B-BK:	Bo	postępuję	według	instrukcji,	
bez	wglądu	i	świadomości.

MK: A świadomość jest przecież 
bardzo istotna do podejmowania 
działań, decyzji. Czasami podejmujemy 
decyzje szybko, które ułatwiają nam 
życie - to dotyczy wszystkiego – od 
błahych do poważnych spraw. W swoim 
życiu podjąłem masę decyzji, które 
pewnie teraz rozwiązałbym inaczej. 
Mamy tyle źródeł i informacji, musimy 
się nauczyć myślenia i interpretować 
pewne kwestie. Musimy się nauczyć 
co czytać i jak to interpretować. 
Teorie nawzajem się wykluczają. 
Może dlatego właśnie ważne jest 
wykształcenie i to, żebyśmy więcej 
czytali i szukali różnych odpowiedzi. 
Oglądałem ostatnio program,                                                                                      
w którym pewien satyryk amerykański 
krytykował interpretowanie faktów, 
które są podawane przez programy 
poranne jako niusy. Gdzie fakty 
naukowe, medyczne tak są przekręcane 
i upraszczane, że okazuje się, iż np. 
kawa wpływa znakomicie na kobiety                  
w ciąży i płód. Badania były robione na 
szczurach (śmiech). 

B-BK:	 Czyli	 trzeba	 szukać	 i	 docierać	
do	wiedzy.

MK:	 Tak, zdecydowanie. A jeśli nie 
wynieśliśmy tego z domu, nic straconego 
- jest masa świetnej literatury. Być może 
gdzieś po drodze zgubiliśmy potrzebę 
autorytetów, takich ludzi, na których 
moglibyśmy polegać. Takich, którzy 
nie głosiliby jakiegoś poglądu tylko 
dlatego, że otrzymują za to solidną 
zapłatę od przemysłu. W mediach zaś 
tworzenie programów nie tylko, żeby 
przyciągnąć widza przed telewizor, ale 
takich z jakąś misją, przesłaniem.  

B-BK:	Czyli	jaka	rada?

MK:	 Być ciekawym świata i nie 
szukać tylko taniej rozrywki! Podnosić 
jakość naszego życia. Ja na przykład                                            
w trudnych okresach mojego życia, 
a było ich sporo, szukałem książek, 
literatury jak sobie z tym poradzić, 
co zrobić. Nie koniecznie trzeba iść 
do psychologa, wiele rzeczy można 
zrozumieć samemu.

B-BK:	 Tak,	 ale	 trzeba	 mieć	 chęć																										
i	otwartość	na	zmianę.	Poszukiwać.

MK: Cały czas szukam odpowiedzi 
na wiele tematów i ulegam pewnej 
interpretacji pewnych faktów, ale 
natychmiast staram się znaleźć drugą 
stronę i przede wszystkim znaleźć 
własną odpowiedź. Dotyczy to wielu 
dziedzin życia. Zdrowia też. Jeśli mam 
wybity bark i słyszałem, że są trzy 
sposoby operacji, to ja chcę wiedzieć 
jakie. Chcę wiedzieć jacy lekarze są 
rekomendowani. Bo jeśli chcemy 
naprawić samochód to mechanika do 
naszego auta będziemy poszukiwali 
i dopytywali się różnych osób. 
Natomiast jak idziemy do szpitala, 
to od razu wierzymy i zakładamy, że                                             
w każdym otrzymamy taką samą 
opiekę. A przecież w każdym zawodzie 
są lepsi i gorsi, mogą zrobić krzywdę 
choć są lekarzami. A więc należy pytać, 
szukać odpowiedzi i być otwartym na 
zmiany. A przede wszystkim mieć wgląd 
w siebie. ■
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O	 męskości	 w	 dzisiejszym	 świecie,	 o	 tym	
kto	 ją	 definiuje	 i	 czy	 rzeczywiście	 jest	 ona	
w	 kryzysie,	 o	 tym	 co	 kobiece,	 a	 co	 męskie	
rozmawiam	z	wybitnym	terapeutą	Krysztofem	
Klajsem, który jest psychologiem klinicznym, 
psychoterapeutą i superwizorem. Członkiem 
M.Erickson Gesellschaft fur Klinische Hypnose 
w Monachium oraz Advisory Board Jane A. 
Parsons-Fein Training Institute w Nowym Jorku. 
Prowadzi zajęcia szkoleniowe z zakresu hipnozy 
i terapii ericksonowskiej w Austrii, Chinach, 
Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, w RPA, 
Meksyku, Hiszpanii. Dyrektor Polskiego Instytutu 
Ericksonowskiego. Wspaniały nauczyciel. Mąż, 
ojciec. Współautor genialnej książki: „Mężczyzna 
od podszewki”. 

M Ę S K I 
Ś W I A T 
wywiad	
z	Krzysztofem	Klajsem

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Bianca-Beata	 Kotoro:	 Kryzys	 męskości?	 Czy	
rozkwit	kobiecości?	Kto	definiuje	świat	kobiet	
a	kto	świat	mężczyzn?

Krzysztof	 Klajs: Cały świat mężczyzn był 
definiowany przez mężczyzn i cały świat kobiet 
był definiowany też przez mężczyzn. To sławne 
niegdyś niemieckie 3 razy K: Küche, Kinder, Kirche 
(czyli kuchnia, dzieci i kościół). To nie przyniosło 
nic dobrego. Jak pamiętasz mieliśmy w związku  
z tym to, co z medycznego punktu widzenia 
doprowadziło do wielu zmian czyli histerii wśród 
kobiet. W związku z taką definicją kobiety zaczęły 
chorować w sposób widoczny, również te młode. 
Ale dla samych mężczyzn, to że oni definiowali 
świat mężczyzn to było dobre - kłopot polegał 
jednak na tym, że ta jednostronna definicja była 
w ogólnym rozrachunku niedobra dla samego 
świata, gdyż wiązało się to ze światem przemocy 
oraz walki bardziej o dominację niż o współpracę. 
Można powiedzieć, że w jakimś wątku ta definicja 
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doprowadziła do tych kataklizmów jakie mieliśmy.  No i teraz  
kobiety się podniosły i stwierdziły chórem, że mężczyźni 
nie będą ich określać. I to jest bardzo ważne, dobre. 
Ale jednocześnie wahadło trochę jakby się przechyliło                          
w druga stronę. Teraz część mężczyzn w ogóle  wycofała 
się z definiowania świata - zatem kobiety z rozpędu tak jak 
zaczęły same siebie definiować - i to było super, zaczęły też 
definiować mężczyzn -  i to jest owa tragedia. 

B-BK:	Dlaczego?

KK:	Bo w ten sposób mężczyzna może nauczyć 
się jak być miłym, przyjaznym chłopcem, 
odpowiednim mężem... Natomiast nie 
nauczy się jak być mężczyzną, bo 
tego może się nauczyć tylko wśród 
mężczyzn. 

B-BK:	 Można	 powiedzieć,	 że	
w	 wielu	 miejscach	 mężczyźni	
abdykowali	ze	swojej	roli.	

KK:	 Tak, abdykowali z roli 
mężczyzn w ogóle - uznając, 
skądinąd  słuszną krytykę, że 
mężczyźni nie powinni definiować 
całego świata a zwłaszcza świata 
kobiet.

B-BK:	Ale	teraz	 jest	 taka	sytuacja	 -	
trzy	 kobiety	walczą	 o	władzę	 i	wpływy					
w	Polsce.	Część	z	nich	mówi,	że	atutem	jest	
to,	iż	są	kobietami.	

KK:	 To jest to - jak wcześniej podważyliśmy to, że jest 
atutem, że ktoś jest mężczyzną, wychodzi i mówi: ja będę 
rządził, jestem mężczyzną - to jest absurd! Wychodzą 
kobiety i mówią: my mamy atut, bo jesteśmy kobietami - to 
jest dokładnie ten sam absurd - tyle tylko, że odwrócony. 

B-BK:	A	więc	to	wahadło	wahnęło	się	w	drugą	stronę															
i	większość	mężczyzn	abdykuje.	

KK:	 Teraz tak żądamy parytetu. Można się nad tym 
zastanawiać czy to jest dobre, czy złe. Co przyniesie                              
w polityce czy w sejmie... Ale ciekawe jest to, iż nie słyszałem 
o parytecie wśród nauczycieli w szkole, są tam same kobiety, 
a w przedszkolach to już w ogóle. 

B-BK:	Tam	nie	ma	wołania	i	chęci	do	zmian.	Przecież	do	
szkoły	chodzą	i	dziewczynki,	i	chłopcy.

KK: Prawda? Zobacz, jeżeli chłopcy mają same 
nauczycielki i żadnego nauczyciela, to nie ma tam miejsca 
na kształtowanie wzorców związanych z płcią. Słyszałaś, aby 
ktoś wołał o parytet w szkole? Przecież byłoby to żądanie 
równie rozsądne, jak żądanie parytetu wśród polityków. 

B-BK:	 Ale	 jeśli	 mężczyźni	 mieliby	 pójść	 do	 szkoły	
czy	 przedszkola,	 to	 natychmiast	 wyszłaby	 kwestia	
ekonomiczna	 i	 natychmiast	 wszyscy	 musieliby	 dostać	
wyższe	wynagrodzenia.

KK:	 Tak, oczywiście. W tej resztce opresji mężczyzn 
wobec kobiet wiadomo, że zawody sfeminizowane oznaczają 
zawody gorzej płatne. Tak więc mężczyzna ma kłopot, bo tak 
w żłobku nie ma wychowawców tylko są wychowawczynie,                  
w przedszkolu także, a w szkole są nauczycielki, w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych nie ma mężczyzn, tylko są 
kobiety i wśród nauczycieli akademickich w wielu wymiarach 
są w większości - kobiety.

B-BK:	Chociaż	profesorami	są	w	większości	mężczyźni.

KK:	Właśnie.

B-BK:		Brakuje	wzorców	kształtowania	
się	 na	 zewnątrz	 rodziny.	 A	 w	 samej	
rodzinie?

KK: Ok, mówimy - samotna 
matka wychowująca dziecko 
i to jest taka zbitka słowna. 
Prawda? Dlaczego nie mówimy 
samotny ojciec wychowujący 
dziecko? Zauważ, że dziecko                                                    
w tym momencie jest bezpłciowe! 
Nie mówimy samotna matka 

wychowująca córkę czy samotna 
matka wychowująca syna, a to 

przecież jest istotna różnica. Jeżeli 
matka wychowuje syna to jest pytanie 

do jakiego wieku może go wychować, 
a od jakiego wieku nie jest w stanie go 

wychować. Może mu dużo opowiedzieć                    
o miesiączce, ale to chłopca raczej nie interesuje           

i w rozwoju mu raczej nie pomoże. 

B-BK:	Z	dziewczynką	jest	dokładnie	na	odwrót,	gdyby	
ojciec	wychowywał	dziewczynkę	to	nie	mógłby	jej	za	dużo	
opowiedzieć	o	miesiączce	w	kontekście	doświadczeń...

KK:	 Bo nie ma uwzględnionych aspektów psycho-
logicznych. Kobieta nie wie co to znaczy być mężczyzną, 
natomiast może wiedzieć co to znaczy taki mężczyzna, który 
jej się podoba w sensie emocjonalnym.

B-BK:	Może	być	miły,	dobry,	zadbany...

KK:	 Właśnie. I to ona kształtuje taki model chłopca 
jeżeli ma syna, który wie - jak zadowolić kobietę. Taki miły 
chłopiec, wie jak to zrobić, żeby mama była zadowolona!                                   
No niestety, on nie czuje się z tym dobrze, bo nie wie jak być 
sobą. Świetnie się uczy jak grać pewną rolę. 

B-BK:	 Ale	 na	 pytanie:	 kim	 ja	 jestem?	 Nie	 zna	
odpowiedzi...

KK:	 Bo oczywiście biologicznie jest mężczyzną                                          
a psychologicznie, nie wie - bo ma słaby kontakt z ojcem                      
i ma same nauczycielki i wychowawczynie, a w związku z tym 
nie ma obok siebie męskiego wzorca. Czasami jest tak, że 
trafi do pracy zdefiniowanej przez środowisko mężczyzn, 
można to nazwać umownie taką późną edukacją, ale nie 
zawsze ma takie szczęście. 

„                                  
... jeżeli 

chłopcy mają 
same nauczycielki 

i żadnego nauczyciela, 
to nie ma tam miejsca 

na kształtowanie 
wzorców związanych 

z płcią
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B-BK:	 To	 przyjrzyjmy	 się	 prawnej,	
rodzinnej	ścieżce.

KK:	W sądach rodzinnych jeśli są spory 
wśród rodziców kto ma sprawować 
opiekę,  rozstrzygają je kobiety. I nie 
chodzi o jednostkowy zarzut, że ktoś 
tu jest nie obiektywny, ale chodzi                             
o to, że jest to bardzo szczególny punkt 
widzenia. W większości wypadków 
można powiedzieć, że ojcowie czują się 
pokrzywdzeni rozstrzygnięciem. Czy 
słusznie czy nie słusznie - to jest inna 
sprawa. Ale nie czują, że po tej drugiej 
stronie rozważono ich męski punkt 
widzenia. 

B-BK:	 Czyli	 matka	 i	 ojciec	 są	
zapraszani	 na	 konsultacje	 i	 znowuż	
kobiety	rozmawiają...

KK:	 I on dalej ma przekonanie, że 
w sprawie jego i jego dziecka podjęły 
decyzję same kobiety. Więc jeżeli ma 
spór z kobietą, to w tej sytuacji łatwo 
mu jest przypisać tym kobietom np. złe 
intencje. W związku z tym, tak jak czuje 
się w konflikcie z żoną i spostrzega ją 
jako opresyjną, tak i tu pozbawiany 
jest czegoś słusznie czy nie - to i tak 
przeżywa, czuje, że teraz te kobiety -                                                                                    
w tym sądzie czy ośrodku dalej go 
gnębią jak ta żona.

B-BK:	 Możemy	 przypuszczać,	 że	
gdybyśmy	 spróbowali	 wyrównać	
jakoś	te	proporcje,	to	część	mężczyzn	
chętniej	 na	 przykład	 płaciłaby	
alimenty,	zamiast	się	ukrywac.

KK:	 Tak, bo jeśli coś mi każą, to ja 
nie będę tego robić! Ale skutek jest 
taki, że ten chłopiec nie ma kontaktu 
z ojcem. Bardzo często jest tak, że 
jeżeli jest rozwód i tam jest mały 
chłopiec to kobiety mówią: no tak, ale 
to dziecko nie chciało się kontaktować 
z ojcem. Gdybyśmy przywołali sobie 
taką narrację: nie chciało jeść - to nie 
jadło, tydzień nie jadło, miesiąc nie 
jadło, rok nie jadło - no nie chciało, aż 
umarło - a dlaczego? No bo nie jadło. 
A dlaczego? Bo nie chciało? A dlaczego 
umarło? No bo nie chciało jeść! To jest 
absurd!!! Dziecko nie chodzi do szkoły. 
A dlaczego nie chodzi? Bo nie chciało… 
miesiąc, rok – nie nauczyło się pisać 
ani czytać. Często matka mówi, że nie 
chciało... Pytanie jest kto powinien 
to zapewnić?  Na kim ma spoczywać 
obowiązek zapewnienia dziecku 
warunków do dobrego rozwoju?                       
Ano na tym rodzicu, który w wyniku 
rozstrzygnięć sądu dostał codzienną 
opiekę. Ale co to znaczy? To, że dziecko 
ma prawo do kontaktu z obojgiem 
rodziców! 

B-BK:	 Czyli	 ten,	 który	 „dostaje”	
powienien	to	zapewnić.

KK: Matka nie bez powodu rozstaje 
się z mężem, ojcem ich dzieci. Często 
nie chce go widzieć, często jest zła, ma 
poczucie krzywdy, czuje się oszukana, 
pobita itd. W związku z tym ona nie 
chce widzieć tego mężczyzny, ale to 
nie znaczy, że to dziecko, szczególnie 
chłopiec nie chce widzieć tego ojca. 

B-BK:	 Matka	 musi	 niestety	 to	
rozdzielić.	 Swoje	 poczucie	 krzywdy	
oraz	 to,	że	ona	dostała	dziecko	 i	ma	
zapewnić	mu	kontakty	z	ojcem.

KK:	 A jak wiesz, jest to bardzo 
emocjonalne i o jego sprawy nikt nie 
dba. Jeżeli jest to chłopiec to mamy 
dramat gotowy, ponieważ chłopiec 
nasiąka niechęcią matki do tego 
mężczyzny - czyli nasiąka niechęcią do 
swojego ojca - czyli nasiąka niechęcią 
do połowy siebie, do swojej męskiej 
części. I musi sobie z tą niechęcią radzić! 
Staje się „idealnym” facetem, idealnym 
kochankiem. Ale w pewnym momencie 
zrywa się z tych układów, ponieważ nie 
czuje, że to  jest coś w czym on jest.                 
On tylko gra świetnie tę rolę, ale nie jest 
tym kimś. Myśli - ja tylko znam tę rolę, 
wiem jak się zdobywa kobiety, jak się                                                               
je zadowala. Ale ja niestety tylko gram 
TĘ ROLĘ!

B-BK:	Mężczyźni	są		w	sytuacji	ofiar,	
a	to	oczywiście	przeczy	stereotypowi	
męskiemu.

KK:	 Mężczyzna ofiarą - to jest 
niemęskie! Więc kto będzie mówił 
głośno - ja jestem gnębiony! Mężczyzna 
- albo się obraża, albo się wycofuje, 
abdykuje, albo się gdzieś miota ze swoją 
złością, a to nie jest konstruktywne. To 
nie buduje męskości. ■

Na ciąg dalszy zapraszamy 
do jesiennego numeru 
Po Prostu Żyj
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Tekst: Fundacja STOMAlife

Czy	 istnieją	 według	 Was	 jakieś	
tematy,	 których	 nigdy	 w	 życiu	 nie	
poruszycie	w	waszej	twórczości?

ZP:	 Twórcy zawsze powinni mieć 
dowolność artystyczną, szukać różnych 
środków wyrazu by bawić, ale również 
prowokować do dyskusji. Artysta                           
w różny sposób powinien mówić również 
o problemach społecznych, które często 
są trudne i pomijane. Na ostatnim 
albumie “Kobiety” mówimy m.in                           
o przemocy domowej, alkoholiźmie czy 
gwałtach zbiorowych na kobietach. Nie 
boimy się trudnych tematów.

W	 ramach	 kampanii	 społecznej	
,,STOMAlife.	 Odkryj	 stomię”	
dotykamy	 kwestii	 związanych																																																																						
z	 codziennym	 funkcjonowaniem	
stomików.	 Pokazujemy	 pozytywne	
aspekty	 życia	 związanych	 z	 nami	
stomików.	 Przeciwstawiamy	 się	
społecznemu	 przekonaniu,	 że	
stomia	 ogranicza,	 pokazujemy,	 że	
posiadając	stomię	można	realizować	
wszystkie	swoje	marzenia.	Pomimo	
tego	 temat	 stomii	 jest	 ciężki																								
w	 komunikacji	 prasowej.	 Chcemy	
oswajać	 społeczeństwo	 jednak	
trafiamy	 na	 bariery.	 Dlaczego	
według	 Was	 ludzie	 mają	 problem																				
z	rozmowami	na	trudne	tematy?

ZP: Być może z wygody. Ludzie 
przede wszystkim lubią czytać, oglądać                                        

i słuchać o rzeczach dobrych i przyjemnych. 
Uważamy jednak, że trzeba być otwartym na 
te tematy, które wymagają więcej refleksji. 

Na	ostatniej	Waszej	płycie	znajdują	się	
teksty	dogłębnie	poruszające	ciemniejsze	
strony	 ludzkiego	 życia.	 Dlaczego	
zdecydowaliście	 się	 na	 tak	 trudną	
tematykę	utworów?

ZP:	 “Kobiety” to album, który miał być 
głęboki i skłaniający do refleksji. Dziesięć 
historii, które opowiadają trudne relacje 
pomiędzy kobietą a światem nas otaczającym. 

TRUDNE SPRAWY
PECTUS

Twórcy zawsze powinni mieć 
dowolność artystyczną, szukać różnych 
środków wyrazu by bawić
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Pomogły nam w tym utalentowane i niezwykle 
doświadczone artystki. Zaprosiliśmy kobiety, 
dla których skomponowaliśmy specjalne 
utwory. Dlatego ten album jest tak wyjątkowy 
i autentyczny.

Takie	 tematy	 poruszane	 w	 utworach	
sprzedają	 się	 dość	 ciężko.	 Współczesna	
widownia	 w	 kulturze	 poszukuje	 raczej	
oderwania	 od	 codziennych	 problemów,	
wybierając	 prostotę	 i	 łatwość	 odbioru.	
Historie	 poruszane	 w	 waszych	 piosenkach	

wymagają	 jednak	 refleksji.	 Mam	 tutaj	 na	
myśli	np.	słowa	piosenki	śpiewanej	z	Kayah,	
w	 której	 poruszacie	 kwestie	 związane																										
z	ofiarami	wojennych	gwałtów	czy	śpiewany	
przez	 Grażynę	 Łobaszewską	 utwór																																		
o	domowej	przemocy.	Czy	nie	było	to	dość	
ryzykowne?

ZP:	 Wymyśliliśmy koncepcję albumu, 
który byłby podsumowaniem dziesięciu lat 
istnienia zespołu i którą bezkompromisowo 
zrealizowaliśmy. Jednym z dwóch czynników, 
który wpłynął na kształt albumu był konflikt na 
Ukrainie. Drugim, osoba naszej mamy. 

Podobno	z	rodziną	najlepiej	wychodzi	się	
na	zdjęciach.	Czy	takie	było	również	Wasze	
przekonanie	 kiedy	 powstawał	 Pectus?	
Wcześniej	 zespół	 miał	 zupełnie	 inny	 skład.	
Dlaczego	 od	 początku	 nie	 zaczęliście	
występować	w	rodzinnym	składzie?

ZP: Musielismy chyba do siebie dojrzeć                     
i się muzycznie polubić (śmiech). Dopiero                           
w 2011 roku los nas postawił przed trudnym 
zadaniem, połączenia rodziny i zespołu 
muzycznego. Okazało się, że dobrze się 

rozumiemy i ufamy sobie, co przekłada się na dobrą energię i efekty                                                                                                     
w tym, co robimy. Publiczność to docenia, dodając nam skrzydeł. Obecnie 
czujemy się wyjątkowo, tworząc jedyny taki zespół w historii polskiej 
muzyki rozrywkowej.

Jak	określilibyście	to	coś,	dzięki	czemu	Wam	się	udało?	Czy	było	to	
tylko	szczęście?	

ZP: Nigdy nie zrozumiemy, dlaczego każdy z nas przez te wszystkie lata 
uczył się grać na innym instrumencie. To bardzo złożony plan i droga, 
którą musieliśmy pokonać, by stanąć w czwórkę na jednej scenie. Sami 
śpiewamy, że “szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tylko tego chcesz…”. 

Jednak potrzeba wielu lat ciężkiej pracy, 
hartu ducha, wyrzeczeń i dobrych ludzi 
wokół, by spełniać swoje marzenia.                      
Z dzisiejszej perspektywy nie żałujemy ani 
jednego dnia.

Zespół	 koncertując	 spotyka	
się	 z	 najróżniejszymi	 osobami.
Różnorodności	 są	 dla	 Was	
codziennością.	 Czy	 macie	 pomysł	 jak	
znaleźć	miejsce	dla	siebie	w	tym	całym	
chaosie?	

ZP: Normalność! Nie chcemy nikogo 
udawać, zawsze podkreślając i doceniając 
podstawowe wartości jak rodzina i miłość. 
To fundament, na którym codziennie 
budujemy wzajemne relacje.

Wypadek	sprawił,	że	prace	nad	płytą	
,,Kobiety”	 musiały	 zostać	 przerwane.	
Stało	 się	 to	 w	 momencie	 kiedy	
rozpoczęliście	już	nagrania.	Czy	powrót	
do	pracy	nad	krążkiem	po	powrocie	ze	
szpitala,	nie	budził	złych	wspomnień?

ZP: Był to dla nas trudny moment. Tuż przed sezonem koncertowym, 
prace nad kolejnym albumem rozpoczęte, nowa wionenna energia                             
i ambitne plany. Życie jednak pisze swój scenariusz, a my stajemy się jego 
bohaterami. Chcieliśmy jednak jak najszybciej wrócić do zdrowia i do 
zawodu. Rodzina, przyjaciele i lekarze starali się bardzo trzymać nas na 
duchu i wspierać, co w tak dramatycznych sytuacjach jest nieocenione. Po 
pół roku wróciliśmy do pełnej sprawności, ale od tej pory nie podróżujemy 
już w godzinach nocnych.

Dla	 jednych	 wyłonienie	 stomii	 bywa	 wybawieniem	 od	
dotychczasowych	 problemów,	 dla	 innych	 zaś	 informacja																																																																														
o	konieczności	jej	wyłonienia	brzmi	jak	wyrok.	Obawiają	się	powrotu	do	
codziennego	funkcjonowania	w	społeczeństwie.	Bazując	na	Waszych	
doświadczeniach	po	wypadku,	jak	najlepiej	pokonywać	przeciwności		
i	pomimo	nich	funkcjonować	normalne?

ZP: Ordynator szpitala, do którego trafiliśmy po wypadku powiedział 
„…jeśli pacjent bardzo chce wyzdrowieć, to medycyna staje się bezradna”. 
Tak było w naszym przypadku, jednak nie zawsze tak się staje. W naszych 
działaniach udzielamy się też charytatywnie, odwiedzamy szpitale, ośrodki 
terapeutyczne i to właśnie tam spotykamy się z największą nadzieją. Gdy 
trafiamy z odwiedzinami np. na dziecięcy oddział onkologii widzimy wielką 
nadzieję rodziców na wyzdrowienie swoich dzieci. Nasza wizyta dodaje 
energii pacjentom, ale oni pokazują nam, czym jest radość z każdego dnia. 
Ważne, aby dostrzegać w życiu to, co pozytywne, cieszyć się sukcesami 
(np. nowa umiejętność pielegnacji w czasie choroby), szukać pozytywów 
nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Jest też wiara w nowe odkrycia 
medyczne, które mogą np. poprawić komfort życia w chorobie. ■
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BADANIA	
ENDOSKOPOWE	
Przygotowanie

Przykładami takich procedur są gastroskopia służąca 
do oceny górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
oraz kolonoskopia wraz z różnymi jej wariantami (sigmo-
idoskopia, rektoskopia) pozwalająca na badanie jelita 
grubego.

Badanie gastroskopowe było stosowane już od                              
XIX wieku. Pierwsi pacjenci oceniani byli za pomocą przy-
rządu, na który składała się sztywna metalowa rura ze 
źródłem światła na jej końcu. Jak łatwo się domyśleć pro-
cedura ta była wybitnie nieprzyjemna dla pacjenta oraz 
wiązała się z dużym ryzykiem powikłań, takich jak perfo-
racja gardła. Dopiero w latach 50-tych XX wieku wynale-

ziono stosowane obecnie giętkie endoskopy. Jako prze-
kaźniki światła i obrazu zastosowano w nich światłowody, 
które dzięki swym plastycznym właściwościom umożliwia-
ją dostosowywanie się wygięcia fiberoskopu do krzywizn 
występujących w naszym przewodzie pokarmowym. Oce-
na błon śluzowych odbywa się na podstawie cyfrowego 
obrazu, wyświetlanego na ekranie, który ogląda lekarz 
wykonujący badanie. Endoskopy posiadają również ka-
nały, jeden służący do odsysania treści pokarmowej 
(oczyszczania pola objętego badaniem), drugi pozwa-
lający na rozdmuchiwanie poszczególnych odcinków 
przewodu pokarmowego powietrzem, oraz trzeci do 

Tekst: 
Mateusz Biczysko

W dzisiejszych czasach w medycynie obserwujemy intensywny rozwój diagnostyki 
chorób dotykających ludzi w ich życiu. Obecnie badania endoskopowe stają się coraz 
powszechniejsze i lepiej tolerowane przez pacjentów, dając jednocześnie nieoce-
nione informacje o procesach zachodzących we wnętrzu naszego ciała nie narusza-
jąc jego integralności. 

Tekst: 
Tomasz Banasiewicz
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którego można wprowadzać kleszcze bądź pętlę 
dające możliwość pobierania wycinków ze zmian 
oraz koagulacji krwawiących miejsc.

Gastroskopia staje się coraz szerzej dostępna 
dla pacjentów. Objawy takie jak: ból w górnej czę-
ści jamy brzusznej, nudności i wymioty (zwłaszcza 
z domieszką krwi), trudności w połykaniu, uczucie 
pieczenia za mostkiem, cofania się pokarmu, czy 
znaczna utrata masy ciała w krótkim odstępie cza-
su powinny skłonić nas do poddania się badaniu 
endospokowemu, które pozwoli na określenie 
przyczyny naszych dolegliwości, bądź wykluczy 
obecność ich źródła w ob-
rębie błon śluzowych prze-
łyku, żołądka i dwunastnicy.

Przygotowanie do bada-
nia jest ważne aby zapewnić 
jak najlepszy efekt diagno-
styczny, jak również najwyż-
szy stopień bezpieczeństwa 
podczas przeprowadzane-
go zabiegu. Pacjent powi-
nien zostać poinformowany 
o szeregu czynności, które 
to umożliwią. Osoba badana na 6 godzin przed 
badaniem nie może spożywać pokarmów ani pić 
płynów, palić papierosów czy żuć gumy. Zapewni 
to optymalne warunki do wykonania procedury. 
Przewlekle leczeni pacjenci z niedoborami odpor-
ności w przebiegu leczenia immunosupresyjnego 
bądź choroby zmniejszającej zdolności obronne 

organizmu mogą wymagać okołooperacyjnej profilaktyki antybiotyko-
wej. Należy usunąć z ust protezy zębowe jeżeli są u chorego obecne. 
Leki które pacjent pobiera przewlekle (ze względu na chorobę nadci-
śnieniową, cukrzycę, zaburzenia syntezy hormonów tarczycy i inne) na-
leży zaaplikować zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami ich stosowania. 
Wyjątkiem jest  przyjmowanie doustnych antykoagulantów (środków 
przeciwkrzepliwych np. Warfin). Jeżeli osoba badana zażywa takie pre-
paraty jedynie profilaktycznie, to należy odstawić je na 5 dni przed 
badaniem, natomiast leki nowej generacji jak na przykład Xarelto                                 
24 godziny przed zabiegiem. Jeśli z kolei leki tego typu zalecone są 
przez lekarza, u chorych mających w wywiadzie ciężkie schorzenia ukła-
du naczyniowo-sercowego - mam tu na myśli przebyty zawał, implanta-

cję stentu do naczyń, czy udar 
niedokrwienny - odstawienie 
stosowanego preparatu wiąże 
sie najczęściej z zastosowa-
niem heparyn drobnocząstecz-
kowych i musi być przeprowa-
dzane pod nadzorem lekarza.

Przerwanie terapii lekami 
przeciwkrzepliwymi jest szcze-
gólnie istotne, gdy pojawia sie 
konieczność pobrania wycinka, 
lub też usunięcia ewentualnych 

polipów które wiążą się z ryzykiem krwawienia. Ostatnią kwestią jest 
pisemna zgoda chorego na zabieg – niezbędna do jego wykonania.

Podczas wykonywania procedury osoba badana jest całkowi-
cie przytomna. Aby zmniejszyć nieprzyjemne doznania wynikające                           
z wprowadzania endoskopu do przełyku lekarz stosuje lek znieczulają-
cy w sprayu zmniejszając lub znosząc w ten sposób odruch wymiotny. 

 Przygotowanie do badania 
jest ważne aby zapewnić jak naj-
lepszy efekt diagnostyczny, jak 
również najwyższy stopień bez-
pieczeństwa podczas przepro-
wadzanego zabiegu.
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Zachowanie od-
powiedniego ryt-
mu oddychania 
(spokojny, głębo-
ki), umożliwia do-
kładniejszą ocenę 
e n d o s k o p i ś c i e 
oraz pozwala na 
łatwiejsze znie-
sienie wszelkich 
n i e d o g o d n o ś c i 
pacjentowi. Osoba 
badana układa-
na jest na lewym boku. Dodatkowo, 
aby chronić uzębienie oraz endoskop, 
zakładany jest ustnik. Badanie trwa 
stosunkowo krótko, od 10 – 30 minut, 
zależnie od umiejętności i doświad-
czenia endoskopisty jak również wa-
runków panujących w przewodzie po-
karmowym.

Sytuacja jest nieco bardziej skompli-
kowana jeżeli chodzi o kolonoskopię. 
Podobnie do wcześniej opisanego  
zabiegu również tutaj wprowadzamy  
do przewodu pokarmowego giętki 
wziernik, zakończony kamerą, tym ra-
zem jednak przez odbyt. Zasada dzia-
łania jest bliźniaczo podobna, inne są 
jednak warunki od tych panujących w 
górnym odcinku przewodu pokarmo-
wego. Kolonoskopię można również 
podzielić na diagnostyczną – kiedy 
naszym celem jest jedynie wizualna 
ocena śluzówki okrężnicy oraz koń-
cowego odcinka jelita krętego, oraz 
terapeutyczną podczas której możli-

wa jest resekcja zmian, pobieranie wy-
cinków, poszerzanie jelita, koagulacja 
miejsc krwawiących, czy usuwanie ciał 
obcych. Dzięki tak szerokiemu zasto-
sowaniu pozwala ona często, podob-
nie jak gastroskopia, na uniknięcie za-
biegu operacyjnego z otwarciem jamy 
brzusznej przy minimalnej ingerencji 
w ludzkie ciało.

Ważnym wydaje się pytanie: Kiedy 
powinienem/ mój lekarz powinien, 
poszerzyć diagnostykę o badania 
endoskopowe jelita grubego? Stany 
takie jak zmiany rytmu wypróżnień, 
krwawienie z odbytu, pojawienie 
się krwi w stolcu, ból umiejscowiony                    
w podbrzuszu, obecność polipów je-
lita grubego są wskazaniem uprawnia-
jącym do poddania się temu badaniu. 
Dodatkowo w Polsce istnieje Program 
Badań Przesiewowych dla wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego (PBP), 
który jest zadaniem Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowo-

toworwych. Inicjatywa ta pozwala na 
darmowe przesiewowe badanie kolo-
noskopowe kobiet i mężczyzn w wieku 
55-64 lat, celem którego jest wykrycie 
wczesnych, potencjalnie groźnych, lecz 
wciąż wyleczalnych zmian toczących się 
w obrębie jelita grubego. Kryteria wy-
łączające pacjenta z programu badań 
przesiewowych to świeży zawał serca, 
ciężka niewydolność oddechowa oraz 
ostra choroba zapalna jelit. Ponadto                                                                
z badania przesiewowego dyskwali-
fikowane są osoby, które miały wyko-
nane badanie kolonoskopowe w ciągu 
ostatnich 10 lat.

Niezmiernie ważnym  jest przygo-
towanie pacjenta do zabiegu. Treści 
kałowe, naturalnie zalegające w jelicie 
grubym, skutecznie uniemożliwiają 
miarodajną ocenę jego błony śluzowej. 
Dzień przed planowanym badaniem 
pacjent może zjeść lekkostrawne, ubo-
goresztkowe śniadanie, np. bułkę lub 
kromkę chleba z masłem, z serem, jaj-
kiem na twardo, plastrem wędliny oraz 
popić dowolną ilością herbaty, kawy 
bez fusów, klarownego soku czy po 
prostu wody mineralnej. Około godzi-
ny 13.00-15.00 można spożyć zupę lub 
krem, po godzinie 15.00 nie można jeść 
żadnych posiłków. Dozwolone jest pi-
cie klarownych płynów, oraz ssanie lan-
drynek. W dzień planowanego zabiegu 
bezwzględnie nie wolno spożywać po-
karmów, do 2 godzin przed procedu-
rą można pić klarowne płyny. Ważnym 
jest również odstawienie przez osobę 
badaną preparatów żelaza, jeżeli takie 
stosuje na 4 dni przed badaniem. Na-
leży poinformować lekarza prowadzą-
cego o stosowaniu wszelkich innych le-
ków, ze szczególnym uwzględnieniem 
preparatów zaburzających krzepnięcie 
krwi (np. Aspiryna, Warfin, Xarelto)                               

„  Dzięki szerokiemu zastosowa-
niu, kolonoskopia pozwala często, po-
dobnie jak gastroskopia, na uniknięcie 
zabiegu operacyjnego z otwarciem jamy 
brzusznej przy minimalnej ingerencji  
w ludzkie ciało.
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i w zależności od powodu ich przyj-
mowania zmodyfikować leczenie                                                           
w okresie około zabiegowym pod 
nadzorem lekarskim – o czym była 
mowa w pierwszej części artykułu do-
tyczącej gastroskopii. Podobnie jak 
w badaniu gastroskopowym u osób 
z obniżoną odpornością może zostać 
zlecona osłonowa antybiotykoterapia.

Bardzo istotnym elementem przy-
gotowania do kolonoskopii jest 
wspomaganie naturalnego pro-
cesu oczyszczania jelit z obecnej 
tam treści. Zaleca się zastosowanie 
dzień przed planowaną procedurą 
płynów przeczyszczających (np. Ci-
tra Fleet, Fortrans) które zapewnią 
odpowiednie warunki do przepro-
wadzenia badania. Ponadto u pa-
cjentów z tendencją do zaparć po-
mocne jest przejście na treść płynną 
3 dni przed planowaną endoskopią. 
W niektórych ośrodkach zalecane jest 
ponadto wykonanie dwóch lewatyw 
– jednej wieczorem dnia poprzedza-
jącego badanie, oraz drugiej rano                                                                               
w dniu kolonoskopii. Tak przygoto-
wane jelita zapewniają maksymalnie 
dobrą ich ocenę endoskopiście oraz 
skracają czas badania dlatego waż-
nym jest aby z należytą uwagą sto-

sować się do zaleceń lekarskich. Pa-
miętać należy, że pacjenci szczególnie 
narażeni na restrykcje płynowe (np. 
osoby z chorobami nerek) powinny 
przeprowadzać przygotowanie do 
badania po konsultacji z lekarzem,                                                        
w niektórych sytuacjach wymagany 
jest pobyt w szpitalu. Ostatnią wy-
maganą czynnością jest świadoma pi-
semna zgoda pacjenta na zabieg.

Kolonoskopię wykonuje się w po-
zycji leżącej na boku. Podczas bada-
nia do światła jelita poprzez wziernik 
wprowadzane jest powietrze celem 
rozszerzenia jego pętli dla lepszej 
oceny oraz łatwiejszego manewro-
wania. Zabieg najlepiej wykonywać 
w znieczuleniu ogólnym, niektóre 
ośrodki natomiast preferują sedację 
podczas której utrzymany jest kontakt 
z pacjentem, jednakże ból odczuwany 

przy zachowanej świadomości, spowo-
dowany badaniem może prowadzić do 
odruchowego obkurczania ścian jelita 
co utrudnia ich ocenę. Czas badania 
waha się zazwyczaj od 10 do 30 mi-
nut co jest zależne od doświadczenia 
endoskopisty, celu wykonania kolono-
skopii (diagnostyczna/terapeutyczna), 
oraz przede wszystkim przygotowania 
pacjenta do badania.

Endoskopia pozwala na dokładną                    
i obiektywną diagnostykę schorzeń 
przebiegających w obrębie prze-
wodu pokarmowego. W niektórych 
przypadkach daje również możli-
wość ich leczenia metodą która jest 
minimalnie inwazyjna a co za tym 
idzie korzystna dla osoby poddającej 
się badaniu / terapii. Ważne jest na-
tomiast zrozumienie, iż efekty pracy 

lekarza w tym zakresie są zależne nie 
tylko od jego umiejętności i doświad-
czenia, ale również w znacznym stop-
niu od świadomości i wiedzy pacjenta 
który bierze czynny udział w procesie 
diagnostyczno-leczniczym. Pozwala to 
na optymalne przygotowanie się do 
wykonywanej endoskopii, a co za tym 
idzie stworzenie jak najlepszych warun-
ków do przeprowadzenia zabiegu przy 
obustronnych korzyściach z tego wyni-
kających. ■

Endoskopia pozwala na dokładną 
i obiektywną diagnostykę schorzeń 
przebiegających w obrębie przewo-

du pokarmowego.
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Choroby	proktologiczne	to	niezwykle	częste	dolegliwo-
ści.	 Jako	 przykład	 może	 służyć	 choroba	 guzków	 krwaw-
niczych.	 Dolegliwości	 związane	 z	 hemoroidami	 dotyczą	
ponad	50%	populacji	po	50	rż.	szczelina	odbytu	jest	przy-
czyną	od	6	do	15%	wizyt	w	gabinetach	proktologicznych.

Świąd odbytu to również często zgłaszana dolegliwość. Nacięcie rop-
nia okołoodbytniczego to jedna z częstszych operacji ostrodyżurowych. 
Z uwagi na rozpowszechnienie powyższych chorób wydaje się, że wiedza 
na ich temat wśród lekarzy jest rozpowszechniona. Niestety, jest inaczej. 
Pokazały to badania Grucela i wsp. opublikowane w styczniowym numerze 
Diseases of Colon and Rectum. W badaniu udział wzięło 198 lekarzy – chi-
rurgów i internistów. Mieli oni dopasować rozpoznanie do zdjęć typowych 
chorób proktologicznych – ropnia, przetoki, szczeliny, wpadniętych hemo-
roidów, zakrzepu hemoroidów, kłykcin kończystych oraz wypadania odbyt-
nicy. Odsetek prawidłowych rozpoznań wśród internistów wyniósł 53%,                  
a w grupie chirurgów 70,4%. Wyniki te mówią same za siebie – nigdy dość 
informacji na temat tak częstych chorób. Większość, choć nie wszystkie,                                                                                                                             
z nich początkowo leczy się zachowawczo – często z pełnym powodze-
niem! W moim krótkim wystąpieniu chciałbym przedstawić Państwu naj-
istotniejsze informacje na temat najczęstszych chorób proktologicznych

Choroba	hemoroidalna

50% populacji powyżej 50 roku życia 
odczuwa dolegliwości związane z cho-
robą hemoroidalną. Należy pamiętać, 
że hemoroidy, czyli guzki krwawnicze 
to struktura anatomiczna, o strukturze 
jamistej z licznymi połączeniami tętni-
czo-żylnymi. Dzielimy je na hemoroidy 
zewnętrzne: poniżej linii grzebieniastej 
oraz wewnętrzne: powyżej linii grzebie-
niastej. Kiedy te prawidłowe struktury 
anatomiczne sprawiają dolegliwości 
– kiedy mówimy o chorobie hemoro-
idalnej? Kiedy zakrzepną, wypadną, po-
większą się i/lub wytworzy się odczyn 
zapalny. Podział choroby hemoroidalnej 
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ze względu na wielkość guzków krwaw-
niczych:
1. Guzki krwawnicze występują jedy-

nie w kanale odbytu
2. Hemoroidy uwypuklają się na ze-

wnątrz kanału odbytu podczas 
parcia i samoistnie cofają się

3. Hemoroidy uwypuklają się na ze-
wnątrz kanału odbytu podczas 
parcia i wymagają ręcznego od-
prowadzenia

4. Hemoroidy trwale wypadnięte, 
nieodprowadzalne.

Istnieje wiele teorii próbujących wy-
jaśnić przyczyny choroby hemoroidal-
nej. Jeśli mamy ich tak wiele, to z du-
żym prawdopodobieństwem można 
założyć, że żadna z nich nie jest pełna. 
Istniej jednak kilka bezspornych czynni-
ków predysponujących do rozwoju tej 
choroby:

Zaparcia i związane z nimi błędy 
żywieniowe – głównie dieta ubogo-
resztkowa. Powody to zaparcia. Stolec 
upośledza odpływ krwi żylnej z tkanki 
hemoroidalnej i powiększenie guzków 
krwawniczych.

Zwiotczenie tkanki mięśniowo-włók-
nistej stanowiącej podporę hemoro-
idów – zmiany związane z wiekiem.

Ciąża – mechaniczny ucisk powięk-
szonej macicy utrudniający odpływ krwi 
żylnej oraz duża ilość receptorów estro-
genowych na guzkach krwawniczych.

Guzki krwawnicze w nadciśnieniu 
wrotnym to rzadkość. Dużo częściej 
dochodzi do powiększenia splotów żyl-
nych w obrębie błony podśluzowej dol-
nej i środkowej części odbytnicy. 

Objawy	choroby	
hemoroidalnej:	

Podstawowym objawem jest bezbo-
lesne krwawienie żywoczerwoną krwią 
podczas lub tuż po defekacji. Guzki 
krwawnicze wewnętrzne zwykle nie 
powodują typowych dolegliwości bólo-
wych z uwagi na swoje położenie – po-
wyżej linii grzebieniastej – co wiąże się 
z brakiem unerwienia czuciowego. Wy-
jątkiem jest wypadnięcie hemoroidów 

poza kanał odbytu z ich zadzierzgnię-
ciem – powoduje to odruchowy skurcz 
zwieraczy i dyskomfort. Przewlekłe 
wypadanie hemoroidów skutkuje trud-
nością w utrzymaniu higieny okolicy 
okołoodbytniczej co prowadzi do miej-
scowego zapalenia skóry. Jego obja-
wami są świąd i pieczenie. Z wyjątkiem 
zadzierzgnięcia, hemoroidy nie są przy-
czyną ostrego bólu. Zakrzep zewnętrz-
nych guzków krwawniczych – poniżej 
linii grzebieniastej powoduje natomiast 
silne dolegliwości bólowe.

Podsumowując	 –	 główny	 objaw	 to	
bezbolesne	 krwawienie,	 w	 przewle-
kłych	wpadniętych	hemoroidach	–	do-
datkowo	świąd	i	pieczenie.	Ostry	ból	
występuje	rzadko,	tylko	gdy	wiąże	się	
z	zadzierzgnięciem	lub	zakrzepem.

Diagnostyka:

Podstawą, jak w każdej chorobie 
proktologicznej, jest dokładne oglą-
danie okolicy odbytu oraz badanie per 
rectum! Dodatkowo anoskopia,  najlep-
sze badanie endoskopowe dotyczące 
kanału odbytu. Z uwagi na inne możli-
we przyczyny krwawienia, w zależności                         
od wywiadu należy wykonać rektosko-
pię, w przypadku wątpliwości – kolono-
skopię.

Leczenie – leczymy tylko objawowe 
hemoroidy.

Leczenie zachowawcze. Od tego za-
czynamy. Wg niektórych danych tylko 
5% chorych wymaga leczenia operacyj-
nego. Dodatkowo operacja obciążona 
jest niewielkim, ale jednak istotnym ry-
zykiem ciężkich powikłań – uszkodzenia 
aparatu zwieraczowego oraz zwężenia 
odbytu. Zaczynamy od wyeliminowa-
nia zaparć jako jednej z głównych przy-
czyn objawowej choroby hemoroidalnej 
– dieta bogatoresztkowa, duża ilość 
płynów w diecie. Dodatkowo leki miej-
scowe – przeciwbólowe, na bazie ligno-
kainy, anestezyny; przeciwświądowe                                                          
i przeciwzapalne – steroidy, dwutlenek 
tytanu, maści na bazie cynku oraz do-
ustne flawonoidy. Leczenie zachowaw-
cze przynosi szczególnie dobry efekt w 
przypadku I i II st zaawansowania cho-
roby. Pamiętajmy jednak, że nie można 

przepisać leku proktologicznego na 
podstawie samego wywiadu! Koniecz-
nie jest dokładne badanie proktologicz-
ne celem potwierdzenia źródła dolegli-
wości oraz wykluczenia innych przyczyn 
krwawienia!

W przypadku niepowodzenia lecze-
nia zachowawczego lub gdy hemoroidy 
są w III i IV st zaawansowania kliniczne-
go konieczne jest leczenie zabiegowe.                                        
W przypadku hemoroidów II stopnia 
dobrą metodą zabiegową jest zakłada-
nie gumowych podwiązek – tzw. me-
toda Barrona. Procedura ta, przepro-
wadzana ambulatoryjnie, jest prosta, 
niesie ze sobą znikome ryzyko powi-
kłań. Niestety, w przypadkach bardziej 
zaawansowanych konieczne jest lecze-
nie operacyjne. Wybór metody leczenia 
uzależniony jest od preferencji chirurga. 
Osobiście preferujemy klasyczne me-
tody operacyjne – Milligana Morgana                                                      
i Fergusona. Ważne, aby kierować cho-
rego do ośrodka posiadającego duże 
doświadczenie w leczeniu schorzeń 
proktologicznych – efekty leczenia są 
lepsze, a ryzyko powikłań znamiennie 
mniejsze.

Zakrzep hemoroidów zewnętrznych 
– zwykle po 10-14 dniach dochodzi do 
samoistnego ustąpienia dolegliwości. 
Dlatego pacjentowi zgłaszającymi się 
po 5-7 dniach, u którego dolegliwości 
zmniejszają się można zalecić leczenie 
zachowawcze. W innych przypadkach 
konieczne jest leczenie chirurgiczne – 
wycięcie zakrzepniętego guzka krwaw-
niczego.

Choroba hemoroidalna u chorych                                                                     
z chorobą Leśniowskiego-Crohna                                      
i wrzodziejącym zapaleniem jelita gru-
bego – Podstawową zasadą w nieswo-
istych chorobach zapalnych jelit jest 
ostrożna kwalifikacja chorych do zabie-
gu operacyjnego. Niewłaściwa kwalifi-
kacja chorego do zabiegu może skutko-
wać, szczególnie w przypadku choroby 
LC, brakiem gojenia rany pooperacyj-
nej, powstaniem przetok okołoodbyt-
niczych i ropowicy krocza. Zdarza się, 
że jedyną opcją terapeutyczną w takiej 
sytuacji jest wyłonienie odbytu sztucz-
nego lub amputacja brzuszno-kroczowa 
odbytnicy. Leczenie choroby hemoro-
idalnej w tej grupie chorych jest więc 
głównie zachowawcze. ■
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Chyba każdy lekarz zajmujący się chirurgią 
jelita grubego wielokrotnie odpowiadał na to 
bardzo często zadawane przez pacjentów py-
tanie. Żyjemy w czasach niekontrolowanego, 
powszechnego dostępu do informacji głównie 
za sprawą internetu. Dlatego z oczywistych 
względów większość pacjentów jeszcze przed 
rozmową z lekarzem z ciekawości wertuje stro-
ny przed ekranami swoich komputerów i śledzi 
fora internetowe w poszukiwaniu tych najwła-
ściwszych, najcenniejszych porad, w nadziei 
znalezienia podobnych ludzi, którzy już wy-
grali albo walczą z tą samą chorobą.  Jest to 

genialne osiągnięcie technologiczne; niezna-
jomi mogą wymienić informacje, porozmawiać 
lub poznać kogoś, kto ma lub miał podobny 
problem. Dzięki wielu kampaniom medialnym 
udaje się stopniowo „oswoić” temat stomii, 
nowotworów jelita grubego czy też chorób 
zapalnych jelit. Informacja jest zawsze cenna, 
bo jej brak rodzi lęk. Niepełna i nierzetelna in-
formacja może być jednak szkodliwa. Dlatego 
ważne, żeby pacjenci nie zastępowali rozmo-
wy z nami surfowaniem po internecie, a my ze 
swojej strony poświęcajmy czas i rozmawiajmy 
z naszymi chorymi. 

Tekst: 

Piotr Krokowicz

CZY	TA	STOMIA	
TO	JUŻ
NA	ZAWSZE?

Tekst: 

Karolina Horbacka
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Lęk przed stomią jest powszechny wśród pacjentów ope-
rowanych nie tylko z powodu chorób przewodu pokarmo-
wego. Przykładem niech będzie młoda chora po operacji 
usunięcia pęcherzyka żółciowego, która rozpłakała się, kie-
dy w pierwszej dobie po zabie-
gu zobaczyła na swoim brzuchu 
przyklejony worek stomijny, któ-
ry zabezpieczał dren rutynowo 
pozostawiany na 24h w jamie 
brzusznej a następnie usuwany. 
Był to zwyczajny element opa-
trunku, ale wprowadził niemałe 
zamieszanie a pacjentkę trzeba 
było uspokoić i przekonać, że 
wcale nie ma wyłonionej stomii. 
Bardzo ważne, żeby wytłuma-
czyć choremu dokładnie wszyst-
kie planowane etapy leczenia, 
pomóc wyobrazić sobie na czym 
polega operacja, czy zakładamy 
możliwość wyłonienia stomii, je-
śli tak to z jakiego powodu i na jak długo. Jest to bardzo 
ważny etap przygotowania chorego do operacji. Ogromną 
rolę odgrywa tutaj doświadczona pielęgniarka stomijna. 
Obowiązkiem lekarza jest również włączenie się i rozwianie 
wszelkich wątpliwości pacjenta.

Wskazań do wyłonienia stomii jest kilka. Wyróżniamy typy 
stomii wykonywanej w obrębie jelita grubego (tzw. kolo-
stomia) oraz cienkiego (tzw. ileostomia), a także stomię wy-
łanianą na stałe oraz protekcyjną, którą zamyka się i tym 
samym przywraca ciągłość przewodu pokarmowego po 
upływie wymaganego czasu (od 12 tygodni do 12 miesię-
cy, indywidualnie i w zależności od schorzenia, obecności 
zrostów, technicznych trudności w trakcie operacji). Samo 
wytworzenie stomii najczęściej nie jest definitywnym, doce-
lowym rozwiązaniem, a raczej bywa jednym z etapów plano-
wanej terapii albo umożliwia bezpieczne przeprowadzenie 
operacji resekcyjnej, eliminując do minimum możliwe po-
wikłania. 

Pierwszą grupę wskazań 
stanowią operacje bar-
dzo niskiego raka odbyt-
nicy. 

Jeśli guz obejmuje zwieracze odbytu dla ratowania zdrowia 
i życia wskazane jest usunięcie odbytnicy wraz z aparatem 
zwieraczowym z pozostawieniem kolostomii na stałe (tzw. 
brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy). Tego typu opera-
cje wykonywane są obecnie rzadko (ok. 5% w porównaniu              
z 95% zabiegów z zaoszczędzeniem zwieraczy), odkąd wpro-
wadzono do standardu leczenia przedoperacyjną radiote-
rapię. Dzięki jej zastosowaniu guz z okolicznymi węzłami 
chłonnymi zmniejsza się, co pozwala na wykonanie operacji 
z zaoszczędzeniem zwieraczy (tzw. niska przednia resekcja 
odbytnicy). Jednak wykonanie tak ultraniskiego zespolenia 
(<4 cm od zwieraczy) obarczone jest ryzykiem, szczególnie 
w grupie pacjentów po 60 rż., u których występują schorze-

nia współistniejące mające wpływ na prawidłowe gojenie 
(astma, cukrzyca), stosujących sterydoterapię, którzy prze-
szli przedoperacyjną radio/radiochemioterapię. Najbardziej 
dramatycznym powikłaniem tego rodzaju niskiej resekcji 
jest nieszczelność wytworzonego zespolenia, co w praktyce 

oznacza rozejście się szwów, roz-
wój zapalenia otrzewnej, ciężkiej 
posocznicy niekiedy kończącej 
się zgonem. Dlatego w przypad-
ku niskich zespoleń szczególnie 
u pacjentów obarczonych wy-
żej wymienionymi czynnikami 
ryzyka powinno się wykonywać 
czasową ileostomię pętlową tak, 
aby ochronić nowo wytworzone 
zespolenie przed pasażem stol-
ca i umożliwić pełne wygojenie. 
Pacjent musi zostać poinformo-
wany przed operacją o takiej 
konieczności, rozumieć powody 
i przede wszystkim wiedzieć, że 
jest to rozwiązanie czasowe, da-

jące możliwość całkowitego powrotu do zdrowia. Na ogół 
operację likwidacji ileostomii przeprowadza się po 10-12 
tygodniach, okres ten może ulec wydłużeniu w indywidual-
nych przypadkach np.: ze względu na planowaną chemiote-
rapię uzupełniającą i silną tendencję do tworzenia zrostów. 
Pętlowa ileostomia jest ze zrozumiałych względów lepszą 
alternatywą niż kolostomia, a jej likwidacja związana jest ze 
znacznie mniejszym obciążeniem i urazem operacyjnym dla 
pacjenta w porównaniu z odtworzeniem ciągłości przewodu 
pokarmowego po wyłonieniu kolostomii. Powszechnie funk-
cjonuje mit, że problem niskich raków odbytnicy dotyczy 
tylko pacjentów powyżej 50 czy 60 rż. Obecnie obserwu-
jemy wzrost zachorowań u osób nieco powyżej 30, 40 rż                 
a więc problem stomii dotyczy już nie tylko chorych w śred-
nim i starszym wieku, ale także młodych. Wyłonienie w tym 
wypadku czasowej ileostomii daje szanse na pełen powrót 
do życia i doskonałego funkcjonowania na wszystkich płasz-
czyznach: zawodowej, społecznej, fizycznej, psychicznej               
i towarzyskiej. A więc jest o co walczyć. 

Drugą grupę wskazań do wyłonienia sto-
mii stanowią nieswoiste 
choroby zapalne jelit 
(wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, choroba 
Leśniowskiego-Crohna 
z zajęciem całego jelita 

grubego), dotyczące najczęściej bardzo 
młodych chorych między 20-30 rż. 

W przypadku usunięcia całego jelita grubego, jak to                            
ma miejsce u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego, operacja jest konieczna i daje gwarancje wyle-
czenia i ochrony przed rozwojem raka. W tych wypadkach 
najczęściej wytwarza się zbiornik z jelita cienkiego, któ-
ry następnie jest zespalany z pozostawionym niewielkim                                                                               
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pod warunkiem, że ognisko zakażenia w postaci przedziura-
wionego fragmentu jelita zostało usunięte. Po kilku miesią-
cach, po całkowitym wygojeniu  i ustąpieniu intensywnego 
w pierwszym okresie procesu zrostowego można przystąpić 
do operacji rekonstrukcyjnej i ponownego połączenia prze-
wodu pokarmowego. A więc znów traktujemy wyłonienie 
stomii jako rozwiązanie czasowe, ratujące życie ale nie do 
końca życia. I znów problem dotyczy pacjentów w różnym 

wieku, bo rozerwanie jelita grube-
go jako następstwo urazu może 
zdarzyć się zarówno 80-latkowi 
potrąconemu na przejściu dla pie-
szych, jak i 19-letniemu motocykli-
ście.

Istnieje również grupa 
chorych, u których wyczerpane zostały 
wszystkie metody leczenia i wyłonienie 
stomii na stałe jest jedynym skutecznym 
rozwiązaniem. To pacjenci z zaawansowa-
ną chorobą nowotworową, kiedy usunię-
cie guza nie jest technicznie możliwe i dla 
uniknięcia niedrożności a więc wymiotów, 
braku możliwości wypróżnień i silnych do-
legliwości bólowych wytwarzamy kolosto-
mię.

Komfort życia chorych pozo-
stających pod opieką paliatyw-
ną jest istotny, a stomia bez-
sprzecznie jest w tym wypadku 
jedyną alternatywą. Podobnie 
stomia na stałe jest rozwiąza-
niem w przypadku zaawanso-
wanych postaci choroby Le-
śniowskiego-Crohna z zajęciem 
odbytnicy, tworzeniem licznych, 
bolesnych szczelin i przetok 
okołoodbytniczych, odbytni-
czo-pochwowych czy odbytni-
czo-pęcherzowych. W tak in-
tensywnym procesie zapalnym, 
przy kruchych, krwawiących 
przy każdym dotyku tkankach 
przypominających konsystencją 
pergamin, wytworzenie zbiorni-

ka jelitowego i jakiegokolwiek zespolenia jest niemożliwe 
i kończy się zawsze źle. A pacjenci o wiele lepiej tolerują 
stomię niż ciągły ból odbytu, krwawienia przy każdym wy-
próżnieniu czy dyskomfort związany z wyciekiem stolca 
przez pochwę. Podobnie w przypadku chorych z całkowitą 
dysfunkcją zwieraczy odbytu. Wykonanie u nich niskiego 
zespolenia przy kompletnym nietrzymaniu stolca naraża 
ich na olbrzymi dyskomfort i jest równoznaczne z wytwo-
rzeniem stomii, tyle że na kroczu. Czy stomia na stałe jest 
wyrokiem? Nie. Jest natomiast opcją zachowania zdrowia                    
i życia, funkcjonowania bez cierpienia i bólu. ■

fragmentem odbytnicy, gdyż praktycznie całą odbytnicę 
trzeba usunąć, żeby zapobiec wznowie procesu chorobo-
wego. Jak widać znów wytwarzamy bardzo niskie zespole-
nie a należy pamiętać, że większość pacjentów z powodu 
swojej choroby o często wieloletnim przebiegu przeszła 
różne formy terapii sterydami i lekami upośledzającymi 
prawidłową odporność, co ma wpływ na właściwe gojenie 
wytworzonego zespolenia. W takich przypadkach również 
istnieją wskazania do wyłonienia czasowej ileostomii likwi-
dowanej zwykle po upływie 10-12 tygodni. 

Kolejną grupę pacjen-
tów, u których koniecz-
ne jest wykonanie stomii 
stanowią chorzy opero-
wani w trybie ostrody-
żurowym z powodu za-

palenia otrzewnej na tle przedziurawienia 
jelita osłabionego stanem zapalnym jak               
w przypadku zapalenia uchyłków, uszko-
dzonego przez nowotwór lub mechanicz-
nie w wyniku urazu.

Czasem pacjenci mają niewielkie dolegliwości związane             
z powoli rosnącym nowotworem jelita grubego i pierwszym 
nagłym objawem może być niedrożność przewodu pokar-
mowego w przypadku zamknięcia przez guz całego świa-
tła jelita lub prze-
dziurawienie jelita 
poszerzonego do 
m a k s y m a l n y c h 
granic nad prze-
szkodą. Scenariusz 
choroby może 
wydawać się nie-
prawdopodobny 
jednak jak poka-
zują doświadcze-
nia życiowe duża 
część pacjentów 
wypiera objawy, 
bagatelizuje lub 
po prostu ich nie 
zauważa w natło-
ku codziennych 
spraw. W takich 
przypadkach operacje przeprowadza się ze wskazań na-
głych, a sam zabieg musi być szybki i skuteczny. W mo-
mencie przedziurawienia jelita grubego do jamy brzusznej 
wydostaje się stolec powodując kałowe zapalenie otrzew-
nej. Zadaniem chirurga jest maksymalne ograniczenie roz-
przestrzeniania zakażenia, a więc najczęściej wykonuje się 
wycięcie zmienionego chorobowo odcinka jelita i wyprowa-
dzenie kolostomii oraz obfite płukanie jamy brzusznej. Jest 
to operacja ratująca życie, daje szansę działania antybioty-
kom i innym formom intensywnej terapii, które są skuteczne 
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Konieczność posiadania przy 
sobie zapasowego sprzętu sto-
mijnego może przysporzyć stomi-
kom kłopotliwych sytuacji. Wiele 
z nich wymaga poinformowania oto-
czenia o fakcie posiadania stomii  
i związanych z nią potrzebach. Karta 
stomika oraz towarzyszące jej zaświad-
czenie lekarskie jest odpowiedzią na za-
istniały problem.

Udogodnienia w podróży
Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, 

organizatorzy kampanii mają na myśli 
kontrole celne, graniczne, sytuacje od-
praw lotniczych, ale także momenty kie-
dy konieczna jest zmiana sprzętu stomij-
nego. W ostatniej sytuacji uzasadniona 
powinna być możliwość skorzystania  
z miejsca do parkowania dla osób nie-
pełnosprawnych, czy pomieszczenia dla 
matki z dzieckiem, które jako jedyne 
daje możliwość wygodnej wymiany wo-
reczka stomijnego.

Podczas kontroli lotniczej, każdy 
pasażer musi okazać wszystkie przed-
mioty, które zamierza zabrać w bagażu 
podręcznym, na przykład klucze, tele-
fon, pasek, urządzenia elektryczne oraz 
okrycie wierzchnie – płaszcz, kurtka, 
szal. Brak wiedzy na temat stomii może 

sprawić, że osoba kontrolująca będzie 
się domagać także odklejenia worka 
stomijnego. Nakaz jego odklejenia oraz 
ingerencja osób niewykwalifikowanych 
może spowodować rozszczelnienie się 
sprzętu stomijnego, skutkujące wycie-
kaniem treści jelitowej lub moczu, po-
siadanie przy sobie karty stomika może 
zapobiec takim sytuacjom.

Taka inicjatywa, jak karta stomi-
ka, jest bardzo potrzebna. Z własnego 
doświadczenia mogę powiedzieć, że 
odprawy lotnicze nie należą do przy-
jemnych dla stomików. Kiedy leciałam 
samolotem do Turcji, podczas odpra-
wy kontrolerka wymacała ręką mój 
woreczek. Mimo deklaracji, że jestem 
stomikiem, zostałam zaproszona na 
osobistą rewizję. Kiedy zobaczyłam, 
że oczy pozostałych oczekujących są 
skierowane na mnie, poczułam się jak 
przestępca, szczególnie, że prowadzi-
ły mnie dwie panie. Musiałam się ro-
zebrać i pokazać woreczek. Dopiero, 
kiedy zapytałam, czy mam go odkleić  
i ostrzegłam, że zawartość może się 
wylać, panie odpuściły. Nie usły-
szałam jednak słowa przepraszam. 
Nie wstydzę się swojej stomii, ale 
nie chciałabym też za każdym razem 
tłumaczyć się z jej posiadania – ko-
mentuje Hanna Hybicka, stomiczka  

i wolontariuszka Mazowieckiego Od-
działu POLiLKO.

Przepisy dotyczące przewozu baga-
żu podręcznego, leków oraz środków 
medycznych nie mówią nic o sprzęcie 
stomijnym. Posiadanie karty stomika 
oraz zaświadczenia medycznego może 
okazać się pomocne w trakcie przewo-
żenia i posiadania przy sobie sprzętu 
stomijnego.

Ze względu na specyfikę pielęgnacji 
stomii, stomicy powinni móc zabrać ze 
sobą odpowiednią ilość sprzętu na po-
kład samolotu, w ramach bagażu pod-
ręcznego, aby móc zmienić woreczek 
stomijny w każdym momencie, w którym 
zaistnieje taka potrzeba. Na akcesoria 
do pielęgnacji stomii mogą składać się 
nie tylko worki stomijne, ale także: pasta  
i pierścienie uszczelniające, zapinki, 
klipsy do systemu otwartych worków, 
pas stomijny – mogący zawierać meta-
lowe części, a także kosmetyki do pielę-
gnacji stomii, które mogą występować  
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wo-
łowicz, pielęgniarka stomijna z punktu 
konsultacyjno-szkoleniowego w War-
szawie.

Karta stomika posiada wygodny 
format, dzięki czemu z łatwością moż-
na nosić ją w portfelu czy kieszeni. Do 
karty dołączane jest zaświadczenie 

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

medyczne, z którym stomik musi 
udać się do lekarza prowadzącego 
(lekarza POZ), w celu poświadcze-
nia przez niego faktu posiadania 
stomii. Podpis oraz pieczątka od-
powiedniego organu medycznego 
są warunkiem, ważności zaświad-
czenia oraz potwierdzą zasadność 
korzystania z karty stomika.

Wierzymy, że rozpoczęcie tej 
inicjatywy będzie początkiem dys-
kusji na temat egzekwowania praw 
stomików. Akceptacja społeczeń-
stwa jest kluczowym elementem 
w tym procesie. Wywołanie reakcji 
łańcuchowej możliwe jest jedynie 
poprzez działania informacyjne - 
powiedział Andrzej Piwowarski,                   
z Polskiego Towarzystwa Stomijne-
go POLiLKO.

Zgodnie z założeniem, iż doku-
ment może okazać się przydatny 
między innymi w czasie podróży, 
treść zaświadczenia została prze-
tłumaczona w siedmiu językach an-
gielskim, francuskim, niemieckim, 
hiszpańskim, rosyjskim, włoskim 
oraz greckim.

Karta nie posiada na razie sfor-
malizowanego charakteru. Orga-
nizatorzy kampanii „STOMAlife. 
Odkryj stomię” będą dążyć do jej 
uprawomocnienia. ■

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 konsul-
tacyjno-szkoleniowych  PKS STOMAlife oraz w regionalnych 
oddziałach POLiLKO.
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Tekst: 
Mateusz Biczysko

Tekst: 
Tomasz Banasiewicz

W momencie, gdy pacjent jest men-
talnie gotowy do rozmowy o tych nie-
łatwych kwestiach nasuwa się pytanie 
jak oceniać stolec. Jakie są obiektywne 
przesłanki mogące go sklasyfikować 
jako „zdrowy” lub „chory”? Które ob-
serwacje powinny zapalać nad głową 
czerwoną lampkę i kierować myśli ku 
wizycie u lekarza? 

KOŃCOWY 
PASAŻ 
POŻYWIENIA

Rozmowa o wypróżnianiu się dla każdego na początku jest 
krępująca. Temat ten jest również przez wielu pacjentów baga-
telizowany, uważany za mało istotny. To co spłukujemy za sobą 
bezrefleksyjnie w toalecie może jednak być kopalnią wartościo-
wych informacji  o obecnym stanie naszego zdrowia. Konsysten-
cja, zapach, czy barwa stolca odzwierciedla pracę naszego prze-
wodu pokarmowego, wszelkie zmiany zachodzące w świetle 
jelita. Pozwala również na ocenę stosowanej na co dzień diety                                    
i jej tolerancji przez organizm. Dla doświadczonego lekarza 
proktologa zebranie wywiadu na temat naszych toaletowych 
przyzwyczajeń a także efektów końcowych pasażu pożywienia 
przez przewód pokarmowy może być kluczem do sukcesu, jakim 
jest trafna diagnoza, oraz idące z nią w parze szybkie i skutecz-
ne leczenie. Będzie ono wypadkową rzetelnej informacji przeka-
zywanej przez pacjenta, oraz fachowej wiedzy specjalisty który 
potrafi je odpowiednio zinterpretować.

Tutaj z pomocą przychodzi nam                  
Bristolska skala uformowania stolca. 
Prosta, przejrzysta, czytelna i co najważ-
niejsze powszechnie dostępna, pomaga 
osobie niewykwalifikowanej, laikowi na 
precyzyjną charakterystykę naszych wy-
dalin co nierzadko w poradni podczas 
wizyty lekarskiej okazuje się kłopotliwe.

Klasyfikacja jest siedmiostopniowa, 
numery niższe odpowiadają stolcom 
mocno zbitym, silnie uformowanym, 
zaś wyższe tym zawierającym coraz 
więcej treści płynnej.

Typ pierwszy jest  opisywany jako 
pojedyncze, zbite grudki podobne do 
orzechów będące trudne do wydalenia, 
typ drugi natomiast co widać na załą-
czonej grafice odpowiada stolcom wy-
dłużonym oraz o grudkowatym kształ-
cie. Taki obraz naszych wydalin może 
być spowodowany długim zaleganiem 
w odbytnicy spowodowanym rzadkim 
wypróżnianiem się, co potocznie na-
zywamy zaparciem. Stolec mający zbyt 
dużo czasu na uformowanie się może 
stawać się trudny do wydalenia. Zapar-
cie to stan, w którym defekacja doko-
nywana jest rzadziej niż dwa razy na 
tydzień. Jako jedna z najczęstszych do-
legliwości w krajach wysoko rozwinię-
tych jest ważnym społecznym proble-
mem. Samo rzadkie oddawanie stolca 
jest efektem stanu chorobowego który 
upośledza motorykę układu pokarmo-
wego. Przyczyn zaparć jest całe mnó-
stwo. Dotyczyć może ono również osób 
zdrowych, które jednak mają złe nawy-
ki żywieniowe, na przykład spożywają 
małą ilość błonnika i płynów co może 
być przyczyną mocno zbitych stolców. 
Udowodniony został także zapierający 
wpływ siedzącego trybu życia, wynikają-
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KOŃCOWY 
PASAŻ 
POŻYWIENIA

cego nierzadko ze specyfiki wykonywa-
nej pracy. Zaparty stolec może być tak-
że efektem wielu stanów chorobowych. 
Przyczyny mogą mieć swoje źródło                                                                          
w naszej psychice - obserwowano pro-
blemy z defekacją u osób dotkniętych 
depresją, czy silnym stresem. Źródła 
tych problemów można również szukać 
w zaburzeniach metabolicznych jak m.in. 
niedoczynność tarczy-
cy. Z kolei najbardziej 
oczywistą przyczyną 
zaparć wydają się być 
schorzenia powodujące 
mechaniczne utrudnie-
nie opróżniania się jelit 
co może występować 
w stanach bardzo po-
ważnych jak nowotwory 
złośliwe przewodu po-
karmowego, ale także 
uważanych powszech-
nie za bardziej błahe 
czyli na przykład hemo-
roidy, z którymi boryka 
się wiele osób. Źródeł 
zapartego stolca jest 
znacznie więcej, żeby 
wspomnieć zaburzenia 
czynnościowe czy też 
niepożądane efekty 
podawania niektórych 
leków.

Na drugim biegunie 
klasyfikacji Bristolskiej 
znajdują się stolce                               
w postaci kłaczastych 
kawałków z postrzę-
pionymi krawędzia-
mi odpowiadające                      
typowi szóstemu, 
oraz stolce wodniste, 
nie zawierające stałych 
elementów, będące                                                                               
w całości cieczą któ-
re zamykają tą ska-
lę. Wydaliny o takiej 
konsystencji powinny 
wzbudzać nasz niepo-
kój. Jak łatwo się do-
myśleć słabo uformowany stolec jest 
efektem zbyt szybkiego pasażu jelito-
wego który nie daje czasu na nadanie 
mu odpowiedniego kształtu i spoisto-
ści. Najbardziej powszechną przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest dobrze wszyst-
kim znana biegunka przez którą każdy                                                                           
w życiu przechodził. Określenie jej źró-
dła - czy jest spowodowana zakażeniem 
bakteryjnym/wirusowym/pasożytni-

czym wymaga bardziej wnikliwej dia-
gnostyki. Ważne jednak aby zauważy, 
że organizm wysyła nam w ten sposób 
wiadomość. Ból brzucha, wysoka go-
rączka, płynny stolec to jednoznaczna 
informacja, że dzieje się coś niedobrego 
co wymaga naszej uwagi. 

Aby nie pisać tylko pesymistycznie na 

koniec odpowiemy na wcześniej zada-
ne pytanie, jak wygląda stolec zdrowy. 
Otóż odpowiada on w Bristolskiej kla-
syfikacji uformowania stolca typom 3, 4 
oraz 5. 

Stolec uformowany z pęknięcia-
mi na powierzchni (3), smukły wężo-
waty gładki i miękki (4), czy drobny, 
miękki i łatwo wydalany nie muszą 

wzbudzać naszych podejrzeń. Nie nale-
ży jednak tej klasyfikacji traktować jako 
wyroczni, niektóre schorzenia przewo-
du pokarmowego mogą przebiegać                                 
z niezmienionymi patologicznie wydali-
nami. Możliwe jest również, by pacjent 
oddawał stolec o konsystencji stopnia 
6 czy 2 czy nawet stopni skrajnych i nie 
wiązało się to z obecnością patologii. 

Skala Bristol jest jed-
nak łatwym w stoso-
waniu drogowskazem 
służącym do pomocy                                       
w monitorowaniu 
charakteru naszych 
wypróżnień któ-
re mogą świadczyć              
o wielu nieprawidło-
wościach zachodzą-
cych w naszym orga-
nizmie. 

Należy również 
pamiętać, iż w oce-
nie stolca niezwykle 
istotnym elementem 
jest domieszką krwi 
i/lub śluzu. Zaobser-
wowanie tej domiesz-
ki w stolcu powinno 
być dla nas sygnałem 
alarmowym, szcze-
gólnie gdy obja-
wy te nie pojawiały                      
się wcześniej i nie 
mieliśmy w ostatnim 
czasie wykonanych 
badań proktologicz-
nych (kolonoskopia, 
badania obrazowe 
przewodu pokarmo-
wego, rektoskopia –                                                 
w zależności od 
innych wskazań                            
i ustaleń lekarza 
p r o w a d z ą c e g o ) . 
Należy podkreślić, 
iż domieszka krwi                            
i/lub śluzu może po-
jawić się w przypad-
ku każdego z rodza-

jów stolca w klasyfikacji bristolskiej i jest 
niezależnym objawem, który powinien 
skłaniać do badania jelita.

Choć najczęstszą przyczyną obec-
ności krwi w stolcu są schorzenia 
łagodne jelita grubego i odbytni-
cy (choroba hemoroidalna, choroba 
uchyłkowa) to jednak nie można wy-
kluczyć innych przyczyn, w tym no-
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wotworów.Konieczna jest więc wizyta u lekarza. Nie należy 
bagatelizować problemu i ograniczać się do uspokajającej 
samodiagnozy („to na pewno hemoroidy”…), dolny odci-
nek przewodu pokarmowego musi być zbadany i  starannie 
oceniony. Punktem wyjścia jest badanie palcem (czyli bada-
nie per rectum, które jest badaniem nieprzyjemnym (głów-
nie w sferze psychicznej), jest jednak niebolesne, szybkie 
i nieobciążające chorego ryzykiem powikłań. Kolejne ba-
danie są wypadkową dolegliwości zgłaszanych przez cho-

rych, jego historii zdrowia czy wywiadu rodzinnego. 
Informacje o chorobach zwłaszcza nowotworowych                                                                                            
w rodzinie są niezwykle istotnym elementem badania                                                                                                  
i rozmowy z lekarzem, dobrze się do tej rozmowy przy-
gotować porządkując wiedzę o chorobach w najbliż-
szej rodzinie (rodzice, rodzeństwo, dzieci itd.) czy za-
bierając ze sobą dokumentację medyczną najbliższych 
osób , które były leczone onkologicznie. Wszystkie te 
informacje są bardzo ważne dla prawidłowego dobo-
ru rodzaju i zakresu badań kontrolnych. Nie zawsze 
badaniem najlepszym będzie kolonoskopia, czasem 
diagnostykę problemów dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego dobrze jest prowadzić z użyciem ba-
dań obrazowych, jak wlew kontrastowy jelita grubego 
(zdjęcia rentgenowskie jelita po uprzednim wypeł-
nieniu go kontrastem i „rozdmuchaniu” powietrzem) 
czy tzw. „wirtualna kolonoskopia” czyli kolografia                                                                                              
w technice tomografii komputerowej (wypełnienie je-
lita kontrastem, rozdmuchanie go i wykonanie tomo-
grafii komputerowej, która odpowiednio obrobiona 
pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu jelita gru-
bego). Każde z tych badań ma swoje wady i zalety, 
trudno nazwać któreś z nich „najlepszym”, rodzaj ba-
dań ustalany jest każdorazowo indywidulanie. 

Wracając do przedstawionej w artykule skali Bristol należy 
podkreślić, iż pewnego rodzaju objawem alarmowym powin-
na być zmiana konsystencji naszego stolca, zwłaszcza szybko 
postępująca i obejmująca kilka punktów na skali (na przykład 
ze stopnia 2 na stopień 6). Jeśli do zmiany konsystencji doszło 
w krótkim czasie, bez innych potencjalnych powodów (zmiana 
diety, rozpoczęcie stosowanie leków czy innych kuracji) po-
winno to skłaniać nas do szybkiej wizyty u lekarza. ■

Skala Bristolska to proste narzędzie które umiejętnie stosowa-
ne może w znacznym stopniu ułatwiać i usprawniać proces diagnostyki, 
oraz leczenia wielu schorzeń dotykających nas w naszym życiu. Szerokie 
pole do interpretacji grafik sprawia, że łatwe jest korzystanie z opisywa-
nej klasyfikacji co może zachęcić ludzi do częstszego korzystania z niej. 
Bardzo prozaicznym, choć niestety coraz częstszym problemem, jest bar-
dzo duża zmiana w zakresie armatury łazienkowej – niezwykle istotne dla 
naszego zdrowia sedesy z półeczką odchodzą powoli do lamusa, co czyni 
możliwość obserwacji naszego stolca nieco trudniejszą. Nie rezygnujmy                        
z niej jednak, starajmy się pamiętać, iż ocena stolca to ważny element oce-
ny funkcjonowania naszego organizmu. Z perspektywy lekarza jest ona 
bardzo użyteczna gdyż pozwala na obiektywną i indywidualną ocenę                                                                                                          
intymnej sfery życia pacjenta, do której rzadko mamy bezpośredni dostęp,                  
a która w relacji może być przedstawiana w sposób subiektywny.
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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.

Niezastąpione  
w podróży, pracy,  

szkole, domu...
gdziekolwiek  

potrzebujesz dyskrecji  
i komfortu!

Sugerowana cena 6,99 pln brutto za opakowanie jednostkowe
Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. woreczków
Produkt jest pełnopłatny, nie podlega refundacjiwww.salts.pl • bezpłatna infolinia 800 120 130
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Szczęśliwa 
mama 

Roksana,	od	niedawna	 jesteś	mamą.	Jakie	 to	uczu-
cie?	Odnalazłaś	się	już	w	nowej	roli,	czy	nadal	się	z	nią	
oswajasz?

Dziecko przewraca życie do góry nogami. Wszystkie-
go musiałam nauczyć się od nowa. Ciągle pojawiają się 
nowe rzeczy, z którymi wcześniej w żadnym stopniu nie 
miałam styczności. Ciągle oswajam się, ponieważ do tej 
pory moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Dziecko 
dużo zmienia - oczywiście na lepsze! Każdy dzień jest 
nowym wyzwaniem. Kobieta zostając matką otrzymu-
je wielką mobilizację do działania. Wstaję rano z łóżka 
z poczuciem, że jestem komuś potrzebna. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że beze mnie Maleństwo najzwyczajniej 
sobie nie poradzi.

Jaka	była	Twoja	 reakcja,	kiedy	dowiedziałaś	 się,	 że	
jesteś	w	ciąży?	Radość,	strach,	niepewność?

Razem z partnerem planowaliśmy dziecko, więc wiado-
mość o tym, ze wreszcie zostaniemy rodzicami była dla 
nas fantastyczną nowiną! Oczywiście, jak każdy przyszły 

rodzic zastanawiałam się, czy wszystko pójdzie tak jak 
powinno. Czy stomia wytrzyma? Czy Dzieciątko urodzi 
się zdrowe? Czy dam sobie radę? Czy choroba się nie 
obudzi? Wszystkie te pytanie męczyły mnie przez całą 
ciążę, aż do dnia porodu. Na szczęście okazało się, że nie 
miałam się czym martwić, bo w moim przypadku wszyst-
ko poszło zupełnie bezproblemowo! Tak jakbym wcale 
nie miała stomii. Przez swoją chorobę, a raczej lekarstwa, 
które biorę, miałam tylko problemy z ropniami w różnych 
częściach ciała, ale to minęło od razu po porodzie.
A	jak	na	wieść	o	ciąży	zareagowała	rodzina	i	znajo-

mi?	Odradzali,	kibicowali,	martwili	się?
Rodzina cieszyła się razem z nami. Kibicowali nam! 

Oczywiście, zadawali mi pytania, w jaki sposób ciąża 
wpłynie na moją stomię i zdrowie, ale nigdy nie zniechę-
cali mnie do bycia matką. Znajomi byli bardzo zaskoczeni. 
Codziennie dostawałam wiadomości, z pytaniami: jak się 
czuję? czy wszystko u mnie ok? Miałam w tym czasie na-
prawdę wielkie wsparcie ze strony bliskich mi osób.

Tekst i zdjęcia: Fundacja STOMAlife
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Czy	 ze	 względu	 na	 stomię,	 musiałaś	 w	 jakiś	
szczególny	 sposób	 przygotowywać	 się	 do	 zaj-
ścia	w	ciążę?

Ze względu na samą stomię powiem szczerze, 
że nie przygotowywałam się jakoś specjalnie. Py-
tałam tylko chirurga czy można zajść w ciążę mając 
stomię, na co odpowiedział twierdząco. Inaczej                  
z chorobą Crohna, tu obserwowałam mój stan. 
Byłam w remisji więc zdecydowałam się na ciążę.

Jak	przebiegała	Twoja	ciąża?	Czy	stomia	sta-
nowiła	jakieś	szczególne	wyzwanie	w	tym	okre-
sie?

Ciąża przebiegała prawidłowo. Tylko na po-
czątku ciąży miałam incydent bólu brzucha, przez 
który wylądowałam na 3 dni w szpitalu, jednak nie 
zagrażało to ciąży. Moja stomia, od około dwóch 
lat niestety wypada. W czasie ciąży jelitko nie wy-
padało jednak bardziej niż zwykle. Po porodzie 
zwisa tylko troszkę bardziej niż przed ciążą. Naj-
większym dla mnie wyzwaniem w tym okresie były 
wymiany woreczka pod koniec ciąży! Duży brzuch 
uniemożliwiał swobodne ruchy. Zmieniam worki 
na leżąco, więc w 9 miesiącu ciąży, kiedy leżałam 
na plecach, miałam problemy z oddychaniem. Na 
szczęście robię to mniej więcej co 4 dni, więc nie 
musiałam męczyć się zbyt często.

Wiele	kobiet	po	porodzie	ma	problemy	z	po-
wrotem	do	kontaktów	 intymnych	z	partnerem.	
Jak	ta	relacja	wygląda	w	Waszym	przypadku?

To bardzo intymna kwestia, ale w Naszym przy-
padku nie było problemów z powrotem do kon-
taktów seksualnych, wręcz przeciwnie. Szczerze 
mówiąc do życia seksualnego wróciliśmy już 10 dni 
po cesarskim cięciu. Seks po porodzie jest czymś 

niesamowitym. Odczuwałam go bardzo intensywnie i było 10 razy le-
piej niż przed ciążą! Myślę, że u kobiet, które zwlekają z powrotem 
do życia seksualnego przyczyną jest blokada psychiczna. Wydaje mi 
się, że chodzi tu o obawę przed ponownym zajściem w ciążę, bardzo 
ciężkim porodem bądź bólem poporodowym, który ja zignorowałam.
Czy	kobiecie,	która	musiała	już	przejść	przez	etap	akceptacji	wła-

snego	ciała	na	nowo	po	operacji	wyłonienia	stomii,	łatwiej	jest	za-
akceptować	zmiany,	jakie	zachodzą	w	ciele	kobiety	w	trakcie	i	po	
ciąży?

Powiem szczerze, że na początku miałam problem z pojawieniem się 
u mnie rozstępów. Wydawało mi się, że wyglądam obrzydliwie. Bałam 
się, że mój partner zostawi mnie dla jakiejś innej dziewczyny, której 
ciało pozbawione jest rozstępów i ma nieskazitelny kształt. Totalna 
bzdura! Takie myślenie było wynikiem huśtawki hormonalnej, która na 
szczęście później uspokoiła się. Najważniejsza jest miłość a wygląd                  
i tak kiedyś przeminie. Staram się smarować te blizny, aby były mniej 
widoczne i żeby skóra wyglądała lepiej, lecz wiem, że one nie znik-
ną całkowicie już nigdy. Nie mam zamiaru załamywać się tym, lecz 
optymistycznie patrzę w przyszłość. Dziecko wszystko rekompensuje 
- nawet okropne rozstępy. Trzeba zaakceptować siebie taką jaką się 
jest, aby partner mógł zrobić to samo. Mój narzeczony stwierdził, że 
wyglądam jak zebra z tymi rozstępami i bardzo je kocha.

Jak sobie	radzisz	z	codzienną	obsługą	córeczki?	Taka	mała	istotka	
jednak	swoje	waży.	Czy	stomia	stanowi	tu	jakąś	barierę?

Z córeczką, dopóki jest malutka nie mam większych problemów. 
Chociaż faktem jest, że nieustannie przybywa jej kilogramów i obec-
nie waży już ponad 5. Właśnie dlatego wyjście z nią w nosidełku jest 
nie lada wyzwaniem dla mojego kruchego kręgosłupa. Mogę jednak 
uczciwie powiedzieć, że stomia nie stanowi żadnej bariery w opiece 
nad dzieckiem!
Dla	wielu	 związków	pojawienie	 się	dziecka	paradoksalnie	 łączy	

się	z	pojawieniem	kryzysu.	A	jak	Twój	partner	odnajduje	się	w	roli	
ojca?	Czy	ta	nowa	sytuacja	wzmocniła	Was	jako	parę,	czy	musicie	

„  Czy stomia wytrzyma?  
Czy Dzieciątko urodzi się zdrowe? 
Czy dam sobie radę? Czy choroba 
się nie obudzi?
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jednak	na	nowo	odnaleźć	się	w	no-
wej	rzeczywistości?

Mój partner nadal oswaja się z tą 
sytuacją. Bardzo kocha Kasię i bar-
dzo stara się jako Ojciec chociaż nie 
zawsze mu to wychodzi. Myślę, że po-
jawienie się dziecka wzmocniło Nas 
jako parę. Owszem są gorsze i lep-
sze dni, ale przyczyną tych gorszych 
były problemy jakie mieliśmy z Małą 
a raczej jej rzekomą alergią na krowie 
mleko co potwierdzimy dopiero na 
wizycie u alergologa. Mała ma czę-
sto kolki, a jak wiadomo płacz dziec-
ka może wyprowadzić z równowagi 
nawet najspokojniejszego człowieka. 
Mój partner ma słabe nerwy i często 
denerwuje się kiedy Kasia ma kolkę, 
bo najzwyczajniej nie wie jak jej po-
móc. W tak nerwowych sytuacjach ja 
staram się zachowywać spokój  i mu-
szę powiedzieć, że coraz lepiej radzę 
sobie z tą Naszą Małą Marudą. Poja-
wienie się dziecka zmienia o 180 stop-
ni cały harmonogram dnia. Wszystko 
trzeba podporządkować dziecku. Kar-
mienia, kąpiel, zabawa - to wszystko 
najlepiej żeby odbywało się o stałej 
porze, wtedy dziecko czuje się bez-
piecznie. Kiedy chcemy 
gdzieś wyjść, wtedy Moja 

Mama zajmuje się Malutką, więc nie 
musimy rezygnować z rozrywek ta-
kich jak kino czy restauracje.
Jakich	 rad	 udzieliłabyś	 dziewczy-

nom,	 które	 mają	 wyłonioną	 stomię	
i	planują	powiększenie	rodziny?	Po-
winny	 się	 w	 jakiś	 specjalny	 sposób	
do	tego	przygotować?

Myślę, że to nie stomia jest barierą 
do zajścia w ciążę, lecz choroba pod-
stawowa, w wyniku której stomia jest 
wyłaniania. W moim przypadku jest 
to choroba Leśniowskiego-Crohna. 
Trzeba wybrać odpowiedni moment, 
w którym organizm poradzi sobie z 
tak dużym obciążeniem jakim jest dzi-
dziuś w brzuszku. Inną ważną kwestią 
są zrosty pooperacyjne, ponieważ 
wszystkie osoby ze stomią przeszły 
już różne operacje. Trzeba więc wziąć 
pod uwagę wszystkie te czynniki 
przed planowanym zajściem w ciążę. 
Myślę, że przed planowaną ciążą, ko-
biety powinny zacząć ćwiczyć, żeby 
wzmocnić mięśnie brzucha, brać dużo 
witamin. Ważne są również wizyty 
u specjalistów, którzy stwierdzą czy 
jest to odpowiedni czas na zajście w 
ciążę oraz czy nie trzeba zmienić le-

ków, ponieważ niektóre z nich są prze-
ciwwskazane w okresie ciąży. W samej 
ciąży nie trzeba jakoś specjalnie, w od-
mienny od dotychczasowego sposób 
dbać o stomię, lecz po porodzie warto 
nosić przez jakiś czas szeroki pas sto-
mijny.
Ciąża,	 poród,	 macierzyństwo	 to	

bardzo	 intymne	 kwestie.	 Dlaczego	
zdecydowałaś	się	o	swojej	ciąży	mó-
wić	głośno	na	swoim	blogu?

Zdecydowałam się mówić o tym, 
ponieważ wiem, że dziewczyny ze 
stomią bardzo się tego boją. Sama 
stomia jest tematem tabu, a kiedy 
dochodzi do tego seks, ciąża, poród 
i macierzyństwo to niektórych z nas 
najzwyczajniej przerasta. Myślę, że 
moja historia może niektórym dziew-
czynom pomóc w tej trudnej decyzji 
dotyczącej powiększenia rodziny. Jak 
wiadomo, w życiu każdej kobiety nad-
chodzi moment, w którym rodzi się 
instynkt macierzyński i silna potrze-
ba bycia matką. Tak też było w moim 
przypadku, a kobiety z wyłonioną sto-
mią często skreślają to marzenie już na 
samym początku - co jest ogromnym 
błędem, bo NAPRAWDĘ MOŻNA!                                                             

O stomii i o problemach z nią 
związanych powinno otwar-
cie mówić się w mediach, 
wtedy strach z tym związany 
maleje. Kiedy zdecydowa-
łam się na dziecko, szukałam                                                  
w internecie kobiet, które 
miały stomię i były w ciąży - 
nie znalazłam ani jednej. Dla-
tego właśnie zdecydowałam 
się opisać moją historię żeby 
inne dziewczyny mogły po-
czytać o tym, kiedy też będą 

chciały zostać mamami. To był główny 
powód. 

„  W samej ciąży nie trzeba 
jakoś specjalnie, w odmienny od 
dotychczasowego sposób dbać 
o stomię, lecz po porodzie warto 
nosić przez jakiś czas szeroki pas 
stomijny.
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Jeżeli kobieta jest w ich czynnym stadium, rozsądniej 
byłoby żeby w ciążę nie zachodziła. Decyzję o momen-
cie, który jest najbezpieczniejszym do zaplanowania 
macierzyństwa, podejmuje w tym przypadku gastroen-
terolog lub chirurg, który zajmuje się leczeniem takiej 
pacjentki.

Jeżeli taka kobieta planuje zajść w ciążę to zalecane 
są jej podstawowe badania związane z jej jednostką 
chorobową i zależą one od wskazań wydanych przez le-
karza prowadzącego jej leczenie. Choroby zapalne jelit 
często prowadzą do zaburzeń elektrolitowych. Dlatego 
jeżeli pacjentka ze stomią jest już w stanie ciąży, oprócz 
podstawowych badań, zaleca się w jej przypadku szcze-
gólną kontrolę stężenia elektrolitowego w organizmie. 
Częstotliwość tych kontroli będzie zależała od tego, 
jakie będą ich kolejne wyniki. Tak naprawdę ilość do-
datkowych badań u stomiczek w ciąży wcale nie jest tak 
duża, jeżeli już, to wynikają one bardziej z danej jed-
nostki chorobowej aniżeli z faktu posiadania stomii. Ko-
bieta ze stomią w ciąży powinna znajdować się z jednej 
strony pod opieką położnika bądź położnej, a z drugiej 
pod opieką osoby, która ma doświadczenie w pielęgna-
cji stomii.

W wyniku powiększania się macicy  

u kobiet ze stomią istnieje  

podwyższone ryzyko wystąpienia  

niedrożności jelit. 

Prof. CMKP dr hab. n. med. 
Romuald Dębski

W tej chwili badania pokazują, że jest to zjawisko dość rzad-
kie. Są to więc elementy na które warto zwracać uwagę, ale 
mimo wszystko ciąże u pacjentek ze stomią, w większości przy-
padków, można doprowadzić do w pełni szczęśliwego rozwią-
zania.

W związku ze zmianą obwodu brzucha i jego wpływem na 
funkcjonowanie stomii przy typowej urostomii, kolostomii czy 
ileostomii, nie ma to większego znaczenia. Rozrost macicy 
może natomiast powodować problemy związane z niedrożno-
ścią jelit. Ponadto sam fakt wpływu hormonów związanych ze 
stanem ciąży, a więc duże stężenie progesteronu, może ha-
mować ruchy perystaltyczne i nasilać dolegliwości o charak-
terze zaparć. Jest to jednak zjawisko, które zdarza się również                        
w przypadku ciąży u zdrowych kobiet.

Przy rozwiązaniu ciąży w przypadku stomiczek nie poleca 
się cesarskiego cięcia. Wpływa na to choćby fakt, że kobiety 
ze stomią to często pacjentki, które mają za sobą wielokrotne 
operacje, a w związku z tym bardzo dużą ilość zrostów. Dlate-
go lepszym zakończeniem ciąży jest w tym przypadku poród 
naturalny.

Jednak to okres poporodowy jest dla stomiczek najgroź-
niejszy – po porodzie dochodzi do nasilenia objawów wyni-
kających z choroby zasadniczej pacjentki dlatego stomiczka 
wymaga intensywniejszego leczenia i kontroli lekarskich po 
porodzie, a nie w ciąży. Trzeba wiedzieć, że okres połogu to 
czas, w którym nasila się wiele chorób autoimmunologicznych, 
dlatego może pojawić się konieczność częstszych kontroli ga-
stroenterologicznych oraz konieczności stosowania leków czy 
sterydów. Niektóre z nich są przeciwwskazane w okresie lakta-
cji, ale mogą być wymagane w okresie poporodowym, dlatego 
może się zdarzyć tak, że pacjentka nie będzie mogła w tym 
czasie karmić piersią.

Pacjentka po porodzie musi dbać o stomię, a zarazem trosz-
czyć się o swoje dziecko. Trzeba pamiętać, że stomia jest po-
tencjalnym źródłem infekcji, są one niegroźne dla dorosłej ko-
biety, ale mogą być groźne dla jej dziecka. W związku z tym 
pacjentka musi pilnować aby nie doszło do ryzyka zakażenia 
dziecka, w wyniku kontaktu ze stomią lub braku jej higieny. 
Jednak reguły pielęgnacji stomii w okresie poporodowym są 
rutynowe i nie różnią się zasadniczo od tych, dokonywanych 
przez stomiczkę na co dzień. ■ 

Ciąża u kobiet z wyłonioną stomią z pewnością wymaga specjal-
nej opieki. W wielu przypadkach stomia jest sposobem leczenia 
różnego rodzaju schorzeń. Są to zazwyczaj kobiety, które prze-
szły schorzenia typu Leśniowskiego–Crohna, czy zapalenie jelita 
grubego. Ciąża raczej uspokaja objawy wspomnianych schorzeń 
i z tego punktu widzenia nie są one dla nich przeszkodą...
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Grzegorz	 Kotoro:	 Tadeuszu,	 Stowarzyszenie	 Mężczyzn	
z	 Chorobami	 Prostaty	 „Gladiator”	 im.	 Prof.	 Tadeusza	
Koszarowskiego	należy	do	najbardziej	dynamicznie	rozwijających	
się	organizacji	pacjenckich	w	Polsce.	

Tadeusz	 Włodarczyk:	 Tak, to prawda. Nasze stowarzyszenie jak 
wiesz zostało powołane dla popularyzowania wiedzy o chorobach 
prostaty, nerek, pęcherza moczowego, jąder, promujemy konieczność 
wczesnego wykonywania podstawowych badań profilaktycznych.

GK:	Opowiedz	skąd	nazwa:	Gladiator?

TW: Przypadek sprawił że spotkałem znajomego wracającego                      
z Centrum Onkologii gdzie uczestniczył w uroczystych obchodach 
15–lecia Amazonek Warszawskich. Obecny na tym jubileuszu 
prof. Wronkowski, Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, 
zaproponował powołanie organizacji zrzeszającej pacjentów                         
z rakiem prostaty. To był rok 2002, na tym przypadkowym spotkaniu 
postanowiliśmy powołać Stowarzyszenie Mężczyzn Chorych na 
Raka Prostaty. Nazwę „GLADIATOR” zaproponowałem Komitetowi 
Założycielskiemu uzasadniając, że taka nazwa sugeruje walkę. 
W naszym przypadku nazwa „GLADIATOR” symbolizuje walkę                             
z rakiem prostaty, przeciwnikiem podstępnym i bardzo trudnym do 
pokonania. Gladiatorzy walczący na arenie mieli łatwiejsze zadanie, 
ponieważ przeciwnik był widoczny i w zasięgu ręki. Dzięki nazwie 

TOCZĄCY 
WALKĘ
Wywiad	z	Tadeuszem	Włodarczykiem

Współzałożyciel	 Stowarzyszenia	
„Gladiator”	 oraz	 obecny	 Prezes	
Głównego	 Zarządu,	 który	 osią-
gnął	 wysoką	 pozycję	 i	 uznanie	
już	 od	 czasu	 pracy	 zawodowej																							
w	Hucie	Warszawa,	a	potem	dzia-
łając	przez	kilka	kadencji	w	samo-
rządzie	bielańskim.	Pomógł	wielu	
ludziom	w	sprawach,	które	wyda-
wały	się	nie	do	załatwienia.	Jako	
społecznik	 okazuje	 serce	 każde-
mu,	kto	ma	 trudne	problemy	do	
rozwiązania.	 Ludzie	 wiedzą,	 że	
jeśli	 mają	 problem,	 to	 jest	 ktoś	
taki	-	jak	Tadeusz	Włodarczyk,	po	
prostu	niezwykły	człowiek.

Rozmawia: Grzegorz Kotoro
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„Gladiator” i rzetelnej pracy na rzecz 
szerokiej rzeszy pacjentów jesteśmy 
rozpoznawalni w całym kraju, Europie                  
i na Świecie.

GK: Co jest Waszym przesłaniem?

TW:	 Rak prostaty jest dla mężczyzn 
problemem bardzo trudnym, 
wstydliwym. Godzi w męska godność. 
Najczęstszą odpowiedzią w rozmowie 
o raku prostaty to: lepiej nie wiedzieć, 
mnie to nie dotyczy lub wycofanie 
się rozmówcy. Naszym głównym 
przesłaniem jest przełamywanie 
niechęci do takiej rozmowy na 
spotkaniach edukacyjnych ze 
specjalistami, także poprzez 
przekazywanie biuletynu 
„Gladiator”, broszur, plakatów, 
przekazywanie wiedzy na stronie 
internetowej www.gladiator-
prostata.pl.  Rak prostaty 
to bardzo groźna choroba 
powodująca, że każdego roku 
diagnozowany jest 9 000 nowych 
przypadków a około 4 000 
umiera. Uruchomiliśmy telefon 
zaufania +48 502 438 648 czynny 
codziennie od godziny 8.00 
do 20.00. Przez pierwsze kilka 
lat naszej działalności z infolinii 
korzystały w imieniu mężczyzn 
tylko kobiety tzn. żony, matki, 
córki, nawet wnuczki w imieniu 
dziadków. Czasem zza pleców 
słychać było głos mężczyzny 
sugerujący – zapytaj jeszcze o to 
czy tamto. Dzisiaj, po czternastu 
latach naszej pracy, mężczyźni 
są bardziej wyedukowanii bardziej 
rozmowni, ale to jeszcze za mało.

GK:	 Jakie	 są	 podstawowe	 cele	
działalności	Stowarzyszenia?

TW:	 Podstawowe cele działalności  
Stowarzyszenia „Gladiator” są 
szczegółowo określone w statucie. 
Jednym z ważnych celów jest 
konsolidacja pacjentów wraz z rodzinami 
w walce z nowotworami narządów 
układu moczowo-płciowego. Edukacja 
pacjentów i ich rodzin w zakresie 
podstawowej wiedzy o nowotworach, 
diagnostyce, profilaktyce i terapii. 
Edukacyjną rolę spełnia infolinia telefonu 
zaufania. Każdy pacjent, czy członek 
jego rodziny który do nas zadzwoni                                                                          
i poda swój adres pocztowy, otrzymuje 
bezpłatnie komplet materiałów i broszur 
dotyczących wiedzy o diagnostyce                       
i terapii nowotworów urologicznych. 
Ważną rolę edukacyjną spełnia 
przystępnie zorganizowana strona 
internetowa, zwierająca bogaty zasób 
wiedzy o diagnostyce, profilaktyce                     
i terapii nowotworów urologicznych. 

Zachęcam wszystkich czytelników do 
korzystania z tej niezbędnej wiedzy.

GK:	 Skąd	 czerpiesz	 siłę	 i	 zapał	 do	
działań?

TW:	 Prowadzimy, jak już wcześniej 
wspominałem, bardzo szeroką edukację 
wszystkimi dostępnymi metodami, 
mam bardzo liczne sygnały, listy od 
pacjentów z informacjami o korzystaniu 
ze wszystkich proponowanych przez nas 
form edukacji. Bardzo budujące, dające 
siłę i zapał są często przesyłane listy 
od pacjentów i ich rodzin piszących: 

„Wielokrotnie czytam przesłane 
broszury a niektóre fragmenty znam 
na pamięć. Wreszcie poszedłem do 
urologa i po badaniach dowiedziałem 
się o zdiagnozowanym w początkowej 
fazie rozwoju raka prostaty. Jestem już 
po skutecznym leczeniu, pełen sił. To 
wszystko dzięki waszej pracy. Dziękuję”
Takie listy są bardzo budujące i dodające 
sił do dalszej pracy. Takie listy świadczą 
o tym, że jesteśmy potrzebni i skuteczni 
w działaniu.

GK:	Co	jest	Twoim	mottem	życiowym?

TW: Być tu i teraz, pomagać pacjentom 
na tyle, na ile to możliwe i na ile 
pozwala moja wiedza i doświadczenie 
w rozwiązywaniu ich problemów 
zdrowotnych. To się sprawdza.

GK:	 Jak	 przemówić	 „nam	 chłopom”,	
że	warto	się	badać?	Przecież	to	tabu																								
w	naszej	społeczności?	

TW:	 Zdrowie każdego z nas jest 
wartością bezcenną. Wszyscy o tym 
wiemy, ale nie wszyscy dostatecznie                   

i w odpowiednim czasie o swoje 
zdrowie dbamy. Najczęściej w tempie                                                                          
i trudach codziennego życia zapominamy 
jaką zdrowie jest wartością. Wszystko 
to zaczynamy sobie uświadamiać                           
w chwili, gdy równowaga zdrowotna 
zaczyna szwankować. Narządem 
odpowiedzialnym za wiele problemów 
zdrowotnych u mężczyzn jest prostata 
(gruczoł krokowy, stercz). Narząd ten 
u wielu mężczyzn jest podatny na 
schorzenia nowotworowe bardzo groźne 
dla naszego zdrowia. Pamiętajmy, że rak 
prostaty rozwija się bezobjawowo przez 
kilka lat a pierwszymi zbyt późnymi 

objawami to krwiomocz, pieczenie 
podczas oddawania moczu, 
bule w podbrzuszu. Wczesna 
diagnostyka narządu prostaty 
może nam oszczędzić zdrowie 
i wiele poważnych problemów. 
Nowotwór zdiagnozowany                                               
w początkowej fazie rozwoju daje 
się skutecznie wyleczyć. Jeżeli 
mówimy o wczesnej diagnostyce 
męskiego narządu prostaty, 
mamy na uwadze każdego 
mężczyznę po ukończeniu 
40 roku życia. Dla tych 
mężczyzn wskazana jest  wizyta                                       
u urologa, który może zlecić 
wykonanie niezbędnych badań 
diagnostycznych. Mężczyzno, 
jeśli masz wątpliwości czy                     
w ogóle pójść do lekarza, pomyśl 
jak dobrze będziesz się czuł, gdy 
dowiesz się, że wszystko jest                
w porządku!

GK:	 A	 więc	 co	 każdy	 Duży	
Chłopiec	zrobić	powinien?

TW: My mężczyźni w celu uniknięcia 
przykrych niespodzianek powinniśmy 
zadbać o swoje zdrowie, tak jak dbamy                   
o samochód. Wyjeżdżając autem z garażu 
podświadomie uważamy, że nic nam 
nie może się zdarzyć. Jednak aby tym 
samochodem można było się sprawnie 
po drogach przemieszczać, on musi 
być sprawny technicznie. Sprawność 
techniczną auta potwierdzamy w czasie 
okresowych przeglądów technicznych                                      
w licencjonowanym warsztacie. Tak więc 
bezwzględnie po ukończeniu 40 roku 
życia - raz w roku trzeba bywać z wizytą 
u urologa, zrobić „przegląd podwozia” 
i uniknąć przykrych niespodzianek.  
Wszystkim Dużym Chłopcom życzę,  
aby dbali o zdrowie i sprawność oraz 
wykonywali przeglądy zdrowia. ■

Masz	problem	dzwoń:
tel.: +48 502 438 648
Zapytania	kieruj	na	e-mail:
stowarzyszenie.gladiator@prostata.pl
Wejdź	na	stronę
www.gladiator-prostata.pl

„                                  
Być	tu	i	teraz,	

pomagać	pacjentom	
na	tyle,	na	ile	to	możliwe	
i	na	ile	pozwala	moja	
wiedza	i	doświadczenie	

w	rozwiązywaniu	
ich	problemów	
zdrowotnych.	

Na	dzień	dzisiejszy	
to	się	sprawdza. 35
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Centrala Narodowego 
Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
22 572 60 00
www.nfz.gov.pl

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

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

Świebodzin
ul. Łąki Zamkowe 12
68 458 55 44

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

Częstochowa
MB MEDICA
ul. Nowowiejskiego 20
34 324 66 77

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

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

Województwo	zachodniopomorskie
Szczecin
ul. Łucznicza 64
513 031 655

Warszawa 
Centrum Medyczne 
DARMED
ul. Bystrzycka 50
668 645 837

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

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

Słupsk
NZOZ Vesalius
Aleja Henryka Sienkiewicza 5
59 810 87 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Polskie	Towarzystwo	Stomijne	POL-ILKO
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
polilko.pl

Fundacja	im.	dr.	Macieja	Hilgiera
ul. Marymoncka 51/6, 01-802 Warszawa
fundacjahilgiera.com

Polskie	Towarzystwo	Wspierania	Osób	z	Nieswoistymi	
Zapaleniami Jelita „J-elita”
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
j-elita.org.pl

Fundacja	STOMAlife
ul. Karola Dickensa 27 lok 27, 02-382 Warszawa
stomalife.pl

Collegium	Medicum	im.	Ludwika	Rydygiera	
w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
cm.umk.pl

PATRONAT HONOROWY:

Fundacja	Europejskie	Centrum	Edukacji	
PO	PROSTU
Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235
02-797 Warszawa
poprostu.org

Fundacja	Instytut	Praw	Pacjenta	
i	Edukacji	Zdrowotnej
ul. Nowogrodzka 62a lok. 315, 02-002 Warszawa
prawapacjenta.eu

Łódzkie	Stowarzyszenie	Stomijne
ul. Nowa 30/32, 90-030 Łódź
lss.vihost.pl

Naczelna	Izba	Lekarska
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
nil.org.pl

Naczelna	Izba	Pielęgniarek	i	Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
nipip.pl

Polski	Klub	Koloproktologii
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
pkk.org.pl

Polskie	Stowarzyszenie	Pielęgniarek	
Onkologicznych	
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
pspo.pl

Sekretariat	Polskiego	Towarzystwa	Chirurgii 
Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
ptcho.org.pl

Polskie	Towarzystwo	Onkologiczne	
Biuro Zarządu Głównego
ul. Wielicka 40, lok.U7, 02-657 Warszawa 
pto.med.pl

Polskie	Towarzystwo	Pielęgniarek	Stomijnych
ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa
ptps.pl

Polskie	Towarzystwo	Pielęgniarskie	
Zarząd Główny
Al. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa
ptp.na1.pl

Polskie	Towarzystwo	Urologiczne
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
pturol.org.pl

Pomorskie	Stowarzyszenie	Stomijne
Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Prezydent	Warszawy
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
um.warszawa.pl

Rzecznik	Praw	Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
brpd.gov.pl

Biuro	Rzecznika	Praw	Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
bpp.gov.pl

Zarząd	Główny	Towarzystwa	Chirurgów	Polskich
ul. Nowiniarska 1 lok. 28, 00-235 Warszawa
tchp.pl

Warszawski	Uniwersytet	Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
wum.edu.pl

Naczelna Rada

Pielęgniarek i Położnych

Fundacja	Dobre	Ręce	Polskich	Położnych
ul. Grupy AK Północ 2/33, 00-713 Warszawa
dobre-rece-polskich-poloznych.pl

Ogólnopolska Kampania Społeczna

ORGANIZATORZY:



Tekst:

Elwira Jeunehomme

Tempo współczesnego życia coraz częściej 
jest zbyt dużym obciążeniem dla zdrowia 
i dobrego samopoczucia ludzi. Filozofia „ży-
cia w zwolnionym tempie”1, mająca coraz 
więcej zwolenników podpowiada, jak zmie-
nić jakość swojego życia i poczuć się bardziej 
komfortowo. Wyznaczniki życia w tempie slow 
są bliskie założeniom świadomego wspiera-
nia rozwoju dziecka: zatroszcz się o kontakt                                           
z bliskimi, zachowaj spokój, skup się na tym co 
tu i teraz, zwolnij, zobacz, posłuchaj, poczuj, 
rozwijaj w sobie ciekawość i kreatywność…  

Można by powiedzieć, że slow life jest w wielu 
swoich aspektach bliskie dziecku, choć para-
doksalnie jego rozwój, zwłaszcza we wcze-
snym okresie życia, przebiega błyskawicznie. 
Wiele istotnych i ważnych dla zdobywania 
nowych umiejętności dziecka sytuacji, nie po-
wtórzy się. 

Dlatego warto zatrzymać się i z dużą uważ-
nością towarzyszyć dziecku w tym niezwykłym 
czasie. Proponuję przyjrzeć się, jakie znacze-
nie dla rozwoju dziecka ma dotyk.

SLOW LIFE 
       Z MOIM DZIECKIEM 
       PRZYSTANEK DOTYK
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MOC DOTYKU

Dotyk jest podstawową, najprost-
szą formą kontaktu między ludź-
mi. Dotykać i być dotykanym, 
to istotna dla rozwoju dziecka 
potrzeba. Czuły dotyk rodziców                                         
w pierwszych miesiącach i kolej-
nych latach życia dziecka buduje             
i pogłębia więź, daje poczucie bez-
pieczeństwa, zaspokaja podstawo-
wą potrzebę miłości. Przytulenie, 
objęcie, poklepanie po ramieniu są 
skutecznym sposobem na złago-
dzenie bólu, smutku, żalu zarówno 
dla dzieci młodszych, starszych jak 
i dorosłych. Poznawanie otaczają-
cego świata dziecko rozpoczyna 
dotykaniem: braniem przedmio-
tów do rączki, wkładaniem do buzi. 
Brane na ręce przez rodziców, ko-
łysane, przytulane doświadczają 
poznawania własnego ciała i jego 
granic. Podczas eksplorowania 
świata, dzięki zmysłowi dotyku, 
dziecko doświadcza wrażeń zwią-
zanych z temperaturą, fakturą, 
kształtem, wielkością napotyka-
nych przedmiotów. Funkcjonowa-
nie układu dotykowego ma wpływ 
na rozwój ruchowy, rozwój mowy 
dziecka, jego samodzielne działa-
nie. Współczesna wiedza wskazuje 
na występowanie różnego rodza-
ju deficytów u dzieci pozbawio-
nych wystarczającej ilości bliskie-
go kontaktu fizycznego z dorosłą 
osobą (dzieci z domów dziecka, 
wcześniaki przebywające w inku-
batorze). Dzieci te gorzej rozwija-
ją się poznawczo - mają trudności                         
w opanowaniu nowych umiejętno-
ści, wolniej przybierają na wadze, 
mają braki w rozwoju emocjonal-
nym. Ashley Montagu, zajmujący 
się nauką o człowieku, twierdzi, że 
ludzie, którzy w dzieciństwie nie 
dostali wystarczająco dużo miłości 
i uwagi dorosłych, przekazywanych 
podczas bliskiego kontaktu fizycz-
nego, mają ograniczoną zdolność 
do miłości i odczuwania.2

Choć dla większości dotyk koja-
rzy się z przyjemnością, są dzieci, 
które źle tolerują dotyk – mówimy 
wtedy o nadwrażliwości. Czasami 
dzieci nie tolerują mocnego uści-
sku a czasami nawet delikatne gła-

skanie może być nie do zniesienia. 
Odwrotnością nadwrażliwości jest 
podwrażliwość – czyli podwyższo-
na potrzeba poszukiwania wrażeń 
dotykowych.

Nieprawidłowości funkcjonowania 
układu dotykowego określane jako 
nadwrażliwość, mogą przejawiać 
się np. unikaniem dotyku, niechę-
cią do kontaktu fizycznego - dziec-
ko płacze i pręży się, kiedy jest 
brane przez matkę na ręce. Dziec-
ko często nie znosi mycia głowy, 
obcinania paznokci, ma trudność 
z jedzeniem – zjada tylko wybrane 
produkty pokarmowe, nie toleruje 
wybranych ubrań, metek wszytych 
w ubrania, podmuchu chłodnego 
powietrza.

Na podwrażliwość zaś wskazy-
wać może fakt, że dziecko ciągle 
wszystkiego dotyka, chwyta, ści-
ska, wkłada przedmioty do buzi, 
często gryzie.

Zauważono, że dzieci, u których 
stwierdzono nadwrażliwość doty-
kową w obrębie jamy ustnej, ob-
jawiającą się niechęcią spożywa-
nia pokarmów o stałej strukturze, 
bardzo często mają opóźnioną, 
niewyraźną mowę. Dziecko z nad-
wrażliwością, widoczną w obrębie 
dłoni ma trudność z opanowaniem 
podstawowych czynności samoob-
sługowych, a w późniejszym czasie 
opanowaniem umiejętności pisa-
nia.

Kiedy rodzice zauważą u dziec-
ka powyższe zachowania, warto 
opowiedzieć o nich specjaliście 
terapii integracji sensorycznej.

ZWYKŁE CZYNNOŚCI  
o niezwykłym oddziaływaniu

Każda czynność pielęgnacyjna                   
i opiekuńcza małego dziecka, jest 
stymulacją dotykową i może za-
mienić się w czas ładowania „ży-
ciowych akumulatorów”. Przewija-
nie, ubieranie, kąpiele, układanie 
do snu, dostarczają dziecku wra-
żeń związanych z odczuwaniem 
bliskości matki, odczuwaniem 
ciepła, zimna, faktury materiału, 

siły ucisku. Pomagają dziecku bu-
dować świadomość własnego cia-
ła, poznawać jego granice. Znaną 
wszystkim mamom zabawą poja-
wiającą się przy tej okazji, jest za-
bawa polegająca na wskazywaniu 
części ciała „pokaż, gdzie masz no-
sek, oczko…”.

Warunkiem tylko jest wykonywa-
nie tych czynności bez pośpiechu,                
w atmosferze spokoju, wspólnej 
zabawy, radości, z dużą dozą deli-
katności i czułości.

MASOWANIE                                                      
- szczególna forma dotyku

Uzupełnieniem i wzbogaceniem 
kontaktu dotykowego podczas 
czynności pielęgnacyjnych może 
być masowanie. Dobroczynny 
wpływ masażu na funkcjonowa-
nie człowieka znały już pierwotne 
ludy. Masaż daje ukojenie, uśmie-
rza ból, obniża napięcie związane 
ze stresem, tym samym przyczynia 
się do osiągnięcia stanu uspokoje-
nia, wyciszenia. Masaż wprowadza                        
w przyjemny nastrój. Dziecku, któ-
re uderzyło się, pomaga masowa-
nie uderzonego miejsca, całowa-
nie bolącego miejsca przez mamę. 
Znamy to z codziennego życia. 
Dzieci systematycznie masowane 
mniej płaczą, lepiej rozwijają się 
ruchowo.3

Masujemy niemowlaka, masujemy 
przedszkolaka. Wiek nie ma zna-
czenia, jeśli jest tylko zgoda star-
szego dziecka.

By masować swoje dziecko, wy-
starczy chęć, ciepłe dłonie, spokój 
i uważność na drugą osobę. Każ-
dy człowiek ma wrodzoną zdol-
ność czułego dotyku, trzeba tyl-
ko zaufać sobie i pozwolić jej się 
uaktywnić. Masować może każda 
mama, każdy tata, każda babcia. 
Chodzi o delikatne głaskanie, roz-
cieranie, ugniatanie, opukiwanie, 
które mają dziecku sprawić przy-
jemność: głaskanie ruchem wzdłuż 
ramion, nóg, po plecach, po klatce 
piersiowej, po brzuchu, po głowie, 
rozcieranie ruchem okrężnym z lek-
kim naciskiem opuszkami palców - 
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ruchy koliste lub spiralne końcami 
kciuków. Ugniatanie może pole-
gać na lekkim podnoszeniu skóry 
chwytem zbierającym palców. Do 
masażu używamy odpowiednich 
dla skóry dziecka olejków. Masaż 
możemy wzbogacić łagodną muzy-
ką w tle, możemy też sami śpiewać 
lub nucić, możemy czule mówić 
do dziecka albo recytować jeden 
z wierszyków przeznaczonych do 
tego celu.4

BARASZKOWANIE
- obudź w sobie dziecko 
i daj radość dziecku

Baraszkowaniem nazywam tu 
wspólne zabawy ruchowe dziecka 
z rodzicem, oparte na kontakcie 
fizycznym, głównie na podłodze - 
bo najwygodniej i najbezpieczniej. 
Są to ulubione zabawy większości 
dzieci. Lubią je również dorośli. 
Towarzyszą im poczucie radości, 
szczęścia, euforii, satysfakcji z pró-
bowania sił w relacji z dorosłym. 
Służą konstruktywnemu spożyt-
kowaniu energii, odreagowaniu 
napięć. Budują bliską relację dziec-
ka i rodzica. Zabawy tego typu 
wykorzystywane są w zajęciach 
ruchowych dla dzieci prowadzo-
nych metodą Ruchu Rozwijającego                          
W. Sherborne. ■

PROPOZYCJE	ZABAW:

1. Noszenie dziecka „na barana”, czyli na plecach. Dziecko obejmuje do-
rosłego nogami w pasie, dorosły trzyma dziecko za ręce wyciągnięte do 
przodu.

2. Chodzenie z dzieckiem stojącym na stopach dorosłego.

3. Kołysanie dziecka leżącego w pozycji na brzuchu, na plecach dorosłego, 
dorosły w klęku podpartym.

4. Unoszenie dziecka do góry (dziecko odwrócone plecami do dorosłego), 
trzymając go pod ramionami plus ruch wahadłowy na boki.

5. Podnoszenie dziecka leżącego na ugiętych w kolanach nogach dorosłe-
go, dorosły leży na plecach na podłodze.

6. Wspinanie - dorosły z kolanami lekko ugiętymi, trzyma dziecko za ręce, 
pomaga dziecku wspiąć się do góry po nogach dorosłego.

7. Mocowanie – przepychanie się plecami, przepychanie stopami, dłońmi.

8. Popychanie dziecka siedzącego na podłodze, na małym kocyku, ze sku-
lonymi nogami. Zmiana /dziecko popycha dorosłego.

9. Zabawa w lot samolotem - obroty dookoła, z dzieckiem trzymanym za 
jedną rękę i nogę jednocześnie.

10. Zawijanie dziecka w koc, zadaniem dziecka jest samodzielne rozwinięcie 
się.

11. Turlanie dziecka po ułożonym z koców i poduszek toru przeszkód (poko-
nywanie wypukłości).

12. Zgadywanki dotykanki - dziecko przykryte kocem, rodzic dotyka dziecko 
przez koc a dziecko nazywa dotkniętą część ciała. Zmiana, dziecko doty-
ka dorosłego przykrytego kocem i rozpoznaje części ciała.

13. Rodzic siedzi na podłodze, trzyma dziecko na kolanach, obejmuje je ra-
mionami i w takiej pozycji robią obroty dookoła własnej osi.

14. Na zakończenie… kołysanie dziecka w objęciach rodzica, rodzic siedzi na 
podłodze a dziecko siedzi na nogach dorosłego, przytulone do rodzica 
plecami.

PROSTE? ...PEWNIE TAK,
OKAŻE SIĘ PROSTE, KIEDY SPRÓBUJEMY…

1 Orędownikiem filozofii slow life  jest Carl 
Honore autor książki „Pochwała powolności. 
Jak  zwolnić tempo i cieszyć się życiem”, 
źródło: http://stressfree.pl/mniej-znaczy-
-wiecej-carl-honore-o-wartosci-slow-life/

2 Źródło: C.Voormann, G.Dandekar  „Masaż 
niemowląt”. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010

3 Źródło: C.Voormann, G.Dandekar  „Masaż 
niemowląt”. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010

4 Marta Bogdanowicz „Przytulanki, wierszyki 
na dziecięce masażyki”
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LOBBING 
NIEJEDNO MA IMIĘ

Teoria
Odwołując się do stosunkowo krótkiej, ale traf-

nej definicji lobbingu, jest to pełen zestaw technik 
wpływania na procesy decyzyjne, które polegają 
na przekonywaniu przedstawicieli władz pań-
stwowych lub innych grup społecznych (np. opinii 
publicznej) do określonych rozwiązań prawnych, 
administracyjnych, problemowych. Inaczej lob-
bing można określić jako rzecznictwo interesów 
pozostające w zgodzie z prawem i powszechnie 
akceptowanymi	standardami	moralnymi.

Lobbing jako zestaw technik można określić wg. 
Michela Clamena, iż jest to mieszanka wspaniałe-
go koktajlu, w skład którego wchodzą: 20% pra-
wa, 20% polityki, 20% ekonomii, 20% dyplomacji, 
20% komunikacji oraz ogromna wiedza meryto-
ryczna, znajomość procesów decyzyjnych, odpo-
wiednie techniki komunikacji np. przekonywania 
i argumentowania o swojej racji. Nie dzieliłbym 
lobbingu na np. farmaceutyczny czy politycz-
ny ponieważ oddzielnie wymienione określenia                        
w naszym koktajlu łączą się, dając 100% lobbingu 
w czystej postaci.

„Musisz	walczyć...,	
za	to	ja	chętnie	dostarczę	amunicję” 
takimi słowami zwrócił się Frank Underwood do czło-
wieka zaangażowanego w wielką rozgrywkę polityczną 
w popularnym serialu „House of Cards”. Sentencję ową 
można przełożyć na aktywność organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz poprawy sytuacji pacjentów, 
będących pod ochroną państwowego systemu opieki 
zdrowotnej. Czym	mogłaby	być	owa	cytowana	„wal-
ka”	i	kto		„miałby	dostarczyć	amunicji”?	I	w	tym	mo-
mencie	nasuwa	się	hasło	LOBBING...	A patrząc oczy-
ma organizacji pozarządowych, przynajmniej niektórych,              
lobbing bywa źle kojarzony. Czy tak rzeczywiście jest? 
Czy powinniśmy go oceniać w kategoriach dobry-zły?

Tekst: Grzegorz Kotoro
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Lobbing dzielimy na bezpośredni,                   
w którym grupa interesu kieruje bez-
pośrednie działania w kierunku ustawo-
dawcy czy decydenta po przez:

• Osobiste	spotkania																																																
(twarzą	w	twarz);

• Rozmowy	telefoniczne;
• Przygotowanie	argumentacji,	
materiałów	informacyjnych,	
prezentacji,	przykładów	z	innych	
rynków;

• Organizowanie	spotkań,																							
konferencji;

• Listy	elektroniczne	i	tradycyjne	–	
papierowe.

 Oraz działa pośrednie, w których gru-
pa interesu kieruje bezpośrednie dzia-
łania do opinii publicznej a następnie                  
w kierunku  decydentów:

• Lobbing	oddolny																																												
–	tzw.	„grassroots	lobbying”

• Kampanie	reklamowe	w	mediach;
• Komunikowanie	dla	sprawy,																							
wywiady	autorytetów,																																																	
ekspertów,	„liderów	opinii”;	

• Konferencje,	targi;
• Kampanie	informacyjne;
• Bojkoty;
• Manifestacje;
• Listy	elektroniczne	i	tradycyjne;
• Petycje;
• Lobbing		elektroniczny																											
(cyberlobbying,	e-lobbing).

Wszystkie wymienione techniki lo-
bbingowe mogą być prowadzone we 
własnym imieniu między innymi przez 
różne grupy zainteresowanych (orga-
nizacje	pozarządowe, organizacje biz-
nesu, związki zawodowe, rząd i jego 
agendy, massmedia, dziennikarzy, kręgi 
opiniotwórcze i liderów opinii publicz-
nej oraz działające na wyraźne zlecenie 
czyli profesjonalne agencje lobbingo-
we, niektóre agencje reklamowe oraz 
niezależni lobbyści (zwykle politycy oraz  
parlamentarzyści - byli lub obecni)

Praktyka 
Teoretycznie sprawa lobbingu wy-

gląda całkiem przejrzyście. Mając świa-
domość, iż wszyscy uczestnicy kierują 
się dobrem ogółu społeczeństwa oraz 
standardami moralnymi. Czyż nie jest 
zadziwiającym fakt, że obszar „zdrowia” 
pod względem zainteresowania wszyst-
kich  biorących udział w aktywnościach 
lobbingowych jest na pierwszym miej-

scu? Znane jest  powiedzenie „cenny jak zdrowie” oraz „ten się dowie kto cię 
stracił” - w tym przypadku  CENNE niejedno ma imię...

Sprawnie działająca organizacja odnajdzie w swojej działalności pewnie część 
z tych aktywności. Można wręcz rzec, że inaczej nie można. Przedstawiciele or-
ganizacji, aby coś zmienić na lepsze, muszą się spotkać, porozmawiać, napisać 
pismo, wystąpić w mediach, zorganizować audycję, zorganizować kampanię 
zwiększającą świadomość społeczną związaną z wyznaczonym obszarem pro-
blemowym itd. Ważne jest, aby organizacja pozarządowa, a w szczególności jej 
liderzy w 100 procentach zdawali sobie sprawę nad czym pracują i jakie efekty 
zostaną przy ich udziale osiągnięte! Organizacje pozarządowe i jej liderzy czę-
sto nie zdają sobie sprawy, że zajmują się tylko wycinkiem wyżej wymienionych 
działań i są tylko  jednym z wielu trybów w wielkiej maszynie zwanej LOBBIN-
GIEM.

Każdy lider organizacji powinien mieć na uwadze kto, czyli jak duża grupa 
osób skorzysta z prowadzonych działań, których efektem będzie poprawa np. 
opieki zdrowotnej, wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia czy też naj-
nowszych farmaceutyków.

„CHCĘ TO PUŚCIĆ W NIEPAMIĘĆ, ALE MUSZĘ WIEDZIEĆ, W CZYM BRAŁAM 
UDZIAŁ?” POWIEDZIAŁA ZOE BARNES (SERIAL HOUSE OF CARDS) - CO MIAŁA NA 
MYŚLI? CZY DOSTARCZONA PRZEZ ORGANIZACJE AMUNICJA BYŁA WARTA PRAW-
DZIWEGO ZWYCIĘSTWA A NIE ILUZORYCZNEJ ZMIANY, W KTÓREJ WYGRANYM NIE 
BĘDZIE ANI ORGANIZACJA, ANI PACJENT?

A	jakiś	czas	temu…:

„Mark Zuckerberg w ramach „spontanicznych, jednodniowych wakacji” spo-
tkał się z polskim ministrem odpowiedzialnym za prace nad reformą europej-
skich przepisów o ochronie danych osobowych. To niewątpliwy znak, że polski 
minister ciężko pracuje i ma efekty. Nie do każdego ministra z 27 krajów zaan-
gażowanych w ten proces szef globalnej korporacji, która istnieje dzięki komer-
cjalizacji naszych danych, fatyguje się osobiście….,

…A że niektórzy mają większy budżet, więcej struktur reprezentujących ich 
interesy i większe przełożenie na ostateczne decyzje? No cóż, taki system po-
lityczny stworzyliśmy i takie relacje władzy akceptujemy. Gdyby było inaczej, 
konsumenci i obywatele masowo organizowaliby się we własne grupy nacisku. 
Prawda?...

...Lobbing w wydaniu korporacyjnym to nie tylko duże budżety, ale i niebanal-
na rozgrywka taktyczna. Te same firmy pojawiają się w różnych izbach i związ-
kach, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję przetargową. Kiedy stawka jest 
tak wysoka, jawne struktury przestają wystarczać…” 

- Katarzyna Szymielewicz – Krytyka Polityczna ■
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Nasza codzienność to nieustające planowanie, 
realizowanie zapisanych kalendarzy, grafików 
itp. Planujemy cały nasz czas, pracę, czas wolny, 
wakacje. W efekcie osiągamy cele, zdobywamy 
kolejne szczeble edukacji, kariery, a w wakacje 
realizujemy starannie zaplanowane punkty planu. 
A więc sukces. Dlaczego więc warto od czasu od 
czasu pozwolić sobie na totalne lenistwo?

W zaplanowanym, wypełnionym najróżniejszy-
mi zadaniami życiu brakuje wielu z nas chwili na 
namysł nad sobą, spojrzenia z perspektywy na 
własne działania i wybory. W takim dobrze upo-
rządkowanym i zaplanowanych życiu gdy nasze 
myślenie biegnie stałymi torami, ukrywają się 
całe pokłady kreatywności, przygasa wyobraźnia. 
Z każdym miesiącem, rokiem trudniej zdobyć się 
na coś nowego. Taki stan może okazać się wręcz 
pułapką. Bo nie tylko wolniej reagujemy na zmia-
ny, ale też możemy zatracić umiejętność radzenia 
sobie z kryzysem. A to już może być niebezpiecz-
ne.

Zachęcam Was do tego, aby zatrzymać się i ro-
zejrzeć dookoła. Żeby to się udało, trzeba na chwi-
lę oderwać się od codzienności, zrobić WSZYST-
KO inaczej, na moment wybić się z ustalonych 

torów, nawyków, może nawet wywrócić je do góry 
nogami. Ominąć to, na czym zazwyczaj zatrzy-
muje się nasz wzrok, co wyłapuje słuch. Zmiana 
otoczenia, rytmu dnia jest warunkiem koniecznym 
do osiągnięcia prawdziwego, trwałego sukcesu, 
czyli odświeżenia naszych myśli i nastawienia do 
świata, pobudzenia kreatywności, spojrzenia na 
codzienność z drugiej strony lustra. Po takich leni-
wych chwilach okazuje się często, że odkrywamy 
dawno zapomniane pasje, a w pracy nowe moż-
liwości. A może wręcz zaczynamy jakiś kawałek 
swojego życia na nowo. Lato jest świetnym mo-
mentem na to, żeby nauczyć się lenistwa. Połóżcie 
się na łące, plaży, polanie. Spędźcie tam choćby 
kilka godzin, poleniuchujcie, rozmarzcie się, po-
zwólcie płynąć swobodnie myślom. Wrócicie do 
domu całkiem odmienieni, z ogromnym zapasem 
energii i chęcią zmian. Lenistwo wyzwala ludzi  
w każdym wieku!

Żeby nie osłabnąć z sił podjadajcie od czasu od 
czasu smakołyki z przyniesionego ze sobą pikni-
kowego kosza.

Jestem zagorzałym fanem lenistwa! Tak, uważam, że jest ono motorem tego 
co się nam najlepszego wydarza w życiu. Może dlatego jednym z moich ulu-
bionych bohaterów literackich, ba! wręcz idoli - jest Dyzio z wiersza Juliana 
Tuwima. To ten, który leżąc na łące, marzył o obłokach z waniliowego kremu. 
Czy taka pochwała lenistwa i marzycielstwa ma dzisiaj sens? Czy lenistwo jest 
dobrem? Moim zdaniem tak, i to bardzo niedocenianym.

Tekst: Dorota Minta
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►

Eaton	mess,	czyli	bałagan	
z Eaton

Jeden z moich najbardziej ulubionych,  
a przeprostych, leniwych deserów.  
W oryginale z truskawkami, ale przecież 
wyobraźnia nie zna granic. Dlatego wy-
brałam najlepsze letnie owocowe sma-
ki.

• śmietana kremówka – 100 ml
• szklanka malutkich bezików
• szklanka letnich owoców (maliny,  
 jagody, poziomki)

Śmietankę ubić na sztywno trzepaczką 
albo mikserem (jadąc na piknik zapakuj-
cie ubitą śmietanę do termosu albo sty-
ropianowego pojemnika).
Układać w zamykanym pudełku war-
stwami: bita śmietana, beziki, owoce  
i od nowa: bita śmietana, beziki i owoce - 
tak żeby powstały 2-3 pełne smaków war-
stwy a na wierzchu - śmietanka.
Jeżeli ktoś ma ochotę, a na leniwą wypra-
wę wyrusza komunikacją publiczną, może 
polać wierzch deseru kieliszkiem poziom-
kowego likieru.

Teraz kładziemy się na kocyku, rozcią-
gamy płasko i leniwymi ruchami, loso-
wo wydobywamy z kosza przygotowane 
wcześniej pyszności. Patrzymy w niebo  
i z wolna oddajemy się lenistwu doskona-
łemu. ■

Przepis	na	leniwy	kosz	
piknikowy:

• Butelka domowej lemoniady
• Bagietka
• Pasta z twarożku
• Pasta z bakłażana
• Plasterki szynki
• Warzywa pokrojone w kawałki  
 (marchewka, seler, rzodkiewka,  
 ogórek)

Baba	ghanoush 
czyli pasta z bakłażana

Składniki na jeden słoik:
• 1 kg jak najmniejszych bakłażanów,  
 czyli około 5 małych sztuk
• 2 ząbki czosnku
• 2 łyżki tahiny*
• sok z 1/2 cytryny
• oliwa do polania
• pietruszka do posypania
• sól i pieprz

Piekarnik rozgrzać do 200 stopni.
Bakłażany umyć, ułożyć na blaszce wyło-
żonej pergaminem. Piec około 40 minut 
aż będą czarne i zwiotczałe. Gorące ba-
kłażany obrać ze skóry, włożyć do naczy-
nia blendera i zmiksować razem z czosn-
kiem, tahiną, sokiem z cytryny. Doprawić 
do smaku solą i pieprzem.
Gotową pastę schłodzić chwilę w lodów-
ce. Podawać polaną dobrą oliwą, posypa-
ną pietruszką.
Najlepiej	smakuje	następnego	dnia.

*Tahina, czyli pasta z prażonego sezamu. Moż-
na ją kupić na stoiskach z żywnością orientalną 
w każdym dużym sklepie.„  W zaplanowanym, wypełnio-

nym najróżniejszymi zadaniami życiu 
brakuje wielu z nas chwili na namysł 
nad sobą, spojrzenia z perspektywy 
na własne działania i wybory.
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►

a	jesienią	

      malinowy sok

malinyLatem

Tekst: Rafał Rybka

Było pochmurnie, chłodno i deszczo-
wo, siedziałem w kawiarni, orientalne 
dźwięki muzyki rozchodziły się wraz               
z aromatem kawy po skromnym, ale 
ciepłym pomieszczeniu. Kilka stolików, 
wygodne krzesła, ludzi minimalnie jak 
przystało na przedpołudnie w dniu ro-
boczym, myśli moich także minimalnie 
bo w chłodzie źle mi się myśli. Zobaczy-
łem wtedy kobietę z mnóstwem zmarsz-
czek, siedziała z inną staruszką, raz po 
raz łyżeczką uszczuplała kawiarniany 
przydział ciasta. Kobieta mówiła do ko-
leżanki, ale równie dobrze mogła nie 
mieć słuchacza, mogła mówić chociażby 
do tego kawałka słodkości kurczącego 
się na talerzyku przed nią. Wydawało mi 
się, że chciała wiele przekazać, ale wła-
ściwy odbiorca był tu i teraz nieobecny. 
Ludzie starsi lubią opowiadać a treść 
niczym woda tworzy morza i oceany. 
Tobie się wydaje, że przynudzają a oni 
w każdym wątku rozmowy odnajdują 
pamięć wyjątkowych, osobistych wspo-

mnień. Rozmawiacie o ostatnim odcinku 
„MasterChefa”, Ty zafascynowany wy-
bitną tyradą kulinarną jednego z uczest-
ników a staruszek wam w kontrze o nie-
powtarzalnych pierogach ruskich, które 
jadał w dzieciństwie. Myślisz sobie, że ta 
rozmowa nie ma sensu. Nudzisz się wa-
szą relacją. Staruszek odstaje od Twojej 
rzeczywistości. Egocentryczny dziadzio. 
Myślami właśnie oddaliłeś się w najlep-
szym momencie. Staruszek tymczasem 
opowiedział Ci o swojej mamie, która 
tymi samymi dłońmi, którymi ogrzewa-
ła jego zmarznięte od zimna dziecięce 
policzki bieliła mąką stolnicę. Obok 
stał jego ojciec i opierał się o kaflowy 
ciepły piec. Kobieta podchodziła do 
męża, żeby się poprzytulać, rzucała mu 
wymowne spojrzenia, że się leni. Twój 
rozmówca podjadał w tym czasie farsz 
do pierogów i dostał od matki ścierką. 
Akcja niespieszna a pierogi schodzą na 
drugi plan ponieważ przede wszystkim 
jest to opowieść o przepływie ciepła, na 

którym wzrastała bezwarunkowa miłość 
w rodzinie. Głęboka bywa przepaść po-
między pokoleniami. Fenomen tworze-
nia się przepaści jest niezwykły. Zaczyna 
się od przeoczenia szczegółu, rozkoja-
rzenia, które nie sprzyja zapamiętywa-
niu rzeczywistości, wybudzasz się, gdy 
druga osoba rozpaczliwie milczy wycze-
kując na Twoje słowa, jest ci niezręcz-
nie i obiecujesz sobie, że taka sytuacja 
się nie powtórzy. Nastąpiło tąpnięcie 
w komunikacji pomiędzy Wami, po-
tem kolejne i jeszcze jedno. Przepaść 
stworzona z ignorancji, którą zaczynasz 
błędnie interpretować jako bezradność 
wobec rzekomych słabości Twojego 
rozmówcy. Takich przepaści doszukasz 
się również w swoim związku, w relacji                                  
z rodzeństwem. Mogę Ci zapropono-
wać małe ćwiczenie na wypełnianie 
przepaści uważnością. Weź kawałek nit-
ki, ok. 1 m, usiądźcie wygodnie z part-
nerem naprzeciwko siebie i niech każde 
z Was złapie za jej koniec. Zacznijcie 
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Ktoś mi pozwolił, 
abym opowiedział historię.



Mikołaj

Lato w pełni, ale objawia się głównie w wysokości temperatury. W zasadzie 
międzyczas. Mikołaj trwał w oczekiwaniu. Maja skończyła w jej imiennym mie-
siącu 18 lat. Wysłał kartkę z życzeniami. Tyle. Mikołaj zdziwiony był, że w ogóle 
dożył maja. Po tym jak wydarł się na grupie po odczytaniu pamiętnego listu, 
chciał się zapaść pod ziemię, zniknąć, umrzeć i to by było zgodne z jego wcze-
śniejszymi, samobójczymi zamiarami. Czuł ulgę ogromną, ale czerwienił się po 
górną krawędź koszuli ze wstydu. Panika jaką wywołał w oddziale… Ordynator, 
pielęgniarka oddziałowa, sekretarki, salowe i cała reszta zespołu zaglądała sobie 
przez ramię, żeby dojrzeć domniemane nieszczęście, które miało wydarzyć się na 

rozmawiać, niekoniecznie o problemie. 
Zasada jest prosta: jedno mówi, drugie 
słucha. W momencie, gdy uznasz, że zo-
stałeś źle zrozumiany, odczytasz grymas 
znudzenia na twarzy Twojego partnera, 
nie spodoba Ci się jego ton głosu, za-
uważysz, że ignoruje wątek, który jest 
dla Ciebie ważny to masz prawo pocią-
gnąć za nitkę do siebie. Nie musisz jej 
od razu zrywać. Dajesz tym samym do 
zrozumienia partnerowi, że coś robi nie-
właściwie. Tylko uważaj – zasady są takie 
same dla Was obojga. 

Oprócz Staruszki i przytakującej jej                                                                                    
w monologu koleżanki, przy kawiarnia-
nych stolikach znajdowały się jeszcze 
trzy osoby. Przy jednym siedziała para 
młodych ludzi. On wpatrujący się w 
monitor laptopa i Ona przesuwająca 
palcem po ekranie smartfona. Gdy On 
odrywał się od swojego laptopa i pró-
bował muskać ją zaczepnie palcami, 
Ona wzdrygała się i odwracała głowę w 
kierunku okna. Potem smartfon wydobył 
z siebie dźwięk i usłyszałem jak umawia 
się na fitness. Wtedy też pierwszy raz się 
uśmiechnęła, ale to był smutny, umę-
czony uśmiech. Najciekawiej było we 
wnęce po drugiej stronie sali: szpako-
waty mężczyzna w płaszczu pił w samot-
ności herbatę przy stanowczo za dużym 
jak na jedną osobę stoliku. Zamyślony, 
praktycznie nie podnosił opuszczonej 
głowy. Czasami kontrasty są tak przej-
mujące. Ludzie, którzy stracili wszystkie 
siły dźwigając latami na plecach bagaż 
nierozwiązanych problemów nie są                                                                
w stanie kamuflować się przed światem 
nawet w najsmutniejszym miejscu na 
świecie. Jesteś w stanie ich rozpoznać 
w tłumie, nawet niekoniecznie po ubio-
rze, ale postawie ciała, ruchach, mimice 
twarzy. Ziemia się kręci wokół własnej 
osi w sposób niezauważalny a ci ludzie 
poruszają się jeszcze wolniej. 

Te chwile, które spędziłem w kawiarni, 
i to co było później, to była mała sce-
na teatralna. Spotkały się na niej trzy 
osoby. Nieobecne, lecz domniemane. 
Ulepione z prawdziwych problemów,                        
z którymi ludzie mogą spotkać się w ży-
ciu, takich z którymi ja w swojej pracy 
się spotkałem. Szok, bunt, wadzenie się                                                                                       
z losem, dążenie do akceptacji, prze-
łamywanie własnych ograniczeń, sa-
moświadomość i…. przemijanie, od-
chodzenie, śmierć. To wszystko mieli 
przeżyć wraz z Wami i dla Was: Anna, 
Mikołaj i Klara. Torbacze. To wszystko 
wspólnie. Jeden drugiemu miał pomóc 
uczyć się optymistyczniej patrzeć na 
świat, czasami samą obecnością, bez 
słów. Bo przecież w kupie siła!
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sali spotkań grupy. Wielokrotnie odtwarzał tę scenę. Właśnie 
tak będzie wyglądać zapewne jego pogrzeb. Wszyscy patrzą 
z zaciekawieniem kogo chowają pod grudami ziemi, ale przy 
trumnie nikogo naprawdę bliskiego. Wylewał łzy, ale to już 
był inny płacz - wcześniej wypełniony złością na cały świat, 
teraz ogromną tęsknotą za bliskością i miłością, która wy-
pełniłaby pustkę po wrzasku, który tak długo w sobie tłumił. 
Klara przeprosiła Mikołaja i zamilkła. Mikołaj nie miał odwagi 
podjąć konstruktywnej rozmowy z Panią Starszą, nawet nie 
odczuwał takiej potrzeby. Nie było mu jej żal. Nigdy więcej 
nie pojawił się też na grupie wsparcia. Miał dość myślenia                                                                                                 
o innych, skupił się na sobie. Na chemioterapię zaczął przy-
jeżdżać z matką, nie rozmawiali, ale Mikołaj takiej potrzeby 
również nie odczuwał. Czuł bezwarunkową bliskość matki i to 
mu wystarczało a ona siadała na jednym z żółtych krzesełek 
poczekalni przed oddziałem, odprowadzała go wzrokiem, 
gdy wywoływany był na chemię a potem zamierała w bez-
ruchu oczekując na jego powrót. Około 13 do oddziału wjeż-
dżały wózki z obiadem. Mikołaj nie jadł, pielęgniarka zanosiła 
tacę jego mamie. Kolejne cykle chemioterapii, kolejne bada-
nia kontrolne. Aż nadszedł ten okrutnie upalny dzień. Nie miał 
zamiaru narażać matki na tak wysokie temperatury, ale ta się 
uparła na obecność stwierdzając, że jeszcze go najdzie ocho-
ta chłodzić się zimnym piwem i same kłopoty z tego wynikną. 
Wiedział, że się z nim drażni. Potem zobaczył Annę. Od dłuż-
szego czasu się nie widzieli. Minęli się na korytarzu przed wej-
ściem do szpitala. Niezręczne spotkanie. Przyjechała na jakieś 
dodatkowe badanie. Mówiła, że wszystko z jej zdrowiem do-
brze i niedługo usuną jej stomię. Pięknie wyglądała, do tego 
ten niesamowity kolor brązu w tęczówkach je oczu. Zazdrościł 
jej w tym momencie wszystkiego. Wszystko jej się ułożyło. Pa-
miętał, że miała 3-letnią córeczkę i męża. On ma tylko matkę. 

- Co u pana słychać? Spieszę się na badanie… Dobrze pan 
wygląda… Żona… to znaczy mama… u pana mamy w porząd-
ku?

Mikołaj właśnie wybrał pieniądze z bankomatu i mocno 
zaciskał je w spoconej dłoni. Jakiś człowiek przebiegł obok 
niego zahaczając o ramię. Mikołaj otarł chusteczką spocone 
czoło.

- Tak… u nas chyba w porządku… wciąż się pocę jak pani 
widzi… proszę dbać o siebie pani Anno… ja jadę na górę… 
chemia…

Wrócił na oddział blady. Matka zwróciła na to uwagę. Po-
tem poszedł na cykliczny rytuał. Płukanka, przeciwwymiotny 
zastrzyk, wlew cytostatyku, słuchawki na uszach i oby nie było 
na obiad nic co zgwałciłoby jego nozdrza i doprowadziło do 
wymiotów. Został odłączony od kroplówki i poddał się ko-
lejnemu rytuałowi – usuwanie wenflonu w gabinecie zabie-
gowym. Do domu. Na poczekalni praktycznie pusto. Szukał 
wzrokiem matki, ale jej nie było. Ruszył w kierunku wind, wy-
ciągnął z kieszeni spodni telefon, odnalazł jej numer, wybrał, 
jest sygnał. W hallu windowym na skórzanej kanapie zauważył 
siedzącą mamę, która wydobywała z torebki dzwoniący tele-
fon. Nogi się pod nim ugięły, zrobiło mu się gorąco, czuł jak 
pot zalewa mu czoło.

- Cześć tato… Rozmawiałam ostatnio z babcią bo… to zna-
czy teraz rozmawialiśmy, ale… nie masz facebooka… a ja cze-
kałam na lajka od ciebie bo odebrałam dowód i wrzuciłam 
zdjęcie do sieci… - śliczna rudowłosa dziewczyna, zakłopota-
na sytuacją, szukała słów podrywając się z kanapy na widok 
ojca.

- Przytulisz ją czy masz zamiar dostać zawału? – matka Mi-

kołaja otarła łzy, złożyła okulary i schowała je wraz 
z telefonem do torebki – Bo nie wiem czy świę-
tujemy w domu czy na kardiologii… Wypadałoby 
jednak ugościć Maję po długiej podróży, dziecko 
zmęczone jest…

Mikołaj, lat 43 i trochę. Stomik?… Nie umarł ze 
szczęścia. Nie spał tej nocy ze szczęścia. Pierwszy 
list znalazł w końcu swojego adresata.

Klara
Gabinet psychologa. Kolejna rozmowa. Różnie 

bywało z konsekwencją spotkań bo i wyniki badań 
Klary bywały różne. Ostatnia scyntygrafia wyszła 
dobrze i Klara weszła do pokoju psychologa wraz 
ze swoim poczuciem humoru.

- I co doktorku? Kości Klary nie zostały jeszcze 
rzucone… Starsza pani będzie żyła! Ale pan się nie 
martwi. Jak mnie nie zabiją przerzuty to upały już 
na pewno… No to o czym to dzisiaj mi pan opo-
wie?

- Sam nie wiem… Powiem pani co czuję. Nieswo-
jo się z panią czuję. Jakbyśmy startowali w zawo-
dach przeciągania liny. Czuję, że przychodzi pani 
do mnie za karę. Myślę, że to nie ma sensu na dłuż-
szą metę…

- Ale wie pan psycholożku… meta już blisko… 
możemy sobie pogadać… malinki dla pana w lesie 
zebrałam… Perfekcyjna pani starsza zrobi dla pana 
psycholożka pyszny sok i sobie pan doleje do her-
batki jesienią jak Klary już nie będzie…

- Znowu powiem pani co czuję… wywołuje pani 
we mnie poczucie winy. Coś mi pani chce dać, ale 
to na pewno nie są maliny. Pani się boi pani Kla-
ro… Od momentu jak panią poznałem cały czas 
pani umiera. Czasami jak ludzie w kółko mówią                             
o umieraniu, wyczekują śmierci to tak naprawdę 
tam w środku, głęboko… boją się jej strasznie…

Klara nie patrzyła na psychologa. Rozmywał jej 
się pierwszy plan, patrzyła przez otwarte okno, 
które otwierało błękitne niebo za nim. Długo mil-
czała.

- On mnie zdradził… Jestem stara jak węgiel ka-
mienny a wciąż to pamiętam… Jakby to było wczo-
raj…

-  Kto panią zdradził? Pan Henryk…?
- Pierwszy raz umarłam, gdy odeszła Ania… 

umarłam też jak założyli mi stomię… Potem już ży-
łam tylko dlatego, że on mi mówił, że beze mnie 
żyć nie może… Taki był silny. Nigdy łzy nie uronił 
po śmierci Ani. Nigdy nie chciał o tym rozmawiać… 
Raz wypił za dużo, długo nie wracał do domu. Od-
mawiałam różaniec przy stole czekając na niego. 
Wszedł do domu chwiejąc się na nogach. Nigdy 
potem go już pijanego nie widziałam. Czasami… 
wcześniej coś tam wypił w gościach, ale tak to… 
złoty człowiek. Tamtego wieczoru usiadł i popa-
trzył na mnie z taką nienawiścią. Powiedział, że to 
moja wina… Zmarnowałam mu życie, ale on sobie 
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znalazł kogoś kto go rozumie…
- …
- Nie boję się śmierci… Ja naprawdę na nią czekam… Cze-

kam na niego, gdziekolwiek jest. Muszę mu powiedzieć…
- Co chce mu pani powiedzieć Pani Klaro?
- … że jest cholernym łajdakiem! – Klara nie uroniła ani 

jednej łzy. Nie zdradziła się żadnym grymasem, że cierpi.       
Z jej twarzy bił przeraźliwy chłód do końca rozmo-
wy w gabinecie.

- Czy dobrze rozumiem? Nigdy mu pani 
tego nie powiedziała…? Co się wyda-
rzyło następnego dnia, gdy mąż wy-
trzeźwiał?

- Nic doktorku… On nic nie pa-
miętał… Zrobiłam mu śniadanie. 
A potem obiad i kolację… Bałam 
się zostać sama. Nie poradziła-
bym sobie bez niego… Lepiej 
mi… nigdy o tym nikomu nie mó-
wiłam… klęłam go tylko w my-
ślach… Wie pan kogo najbardziej 
nienawidzę? Pijaków… Takich Mi-
kołajów na przykład, którzy przy-
pominają mi o tym jak umarła miłość 
mojego życia zanim go pochowali na 
cmentarzu…

- Zastanawiam się pani Klaro… Zawsze 
mówiła pani o mężu z taką tęsknotą i miło-
ścią… To co pani teraz mówi o nim zupełnie się nie 
zgadza z tą dzisiejszą opowieścią… Co pani czuje? Miłość? 
Nienawiść?

- … samotność… oby nigdy nie doświadczył pan samotno-
ści… Tęsknię za Anią, za moim dzieckiem… Może uda nam 
się naprawić z Henrykiem to co było zanim Ania umarła… To 
co?! Przynieść panu ten sok malinowy? – Klara. Stomiczka? 
Przedziwne bywają etapy przechodzenia żałoby. Może trwać 
latami, może trwać całe życie. Czasami naprawdę żyjemy 
wyczekując śmierci. Żałoba bywa wypełniona złością. Nieko-
niecznie złością na Boga, że zabrał nam kogoś bliskiego. Ta 
złość jest związana z tajemnicą. Tabu, które milczało za życia 
i czeka na odkrycie dopiero po śmierci.

- Co u tego Mikołaja doktorku? Jak on tam na tej chemii?
- Różnie… córka do niego przyjechała… List dotarł do niej.
- O… to i dla mnie jest nadzieja…

Anna
Wróciła do pracy. Zdziwiona była, że wszyscy ucieszyli się 

na jej widok. Świat wirował wokół. Wszystko było dla niej 
jakby nowe. Musiała się nauczyć wymieniać worki stomijne w 
godzinach pracy. Zaczęła jeść o stałych porach dnia. Wcze-
śniej bywało z tym różnie, choć nie można powiedzieć, że         
o siebie nie dbała. Czuła nieopisaną radość, wręcz dziecię-
cą, gdy pierwszy raz po dłuższym czasie ruszyła w miasto na 
zakupy. Przymierzała wszystko co jej wpadło w oko. W przy-
mierzalni ściągała bluzkę i widziała w lustrze woreczek sto-
mijny. „Najbardziej podobają mi się moje piersi i usta… mam 
ładnie zarysowane obojczyki… w ogóle jestem ok” – my-

ślała, czasami mruczała sobie pod nosem. Gdy wychodziła                                                                                                              
z przymierzalni zagadną ją jakiś młody mężczyzna: „ja też 
myślę, że jest pani ok”. Uśmiechnął się do niej zalotnie. 
Podrywa ją? Szybko pobiegła do kasy. Czuła się kobietą. 
Czuła się kobieco. Amelka rosła. Anna była na siebie wście-
kła, gdy sięgała pamięcią wstecz. Wtedy chciała wszystko 
zostawić, również swoje dziecko. Te malutkie rączki, drob-
ne stopki, śmieszny podbródek, zadarty nosek, oczy, któ-

re uśmiechały się na zielono, gdy brała ją na ręce 
i przytulała. Anna często przytulała swoją có-

reczkę. Anna nadrabiała kochanie Amel-
ki bo dotarło do niej, że mogła stracić 

swoje dziecko przez własną głupotę, 
egoizm. 

„Pasja”
Siedziała przy stoliku. Patrzyła 

przez okno w zamyśleniu. Dawno 
tutaj nie była, ostatni raz w grud-
niu ubiegłego roku. Ładniejsza 

pogoda, słoneczna i ciepła. Marek 
usiadł naprzeciwko niej.
- Zamówiłem ci cynamonowe latte. 

Jesteś pewna, że to dobry pomysł w tym 
upale?

- Cynamonowe latte jest zawsze dobrym po-
mysłem Mareczku…

- Anka… ja ciebie w ogóle nie znam… Czuję się jak nie-
toperz przy tobie. Brzydki niewydarzony zwierz, do którego 
docierają fale, że ty mnie nie chcesz w swoim życiu. W nocy 
się budzę do życia… myślę o nas… chcę cię dotknąć, pragnę 
tego tak bardzo… a za chwilę dochodzą do mnie te fale od 
ciebie, że…. że ty się mnie brzydzisz… Anka, ja już tak dalej 
nie mogę…

- Fajna z nas para… ja stomiczka, ty nietoperz… - Anna 
uśmiechnęła się delikatnie szukając oczu Marka, ale szybko 
opuściła wzrok. Kelnerka postawiła przed nią kawę. 

- Dasz spróbować jak to smakuje? Ładnie pachnie… - Ma-
rek dotknął jej dłoni. Anna jej nie odrzuciła.

Sporo pracy czeka Annę i Marka nad ich związkiem. Jest 
między nimi mnóstwo niewyjaśnionych rzeczy. To jednak nie 
jest miejsce ani czas na tak długą opowieść. Jesienią mał-
żeństwo podejmie wspólnie psychoterapię. Jesienią opo-
wiemy sobie więcej. Dajmy sobie przestrzeń, aby pocieszyć 
się latem. Zabawne jest to, że odechciało mi się pisać o tym 
trudnym etapie życie jakim jest śmierć i towarzyszące jej 
emocje. Polubiłem Annę, Mikołaja i Klarę. Nie może być ina-
czej bo są w nich opowieści moich fajnych pacjentów. Poza 
tym ”...umierać trzeba z taktem. A więc, dajmy na to, nie 
wtedy, kiedy właśnie zaczyna się lato!”.

Chociaż ktoś jednak umarł. Niedawno odszedł cudowny 
człowiek. Ksiądz. 

Dbaj o siebie… i żyj na pełnej petardzie!
       

 Tymczasem! ■

„                                  
Siedziała przy 

stoliku. Patrzyła przez 
okno w zamyśleniu. 

Dawno tutaj nie była, ostatni 
raz w grudniu ubiegłego 
roku. Ładniejsza pogoda, 
słoneczna i ciepła. Marek 

usiadł naprzeciwko 
niej.
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Zapraszamy do naszego sklepu na Allegro
Użytkownik: Wiedza-Edukacja

• Psychoterapia par, małżeństw i rodzin 

 Terapia osób z wyłonioną stomią i ich rodzin

• Psychoterapia i pomoc psychologiczna  
 oraz pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

• Edukacja seksulana dla dzieci i młodzieży  
 oraz dorosłych

• Psychoterapia indywidualna

• Szkolenia i doradztwo

• Konsultacje psychologiczne, seksuologiczne  
 i pedagogiczne

• Superwizje



Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Brama do
kobiecego ciała

DZIEDZICTWO	KULTUROWE

CZĘŚĆ 1
DZIEDZICTWO	KULTUROWE

Kobiety doświadczają wielu 
problemów w obszarze narzą-
dów płciowych, niestety wiele 
z nich jest pokłosiem kulturo-
wych przekonań przekazywa-
nych kobietom z pokolenia na 
pokolenie. 

Dużo	kobiet	uważa	i	wierzy	w	to,	że	
seks	z	mężem	należy	do	ich	obowiąz-
ków,	również	wtedy,	gdy	są	zmęczone	
lub	wcale	 nie	mają	 na	niego	ochoty.	
Wierzą,	 że	 trzeba	 podporządkować	
się		potrzebom	mężczyzny,	ignorując	
własne.	 To	 niestety	 nie	 kreuje	w	 ich	
życiu	 zdrowia.	 Seksualność	 wymaga	
przede	 wszystkim	 postrzegania	 sie-
bie	jako	kobiety	w	kategorii	PODMIO-
TU	 a	 nie	 OBIEKTU	 SEKSUALNEGO.	
Wymaga	 to	 zmiany	 wdrukowanego	
paradygmatu	z	ostatnich	pięciu	tysię-
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cy	lat!	A	także	świadomość,	iż	główną	
zasadą	jest	własna	satysfakcja	i	szczę-
ście,	 które	 nie	 mają	 nic	 wspólnego																		
z	egoizmem	i	brakiem	empatii.	

Koniec	z	czekaniem	na	Księcia	z	Baj-
ki,	 który	 zrobi	 to	 za	 kobiety!	 Trzeba	
wziąć	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 ja-
kość	 swojego	życia!	 I	 to	najlepiej	od	
dziś!	Od	teraz!

Osobiste zrozumienie seksualności 
i poznanie tego, co sprawia nam przy-
jemność, wymaga odwagi i wiary. Od-
wagi by zmienić życie. Przecież nic tak 
nie zabija libido, jak dzień spędzony                
w pracy, po którym kobiety wracają do 
domowych obowiązków - sprzątania, 
gotowania i usługiwania rodzinie. Dla 
większości kobiet pragnienie seksu jest 
bezpośrednio związane z jakością relacji 
z partnerem. Myśli pobudzają zarówno, 
kobiety, jak i mężczyzn, a seks jest nie-
werbalną formą komunikacji. Dobra ko-
munikacja i dobry seks są ze sobą bez-
pośrednio połączone. Nie można tego 
zrobić dobrze ani się zaangażować cia-
łem i umysłem, gdy jest się zwyczajnie 
wyczerpanym. Tylko w pełni zaangażo-
wani ciałem, umysłem i duchem ludzie 
mogą żyć w świecie zdrowia i przyjem-
ności. Tracimy to, gdy nie uprawiamy 
seksu z własnej woli, dla zwykłej przy-
jemności. Jeśli  służy on do osiągnięcia 
czegoś innego - poza przyjemnością 
- jest destrukcyjny! I automatycznie za-
myka nas na odczuwanie. Wtedy dobrze 
jest zastosować technikę	 koncentracji	
na	doznaniach.

Ale najpierw musimy się zmierzyć                
z dziedzictwem kulturowym profanacji 
obszaru narządów płciowych, nazy-
wanych „brudnym obszarem”. Każda 
funkcja związana z narządami płciowymi 
jak poród, miesiączka, seks, wydalanie 
- niesie ogromny ładunek emocjonal-
ny, psychologiczny. Już od dzieciństwa 
większość z nas uważa te partie ciała                  
za „inne” niż pozostałe. Są one trakto-
wane jako tabu, coś brudnego, niesto-
sownego i wstydliwego. Kobiety mają 
przekazywane z pokolenia na pokole-
nie, że ta ich część ciała wydziela wstręt-
ny zapach i wymaga szczególnej higie-
ny. Przemysł i marketing to wspaniale 
wykorzystuje i dzięki temu mamy rosną-
cą sprzedaż dezodorantów do higieny 
intymnej, perfumowanych tamponów                                                                          
i podpasek, chusteczek zapacho-
wych! To przekłada się na przekonanie,                                                           

jakby zdrowa pochwa, w swoim naturalnym stanie była nie do zaakceptowania                                         
i dlatego powinna być odkażana i perfumowana. Biorąc to pod uwagę, Brama 
do Kobiecego Ciała staje się źródłem problemów i niepokoi.  A dolegliwo-
ści ze strony sromu, pochwy, szyjki macicy, dolnego układu moczowego są 
związane głównie z poczuciem naruszenia granic przez innego człowieka lub 
pracę! To nie zabobony, to czysta nauka. Zważywszy na znaczną ilość komó-
rek odpornościowych błony śluzowej pochwy, cewki moczowej i pęcherza 
moczowego, a także fakt, iż hormon stresu - kortyzol - ma znaczny wpływ 
na funkcjonowanie tych komórek, łatwo zauważyć, jak naruszenie granic oraz 
idąca za nim kaskada hormonów może upośledzić optymalne funkcjonowanie 
tego obszaru ciała. Stres psychospołeczny zwiększa częstość występowania 
bakteryjnego zapalenia pochwy. Jest to spowodowane prawdopodobnie 
niekorzystnym wpływem hormonu stresu na funkcje odpornościowe błony 
śluzowej pochwy.  

Nie powinnyśmy pozwalać na naruszenie naszych granic. Poczucie naru-
szania granic naszych emocji może znacznie pogorszyć funkcjonowanie ukła-
du odpornościowego (immunologicznego) zarówno na powierzchni ciała jak                     
i wewnątrz niego. To wyraźnie widać w przypadku kobiet z historią psycho-
sekualnej traumy z wczesnego okresu życia. Kobieta, która była w aktywnym 
seksualnie związku miłosnym i została odrzucona, może odbierać to odrzu-
cenie jako naruszenie jej granic, a to z kolei może prowadzić do problemów 
ze sromem i/lub z pochwą. Jeśli kobieta nie jest w stanie poczuć, a potem 
uwolnić związanej z tym złości, mogą się u niej pojawić nawracające problemy 
ze strony układu moczowego. 
Problemy	w	obrębie	sromu,	pochwy,	szyjki	macicy	mogą	wskazywać,	

że	kobieta	znajduje	się	w	sytuacji,	w	której	jest	wykorzystywana	SEKSU-
ALNIE	lub	ZAWODOWO	i	wewnętrznie	się	na	to	nie	zgadza. Może mieć 
poczucie, iż jest zmuszana do robienia czegoś wbrew własnej woli. Przy-
muszana do zachowań seksualnych, wobec których ma mieszane uczucia.                                    
W takich sytuacjach jej ciało daje objawy, które zazwyczaj kojarzone są z nad-
użyciem o charakterze seksualnym. Problemy somatyczne mogą pojawiać 
się u kobiet, dla których celem seksu jest zapewnienie sobie finansowego, 
fizycznego, emocjonalnego bezpieczeństwa lub manipulowanie kimś, a nie 
obustronna przyjemność, którą powinno nieść zbliżenie seksualne. 

Kobiety doświadczające sporadycznie objawów somatycznych ze strony 
układu moczowego, często dostrzegają przy analizie i wglądzie, że są one 
związane ze złością lub dużym zdenerwowaniem. Zakażenie układu moczo-
wego może być sposobem w jaki ciało uzewnętrznia ów gniew. Panie z nawra-
cającym zapaleniem układu moczowego powinny zwrócić szczególną uwagę 
na wydarzenia w ich życiu i związku od 24 do 48 godzin przed wystąpieniem 
objawów. Dzięki	 tej	praktyce	 i	analizie	kobieta	może	sobie	uświadomić	
krzywdzące	 ją	okoliczności	 i	poczynić	kroki	w	kierunku	zmiany	sytuacji	
lub	sposobu	w	jaki	na	nie	reaguje. Bo gdy jesteśmy nieustannie zdenerwo-
wane i nieświadome własnej złości, objawy mogą przyjąć formę ustawicznego 
parcia na mocz i przyczynić się przez to do zwiększonej częstotliwości odda-
wania go. ■

Technika	Koncentracji	na	Doznaniach	–	Trwa	około	
20	minut	i	polega	na	dotykaniu	partnera	tylko	dla	
własnej	przyjemności.	Partnerzy	muszą	się	koncen-
trować	na	zmysłowości	i	unikać	stosunku.	
Jeśli	 udaje	 im	 się	wykonać	 to	 ćwiczenie,	 okazuje	
się,	że	są	bardzo	podnieceni.	Dlaczego?	Gdyż	nic	
na	 świecie	 nie	 podnieca	 bardziej	 niż	 inna	 osoba,	
która	znajduje	w	nas	przyjemność!
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Tekst: Andrzej Piwowarski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 marca 2016 r. 
przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 
Świadczenia zostały zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaź-
nika waloryzacji wynoszącego 100,24%.

Waloryzacją objęte zostały świadczenia przyznane przed                 
1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 
2016 r.

KWOTY NAJNIŻSZYCH GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ 
EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2016 R.:
• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy                 

i renta rodzinna -	882,56	zł
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy	-	676,75	zł

• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wy-
padkowa -	1.059,07	zł

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku               
z wypadkiem lub chorobą zawodową -	812,10	zł

WYSOKOŚĆ DODATKÓW DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-
-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2016 R.:
• dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie  -	208,67	zł	
• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie 

niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji	-	313,01	zł
• dodatek dla sieroty zupełnej -	392,20	zł
• dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku 

kombatanckiego -	208,67	zł
• dodatek kompensacyjny -	31,30	zł

AKTUALNE WYSOKOŚCI 
ŚWIADCZEŃ Z ZUS

W dzisiejszym numerze przedstawię kwestie związane z aktualnymi                    
stawkami świadczeń z ZUS (po waloryzacji z marca 2016 r.), główne zadania 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także 
ulgi komunikacyjne oraz zakres wskazań odnośnie osób uprawnionych                                                                                                                                     
do otrzymania i procedury związane z wydaniem karty parkingowej.
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• świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby woj-
skowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i bata-
lionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych mie-
sięcy trwania pracy - od	10,46	zł	do	208,67	zł

• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby peł-
nych miesięcy trwania pracy - od	10,46	zł	do	208,67	zł

• Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewido-
mym ofiarom działań wojennych -	741,35	zł

KWOTA BAZOWA OD 1 MARCA 2016 R. - 3 408,62 ZŁ
Powyższa kwota ma zastosowanie przy obliczaniu eme-

rytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad 
na wniosek zgłoszony: po dniu 29 lutego 2016 r. lub przed 
dniem 1 marca 2016 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało 
po dniu 29 lutego 2016 r.

RENTA SOCJALNA OD 1 MARCA 2016 R. - 741,35 ZŁ.

PAŃSTWOWY	FUNDUSZ	REHABILITACJI	OSÓB	
NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
Siedziba	centrali:
Warszawa,	Al.	Jana	Pawła	II	13,	
00-828	Warszawa
tel.	centrala	22	50-55-500

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki 
przeznaczane są na rehabilitację	 zawodową	 i	 społeczną	
osób	niepełnosprawnych	oraz	ich	zatrudnianie. PFRON ist-
nieje od 1991 r.

Przychody PFRON to przede wszystkim środki pochodzące 
z obowiązkowych miesięcznych wpłat	pracodawców,	którzy	
zatrudniają	co	najmniej	25	pracowników	w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik	 zatrudnienia	 osób	
niepełnosprawnych	 w	 ich	 zakładzie	 jest	 niższy	 niż	 6%.                    
W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakła-
dów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 
2%. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co 
najmniej 6%. Zwolnione z wpłat są także podmioty niedzia-
łające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność 
wyłącznie w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej bądź 
edukacji osób niepełnosprawnych lub opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi. Zwolnieni z wpłat są również pracodaw-
cy, którzy prowadzą zakłady pracy będące w likwidacji albo         
w stanie upadłości.

ULGI KOMUNIKACYJNE (PKS, PKP) - DZ. U.  Z  2012  R.                         
POZ.  1138 Z PÓŹN. ZM.)
• 100% ulgi - dzieci do lat 4 
PKS - (zwykłe i przyspieszone), pod warunkiem nie korzysta-
nia przez dziecko z oddzielnego miejsca;
PKP - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC                 
bilety jednorazowe (2 klasa, w 1 klasie dopłata);
• 95% ulgi - przewodnik (pow. 13 lat), a także pies lub                     

opiekun (pow. 18 lat) osoby niepełnosprawnej I grupy 
(znaczny stopień) lub też osoby niewidomej

PKS - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne bilety jed-
norazowe;
PKP - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC                  
bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata;
• 78% ulgi - dzieci i młodzież niepełnosprawne w ramach
       przejazdów na trasie: dom - szkoła - dom
PKS - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne, bilety 

Część	środków	finansowych	PFRON,	które	przeznaczane	są	na	wspiera-
nie	przede	wszystkim	indywidualne	osoby	niepełnosprawne	-	dystrybu-
owana	jest	przez	jednostki	samorządu	powiatowego	i	wojewódzkiego				
(o	tych	zadaniach	napiszę	szczegółowo	w	następnym	numerze).

Środki	PFRON	przeznaczane	są	między	innymi	na:
• rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego 

rynku pracy podwyższonych kosztów związanych z za-
trudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie 
do wynagrodzeń),

• refundację pracodawcom kosztów przystosowania, ada-
ptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnospraw-
nych,

• dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów 
terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej,

• zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom reali-
zacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych,

• współfinansowanie projektów systemowych realizowa-
nych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, 

• wspieranie indywidualnych osób niepełnosprawnych po-
przez: 

• udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej,

• refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą, niepeł-
nosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do 
opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,

• dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych                                   
w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych,

• finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla 
osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukują-
ce pracy (szkolenia, staże, itp.),

• programy PFRON.
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jednorazowe lub imienne miesięczne;
PKP - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC 
bilety jednorazowe lub imienne miesięczne klasa 2, w klasie                   
1 dopłata
opiekunowie lub rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
(tylko jeden z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe)
PKS - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne, bilety 
jednorazowe;
PKP - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC bi-
lety jednorazowe 2, w klasie 1 dopłata;
• 49% ulgi - osoby ze znacznym stopniem niepełnospraw-

ności (I grupa)
PKS - autobusy zwykłe, bilety jednorazowe;
PKP - pociągi osobowe, bilety jednorazowe;
• 37% ulgi - osoby ze znacznym stopniem niepełnospraw-

ności (I grupa)
PKS - autobusy przyspieszone i pospieszne, bilety jednora-
zowe;
PKP - pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednora-
zowe klasa 2, w klasie 1 dopłata;
- osoby niewidome  nie posiadające znacznego stopnia nie-
pełnosprawności (I grupy)
PKS - autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne, bilety 
jednorazowe lub imienne miesięczne;
PKP - pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC 
bilety jednorazowe lub miesięczne imienne klasa 2, w klasie                    
1 dopłata.

Wszystkie wymienione osoby zobowiązane są do przed-
stawienia odpowiednich dokumentów poświadczających 
uprawnienia do korzystania z powyższych ulg.

ULGI KOMUNIKACYJNE MIEJSCOWE
Określane są na podstawie uchwał Rady Miast czy innych 

organów i najczęściej dotyczą osób legitymujących się orze-
czeniami ZUS, Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści. Z reguły zwolnione z opłat są osoby ze znacznym stop-
niem (dawna I grupa ZUS) oraz ich opiekunowie. Bardzo 
często uprawnienia mają także osoby ze stopniem umiarko-
wanym (dawna  druga grupa ZUS). Mogą to być zniżki 50% 
lub 100% dla osób posiadających niektóre z symboli np. 01-U, 
04-O, 05-R, 10-N. Należy sprawdzać jaki katalog ulg przewi-
dziany jest w danej miejscowości, gminie, związku gminnym. 
Należy też uważać, czy dane ulgi nie są zarezerwowane tylko 
dla mieszkańców danego miasta, gminy, etc. Taki przypadek 
mamy np. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Często też uprawnione do bezpłatnych przejazdów są oso-
by po osiągnięciu konkretnego wieku, najczęściej jest to 70 
lat (między innymi: ZTM Warszawa, MPK Kraków, KZK GOP, 
MPK Łódź, MPK Wrocław, MPK Szczecin, BKM Białystok, ZTM 
Gdańsk, ZTM Lublin, MPK Częstochowa, MZK Gdynia, ZTM 
Poznań, MZK Zielona Góra, MZK Słupsk, MZK Koszalin, MZK 
Gorzów Wlkp., MZK Jelenia Góra, KLA Kalisz, MZK Opole, 
KM Płock). Może też być 65 lat (MZK Bydgoszcz, MZK Toruń,  
MPK Włocławek, MPK Inowrocław i inne).

KARTA PARKINGOWA - DZ. U. Z 2013 POZ. 1446
Karta	 parkingowa	 to	 dokument	 potwierdzający	 upraw-

nienia	do	niestosowania	się	do	niektórych	znaków	drogo-
wych	i	zatrzymywania	w	miejscach	zwanych	„kopertami”.

Karta wydawana jest jeśli osoba niepełnosprawna spełnia 
przesłanki określone w Dzienniku Ustaw RP z dnia 5.12.2013 r., 
poz. 1446, Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych Ustaw i wskazanie 
pkt	nr	9	na	orzeczeniu	o	niepełnosprawności	lub	o	stopniu	
niepełnosprawności.	 Główną	 przesłanką	 jest	 stwierdzenie	
lekarza,	 że	 osoba	ma	 duże	 ograniczenia	w	 samodzielnym	
poruszaniu	się.

Znacząca zmiana przepisów, która nastąpiła  od 1 lipca 
2014 r. wprowadziła szereg ograniczeń, zmianę charakteru                                          
i wydawania karty parkingowej. Wszystkie karty wydane                                                                                                  
do 30 czerwca 2014 r. straciły  ważność z dniem 30 czerwca  
2015 r. Obecnie uprawnione są osoby, u których orzeczono 
umiarkowany	lub	znaczny stopień niepełnosprawności i speł-
niają pkt 9 wskazań w orzeczeniu. Dodatkowo w przypadku 
osób z umiarkowanym stopniem mogą to być tylko osoby, któ-
re mają następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:
04-O	-	osoby	niewidome	i	niedowidzące
05-R	-	osoby	niepełnosprawne	ruchowo
10-N	-	choroby	neurologiczne
W	 przypadku	 dzieci	 i	 młodzieży	 niepełnosprawnych	 do	

16	roku	życia	w	orzeczeniu	o	niepełnosprawności	musi	być	
spełniony	pkt	9	wskazań.

Miejsce	składnia	wniosków	-	Powiatowe	Zespoły	ds.	Orze-
kania	o	Niepełnosprawności.
Opłata	za	kartę	-	21	zł
Termin	ważności	 nowych	 kart - maksymalnie 5 lat, nawet 

przy orzeczeniu na stałe. W przypadku placówek 3 lata.
Odbiór	karty	parkingowej.
• osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową oso-

biście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez 
nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pi-
semnego upoważnienia do odbioru karty, 

w	przypadku:
• osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, odbiera jeden                 

z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod 

władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod 

władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częścio-
wo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony 
przez sąd (po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio 
władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli),

• w przypadku placówek kartę parkingową odbiera oso-
ba upoważniona do reprezentowania placówki osobiście 
po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość                           
i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezento-
wania placówki.
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WAŻNE STRONY INTERNETOWE
www.zus.pl 
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.krus.gov.pl 
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
www.mpips.gov.pl 
– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.niepelnosprawni.gov.pl  
- Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.isap.sejm.gov.pl 
– Internetowy System Aktów Prawnych

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograni-
czone możliwości samodzielnego poruszania się, kie-
rująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą 
parkingową, może	nie	stosować	się	do	niektórych	
znaków	drogowych.
Przepis	ten	dotyczy	także:

• kierującego pojazdem przewożącego osobę                         
o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego 
poruszania się,

• pracowników placówek zajmujących się opieką, 
rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnospraw-
nością mających znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się, pozostających pod 
opieką tych placówek.

Wszystkie	przepisy	dotyczące	karty	parkingowej	
dotyczą	także	do	osób,	które	posługują	się	kartą	
parkingową	wydaną	poza	granicami	Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przed-
nią szybą pojazdu samochodowego, w miej-
scu widocznym, eksponując jej zabezpiecze-
nia tak, aby możliwe było odczytanie jej numeru  
i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do ko-
rzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do nie-
stosowania się do następujących znaków drogowych:
• B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
• B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjąt-

kiem motocykli jednośladowych
• B-3a zakaz wjazdu autobusów
• B-4 zakaz wjazdu motocykli
• B-10 zakaz wjazdu motorowerów
• B-35 zakaz postoju
• B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
• B-38 zakaz postoju w dni parzyste
• B-39 strefa ograniczonego postoju ■

Opracowano na podstawie:

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.).

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

• Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.163 
z późn. zm, tekst jednolity).

• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz. 
U. z dnia 8 sierpnia 2015 r. poz. 1110) w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

• Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla 
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedeme-
rytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 188).

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz.1134, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2013r. poz. 1446).

• Ustawa    z    dnia    20    czerwca    1992    r.  o  uprawnieniach  do  ulgowych 
przejazdów  środkami  publicznego  transportu  zbiorowego (Dz. U.  z  2012  
r.  poz.  1138 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lip-
ca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraw-
ności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r.                  
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku 
życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17 poz. 162, ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 
r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U.                  
z 2014 r., poz. 870).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 
r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków 
dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843).

AWERS

REWERS

WZÓR	KARTY	PARKINGOWEJ
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Tekst: Jan Ilkowski
wątku wypowiedzi). Narastające zaburzenia funk-
cji poznawczych prowadzą do otępienia, którego 
najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera 
uznawana za jedno z podstawowych zagrożeń 
zdrowotnych XXI wieku. W Polsce choruje na 
nią obecnie około 500 tys. osób. Istotą choro-
by Alzheimera jest gromadzenie się w mózgu 
nieprawidłowego białka, co prowadzi do zaniku 
połączeń między komórkami nerwowymi i do ich 
śmierci. Objawy kliniczne pojawiają się po wie-
lu latach trwania tego patologicznego procesu,  
w chwili, kiedy większość neuronów zginie.

We wczesnej fazie choroby pojawiają się pozor-
nie drobne sygnały, takie jak pozostawianie rze-
czy w niewłaściwych miejscach, powtarzanie py-
tań i uwag, problemy z zakończeniem wypowiedzi 
czy  spadek aktywności i zainteresowań, co często 
wywołuje zaburzenia depresyjne i drażliwość spo-
wodowaną narastającą bezradnością. Wraz z roz-
wojem choroby pojawiają się bardziej nasilone za-
burzenia pamięci, problemy z orientacją w dobrze 
znanym otoczeniu, trudności z ubieraniem się,  

W ciągu najbliższych 35 lat około 20% populacji w skali światowej 
będą stanowić ludzie powyżej 65. roku życia. W tym okresie zaczy-
nają ujawniać się związane z wiekiem zaburzenia sfery psychicznej. 
Wśród nich dominują zaburzenia funkcji poznawczych do których 
należy m.in. pogorszenie pamięci, zaburzenia orientacji, trudności                                                
z liczeniem, kłopoty językowe (zubożenie słownictwa czy gubienie 

ZANIK POŁĄCZEŃ...
- ALZHEIMER

W ciągu ostatnich 60 lat przeciętna długość życia ludzkiego 
wzrosła o prawie 20 lat i rośnie nadal. To wielki sukces me-
dycyny! Zjawisko to stawia jednak przed społeczeństwami, 
zwłaszcza krajów wysoko uprzemysłowionych, wiele poważ-
nych wyzwań, szczególnie duże zapotrzebowanie na usługi  
w dziedzinie ochrony zdrowia czy opieki społecznej. Polska na-
leży do krajów starych demograficznie, próg zaawansowanej 
starości demograficznej przekroczyła już w 1980 roku*. GUS 
szacuje, że w 2030r. liczba osób w wieku emerytalnym zwięk-
szy się do 9,6 mln.



z posługiwaniem się sztućcami                        
a także dołączają się zaburzenia rytmu 
dobowego oraz objawy urojeniowe 
(pacjent widzi osoby lub przedmioty, 
których nie ma, albo słyszy rozmowy, 
które w rzeczywistości nie mają miej-
sca). Na tym etapie często obserwuje 
się niekontrolowane reakcje pacjenta, 
impulsywność, upór, agresję słowną                                
i fizyczną. W głębokiej fazie choroby Al-
zheimera pacjent wymaga pełnej opieki 
przez całą dobę. Taki chory nie rozpo-
znaje najbliższych, nie jest w stanie na-
wiązać z nimi kontaktu logicznego, 
a także nie jest w stanie wyko-
nać jakiejkolwiek „czynno-
ści samoobsługowej”.

Choroba Alzheimera 
jest bardzo tajemni-
cza, chory powoli tra-
ci własną osobowość, 
coraz gorzej radzi so-
bie w kontakcie z oto-
czeniem, z czasem zapo-
mina wiele podstawowych, 
wykorzystywanych od dziesią-
tek lat umiejętności. Jego stan moż-
na porównać do sytuacji rozbitka na 
egzotycznej wyspie, gdzie mieszkańcy 
posługują się nieznaną mową i mają 
specyficzne zwyczaje, a jednak z nie-
znanych powodów uważają „obcego” 
za jednego spośród siebie i oczekują 
od niego ściśle określonych zachowań, 
zakładając, że wszystko wie.

Era nowoczesnej chirurgii rozpoczę-
ła się połowie XIX wieku, ale aż do lat 
30. XX wieku w zasadzie nie operowano 
osób po 70. roku życia. Ryzyko powikłań 
i śmierci wydawało się zbyt wysokie.        
W kolejnych dziesięcioleciach odsetek 
osób w podeszłym  wieku poddawa-
nych operacjom stale wzrastał i obecnie 
uważa się, że sam wiek chorego nie po-
winien decydować o rezygnacji z lecze-
nia chirurgicznego. Ocenia się m.in., czy 
chory powróci do relatywnie aktywne-
go trybu życia a oczekiwany okres życia 
po operacji nie zmniejszy się z powodu 
tej operacji, bierze się także pod uwagę 
choroby towarzyszące i współistniejące. 
W efekcie operacje pacjentów nawet 
powyżej 80. roku życia nie należą do 
rzadkości. Znaczna grupa pacjentów 
chirurgicznych  to chorzy onkologicz-
nie, najczęściej cierpiący na raka jelita 
grubego, co wiąże się z koniecznością 
wyłonienia stomii. Wyłoniona stomia 
wymaga starannej pielęgnacji, która dla 
osób w zaawansowanym wieku może 
być problematyczna, a prawdziwym 

problemem staje się w przypadku osób 
cierpiących na otępienie. Ponieważ 
wiek jest najważniejszym czynnikiem 
ryzyka otępienia, nie są to sytuacje od-
osobnione.

Choroby układu nerwowego należą 
do największych problemów zdro-
wotnych wieku podeszłego. Zaburze-
nia te dotyczą bowiem zarówno sfery 
mentalnej (otępienie, pobudzenia), jak 
i fizycznej (spowolnienie, osłabienie), co 
prowadzi do bezradności i konieczności 
stałej opieki. Tymczasem pielęgnacja 

stomii wymaga sprawności fizycznej 
oraz intelektualnej.

W takich przypadkach, 
kiedy problemy jelitowe 
wymagające wyłonie-
nia stomii współistnieją  
z objawami otępienia, 
obowiązek pielęgnacyj-
ny spada na opiekuna 

(rodzinę, pielęgniarkę). 
Jest to wielkie wyzwanie 

dla osoby wykształconej 
(pielęgniarka stomijna) a wręcz 

niewyobrażalne dla najbliższych człon-
ków rodziny. W zależności od fazy cho-
roby oraz osobowości przedchorobo-
wej pacjenta możemy mieć do czynienia 
z całym wachlarzem zaburzeń, począw-
szy od bierności, co jest najlepszym 
wariantem, aż do aktywnego utrudnia-
nia pielęgnacji poprzez przeszkadzanie  
w wymianie sprzętu, samodzielne roz-
montowywanie, skubanie, próby ode-
rwania itd.

Lekarz ma więc dodatkowe – poza 
leczeniem pacjenta – zadanie edukowa-
nia opiekunów: tłumaczenie, na czym 
polega choroba; radzenie, jak podstę-
pować z chorym. Warto pamiętać, że 
zaburzenia mogą się nasilić w nastę-
pujących okolicznościach:
• zakłócenia w rytuale dnia (takie jak 

popędzanie, zmuszanie do kąpieli, 
spaceru, przerywanie wykonywanych 
czynności, np. chodzenia);

• zmuszanie do wykonywania zadań, 
których chory już nie jest w stanie 
wykonać (prowadzi to frustracji i gnie-
wu);

• stawianie chorego przed konieczno-
ścią dokonania wyboru (nie rozumie, 
czego się od niego chce i chroni się, 
reagując agresywnie).

Zaburzenia w zachowaniu mogą także 
pojawić się w związku z bólem, zmęcze-
niem czy niewygodą i wynikać z nie-
umiejętności komunikowania odczuć 
oraz potrzeb.

Należy pamiętać, że wraz z rozwojem 
otępienia zaburzenia się pogłębiają,  
a objawy depresyjne i urojeniowe do-
tyczą ponad połowy pacjentów. Chory 
z otępieniem, funkcjonujący względnie 
stabilnie w swoim domowym środowi-
sku, w szpitalu, nawet jeśli są to bar-
dzo dobre ośrodki, zwykle doświadcza 
pogorszenia stanu zdrowia, a objawy 
chorobowe, zwłaszcza te związane z za-
burzeniami zachowania, wyraźnie się na-
silają. Z tego powodu niezwykle istotne 
jest, by prowadzić opiekę w warunkach 
domowych a ewentualne hospitalizacje 
ograniczać do niezbędnego minimum.

Nie ulega wątpliwości, że opieka nad 
pacjentem z otępieniem jest niezwykle 
ciężka, a współistnienie choroby wyma-
gającej wyłonienia stomii dodatkowo ją 
utrudnia. Istnieją badania, które wska-
zują na zwiększoną śmiertelność opie-
kunów pacjentów z otępieniem wobec 
innych chorób. Wynika to z szeregu ob-
jawów, które towarzyszą zaburzeniom 
funkcji poznawczych, zwłaszcza zabu-
rzeniom zachowania: urojeń, pobudzeń, 
agresji. Komunikacja z chorym jest trud-
na, warto więc pamiętać, by mówić do 
niego w prosty sposób, krótkimi zda-
niami, jeśli trzeba – cierpliwe powtarzać 
informacje i polecenia, nawet wielo-
krotnie, dając czas na reakcję czy odpo-
wiedź. W kontakcie z chorym trzeba być 
troskliwym, ale zdecydowanym, raczej 
chwalić niż krytykować a także zachowy-
wać rutynę (przyzwyczajenia są bardzo 
pomocne dla ludzi w podeszłym wieku). 
Wreszcie, unikać bezcelowych dyskusji 
i nie przywiązywać wagi do nieuzasad-
nionych zarzutów lub pretensji chorego.

Cierpiący na chorobę Alzheimera po-
winni trafiać do szpitala tylko w sytuacji 
awaryjnej i gdy wymagają specjalnego 
traktowania. Pielęgniarki bez doświad-
czenia w opiece nad osobami z otępie-
niem (na przykład na oddziałach chi-
rurgicznych) nie wiedzą, jak reagować 
na ich zachowania i mogą poczuć się 
bezradne w sytuacji dla nich „dziwnej”, 
a dla stałych opiekunów – „normalnej”. 
Pacjent ze stomią i dodatkowo z otę-
pieniem może stać się przysłowiowym 
„czarnym snem” pielęgniarki. Warto 
więc regularnie edukować personel                    
w zakresie opieki na takimi chorymi. ■ 

* Starzenie się społeczeństwa polskiego  
i jego skutki, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz 
i Dokumentacji, kwiecień 2011

W ciągu naj-
bliższych 35 lat 

około 20% popula-
cji w skali światowej 
będą stanowić ludzie 

powyżej 65. roku 
życia.
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Pewnie nie raz jesteś świad-
kiem sytuacji, kiedy dzieci za-
miast wspólnie brykać na tra-
wie lub chodzić po drzewach, 
podłączone są do ipadów lub 
smartfonów i nie zauważają 
świata ani siebie, tylko bez-
myślnie wpatrzone w ekran, 
przeżywają swoje alternatyw-
ne życie. Jak przekonuje nie-
miecki neurobiolog i psychia-
tra Manfred Spitzer, media 
cyfrowe zakłócają rozwój mózgu  
i prowadzą do uzależnień. Te-
raz, kiedy smartfon niepodziel-
nie i bez przerwy rządzi naszym 
czasem, warto zastanowić się 
jak wygląda nasze życie i czy na 
pewno toczy się tu i teraz.

Czy nie odnosicie wrażenia, że życie toczy się właściwie tylko onli-
ne? Dokucza ci samotność? Zmieni to facebook. Miłość? Znajdziesz 
tylko na serwisach randkowych. Nadwaga? Ściągnij sobie aplikację  
z dietą – schudniesz natychmiast. Głodny? Wystarczy wejść na jeden 
z miliona blogów – dzisiaj prawie każdy jest świetnym kucharzem. 
Potrzebujesz pieniędzy? Kredyt online czeka na ciebie. Nie mówiąc 
o mapach, przelicznikach kalorii, licznikach kroków etc. Prawdę mó-
wiąc już teraz nie wyobrażamy sobie życia bez smartfona, sama myśl 
o zgubieniu czy choćby porannym zapomnieniu wzięcia go z domu 
wprawia nas w drżenie.

Niemiecki neurobiolog i psychiatra, Manfred Spitzer po raz kolejny 
bije na alarm. W latach dziewięćdziesiątych wydał książkę „Uwaga, 
ekran”, w której przestrzegał przed negatywnymi skutkami telewizji 
na mózg dzieci, kilka lat później w „Cyfrowej demencji” udowadniał 
jak bardzo wirtualna rzeczywistość niszczy umiejętności takie jak sa-
modzielne myślenie i zakłóca uwagę oraz orientację przestrzenną. Po 
tej książce okrzyczano go psychiatrą–chuliganem, który z „niepełny-
mi i błędnymi” tezami jeździ po kraju, wykorzystując sezon ogórkowy 
2012 do reklamowania swojej książki za pomocą „demagogicznych 
uproszczeń”. Dzisiaj, po czterech latach, o „cyfrowej demencji” mówi 
się powszechnie w kontekście niepożądanych skutków cyfrowej tech-
nologii informacyjnej. 

Tekst: Iza Farenholc

JAK ŻYĆ ZE SMARTFONEM?
    JAK DOBRZE ŻYĆ?
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Wyniki sondażu przeprowadzonego na próbie 
reprezentatywnej złożonej z tysiąca niemieckich 
obywateli na temat „zdolności zapamiętywania  
i cyfrowych funkcji pamięci” są zatrważające. Wła-
śnie wychodzi jego kolejna książka „Cybercho-
roby”, w której podsumowuje swoje wieloletnie 
badania oraz ostrzega, co może zagrażać nam, 
a szczególnie naszym dzieciom jeśli pozwolimy 
im istnieć głównie w wirtualnej rzeczywistości. 
Jak wykazują statystyki, współczesne społeczeń-
stwa wysoko rozwinięte, już dawno przekroczyły 
dozwoloną dawkę, którą można zaakceptować, 
zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież.

• GDZIE NAPRAWDĘ ŻYJEMY?

W dzisiejszym świecie dopuszczamy dzieci do świata cy-
frowego, zanim zaczną chodzić i mówić, a w wieku 12-16 lat 
spędzają one w nim nawet 7,5 godzin dziennie. Błyskawicz-
ne rozpowszechnienie smartfonów w ciągu ostatnich pię-
ciu lat zmieniło ten stan wyłącznie pod jednym względem: 
zakres wykorzystywania cyfrowej technologii informacyjnej 
gwałtownie wzrósł, ponieważ smartfon jest w zasięgu naszej 
ręki (i naszych dzieci) prawie przez 24 godziny na dobę – 
od budzenia, poprzez czytanie porannych newsów, spraw-
dzenia facebooka, grę, rozrywkę, czaty etc. Już nie pytamy 
nikogo o drogę - mapę mamy w kieszeni, nie pytamy sąsia-
dów, jak uruchomić pralkę – wystarczy otworzyć internet. 
Nasze dzieci nie zadają już nam pytań. Przecież tyle razy 
sami odsyłaliśmy je do googla, który często jest szybszy  
i dokładniejszy od nas.

• DO CZEGO TO PROWADZI?

Po pierwsze: Mózg dzieci nie jest dojrzały, do rozwoju 
potrzebują określonych warunków i doświadczeń, których 
przez cyfrowe media nie nabędą:

• wspólnego czasu z rodzicami i rodzeństwem – przy-
tulania, przepychanek, kontaktu wzrokowego i dia-
logu, okazywania uczuć, pomocy i sprzeczek, pocie-
szania, rozwiązywania problemów,

• ruchu na świeżym powietrzu i doświadczeń w rzeczy-
wistym świecie aż po doświadczenie zmysłowe, po-
konywanie przeszkód i realizację własnych pomysłów 
i projektów. 

Po drugie: Młodzi ludzie nie są w stanie ocenić, co jest 
dla nich dobre, a co nie. Tak jak z cukrem, który przez to, że 
jest ogólnie i w każdej chwili dostępny – jest potencjalnym 
zagrożeniem dla maluchów. Gdybyśmy nie stawiali granic, 
jadłyby je codziennie w olbrzymich ilościach. W tej sytuacji 
nie mówimy: „Same wiedzą, co jest dla nich najlepsze”, tyl-
ko wydzielamy im porcje lub ustalamy „słodkie dni”.

• DZIAŁANIA UBOCZNE

Spritzer nie jest wrogiem technologii, chodzi mu o niepo-
żądane działania uboczne – podobnie jak w farmakologii.  
W sieci mamy nie tylko działania korzystne i pożądane, 
ale też skutki uboczne. A może przede wszystkim. Wiado-
mo także że owe działania uboczne mogą być odmienne  
w zależności od wieku. Nieprzebadanego medykamentu 
raczej nie podajemy sobie, a tym bardziej swoim dzieciom. 
Dzieci poruszają się samodzielnie w cyfrowym świecie. Aż 
1,2 miliona dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat jest re-
gularnie online. Dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać  
i pisać, rozpoznają symbole umożliwiające im korzystanie  
z internetowych ofert. Musimy je edukować i kształcić, żeby 
wiedziały jak się bronić i żeby wirtualna rzeczywistość była 
pomocnym narzędziem, a nie ich światem. Jeśli pozostawi-
my ich zdrowie i umysły kilku bogatym firmom, dla których 
zyski ważniejsze są od dobrostanu kolejnego pokolenia, po-
pełniamy błąd, którego skutki mogą być bardzo poważne 
dla całego społeczeństwa. Do psychicznych i społecznych 
konsekwencji cyfrowej technologii informacyjnej należą: 
lęk, deficyty uwagi, stres, bezsenność, brak ruchu, a co za 
tym idzie otyłość, problemy w relacjach, rozwody, depresja 
i osamotnienie.

• CZAS UTRACONY BEZ SENSU

Amerykańscy naukowcy dowiedli niedawno w badaniu 
eksperymentalnym, że skłonność do grania w gry na kom-
puterach i smartfonach, prowadzi do bezsensownych czyn-
ności, nie mających nic wspólnego z myśleniem, natomiast 
sprzyjających umysłowej nieobecności. Jeśli chodzi o pro-
cesy towarzyszące edukacji udało się już dosyć dobrze udo-
kumentować negatywne skutki korzystania ze smartfonów 
– zebrane dane jasno pokazują zakłócanie procesów ucze-
nia się i osłabienia osiągnięć akademickich. Uzależnienie od 
internetu i gier, zakorzeniło się w naszych społeczeństwach 
na dobre i na pewno niedługo będzie wyzwaniem dla sys-
temu opieki zdrowotnej.

Rodzice, którzy są w kontakcie ze swoimi dziećmi, świet-
nie zdają sobie sprawę, jak bardzo cyfrowe życie szkodzi ich 
dzieciom, jak kradnie czas, który powinien być poświęco-
ny na inne czynności wspierające rozwój (sport, majsterko-
wanie, muzykowanie, zabawa na podwórku, chodzenie po 
drzewach etc.)

Naukowcy radzą rodzicom dzieci i młodzieży ograniczać 
im czas korzystania ze smartfonu do 60 minut dziennie 
(szczególnie w przypadku gier). I pamiętajmy, że rozsądnie 
stosowana cyfrowa technologia informacyjna może ułatwić 
nam życie, a czasem nawet ratować. Ale pamiętajmy o skut-
kach ubocznych i zagrożeniach. Także o tym, że to głównie 
od nas samych uczą się nasze dzieci. Dlatego szczególnie, 
kiedy jesteśmy z nimi, warto wyłączyć smartfon i odejść od 
komputera. Bo ani Skype, ani e-mail czy sms nie zastąpi re-
alnego spotkania. ■
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&
Wywiad z
Urszulą Mijakowską

DIETA

Monika	Stachura:	Od	dawna	zajmujesz	się	coachingiem	
i	diet	coachingiem,	czy	w	pracy	z	klientami	często	pojawia	
się	temat	wstydu?

Urszula	Mijakowska:	Temat wstydu w mojej pracy dotyczy 
wyglądu, ale też pewnych zachowań związanych z poczuciem 
kompromitacji, ośmieszenia się czy zażenowania. 

MS:	Dlaczego	ludzie	się	wstydzą?

UM: Wstyd może wynikać z osądzania siebie, z negatywne-
go myślenia o sobie, z nienawidzenia siebie, z niewybaczania 
sobie, z poczucia przegranej w życiu, ze skupienia się tylko 
na sobie a także z powinności, że powinnam była czy powi-
nienem był... Prowadzi to do poczucia bezradności, nieśmia-
łości i wycofania, a to z kolei wpływa na obniżenie poczucia 
własnej godności i wartości oraz poczucia niepełnej wartości 
społecznej.  

MS:	Czym	grozi	nadmierna	wstydliwość?

UM:	Gdy ludzie się wstydzą, zwykle chcą się stać niewi-
dzialni, spuszczają głowę. Podstawą wstydu jest strach przed 
odrzuceniem, niepowodzeniem, upokorzeniem czy brakiem 
akceptacji. Według Freuda wstyd powoduje nerwicę, jest 
destrukcyjny i przyczynia się do powstawania wielu chorób. 
Może także uruchamiać inne emocje, takie jak złość, poczucie 
winy i fałszywą dumę, a w ostateczności - nawet doprowadzić 
do depresji.

MS:	Widoczną	częścią	człowieka	jest	ciało,	a	ciało	to	fi-
zjologia,	która	czasami	płata	figle.	Jak	to	zaakceptować?

UM:	Każdy z nas jest inny i nie ma jednej recepty. Akcep-
tacja, jak powiedziałaś: figli, jakie płata nam ciało, to bardzo 
indywidualny proces i zawsze pomocna jest w tym zakresie 
terapia. Kluczowe jest uświadomienie sobie, że o poczuciu 
własnej wartości, oparciu w sobie i wiary w siebie nie świad-
czy wygląd. Z drugiej strony media są pełne obrazów ideal-
nych ciał. Dlatego tak istotne są relacje i rozmowy z innymi 
ludźmi, bo wtedy o wiele łatwiej jest zauważyć, że inni też 
mają podobne myśli i wyobrażenia na temat swojego ciała. 
Ideałów nie ma, a te piękne ciała z pierwszych stron kolo-
rowych magazynów to przede wszystkim zasługa Photosho-
pa. Jeśli myślisz o tym, jak mogłoby wyglądać twoje ciało, 
to proponuję, by zacząć odżywiać się dla zdrowia, zapewnić 
sobie odpowiednią dawkę ruchu a tym samym odstresować 
się, oraz znaleźć czas na medytację czy modlitwę, by zrobić 
też coś dla ducha. Rezultaty zauważysz stosunkowo szybko 
– mogą pojawić się już po upływie miesiąca, a najważniejsze 
z nich to: lepsze samopoczucie, większa ilość energii, lepsza 
koncentracja i skuteczność. A samo ciało też zmieni swój wy-
gląd, skóra będzie elastyczna i gładka a mięśnie mocniejsze. 
Na to każdy z nas ma wpływ.

MS:	Stomia	łączy	się	z	chorobami	jelit,	często	nowotwo-
rami	 czy	 chorobą	 Leśniowskiego-Crohna.	 Co	 jest	ważne	 
w	diecie	wspomagającej	leczenie?

UM:	Dieta tak jak u osób zdrowych ma odżywiać, ma być 
lekkostrawna i bogata w błonnik. A przede wszystkim do-
stosowana do potrzeb ciała i stylu życia. Bardzo ważne, by 
wszystkie produkty były wysokiej jakości: jogurty i kefiry 
najlepiej ekologiczne, mięso i ryby z tak zwanych dobrych 
hodowli. Błonnik zapewnią warzywa, ale też kasze, które są 
szczególnie istotne w menu stomików. Przede wszystkim dla-
tego, że są źródłem minerałów, witamin z grupy B. U osób 

Coaching
Rozmawia: Monika Stachura
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z wyłonioną stomią istnieje szczególna potrzeba zadbania  
o funkcje trawienne, a zwłaszcza o wyeliminowanie zaparć, 
podobnie jak ważne jest jedzenie na co dzień produktów 
istotnych w praktyce antynowotworowej. Dowiedziono, że 
kasze należą właśnie do tej grupy. Szczególnie cenne są: ka-
sza gryczana - o ile nie występują biegunki, kasza jaglana, 
owsiana i jęczmienna - które można jeść nawet wtedy, gdy 
pojawi się biegunka. Z warzyw chcę zwrócić uwagę na  anty-
rakowe działanie kapusty pekińskiej, brokułów oraz brukselki. 
Zalecane są fasole mung i adzuki, które nie powodują takich 
wzdęć jak inne gatunki fasoli. Znaczenie ma także odpowied-
nie przygotowanie potraw zawierających fasolę. Warto, by  
w jadłospisie znalazł się również olej lniany budwigowy, 
można pić 1-2 łyżeczki dziennie lub dodawać go do sałatki.                      
Pamiętajmy, by tego oleju nie podgrzewać.

MS:	Stomicy	wstydzą	się	braku	kontroli	nad	swoim	cia-
łem.	Jak	mogą	sobie	pomóc?

UM: Wydaje się, że wiele osób traktuje stomię jako temat 
tabu nie tylko ze względu na wstyd, ale na fakt, że mówi się 
o stomii jako o problemie, objawie, dolegliwości, chorobie 
a nie o symbolu zwycięstwa nad chorobą. Nazwanie stomii 
zwycięstwem jest dla osób zdrowiejących czymś fundamen-
talnym, ponieważ, jak wykazują dotychczasowe badania, na-
zwanie problemu – nawet w bardzo ciężkich, przewlekłych czy 
śmiertelnych przypadkach -  redukuje u pacjentów lęk i wy-
zwala korzystne strategie radzenia sobie z chorobą. Potrzeb-
ne jest szerzenie wiedzy i otwarte mówienie o tym, z czym 
mamy problem, szczególnie w sytuacjach gdy mamy kłopot 
na przykład z odklejeniem się czy przeciekaniem sprzętu  
w obecności innych osób. Jeżeli otwarcie poinformujemy ich, 
co się dzieje, to już zrobiliśmy wszystko - nie mamy za co prze-
praszać. Nie mamy wpływu na reakcje innych ludzi, ale mamy 
wpływ na to, co myślimy i robimy.

MS:	Jaki	może	być	pierwszy	krok	osób,	które	chcą	poko-
nać	paraliżujący	wstyd?

UM:	Może warto więcej uśmiechać się i wprowadzić do 
swojego życia humor, zamieniać te wszystkie poważne spra-
wy na zwykłe, „odczarować” rzeczywistość.  Cieszyć się, że 
żyjemy, że każdego dnia możemy doświadczać czegoś nowe-
go, że możemy przekraczać kolejne strefy komfortu. Możemy 
zacząć od przytulania, robienia „misiaczków”: 4 „misiaczki” 
pomagają przeżyć, 8 wystarczy, by zachować zdrowie a 12 
gwarantuje rozwój! Przytulajmy dzieci, wnuki i siebie samych.

Porządek na talerzu, porządek w życiu: diet-
coaching dla każdego.

„Stres na detoksie” już w księgarniach!

Miłość, Porządek, Radość, Szacunek, Wolność... Tak brzmią 
tytuły rozdziałów książki „Stres na detoksie”, której zasadni-
czym tematem jest... jedzenie. W swojej niezwykłej książce                
Urszula Mijakoska i Monika Stachura pokazują, jaki wpływ mają 
potrzeby emocjonalne na to, co jemy i odwrotnie – jak nawy-
ki żywieniowe wpływają na samopoczucie i relacje z innymi.  
A przede wszystkim: stopniowo odkrywają przed czytelnikiem, 
jak – jedząc, a nie unikając jedzenia – przejąć kontrolę nad swo-
im życiem.

„Stres na detoksie” nie jest zbiorem informacji na temat 
zdrowego odżywania – autorki proponują czytelnikom przej-
ście przez proces dietcoachingu, towarzysząc im w trakcie lek-
tury i wspierając ich.  Zawarte w książce narzędzia, wskazówki 
i ćwiczenia pokazują, że postanowienia i decyzje żywieniowe 
nie muszą przyjmować formy wyrzeczeń, rezygnacji z przyjem-
ności; nie muszą powodować smutku i budzić poczucia stra-
ty. Przekonują, że zdrowe odżywianie ma niewiele wspólnego  
z pustym żołądkiem – polega na reagowaniu na sygnały płyną-
ce z ciała, rozpoznawaniu własnych potrzeb i nazywaniu emo-
cji. A to wymaga nie uniwersalnych recept, ale przyjrzenia się 
własnym nawykom, potrzebom i emocjom. Dlatego pytania, 
na które pomoże odpowiedzieć „Stres na detoksie” to nie 
tylko „Jak zrobić porządek na talerzu?”, ale i „Jak rozmawiać  
z ludźmi i z samym sobą?”, „Jak być uważnym?”, „Jak zrealizo-
wać cele?”.

Jem, kiedy… Właściwe dokończenie brzmi: jestem głodna, 
jestem głodny. Niestety doświadczenie – a przynajmniej nasze 
osobiste doświadczenia – szczęśliwi, którzy doświadczają ina-
czej! – badania i praktyka diet coachów mówią co innego. Jemy 
nie tylko w sytuacji głodu fizjologicznego – jemy, bo jesteśmy 
zdenerwowani, smutni, nudzi nam się albo wprost przeciwnie: 
jesteśmy w cudownym towarzystwie na superkolacji; jemy, bo 
ktoś nam każe albo szantażuje emocjonalnie: „specjalnie dla 
ciebie to zrobiłam!”; jemy, choć nie odczuwamy głodu, tylko 
bliżej nieokreślony brak… ■

Urszula Mijakoska - coach, superwizor, 

trener, dietetyk; twórca idei i programu Diet 

Coaching, współwłaścicielka Instytutu Świa-

domego Rozwoju, założycielka pierwszej w 

Polsce szkoły Diet Coachingu, akredytowanej 

przez Izbę Coachingu, współpracuje z Uniwer-

sytetem Łódzkim, autorka książki „Diet Co-

aching. Poradnik dla wiecznie odchudzających 

się” i współautorka książki „Stres na detoksie. 

Jedz i czuj się dobrze ze sobą”.

www.swiadomyrozwoj.pl

Urszula  Mijakoska,  Monika  Stachura

Jedz i czuj się dobrze ze sobą

DETOKSIE
STRESna
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nie będzie
Sielanki

Rozmawia: 

Agnieszka Fiedorowicz

Wywiad 
z Sylwią Anderson-Hanney

„Nie	możemy	zakładać,	że	wszyscy	będziemy	
się	kochać,	że	będzie	sielanka. Nie będzie. Ale 
wspólne patchworkowe	wakacje	nie	muszą	być	
też	piekłem,	choć	trzeba	się	do	nich	wcześniej	
przygotować	i	dobrze	je	zaplanować” radzi Syl-
wia Anderson-Hanney: prekursorka i propagator-
ka Pozytywnej Dyscypliny w Polsce, na co dzień  
mama Roberta, Rosie i Leonarda oraz macocha 
Kuby i Niny. 
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Agnieszka	 Fiedorowicz:	 Świeżo	
poślubieni	 małżonkowie	 wraz	 z	 jego	
dziećmi	 i	 jej	 dziećmi	 z	 poprzednich	
związków	 jadą	 na	 wspólne	 wakacje.	
Wprawdzie	do	tej	pory	relacje	między	
dziećmi	a	nowym	„tatą”	i	„mamą”	nie-
zbyt	 dobrze	 się	 układały,	 ale	 rodzina	
liczy,	 że	 słońce,	 plaża	 lub	 góry	 i	 las																								
i	 atmosfera	 wakacji	 „wszystko	 wy-
prostują”.	A	kończy	się	zmarnowanym	
urlopem;	jego	dzieci	były	złośliwe	dla	
nowej	żony,	jej	dzieci	bezczelnie	igno-
rowały	jego	polecenia.	

Sylwia	 Anderson-Hanney:	 To takie 
myślenie magiczne, że problemy zosta-
wimy w domu, a tak naprawdę zabieramy 
je ze sobą na wakacje. I co gorsza waka-
cje te problemy zaogniają, bo na waka-
cjach jesteśmy ze sobą non-stop i łatwiej 
o sytuacje konfliktowe. Raz zdarzyło nam 
się pojechać pod namiot do Chorwacji, 
licząc, że „urlop” rozwiąże nasze proble-
my. Nigdy więcej. Najpierw trzeba po-
układać sobie relacje, a dopiero potem 
można planować wakacje. 

AF:	 Sama	 pochodzę	 z	 rodziny	 pa-
tchworkowej,	 mój	 tato	 miał	 oprócz	
mojej	 mamy	 kolejne	 dwie	 żony,																																																																																	
a	 mama	 męża,	 mam	 czworo	 przy-
rodniego	 rodzeństwa,	 dogaduję	 się																								
z	 nimi,	 jak	 i	 z	 obecną	 żoną	 taty.	 Ale	
moi	 rodzice?	Mimo	 że	 rozstali	 się	 30	
lat	temu	do	dziś	ze	sobą	nie	rozmawia-
ją.	Mama	długo	utrudniała	 tacie	 kon-
takty	ze	mną,	o	wspólnych	wakacjach	
z	ojcem	mogłam	tylko	pomarzyć.		Wy	
jesteście	 z	 Jamesem,	 twoim	 mężem	
rodziną	z	ponad	sześcioletnim	stażem.	
Jak	udało	się	wam	„uszyć”	trwały	pa-
tchwork?		

SAH: Oprócz tego, że propaguję                  
w Polsce tzw. pozytywną dyscyplinę je-
stem w trakcie tworzenia warsztatów 
dla rodzin patchworkowych i usłyszałam 
ostatnio, że zawijam g... w sreberko, bo 
rodzina patchworkowa jest zbudowa-
na na nieszczęściu innej rodziny, która 
się rozpadła.  Ale są przecież różne ro-
dzaje patchworków, nie każdy powstaje                     
w wyniku tego, że ktoś kogoś zdradził                
z obecnym partnerem. Ja i James oboje 
byliśmy samotni, związaliśmy się ze sobą 
dwa lata po tym, jak partnerka Jamesa 
go zostawiła, a ja nie byłam w związku                                                                                     
z ojcem mojego najstarszego syna Ro-
berta. Razem mamy piątkę dzieci: Ro-
berta, którego James adoptował, Kubę                                                                                 
i Ninę – dzieci Jamesa z pierwszego 
związku oraz dzieci z naszego małżeń-
stwa: Rosie i Leonarda. Kuba i Nina spę-
dzają z nami trzy  weekendy w miesiącu, 
połowę wakacji, połowę ferii i świąt. 
Mieszkają 20 km od nas, więc James tak-
że w tygodniu stara się spędzać z nimi 
czas, jeździ z nimi na tenisa czy basen. 

AF:	 Z	 raportu	 demografów	 z	 Uni-
wersytetu	Łódzkiego	z	2013	r.	wynika,	
że	liczba	rozwodów	w	Polsce	systema-
tycznie	 rośnie	 –	 co	 roku	 rozstaje	 się	
niemal	70	tys.	par,	co	trzecie	małżeń-
stwo.	Rodziny	patchworkowe	stają	się	
codziennością	 wielu	 z	 nas.	 Z	 danych	
Ośrodka	 Informacji	 ONZ	 wynika,	 że	
patchwork	 dotyczy	 niemal	 miliona	
osób.	Dla	wielu	 ludzi	wchodzących	w	
nowy	związek	najbardziej	stresującym	
wydarzeniem	 jest	nie	poznanie	 rodzi-
ców	 partnera,	 a	 nawet	 jego	 ex,	 ale	
poznanie	jego	dzieci	–	z	poprzedniego	
związku.

SAH:	Wcale się nie dziwię. Jest nawet 
takie powiedzenie, że rodziny patchwor-
kowe byłyby idealne, gdyby nie... dzieci.
My dopiero po kilku miesiącach znajo-
mości zdecydowaliśmy się poznać dzieci 
ze sobą. I tak było nam łatwiej, bo dzieci 
były wtedy jeszcze małe, Robert i Nina 
mieli po dwa lata. Ludzie, gdy nas widzą 
razem myślą, że to bliźniaki, są bardzo 
ze sobą związani. Nina powiedziała mi 
kiedyś: „Ja nie pamiętam, kiedy ciebie                    
z nami nie było, ty zawsze byłaś”. Zabie-
raliśmy ich wszystkich do parku, na plac 
zabaw, uczyłam moją pasierbicę korzy-
stać z nocnika...

AF:	 Chciałaś	 być	 dla	 nich	 drugą	
mamą?

 
SAH:	Chyba niestety na początku tak: 

weszłam w rolę mamy, która nie była mi 
przeznaczona. To zresztą częsty błąd, 
popełniany przez nowych partnerów w 
rodzinie patchworkowej. Przecież dzieci 
mają już mamę czy tatę i macocha czy oj-
czym nie powinni ich zastępować. 

AF:	Ale	wielu	rodziców	jest	przeko-
nanych,	 że	 postępują	 słusznie.	 Moja	
mama	chciała	wymazać	mojego	tatę	ze	
swojego	 i	mojego	 życia	 i	 zastąpić	go	
ojczymem,	kazała	mi	mówić	do	niego	
tato	 i	 uważała,	 że	wszystko	 jakoś	 się	
ułoży,	 a	 ja	 do	dziś	mam	do	 niej	 żal...	
Amerykańscy	 uczeni	 Larry	 Ganonga	
i	 Marilyn	 Coleman	 zapytali	 członków	
rodzin	 patchworkowych,	 czy	 rodzic	
przyszywany	 powinien	 mieć	 takie	
same	prawa	 i	 funkcje	 jak	biologiczny.	
Połowa	dorosłych	 stwierdziła,	 że	 tak,	
ale	dzieci	miały	na	ten	temat	zupełnie	
inne	zdanie,	niemal	połowa	chciała,	by	
ich	ojczym	czy	macocha	byli	 ich	przy-
jacielem.

SAH:	Mama moich pasierbów kazała 
mówić „tato” do ojczyma, ja postano-
wiłam, że nie chcę, aby mówiły do mnie 
mamo, bo nią nie jestem. Ustaliliśmy, że 
jestem po prostu „Sylwią”. Ciocia brzmi 
dziwnie. Czasem ludzie dziwnie się pa-

trzą, „taka wyluzowana rodzina, dzieci 
mówią matce po imieniu”, raz jedna pani 
zapytała mnie o to wprost, więc odpo-
wiedziałam: „mówią mi po imieniu, bo 
jestem ich macochą”. Czego tu się wsty-
dzić? 

AF:	Macocha	nie	ma	w	kulturze	zbyt	
dobrych	konotacji;	zwykle	jest	to	„zła	
macocha”	z	bajek,	która	gnębi	pasier-
bów.	

SAH:	Chyba wymyślę nowe słowo i na 
macochę, i na na pasierba, bo oba źle 
się kojarzą! Do Kuby czasem przychodzą 
koledzy i widzą, że ja nie jestem jego 
mamą, tą, która zwykle odbiera go ze 
szkoły, więc  pytają: „Kto to?”, na to Kuba 
odpowiada: „To jest moja macocha, ale 
nie ta z „Kopciuszka”, tylko taka lepsza! 
Żartujemy, że napiszemy razem „Baśń                                                                              
o dobrej macosze”. A kim staram się 
być? Kimś, na kim mogą polegać, takim 
pozytywnym wzorcem osoby dorosłej. 
Nie mówię im „musicie mnie słuchać, bo 
ja jestem nową mamą”... 

AF:	Bo	jak	rozumiem	takie	podejście	
i	 tak	 kończy	 się	 buntem,	 co	 świetnie	
ilustruje	 klasyczny	 obrazek	 z	 „pa-
tchworkowych	wakacji”:	 macocha	 lub	
ojczym	 autorytarnie	 nakazują	 pasier-
bicy	 wyjście	 z	 lodowatej	 bałtyckiej	
wody,	 na	 co	 dziecko	 reaguje	 okrzy-
kiem:	 „Nie	 będziesz	 mi	 rozkazywać,	
nie	jesteś	moją	mamą!”	

SAH:	Mnie też ze dwa razy zdarzyło się 
usłyszeć te słowa. Kiedyś było mi przy-
kro, ale zrozumiałam, że nie należy się 
obrażać, nie brać tych słów do siebie, 
bo dzieci, gdy je wypowiadają nie mają 
na celu zranienia nas, bardzo przeżywają 
rozstanie rodziców, powstanie nowej ro-
dziny, nie wiedzą, jak się odnaleźć w no-
wej sytuacji. OK, ja też przeżywam, moje 
uczucia się nie liczą? Liczą, ale ja jestem 
dorosła, mam wypracowane mechani-
zmy radzenia sobie z emocjami, których 
dzieci jeszcze nie mają. Dlatego apelu-
ję: skuteczną metodą jest spokój, spo-
kój i jeszcze raz spokój. Odpowiadam 
„nie jestem twoją mamą i nigdy nią nie 
będą, ale mam nadzieję, że będę zawsze 
dla ciebie wsparciem”. Najpierw trzeba 
zbudować z dziećmi relację partnerską,                   
a dopiero potem czegokolwiek wyma-
gać. „Nawiąż relacje, zanim naprawisz 
sytuację”.

AF:	Do	tego	dochodzi	relacja	z	wła-
snymi	 dziećmi,	 które	 mogą	 mieć	 po-
czucie,	 że	 faworyzujemy	 pasierbów	
albo,	że	„im”	wolno	więcej...

SAH:	Tak, ja też słyszałam początkowo: 
„a dlaczego ja muszę sprzątać, a on/ona 
nie?” To, czy któreś z nas nie faworyzuje 
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zbytnio jednych czy drugich dzieci było 
też powodem sprzeczek z Jamesem. Nie 
możemy zakładać, że wszyscy będziemy 
się kochać, że będzie sielanka. Nie bę-
dzie. Ale wspólne patchworkowe życie, 
a zwłaszcza wspólne wakacje nie muszą 
być piekłem, trzeba się do nich wcześniej 
przygotować i dobrze je zaplanować. 
Bardzo pomogło mi w tym zastosowanie 
w naszej rodzinie zasad tzw. pozytyw-
nej dyscypliny. Raz w tygodniu, zwykle 
w niedzielę spotykamy się całą rodziną 
i rozmawiamy o tym, co nam w tym ty-
godniu wyszło, co się nie udało, co pla-
nujemy na następny weekend. Ustalamy 
podział obowiązków, pytając dzieci co 
każde z was mogłoby zrobić – pozwalamy 
im proponować, nie rozkazujemy. Każdy                                                                               
z nas jest takim samym członkiem rodziny 
i ma w niej coś do powiedzenia. Wszyst-
kie dzieci w naszym domu obowiązują 
te same, wspólnie ustalone zasady np. 
wszyscy razem sprzątamy w sobotę, by 
potem mieć czas na rozrywki. Co roku 
wyjeżdżamy na cały miesiąc razem na 
wakacje, zwykle do mamy Jamesa, która 
mieszka w Wielkiej Brytanii, nad morzem 
i jest to dla niej jedyna okazja, by pobyć 
z wnukami. Przed wyjazdem na wakacje 
opracowujemy szczegółowy plan: co bę-
dziemy robić w tym roku, co zwiedzać, 
kto będzie za co odpowiedzialny. Gdy 
pojawia się konflikt zawsze można odwo-
łać się do planu: „A co mieliśmy na ten 
dzień zaplanowane? Wycieczkę do Lon-
dynu? Festiwal muzyczny?” Ok! Nikt nie 
narzuca swojej woli, rządzi plan.

AF:	 „Wakacje	 spędziliśmy	 z	 cią-
głym	marudzeniem	dzieci,	 telefonami	
eks,	 szpiegowaniu	 i	 obrzydzaniu	 im	
wszystkiego,	czego	z	nami,	a	nie	z	nią	
doświadczyły”	 pisze	 jedna	 z	 forumo-
wiczek	gazety.pl	w	dyskusji	 „wakacje	
z	 pasierbami”.	 Choćby	 macocha	 czy	
ojczym	na	głowie	stawali	–	„były	part-
ner”	nawet	na	odległość	jest	w	stanie	
zatruć	wakacje:	zrobisz	krewetki	z	gril-
la	czy	tosty	na	śniadanie	–	dowiesz	się,	
że	„mama	robi	 lepsze”,	 zapytasz,	 czy	
dobrze	się	bawią	-	westchną:	„z	mamą	
jest	zabawniej”.	

SAH:	Znam to! Ale wchodzenie w ry-
walizację z nieobecną matką czy ojcem 
nie prowadzi do niczego dobrego. Ja 
staram się omijać „popisowe” dania 
byłej partnerki Jamesa np. zupy tajskiej 
nigdy nie robię. Gdy dzieci porównują 
zwykle obracam krytykę w żart, mówię 
„każdemu wychodzi inaczej”. Jak ognia 
unikam też krytyki ich matki, nawet je-
śli mam rację to taka krytyka prędzej 
czy później obróci się przeciwko mnie. 
Trzeba pamiętać, ze dzieci w rodzinie pa-
tchworkowej przeżywają potworny kon-
flikt lojalnościowy...

AF:	 ...	przyjeżdżają	z	wakacji	 z	 tatą	
i	jego	partnerką,	opowiadają,	jak	było	

fajnie,	ale	widząc	smutną	lub	wściekłą	
minę	własnej	matki	milkną...

SAH:	 Niestety szybko uczą się grać 
na dwa fronty i nie cieszyć się z wakacji 
z tatą, bo wiedzą, że to sprawia mamie 
przykrość. Więc nie mówią nic.

AF:	 Może	 zamiast	 wchodzić	 w	 ry-
walizację	 lepiej	 wykorzystać	 wakacje	
do	znalezienia	z	przybranymi	dziećmi	
wspólnego,	 ale	 innego,	 niż	 ich	mama	
pola	 zainteresowań?	 Świetnym	 przy-
kładem	jest	opisany	w	jednym	z	repor-
taży	o	patchworku	ojczym,	który	chciał	
nawiązać	kontakt	z	nastoletnim	pasier-
bem,	 który	 fascynował	 się	 lataniem.	
Mimo	że	 sam	bał	 się	 latać	 zapisał	 się																																																																																								
z	 przybranym	 synem	 na	 kurs	 szy-
bowcowy.	 Przełamał	 nie	 tylko	własny	
strach,	 ale	 i	 pierwsze	 lody	 z	 pasier-
bem.	

SAH:	 To jest bardzo dobry pomysł.  
Córka Jamesa, Nina, ma 8 lat i zaczyna 
interesować się malowaniem, a ponie-
waż ja kiedyś profesjonalnie zajmowa-
łam się wizażem robimy sobie czasem 
takie babskie wieczory: kręcimy włosy, 
robimy manicure, malujemy się. Z kolei 
13-letni Kuba fascynuje się  komputera-
mi, niedawno zapisałam go więc na kurs 
programowania, który bardzo mu się 
podoba. Mam nadzieję, że pokazuję mu                                                                               
w ten sposób, że chcę wspierać i rozwi-
jać jego pasję. Im więcej rzeczy robimy 
wspólnie – my np. chodzimy całą rodziną 
na kręgle, tym bardziej czujemy się jed-
ną drużyną i łatwiej jest nam współpra-
cować. 

AF:	 Mitem,	 który	 podobno	 szko-
dzi	 najbardziej,	 jest	 przekonanie,	 że																				
w	 rodzinie	 patchworkowej	 wszyscy	

powinni	się	kochać	jak	w	„normalnej”	
rodzinie.	

SAH: Niestety, to, że kocham męża 
nie oznacza automatycznie, że kocham 
jego dzieci. Z czasem tak się może stać, 
ale trzeba być przygotowanym na to, że 
nie nadejdzie – i nie mieć z tego powo-
du wyrzutów sumienia. To także dotyczy 
dzieci w rodzinie, nie należy ich zmuszać, 
by z dnia na dzień pokochały przyrodnie 
rodzeństwo, tylko dlatego, że ich rodzi-
ce wzięli ślub. Ważne, byśmy nawzajem 
traktowali się z szacunkiem. 

AF:	 Z	 badań	 prof.	 Krystyny	 Slany																	
z	Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	wyni-
ka,	że	aż	70	proc.	osób,	które	zawiera-
ją	po	rozwodzie	 lub	rozstaniu	kolejny	
związek,	 jest	 w	 nim	 szczęśliwszych.	
Partnerzy	 są	 dojrzalsi,	 mają	 za	 sobą	
doświadczenie	 pierwszego	 związku,	
bardziej	się	starają.	

SAH: My mówimy, że „jedno bagno 
już mieliśmy”, a ponieważ ani ja, ani                                                                                       
James nie byliśmy w formalnych związ-
kach żartujemy, że dopiero, gdy się po-
znaliśmy dojrzeliśmy do małżeństwa. 
Inaczej patrzymy na wiele problemów, 
jesteśmy chyba bardzie wyrozumiali.                       
I mamy z tyłu głowy, że włożyliśmy wie-
le wysiłku, by uszyć nasz „patchwork”                        
i gdyby się nam on spruł to i dla nas, i dla 
naszych dzieci byłby to potworny zawód. 

Więcej na temat pozytywnej dyscypli-
ny na pozytywnarodzina.pl oraz książce 
Jane Nelsen „Pozytywna dyscyplina” 
CoJaNaTo, Warszawa 2015. ■
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Wywiad z Aleksandrą i Tomaszem 
Pawlickimi

Siedem
     RAZY ŚWIAT 
(BO RAZ TO ZA MAŁO)

Rozmawia: 

Agnieszka Fiedorowicz

W Ugandzie spoglądali w oczy wielkie-
mu gorylowi górskiemu, a w prymitywnej 
chacie szamana Bribri od razu poczuli się 
bezpiecznie jak we własnym domu. Od Ma-
orysów przywieźli sobie tatuaże, symboli-
zujące ich wspólne życie, podróże i pracę. 
Jacek i Aleksandra Pawliccy, dziennikarze 
i podróżnicy w swojej nowej książce „Sie-
dem razy świat” przekonują, że „światoho-
lizmem” warto się zarazić.
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Rozmawia: 

Agnieszka Fiedorowicz

Agnieszka	 Fiedorowicz: W	 czasie	 po-
dróży	 opisanych	 w	 waszej	 najnowszej	
książce	 „Siedem	 razy	 świat”	 urodziła	 się	
wam	 wnuczka.	 Jak	 piszecie	 „w	 intencji	
jej	 szczęśliwego	 narodzenia	 śpiewaliśmy	
sutry	 w	 japońskim	 klasztorze	 Koke-dera	
w	Kioto”.

Aleksandra	 Pawlicka:	 Śpiewaliśmy, ale 
nie było łatwo. Żeby się dostać do klaszto-
ru Koke-dera trzeba było napisać specjalny 
list...

Jacek	Pawlicki:	Nie maila, ale list, wysłany 
pocztą, z informacją, że przyjeżdżamy tego 
i tego dnia i chcielibyśmy zwiedzić klasztor. 
Wysłałem to bez specjalnej nadziei, że kto-
kolwiek mi odpisze, ale po paru tygodniach 
dostałem pocztą napisane odręcznie zapro-
szenie, na ten konkretny dzień.

AP:	 I tylko z takim zaproszeniem można 
wejść.

AF: A	skąd	wiedzieliście,	że	 trzeba	na-
pisać	list?

JP: Sprawdziłem to w przewodniku i na 
stronie internetowej tego klasztoru.

AF: Stronie	internetowej?

JP:	Tak, bo klasztor ma stronę, a w pisaniu 
listu chodzi pewnie o to, że trzeba dokonać 
niestandardowego wysiłku. W dobie zała-
twiania wszystkiego przez Internet, pewnie 
części turystów nie chce się tego robić, ale 
dzięki temu klasztor nie jest zadeptywany 
przez tłumy. Rano przyjeżdża autobus z Kio-
to, wysiada grupa ludzi, głównie Japończy-
ków, ale i cudzoziemców, wszyscy idą pod 
górę, pokazują przy wejściu zaproszenia                   
i wchodzą. Koke-dera, czyli świątynia słynie 
ze 120 gatunków mchu. Całe ogrody, które 
się zwiedza porasta mech.

AP:	 Przy wejściu dostaliśmy też małe 
deszczułki, na których kaligrafią, pędzelkiem 
moczonym w tuszu wypisuje się intencję, w 
jakiej będzie się śpiewać sutry. Każdy pisze 
w swoim języku, więc myśmy napisali po pol-
sku „za szczęśliwe urodzenie naszego wnu-
czątka”, bo to było na trzy miesiące przed 
narodzinami Marceliny. Potem się szło, klę-
kało się przed opatem i składało te deszczuł-
ki w miejscu, gdzie są przez następne dni 
przechowane.

JP:	 Dostaliśmy śpiewniki po japońsku, 
a poza tym taki rytmiczny śpiew jest dość 
trudny, więc próbowaliśmy mruczeć.

AP:	Ale liczyła się intencja! Odkąd poja-
wiła się Marcelina zawsze coś jej przywozimy               
z naszych wypraw.

JP:	 Z Ugandy z bazaru w Kampali przy-
wieźliśmy jej pluszową żyrafę, z Hawajów 
laleczkę tancerkę hula na baterie słoneczne, 
Marcelinie bardzo się spodobała...

AP:	 Przywieźliśmy jej z Hawajów takie 
bączki z orzechów, lubi jak Jacek jej je pusz-
cza. Zwykle to są dość prymitywne zabawki: 
laleczki z drewna, gliny, a ta przywieziona od 
Pigmejów to była ukręcona z trawy figuryn-
ka, która jakiś czas po przywiezieniu zakwi-
tła, ale roślinka, która wyrosła uschła...

AF:	Laleczki	z	różnych	krajów	to	pamiąt-
ki,	 które	 zbieracie	 od	dawna,	 podobnie,	
jak	 buteleczki	 z	 piaskiem	 ze	 wszystkich	
stron	świata...

AP:	To nie zawsze jest piasek, czasem to 
opiłki skał, pokruszone muszelki, kamyki.                       
Z naszych wypraw przywozimy też namiętnie 
różne nakrycia głowy, od takiego olbrzymie-
go na metr szerokości kapelusza z Tajlandii 
po małe czapeczki.

AF:	 Marcelina	 jeszcze	 przez	 kilka	 ład-
nych	 lat	 nie	 przeczyta	 książek	 babci																																											
i	dziadka,	ale	pewnie	 już	słucha	waszych	
opowieści.	 Wychowujecie	 małą	 podróż-
niczkę?

AP: Pewnie tak! Ciekawość świata rodzi 
się dość wcześnie. Lekturą mojego dzieciń-
stwa była książka Kazimierza Nowaka „Przez 
Czarny Ląd” z 1963 roku. Książka była trzy 
lata starsza ode mnie, spędzałam z nią całe 
dnie w łóżku, bo w dzieciństwie sporo cho-
rowałam.

AF:	Afryka	była	takim	twoim	pierwszym	
podróżniczym	marzeniem?

AP:	Tak. Chciałam zobaczyć to wszystko, 
co Nowak opisał: skaryfikowane kobiety, ka-
labasy, czyli naczynia z tykwy, gliniane cha-
ty... I po wielu latach mi się to udało! I gdy 
już tam dotarłam okazało się, że ta Afryka 
niewiele się różni od tej, którą opisał Nowak.

JP:	Może tylko naczynia z tykwy zastąpiły 
plastikowe, żółte karnistry na wodę, które 
są w Afryce wszędzie, za to kobiety wciąż 
noszą wodę w ten sam sposób – na głowie. 
Ja w dzieciństwie studiowałem encyklope-
dię i jej kolorową wkładkę z flagami, do dziś                             
z każdego z odwiedzanych krajów przywożę 
sobie miniaturową flagę. Fascynowały mnie 
też kalendarze UNESCO, ilustrowane rysun-
kami dzieci z całego świata, a ponieważ sam 
byłem dzieckiem te obrazy bardziej do mnie 
przemawiały, niż np. fotografie.

AP: A gdy już się wprowadziliśmy                                
z Jackiem do naszego wspólnego domu, 
to na jedną z rocznic ślubu kupiłam Jackowi 
duży globus z masy perłowej.

JP: Oceany są różowe! Przed każdą wy-
prawą oglądamy na nim trasę, jaką mamy 
pokonać.

AF: Ale	chyba	nie	wybieracie	kolejnego	
celu	podróży	kręcąc	globusem	 i	 trafiając	
placem	na	chybił	trafił?

AP:	Nie, nie planujemy wypraw metodą 
„na Bolka i Lolka” (śmiech). Każda nasza 
wyprawa jest z dużym wyprzedzeniem za-
planowana. Często zaczyna się od tego, że 
kupujemy bilety lotnicze po promocyjnej ce-
nie – tak było z wyprawą na Hawaje. Potem 
przez kolejne 3 do 6 miesięcy planujemy: 
czytamy o miejscach, jakie chcemy odwie-
dzić, oglądamy filmy. Każdy dzień wyprawy 
mamy dość precyzyjnie rozpisany: co w da-
nym dniu będziemy robić.

JP: Ola często ma w rozpisce: „byczątko 
na plaży” i gdy jadą z nami nasi znajomi to 
się śmieją: „no i kiedy to byczątko, a koniec 
końców zamiast byczenia jest zwykle 15 mi-

nutowy spacer, bo na byczenie nigdy nie 
starcza czasu. Ale wracając do planowania: 
bardzo dobrym źródłem informacji są fora 
podróżnicze, można się z nich np. dowie-
dzieć, jak wygląda droga w danym miejscu, 
ile zajmuje jej przejechanie, bo czasem 200 
km można zrobić w 2 godziny, a czasem 
trwa to cały dzień. Gdy planowaliśmy wy-
prawę do Australii dużo czytałem o Great 
Central Road, która przecina ten kontynent. 
Poznałem tę drogę, nim ją przejechałem, 
okazała się łatwiejsza do pokonania, niż mi 
się wydawało.

AP: Ale trzeba dodać, że trafiliśmy na 
bardzo dobrą pogodę, po burzy, więc 
nie było przeszkadzającego zwykle pyłu,                                                             
a czerwona, pustynna droga na kilka dni 
stała się zielona, zakwitła. Jechaliśmy autem 
z namiotami na dachu i w czasie każdego 
postoju sprawdzaliśmy, czy podłoże w miej-
scu planowanego postoju jest twarde, żeby 
nam się auto nie zapadło, kilka dni wcze-
śniej w czasie deszczu na tej trasie zakopał 
się wielki TIR...

AF:	Wasi	 synowie,	 dziś	 już	 dorośli	 to-
warzyszyli	wam	w	czasie	wielu	z	waszych	
wypraw.	 Kiedy	 zaczęli	 z	 wami	 podróżo-
wać?

AP:	Jeździli z nami od początku, zwłasz-
cza, że naszą przygodę podróżniczą za-
częliśmy od zwiedzenia z namiotem całej 
Europy. Kuba miał 5, a Filip 7 lat, gdy wy-
jechaliśmy jako korespondenci do Brukseli. 
Stamtąd wszędzie mieliśmy blisko, zwiedzi-
liśmy z nimi Francję, Hiszpanię, Włochy, Ho-
landię, Niemcy.

AF:	 Podróżowanie	 z	 dziećmi	 wyma-
ga	 jednak	 innego	 podejścia.	 Kiedy	 rok	
temu	wybrałam	 się	 z	moim	 3-letnim	 sy-
nem	 i	 6-letnią	 wtedy	 córką	 do	 Paryża																																	
i	 Disneylandu	 zwiedzanie	 stolicy	 Francji	
ograniczyło	 się	 do	 zaliczenia	wszystkich	
lodziarni	i	placów	zabaw	wzdłuż	Sekwany	
na	 trasie	 od	 Luwru	do	wieży	 Eiffla.	Mu-
zea?	Nuda!

AP:	Tak bywa, chociaż to zależy od wieku 
i zainteresowań dzieci. Nasz Filip lubi zwie-
dzać zabytki, za to Kuba nieustannie był                                                                                       
z tego powodu nieszczęśliwy, skarżył się: 
„A po co my tam jedziemy? A po co wy-
budowali te piramidy? Komu się to chcia-
ło? W środku dżungli? A gdzie jest picie?                                
A basen?” Basen był podstawą, zawsze 
staraliśmy się, by na kempingu, na którym 
nocujemy był basen ze zjeżdżalniami, a do-
piero potem można było pomyśleć o atrak-
cjach dla rodziców!

JP:	Na jednym z kempingów, koło hisz-
pańskiego Toledo Kuba rozmontował sys-
tem nawodnienia i nagle w górę trysnęła 
fontanna wody.

AP:	Do dziś wspominają te nasze wspólne 
wyprawy, szczególnie tę pierwszą do Afry-
ki, do Kenii, gdy zorganizowaliśmy sobie na 
miejscy wyprawę na safari.

JP:	Z Nairobi pojechaliśmy do Rezerwatu 
Masai Mara, który jest częścią Parku Naro-
dowego Serengeti.
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AP:	 Oglądanie dzikich zwierząt po raz pierwszy                      
w ich naturalnym środowisku to jest coś niesamowite-
go, straszna frajda, i nasi synowie i my cieszyliśmy się jak 
dzieci. Ja czekałam na słonie, Jacek na żyrafy.

JP: I żyrafa pokazała się – dokładnie w moje 39-te 
urodziny!

AF: Ale	ci	zrobiła	prezent!	

AP:	 Zamówiłam też u Masajów, u których mieszka-
liśmy tort, niestety niejadalny, ale najlepszy był napis: 
„Happy birthday Yasek!”

AF:	 Jeszcze	 silniejszych	 wzruszeń	 dostarczyło	
wam	chyba,	opisane	w	„Siedem	razy	świat”	spotka-
nie	z	gorylami	górskimi,	do	których	przedzieraliście	
się	przez	dżunglę.

JP:	 To jest trudny trekking, przez Bwindi Impene-
trable Forest. Jak sama nazwa mówi ten las naprawdę 
jest nieprzenikniony, ścieżka kończy się po pół godziny 
marszu.

AP:	Potem idzie się za przewodnikiem, który wycina 
ścieżkę maczetą, idzie się po korzeniach, lianach, byli-
śmy uwalani błotem, spoceni. W dodatku klan goryli, 
do którego byliśmy przypisani wybrał się na wycieczkę, 
więc szukaliśmy go kilka godzin. Tropiciel, który rano 
znalazł klan i czekał na nas nawoływał naszego prze-
wodnika pohukiwaniem. W dżungli nie działają telefony 
komórkowe.

JP:	Właściwie to najpierw je usłyszeliśmy i poczuli-
śmy, bo goryle siedziały na drzewach i... puszczały bąki, 
potem zaczęły się zsuwać z lian...

AF:	 Piszecie:,	 „Gdy	 odnajdujemy	 wreszcie	 tro-
picieli,	 ruchem	 rąk	 wskazują	 na	 korony	 drzew.	 Za-
dzieramy	głowy.	I	rzeczywiście,	dosłownie	nad	nami	
siedzą	 na	 gałęziach	 goryle.	 Małe	 i	 duże.	 Zajadają	
liście,	 	 a	 oskubane	 gałęzie	 zrzucają	 na	 nas.	 (...)	 Po	
kilku	minutach	 goryle,	 jeden	po	drugim,	 zaczynają	
zsuwać	się	z	drzew.	Gorylątka	kurczowo	wczepione	
w	matczyne	futro	i	potężne	silverbacki.	200	kg	żywej	
wagi.	170	cm	wzrostu.	Łeb	jak	sagan,	karczycho	jak	

u	trolla	z	„Władcy	pierścieni”,	klata	jak	u	Pudziana.	Zaczynają	krążyć	
wokół	 nas,	obserwując	 i	 znikając	w	krzakach.	 (...)	 Zdarza	 się	 też,	 że	
szarżować	w	obronie	stada	zaczyna	sam	silverback.	Wtedy	naprzeciw	
wychodzi	mu	tropiciel.	Wygraża	kijem,	pohukuje	–	broni	własnego	kla-
nu,	czyli	ludzi.”

AP: To fascynujące. Goryle żyją w klanach i tropiciel – człowiek staje się 
częścią takiego klanu. Przez wiele miesięcy mieszka z gorylami, uczy się ich 
zachowań, języka, pohukuje, by odstraszyć silverbacka.

AF:	Klan	go	akceptuje?

JP: Nie zabiera gorylom jedzenia, a przywódcy samic, nie jest więc kon-
kurencją. Podobnie jak ludzie, których przyprowadza.

AF:	„Goryle	siadają	naprzeciw.	Przyglądają	się.	W	źrenicach	ich	oczu	
widzimy	własne	odbicia.	Nie	mamy	wątpliwości,	że	łączy	nas	97	proc.	
wspólnego	DNA”	–	po	przeczytaniu	tych	słów	chciałam	się	spakować																
i	zarezerwować	 lot	do	Ugandy.	Niestety	zaraz	potem	przeczytałam:	
„w	marcu	1999	roku	w	ugandyjskim	Bwindi	została	zaatakowana	gru-
pa	 turystów	 takich	 jak	my.	 150	 niedobitków	 Interahamwe	 (bojówki	
Hutu	odpowiedzialnych	za	rzeź	Tutsich	w	Ruandzie)	obozowało	w	są-
siednim	Kongu,	ukrywając	się	przed	ruandyjskim	rządem.	Przeszli	zie-
loną	granicę	i	porwali	czternaścioro	turystów,	a	potem	z	zimną	krwią	
zaszlachtowali	maczetami	ośmioro	z	nich”.

JP:	Ale to było 10 lat temu! Dziś Uganda jest naprawdę bezpieczna, 
jedyne niebezpieczeństwo, jakie może spotkać turystów to szarża słonia, 
które czasem wlatują na ścieżki i mogą stratować np. auto, ale przewodni-
cy mają strzelby, by je odstraszyć.

AP:	Do momentu przyjazdu nie wiadomo, gdzie będą goryle i czy bę-
dzie się oglądać je w parku Bwindi w Ugandzie, czy w górach Virunga                     
w Kongu, czy też w parku narodowym po stronie Ruandy. Niemniej ucie-
szyliśmy się, że nasz trekking odbędzie się w Ugandzie.

	JP: W Kongu wciąż jest niebezpiecznie, są partyzanci, którzy nie złożyli 
broni.

AF:	Czy	możecie	mi	polecić	w	takim	razie	wyprawę	równie	ekscytu-
jącą,	ale	nieco	bezpieczniejszą?

AP:	Polecamy wyprawę na wyspę Selingan na morzu Sulu, która jest 
częścią rezerwatu Turtle Island Park, to ukochana wyspa żółwi zielonych, 
które przypływają tu, by złożyć jaja, a turyści mają szansę „podejrzeć” to 
misterium natury. Żółwica, która składa jaja, nie wie, co się dzieje wokół, 
jest jak w transie, musi wyjść z wody, wykopać dół i złożyć kilkaset jaj.
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JP:	Wszystko dzieje się w środku nocy, jest kompletnie ciemno, pracownik parku 
tylko lekko oświetla latarką żółwicę od tyłu... Nie wolno używać flesza, można za to 
położyć się na pisaku i zrobić zdjęcia. Leżałem tak, robiąc zdjęcia i miałem uczucie, 
jakbym podglądał tę żółwicę w tak intymnej dla niej chwili.

AF:	Mnie	najbardziej	zszokowało,	że	jaja,	które	składa	żółwica	są	w	tym	sa-
mym	momencie	wybierane	przez	pracownika,	który	potem	przenosi	je	do	spe-
cjalnej	wylęgarni.

JP:	 Jaja są tam przechowywane w odpowiedniej temperaturze, co zwiększa 
wykluwalność nawet do 80 proc., nie są zjadane przez legwany, jak to się dzieje                       
w naturze... A to nie koniec niebezpieczeństw, bo zaledwie 2 proc. z wyklutych 
żółwi, które trafią do morza osiąga dorosłość: padają łupem ryb, ptaków, ludzi.

AF: A	czemu	„dziewczynki	są	hot,	a	chłopcy	cool”?

JP:	Temperatura ma wpływ na płeć wyklutego żółwia, w wyższej wykluwają się 
dziewczynki, a w niższej chłopcy, w wylęgarni temperatura jest wysoka, by zwięk-
szyć ilość wyklutych samic.

AP: Gdy rano o 6 wybraliśmy się na spacer spotkaliśmy żółwicę, która właśnie 
skończyła znoszenie jaj i usiłowała wrócić do morza, była już bardzo zmęczona i nie 
mogła wydostać się z gniazda.

AF:	Piszecie:	„Mamy	ochotę	 jej	pomóc,	 rozgarnąć	piaskowy	wał	grodzący	
drogę	do	morza,	lecz	wiemy,	że	nie	wolno	tego	robić.	(...)	I	my,	i	ona	wiemy,	że	
jeśli	nie	zdoła	przekopać	się	do	wody,	zanim	wzejdzie	słońce,	umrze.	Nagrza-
na	słońcem	skorupa	zamienia	się	w	piekarnik	i	sprawia,	że	żółw	po	prostu	się																																																																																																																												
w	niej	gotuje.”	

JP:	Ale udało jej się, a gdy poczuła zapach morskiej bryzy odzyskała siły. W mo-
rzu w jednej chwili ożyła, była jak baletnica!

AF:	Opowieść	 o	 żółwiach	 to	 jedna	 z	 historii,	 składających	 się	 na	 rozdział	
„Sierociniec”,	w	którym	odwiedzacie	schroniska	dla	zagrożonych	gatunków:	
orangutanów,	 żółwi	 czy	 kiwi.	W	 „Światoholikach”	 opowiadaliście	 o	 różnych	
rodzajach	toalet	czy	miejsc	na	nocleg	–	do	starej	kopalni	po	dom	w	baobabie.	
Ta	metoda	opowiadania	jest	tym,	co	wyróżnia	wasze	książki...

AP:	Nigdzie w danym kraju nie jesteśmy tak długo by napisać fajną, głęboką, re-
porterską książkę, my w naszych podróżach raczej szukamy wspólnego mianownika 
dla świata: np. hasło plaża!

JP:	Plaża może być zatłoczona jak najsłynniejsza hawajska Waikiki, na której pi-
liśmy burbona schowanego w papierowej torebce, bo publicznie alkoholu pić nie 
można. Są plaże kompletnie puste, jak w Nowej Zelandii, gdzie spotkaliśmy tylko 
pana z labradorem na spacerze.

AF:	Za	to	na	pustej	plaży	można	wypić	wino?

AP: Picie wina na plaży to już nasz rytuał: piliśmy białe wino na czarnej plaży 
w Nowej Zelandii, a na Tasmanii w zagłębiu ostrygowym wino piliśmy i jedliśmy 
ostrygi – wiał wtedy silny wiatr i jedliśmy je z chrzęszczącym piaskiem w zębach.                                 
Na plażę w Senegalu wieczorem wychodziły wielkie białe krowy, bębniarze bębnili, 
a dziewczyny tańczyły.

AF:	 Jedną	 z	 najbardziej	 oryginalnych	pamiątek,	 jakie	przywieźliście	 z	wy-
praw	są	wasze	tatuaże:	na	Borneo	zrobiliście	sobie	identyczne	dzioborożce...

AP: Dla kobiet ten ptak jest symbolem macierzyńskiego instynktu, dla mężczy-
zny: płodności siły i odpowiedzialności.

AF: A	z	Rotorua	na	Wyspie	Północnej	Nowej	Zelandii	przywieźliście	maory-
skie	Ta	moko...

AP: Maoryski tatuaż to opowieść o człowieku, który go nosi, jest jak podpis, nie 
ma dwóch takich samych tatuaży. 

AF:	Wasze	też	się	różnią?

AP: Część jest identyczna: symbolizuje naszą rodzinę, to my, nasi synowie, nasza 
praca, pasja, różni się w części, gdzie Jacek ma pierwiastek męski, ja kobiecy. 

AF:	Ale	nie	tatuowali	was	tradycyjnie	-	kośćmi	albatrosa?

JP:	Pewnie byśmy nie przeżyli takiej operacji, tatuaż wykonywany tradycyjną me-
todą, która przeżywa teraz renesans wykonuje się kilka dni, jest bardzo bolesny. 

AF:	Dla	Maorysów	zrobienie	Ta	moko	 jest	 jak	
„nowe	narodziny”.	A	dla	was?

AP:	To jest coś, co będziemy mieć ze sobą do gro-
bowej deski, obrączkę można zdjąć, a tatuaż z nami 
będzie zawsze.

AF:	W	posłowiu	„Siedem	razy	świat”	piszecie:																				
„W	podróży	czas	rozciąga	się	w	tajemniczy	spo-
sób	i	trwa.	Każdy	dzień,	noc,	ba,	każda	godzina,	
mają	 znaczenie,	 podczas	 gdy	 tygodnie	 spędza-
ne	w	 pracy	 i	 na	 domowych	 obowiązkach	mijają	
jak	 z	 bicza	 trzasł.	 Piątki	 gonią	 poniedziałki.	 (...)																											
W	 podróży	 czas	 wyhamowuje.	 Wystarczy	 parę	
dni	„w	drodze”	i	już	mamy	wrażenie,	że	codzien-
ność	oddala	się	o	lata	świetlne.”

AP:	Każdy dzień jest inny, obfituje w nowe przeży-
cia, miejsca. Dlatego piszemy, że „podróże to czas 
odzyskany”.

JP: Jeśli czas porównać do rzeki, która płynie 
szybko głównym nurtem, to w podróży rzeka skręca 
w boczną odnogę i zwalnia. Po kilku dniach wydaje 
nam się, że minęły tygodnie. Ja w czasie naszych wy-
praw fotografuję, z każdej wyprawy przywożę po kil-
ka tysięcy zdjęć, dokonuje ich wstępnej selekcji np. 
organizując pokazy dla przyjaciół. Gdy wspomina-
my, opowiadamy bliskim i znajomym o wyprawach, 
pokazujemy zdjęcia przeżywamy na nowo nasze po-
dróże.

AP:	„Podróż przecież nie zaczyna się w momen-
cie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy do-
tarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo 
wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo ta-
śma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie 
dawno już nie ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje 
coś takiego jak zarażenie się podróżą i jest to rodzaj 
choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej” – pisał Ry-
szard Kapuściński w „Podróżach z Herodotem”.

AF:	Wy	ten	rodzaj	choroby	nazwaliście	„świato-
holizmem”,	kiedy	odkryliście,	że	jesteście	„świa-
toholikami”?

AP:	Po pierwszej dużej podroży, kiedy przejecha-
liśmy wzdłuż Stany Zjednoczone.

JP:	To był 1999 rok, okazało się, że możemy prze-
jechać tak duży kraj za niewielkie pieniądze, chevro-
letem, śpiąc na kempingach pod namiotem.

AP: Podróżowanie nas wciągnęło. Często jeszcze 
będąc na jednej wyprawie już mamy kupione bilety 
na następną.

AF:	A	wnuczkę	będziecie	zabierać,	gdy	podro-
śnie?

AP: Oczywiście, obiecaliśmy jej, że kiedyś zabie-
rzemy ją do Afryki, aby pokazać jej prawdziwego 
słonia i żyrafę w ich własnym domu.

BIO:	Aleksandra	 i	 Jacek	 Pawliccy	 -	 dziennika-
rze	 tygodnika	 „Newsweek”,	 ona	 pisze	 o	 polity-
ce,	on	o	sprawach	międzynarodowych.	Ona	 jest	
autorką	kilku	książek	(w	tym	„Ta	straszna	Środa”	
i	 „Stuhrowie.	 Historie	 rodzinne”).	 On	 prowadzi	
blog	 fotograficzny	 Jacek	Pawlicki	 -	Pictures	 (fo-
topawlicki.blogspot.com).	 Ich	 pierwszą	wspólną	
książką	o	podróżach	byli	„Światoholicy	We	dwo-
je	 od	 Wyspy	 Wielkanocnej	 po	 Ziemię	 Ognistą.	
Od	Laponii	po	Papuę.	6	kontynentów,	60	krajów																											
w	20	lat”.	Są	małżeństwem	z	blisko	trzydziesto-
letnim	stażem.	■
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Tekst: Maja Jaszewska
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Żyjemy w rzeczywistości, w której kolejne wcielenia Pino-
kio bezkarnie obiecują nam złote góry. Można powiedzieć, 
że kłamstwo to nasz chleb powszedni. Setki reklam zwodzą 
nas, że wystarczy jedna kropla, jedna tabletka, jeden łyk czy 
najmniejszy nawet kredyt, żebyśmy byli wiecznie młodzi, 
zdrowi i piękni.

Przed każdymi kolejnymi wyborami parlamentarnymi sły-
szymy, że postawiony we właściwej kratce krzyżyk zapewni 
nam życie w bezpiecznym i zasobnym kraju.

Nasza codzienność pełna jest zamierzonego, instru-
mentalnego kłamstwa wykorzystującego naszą niewie-
dzę – podsumowuje Zenon Waldemar Dudek – psychiatra 
zajmujący się problemami psychologii głębi. Kłamstwo  
w reklamie, handlu, propagandzie politycznej dlatego jest 
tak sugestywne i niezwykle skuteczne, bo odpowiada na 
ważne potrzeby człowieka – pragnienie bycia zdrowym, 
szczęśliwym, bogatym i podziwianym. I chociaż wierzymy 
we własny rozsądek, nabieramy się na obietnice cudowne-
go działania lekarstw, wierzymy w wielką wygraną na loterii, 
cudowne opowieści doradców finansowych i obietnice poli-
tyków. Rozczarowani obwiniamy samych siebie za naiwność 
i głupotę.

■ „Człowieka, który patrzy w oczy 
dziecka, uderza przede wszystkim ich 
niewinność…”

Anthony de Mello

■ „Kłamstwo nie staje się  
prawdą tylko dlatego, że wierzy  
w nie więcej osób.”

Oscar Wilde

w świecie
PINOKIA



Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że sami uczymy 
nasze dzieci kłamstwa. Ile to razy narzekamy na kogoś  
z rodziny, krytykujemy go a kiedy się z nim spotkamy jeste-
śmy mili i prawimy mu komplementy?

Ile to razy powtarzamy dzieciom, jak ważna jest uczci-
wość, prawdomówność i odpowiedzialność a jednocze-
śnie nie sprzątamy na spacerze po swoim psie, nie do-
trzymujemy danych obietnic albo prosimy dziecko, żeby 
odebrało telefon i powiedziało, że nie ma nas w domu? 
Dziecko bacznie obserwuje tę dwoistość naszego zacho-
wania. Pół biedy, jeśli potrafimy się zreflektować i przy-
znać do błędów. Gorzej, gdy granica między prawdą  
a fałszem jest tak zatarta, że dziecko czuje narastającą dez-
orientację.

■  „Pół prawdy to całe kłamstwo”
Horacy Safrin

Nawet osoby, które deklarują, że brzydzą się kłamstwem, 
stosując różnego rodzaju konwencje grzecznościowe, nie-
jednokrotnie mijają się z prawdą. Trudno wyobrazić sobie 
życie, bez tak zwanego „białego kłamstwa”. Jak bowiem 
powiedzieć prawdę gościom, że ich wizyta nadmiernie się 
przedłuża, albo pani domu, że jej kolacja nie należy do naj-
smaczniejszych a chwalącej się nową fryzurą koleżance, że 
wygląda w niej brzydko i staro?

Często posługujemy się też tak zwanym „kłamstwem 
biernym”, a więc mówimy tylko część prawdy, zatajając jej 
niewygodną część. Łatwiej nam przecież odmówić spotka-
nia  tłumacząc się koniecznością załatwienia ważnej sprawy, 
niż przyznać, że mamy ochotę w spokoju poczytać książkę.

Zazwyczaj to delikatne mijanie się z prawdą nie przynosi 
nikomu szkody, choć jego ocena moralna pozostaje dysku-
syjna.

Bywa jednak, że czyjeś zachowania i słowa całkowicie 
odbiegają od rzeczywistości i jeżeli dotyczy to osoby nam 
bliskiej, czujemy się zranieni, tracimy zaufanie i poczucie 
bezpieczeństwa.

■ „Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo 
duszę”

Antoni Czechow

Agata jest po burzliwym rozwodzie i sama wychowuje 
12-letniego syna. Nie planowała nowego związku, ale kiedy 
spotkała Cezarego, swoją szkolną sympatię, uczucie powró-
ciło ze zdwojoną siłą.

Czarek jest również po rozwodzie, a jego była żona prze-
prowadziła się do innego miasta. Tak przynajmniej mówi, 
ale jak jest naprawdę Agata nie ma już pewności…

Czarek wielokrotnie, często nawet nieproszony obiecywał 
swoją pomoc i wsparcie w różnych rzeczach, ale dziwnym 
trafem, gdy przychodzi co do czego, prawie zawsze poja-
wiają się problemy.

Syn Agaty marzył o nowej konsoli na urodziny. Czarek za-
oferował się, że chętnie pokryje połowę kosztów i na do-
datek wybierze się z Agatą po zakupy, żeby jej doradzić. 
Kiedy spotkali się w sklepie okazało się, że Czarek ma nie-
spodziewane wydatki związane z naprawą samochodu, więc 
do prezentu się nie dołoży.

Trudno zliczyć, ile razy jeszcze kwieciste obietnice spełzły 
na niczym, ale rozgoryczenie Agaty sięgnęło zenitu, kiedy 
Czarek zawiódł z obiecywaną wakacyjną wyprawą do Za-
kopanego. Opowiadał, że jego przyjaciel ma tam malutki 
pensjonat i zarezerwuje dla nich pokój po okazyjnej cenie. 
Agata bardzo lubi góry, w studenckich czasach przemierzy-
ła niejeden szlak. Opowiadała o tym synowi, kiedy siedząc 
nad mapą planowali wycieczki. Kupiła buty i plecaki. Ty-
dzień przed wyjazdem okazało się, że do przyjaciela zjeżdża 
rodzina i nie będzie wolnego pokoju. Ale na pewno uda się 
wyjechać zimą i będzie jeszcze piękniej – pocieszał Czarek.

Coraz częściej Agata zastanawia się, na ile różne opowieści 
Czarka są prawdziwe. Jakoś tak dziwnie się składa, że on cią-
gle bywa u niej w domu, ale ani razu nie zaprosił jej do siebie. I 
chociaż źle się czuje w roli kontrolera, poprosiła go ostatnio, 
żeby pokazał jej swoje papiery rozwodowe. Tak, jak się spo-
dziewała, znów pojawiły się problemy. Dokumenty się zawie-
ruszyły, Czarek jest zapracowany, nie ma czasu pojechać do 
sądu aż wreszcie ponaglany obraził się, że Agata mu nie ufa,  
a przecież on tak ja kocha. Kupił nawet dla niej pierścionek 
zaręczynowy na allegro. Tyle, że sprzedawca okazał się nie-
uczciwy i do dziś go nie wysłał.

■ „Kłamstwo jest jedyną ucieczką 
słabych”

Stendhal

Być może problem ze składaniem nierealnych obietnic 
bierze się stąd, że ideał własnego „ja” jest u Cezarego 
znacznie bardziej doskonały, niż on sam – uważa psycho-
terapeutka psychoanalityczna Jolanta Łagodzińska. W ta-
kim przypadku jego wielkie ambicje bycia omnipotentnym 
rozjeżdżają się z rzeczywistością, a tego nie jest w stanie 
zaakceptować. Ucieka więc w kolejne kłamstwo z nadzieją, 
że tym razem uda mu się spełnić obietnice i udowodnić, że 
jest kimś niezwykle sprawczym i solidnym.

Nie dotrzymywanie obietnic może również dowodzić silnej 
ambiwalencji uczuć wobec tego związku. Być może z jednej 
strony Cezary kocha Agatę i chciałby się nią opiekować, ale  
z drugiej strony czuje sprzeciw wobec bycia odpowiedzial-
nym za nią i za jej syna. Siła podświadomości jest tak wiel-
ka, że nawet jeśli z całym przekonaniem deklarujemy chęć 
wykonania czegoś, ale wewnętrznie czujemy opór, jesteśmy 
w stanie podświadomie sprowokować taką sytuację, która 
obiektywnie uniemożliwia nam realizację obietnicy.
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■ „Z kłamstwem jest tak: jeśli ktoś ci 
nie uwierzy – gardzisz sobą, jeśli ktoś ci 
uwierzy – gardzisz nim.”

Daniel Odija

Piotr poznał Lidkę w klubie jazzowym. Wysoka długowło-
sa blondynka o anielskiej twarzy zauroczyła go od pierw-
szego wejrzenia. Nie mogli się rozstać tego wieczoru. Był 
pod wrażeniem jej inteligencji i błyskotliwego humoru. 
Dużo opowiadała o sobie, że maluje obrazy, pisze wier-
sze, skończyła polonistykę, trochę dorabia jako modelka. 
Wspomniała też, że w szkole muzycznej wiele lat grała na 
skrzypcach.

Piotrek elektronik z wykształcenia i zamiłowania był pełen 
podziwu dla wiedzy Lidki, kiedy ta jak z rękawa sypała cyta-
tami, nazwiskami malarzy, poetów i pisarzy. Kiedyś zaprosi-
ła go do siebie na uroczy wieczór, jej pokój tonął w świetle 
świec a Lidka na tle nastrojowej muzyki długo czytała swoje 
wiersze. To była dziwna poezja, ale pełna uroku.

Szybko zamieszkali razem. Piotr dobrze zarabia, nie 
chciał, żeby Lidka szła do byle jakiej pracy, namawiał ją, 
żeby pisała, malowała i w ten sposób próbowała się reali-
zować. Kupował jej farby, blejtramy, ale Lidka nie paliła się 
do działania. Tłumaczyła, że musi mieć natchnienie. Trochę 
zbyt często szukała go w kieliszku wina. Nie była fanatyczką 
sprzątania, więc to Piotr dbał o porządek w domu. Kiedyś, 
segregując książki i czasopisma, natknął się na kilka starych 
egzemplarzy Dialogu i Twórczości. Kartkując je, znalazł 
wiersze, które Lidka czytała mu pamiętnego wieczoru. Tyle, 
że nie były podpisane jej nazwiskiem…

Piotrowi było wstyd o cokolwiek ją pytać. Z czasem za-
częły wychodzić na jaw kolejne „nieścisłości”. Lidka nawet 
nie była w szkole muzycznej, jako dziecko uczyła się kilka 
miesięcy gry na skrzypcach, nie studiowała też polonistyki, 
żadnych studiów nie ukończyła. Jej dorabianie jako model-
ka polegało na tym, że była kilka razy na jakichś castingach, 
ale bez powodzenia, bo choć nieprzeciętnie ładna, okazało 
się, że kompletnie nie jest fotogeniczna. Pio-
trek ma wrażenie, jakby ta lawina 
kłamstw miała się ni-
gdy nie skończyć. Na 
delikatne sugestie, że 
Lidka mija się z praw-
dą, ta wybucha wręcz furią, krzyczy, płacze, obraża się            
i oskarża partnera o brak miłości.

■ „Lepiej odpowiedz „nie wiem”, niż 
miałbyś skłamać”

Talmud

Są ludzie, którzy nie potrafią normalnie funkcjonować 
w zwykłej rzeczywistości. Jest ona dla nich zbyt banalna 
a przez to męcząca. Potrzebują doświadczać, że coś jest 
fantastyczne albo tragiczne. Tego rodzaju inklinacje mie-
wają osoby histeryczne. „(…)histerycy są egoistami, potra-
fią dbać o swoje interesy i dążą do przetrwania za wszelką 
cenę, ale przy małym wysiłku własnym. W różnych sytu-
acjach zmieniają swe oblicza jak kameleony. (…) Chcą bez 
wysiłku, tanimi sposobami zdobyć poklask otoczenia.”*

Osoba histeryczna roztacza pawi ogon złożony z wła-
snych fantazji, konfabulacji i kłamstw. Zupełnie tak, jakby 
nie mogła zaakceptować swojego realnego wizerunku.

Zdaniem Jolanty Łagodzińskiej zachowania histeryczne 
są zazwyczaj mechanizmem obronnym, który wytwarzany 
jest w dzieciństwie przez te dzieci, które muszą wykazać się 
nadzwyczajnymi cechami i zachowaniami, aby być akcepto-
wane przez rodziców.

Często nałogowo kłamią również osoby z rodzin pato-
logicznych. Wstydząc się panujących w domu warunków – 
przemocy, nałogów, biedy, wymyślają na potrzeby świata 
inny wizerunek rodziny. Tworzą swoją własną historię pełna 
niezwykłych wydarzeń, aby wzbudzić zainteresowanie a na-
wet podziw rówieśników.

Tak właśnie kłamał Pinokio, za którego kłamstwami kryje 
się brak matczynej miłości. Ten drewniany chłopiec pojawił 
się znikąd, bez zaplecza w postaci miłości i akceptacji ze stro-
ny rodziny, a to one dają nam siłę, żebyśmy nawet w trudnych 
chwilach nie musieli okłamywać samych siebie a tym samym  
i innych. ■

*(Edmund 
Lewandowski 

„Charakter na-
rodowy Polaków 

i innych” Warsza-
wa 2011 str. 156)
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Przyszło lato a wraz z nim letnie wyjazdy. Jedne dłuż-
sze inne krótkie ale nad wszystkimi wisi widmo pakowa-
nia. Co zrobić aby pakowanie nie odebrało nam radości 
wypoczynku i nie skłóciło całej rodziny albo nie daj Boże 
wywołało „ciche dni”?

Pamiętam z mojego domu rodzinnego przygotowania do letnich wakacji. Było 
to poważne wyzwanie. Domownicy przygotowywali się długo, starannie i z  po-
wagą „aby nic nie zostało zapomniane”.

Te wszystkie rzeczy: sukienki, bluzki, kalosze, kolekcje samochodzików, paski, 
opaski, klapki, książki, spodnie, peleryny, kąpielówki, piłki, kapelusze, lalki, gry 
planszowe, podkoszulki, kurtki i jeszcze ulubione miśki i  poduszeczki - musiały 
być zabrane pod groźbą zepsutych wakacji!!! 

Każde dziecko było odpowiedzialne za swój „odcinek” a nad wszystkim czu-
wali dorośli: mama i tata. Pakowanie rozpoczynaliśmy już tydzień wcześniej.  
Nasz stół w dużym pokoju pokryty był w całości stertą „tych rzeczy” a życie 
rodzinne z konieczności przenosiło się na tydzień do malutkiej kuchni. Ale pa-
miętam też pakowanie u mojej cioci Jadzi. Tam nikt nie psuł życia rodzinnego 
na tydzień przed wyjazdem. W ostatniej chwili domownicy wrzucali do walizki 
co popadnie a potem wspólnie na niej siadali aby ją zamknąć i wyruszali na 
wyprawę. Po przyjeździe na miejsce okazywało się, czego brakuje. Taka sytuacja 
wywoływała wiele konfliktów, napięć i psuła radość z wakacji.

Jak w dorosłym życiu poradzić sobie z tym ważnym zadaniem, gdy to my je-
steśmy Mamą i Tatą odpowiedzialnymi za pakowanie? Jak to zrobić by nie dez-
organizować życia całego domu i nie niszczyć atmosfery urlopowej.

Tekst i zdjęcia: 
Renata Greń

Czy pakowanie
może być przyjemne?

NIECH ŻYJĄ WAKACJE...

Otóż ja tworzę listy stałe, któ-
re wykorzystuję wielokrotnie  
i listy okazjonalne na wyprawy 
nietypowe. Zabieram je ze sobą  
w podróż. Modyfikuję je na bie-
żąco co pozwoli stworzyć listę do-
skonałą. 

Taka organizacja pozwala mi 
zaoszczędzić czas i wyeliminować 
napięcie.

MAŁE	RADOŚCI
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LISTA RZECZY DO ZROBIENIA
PRZED WYJAZDEM:

• zorganizowanie osoby do podlewania kwiatów
• opróżnienie lodówki
• wyrzucenie śmieci
• przegląd samochodu
• zabranie przydatnych adresów itp.

LISTA PRZEDMIOTÓW 
PODSTAWOWYCH:

• karty kredytowe
• odpowiedni ubiór i obuwie
• bielizna osobista
• kosmetyki i środki higieniczne
• lekarstwa
• ładowarka do telefonu, aparatu
• bateria do laptopa
• igła i nici itp.

NA KEMPING:
• środek przeciw komarom
• saperka itp. 

W GÓRY:
• plastry na odciski
• peleryna przeciwdeszczowa itp.

NAD MORZE:
• zabawki na plażę
• parawan itp.

DO CIEPŁYCH KRAJÓW:
• paszport + bilety + ubezpieczenie
• waluta kraju do jakiego jadę + drobne monety
• spis osób, którym chcę przywieźć prezent
• przewodnik itp.

Nigdy nie zabieram zbyt małej ilości rzeczy. Szampon 
biorę ze sobą - nie lubię na miejscu szukać odpowiedniego 
do mych włosów. Na wszelki wypadek zabieram mydło do 
prania.

Do bagażu podręcznego wkładam  małą zapinaną torbę 
na drobiazgi kupione na lotnisku – nie lubię dodatkowych 
reklamówek.

Stosuję małe kosmetyczki lub saszetki tematyczne na: 
dokumenty, miniaturki kosmetyków do makijażu, notes  
i długopis w bagażu podręcznym – unikam w ten sposób 
bałaganu.

Zabieram ze sobą lekki kaszmirowy szal - w samochodzie 
lub w samolocie otulam się nim. ■

Stwórz swoją listę 
tydzień przed 
wyjazdem. Rzuć 
okiem codzien-
nie – pozwoli Ci 
to wyeliminować 
błędy i cieszyć 
się wakacjami.
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Latem nasze balkony i tarasy sta-
ją się dodatkowym pokojem, miej-
scem wypoczynku, relaksu, odprę-
żenia. Ta dodatkowa przestrzeń 
naszego domu niekiedy zmienia 
się nie do poznania. Rośliny, ko-
lorowe donice, lekkie i wygodne 
meble, dodatki, poduchy, pojemniki 
z odzysku, paleta barw, to wszystko 
sprawia że nagle przenosimy się w kra-
inę kolorów i cudownych zapachów.

Dobór kolorów i roślin to sprawa bardzo in-
dywidualna, jedni lubią mieć pełną paletę barw 
inni wypełniają przestrzeń monochromatycznie 
czyli stosując różne odcienie jednego koloru.

Przy wyborze roślin pamiętajmy jednak za-
wsze, aby dostosować rodzaj roślin do na-
słonecznienia naszego balkonu czy tarasu. 
Tak by roślin cieniolubnych nie umieszczać w 
miejscach bardzo nasłonecznionych. Drugim 
ważnym elementem, o którym nie możemy 
zapominać jest dobór donic do naszego stylu 
życia, tzn. jeśli często wyjeżdżamy lub jesteśmy 
zapominalscy wybierajmy donice z systemem 
samonawadniającym, one ułatwią nam życie 
dostarczając roślinom wodę wtedy kiedy nas 
nie ma. Kolejną ważną sprawą jest to by w do-
nicach stosować drenaż np. keramzyt, który 
uchroni nasze rośliny gdy zbyt mocno podleje-
my nasze rośliny, oddzieli on korzenie od wody 
dzięki czemu nie będą one gniły.

Bardzo ważne jest abyśmy wybierając rośli-

Tekst i zdjęcia:

Aleksandra Walczak

LATO
na balkonach
i tarasach

Wybierając rośliny musimy pamiętać, że część z nich, mimo pięknego 
wyglądu, jest silnie trująca. Zatem jeśli macie małe dzieci lub zwierzęta 
zwróćcie szczególną uwagę na dobór roślin. Najbardziejpopularne a tru-
jące częściowo (np. same owoce, liście) lub całkowicie to: bluszcz, cis, 
tojad, powojnik, hortensje.

Projektując nasz mały azyl pamiętajmy o istnieniu roślin odstraszają-
cych komary. Należą do nich: 

• lawenda,
• komarzyca,
• kocimiętka, 
• bodziszek, 
• surmia,
• bazylia.

Jeśli nasz balkon lub taras nie znajduje się bezpośrednio przy bardzo 
ruchliwej ulicy to miło jest mieć wśród naszych roślin miejsce na zioła                 
i pomidorki koktajlowe czy truskawki. Oprócz tego, że pięknie wygląda-
ją to również cudownie aromatycznie pachną i z pewnością przydadzą 
się niejednej pani lub panu domu w kuchni.

FLORYSTYKA

Stwórz swoją listę 
tydzień przed 
wyjazdem. Rzuć 
okiem codzien-
nie – pozwoli Ci 
to wyeliminować 
błędy i cieszyć 
się wakacjami.
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Najważniejsze informacje

• STANOWISKO
Znakomita większość roślin balkonowych zaliczana jest do 

światłolubnych, dzięki dużemu nasłonecznieniu kwitną obfi-
cie i pięknie się wybarwiają. Pamiętaj jednak, że są również 
wśród roślin balkonowych rośliny cieniolubne, które w peł-
nym słońcu mogą być narażone na poparzenia i uschnięcie. 
Zawsze upewnij się jakiego typu roślinę kupujesz.

• PODŁOŻE
Najlepiej jest użyć specjalnego podłoża do roślin bal-

konowych i tarasowych. Mieszanki tego typu są bogate                              
w składniki pokarmowe i żyzne, co pomoże naszym roślinom 
pięknie kwitnąć.

Pamiętajmy o warstwie drenażu np. keramzytu na dno do-
niczki chroniącej korzenie przed zgniciem.

• PODLEWANIE	NAWOŻENIE	
OCHRONA	CHEMICZNA

Optymalne warunki dla roślin to takie kiedy są regular-
nie podlewane, najlepiej rano lub późnym popołudniem.                 
Nawóz do roślin balkonowych stosujemy raz w tygodniu.

Jeśli rośliny zachorują opryski chemiczne należy wykony-
wać bardzo wczesnym rankiem lub wieczorem, wtedy silne 
słońce nie popatrzy kwiatów

• POJEMNIKI
Donice czy pojemniki powinny być odpowied-

nio duże by rośliny mogły się w nich pięknie 
rozrastać, oraz abyśmy mogli je swobodnie pod-
lewać. Jasne pojemniki absorbują mniej słońca 
dzięki czemu donice nie nagrzewają się tak szyb-
ko i nie odparowują wody. Donice powinny mieć 
odprowadzenie wody.
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Kwiaty to oczywiście paleta 
barw ale nie zapominajmy, że 
to również paleta zapachów, 
które lubimy mniej lub bar-
dziej, zapachy nie zawsze ra-
zem do siebie pasują, Część 
kwiatów pachnie rano, a inne 
wieczorem. Dobierając kwiaty 
sprawdzajcie również ich za-

• ROŚLINY NA BALKON  
O WYSTAWIE POŁUDNIOWEJ

1. PELARGONIE
2. PETUNIA
3. SURFINIA
4. BEGONIA
5. LANTANA POSPOLITA

• ROŚLINY NA BALKON  
O WYSTAWIE PÓŁNOCNEJ

1. BEGONIA BULWIASTA
2. FUKSJA
3. LOBELIA PRZYLĄDKOWA
4. NIECIERPKI
5. TYTOŃ OSKRZYDLONY ■

pach, by siedząc na balkonie ich aro-
mat koił nasze zmysły.

Rośliny pachnące: Wonna Lilia, He-
liotrop (pachnie słodko wanilią), 
Smagliczka (roztacza miodowy aro-
mat), Lawenda, Surfinia, Groszek 
pachnący, Goździk Chiński, Maciej-
ka, Lewkonia.
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KWIATY!!!

Letnia, kwiaciasta par-
ka dobra na wieczorne 

spacery po plaży. Moż-
na ją założyć zarówno na 

kostium kąpielowy jak i do 
krótkich spodni, a do tego 

botki na obcasie i kreacja na 
tańce oraz letnie przyjęcie gotowa.

Bluza bamberka, 
ale koniecznie w kwiaty - to wakcyjny hit! 
Super sprawdzi się nad polskim morzem, gdzie 
zawsze wieje. Jeansowa spódniczka i szpilki do 
bamberki to idealny strój na letnie disco.

Kombinezon plus słomkowy ka-
pelusz oraz różowa marynarka - 
to świetny zestaw nie tylko na spa-
cer po sopockim molo. Wystarczy 
srebrne sandały na obcasie zamie-

nić na rolki oraz zdjąć kapelusz, aby 
pojeździć po parkowych alejkach, 
czyli tak zwane dwa w jednym.

Kimono w kwiaty w sty-
lu japońskim, narzucone 
na prostą, zieloną sukien-
kę odmieni jej charakter. 
Koniecznie pamiętajmy                      

o dodatkach - torba w kwiaty 
i ozdoba na głowie w stylu cesarzowej! To 

zdobi i odwraca uwagę np. od odstających zbytnio 
brzuszków czy niechcianych fałdek lub woreczków.

1

3

4
5

Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

hit sezonu 

Sukienka - lekka i dziew-
częca, kwiat we włosach, 
czerwone dodatki - taka 
stylizacja idealnie nadaje 
się na letnie, eleganckie 

garden party.

Kwiat to piękny ponadczasowy wzór - 
zawsze modny, a lato to wspaniały mo-
ment by całkowicie zanurzyć się w łące 
pełnej kwiatów.

2

Są wakacje, a więc bawcie się modą                   
i kolorowymi wzorami w kwiaty!
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Casual look - czyli letnia ko-
szula ze sportową marynarką 

i sportowo/eleganckie buty 
to idealny strój na „so-
pocki Monciak” i spotka-

nie z przyjaciółmi.

Bamberka plus ber-
mudy to doskonały 
pomysł na letni wie-
czór.

Koszulka polo, słomkowy 
kapelusz i trampki to dobra 

stylizacja na śniadanie w ple-
nerze.

Bermudy z t-shirtem                   
i kurtka moro - to super 

zestaw na spacer po lesie 
lub beach party.

hit sezonu 

Wybrane stylizacje będzie można obejrzeć niebawem na kanale 
STOMAlife na YOU TUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCASbzN0doHFGsAk9tlJwi0Q

BERMUDY 
W ROLI GŁÓWNEJ!

Na lato warto zakupić dobre 
bermudy. Najlepiej w kolorze 
uniwersalnym (czarne, granato-
we, beżowe, białe) i odpowied-
niej długości, czyli do kolan. 
Można je nosić w wersji eleganc-
kiej i sportowej, a wszystko za-
leży od dodatków.

1

2

3

4

81

MODA I URODA

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (4)/ 2016



DBAJMY

Piękne i zadbane włosy bez wąt-
pienia stanowią o naszej atrakcyj-
ności. Ich gęstość, długość, kolor                    
i połysk są źródłem bardzo silnych 
bodźców o znaczeniu seksualnym 
i społecznym. Utrata włosów to nie 
tylko poważny problem estetyczny, 
ale przede wszystkim psychologicz-
ny. Warto zatem o nie właściwie 
dbać i starannie je pielęgnować.

• Leczenie wypadania włosów
Sposób leczenia wypadania włosów 

uzależniony jest od jego przyczyny, dlate-
go tak duże znaczenie ma przede wszyst-
kim odpowiednia diagnostyka i posta-
wienie właściwego rozpoznania.

Możliwości terapeutyczne obejmują: 
leczenie konwencjonalne, leczenie wspo-
magające oraz zabiegi trychologiczne                    
i pielęgnacyjne.

W leczeniu konwencjonalnym stosuje 
się zarówno leki do stosowania ogólnego 
(doustne), jak i miejscowego (w postaci 
wcierek). 

Leczenie wspomagające obejmuje 
przede wszystkim różne formy mezote-
rapii, takie jak mezoterapia igłowa, oso-
cze bogatopłytkowe oraz mezoterapia 
mikroigłowa. Coraz większą popularność 
i uznanie zyskuje także terapia światłem 
LED oraz karboksyterapia.

Tekst: Przemysław Styczeń

O WŁOSY!!!
CZĘŚĆ 282
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• Zabiegi trychologiczne
Zabiegi trychologiczne to zabiegi kosmetyczne, których 

celem jest poprawa stanu włosów i skóry głowy. Do najważ-
niejszych i najczęściej stosowanych procedur należą:

• peelingi	enzymatyczne;
• drenaż	limfatyczny	skóry	głowy;
• wcierki	 z	 użyciem	 preparatów	 stymulujących	 wzrost	
włosów,	przeciwłupieżowych	i	przeciwłojotokowych;

• elektrostymulacja	za	pomocą	specjalnych	grzebieni;	
• mezoterapia	bezigłowa	(jono-,	sono-	i	elektroforeza);
• prądy	Darsonval’a.

Ważnym elementem pracy każdego trychologa jest rów-
nież edukacja pacjentów w zakresie odpowiedniego doboru 
kosmetyków do włosów, właściwej ich pielęgnacji oraz nauka 
skutecznych technik automasażu skóry głowy.

Niektórzy trycholodzy specjalizują się również w zakresie 
różnych metod kamuflażu, do których zalicza się nie tylko 
tradycyjne peruki i treski, ale także mikropigmentację skóry 
głowy (dermatografia) oraz coraz bardziej popularne nowo-
czesne systemy niechirurgicznego uzupełniania włosów.

Zapraszam: 

www.drstyczen.pl, www.mezoterapia.pl 

          www.facebook.com/DrStyczen

Włosy 
stanowią jeden 

z najważniejszych elementów 
naszego wizerunku. Gęste, mocne 
i zadbane kojarzą się powszechnie                                                              

ze zdrowiem i dobrostanem. 
Niestety postępujące osłabienie 

i wypadanie włosów dotyczy 
coraz większej części populacji.                                                                     

Przyczyn ich utraty i złego stanu może 
być bardzo wiele. Bez względu 

na przyczynę i nasilenie wypadania 
włosów niezwykle ważna 

jest ich właściwa 
pielęgnacja.

• Samodzielna pielęgnacja włosów
Prawidłowa pielęgnacja jest ważna nie tylko we wszystkich 

przypadkach wypadania włosów, ale także wtedy, gdy nie 
mamy z nimi żadnych problemów. Oto najważniejsze zalece-
nia pielęgnacyjne:

1. Ogranicz do minimum takie zabiegi, jak trwała ondula-
cja, nawijanie na wałki, kręcenie, prostowanie czy tapirowa-
nie włosów. Wszystkie one wiążą się z ryzykiem uszkodzenia 
ich łodyg.

2. Ogranicz do minimum stosowanie lakierów, wosków                     
i żelów do układania włosów. Niepotrzebnie obciążają łodygi 
włosów i mogą działać niekorzystnie na skórę głowy.

3. Do mycia wybieraj odpowiednie szampony, a po myciu 
używaj specjalistycznych odżywek i masek, które ułatwiają 
między innymi ich układanie. 

4. Stosuj właściwą technikę mycia. Szampon wylewaj                         
z butelki najpierw na dłonie i następnie nakładaj na zmoczo-
ne wcześniej włosy. Nie używaj zbyt gorącej wody. Zawsze 
pamiętaj o dokładnym (wręcz przesadnym) spłukaniu piany 
z włosów. Myj włosy każdorazowo po wizycie na basenie lub 
po kąpieli w morzu.

5. Po umyciu najpierw odsącz włosy ręcznikiem i następnie 
delikatnie je rozczesz. Nigdy nie rozczesuj włosów na siłę.

6. Najlepiej pozostaw włosy do samodzielnego wyschnię-
cia lub skorzystaj z suszarki z chłodnym nawiewem. Podda-
wanie włosów działaniu wysokich temperatur jest zawsze 
niekorzystne. Jeżeli modelujesz włosy suszarką, lokówką lub 
prostownicą zrób to dopiero gdy włosy są już prawie suche. 
Nie kładź się spać z mokrymi włosami.

7. Do czesania używaj grzebieni o rzadkich zębach lub 
szczotek dedykowanych do rozczesywania włosów. Nieodpo-
wiednie układanie włosów to jedna z najczęstszych przyczyn 
powstawania uszkodzeń włosów.

8. Używaj wysokiej klasy kosmetyków lub specjalistycz-
nych produktów do stylizacji – dodają one włosom poły-
sku, elastyczności, objętości i puszystości sprawiając, że 
jest ich na głowie „więcej”. Nie tylko ilość włosów, ale 
także ich ogólna kondycja – połysk, gładkość czy brak 
rozdwojonych końcówek – decydują o wyglądzie naszych 
fryzur. 
9. Kosmetyków staraj się używać wyłącznie na włosy, skó-
rę głowy łatwo jest nimi podrażni
10. Nie spinaj i nie splataj włosów w zbyt ciasne warko-
cze, kucyki i koki. Napięcie włosów może powodować 
zwiększone ich wypadanie spowodowane nadmiernym 
pociąganiem.
11. Staraj się jak najrzadziej dotykać rękami włosów i skó-
ry głowy. Nie drap się po głowie. 
12. Systematycznie podcinaj rozdwajające się końcówki 
włosów. Obcinanie końcówek powoduje, że włosy mniej 
się elektryzują, łatwiej układają i lepiej wyglądają.
13. Chroń włosy przed wiatrem, wysoką i niska tempera-
turą oraz deszczem i śniegiem. Ważna jest także ochrona 
skóry głowy przed promieniowaniem UV (chustka, kape-
lusz), w szczególności wtedy, gdy włosy są już przerzedzo-
ne. Do stylizacji używaj kosmetyków zawierających filtry 
UV.  
14. Systematycznie masuj skórę głowy opuszkami palców 
lub specjalnymi szczotkami do masażu. Pozwala to na po-
prawę krążenia, zwiększenie ukrwienia i w pewnym stop-
niu zastępuje masaż limfatyczny.  ■
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Cytryna
Można otrzymać ją nie tylko do herbaty, ale również 
do mięsa lub ryby. Serwowana jest w postaci 
plasterków lub ósemek. Plasterki kładziemy widelcem  
na potrawie i wyciskamy nożem. Z ósemkami możemy 
postąpić podobnie, ale możemy również brać je
za skórkę do ręki i tak wycisnąć. 

Lato, lato, lato echże ty... śpiewał Marek Grechuta. A przecież lato 
nieodzownie związane jest z urlopami, wyjazdami czyli podróżami 
bliskimi i dalekimi.... a tam w uroczych knajpkach, tawernach, 
restauracjach serwują nam potrwy lub dodatki, do których nie za 
bardzo wiemy jak się „zabrać”, przestrzegając zasad savoir-vivre’u.

Jak to się je?

Oliwki
Je się je za pomocą specjalnego 
szpikulca lub wykałaczki, nadziewając 
oliwkę i  wkładając ją do ust. Możemy je też brać w palce 
(wskazujący i kciuk). Co zrobić jeżeli oliwka jest  
z pestką? Wypluwamy ją do  otworka zrobionego przez 
złożenie palca wskazującego i odkładamy na specjalny 
talerzyk. Jeżeli go nie ma, należy o niego poprosić 
kelnera. W żadnym wypadku nie wypluwamy pestki  
na łyżeczkę i nie wrzucamy jej do popielniczki!

Karczochy
Jemy zawsze rękami - jedną ręka przytrzymując karczoch, 
a drugą odrywając listki i maczając je w sosie, a następnie 
bezgłośnie wysysając miąższ i odkładając resztki  
na specjalny talerzyk. Kiedy pozostanie nam już 
tylko serce karczocha, obmywamy palce i zjadamy je  
za pomocą noża i widelca, oddzielając części niejadalne. 

Ma łże
Przekładamy je na nasz talerz, skrapiamy cytryną, 
bierzemy do ręki i ustami lub zębami wyciągamy mięso 
ze skorupki. Jeżeli mięso przywiera do muszli pomagamy 
sobie widelczykiem. Małże zagryzamy chlebem 
(oczywiście przekładając go na nasz specjalny talerzyk  
i następnie odłamując ręką od kromki małe kawałki). 
Puste skorupki odkładamy na specjalny talerzyk. 

Ślimaki
Jemy je przytrzymując skorupkę specjalnymi szczypczykami 
(bo jest gorąca) i wyciągając z nich mięso widelczykiem. 
Następne kroki mogą wyglądać dwojako. Albo zjadamy je  
z widelczyka i wypijamy sos ze skorupki biorąc ją do ręki 
(bo już się ochłodzi), albo też wykładamy mięso na talerz, 
polewamy sosem i zjadamy łyżką. Jeżeli do ślimaków 
otrzymaliśmy tost - możemy trzymać go w ręku, zanurzać  
w sosie lub kłaść na niego sukcesywnie ślimaki. 

Kawior
Zazwyczaj jest podawany w miseczce 
umieszczonej na lodzie. Bierze się go łyżeczką 
i przenosi na swój talerz, skrapia sokiem                                
z cytryny. Jemy go widelcem. Możemy również 
posmarować pieczywo masłem i nałożyć na nie 
kawior. Jest to jeden z niewielu wypadków, gdy 
można coś gryźć - gdyż przypominam, że savoir 
vivre wyklucza gryzienie nawet kromki chleba. 

Szparagi 
Używamy do nich noża i widelca. Nie kroimy ich  
na zbyt małe kawałki. Zaczynamy je jeść od główki. 
Koniec pozostawiamy na brzegu talerza. 

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

POSTAW NA DOBRE MANIERY! 

Zostań abasadorem uprzejmośc i 

wszędzie tam, gdzie jesteś 

wśród ludzi: w pracy, w domu, 

w podróży, na spotkaniu 

towarzyskim.
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Tekst: Katarzyna Błażejewska - Stuhr

Jak 
jesc?

Jak jeść? To pytanie niemal tak ważne, jak podobnie brzmiące 
„jak żyć”. Bo przecież każdy z nas jeść musi, i to nie raz na jakiś 

czas, tylko codziennie. A u osób ze stomią to jak jemy nie tylko 
wpływa na długoterminowe zmiany w naszym życiu, ale również ma 
niemal natychmiastowy wpływ na samopoczucie.

Wszyscy, ale stomicy szczególnie, powinni jeść 
co najmniej 3 posiłki dziennie – najlepiej jeże-
li będzie ich 5, w regularnych odstępach czasu, 
co 2,5-3 godziny. Ważna jest regularność. Jeże-
li przyzwyczaimy nasz przewód pokarmowy do 
tego, że codziennie o tej samej porze dostaje 
dawkę pokarmu do strawienia, lepiej sobie z nim 
poradzi.

Ogromne znaczenie ma dokładne przeżuwanie, 
bo w ten sposób rozpoczyna się proces trawie-
nia. Rozdrabniamy pokarm mechanicznie, mie-
szamy go ze śliną w której są enzymy trawienne, 
a więc im bardziej się do tego przyłożymy, tym 
lepiej strawimy to co zjadamy. Tu mam dodatko-
we zastrzeżenie dla pacjentów ze stomią, aby jeść 
zamkniętymi ustami – nie chodzi mi o dobre ma-
niery, tylko o to by nie łykać powietrza. Podobnie 
jest z piciem przez słomkę – lepiej tego unikać, bo 

niestety zwykle zasysamy przy okazji nie tylko płyn.
Jak to może wyglądać w praktyce, gdy za oknem 

letnie słońce?
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KOKTAJL	PROSTO	 
Z	POLA
• garść młodego jęczmienia lub 50 ml soku
• dojrzała brzoskwinia lub 2 morele
• jabłko
• ½ cytryny
• 100 ml wody

Zmiksuj wszystkie składniki.

Po co decydować się na „młody jęczmień” 
o którego pochodzeniu niewiele wiemy,  
a jest suchy i niesmaczny – mówię tu o do-
stępnych na rynku proszkach. Weź koryt-
ko, nasyp do niego ziemi i wsadź jęczmień 
– gdy wyrośnie obcinaj nożyczkami i rób  
z niego zdrowe koktajle, a resztę podlewaj 
– perpetuum mobile.

KISIEL	GŁASZCZĄCY	
BRZUSZEK	
• 2 łyżki mielonego siemienia lnianego zalej  
 szklanką wrzątku i zostaw do ostygnięcia
• gruszka
• garść malin (w przypadku osób cierpiących na 
biegunki można zastąpić je np. kawałkiem arbuza  
i kilkoma drylowanymi wiśniami) kilka kropli olejku 
waniliowego.

Zmiksuj wszystkie składniki.
 

SAŁATKA	SMACZNA	 
NA	CIEPŁO	I	NA	ZIMNO
• ugotuj szklankę kaszy gryczanej niepalonej
• papryka
• cukinia
• por
• garść kiełków
• 2 łyżki sezamu
• 2 łyżki pokrojonej w kostkę fety
• 2 łyżki kukurydzy
• łyżeczka oleju dyniowego
• kilka łyżek masła klarowanego (do smażenia)

Cukinię i pora pokrój i podsmaż na maśle klarowa-
nym, paprykę pokrój w kostkę, sezam podpraż na 
suchej patelni, wymieszaj wszystkie składniki. Jeżeli 
cierpisz na wzdęcia, można pominąć pora albo dać 
go mniej. ■

JAGLANKA	Z	KOGLEM	
–	MOGLEM
• ½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej
• ½ szklanki pokrojonych owoców  
– jeżeli dobrze znosisz małe pesteczki wybierz 
owoce jagodowe, gdy cierpisz na biegunki,  
wybierz raczej morele, wiśnie lub śliwki
• 2 żółtka
• łyżeczka cukru zmieszanego ze stewią, można 
wybrać też np. płynny miód.

Kaszę rozłóż do 2 kokilek, na nią połóż owoce i zalej 
utartym żółtkiem ze stewią i cukrem.

ORKISZOWE	PIEROGI	
Z	KASZĄ	JAGLANĄ
Ciasto:
• 3 szklanki mąki razowej orkiszowej
• szklanka wrzącego mleka z wodą 1:1
• łyżka oleju
• łyżeczka soli
Ciasto wyrób i odłóż pod przykryciem na ok. 30 min.

Farsz:
• 2 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej
• 300g boczniaków
• 3 spore cebule
• 1 por
• natka pietruszki
• 2 łyżki masła klarowanego
• sól i pieprz

Cebulę, pora i boczniaki posiekaj i podduś na maśle klarowa-
nym, wymieszaj z kaszą i posiekaną natką pietruszki. Ulep pie-
rogi i gotuj je 2-3 minuty w osolonej wodzie z odrobiną oleju.

Podaj je z sałatą rzymską z cykorią, siekanym selerem nacio-
wym, tartą marchewką i vinegretem.
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ZEMSTA	FARAONA	
i wakacyjna dieta 
stomika 

Tekst: Halszka Sokołow

Ból brzucha, biegunka, nagłe problemy z zaparciami to częste dolegliwości towarzy-
szące wyjazdom wielu osób. Zamiast spędzać czas na świeżym powietrzu czy zwiedza-
niu zabytków spędzają czas w łazience zmagając się z uporczywymi dolegliwościami.                        
W artykule podpowiemy co robić, by tych problemów uniknąć i jak sobie radzić gdy już 
wystąpią.

PRZYGOTOWANIE	JELIT	TO	PODSTAWA

Kto był w Egipcie ten wie, że bardzo łatwo narazić się jest 
faraonowi. “Zemsta faraona” to popularne określenie obja-
wów pokarmowych, które pojawiają się np. po zjedzeniu lo-
kalnych przysmaków czy wypiciu wody o niepewnej jakości. 
Objawy te obejmują najczęściej biegunkę, wymioty, wysoką 
temperaturę. Konsekwencją tego jest osłabienie organizmu         
i ogólnie mówiąc brak możliwości korzystania z długoocze-
kiwanego urlopu.

Nie trzeba jednak wyjeżdżać do Egiptu, by zmagać się                        
z biegunką czy zaparciami. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpie-
nia tego typu problemów w czasie wypoczynku, warto za-
dbać o swoje jelita jeszcze przed wyjazdem. Jak to zrobić? 
Podstawą przygotowania będzie dostarczenie produktów 
bogatych w dobroczynne bakterie. Bakterie te zasiedlają 
przewód pokarmowy i chronią organizm przed rozwojem 
patogennej mikroflory. Pomagają również w trawieniu, pro-
dukcji witamin i zmniejszają ryzyko wystąpienia zarówno bie-
gunek jak i zaparć.
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Aby	uniknąć	problemów	pokarmowych	pamiętaj	 
o	 zachowaniu	 podstawowych	 zasad	 higieny																																					
i	zdrowego	odżywiania:

myj ręce przed spożyciem posiłku
pamiętaj o przechowywaniu produktów 

spożywczych w odpowiedniej temperaturze. 
Do produktów szczególnie szybko się psujących 
należą produkty mleczne, ryby, mięso czy wędlina 
- one wymagają bezwzględnego przechowywania                           
w lodówce

unikaj kupowania dań smażonych w głębokim 
tłuszczu - lepiej zamów danie gotowane lub pieczone

myj owoce i warzywa przed jedzeniem albo obieraj 
je ze skórki (dotyczy przede wszystkim wyjazdów do 
Egiptu)

jedz systematycznie 4-5 razy dziennie - największy 
błąd dietetyczny w czasie wyjazdów to jedzenie  
2 posiłków dziennie – śniadania i obiadokolacji

pij wodę butelkowaną i unikaj napojów z dodatkiem 
kostek lodu (dotyczy przede wszystkim wyjazdów 
do Egiptu). Staraj się pić systematycznie - najlepiej 
nawodnisz swój organizm pijąc np. 2 szklanki                                                                                                 
w każdej przerwie między posiłkami niż jednorazowo 
w dużej ilości

najważniejszych	 
zasad

>

 Zaparcia atoniczne mają miej-
sce w przypadku słabej perystal-
tyki jelit. Głównym zaleceniem 
jest najczęściej zastosowanie 
tzw. diety bogatoresztkowej  
o wysokiej zawartości błonnika, 
która pobudza motorykę prze-
wodu pokarmowego.

Produktami będącymi najbogatszym źródłem tych 
dobroczynnych bakterii są m.in. fermentowane produk-
ty mleczne np. jogurt lub kefir, a także kiszone produkty 
np. ogórki czy kapusta. Produkty te należy włączać do 
diety w zależności od indywidualnej tolerancji i ogól-
nego stanu zdrowia. U niektórych osób zamiast trady-
cyjnych jogurtów lepiej sprawdzą się te pozbawione 
laktozy.

W	PRZYPADKU	BIEGUNKI

Niezależnie czy masz ileostomię, kolostomię czy uro-
stomię, stomię czasową czy trwałą możesz doświad-
czyć problemów z biegunkami. Jeśli to wystąpi, zadbaj                     
o dobre nawodnienie organizmu i szybkie przywrócenie 
równowagi elektrolitowej. Produktami zmniejszającymi 
perystaltykę jelit są m.in. sucharki, białe pieczywo, biały 
ryż, ziemniaki, kasza manna lub kukurydziana. Poleca-
ne są również chude produkty białkowe np. gotowana 
pierś kurczaka, ryba pieczona w folii, jajko na miękko, 
delikatne - najlepiej młode - warzywa np. gotowa-
na marchewka i niewielkie ilości owoców np. banan.                                                                                                      
W przypadku problemów z biegunką warto zwrócić 
również uwagę na odpowiednie napoje. Dorze spraw-
dzą się tu m.in. gorące napoje, mocniejsze napary czar-
nej herbaty czy napary z suszonych jagód. Dla wielu 
osób sprawdzonym sposobem na zmniejszenie biegun-
ki jest podanie kisielu.

Posiłki podawane w przypadku biegunek najlepiej by 
pochodziły z pewnego źródła tj. by były przygotowane 

przez nas samych. Polecanymi rodzajami obróbki w przypadku 
biegunek jest początkowo gotowanie i duszenie (bez wstępne-
go obsmażania), a z czasem również pieczenie.

JEŚLI	MASZ	TENDENCJE	DO	ZAPARĆ	

Na zaparcia narażone są przede wszystkim osoby z kolosto-
mią i urostomią. Jeśli na co dzień masz tendencje do zaparć, 
jest prawdopodobne, że doświadczysz ich również w czasie 
wyjazdu. Zaparcia mogą mieć różnorakie przyczyny i w za-
leżności od nich stosujemy inne postępowanie dietetyczne.                                          
Po inne produkty należy sięgać, jeśli dominują u nas zaparcia 
spastyczne, a po inne w przypadku zaparć atonicznych, w któ-
rych perystaltyka jelit jest bardzo osłabiona. 88
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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. 

„  Zaparcia spastyczne mają 
miejsce w przypadku pojawiania się 
nadmiernych skurczów jelit. Pole-
cane postępowanie dietetyczne to 
przede wszystkim delikatna dieta 
lekkostrawna.

Co więcej - wbrew powszechniej 
opinii - nie zawsze zwiększanie ilości 
błonnika pokarmowego daje rozwiąza-
nie problemów z zaparciami. Ogólnie 
jednak w profilaktyce zaparć najczę-
ściej sprawdzają się następujące rady:

• przetestuj poranny rytuał - wypi-
cie szklanki mineralnej wody albo 
szklanki przegotowanej wody wy-
mieszanej z 2 łyżkami miodu albo 
szklanki wody z sokiem wyciśniętym 
z połowy cytryny

• zadbaj o obecność fermentowanych 
produktów mlecznych tj. jogurtu, 
kefiru, a także maślanki. Szczegól-
nie polecane są naturalne produkty. 
Możesz dodać do nich porcję owo-
ców, płatków lub otrąb.

• włącz produkty skrobiowe dopa-
sowując je do reakcji organizmu. 
Produktami szczególnie bogatymi 
w błonnik są otręby pszenne, zarod-
ki, płatki żytnie, płatki jęczmienne, 
pumpernikiel, chleb pełnoziarnisty, 
ryż brązowy, chleb żytni razowy, li-
tewski, sitkowy, płatki owsiane, bułki 
grahamki, kasza jęczmienna perłowa 
czy kasza gryczana.

• zwróć uwagę, na odpowiednie spo-
życie warzyw i owoców. Produkty te 
powinny być obecne w większości 
Twoich posiłków w proporcjach 4:1 
na rzecz warzyw. Owoce powin-
ny pojawiać się w niewielkiej ilości. 
Najwięcej błonnika mają porzeczki, 
maliny, kiwi, jabłko, a także suszo-
ne owoce np. jabłka suszone, śliwki, 
figi. Natomiast wśród warzyw będą 
to m.in. korzeń selera, pietruszki, 
marchew, bakłażan czy brokuły.

• pamiętaj o systematycznym piciu 
- napoje są niezbędne do napęcz-
nienia błonnika w przewodzie po-
karmowym i jego odpowiedniego 
zadziałania. Jedząc dużo produktów 
z błonnikiem, ale pijąc mało, praw-
dopodobnie nadal będziesz mieć 
problemy z zaparciami.

• - unikaj produktów, które zmniej-
szają perystaltykę jelit np. biały ryż, 
białe pieczywo, czerwone wino, cze-
kolada.

GDY	GAZY	SĄ	PROBLEMEM

Na wakacjach spotkasz wiele nowych 
osób. Aby czuć się z nimi komfortowo, 
warto włączyć do diety produkty, które 
zmniejszają nieprzyjemny zapach gazów 
jelitowych. Są to: sok pomidorowy, żurawi-
na i sok żurawinowy, sałata, fermentowa-
ne produkty mleczne czy natka pietruszki. 
Jeśli masz tendencje do gazów, pamiętaj 
również o dokładnym przeżuwaniu pro-
duktów i unikaniu nadmiernych porcji 
jedzenia. Ogranicz spożycie produktów 
zawierających duże ilości kofeiny (kawa, 
niektóre słodzone napoje gazowane, na-
poje energetyczne), produktów wzdyma-
jących (np. kapusta, cebula, por, fasola, 
groch. W czasie długotrwałej podróży                                                    
i pozycji siedzącej, nie zapomnij również 
o robieniu przerw. Wystarczy kilka chwil 
odpoczynku od jazdy, aby odczuć wyraźną 
poprawę i poczuć się lepiej.
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Warszawa – napisano o niej wiele książek, 
monografii, przewodników. Wydawać by się 
mogło, że wszystko zostało już o niej powie-
dziane. Jednak wspaniałe miejsca i niezwykła 
historia tego miasta ciągle fascynuje, spra-
wia że kolejni autorzy znajdują preteksty do 
napisania, tym samym  pokazania Warszawy 
z ich perspektywy.

Odwiedzam Warszawę od lat 60 ubiegłego 
wieku. Widzę jak bardzo się zmieniła przez te 
lata, jak wypiękniała, jak stała się nowocze-
sną europejską stolicą. Długo zastanawiałem 
się jak jeszcze można o niej pisać, żeby nie 
nudzić, nie powielać ale zainteresować. Rów-
nież ograniczone rozmiary tego artykułu sta-
nowią także duże wyzwanie. Ponieważ moją 
wielką pasją, obok turystyki oczywiście, jest 
historia – dorzucę tu jej „garść”. Będzie więc 
krótko, zwięźle i mam nadzieję ciekawie.

Warszawa położona jest na Nizinie Środko-
wo-mazowieckiej oraz na tarasach Wisły na 
skarpie o wysokości około 30 m n.p.m. Ba-
dania archeologiczne wskazują na pierwsze 

osady na Targówku sprzed około 1300 lat. Nazwa miasta pochodzi praw-
dopodobnie od imienia Warsz.

Początkowo był to gród książąt mazowieckich. Pierwsza pisana 
wzmianka o Warszawie  pochodzi z roku 1338. Jak odnotowują źródła 
rok później odbył się w tym mieście sąd papieski między królem Kazi-
mierzem Wielkim a zakonem Krzyżackim o zabór części ziem polskich. 
Wiadomo, że w tym czasie Warszawa była otoczona wałem warownym, 
funkcjonował kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, istniała szko-
ła. W roku 1408 miasto otrzymało przywilej lokacyjny nadany przez księ-
cia Janusza Starszego. 25 sierpnia 1526 roku król Zygmunt Stary uroczy-
ście wjechał do Warszawy, kilka miesięcy później Sejm mazowiecki złożył 
mu przysięgę na wierność a Mazowsze zostało włączone  do Królestwa 
Polskiego. Miało to istotny wpływ na rozwój miasta.

Po roku 1596 Warszawa była miastem, w którym odbywały się sejmy 
Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także miejscem elekcji Kró-
lów Polskich. Zygmunt III Waza w roku 1596 przeniósł rezydencję kró-
lewską z Krakowa do Warszawy. Wpływ na to miał między innymi pożar 
na Wawelu. Ale, ale – nie stało się to tak od razu. W obecnych czasach 
najpewniej załadowano by wszystkie potrzebne przedmioty np. na TIR-y 
i przewieziono z Krakowa do Warszawy. Wówczas proces przeprowadzki 
trwał znacznie dłużej. Dopiero w roku 1611 Zygmunt III Waza zamieszkał 
na stałe w przebudowanym Zamku.  

W tamtym okresie Warszawa była gęsto zaludniona. Wokół rozwijała 

WARSZAWA
według Piotra Motyla
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się tak zwana Warszawa szlachecka, budowano 
liczne dwory z zespołami pałacowo-parkowy-
mi. Kiedy Jan III Sobieski, został Królem Polski 
wzrosło zainteresowanie miastem. Szczegól-
nie po zwycięstwie pod Wiedniem. Wtedy to 
nastąpił dynamiczny rozwój miasta. Przybyło 
wielu wybitnych budowniczych, artystów i rze-
mieślników. To właśnie Król Jan III w Wilanowie 
rozpoczął budowę wspaniałej letniej rezyden-
cji. Jak jesteśmy przy Janie III namawiam do 
przeczytania książek o tym wspaniałym królu                   
i jego „wielkiej miłości” do Marysieńki.

Wiek następny to kolejne zmiany w układzie 
urbanistycznym miasta. Powstają nowe ulice, 
kanały. Miasto zostaje oczyszczone ze śmieci 
i brudu, który dotychczas składowano w mie-
ście. Te wszelkie brudy wywozili za miasto 
pomocnicy kata. Temat katów miejskich to zu-
pełnie inna ciekawa historia. Warto o tym po-
czytać, ot choćby o „Uśmiechniętym Stefanku” 
i dowiedzieć się skąd taki pseudonim dla kata.

W początkach panowania Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego Warszawa staje się jednym 
z najpiękniejszych miast ówczesnej Europy. 
Wtedy liczy już ponad 100 tysięcy mieszkań-
ców i rozwija się doskonale.  Jednak wojny ze 
Szwedami powodują liczne zniszczenia i gra-
bieże. Jeszcze do niedawna latem, gdy poziom 
wody w Wiśle opada, znajdowano na dnie rzeki 
zatopione niegdyś przedmioty, które Szwedzi 
usiłowali wywieźć z Polski. Jeśli będziecie pań-
stwo, czego serdecznie życzę, w Sztokholmie, 
to z całą pewnością przewodnik oprowadzając 
Was po obiektach wskaże państwu przedmio-
ty zrabowane w Polsce w trakcie tych wojen. 
Co ciekawe był nawet pomysł przewiezienia do 
Szwecji całej kolumny króla Zygmunta III Wazy. 
Przełom wieku XVIII i XIX to panowanie Rosjan. 
Ale to jest temat tak obszerny, że trudno go 
w tym artykule poruszać, aczkolwiek bardzo 
istotny, np. Powstanie Listopadowe. Zachęcam 
do zapoznania się z tym tematem. W tym jak 
i wielu innych przypadkach, znajomość historii 

otwiera przed nami możliwości innego spojrzenia na odwiedzane dzi-
siaj miejsca. To jakby znajdowanie się w innym wymiarze lub jak ktoś 
woli możliwość przeniesienia w czasie. To właśnie potęga historii!

Przed wybuchem II wojny światowej Warszawa 
liczy już 1290 tys. mieszkańców. Niestety wojna  
odcisnęła krwawe piętno na wizerunku miasta  

i życiu jego mieszkańców. 
Pozostawiła Warszawę w ruinie, zniszczenia sięgały 90%. Ruch opo-

ru, życie codzienne warszawiaków, Powstanie Warszawskie, historia 
Getta i inne zostały opisane w wielu książkach. Jak wspomniałem na 
początku na temat Warszawy napisano bardzo wiele, wiele książek 
dokumentujących historię, przewodników turystycznych, artykułów 
prasowych, wydano wiele albumów ukazujących zabytki tego miasta. 
Myślę, że warto wybierając się do Warszawy, poczytać i przygotować 
się do zwiedzania.

Zwiedzać, ach zwiedzać! Jest tu tyle obiektów, zarówno tych za-
bytkowych, jak również tych nowoczesnych, że trudno wybrać gdzie 
i co zobaczyć. Mam przyjemność bywać w stolicy bardzo często i za 
każdym razem odkrywam nowe wspaniałe i ciekawe miejsca. Jeżeli 
znajdziecie się  państwo w centrum stolicy to polecam oczywiście „Pe-
kin” - tak warszawiacy nazywają Pałac Kultury i Nauki. Warto wjechać 
na ostatnie piętro, z którego rozpościera się przepiękny widok na całe 
miasto.

Warszawa jest piękna również nocą. W wielu wieżowcach znajdują-
cych się w centrum miasta działają restauracje z tarasami widokowy-
mi, widok miasta migającego milionami świateł nie pozwala zbyt szyb-
ko opuszczać tych miejsc. Zapraszam do Łazienek Królewskich przy 
Al. Ujazdowskich. Mieściła się tam, łaźnia należąca do Lubomirskich. 
Ciekawostką jest, że zakupił ją król Stanisław August Poniatowski.

Pod koniec XVIII wieku wybudowano w łazienkach Pałac na Wodzie, 
a dopiero 100 lat później okalający go park został udostępniony dla 
publiczności. W parku, idąc od strony Belwederu napotykamy pomnik 
Fryderyka Chopina, gdzie latem odbywają się koncerty. Warszawiacy 
oraz turyści chętnie wysłuchują nastrojowych mazurków czy polone-
zów, a brzmią one jeszcze piękniej w tej wspaniałej  scenerii. Nama-
wiam gorąco na spacer po parku. Napotykamy tu ciekawe obiekty, na 
przykład  oranżerię, w której możemy podziwiać licznie zgromadzone 
zabytki.

Wracając do centrum, proponuję przejść ul. Nowy Świat dalej Kra-
kowskim Przedmieściem, gdzie mijamy wiele zabytkowych budow-
li, że wspomnę tylko pomnik Mikołaja Kopernika, wspaniały gmach                         
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Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac 
Prezydencki, nie sposób wymienić 
więcej. Na końcu trasy, jakby uwień-
czeniem spaceru, jest słynna war-
szawska starówka. Tu na pierwszy 
plan wysuwa się  kolumna Zygmunta 
III Wazy, dalej rozpościera się widok 
na trasę W-Z oraz Stadion Narodo-
wy. Po prawej stronie natomiast, 
możemy podziwiać przepięknie, 
odbudowany Zamek Królewski, wy-
sadzony przez Niemców w odwecie 
za powstanie Warszawskie. Decyzję                
o odbudowie podjęto dopiero                     
w 1971 roku. Obecnie znajduje się 
w nim kilka tysięcy ocalałych orygi-
nalnych fragmentów architektonicz-
nych, rzeźb, obrazów, dzieł sztuki                                                               
i pamiątek historycznych.

Idąc dalej, ul. Świętojańską mija-
my Katedrę św. Jana Chrzciciela.                                                                                   
To w niej wygłaszał kazania Piotr 
Skarga, a Stanisław August Po-
niatowski zaprzysiągł Konstytucję                   
3 Maja. Tutaj także został odczyta-
ny akt fundacyjny Komisji Edukacji 
Narodowej. Wewnątrz napotykamy 
szereg zabytków, epitafia z popier-
siami sławnych Polaków, sarkofag 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
pomnik Stanisława Małachowskiego 
i szereg innych wartych zobacze-
nia zabytków. Opuszczając katedrę 
praktycznie wchodzimy na Rynek 
Starego Miasta, gdzie wita nas Sy-
renka Warszawska.

Wojenne zniszczenia starówki 
stanowiły 90% całości. W latach 50 
ubiegłego wieku podjęto decyzję 
o jej odbudowie. Dzisiaj możemy 
podziwiać wspaniałe kamienice, 

jak choćby ta „Pod Murzynkiem”,                   
a w nich liczne restauracje i ogródki, 
gdzie można odpocząć przy pysznej 
kawie. Znajduje się tutaj Muzeum Hi-
storyczne Miasta Stołecznego War-
szawy, które warto odwiedzić.

Udając się w dalszą drogę mo-
żemy dojść do Ogrodu Saskiego. 
Tuż przed ogrodem stajemy przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, to 
tutaj w arkadach Pałacu Saskiego                                                                              
w 1925 roku  złożono urny z procha-
mi żołnierzy polskich z wielu fron-
tów.  Znajdujemy się na Placu Pił-
sudskiego, gdzie podczas pierwszej  
wizyty w Polsce Papież Jan Paweł II 
w roku 1979 odprawił mszę świętą.

Nieopodal pomnik Marszałka Pił-
sudskiego. Wędrując po stolicy na-
potykamy wiele pałaców,   miejsc 
z ciekawą historią, wiele parków                                                     
i skwerów. Jest też coś, co nie-
mal na każdym kroku  przypomina                                
o bolesnej historii, o Powstaniu War-
szawskim. Mianowicie na niektó-
rych budynkach możemy dostrzec, 
pozostałe do dziś, ślady po poci-
skach. W miejscu skąd wywożono 
Żydów do obozów koncentracyj-
nych stoi pomnik, znajdziemy także 
tablice upamiętniające rejony walk 
poszczególnych batalionów oraz 
miejsc rozstrzeliwań warszawiaków. 
Uwidocznione są miejsca kanałów, 
którymi powstańcy przedzierali się 
z rejonów walk. Ogromne wrażenie 
robi nowoczesne, bardzo licznie od-
wiedzane przez turystów, Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Sugeruję 
odwiedzenie tego obiektu, można 
tam zobaczyć liczne pamiątki i filmy 
o tej narodowej tragedii,  posłuchać 
wypowiedzi nielicznych już osób, 
które przeżyły powstanie. W nie-
dzielę wejście do muzeum jest bez-
płatne.

W swoich planach turystycznych 
można również uwzględnić zwie-
dzanie Muzeum Wojska Polskiego, 
Muzeum Narodowe czy też Muzeum 
Archeologiczne. Warto zobaczyć 
Ogród Botaniczny założony w 1818 
roku należący do Uniwersytetu War-
szawskiego. W roku 1790 na tere-
nach wsi Powązki powstał obecny 
Cmentarz Powązkowski. Przy bra-
mie głównej widnieje tablica z wy-

kazem grobów osób zasłużonych dla 
polskiej kultury i nauki. Ale troszecz-
kę dalej jest Cmentarz Komunalny, 
dawny Wojskowy z licznymi miej-
scami pochówku m. in. Powstańców 
Styczniowych, obrońców Warszawy 
w roku 1920, a także z lat 1939 – 
1945, żołnierzy AK, harcerskich ba-
talionów „Parasol” i „Zośka”.  

Moi drodzy zbliża się wiosna i lato, 
chwyćmy więc za plecaki, mapy, 
przewodniki, wygodne buty i ruszaj-
my w trasę. Jeżeli ktoś już był w War-
szawie, nie szkodzi, można tu być 
przysłowiowe sto razy i ciągle zna-
leźć nowe „skarby”. To przecież nie 
tylko odwiedzenie stolicy ale fascy-
nujące spotkanie z historią.  I jesz-
cze jedno, na starówce znajduje się 
informacja turystyczna. Tam można 
zakupić przewodniki bądź otrzymać 
plan z zaznaczonymi najważniejszy-
mi obiektami – to informacja dla 
tych, którzy zapomną się przygoto-
wać. A ja już jestem w trasie i przy-
gotowuję materiały do następnego 
artykułu. Jak zwykle do spotkania na 
szlakach!   ■
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Z Banaue wyjechaliśmy następnego 
dnia rano po wycieczce na tarasy ry-

żowe. Trasa miała przebiegać przez Bon-
toc, w którym już byliśmy, a stamtąd do 
Sagady - naszego kolejnego celu. Droga 
Bontoc - Sagada uznawana jest za jedną 
z najniebezpieczniejszych na świecie: wą-
skie serpentyny, przepaście, nieutwardzo-
na nawierzchnia. Mieliśmy mieszane uczu-
cia co do tego. Już w Bontoc okazało się, 
że rankingi mogą mówić prawdę - w nocy 
osunęła się ziemia i droga była zabloko-
wana. Po 40 minutach stania w skwarze 
doczekaliśmy się - pirotechnicy i buldożer 
zrobili swoje i mogliśmy jechać dalej.

Widać, że filipiński rząd wziął sobie do 
serca niesławę tej trasy, bo droga okazała 
się być wielkim placem budowy. Została 
poszerzona i miejscami utwardzona. Nici 
z przygody. No nic, może w Sagadzie 
zdarzy się coś ciekawego. Swoją droga 
Elmer (o którym pisaliśmy ostatnio) zaga-

dany o tę drogę bardzo się zdziwił i stwierdził, że ona jest generalnie  
w porządku. Wskazał inną, na której sam się bał - Banaue - Mayoyao. 

Zostajemy w domku gościnnym Sagada Guesthouse, gdzie wspól-
nie z czwórką poznanych w jeepneyu Europejczyków zajmujemy 3 po-
koje. Tego dnia już tylko integracyjne: obiad, kolacja i toast piwny.  
W 6 osób zarezerwowaliśmy na następny dzień na rano 3 przewodni-
ków po leżącej nieopodal jaskini. Nie możemy się doczekać.

O 9 rano wyruszamy w 9 osób: 6 turystów i 3 przewodników - je-
den może mieć maksymalnie 2 „podopiecznych”. Początek jaskini 
to wielka pieczara, będąca kiedyś cmentarzem. Do niedawna była 
pełna drewnianych trumien, ale po trzęsieniu ziemi w latach 90-tych 
większość z nich spadła w głąb. Najstarsza trumna ma około 600 lat, 
a ostatnia osoba została tu pochowana w 1986 roku. Jeden z prze-
wodników powiedział, że marzy o byciu tu pochowanym, niestety 
nie będzie to już możliwe. Jaskinia jest teraz punktem turystycznym  
i władze miasta na to nie pozwolą. Schodzimy trochę w głąb i już widzi-
my, że będzie dużo adrenaliny. Przewodnicy rozpalają lampy gazowe 
i prowadzą nas przesmykami w głąb. Ślisko, ciasno, głęboko. Każdy 
błąd może być bardzo kosztowny. Bardzo łatwo jest się osunąć, a na 
mokrym wapieniu nasze sandały zachowują się jak na lodzie. Sandały 
lub klapki były rekomendowane przez przewodników zamiast butów 

SAGADA		FILIPINY

Filipiny
jezyk: filipiński, angielskistolica: Manilapowierzchnia: 300 000 km²liczba ludności: 92 340 000waluta: peso filipińskie

z Katarzynaą Matuszak i Kamilem Jaroszem
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Początek jaskini to wielka pieczara, 
będąca kiedyś cmentarzem.  

Do niedawna była pełna drewnianych 
trumien, ale po trzęsieniu ziemi w latach 
90-tych większość z nich spadła w głąb.

trekkingowych. Po namyśle zgadzam się z nimi - sandały szybciej 
się zdejmuje. Najlepszą przyczepność zapewniają bose stopy i tak 
też chodzimy po pół godzinie w jaskini, sandały natomiast chowa-
my do plecaków. W jaskini pełno jest nietoperzy, ale nie ma innych 
stworzeń - turystyka zniszczyła tu ekosystem. W zadeptanym gu-
anie nic nie żyje, więc łańcuch pokarmowy został przerwany. Poza 
tym jaskinia wydaje się nietknięta - nie ma tu barierek czy łańcu-
chów, a jedyną pomocą są 4 liny z węzłami: jedna do wspinania  
i 3 prowadzące w dół. Pierwsze zejście z liną było najtrudniejszym 
elementem wyprawy – wąski komin prowadzący kilka metrów  
w dół i konkretna sekwencja ruchów, które trzeba wykonać, żeby 
dostać się na dno. Pomyłka mogła oznaczać ześlizgnięcie ze skały, 
a wtedy już trzeba by liczyć na siłę własnych, trzymających linę rąk 
oraz pomoc przewodnika. Udało się jednak wszystkim bez proble-
mów. Widać strach ma wielkie oczy.

Mniej więcej w połowie drogi w jednej z komór jaskini jest nie-
wielkie jeziorko, wielkości basenu. Chętni pływają, reszta odpo-
czywa. Po około 30 minutach dochodzimy do miejsca, gdzie dalej 
już nie da się iść – jesteśmy około 150 metrów pod powierzchnią 
ziemi i choć niżej widać kolejne komory, to są zbyt niebezpieczne  
i nawet nasi przewodnicy nigdy tam nie weszli.

Wspinaczka na górę to już bułka z masłem. Wychodzimy na po-
wierzchnię zmęczeni, ale bardzo zadowoleni - była adrenalina, 
wspinaczka, ślizganie się po skałach. Był podziemny, naturalny ba-
sen, nietoperze i liny. I było tanio - 400 peso za osobę to praktycz-
nie nic. W Europie za taka przygodę trzeba by zapłacić co najmniej 
400 zł. No, ale w Europie taka jaskinia byłaby zamknięta dla ruchu 
turystycznego. Tu na szczęście można jeszcze zobaczyć prawdzi-
we jaskinie bez stu certyfikatów i pozwoleń. Było rewelacyjnie, 
osiągnęliśmy jeden z nieokreślonych celów wyjazdu. 

W Sagadzie zostajemy jeszcze jeden dzień. Spacerując po 
okolicy trafiamy na niewielki, ale uroczy wodospad Bokong. Sta-
nowi on miejsce zabaw okolicznych dzieci - skaczą z 5-metrowej 
skały i nurkują w lodowatej wodzie. Przysiadamy i leniwie przy-
glądamy się ich harcom. Następnie kierujemy się w stronę oso-
bliwości regionu - wiszącym trumnom, przyczepionym do skał 
na wysokości kilkudziesięciu metrów. Niestety, nie mieliśmy 
nikogo, kto mógłby nam o nich opowiedzieć. Przewodnicy po 
jaskini byli zbyt mało kontaktowi, a ich angielski niestety nie-
wystarczający. Wikipedia mówi, że trumny były wieszane wy-
żej, żeby były bliżej nieba. Ale czy to oznacza, że te schowane  
w jaskini mają być bliżej piekła? Nie wiemy. Będziemy jeszcze na 
ten temat dyskutować w drodze do Vigan – naszego kolejnego 
przystanku podczas tej podróży. ■

Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży 
przez Katarzynę i Kamila
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Substancje zawarte w bursztynie mają działanie 
przeciwbakteryjne – wykazał Igor Kaczmar-
czyk, laureat krajowego etapu 28. 
Konkursu Prac Młodych Naukow-
ców UE (EUCYS).

Coraz większa i coraz 
częściej występująca 
odporność bakterii na 
antybiotyki ograni-
cza ich przydatność. 
Eksperci obawiają 
się, że w przyszłości 
zakażenia bakteryj-
ne staną się nieule-
czalne, a operacji 
chirurgicznych nie 
będzie można prze-
prowadzać z powo-
du ryzyka infekcji. 
Dlatego tak ważne 
stają się alternatywne 
wobec antybiotyków 
metody zwalczania bak-
terii.

 
Bałtycki bursztyn od tysiącleci 

budził w ludziach ciekawość – choćby ze 
względu na właściwości elektrostatyczne, czy też 
na to, że jest ciepły w dotyku i pali się wydziela-
jąc przyjemny zapach. Uważano go za magiczny 
lek na schorzenia reumatyczne, astmę czy choro-
by układu nerwowego. Skamieniała żywica drzew 
rosnących przed 50 milionami lat miała też przy-
spieszać gojenie ran, a proszek bursztynowy roz-
sypany pod prześcieradłem – leczyć bezsenność. 
Mikołaj Kopernik przepisywał bursztyn na dolegli-
wości sercowe. Jednak terapeutyczne właściwości 
bursztynu nie zostały dostatecznie zweryfikowa-

ne naukowo - praktycznie nie ma 
współczesnych publikacji na ten 

temat.
 

Igora Kacz-
m a r c z y k a , 

a b s o l w e n t a 
III Liceum 

O g ó l n o -
k s z t a ł c ą -
cego im. 
M a r y n a r k i 
Wojennej RP 
w Gdyni za-
inspirował tekst 
angielskiego ency-
klopedysty Ephraina 

Chambersa z roku 1728. 
„W czasach epidemii 

dżumy ci, którzy praco-
wali przy wydobyciu i ob-

róbce bursztynu w Królewcu 
- nigdy nie byli zainfekowani” 

- przypomina.
 

W pracy „Amber Drug. Badanie wpły-
wu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych 
oraz kwasu 1,4-butanodiowego na wybrane mi-
kroorganizmy” młody naukowiec wykazał, że uzy-
skane z bałtyckiego bursztynu (oraz innych żywic 
kopalnych - jak bursztyn meksykański, kredowy 
bursztyn kanadyjski, gedanit i kopal kolumbijski) 
substancje czynne mogłyby zwalczać chorobo-
twórcze bakterie w rodzaju gronkowca złocistego, 
nie szkodząc pożytecznym mikroorganizmom jeli-
towym. Do szczególnie silnie działających związ-
ków należy kwas 1,4-butanodiowy. Potencjalnie 
możliwe byłoby opracowanie środków leczniczych 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap

Bursztyn 
pogromcą 
bakterii

Nie	obawiaj	się	mówić:
GŁUCHY	
Głuchym, podobnie jak słyszącym, zdarza się mówić 

przez sen. Robią to migając. Nie ma w tym nic dziwnego 
i zaskakującego - przekonywał dr Paweł Rutkowski w cza-
sie wystąpienia na konferencji z okazji obchodów 200-le-
cia Uniwersytetu Warszawskiego.

Język migowy nie jest językiem pantomimy. Ludzie               
z różnych krajów nie posługują się wspólnym, uniwersal-
nym kodem - przekonywał dr Rutkowski. Tak nie jest i nie 
może być z powodów historycznych, gdyż języki migo-
we zaczęły powstawać dopiero wtedy, kiedy powstały 
szkoły dla głuchych. Naukowiec wyjaśniał, że większość 
głuchych rodzi się rodzinach słyszących, dlatego nie 
uczą się języka migowego od rodziców, ale od swoich 
rówieśników.

 
W przypadku Polski język migowy jest ściśle związany 

z dziejami Uniwersytetu Warszawskiego - pierwsza szkoła 
dla głuchych w naszym kraju powstała w budynku dzisiej-
szego rektoratu w Pałacu Kazimierzowskim w 1817 roku. 
Stało się to rok po powstaniu Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Później szkoła przeniosła się na Plac Trzech Krzyży, 
gdzie funkcjonuje do dzisiaj jako Instytut Głuchoniemych.

 
Języki migowe zostały wymyślone przez osoby niesły-

szące - były to oddolne inicjatywy, powstające niezależnie 
w wielu krajach. Dlatego języki migowe z USA i z Wielkiej 
Brytanii, w przeciwieństwie do języków mówionych, są 
wzajemnie niezrozumiałe - przekonywał naukowiec.

 
Tylko niektóre symbole w języku migowym są uniwer-

salne - to tzw. znaki ikoniczne, które nawiązują kształtem 
do tego, do czego się odnoszą. To, że znaki migowe 
przypominają to, czego dotyczą, traktowane jest przez 
wiele osób jako forma pantomimy. Zdaniem naukowca 
jest to błędne podejście. Badacz przyrównał tę sytuację 
do dźwiękonaśladownictwa (onomatopei) w przypadku 
języków fonicznych. To, że część słów naśladuje dźwięki 
lub odgłosy, nie oznacza, że cały język foniczny jest oparty 
o taką zasadę. Podobnie w przypadku języka migowego. 
Tymczasem, znaki w językach migowych są w większości 
konwencjonalne, jak w przypadku języków fonicznych. 
Oznacza to, że należy się ich po prostu nauczyć na pamięć.

 
Wiele osób uważa niesłusznie, że język migowy jest 

prostym przełożeniem języków fonicznych. Tymczasem te 
pierwsze mają zupełnie inną gramatykę od języków fonicz-
nych. „To, że polscy głusi są w Polsce, nie znaczy, że mi-
gają polszczyznę” - opowiadał badacz. Zwrócił uwagę, że 
język migowy wykorzystuje przestrzeń w strukturach gra-
matycznych i nie ma wiele wspólnego z żadnym z języków 
mówionych. Dlatego nie należy dziwić się, że otrzymamy 
nieskładnie napisanego SMS-a od osoby głuchej, który 
wygląda jak od obcokrajowca. Związane jest to z tym, że 
język pisany dla większości głuchych nie jest pierwszym 
językiem. Tymczasem może to być osoba wykształcona,                                                                                                                  
z doktoratem. „Nie dajmy się zwieść pozorom!” - prze-
strzegał lingwista. Zinternalizowanym (pierwszym) języ-
kiem głuchych jest język migowy. Z tego samego względu 
głusi migają przez sen, podobnie jak słyszący przez sen 
mówią.

 
Naukowiec przybliżył również historię języka migowe-

go. W jego ocenie długo uznawano je w Polsce za prymi-
tywne, a nawet nieposiadające swojej gramatyki, bo ta jest 
inna niż w przypadku polszczyzny. „Równie dobrze mogli-

Źródło: Serwis Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap

i opatrunków na bazie opisanych w projekcie sub-
stancji – uważa autor.

 
Igor Kaczmarczyk jako jeden z trzech laure-

atów pierwszej nagrody krajowego etapu EUCYS 
będzie reprezentował Polskę podczas europej-
skich finałów EUCYS, które w wrześniu odbędą się                                                                                        
w Brukseli. 

Trzymamy kciuki a w czasie wakacyjnego poby-
tu nad Bałtykiem zbieramy BURSZTYNY!

byśmy powiedzieć, że język chiński czy angielski nie ma 
gramatyki, bo nie ma gramatyki polskiej” - skwitował. 
Przez 100 lat od połowy XIX do poł. XX wieku domino-
wała w edukacji głuchych doktryna oralistyczna. Według 
niej głusi mieli czytać z ust. Zakazywano im migania,                
a w szkołach zdarzały się przypadki wiązania rąk, by tej 
praktyce przeszkodzić.

 
„Bardzo wielu głuchych uważa, że ich historia to 

historia swoistej opresji ze strony słyszących, pole-
gająca przede wszystkim na tym, że język migowy 
był spychany na margines, usuwany z pola widzenia” 
- mówił naukowiec. Jednym z argumentów jego prze-
ciwników było to, że za pomocą migowego nie da się 
wypowiedzieć złożonych kwestii, np. nie da się migać 
o fizyce jądrowej. Nic bardziej mylnego - głusi komu-
nikują się o wszystkim. „Nawet na tematy, o których 
większość z państwa, z całym szacunkiem, nie ma zie-
lonego pojęcia” - mówił naukowiec. „Język ten niczemu 
nie przeszkadza” - dodał.

 
Obecnie	 języki	 migowe	 stają	 się	 coraz	 bardziej	

popularne.	 Amerykański	 język	 migowy	 jest	 czwar-
tym	najczęściej	wybieranym	 językiem	obcym	na	uni-
wersytetach	w	USA.	Wybierają	go	osoby	słyszące,	co	
wynika	 z	 dużej	 świadomości	 społecznej.	 Jak	 zauwa-
żył	badacz,	w	Polsce	nadal	często	język	migowy	jest	

stygmatyzowany.	 Jednocześnie	 dr	 Rutkowski	 zachęcił	
studentów	UW	do	uczenia	 się	polskiego	 języka	migo-
wego,	który	wykładany	jest	w	formie	lektoratu.

 
„Nie bójmy się i nie zamykajmy na kontakty z głuchymi” 

- zachęcał naukowiec. Język migowy bywa też praktyczny 
w życiu codziennym - można rozmawiać ze sobą na odle-
głość, przez szybę, czy w czasie wykładu z dwóch końców 
sali.

 
Dr Rutkowski przekonywał, że nie należy obawiać się 

określania osób niesłyszących słowem „głusi”, mimo że 
w powszechnej świadomości to pierwsze uważane jest za 
bardziej delikatne. „Autodefinicja głuchych jest taka, że 
chcą budować swoją tożsamość na tym jacy są, a nie jacy 
nie są” - mówił naukowiec. „My tutaj obchodzimy 200-le-
cie Uniwersytetu Warszawskiego, a nie Uniwersytetu-Nie-
krakowskiego. Tak samo jest z głuchymi. Jeżeli boją się 
państwo używać słowa GŁUCHY, to niech się państwo nie 
boją. To jest słowo jak najbardziej przez samych głuchych 
akceptowane”.
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Przestrzeń publiczna musi uwzględniać po-
trzeby różnych osób aby każdy z nas mógł 
czuć się komfortowo i korzystać z niej bez 
przeszkód. Pierwsze kroki stawia z nami Teatr 
Polonia w Warszawie. Zostały tam przygoto-
wane łazienki gdzie znajdziecie półeczkę, na 
której można wygodnie rozłożyć wszystkie ak-
cesoria potrzebne do wymiany woreczka oraz 
dodatkowy kosz na śmieci. Łatwo rozpoznacie 
tę toaletę po specjalnej naklejce na drzwiach. 
Okazując kartę stomika, macie pierwszeństwo 
do skorzystania z niej. Nie pozostaje nic inne-
go jak sprawdzić repertuar.

Komfort stomika to także bezstresowe podró-
żowanie. Rozpoczęta w listopadzie 2015 współ-
praca Fundacji STOMAlife z Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego owocuje szkoleniami dla pracowników 
Polskich Portów Lotniczych i trwa. Każda z osób, 
kontrolujących podróżnych będzie wiedziała 
czym jest stomia, jakiego sprzętu się używa, cze-
go można się spodziewać w bagażu podręcznym, 
do czego służy karta stomika a co najważniejsze 
jak przeprowadzić kontrolę aby była sprawna                            
i skuteczna. Bo kontrolę musi przejść każdy.                                                         
Bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze.

Pamiętacie Omira? On także nie próżnuje 
i pokazuje, że kangurki są wśród nas. Dzięki 
uprzejmości Polskich Kolei Linowych spędzili-
śmy z nim cały dzień na Gubałówce. Były roz-
mowy i zdjęcia. Zadaliście nam mnóstwo pytań, 
na które chętnie odpowiadaliśmy. Spotkamy się 
jeszcze nie jeden raz, więc wypatrujcie Omira. 
Będzie pojawiał się w różnych miejscach Polski.

Na	mapie	pojawia	się	kolejny	PKS	
STOMAlife.	Bezpłatny punkt dla sto-
mików i innych osób poszukujących 
praktycznych informacji na temat 
stomii działa teraz także w Elbląskim 
Szpitalu Specjalistycznym:
ul.	 J.A.	 Komeńskiego	 35.	 Przed	

wizytą	wystarczy	się	zarejestrować	
dzwoniąc	pod	numer	607 330	744.

Stomików przybywa, nie tylko w Polsce, na 
całym świecie. Wysoka jakość życia po operacji 
jest priorytetem. Najlepsze rozwiązania znaj-
duje się po wymianie doświadczeń w większej 
grupie, do tego w międzynarodowej. Tak na-
rodził się pomysł stworzenia organizacji World 
Council of Enterostomal Therapists i cyklicz-
nych spotkań. Tegoroczny odbył się w RPA. 
Kolejny już za dwa lata w Indonezji. Zaprasza-
my serdecznie do Polski.
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12 lipca 
• Świę tych Piotra i Pawła

1 czerca 
• Międzynarodowy 

Dzień Dziecka

9 czerca 
• Chińskie Święto Smoczych 

Łodzi 

10 czerca 
• Wniebowstąpienie Pańskie

14 czerca  

• Światowy Dzień Krwiodawcy

19 czerca  

• Zes łanie Ducha Świę tego na 

Aposto łów, Pięćdziesią tnica

20 czerca  

• Pierwszy dzień lata. Najd łuż-

szy dzień roku

23 czerca  
• Dzień Ojca

• Noc świętojańska

29 czerca 
• Uroczystość Świę tych Aposto łów  

Piotra i Pawła

1 sierpień

• Narodowy Dzień Pamięc i 

Powstania Warszawskiego

6 sierpień

• Przemienienie Pańskie

15 sierpień 

• Wniebowzięcie Najświę t-

sze j Maryi Panny

Święta Wojska Polskiego

19 sierpień 

• Przemienienie Pańskie

28 sierpień 

• Zaśnięcie Bogurodzicy

31 sierpień 

• Dzień Solidarnośc i  

i Wolnośc i

Sierpień

Czerwiec Lipiec

2016
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Każda chwila wolna od pracy zawo-
dowej i innych obowiązków powinna 
być gorliwie wykorzystana na gimna-
stykę i masaż, a przedtem jeszcze na 
przygotowanie sobie odpowiednich 
warunków do tej gimnastyki i masażu. 
Żadnej, proszę Państwa, improwiza-
cji. Nawet w sferze psychiki, która też 
poddawana jest swoistemu rozmaso-
wywaniu. Relaks bowiem ma nas do-
prowadzić do tego, żebyśmy się niczym 
za bardzo nie przejmowali. Typem lan-
sowanym przez tego rodzaju popularne 
poradniki jest po prostu zdrowy wyspa-
ny idiota. Jedynym obiektem zaintere-
sowania powinno być dla niego własne 
ciało. Naturalnie przyda mu się garść 
informacji o świecie zewnętrznym – re-
daktorzy (podobno „eksperci”) zadbali, 
żeby je dostał. Otóż: „pies jest wiernym 
towarzyszem”, „naturalne oświetlenie 
rozjaśnia pokój”, „ustaw meble tak, 
żeby nie przeszkadzały”, „napawaj się 

pięknem przyrody”, „zepsute produk-
ty wyrzucaj”. Słusznie, tylko po co to 
wszystko tłumaczyć z angielskiego? 
Czyżbyśmy krajowymi siłami nie mogli 
zdobyć się na komunikat, że „w cza-
sie oddechu wprowadzamy do płuc 
powietrze”? I czy trzeba aż z ojczyzny 
Newtona importować wiadomość, że 
mózg składa się z dwóch półkul, przy 
czym lewa odpowiedzialna jest za „za-
jęcia wymagające myślenia, na przy-
kład rozwiązywanie krzyżówek”? Nie 
mam nic przeciw krzyżówkom, ale to, 
że tylko one figurują tutaj jako przykład 
umysłowego wysiłku, jest charakte-
rystyczne. W czasie relaksu, owszem, 
dopuszczalna jest jeszcze muzyka. Ale 
koniecznie łagodna, cicha, mile towa-
rzysząca przysiadom. A już zupełnym 
milczeniem pominięte są takie fanabe-
rie, jak odwiedzanie galerii sztuki, słu-
chanie odczytów, chodzenie do teatru 
czy rozmowy z kimś, kto potrafi mówić 

Między	 odpoczynkiem	 a	 relaksem	 zachodzą	
głębokie	 różnice. Człowiek odpoczywający robi 
to, na co ma ochotę – chce spać, to śpi, łazić po 
lesie, to łazi, czytać Joyce’a, to czyta Joyce’a.                                                                                     
W	relaksie	taka	samowola	jest	niedopuszczalna.

nie tylko o zjedzonych kaloriach. Książ-
kę zaleca się w czasie relaksu dwa razy, 
w obu przypadkach jako zło konieczne. 
Wieczorem, kiedy oczy się jeszcze nie 
kleją, „zacznij czytać jakąś pogodną 
książkę, aż poczujesz senność” i przy 
pakowaniu walizki przed wyjazdem: 
„zabierz ze sobą książkę, żeby uniknąć 
nudy w czasie długiej podróży”... Na 
koniec wyznanie osobiste. Bardzo lubię 
wypoczywać. Może nawet za bardzo. 
Nigdy natomiast nie uprawiałam relak-
su. Nie miałam więc pojęcia, co w ten 
sposób tracę. Teraz przynajmniej wiem.

Wisława Szymborska

Felieton „W szponach relaksu” ukazał 
się w 1998 r. w Gazecie Wyborczej nr 19,                           
s. 17 jako komentarz do książki Relaks – 101 
praktycznych porad, tłum. z ang. Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1998.
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W szponach RELAKSU



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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