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Smaki lodów 
a osobowość!
Lody,	 lody	 dla	 ochłody	 nie	 tylko	 w	 letni	

dzień.	 To	 smakołyk	 powszechny	 i	 lubiany	 na	
całym	świecie.	Ciekawostką	o	nim	 jest	 to,	 że	
wybór	smaku	powiązany	jest	z	cechami	naszej	
osobowości...	

Uzależniony od 
muzyki! Uratowany 
dzięki stomii!
-	wywiad	z	Pawłem	Pawłowskim

O	 jego	 nieszczęśliwym	 wypadku...po-
tem	stomii	i	życiu,	które	trwa.	Jest	piękne	
i	nastraja	go	do	myślenia	o	dobrej	przy-
szłości.

Nie prowokuj życia
-	wywiad	z	Katarzyną	Glinką

Zawsze	promienna	i	energetyczna.	Uwiel-
biana	 aktorka	 przez	 widzów	 telewizyjnych	
oraz	 teatralnych.	Opowiada	co	 jest	w	życiu	
ważne,	 jaki	 wpływ	 miała	 choroba	 i	 śmierć	
ukochanego	taty	oraz	dlaczego	osoby	bliskie	
są	tak	ważne	i	kluczowe	w	życiu.	  

15   Życie	ze	stomią

103   Doniesienia

6   Znani
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Tego	lata	na	„Dzień	Dobry”	chciałam	Państwu	opisać	jedną	z	letnich	historii,	ale	
gdy	o	tym	pomyślałam	w	mojej	głowie	pojawiła	się	i	zaczęła	natrętnie	prześladować	
mnie	 „historia	 jednej	 znajomości”	 i	 głos	Klenczona:	 „Morza	 szum,	ptaków	 śpiew,	
złota	plaża	pośród	drzew	–	wszystko	to	w	letnie	dni	przypomina	ciebie	mi…”	A	co	
przypomina	lato	Państwu?	Może	nie	morze,	tylko	PO	PROSTU	lody…	Lody	na	paty-
ku,	śmietankowe	i	te	we	wszystkich	kolorach	tęczy?	Przecież	te	letnie	smakołyki	są	
kwintesencją	lata!	Kojarzą	się	nam	z	dzieciństwem,	z	nagrodą	za	dobre	świadectwo	
lub	sprzedawcą	chodzącym	po	plaży	z	przenośną	lodówką,	który	w	upalne	dni	gło-
śno	 zachęcał	do	 zakupu:	 „Lody,	 lody!	Komu	 lody	dla	ochłody?!”	No	 i	 oczywiście	
z	palcami	lepkimi	od	słodyczy	oraz	poplamionymi	koszulkami.	PO	PROSTU	pysznie!	
PO	PROSTU	wakacyjnie!	PO	PROSTU	radośnie!

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
Bianca-Beata Kotoro

LATO	–	to	hasło	sprawia,	że	w	głowie	każdego	z	nas	pojawiają	się	wspomnienia	
miejsc,	które	w	ciągu	minionych	letnich	dni	odwiedzaliśmy.	To	nie	tylko	obrazy,	ale	
także,	smaki,	dźwięki	–	i	zapachy.	Koncentrując	się	na	zdjęciach	–	obrazach,	często	
lekceważymy	pozostałe	zmysły,	a	przecież	one	także	tworzą	nasze	wakacyjne	wspo-
mnienia.	Dla	mnie	taką	„proustowską”	magdalenką	maczaną	w	kubku	lipowej	herba-
ty	-	jest	obieranie	żółtej	fasolki	szparagowej	zerwanej	na	działce.	Za	każdym	razem,	
gdy	to	robię	przed	oczami	staje	mi	obraz	mojej	ukochanej	babci	Ani,	która	siedzi	na	
turystycznym	krzesełku	na	polu	namiotowym	w	Świnoujściu	 i	obiera	fasolkę,	którą	
przywiozła	z	działki	w	Lesznie.	

Rosenbaum	w	genialnej	książce	„Zapachy	miast”	odwiedza	najbardziej	znane	za-
kątki	świata	–	od	Francji,	przed	USA,	Tajlandię	czy	Meksyk,	ale	zamiast	na	zabytkach	
skupia	się	na	zapachach	i	smakach.	Opisy	ulic	Paryża	po	deszczu	czy	świeżej	kawy	
z	bajglem	na	nowojorskiej	5-th	Avenue,	szaszłyków	z	ananasem	i	drapiących	w	język	
ostrych	papryczek.	Może	tego	lata	Państwo	także	spróbujecie	w	ten	sposób	podró-
żować:	wąchając,	smakując,	dotykając,	wsłuchując	się	w	dźwięki	muzyki,	granej	na	
rogach	ulic…	PO	PROSTU	wchłaniajcie	letni	czas	wszystkimi	zmysłami.

Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ
Agnieszka Fiedorowicz

Lato	to	dla	wielu	czas	odpoczynku.	W	naszych	magazynie	zachęcamy	Was	do	po-
dróży,	tych	bliskich	i	dalekich.	Do	poznawania	ludzi,	ale	też	chwili	wglądu	w	siebie	
samych.	Szczególnie	polecam	historie	stomików,	którzy	się	nie	poddali	i	żyją	pełnią	
życia.	Dla	Fundacji	STOMAlife	to	lato	nie	będzie	pełne	lenistwa	i	odpoczynku.	Od	
roku	aktywnie	walczymy	o	dobre	dla	wszystkich	stomików	zapisy	ustawy	o	zaopa-
trzeniu	w	sprzęt	medyczny.	Choć	wiele	nas	niepokoi	w	propozycjach	Ministerstwa	
Zdrowia,	to	liczymy,	że	na	końcu	zostanie	wysłuchany	głos	rozsądku,	głos	pacjentów.

Życzę	wszystkim	pięknego	lata	pełnego	ciekawych	wydarzeń.	I	obojętnie	czy	spę-
dzicie	wakacje	na	egzotycznych	wyspach,	czy	zwiedzając	Polskę	bawcie	się	dobrze.	
I	nie	zapomnijcie	zapakować	do swojej kosmetyczki karty stomika :)

Wydawca Po Prostu ŻYJ
Fundacja STOMAlife
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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.

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. 

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

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

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 wyło-
nioną stomią. „Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

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

prof.	dr	hab	Zoran	Stojčev
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. W pracy zawodowej łączy aktywność 
chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest 
autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i za-
granicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń 
leczonych na prowadzonych przez Niego oddziałach. Mimo 
różnorodnych wyzwań jakie przed sobą stawia, znajduje tak-
że czas na działalność dydaktyczną. Macedończyk z urodze-
nia, Polak z wyboru.
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Dorota Minta
Psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu 
Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomic-
znej we Wrocławiu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warsza-
wie. Prowadzi szkolenia i warsztaty uczące asertywności, komu-
nikacji interpersonalnej, kreatywności i rozwoju osobistego. 
Autorka publikacji prasowych i ekspert w zakresie tematów psy-
chologicznych w mediach. Wykładowca psychologii na SGGW  
w Warszawie.

Marcel	Klimczak
Studiował nauki społeczne na UKSW w Warszawie. Trener 
i konsultant biznesu z dwudziestoletnim stażem pracy w za-
wodzie. Z zamiłowania muzyk, chórmistrz. Od lipca 2015 
mieszka w USA, gdzie realizuje swoją miłość do muzyki budu-
jąc kościelne organy.

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

Aleksander	Hepner	
Człowiek renesansu: z wykształcenia dziennikarz i ratownik 
medyczny. Jako reporter, dziennikarz a potem redaktor pra-
cował m.in. w Polskim Radiu Olsztyn, Gazecie Olsztyńskiej, 
SuperExpressie, Życiu Warszawy, CKM-ie oraz Maximie. Au-
tor reportaży z Zachodniego Brzegu Jordanu, Strefy Gazy 
i Syrii. W 2010 roku podjął pracę ratownika medycznego m.in. 
w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym 
w Warszawie oraz podwarszawskim pogotowiu ratunkowym. 
Obecnie paramedyk South Central Ambulance Service. 
Chętnie dzieli się swoją wiedzą i szkoli ratowników medycz-
nych. Przywiązuje ogromną uwagę do skutecznej komunikacji 
z pacjentami.

Renata	Greń
Stylistka i edukatorka. Z pierwszego wykształcenia fizjote-
rapeutka. Łączy sztukę stylizacji z wiedzą i wykształceniem 
medycznym. Na co dzień doradza wymagającym klientom 
jak ubierać się z klasą, stosownie do swojej roli i pozycji zawo-
dowej. Doradza jak funkcjonalnie zorganizować przestrzeń 
prywatno-zawodową. Współwłaściciel cenionej firmy szkole-
niowej Greń Communication. Krakuska z dziada pradziada, 
która całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.

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

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.
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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.

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.

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.

Dorota	Romanowska
Szefowa działu nauka „Newsweeka”. Pracowała w dzienniku 
telewizyjnym „Obserwator”, gdzie przygotowywała m.in. re-
portaże na temat aktualnych wydarzeń w kraju. Była zastęp-
cą szefa działu Kraj w gazecie codziennej „Obserwator Co-
dzienny” i zastępcą szefa działu Zdrowie-Nauka w tygodniku 
„Wprost”. W Newsweeku pracuje od początku jego powsta-
nia, od 2001 r. Od 2007 roku jest członkiem Rady Upowszech-
niania Nauki przy Polskiej Akademii Nauk. Jest zastępcą 
przewodniczącej Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia.

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.

Ewa	Pągowska
Zawód wyuczony: ekonomistka a wykonywany: dziennikar-
ka. Specjalizacja: psychologia, zdrowie, parenting. Współ-
pracuje m.in. z Wysokimi Obcasami, Zwierciadłem, Sensem, 
Dzieckiem i Coachingiem. Była redaktorką w Cosmopolitan, 
wydawcą serwisu Mamazone.pl oraz DJ’em w radiu. Hobby: 
chodzenie po górach, planszówki i literatura dziecięca.
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Wywiad	z	Katarzyną	Glinką

Nie prowokuj

Rozmawia:	
Bianca-Beata Kotoro

Aktorka	 filmowa,	 teatralna	 i	 telewizyjna.	
Dorastała	w	Dzierżonowie.	

Absolwentka	Państwowej	Wyższej	Szkoły	
Filmowej,	Telewizyjnej	i	Teatralnej	w	Łodzi	
na	kierunku	aktorstwo.	Grała	na	scenach	
Teatru	 im.	 S.	 Jaracza	w	Olsztynie,	 a	 na-
stępnie	w	Teatrze	Polskim	w	Warszawie,	
obecnie	 związana	 z	 Teatrem	 Kwadrat	
w	Warszawie.

Po	raz	pierwszy	na	ekranie	pojawiła	się	w	2002	
roku	w	epizodycznej	roli	w	serialu	„Samo	życie”.	
Następne	 były	 role	 w	 produkcjach:	 „Pierwsza	
miłość”	(2004),	„Panienki”	(2004),	„Zakręcone”	
(2005),	„Francuski	 numer”	 (2006),	„My	 baby” 
(2006),	 „Dlaczego	 nie!”	 (2007).	 W	 2007	 roku	
zaczęła	 wcielać	 się	 w	 postać	 Kasi	 Górki	 w	 se-
rialu	emitowanym	przez	telewizję	TVP2	„Barwy	
szczęścia”.	 Jej	 bohaterka	 to	 przedsiębiorcza,	
zdecydowana,	 lecz	 przy	 tym	 niezwykle	 dobro-
duszna	właścicielka	klubu	fitness.	Potem	zagrała	
w	 serialu	 „Tancerze”,	 natomiast	 dwa	 lata	 póź-
niej	pojawiła	się	w	dwóch	komediach:	„Wyjazd	
integracyjny” i „Och,	Karol	2”.	Kolejnymi	rola-
mi	były:	Lenka	Lipowska	w	„Od	pełni	do	pełni”	
(2012),	Marta	we	„Wkręceni”	(2013),	Małgorzata	
w „Karol,	który	został	świętym”	(2014),	Domi-
nika	 w	 „7	 rzeczy,	 których	 nie	 wiecie	 o	 face-
tach”	(2016).	

Wzięła	 udział	w	 programie	 rozrywkowym	TVP2	
„Gwiazdy	 tańczą	na	 lodzie”	gdzie	 zajęła	 trze-
cie	 miejsce	 oraz	 udział	 w	 programie	 „Taniec	
z gwiazdami”,	gdzie	ze	swoim	tanecznym	part-
nerem	Stefano	Terazzino	 zajęła	drugie	miejsce.	
Chodzi	 oczywiście	 o	 ciepłą,	 zawsze	 promienną	
i	energetyczną	Katarzynę	Glinkę.
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Bianca-Beata	Kotoro:	Kasiu,	na	po-
czątek,	dla	rozgrzewki	przed	innymi	py-
taniami	-	słyszysz	słowo	TABU	i	pojawia	
się	co?

Katarzyna	 Glinka:	 To	 ma	 być	 roz-
grzewka?	 (śmiech).	 Daj	 mi	 chwilę.	
Wbrew	 pozorom	 zadałaś	 trudne	 py-
tanie...	Wydaje	mi	się,	że	to	są	tematy,	
których	 się	 wstydzimy,	 o	 których	 nie	
chcemy	mówić,	które	są	dla	nas	skom-
plikowane,	 które	 są	 społecznie	 nieak-
ceptowane...	Najczęściej	jest	coś	takie-
go,	że	jak	tego	nie	wypowiemy	-	to	tego	
po	prostu	nie	ma.

B-BK:	Och,	w	tym	magicznym	myśleniu	
to	jesteśmy	mistrzami.

KG:	 Tak!	 Przecież	 wokół	 panuje	 ta-
kie	 przeświadczenie.	 Oczywiście	 tak	
naprawdę	w	tym	żyjemy,	ale	nie	wypo-
wiadamy.	Udajemy	sami	przed	sobą.	To	
w	gruncie	rzeczy,	finalnie	robi	nam	dużo	
gorzej.	
Myślę,	 że	niestety	w	Polsce	 społecz-

nie,	 taka	 postawa	 jest	 silnie	 zakorze-
niona,	 bo	 o	 trudnych	 tematach	 lepiej	
w	 dalszym	 ciągu	 nie	 rozmawiać,	 lepiej	
nie	 zabierać	 głosu,	 lepiej	 nie	 pokazy-
wać,	że	się	ma	odmienne	zdanie.

B-BK:	Doświadczyłaś	tego?

KG:	Nie	raz!	Wystarczy	popatrzeć	na	
całe	social	media,	jak	bardzo	ludzie	nie	
znoszą	 inności	 w	 jakiejkolwiek	 formie.	
W	 związku	 z	 tym	ubieramy	 się	w	 takie	
klosze	i	udajemy,	że	tematu	nie	ma.
Jestem	 zdania,	 że	 jest	 to	 absolutny	

błąd	 jaki	popełniamy	 i	 to	do	tego	bar-
dzo	często.	No	cóż,	ale	tak	jest.

B-BK:	 Może	 jednak	 coś	 to	 czasem	
zmienia?

KG:	Myślę,	że	skrajne	sytuacje	życio-
we,	 kiedy	 tak	 naprawdę	 ziemia	 zwali	
nam	 się	 spod	 nóg	 i	 tak	 naprawdę	 nie	
mamy	wyjścia.	To	najczęściej	powoduje,	
że	się	otwieramy,	że	wychodzimy	z	tych	
swoich	kloszy	i	skorup.

B-BK:	A	wtedy...

KG:	 Zaczynamy	 mówić	 o	 tematach,	
które	są	dla	nas	trudne.	Patrząc	po	naj-
bliższych	 i	w	ogóle	po	 ludziach,	którzy	
są	 w	 trudnych	 sytuacjach	 i	 zaczynają	
o	tym	mówić,	widać	jak	spada	z	nich	cię-
żar	noszony	przez	 lata.	Dopiero	wtedy	
widać	jak	to	naprawdę	potrafi	zaburzać	
nam	życie.	To	smutne,	że	dopiero	jakaś	

trud-
na	 sytu-
acja	życiowa	
powoduje,	 że	 się	otwieramy	
i	 potrafimy	 finalnie	 zmienić	
swoje	 nastawienie.	 Niestety	
w	Polsce	jest	wiele	tematów,	
które	 są	 kontrowersyjne.	
Trudne	 tematy	 nas	 różnią.	
Jesteśmy	 zamknięci	 na	 każ-
dego	 rodzaju	 inność	 i	 kom-
pletnie	nie	szanujemy	czyje-
goś	odmiennego	zdania.

B-BK:	 Według	 Ciebie,	
tabu	numer	jeden	w	naszym	
kraju?

KG:	 O	 dziwo,	 w	 dalszym	
ciągu	choroba,	mimo	że	cza-
sy	się	zmieniają	 i	wydawało-
by	się,	iż	ludzie	dzisiaj	trochę	
odważniej	 o	 tym	mówią.	 To	
jednak	 bardzo	 trudny	 pro-
ces.

B-BK:	A	inne?

KG:	Myślę,	 że	badania,	odmienności	
seksualne,	 czy	 in	 vitro!	 To	 jest	 w	 dal-
szym	ciągu	ogromne	tabu.	Wolimy	nie	
mówić,	 nie	 słyszeć	 i	 nie	 wiedzieć,	 że	
dziecko	sąsiadów	pochodzi	z	in	vitro!.

B-BK:	Jak	to	przełamywać?

KG:	 Na	 szczęście	 powstają	 instytu-
cje	 i	 organizacje,	 które	 mają	 ochotę	
i	 chcą	 zmieniać	 myślenie	 ludzi.	 Uczyć	
ich,	edukować	 i	 redukować	 lęki	wywo-
łane	zazwyczaj	niewiedzą.	Ciężka	praca	
przed	 nimi,	 bo	 skoro	 jesteśmy	 przez	
lata	 wychowywani	 w	 danym	 myśleniu,	
to	moim	zdaniem	nie	jest	to	coś,	co	się	
wydarzy	z	dnia	na	dzień.	Oczywiście	lu-
dzie	postawieni	w	 trudnych	 sytuacjach	
diametralnie	 zmieniają	 swoje	myślenie,	
ale	trudno,	żeby	cała	Polska	teraz	miała	
stanąć	w	obliczu	trudnego	wydarzenia.

B-BK:	Proces	szokowy?

KG:	 Myślę,	 że	 tak.	 Wiem	 to	 z	 do-
świadczenia,	 ponieważ	mój	 tata,	 który	
jak	 wiesz	 przegrał	 walkę	 z	 rakiem,	 był	

mężczyzną,	 którego	 nie	 wyobrażałam	
sobie	 na	 diecie.	 Nie	 wyobrażałam	 so-
bie,	że	będzie	się	zdrowo	odżywiał,	rzu-
ci	palenie	z	dnia	na	dzień,	że	finalnie	uda	
się	 do	 psychologa.	 To	 było	 absolutnie	
niewyobrażalne!	Przecież	chodzenie	do	
psychologa	czy	do	psychiatry	w	Polsce	
w	 dalszym	 ciągu	 traktowane	 jest	 jako	
rodzaj	 upośledzenia,	 braku	 męsko-
ści	 -	 to	 też	 jest	 mocno	 zakorzenione.	
Wcześniej	mówił,	 że	 jak	ma	umierać	 to	
szybko,	 już,	natychmiast.	Ale	 jak	stanął	
w	 obliczu	 choroby,	 to	 każdy	 dzień	 był	
ważny	 i	 chciał	 o	 niego	walczyć	 i	 zmie-
niać	wszystko	co	mógł.

B-BK:	 Czy	 ta	 jego	 zmiana	 wpłynęła	
również	na	ciebie?

KG:	Jeżeli	chodzi	o	mnie,	to	bardziej	
w	 procesie	 światopoglądowym.	 Dla	
mnie	było	to	bardzo	ciekawe	doświad-
czenie,	bo	żyłam	w	przekonaniu,	że	on	
nigdy	nic	nie	zmieni	w	swoim	życiu.	Miał	
charakter	 bardzo	 stanowczy	 i	 nieprze-
jednany.	Uważał,	że	tak	jak	on	myśli,	to	
myśli	 tak	 cały	 świat!	 I	 nagle	 widziałam	
takie	 procesy	 i	 zmiany!	Nauczyło	mnie	
to,	aby	próbować	cenić	zdrowie	jak	się	

„                                   
Nie prowokuj 

i	dalej	ciesz	się	tym,	
co	masz,	bo	to	jest	
najcenniejsze!
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je	ma	i	dokonywać	zmian	na	bieżąco.	Jak	mnie	dopada	jakiś	
straszny	kryzys	i	wydaje	mi	się,	że	jest	bardzo	źle	–	to	mówię	
sobie:	NIE	PROWOKUJ	I	DALEJ	CIESZ	SIĘ	TYM,	CO	MASZ,	
BO	TO	JEST	NAJCENNIEJSZE!

B-BK:	Stawia	na	nogi!

KG:	 Tak,	bardzo!	Śmierć	 taty	 trzy	 lata	 temu	 jest	 jednym	
z	powodów,	dla	których	jeszcze	bardziej	cenię	życie.	Innym	
bardzo	ważnym	momentem	było	urodzenie	dziecka.	Zdałam	
sobie	 sprawę,	 że	 tego	 szkraba	 trzeba	 wychować.	 Zdrowa	
głowa,	to	zdrowy	organizm.	Staram	się	o	to	dbać,	żeby	ten	
duet	funkcjonował	dobrze.

B-BK:	Jak	dbasz?

KG:	 Codziennie	 ćwiczę	 i	 robię	 to	 dla	 swojej	
głowy!!!	 Podkreślam	 głowy!	 Porcja	 endor-
fin	robi	swoje,	poza	tym	nie	odmawiam	
sobie	przyjemności,	 uwielbiam	sło-
dycze,	 kocham	 lody,	 szczególnie	
teraz	 latem.	Jeśli	mam	ochotę,	
to	 sprawiam	 sobie	 tę	 przy-
jemność,	 nie	 robiąc	 sobie	
w	głowie	wyrzutów	 sumie-
nia.	 Mimo	 że	 generlanie	
prowadzę	zdrowy	tryb	ży-
cia	i	stosuję	zbilansowaną	
dietę.

B-BK:	Czyli?

KG:	Dużo	warzyw,	owo-
ców,	 ryb	 i	 oksydantów,	 to	
powoduje,	 że	 dobrze	 się	
po	 nich	 czuję.	 Dzięki	 temu	
mogę	 pozwolić	 sobie	 na	 te	
wspomniane	 przyjemności,	
tak	 zwane	 grzeszki	 słodyczowe	
(śmiech).

B-BK:	Dajesz	więc	swojemu	dziecku	dobry	
przykład.

KG:	Bardzo	się	staram.	Nie	tylko	kulinarny,	mam	nadzieję	
(śmiech).	Wiem	 jak	sama	zostałam	ukształtowana,	 jacy	byli	
moi	rodzice	i	dlatego	wiem	jak	ważne	jest,	żeby	dawać	do-
bry	przykład	dziecku.	One	uczą	się	patrząc	na	nas.	Jak	wi-
dzę,	 że	 syn	 zaczyna	wstawać	 humorzasty,	 z	 nadetną	miną	
i	nie	mówi	mi	dzień	dobry	-	to	wtedy	zaczynam	od	siebie!	
Może	ja	ostatnio	byłam	smutna,	humorzasta...	Myślę,	że	to	
jest	duża	lekcja	do	odrobienia	dla	nas	wszystkich.	Przecież	
tak	często	mówimy	„jesteś	niegrzeczny,	jesteś	niegrzeczny,	
no	popatrzcie	wszyscy	jaki	on	jest	niegrzeczny...”

B-BK:	I	nie	myślimy	o	tym	finalnie,	że	dzieci	naśladują	nas.

KG:	Że	uczą	się	pewnych	zachowań,	schematów.	Czerpią	
z	najbliższego	otoczenia.	Są	jak	gąbka.

B-BK:	Czyli	mamy	zacząć	od	siebie?

KG:	Tak,	tak,	tak!	Jak	wiesz	moje	życie	podczas	choroby	

i	 śmierci	 taty	 nie	było	usłane	 różami.	W	 tym	czasie	 zaczął	
się	 rozwód	z	mężem.	Przestałam	myśleć,	kto	co	zrobił,	 jak	
inni	się	zachowali,	co	zrobili	nie	tak.	Dla	mnie	to	był	taki	mo-
ment,	że	powiedziałam:	dobrze,	to	 ja	zacznę	może	od	sie-
bie.	Śmierć	taty,	dużo	wspomnień,	to	są	te	momenty,	kiedy	
wraca	dzieciństwo	 i	przypomniałam	sobie	 te	nasze	wspól-
ne	 życie	 i	 doszłam	 do	wniosku,	 że	 jestem	do	 taty	 bardzo	
podobna.	 To,	 co	mi	 się	w	nim	nie	podobało,	 to	 zaczęłam	
dostrzegać	u	siebie.	Od	takich	przemyśleń	zaczyna	się	cały	
proces.	 I	wtedy	myśl,	czy	 ja	nie	popełniam	błędów	i	 jak	 ja	
bym	chciała,	żeby	mój	syn	mnie	kiedyś	wspominał.	To	były	
rzeczy,	które	ustawiły	mi	głowę	na	odpowiedni	kurs.	Teraz	
dużo	 łatwiej	 mi	 zwalczyć	 zły	 nastrój,	 albo	 poradzić	 sobie	
z	własnymi	emocjami.	Ta	lampka	zapala	mi	się	i	zadaję	sobie	
pytanie,	czy	chcę	żeby	on	mnie	zapamiętywał	w	ten	sposób.	
To	się	bardzo	sprawdza.

B-BK:	Nad	tym	trzeba	cały	czas	pracować...

KG:	 Trzeba!	 Na	 pewno	 z	 jakimiś	
cechami	 się	 rodzimy,	w	 jakichś	 ro-
dzinach	 wychowujemy.	 Ktoś	 wi-
dzi	 szklankę	 do	 połowy	 pustą,	
a	ktoś	 inny	do	połowy	pełną.	
Skoro	ktoś	wychowuje	w	lęku	
i	 całe	 życie	 mówi	 uważaj,	
uważaj	 -	 to	czy	w	tym	mo-
mencie	 nie	 zasiewa	 pesy-
mistycznego	 i	 lękowego	
myślenia,	zachowania?

B-BK:	Jasne,	wychowuje-
my	przecież	przez	modelo-
wanie	 nasze	dzieci.	 I	 chyba	
jesteśmy	też	bardzo	krytycz-
ni	wobec	nich.

KG:	A	zwłaszcza	do	dziewcząt.	
Niestety	 kobiety	 Polki,	 są	 bardzo	

krytyczne	 w	 stosunku	 do	 siebie.	 Zo-
bacz	każda,	nawet	ta	najpiękniejsza,	znaj-

dzie	w	sobie	15	wad,	o	których	będzie	mogła	
na	dzień	dobry	powiedzieć,	a	potem,	może	coś	po-

zytywnego	wypowie.	W	 takiej	 sytuacji,	gdzie	 jesteśmy	 tak	
krytyczni	dla	siebie	i	przytrafi	się	nam	amputacja	piersi	czy	
woreczek	stomijny,	idziemy	w	dół.	Nie	mamy	się	czego	zła-
pać.	Tak	więc	wychowując	swoje	dzieci,	jednocześnie	uczmy,	
że	inność	nie	znaczy	coś	gorszego.	Nie	wolno	opierać	się	na	
tym,	co	inni	powiedzą,	co	inni	do	tego	mają.

B-BK:	Co	pomaga?

KG:	 Nie	 chciałabym	 radzić,	 bo	 każdy	 jest	 inny.	 Ale	 jeśli	
chodzi	o	mnie,	to	jak	sama	byłam	w	trudnej	sytuacji,	to	nie-
wątpliwie	 pomagało	mi	myślenie,	 że	 za	 rok	 będzie	 lepiej,	
inaczej.	Pogodzenie	się!	Dopóki	walczyłam,	nie	akceptowa-
łam	tego,	co	się	wydarzyło	w	moim	życiu,	nie	umiałam	się	
pozbierać,	ale	 jak	zaakceptowałam	ten	stan	rzeczy	 i	zasta-
nowiłam	się	co	z	tego	mogę	dobrego	dla	siebie	wyciągnąć,	
to	nagle	pojawiło	się	światełko	w	tunelu,	a	potem	światło.

8

ZNANI

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (8)/ 2017



B-BK:	Co	uważasz	za	niebezpieczne?

KG:	Zostać	w	tym	samym	miejscu,	pytać	dlaczego	ja,	dla-
czego	mi	się	to	przytrafiło.	Taki	rodzaj	niepogodzenia,	pre-
tensji,	 że	 jestem	 jeszcze	młoda.	Tysiące	pytań,	które	sobie	
człowiek	zadaje	niepotrzebnie,	bo	rzeczywistości	nie	zmieni-
my.	Ona	jest,	jaka	jest.	Tylko	pogodzenie	nas	uwolni.	Trzeba	
zmierzyć	się	z	tym,	co	nas	spotkało,	zaakceptować	to.	Wiesz,	
jak	czytam	wywiady	z	kobietami,	które	zrobiły	ten	krok	i	na-
gle	okazuje	się,	że	z	tych	pesymistek	wychodzą	mega	opty-
mistki.	To	cieszę	się!	Osobiście	znam	takich	 ludzi.	Oczywi-
ście	proces	jest	zależny	od	nich	samych	i	to	oni	muszą	chcieć	
zawalczyć	o	życie	i	kolejne	lata,	które	im	zostały.	Taka	kobie-
ta	ma	zaledwie	30	lat	i	dopadła	ją	straszna	choroba,	wygrała	
z	nią	i	co,	teraz	do	60	pojedzie	na	tym	smyczku,	że	jest	źle?	
To	po	co	w	ogóle	żyć.

B-BK:	Takie	życie	w	poczuciu	krzywdy	i	niesprawiedliwości.

KG:	Bardzo	toksyczne	dla	danej	osoby.	Osobiście,	w	któ-
rymś	momencie	zadałam	sobie	to	pytanie	o	krzywdę	i	nie-
sprawiedliwość.	I	pomyślałam,	że	teraz	tak	przez	20	lat	będę	
płakać	 nad	 i	 przed	 sobą.	 I	 to	 dało	mi	 dużego	 kopa,	 żeby	
dalej	celebrować	życie	a	nie	użalać	się.

B-BK:	Z	pewnością	stąd	twój	wizerunek	zawsze	pogodnej	
i	optymistycznej	osoby.

KG:	Z	jednej	strony	bardzo	miły.	Fajny.	Ale	niestety	ludzie	
oczekują	od	osoby	znanej	czy	rozpoznawalnej	tej	dyspozy-
cyjności.	Zawsze	ma	się	uśmiechać,	ładnie	wyglądać,	być	za-
dowolona.	A	w	sytuacji	jakieś	trudnej,	niekoniecznie	ma	się	
na	to	ochotę.	Zapewniam.

B-BK:	I	wtedy?

KG:	Wtedy	musiałam	sobie	odpowiedzieć	na	pytanie,	czy	
ja	wszystkim	ludziom	dookoła	muszę	udowadniać,	że	jestem	
bardzo	fajna	i	zawsze	się	uśmiecham.	Ten	wizerunek	mam	i	to	
jest	dla	mnie	bardzo	miłe.	Ta	sympatia,	która	do	mnie	płynie	
jest	bardzo	przyjemna,	ale	są	momenty	w	życiu,	kiedy	trzeba	
zostać	samemu	ze	sobą	i	się	nie	wstydzić	o	tym	powiedzieć.	
To	taki	zdrowy	egoizm,	któremu	możemy	się	poddać	w	trud-
nych	sytuacjach	a	nie	próbować	zbawić	całego	świata.

B-BK:	Czy	ważni	są	wtedy	jacyś	ludzie?

KG:	Bliscy,	to	jest	kluczowe	żeby	ich	mieć.	Ludzi,	którzy	cię	
wspierają,	którzy	są	wyrozumiali	wobec	twoich	niedyspozycji	
i	wahań.	Myślę,	że	to	jest	cudowne,	jeśli	się	okazuje,	że	takich	
ludzi	się	wokół	siebie	ma!	Ważne	jest	to	poczucie,	że	ja	mam	
do	kogo	zadzwonić	i	pogadać.	Na	pewno	trzeba	też	zacho-
wać	jakiś	tam	balans,	bo	każdy	ma	swoje	życie,	więc	trudno	
oczekiwać	dyspozycyjności	w	100%.	Ale	ta	świadomość,	że	
w	 trudnej	 sytuacji	nie	 jest	 się	 samemu,	 jest	bardzo	ważna.	
Ale	z	drugiej	strony	jest	ten	cały	proces,	o	którym	rozmawia-
my,	iż	trzeba	przerobić	pewne	rzeczy	samemu.	Zawieszenie	
się	na	innych	ludziach,	bądź	przerzucenie	ciężaru	na	innych,	
nie	pozwoli	się	nam	spotkać	ze	sobą	i	z	tym,	z	czym	się	chce-
my	 zmierzyć.	Tak	 łatwo	 jest	oskarżyć	 innych	 i	postawić	 się	
w	roli	ofiary.

B-BK:	To	jakie	będzie	podsumowanie?

KG:	Życzyłabym	sobie	i	innym,	abyśmy	umieli	zastosować	
to	wszystko,	o	czym	mówiłyśmy	na	co	dzień.	Osobiście	pro-
ces	ten	rozpoczęłam,	ale	jak	wiesz,	on	trwa	i	potrzebuję	jesz-
cze	czasu.	To	nie	jest	łatwe,	zapewniam	wszystkich.	U	mnie	
też	są	dni	kiedy	upadam	kompletnie,	ale	potem	znowu	się	
rodzę.	Przecież	życie	nadal	trwa!	■
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Maja Jaszewska:	Mity	greckie	są	kolebką	naszej	cywili-
zacji,	poznanie	ich	pozwala	nam	zrozumieć	kulturę,	w	któ-
rej	żyjemy.	Ale	może	 ich	znaczenie	 jest	dla	nas	znacznie	
głębsze?	W	starożytnej	Grecji	kobiety	składały	ofiary	tym	
boginiom,	 które	były	 ich	opiekunkami,	 ale	 również	 tym,	
od	 których	w	 danym	momencie	 potrzebowały	 pomocy.	

Czy	współczesne	kobiety	mogą	nadal	skorzystać	z	opieki	
bogiń	greckich	i	jeżeli	tak,	to	w	jaki	sposób?

Zenon Waldemar Dudek:	 Tradycja	 Zachodu	 zbudo-
wana	 jest	na	przewadze	myślenia	patriarchalnego,	które	
przyznaje	w	społeczeństwie	dominującą	rolę	mężczyźnie.	
Bohaterami	zbiorowej	świadomości	są	więc	głównie	męż-
czyźni.	 Nasze	 życie	 ilustrują	 bardzo	 często	 bohaterowie	
męscy,	 a	 nie	 kobiety	bohaterki,	 czyli	 Prometeusz,	Hera-
kles,	 Ikar,	Orfeusz,	Apollo	 czy	Zeus.	 Są	 to	więc	postaci,	
które	mówią,	jak	zachowuje	się	wojownik,	władca,	bohater	
na	trudne	sytuacje,	przejmujący	artysta	czy	uduchowiony	
kapłan.
Brakuje	natomiast	w	powszechnej	świadomości	równie	

bogatego	w	 inspiracje	 grona	 bohaterek,	 które	 są	 wzor-
cowymi	 przedstawicielkami	 kobiecości.	 Dlatego	 greckie	
boginie	 są	 potrzebne	 dzisiaj,	 aby	 wzbogacić	 zbiorową	
świadomość	 o	wzorce	 kulturowe	 bezpośrednio	 przema-
wiające	 do	 kobiecej	 psychiki.	 Kobiety	 w	 nie	 mniejszym	
stopniu	 są	 ważnym	 elementem	 życia	 społecznego	 i	 ro-
dzinnego.	 W	 tradycji	 europejskiej	 kształtowanej	 przez	
chrześcijaństwo	pozycję	dominującą	zajęła	postać	Maryi,	
która	reprezentuje	wzniosłe	cechy	kobiety	matki,	ale	ko-
biety	pełnią	wiele	pomniejszych	 i	mniej	spektakularnych	
ról.	Ich	wypełnianie	również	potrzebuje	inspiracji.
Życie	 codzienne	 i	praktyka	psychoterapii	wykazują,	 że	

kobiety	 nie	 są	 ani	 gorsze,	 ani	 słabsze	 od	mężczyzn.	 Są	
inne,	 mając	 swoją	 odrębną	 psychologię.	 Dzięki	 mitom	
możemy	dostrzec,	że	przy	całym	podobieństwie	wyposa-
żenia	psychologicznego	mężczyzny	i	kobiety,	istnieją	mię-
dzy	nimi	różnice.	Wynika	to	z	faktu,	że	inna	jest	biologia	
przedstawicieli	 obu	 płci,	 jak	 też	 tego,	 że	 pełnimy	 różne	
role	 i	 zadania.	Mitologia	grecka	 jest	bogato	 ilustrowana	

Rozmawia:	Maja Jaszewska

Wywiad	z	
Zenonem	Waldemarem	Dudkiem

Dr	 Zenon	 Waldemar	 Dudek	 jest	 autorem	 
publikacji	 z	 zakresu	 psychoterapii	 i	 psycho-
logii	 kultury,	 w	 tym	 książek	 „Podstawy	 psy-
chologii	 Junga”,	 „Jungowska	 psychologia	
marzeń	 sennych”.	 Współautor	 podręcznika	 psy-
choterapii:	 „Psychoterapia.	 Teoria,	 Psychote-
rapia.	 Szkoły	 i	 metody”.	 i	 książki	 „Psychologia	 
mitów	 greckich”.	 Założyciel	 wydawnictwa	
ENETEIA	 i	 redaktor	 naczelny	 pisma	 ALBO	
albo.	 Problemy	 psychologii	 i	 kultury.	 Ten	 
niesamowity	 człowiek	 to	 dr	 Zenon	 Walde-
mar	 Dudek,	 który	 prowadzi	 psychoterapię	 
indywidualną,	 ukierunkowaną	 na	 zmianę	 
kreatywną.	 Interesuje	 się	 psychologią	 marzeń	
sennych,	mitów,	literatury	i	zjawisk	kulturowych.	
Działa	na	rzecz	integracji	nauki	i	sztuki	oraz	profi-
laktyki	zdrowia	psychicznego	w	warunkach	cywi-
lizacji	 technologicznej.	Organizuje	 interdyscypli-
narne	konferencje	jungowskie.	Stworzył	program	
szkoleniowy	dla	 liderów	„Linia	życia”.	Wydał	to-
mik	poezji	„Na	świat	padają	gwiazdy,	planety	lu-
dzie”.

kobiecie

Bogini
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bogatymi	 sylwetkami	 figur	 męskich	 i	 ko-
biecych,	odzwierciedlających	w	obrazowy	
sposób	różnice	w	funkcji	i	strukturze	psy-
chiki	kobiety	i	psychiki	mężczyzny.
Poprzez	 zwiększone	 zainteresowanie	
postaciami	 bogiń	 i	 bohaterek	 grec-
kich,	 dyskusja	 o	 dialogu	 i	 konflikcie	
pomiędzy	 sferą	 męskości	 i	 kobie-
cości,	 między	 matriarchatem	 i	 pa-
triarchatem,	między	 rolą	mężczyzny	
i	kobiety	w	społeczeństwie	przeno-
si	 się	 na	 płaszczyznę	 symboliczną.	
Rozwiązaniem	nie	są	ustalone	przez	
urzędników	 czy	 wywalczone	 przez	
bojowników	o	równość	płci	paryte-
ty,	 ani	 rozwiązania,	 które	prowadzą	
do	tego,	żeby	kobieta	mogła	pełnić	
wszystkie	 funkcje,	 jakie	 do	 tej	 pory	
pełnili	mężczyźni.	Wszelkie	 formy	 si-
łowego	czy	administracyjnego	wpro-
wadzenia	 równouprawnienia	 mają	
posmak	rewolucji,	która	ośmiesza	obie	
strony	 i	 mnoży	 niewinne	 ofiary.	 Tymi	
ofiarami	 są	dzieci	 i	młodzież,	na	których	
przeprowadza	 się	 eksperymenty	 z	 płcią	
podobne	do	tych,	jakie	ćwiczono	w	ramach	
rewolucji	październikowej,	w	wyniku	której	na	
piedestał	stawiano	kobiety	traktorzystki.	Rewo-

lucyjna	 duma	 kobiet,	 które	 wyzwoliły	 się	 spod	
władzy	mężczyzn,	przestały	 ich	zauważać	 i	 trakto-
wać	jak	partnerów,	a	nawet	kierują	się	często	pra-
gnieniem	zemsty	na	okrutnym	męskim	świecie,	za-
prowadzi	nigdzie	indziej	jak	do	wielkiej	samotności	
bezdzietnych	 wojujących	 o	 władzę	 kobiet,	 jakimi	
były	amazonki.	Społeczeństwa	Zachodu,	nie	 tylko	
z	 powodu	 dobrobytu,	 w	 ramach	 którego	 rodzice	
chcą	korzystać	z	atrakcji	życia	na	sposób	młodzień-
czy	zamiast	zajmować	się	wychowaniem	dzieci,	sta-
ją	się	zbiorowiskiem	starzejących	się	z	opóźnieniem	
ludzi,	którzy	nie	mają	komu	przekazać	pałeczki	ży-
cia.	Seks	stał	się	sensem	życia,	wskutek	czego,	ko-
biety	przejmują	władzę	nad	mężczyznami	 na	dwa	
sposoby,	ale	nie	 jest	 to	droga	do	pełnego	szczę-
ścia.	Zniewalają	mężczyzn	w	przemyśle	erotycznym	
i	na	rynku	reklamy	oraz	stają	się	zimnymi	przywód-
czyniami	w	biznesie,	nauce,	sądownictwie	czy	po-
lityce.

MJ:	Gdzie	w	takim	razie	szukać	rozwiązań?

ZWD:	Chodzi	o	 to,	 żeby	 relację	 kobiecość–mę-
skość	zobaczyć	w	warstwie	symbolicznej,	w	której	
zjawiska	 pozytywne	 i	 negatywne	 rozgrywają	 się	
w	obu	kierunkach.	 I	kobieta,	 i	mężczyzna	powinni	
dobrze	 poznać	 swoje	 predyspozycje	 i	 swoje	 role	
społecznie	na	miarę	indywidualnych	talentów,	aby	
je	 potem	 wypełnić	 w	 dojrzały	 i	 odpowiedzialny	
sposób.	Równowaga	wzorców	męskich	i	kobiecych	
w	 kulturze	 oraz	 zdrowie	 i	 siła	 twórcza	 cywilizacji	
tworzą	 się	wtedy,	 kiedy	 silny	 jest	mężczyzna	 i	 sil-
na	jest	kobieta.	Dlatego	potrzebne	są	silne	wzorce	
dojrzałej	męskości	i	silne	wzorce	dojrzałej	kobieco-
ści.

MJ:	Ponieważ	kultura	kobieca	nie	jest	dobrze	reprezentowana,	lukę	
tę	mogą	wypełnić	boginie	i	bohaterki	mitologii	greckiej?

ZWD:	Psychika	 i	kultura	nie	znoszą	pustki.	Rynek	medialny	 i	sztuka	
popularna	zarzucają	od	pewnego	czasu	młode	pokolenie	wyrwanymi	
z	kontekstu	kulturowego	postaciami,	którymi	 fascynują	się	nastolatki.	
Wylansowanie	lalki	Barbie	to	fenomen,	który	utorował	drogę	anoreksji,	
będąc	jednocześnie	objawem	tragicznego	w	skutkach	ruchu	na	rzecz	
kobiety	jako	dziewicy	i	istoty	aseksualnej.	Bezpierśna	Barbie	to	dziew-
czynka,	która	nigdy	nie	urodzi	dziecka	i	nie	nakarmi	dziecka	mlekiem,	
jeśli	dziecko	urodzi.	Taki	wzorzec	zupełnie	kontrastuje	z	wzorcem	matki	
opiekunki,	która	umie	wziąć	na	ręce	dziecko	i	zaśpiewać	mu	piosenkę.
Boginie	greckie	pokazują	całe	spektrum	możliwości	rozwoju	kobiety	

w	różnych	kierunkach.	Są	w	ich	losach	i	zachowaniach	archetypowe	ce-
chy	dziewic,	aniołów,	uwodzicielek,	matek,	ale	też	czarownic	i	wiedźm.	
W	ten	sposób	mity	pokazują	dobre	i	złe,	niedojrzałe	i	dojrzałe	aspekty	
świata	 kobiecego.	Pokazują	 jego	mocne	 strony	 i	możliwości	 samore-
alizacji,	ale	też	pułapki	bycia	kobietą	we	współczesnym	świecie,	czy	to	
w	rolach	rodzinnych	czy	zawodowych.

MJ:	 Co	 cennego	 nam	 kobietom	 mogą	 ofiarować	 greckie	 boginie	
i	bohaterki	mitów?

ZWD:	Przede	wszystkim	edukują	w	kierunku	różnych	dróg	rozwoju,	
mogą	stać	się	inspiracją.	Dla	małego	dziecka	przewodnikiem	są	baśnie,	
a	 dla	 dorosłej	 osoby,	 bez	względu	 na	 jej	 rasę,	 płeć	 czy	 zawód,	 taką	
rolę	pełnią	mity.	Każdy	z	nas	ma	możliwość	odnalezienia	się	w	warstwie	
symbolicznej	 mitu.	 Mity	 pełnią	 cztery	 podstawowe	 funkcje,	 o	 czym	
pisze	między	 innymi	Joseph	Campbell:	edukacyjną,	dzięki	pokazaniu	
wzorców	ludzkich	zachowań,	komunikacyjno-poznawczą,	ponieważ	mit	
uczy	 rozumieć	 rzeczywistość,	 terapeutyczną,	 którą	 często	 utożsamia	
się	z	funkcją	katartyczną,	ponieważ	poprzez	mit	odreagowujemy	nasze	
emocje,	frustracje	i	lęki;	uruchamiamy	również	nasze	niespełnione	na-
dzieje	oraz	moralną.

MJ:	Czy	współczesna	kobieta	 spotykając	 się	 z	Demeter,	Ateną	czy	
Afrodytą	może	zrozumieć	swoje	zachowanie,	motywacje,	emocje,	a	na-
wet	kryzysy,	w	obliczu	których	stanęła?	A	tym	samym	dać	siłę	i	pokazać	
drogę	do	wyjścia	z	nich?

ZWD:	Tak,	dzięki	temu,	że	może	lepiej	zrozumieć	siebie	 i	 rzeczywi-
stość,	w	której	żyje.	Znam	przypadki	z	mojego	doświadczenia	terapeu-
tycznego,	kiedy	kobieta	mająca	problemy	wychowawcze	z	dorastają-
cym	synem	po	zapoznaniu	się	z	mitem	o	Demeter,	zrozumiała,	że	nie	
potrafi	uwolnić	 się	od	 roli	matki.	Popadła	w	negatywny	kompleks	 tej	
bogini,	który	zawłaszcza	jej	życie	i	zniewala	syna.	A	przecież,	kiedy	nie	
jest	on	głodny	albo	chory,	praktycznie	nie	potrzebuje	on	w	pierwszej	
kolejności	matki,	ale	kolegów,	towarzyszy	do	rozmów	czy	zabaw.	Czy-
tając	 o	 oszalałej	 z	miłości	 do	 córki	 Demeter,	 poznała	motyw	 swoich	
zachowań:	chciała	być	doskonałą	matką,	ale	trzymała	się	starego	wzor-
ca,	który	kazał	jej	czuwać	przy	dziecku	i	pilnować,	aby	nic	złego	mu	się	
nie	stało.	Ale	syn	tego	nie	potrzebował,	przynajmniej	w	takiej	 formie	
i	 takim	 zakresie,	 jak	ona	myślała.	 Zrozumienie,	 że	 syn	nie	potrzebuje	
„karmienia”,	ale	wyzwań,	pozwoliło	 jej	zmodyfikować	swoje	poczyna-
nia.	Zmiana	świadomości	uchroniła	matkę	od	wielomiesięcznej	zapew-
ne	terapii,	gdyby	problemy	urosły	do	poziomu	głębszych	zaburzeń.	
Innym	przykładem	jest	kobieta,	która	wczytawszy	się	w	mit	o	Atenie,	

uświadomiła	sobie,	że	tkwi,	tak	jak	mądra	grecka	bogini	w	emocjonal-
nej	 zbroi,	 która	utrudnia	 jej	 relacje	 z	bliskimi	 i	 spycha	na	dalszy	plan	
zwykłą	przyjaźń	i	wymianę	uczuć	na	rzecz	chłodnego	dystansu	i	wypeł-
niania	obowiązków	zawodowych.
Panie	 te	 dzięki	mitom	 rozpoznały	 część	 swojej	 tożsamości	 i	 zrozu-

miały	pewien	aspekt	swoich	życiowych	historii.	Uświadomiły	sobie,	że	
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wzorce	mogą	nam	coś	wskazywać,	ale	
też	w	życiu	krępować	–	albo	nas,	albo	
także	 naszych	 bliskich.	 Dzięki	 mitom	
możemy	rozpoznać	zarówno	źródła	na-
szej	 siły	 i	 nasz	 wewnętrzny	 potencjał,	
jak	 również	 to,	 co	 nas	 blokuje.	 Spo-
tkanie	 z	 mitem	 pokazuje	 nam	 nasze	
możliwości	 rozwojowe	 i	 ograniczenia.	
Poznajemy	samych	siebie	od	tej	strony,	
która	 wymaga	 wsparcia,	 zrozumienia,	
oczyszczenia	 i	 pocieszenia.	 Spotkanie	
z	boginiami	może	pomóc	poznać	swo-
je	zasoby,	a	tym	samym	predyspozycje	
zawodowe	i	życiowe	powołanie.
W	 psychologii	 istnieje	 pojęcie	 mitu	

personalnego,	 który	 objaśnia	 nasze	
indywidualne	 dylematy	 psychiczne	 za	
pomocą	narracji	mitologicznej.	Od-
najdując	siebie	i	swoje	dawne	lub	
aktualne	 życie	 w	 określonym	
micie,	 możemy	 lepiej	 zrozu-
mieć	ważną	część	siebie.	Mit	
Demeter	 może	 kobiecie	
powiedzieć	 dużo	 o	 typie	
jej	 macierzyństwa,	 po-
może	zrozumieć	kolejne	
jego	 etapy	 począwszy	
od	symbiotycznej	więzi	
z	dzieckiem,	kiedy	mat-
ka	 nic	 nie	 widzi	 poza	
dzieckiem	i	troska	o	nie	
przysłania	 jej	 resztę	
świata,	aż	po	pogodze-
nie	się	z	tym,	że	dziecko	
nie	 jest	 własnością	 mat-
ki	 i	 przychodzi	 pora,	 aby	
pozwolić	 mu	 na	 odejście	
w	dorosłe	życie.
Mit	o	Afrodycie	mówi	dziew-

czętom	 i	 kobietom,	 że	 nawet	
piękna	uroda	nie	gwarantuje	szczę-
ścia	w	miłości.	Bycie	piękną	może	być	
nawet	powodem	do	zazdrości	 i	knucia	
ze	strony	 innych	kobiet,	zwłaszcza	wy-
soko	postawionych.	Ponadto	w	historii	
Afrodyty	 jest	mowa	o	 tym,	 że	kobiety	
o	niezwykłej	urodzie	nie	mają	miłości	za	
darmo	 i	 pragną	 zakochania,	 a	 nie	po-
dziwu	 tak	 samo	 jak	 kobiety,	 które	 nie	
zostały	obdarzone	podobną	urodą.

MJ:	Bohaterki	mitów	greckich	poka-
zują	nam	kobietom	cały	wachlarz	wzor-
ców	zachowań	aktualne	także	w	naszej	
epoce.	Są	wśród	nich	matki	i	żony,	ale	
też	kochanki,	wojowniczki	i	czarodziejki.	
To	dowodzi,	 że	ważne	 jest,	 aby	 każda	
kobieta	 dobrze	 rozpoznała	 swoje	 po-
wołanie,	bo	nie	istnieje	jeden	wzorzec,	
w	którym	odnajdzie	się	każda	z	nas.	Co	
więcej,	 na	 różnych	 etapach	 życia	 mo-
żemy	w	różnych	mitach	odnaleźć	swoją	
historię,	czyli	łączyć	w	naszej	drodze	ży-

ciowej	kilka	wzorców.

ZWD:	 Życie	 stawia	 nas	 w	 wielu	 róż-
nych	sytuacjach,	w	których	są	potrzebne	
różnorakie	umiejętności,	a	więc	przydat-
na	jest	rzetelna	wiedza	i	logiczne	myśle-
nie,	czego	przykładem	jest	droga	Ateny,	
ale	 też	 wrażliwość	 i	 empatia,	 co	 może	
symbolizować	 los	 Arachne,	 jak	 również	
odporność	na	stres,	asertywność	i	pew-
ność	siebie,	czy	cechuje	się	Medea.	
W	 pewnych	 sytuacjach	 kobieta	 po-

trzebuje	 waleczności	 i	 agresji,	 kiedy	 
konieczna	 jest	 obrona	 swoich	 granic	

a	nawet	zdolność	do	ataku,	co	nosi	w	so-
bie	 Artemida	 i	 amazonki,	 czy	 ochrona	
osób	 słabszych,	 cecha	 kobiet	 o	 typie	
Demeter.
Świadomość,	 że	potrzebne	 są	 kobie-

cie	 różne	 elementy	 wyposażenia	 psy-
chologicznego	 wiąże	 się	 zwykle	 z	 wyj-
ściem	 ze	 stanu	 dziewczęcej	 naiwności.	
Różne	podpowiedzi,	inspiracje	i	wzorce	
przełożone	 na	 indywidualną	 psychi-
kę	 i	 emocjonalność,	 sferę	 poznawczą,	
schematy	 i	 postawy,	 przyczyniają	 się	
do	 naszej	 dojrzałości	 psychologicznej,	
która	 owocuje	 tym,	 że	 jestem	w	 stanie	
lepiej	 rozumieć	 siebie	 i	 rzeczywistość.	
Różnorodność	 zachowań	 jest	 dużym	
wyzwaniem,	 ale	 jest	 też	 wybawieniem	
w	 sytuacjach,	 kiedy	 potrzebne	 są	 al-
ternatywne	 rozwiązania.	 Świadomość	

konieczności	 tej	 różnorodności	 poma-
ga	właściwie	wybrać	 dany	wzorzec	 za-
chowania	w	konkretnej	 sytuacji,	 a	więc	
czy	 być	 ofiarną	 i	 dającą	 wsparcie	 jak	
Demeter	 czy	 wymagającą	 i	 surową	 jak	
Atena,	 a	 może	 nawet	 przejąć	 domina-
cję	 i	w	imię	wyższej	wartości	zawalczyć	
z	bezwzględną	determinacją	jak	Medea.

MJ:	Czyli	jeśli	w	mojej	psychice	domi-
nuje	archetyp	Demeter,	to	jednak	przy-
chodzą	chwilę,	w	których	potrzebuję	się	
zachować	jak	Medea?

ZWD:	 Dorosła	 kobieta	 potrzebuje	
rozpoznać	 swój	 własny	 typ	 podstawo-
wy,	czyli	to	co	stanowi	jej	mocną	stronę	
i	dominujące	zalety.	Kobiety	o	mę-
skich	 lub	 władczych	 cechach	
wybierają	 drogę	 Ateny	 albo	
Medei	 czy	 Hery,	 a	 bardziej	
wrażliwe	 i	 łagodne	 idą	 śla-
dem	 Kory,	 Eurydyki	 czy	
Ismeny.	 W	 sytuacji	 wy-
zwań,	które	są	odwrotne	
do	cech	dominujących,	
preferowany	 typ,	 swe-
go	 indywidualny	 ide-
ał	 osobowości,	 może	
okazać	 się	 niewystar-
czający	 i	wtedy	 trzeba	
sięgnąć	do	inspiracji	ze	
strony	 innych	 archety-
pów.
Jeśli	 kobieta	 w	 ty-

pie	 Demeter	 zetknie	 się	
w	życiu	ze	zdradą,	bolesną	
krzywdą,	 niesprawiedliwo-

ścią,	powinna	zachować	się	ra-
czej	honorowo	jak	waleczna	Ate-

na,	 a	 nieraz	 nawet	 jak	 opanowana	
emocjonalnie	 i	 mściwa	Medea.	 Kiedy	
będzie	 histeryzować	 i	 błagać	 krzykiem	
wszystkie	władze	 świata	o	 ratunek,	 zo-
stanie	 wyśmiana.	 I	 odwrotnie	 kobieta	
w	 typie	Ateny	powinna	nauczyć	 się,	 że	
bywają	chwile,	kiedy	trzeba	zdjąć	zbroję	
i	okazać	współczucie	dla	czyjejś	słabości	
a	nie	ciągle	zagrzewać	czy	zmuszać	bli-
skich	do	walki	i	bycia	dzielnym,	jak	czy-
nią	to	ambitne	matki	czy	surowe	nauczy-
cielki	wobec	dzieci.	Obłaskawianie	tych	
sprzecznych	 dla	 naszej	 struktury	 psy-
chicznej	 bogiń	 umożliwia	 bezpośredni	
kontakt	z	tym,	co	w	nas	ukryte	 i	czego	
chcemy	się	nawet	niekiedy	wyprzeć.

MJ:	 Wspomniał	 Pan	 o	 tym,	 że	 ar-
chetyp	każdej	z	bogiń	może	przejawiać	
się	w	kobiecie	pozytywnym,	ale	też	ne-
gatywnym	kompleksem.	Prześledźmy	to	
może	 na	 przykładzie	 Ateny,	 ponieważ	
dzisiejsze	czasy	stawiają	przed	kobieta-
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mi	 liczne	wyzwania,	 które	wymagają	 zdecydowania,	wiedzy,	
samodzielności	i	waleczności	tej	bogini.

ZWD:	Negatywny	typ	Ateny	nadmiernie	wywyższa	intelekt	
i	 racjonalne	 spojrzenie	na	 rzeczywistość.	Tego	 typu	kobieta	
tłumi	w	sobie	lub	innych	wszystko,	co	wskazuje	na	słabość	i	za-
leżność	 kobiety	 w	 jej	 oczach:	 niedyspozycyjność	 z	 powodu	
miesiączki,	zakochanie,	ciąże	u	siebie	i	innych	kobiet,	opiekę	
nad	płaczliwym	dzieckiem.	Kobieta	z	negatywnym	komplek-
sem	Ateny	jest	nieprzychylna	wszelkim	słabościom	i	skargom,	
które	 uznaje	 za	 użalanie	 się	 nad	 sobą.	 Jest	 nieprzejednana	
w	egzekwowaniu	kar,	nazywaniu	rzeczy	po	imieniu	i	nie	liczy	
się	 z	cudzymi	uczuciami.	Preferując	 zimną	 inteligencję	 i	nie-
zależność,	 nie	 rozwija	 inteligencji	 uczuciowej.	 Wychowanie	
i	 nauczanie	 dla	 kobiety	 negatywnym	 kompleksem	Ateny	 to	
rodzaj	dyscypliny	harcerskiej,	sztywnych	wymagań	w	korpora-
cji	czy	wojskowego	drylu.	Życie	to	dla	niej	praca	i	obowiązek,	
a	nie	zabawa.
Pozytywny	 kompleks	 Ateny	 przejawia	 się	 tym,	 że	 kobieta	

w	jej	typie	używa	rozumowej	argumentacji,	panuje	nad	emo-
cjami,	jest	nastawiona	na	skuteczność	w	działaniu.	Szczyci	się	
swoją	niezależnością,	siłą	i	władzą.	Jest	pewna	siebie	i	świado-
ma	swojego	miejsca	w	życiu.	Potrafi	planować,	podejmować	
decyzje	 i	 szuka	wyzwań.	Taka	kobieta	ceni	 zaradność	 i	 spo-
łeczne	myślenie,	 a	 tępi	 kumoterstwo,	 lenistwo	 czy	 egoizm.	
Potrafi	odważnie	przeciwstawić	się	silniejszemu.	Szuka	źródła	
problemu	i	dróg,	które	prowadzą	do	jej	racjonalnego	rozwią-
zania.
Nasze	 czasy	 sprzyjają	 kobietom	 tego	 typu,	 byle	 tylko	 nie	

popadły	one	w	skrajność.	Dojrzała	kobieta	w	typie	Ateny	wie,	
że	nigdy	nie	będzie	działać	jak	bogini	Demeter,	ale	w	pewnym	
momencie	swojego	życia,	zazwyczaj	w	drugiej	jego	połowie,	
mogą	pojawić	się	u	niej	nowe	wzorce	zachowań,	dzięki	cze-
mu	choć	nie	była	dość	czułą	matką	i	partnerką,	może	stać	się	
ciepłą	 i	 opiekuńczą	 babcią,	 potrafiącą	 nawiązać	 z	 wnukami	
bliskie	relacje.

MJ:	Materialne	dary,	jakie	składały	boginiom	kobie-
ty	w	starożytnej	Grecji	dowodzą,	że	człowiek	ma	jakieś	
zobowiązania	wobec	archetypów.	Jakie	psychologicz-
ne	dary	składają	dziś	kobiety	greckim	boginiom?

ZWD:	 Jeśli	 kobieta	 nieustannie	 pogłębia	 swoją	
świadomość	i	 jej	dojrzałość	wzrasta	zgodnie	z	logiką	
mitu,	wówczas	darem	są	kolejne	etapy	wewnętrznego	
rozwoju	wskazywane	 przez	mit.	 Jung	 powiedział,	 że	
ponieważ	straciliśmy	kontakt	z	warstwą	archetypową	
naszej	 psychiki	 i	 nie	 rozumiemy	 psychologii	 mitów,	
które	są	dla	nas	ważnymi	podpowiedziami,	a	psycho-
logia,	z	której	dziś	korzystamy,	jest	bardzo	fragmenta-
ryczna,	bo	nie	ujmuje	całości	 ludzkiej	egzystencji,	 to	
w	efekcie	bohaterowie	mitów	stali	się	naszymi	choro-
bami.	Choroby	to	nasze	nieoswojone	mity.	Zawierają	
to,	co	 tkwi	w	naszej	nieświadomości,	 jako	potencjal-
ny	rozwój,	ale	nie	zostaje	wykorzystane,	pojawiają	się	
jako	chora	fantazja,	obsesja,	myśli	samobójcze,	wście-
kły	gniew,	którym	się	dręczy	bliskich.	To	wszystko	są	
motywy	mitologiczne.
Matka,	która	rozumie	swój	archetyp	bogini	Deme-

ter,	 pozwoli	 córce	 dorosnąć,	 usamodzielnić	 się	
i	odejść	z	domu,	związać	się	z	mężczyzną.	Nawet,	je-
śli	będzie	jej	z	tym	ciężko	i	odczuje	syndrom	pustego	
gniazda.	Kobieta	z	pozytywnym	kompleksem	Deme-
ter	po	odejściu	dzieci	z	domu,	będzie	potrafiła	swoją	
opiekuńczość	 i	 troskę	 oddać	 innym	 potrzebującym,	
np.	działając	w	jakimś	wolontariacie.
Kobieta,	 która	 nie	 zrozumie	 swojego	 mitu	 macie-

rzyńskiego,	może	stać	się	upiorną	teściową,	nieustan-
nie	kontrolującą	swoje	dzieci	i	krytykującą	ich	partne-
rów.	Jej	frustracja,	kontrola,	zaborczość	i	gniew	będą	
negatywnymi	darami	składanymi	bogini	Demeter.	Ale	
jeśli	 kobieta	 jest	 nieświadoma	 swojego	 archetypu	
Demeter,	nie	wzbogaca	jej	logika	szeroko	rozumiane-
go	mitu	macierzyństwa,	to	składa	ofiary	nieświadome.	
Są	nimi	depresje,	lęki,	nałogi,	upokorzenia,	zranienia,	
autodestrukcyjne	zachowania.
Niegasnąca	 wartość	 mitologii	 greckiej	 polega	 na	

tym,	że	jest	ona	echem	wiedzy	psychologicznej	staro-
żytnych,	a	przestała	być	religią.	Niesie	ona	inspiracje	
pod	wieloma	względami:	emocjonalne,	intelektualne,	
estetyczne,	moralne.	To,	że	nieustannie	wraca	w	pu-
blicystyce,	 literaturze,	 filmie	 czy	 teatrze	 dowodzi	 jej	
żywotności	psychologicznej.	Jest	nam	potrzebna	jako	
źródło	pytań	 i	pewnych	prowokacji	w	czasach,	kiedy	
psychologia	 naukowa	 odrywa	 się	 od	 realiów	 życia,	
a	szerokie	masy	zatraciły	instynkt	samodoskonalenia.
Dzięki	psychologii	możemy	dziś	rozumieć	mity	jako	

ważne	źródło	prawdy	o	psyche.	Uświadomienie	sobie	
swojego	archetypu	umożliwia	rozwijanie	jego	poten-
cjału	i	unikanie	pułapek,	do	jakich	prowadzi	uwięzie-
nie	w	archetypie.	■
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Zdejmiemy 
z Ciebie jedno 
zmartwienie

Posiadanie stomii może być trudnym 

momentem dla dzieci i ich rodzin. Co 

powiedzą ich przyjaciele? Czy będą 

mogli wspólnie bawić się? Z pomo-

cą sprzętu stomijnego SALTS odpo-

wiedź na te pytania będzie dziecinnie 

łatwa. Nasze worki Confidence Comfort 

with Flexifit Neonatal & Paediatric zostały 

opracowane we współpracy z pielęgniarkami 

stomijnymi, aby zaspokoić potrzeby wszystkich 

dzieci od urodzenia do nastoletnich lat.

Cechy szczególne, takie jak zintegrowany filtr i miękki, 

bardziej elastyczny wylot sprawiają, że te woreczki są jesz-

cze łatwiejsze do otwierania, opróżniania i czyszczenia. 

Owalna płytka bez otworu początkowego w woreczkach 

dla niemowląt umożliwia indywi-

dualne dopasowanie położenia 

otworu na stomię, aby było łatwo 

opróżnić zawartość woreczka 

niezależnie od pozycji dziecka. 

A  przyjazny skórze hydrokoloid 

sprawia, że worki są łagodniejsze dla 

delikatnej skóry maluszka.

Dodatkową pielęgnację skóry i bezpie-

czeństwo delikatnej skóry zapewniamy 

bogatą ofertą środków 

pielęgnacyjnych.

Po prostu dajemy rodzicom pew-

ność, że zaspokajamy potrzeby 

ich dzieci ze stomią.

Skontaktujmy się z nami, aby uzyskać bezpłatne próbki.
www.salts.pl       •       bezpłatna infolinia 800 120 130       •       info@salts.pl
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Fundacja	STOMAlife:	Skąd	u	Ciebie	
ta	 odwaga?	 Zdecydowałeś	 się	 opowie-
dzieć	o	posiadaniu	stomii,	podczas	gdy	
część	 stomików	 nie	ma	 odwagi	 powie-
dzieć	o	tym	najbliższym.

Paweł	Pawłowski:	Nie	czuję	w	tym	od-
wagi.	Wychodzę	z	założenia,	że	jeśli	zda-
rzyło	się	jakieś	nieszczęście,	które	wpły-
wa	na	innych,	to	czemu	o	tym	nie	mówić?	
Zwłaszcza,	 jeśli	może	 to	komuś	pomóc.	
Oczywiście	 nie	 mnie	 oceniać	 czy	 moja	
historia	 coś	 da	 innym	 ale	 chciałabym	
spróbować.	Wiem	 jedno:	wydarzyło	 się	
coś	złego	a	 teraz	czas	na	dobre	rzeczy.	
Nie	patrzę	na	to	w	kategoriach	odwagi,	
bo	dla	mnie	stomia	nie	jest	czymś	krępu-
jącym,	czego	miałbym	się	wstydzić.	Dla	
mnie	 to	 wręcz	 sytuacja	 szczęśliwa,	 bo	 
w	ten	sposób	uratowano	mi	życie.	Oczy-
wiście	stomia	nie	jest	rzeczą,	o	której	się	
marzy	 i	chciałoby	się	 ją	mieć	na	własne	
życzenie.	 Ale	 ktoś	 stwierdził,	 że	 to	 nie-
zbędny	 zabieg	 żeby	 uratować	mi	 życie.	
I	 akceptuję	 ten	 wybór.	 Był	 najlepszy	 
w	mojej	sytuacji.	Kiedy	obudziłem	się	po	
operacji	stomia	była	moim	najmniejszym	
zmartwieniem.	 Wyglądałem	 po	 prostu	

Rozmawia:	Fundacja	STOMAlife
Zdjęcia:	Anna	Paterek

Wywiad	z	

Pawłem Pawłowskim

jak	zombie	z	tymi	wszystkimi	wężykami,	
które	ze	mnie	wychodziły.	W	porównaniu	
z	nimi	stomia	nie	robiła	na	mnie	żadnego	
wrażenia.

FS:	Nie	boisz	się,	że	to	szczere	wyzna-
nie	 będzie	 miało	 wpływ	 na	 to,	 jak	 po-
strzegają	Cię	inni?

PP:	 Dobrzy	 ludzie	 mnie	 zrozumieją.	
Myślę,	że	to	mi	wystarczy.

FS:	W	 Twoim	 przypadku	 stomia	 była	
wynikiem	nieszczęśliwego	wypadku,	a	nie	
czegoś	co	można	przewidzieć	w	związku	z	
chorobą,	jaka	dotyka	niektórych.

PP:	Cóż,	 zostałem	wzięty	 z	 zaskocze-
nia.	Obudziłem	 się	 w	 szpitalu	 i	miałem	
przyklejony	woreczek.	Nie	miałem	na	to	
wpływu.	 Jedyną	 rzeczą	 jaką	 pamiętam	
przed	 podaniem	 narkozy	 była	 prośba	
do	lekarzy	–	jeśli	dacie	radę,	nie	krójcie	
mnie.	Okazało	 się	 jednak,	 że	obrażenia	
są	na	tyle	duże,	że	konieczna	jest	rozle-
gła	operacja.	Inaczej	nie	dało	rady	tego	
zrobić.	 Więc	 mam	 stomię.	 Tak	 wyszło	 
i	koniec.

FS:	Jak	doszło	do	tego	wypadku?

PP:	Przydarzyła	mi	się	chyba	jest	z	naj-
bardziej	prozaicznych	rzeczy	–	nieszczę-
śliwy	 upadek.	 Aż	 chciałoby	 się	 zacząć,	
że	w	pewien	słoneczny	dzień	poszedłem	
do	pobliskiego	lasu	nazbierać	chrust	na	
ognisko.	Na	wieczór	planowaliśmy	spo-
tkanie	 z	 przyjaciółmi	 bo	 właśnie	 wpro-
wadziliśmy	się	do	własnego	domu,	który	
wybudowaliśmy	 w	 zasadzie	 samodziel-
nie.	Małgosia,	moja	żona,	była	w	pracy,	
synowie	 w	 szkole.	 A	 ja	 miałem	 zacząć	
przygotowania	 i	 jak	 pierwotny	 mężczy-
zna	poszedłem	do	 lasu.	Pech	 chciał,	 że	
nachylając	 się	 po	 kawałek	 drewna	 po-
ślizgnąłem	się	na	liściach	i	zjechałem	ze	
skarpy	wprost	na	wystający	konar.	Głupia	
sprawa.	Konar	przebił	mi	odbyt,	odbyt-
nicę,	 jelita	 i	pęcherz.	Ale	o	 tym	 jeszcze	
nie	wiedziałem.	Wydaje	mi	się,	że	straci-
łem	przytomność.	 Kiedy	 ją	 odzyskałem	
starałem	się	wdrapać	na	skarpę	i	szukać	
pomocy.	 Nie	 wiem	 jakim	 cudem	 udało	
mi	 się	wyczołgać	 stamtąd,	bo	 tylko	 tak	
mogłem	 się	 poruszać,	 i	 nie	wykrwawić.	
Uratował	mnie	chyba	przebłysk	zdrowe-
go	rozsądku.	Wiedziałem,	że	muszę	pró-
bować	stamtąd	wyjść	bo	nikt	mnie	tam	
nie	znajdzie.

FS:	 A	 teraz	 szczerze.	 Czy	 przed	 wy-
padkiem	 wiedziałeś	 czym	 jest	 stomia?	
Pytam,	 bo	 z	 doświadczenia	 Fundacji	
wiem,	 że	 znajomość	 tematu	 jest	 nadal	
niewielka.

UZALEŻNIONY 

od muzyki!
URATOWANY 
dzięki stomii!
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PP:	Nie	miałem	 wiedzy	 technicznej.	 Wiedziałem	 tylko,	 że	
stosuje	się	takie	rozwiązanie	w	medycynie.	Mam	w	dalszej	ro-
dzinie	młodego	stomika,	który	choruje	na	chorobę	Leśniow-
skiego-Crohna.	Kiedy	usłyszałem,	że	ja	mam	stomię	po	prostu	
przyjąłem	to	do	wiadomości,	ale	była	to	dla	mnie	rzecz	abstrak-
cyjna	i	w	głowie	kłębiła	mi	się	setka	pytań.	Jak	będzie	teraz,	co	
się	zmieni.	Co	prawda	było	to	moje	najmniejsze	zmartwienie	 
w	tamtym	momencie	ale	mimo	wszystko	zastanawiałem	się	jak	
to	wpłynie	na	moje	życie.
W	 drugim	 czy	 trzecim	 dniu	 po	 operacji	 zapytałem	 pielę-

gniarkę	jak	to	teraz	będzie	wyglądało	usłyszałem	krótką	i	kon-
kretną	odpowiedź:	„Normalnie.	Ludzie	ze	stomią	żyją	normal-
nie.	Jeżdżą	na	rowerze,	chodzą	na	basen	i	są	aktywni.”	Więc	
stwierdziłem,	że	ja	też	sobie	poradzę.

FS:	 Był	 to	 na	 tyle	 pozytywny	 przekaz,	 że	 wystarczył,	 aby	
uwierzyć,	że	nie	wszystko	stracone.

PP:	Albo	była	tak	przekonująca,	albo	uległem	sile	autoryte-
tu.	Wtedy	nie	potrzebowałam	więcej	wiedzieć.	To	było	wystar-
czające	zapewnienie.

FS:	W	Twoim	przypadku	to	czasowe	rozwiązanie.

PP:	 Tak,	 a	 przynajmniej	 mam	 taką	 nadzieję,	 że	 prognozy	 
lekarzy	się	sprawdzą	i	przejdę	kolejną	operację.

FS:	Jesteś	muzykiem,	aktywnym	zawodowo.	Wypadek	zdaje	
się	nie	odciął	Cię	nawet	na	moment	od	muzyki.

PP:	Jestem	uzależniony	od	muzyki,	to	całe	moje	życie.	Poza	
rodziną,	 oczywiście.	Wypadek	 i	 jego	 konsekwencje	 były	 na	
tyle	poważne,	że	chwilowo	odcięły	mnie	od	mojej	zwykłej	co-
dzienności.	Było	to	naturalne,	ale	trudne	do	przyjęcia.	Nie	dało	
rady	z	dnia	na	dzień	wrócić	do	grania.	Potrzebowałem	czasu	
na	rekonwalescencję,	ale	z	żalem	myślałem	o	wszystkich	kon-
certach,	które	odbywają	się	beze	mnie.

FS:	Czy	to	otarcie	się	o	ostateczność	coś	w	Tobie	zmieniło?

PP:	Myślę,	że	zawsze	takie	wydarzenia	odciskają	swój	ślad.	
Chyba	nikt	przy	zdrowych	zmysłach	nie	przeszedłby	obojętnie	

wobec	 takich	doświadczeń.	Docenia	 się	bardziej	 fakt,	 że	 się	
jest,	że	się	żyje.	Po	prostu.
Nie	mam	poczucia	żeby	w	moim	przypadku	coś	zmieniło	się	

diametralnie.	Wyznaję	zasadę,	 że	dobro	wraca.	Trzeba	dbać	 
o	ludzi	wokół	siebie,	o	relacje	z	nimi	i	pomagać	im	w	potrzebie.	
Przekonałem	 się	 natomiast	 na	własnej	 skórze	 i	 utwierdziłem	 
w	przekonaniu,	że	moje	dotychczasowe	myślenie	nie	było	tyl-
ko	 optymistyczną	wizją	 świata.	 Po	wypadku	otrzymałem	 tak	
wiele	wsparcia,	że	i	mnie,	i	mojej	rodzinie	było	znacznie	łatwiej	
przejść	przez	ten	niezwykle	trudny	czas.	Miałem	wokół	siebie	
mnóstwo	ludzi	przyjaznych	i	chętnych	do	pomocy.	I	nie	cho-
dzi	mi	tylko	o	ekstremalne	sytuacje	ale	o	codzienność	jak	np.	
zrobienie	zakupów	itp.	Choroba,	która	zakłóca	rutynę	wybija	
wszystkich	z	rytmu,	nie	dość,	że	jedna	osoba	jest	już	wyłączona	
to	pozostali	członkowie	rodziny	nie	funkcjonują	normalnie.
Żyjemy	w	pewnych	społecznościach.	Często	wydaje	się	nam,	

że	nie	mamy	wpływu	na	to	z	kim	pracujemy,	kto	jest	naszym	
sąsiadem	itd.	Myślę,	że	jest	wręcz	przeciwnie.	Mimo	wszystko	
mamy	wpływ	na	to	kim	się	otaczamy	i	im	szybciej	zrozumiemy,	
że	warto	wiązać	 się	 z	 ludźmi,	 którzy	nas	budują,	 tym	 łatwiej	
nam	będzie	później.	Według	mnie	nic	tak	źle	na	nas	nie	wpły-
wa	jak	zła	energia	ludzi	nieprzychylnych	i	złośliwych.

FS:	 Doskonałym	 przykładem	 takiej	 cudownej	 osoby	 jest	
Twoja	żona,	Małgosia.	Wulkan	energii,	dobroci	i	empatii.

PP:	Musiałabyś	z	nią	pomieszkać,	żeby	zobaczyć	jak	wygląda	
ten	wulkan	na	co	dzień	(śmiech).	Ale	to	prawda,	ona	jest	dla	
mnie	wszystkim	i	jest	olbrzymim	wsparciem,	zwłaszcza	teraz.

FS:	Pod	wpływem	 tych	 ciężkich	wydarzeń,	powstał	 utwór,	
który	napisałeś	w	bardzo	emocjonalnie	trudnym	momencie.
Piosenka	przyszła	mi	do	głowy	pewnej	nocy	w	szpitalu,	pod	

wpływem	refleksji	o	ludziach	i	wsparcia	z	ich	strony,	które	oka-
zali	mnie	i	całej	mojej	rodzinie.	Powstała	spontanicznie.	To	taki	
pozytywny	przekaz	i	prośba	do	słuchaczy	aby	zatrzymanie	się	
na	chwilę	i	rozejrzeli	się	wokół.	W	tym	zabieganiu	zapominamy	
o	ludziach,	których	mamy	obok	a	są	przecież	tak	ważni.	Dwie	 
i	pół	minuty	wdzięczności	dla	dobrych	ludzi.
Słowo	przyjaciel	 się	mocno	 zdewaluowało.	 Teraz	 to	 raczej	

synonim	znajomego.	Dla	mnie	różnica	jest	jednak	olbrzymia.	
Bo	za	tym	określeniem	kryje	się	głębsza	i	bliższa	relacja.	To	też	
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Jestem	pragmatyczny	
i	wiem,	że	rozgrzebywanie	złych	myśli	
nie	prowadzi	do	niczego	dobrego.	

Nastrajam	się	na	myślenie	
o	przyszłości.	

większa	odpowiedzialność	za	ludzi,	których	określam	mianem	
przyjaciela.	Jeżeli	decyduję	się	zbliżyć	do	drugiego	człowieka	
i	on	zaufa	mi,	biorę	na	siebie	odpowiedzialność	za	ten	wybór.	
Nie	mogę	go	zawieść.

FS:	Bo	jesteśmy	odpowiedzialni,	za	tych,	których	oswoimy?

PP:	Dokładnie	tak.	Ten	cytat	doskonale	tu	pasuje.	To	bardzo	
uniwersalna	prawda	choć	wielu	o	niej	zapomniało,	nie	zauważa	
tego	lub	po	prostu	ignoruje.	I	tak	zbyt	wielu	ludzi	się	nazywa	
się	przyjaciółmi	choć	to	tylko	znajomi,	czasem	nawet	dalecy.	
Przyjaciół	ma	się	kilku	bo	z	większą	 ilością	osób	nie	da	rady	
nawiązać	tak	bliskich	relacji.

FS:	Jest	to	szczególnie	ważne	w	przypadku	osób,	takich	jak	
Ty,	czyli	ciągle	nawiązujących	nowe	znajomości	ze	względu	na	
charakter	Twojej	pracy.

PP:	Tak,	 faktycznie	poznaję	mnóstwo	 ludzi	 ale	 zatrzymuję	
się	 przy	 niektórych.	 Tu	 też	 działa	 pewna	 chemia,	 zbieżność	
systemu	wartości,	podobnych	doświadczeń.	Trudno	do	końca	
określić	jaka	dokładnie	jest	tu	zależność.	To	nie	matematyka.

FS:	Czy	Twoim	zdaniem	Polacy	są	nietolerancyjni?	Trudno	przy-
chodzi	nam	zrozumienie	 i	zaakceptowanie	rzeczy	nieznanych,	no-
wych	i	często	odbiegających	od	sztywnych	konserwatywnych	norm.	
Jest	tak	w	przypadku	tematów	światopoglądowych,	ale	i	tych	zwią-
zanych	z	rzadkimi	schorzeniami.	Z	czego	to	wynika?

PP:	Prawdę	mówiąc,	nie	wiem.	Wbrew	pozorom	rzadko	staję	
wobec	sytuacji	kiedy	to	trzeba	sprawdzić,	a	tyle	o	sobie	wiemy,	
ile	nas	sprawdzono
Chociaż	w	zasadzie	znalazłem	się	w	sytuacji,	która	mogłaby	

spowodować	wykluczenie.	Nie	myślę	jednak	o	tym	ponieważ	
sam	zupełnie	tego	nie	odczuwam.	Nikt	nie	dał	mi	do	zrozumie-
nia,	że	mój	wypadek	i	stomia	mogą	spowodować	odrzucenie	
mnie.	Wręcz	przeciwnie,	informacje	o	tym,	co	się	wydarzyło	są	
dla	ludzi	szokujące	bo	trudno	uwierzyć	w	taki	splot	okoliczno-
ści.	Sama	stomia	schodzi	na	dalszy	plan.
Wiele	osób	nie	wie	czym	jest	stomia.	I	chyba	nie	musi.	Waż-

ne	żeby	szukali	odpowiedzi	jeśli	coś	się	wydarzy,	żeby	mieli	do-
bre	źródło	informacji	i	byli	otwarci	na	zmianę.	Ja	tak	to	widzę.

FS:	Co	daje	Ci	siłę,	kiedy	masz	wrażenie,	że	spada	w	dół?

PP:	Jestem	pragmatyczny	i	wiem,	że	rozgrzebywanie	złych	
myśli	nie	prowadzi	do	niczego	dobrego.	Nastrajam	się	na	my-
ślenie	o	przyszłości.	Myślę	zadaniowo.

FS:	Jakaś	rada	dla	tych,	którzy	nie	potrafią	się	dźwignąć	po	
traumach?

PP:	Uniwersalnych	metod	chyba	nie	ma.	Mogę	tylko	powie-
dzieć	co	ja	zrobiłem.	Po	wypadku	odstawiłem	wszystkie	złe	my-
śli	jak	najdalej	od	siebie.	Natychmiast	odłączyłem	wspomnienia	 
o	tym,	co	się	wydarzyło	i	przestawiłem	się	na	pozytywne	my-
ślenie	o	przyszłości.	Skoncentrowałem	się	na	zdrowieniu.	Na-
wet	na	wiele	pytań	znajomych	nie	odpowiadałem	szczegóło-
wo	albo	wręcz	zmieniałem	temat.	Nie	chciałem	tego	rozkładać	
na	czynniki	pierwsze,	analizować.	Nie	dlatego,	że	miałem	coś	
do	ukrycia	tylko	po	to,	żeby	programować	się	w	dobrą	stro-
nę.	Było,	wydarzyło	się.	Trudno.	Trzeba	przygotować	się	na	to,	
co	będzie	jutro	i	skupić	żeby	było	ono	pozytywne.	Pozytywna	

afirmacja	i	myślenie	do	przodu	jest	na	pewno	lepsze	niż	ma-
glowanie	złych	przeżyć.	Inaczej	nurzamy	się	w	żalu	i	frustracji	 
a	 choroba	 się	 pogłębia	 zamiast	 przechodzić.	 Dotyczy	 to	
wszystkich	sytuacji	życiowych.

FS:	Osiągnąłeś	sukces	jako	muzyk.	Setki	tras,	koncertowanie	
z	najlepszymi	i	stabilna	rodzina.	Trudno	było	dojść	do	miejsca,	
w	którym	się	znajdujesz?

Jestem	samoukiem.	 Janko	Muzykant	 z	 lepszą	 kontynuacją	
historii	 (śmiech).	Muzyka	 to	 straszny	 bakcyl.	 Zaczynałem	 od	
grania	na	flecie	bo	był	mały,	poręczny	i	dostępny.	Potem	przy-
szedł	czas	na	akordeon	czy	inny	klawiszowy	instrument	chociaż	
nie	związałem	się	z	nim	na	długo	i	nadal	nie	umiem	na	nim	grać	
dobrze.	A	potem	przyszedł	czas	na	gitarę.	Ta	miłość	trwa	już	
ponad	16	lat.
Czy	miejsce,	w	którym	się	znajduję	 jest	 jakieś	szczególne?	

Myślę	 że	 nie.	Natomiast	 w	 przeciwieństwie	 do	wielu	 innych	
osób	mam	to	szczęście,	że	moja	pasja	jest	moją	pracą.	Mam	
rodzinę,	dom,	dobrych	ludzi	wokół	siebie.	Wymagało	to	tro-
chę	szczęścia,	trochę	wysiłku,	trochę	talentu	–	mam	nadzieję.

FS:	Czy	w	życiu	muzyka	są	jakieś	elementy	stałe?	Jakieś	filary?

PP:	Nie	demonizuj	muzyków.	Nie	wszyscy	to	szaleni	rockan-
drolowcy,	którzy	czas	spędzają	na	imprezach,	śpią	do	popołu-
dnia	i	nie	myślą	o	przyszłości.

FS:	Czy	kiedykolwiek	miałeś	wrażenie,	że	to	życie	nie	jest	dla	
Ciebie?	Jakiś	moment	zwątpienia?

PP:	Nie,	nigdy.	Trudniej	było	kiedy	nie	można	było	z	grania	
opłacić	rachunków	więc	musiałem	podjąć	się	innych	prac	ale	
od	czego	jest	pozytywne	myślenie	i	upór	w	dążeniu	do	celów?

FS:	Jedni	kochają	atmosferę	studia	nagrań,	 inni	kameralny	
klimat	małych	koncertów,	a	kolejni	rozmach	wielkich	widowisk	
muzycznych	i	tłum	szalejących	fanów.	A	gdzie	Paweł	Pawłow-
ski	czuje	się	najlepiej,	ładuje	swoje	baterie	i	czuje,	że	to	co	robi	
ma	sens?

PP:	Kocham	granie.	I	nie	ma	dla	mnie	znaczenia	czy	koncertu	
słucha	100	czy	1000	osób.	Emocje	wkładam	te	same.	Muzyka	
ma	przynosić	rozrywkę	i	cieszę	się,	że	jest	to	też	moim	udzia-
łem.	
Moją	ostoją	 jest	dom	i	rodzina.	Czegóż	trzeba	więcej?	Pa-

trząc	 na	 otaczającą	mnie	 przyrodę	 czy	 zbierając	 za	 domem	
maślaki	 z	 kubkiem	 kawy	w	 ręce	 trudno	 oprzeć	 się	myśli,	 że	
wszystko	jest	na	swoim	miejscu	a	te	trudne	chwile	pozwalają	
fantastycznie	 doceniać	 taką	 normalną	 codzienność	 w	 której	
nic	nie	boli,	wszyscy	zdrowi	itd.,	czego	wszystkim	życzę.	■
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Imię i Nazwisko posiadacza karty:
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JESTEM STOMIKIEM
009001

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

Udogodnienia w podróży

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

Z	inicjatywy	organizatorów	kampanii	„STOMAlife.	 
Odkryj	stomię”	osoby	ze	stomią	mogą	otrzymać	kartę	 
stomika.	Jej	posiadanie	ma	ułatwić	stomikom	funkcjo-
nowanie	w	problematycznych	sytuacjach,	na	przykład	
podczas	kontroli	granicznych	i	odpraw	lotniczych.
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Please be advised that the bearer of this document is a stoma patient and must 
constantly wear an ostomy pouch.
Stoma  is a surgically created opening in the large intestine that allows the removal 
of faeces out of the body, bypassing the rectum, to drain into a pouch or other collection 
device. Therefore a person with a stoma should receive special treatment during control 
by border guards and customs services. Such a person should be allowed not to remove 

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

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

• disposable gloves and paper towels 

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

ENG

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

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

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

• gants jetables et serviettes en papier

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

FR

ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

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

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

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

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

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

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

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

Z poważaniem,

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

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

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

Polskie Towarzystwo Stomijne

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy 
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres 
pocztowy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok 
27 02-382 Warszawa. Można je także uzyskać w punktach 
konsultacyjno-szkoleniowych  PKS STOMAlife oraz w regio-
nalnych oddziałach POLiLKO.
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Fundacja	STOMAlife:	Z	jakich	powodów	podję-
to	decyzję	o	wyłonieniu	 u	Pana	 stomii	 i	 ile	miał	
Pan	wtedy	lat?

Ryszard	 Lisek:	 Był	 to	 1975	 rok.	 Moja	 droga	 do	
stomii	 wyglądała	 następująco:	 silne	 bóle	 brzucha,	
biegunki	 oraz	 kilka	 błędnych	 diagnoz	 w	 Instytucie	
Medycyny	 Lotniczej	 w Warszawie.	Wreszcie	 Szpital	
na	ul.	Szaserów	w	Warszawie	i	prawidłowa	diagnoza	
Leśniowski-Crohn.

FS:	Co	myśli	sobie	młody,	aktywny	człowiek	kie-
dy	 słyszy	 taką	 diagnozę?	 Był	 Pan	wtedy	 aktyw-
nym	zawodowo	pilotem	wojskowym,	prawda?

RL:	Nie	miałem	pojęcia	co	 to	za	choroba.	Byłem	
zdrowym,	pełnym	sił	 26-latkiem	z	wielkimi	planami	
na	przyszłość	w	wykonywanym	zawodzie	pilota	woj-
skowego.	 Długo	 nie	 mogłem	 zrozumieć,	 uwierzyć,	
przyjąć	do	wiadomości,	że	choruję	oraz	że	prawdo-
podobnie	trzeba	będzie	wyłonić	u	mnie	stomię.	Za-
bieg	okazał	się	jednak	konieczny.	Ostry	rzut	choroby	
spowodował	niesamowite	bóle	 i	 spadek	wagi	 ciała	
z	82	do	47	kg.

FS:	 Czy	 jest	 coś,	 co	 stomia	 Panu	 odebrała?	 
Pasja,	praca,	związek?	

RL:	Miałem	rodzinę,	zawód	i	pasję.	Z	tego	wszyst-
kiego	zostało	jedno,	ale	za	to	najistotniejsze	–	rodzina	
i	bliscy	w	tym	żona,	dzieci,	przyjaciele	oraz	całe	moje	
otoczenie.	 Ich	pomoc	w	trakcie	 leczenia	była	nie	do	
przecenienia.	Wiedziałem,	że	jeśli	ja	choruję,	to	cho-
ruje	cała	rodzina	a	wsparcie	przyjaciół	jest	bezcenne.

FS:	Jak	rodzina	przetrwała	ten	najgorszy	czas?

RL:	Od	 1975	do	 1989	 roku	wystąpił	 u	mnie	 cały	
wachlarz	powikłań.	Miałem	wszystkie	możliwe	prze-
toki	 i zrosty.	 Przeprowadzono	 na	mnie	 cały	 szereg	
eksperymentów	 medycznych.	 Nie	 było	 wtedy	 in-
nowacyjnych	metod,	a	każdy	przypadek	musiał	być	
traktowany	indywidualnie.	
W	ciągu	 tych	 lat	miałem	osiem	zabiegów	opera-

cyjnych	i	w	sumie	prawie	cztery	lata	pobytu	w	szpi-
talach.	Przez	ten	cały	czas	toczyłem	walkę,	żeby	grać	
główną	rolę	we	własnym	życiu.	
Rodzina	 zawsze	 była	 dla	 mnie	 najważniejsza.	

W trakcie	choroby,	w	1977	roku,	urodził	się	mój	drugi	
syn.	Później,	w	1983	roku	na	świat	przyszła	moja	cór-
ka.	Staram	się	wynagrodzić	rodzinie	te	lata	nieobec-
ności.	 Inwestycja	 w	 dzieci	 była	 moim	 priorytetem.	
Teraz	mogąc	ich	obserwować,	czerpię	z	tego	wielką	
satysfakcję.

FS:	Czy	tęsknota	za	pasją	powraca?	Czy	czasami	
pozwala	Pan	sobie	na	rekreacyjne	loty?

RL:	 Sentyment	 do	 zawodu	 oczywiście	 pozostał.	
Tak	samo	koledzy	i	przyjaciele	ze	szkoły	w	Dęblinie.	Od

Wywiad	z	Ryszardem Liskiem
Podcięte	skrzysła?

Rozmawia:	Fundacja	STOMAlife
Zdjęcia:	z	archiwum	Ryszarda	Liska
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„                                   
Miałem	rodzinę,	zawód	

i	pasję.	Z	tego	wszystkiego	
zostało	jedno,	ale	za	to	najistot-
niejsze	–	rodzina	i	bliscy	w	tym	
żona,	dzieci,	przyjaciele	oraz	całe	

moje	otoczenie.	
Ich	pomoc	w	trakcie	
leczenia	była	nie	do	
przecenienia.		

kilku	 lat	 spotykamy	się	 raz	w	 roku.	Wtedy	wspomi-
namy,	cieszymy	się	sobą,	swoimi	dziećmi	i	wnukami.		
Kilka	razy	udało	mi	się	nawet	wykonać	 lot	z	kolegą	
małym,	ale	za	to	sportowym	samolotem.	Spotykamy	
się	 również	 na	pokazach	 lotniczych.	 Za	 każdym	 ra-
zem	są	to	dla	mnie	wielkie	emocje.	Wyobraźnia	pod-
powiada	mi	wtedy	co	On	tam	
w	górze	 teraz	 robi	 i	 co	 zrobi	
za	chwilę.	

Dzisiaj	 lotnictwo	 to	 zupeł-
nie	inna	epoka.	Niewielu	zda-
je	 sobie	 sprawę	z	 tego	 jakiej	
potrzeba	 było	 determinacji,	
żeby	 zaliczać	 badania,	 eg-
zaminy.	 Najpierw	 szybowce,	
samoloty	 sportowe,	wreszcie	
całą	gamę	egzaminów	do	Dę-
blińskiej	Szkoły	Orląt.	Choro-
ba	bardzo	wcześnie	przerwa-
ła	 mi	 ten	 ciąg	 wspaniałych	
zdarzeń.

FS:	Życie	 czasami	 zmusza	
do	 zmian.	 Jaki	 jest	 Pana	
sposób	na	poradzenie	sobie	
w takich	momentach	oraz	co	
jest	 najważniejsze	 -	 wspar-
cie	 otoczenia	 czy	 przepra-
cowanie	nowej	sytuacji	we	własnej	głowie?

RL:	W	momencie	kiedy	 trzeba	 twardo	stąpać	po	
ziemi	 główną	 rolę	 odgrywa	 wsparcie	 rodziny.	 Bez	
niej	człowiek	jest	zupełnie	sam	i	choćby	nawet	miał	
najtwardszy	 charakter,	 szereg	 pasji	 i	 pięknych	 pla-
nów	na	przyszłość	w	pojedynkę	nie	dałby	rady.	

FS:	W	minionych	latach	dostęp	do	sprzętu	sto-
mijnego	był	o	wiele	gorszy	od	tego,	który	znajdu-
je	 się	 na	 rynku	obecnie.	Czego	brakowało	Panu	
najbardziej?	Czy	gdyby	 te	kilkadziesiąt	 lat	 temu	
miał	Pan	dostęp	do	nowoczesnego	 sprzętu,	 jaki	
mamy	obecnie,	 to	Pana	życie	mogłoby	potoczyć	
się	inaczej?	

RL:	 Teraz	 stomicy	 mają	 sprzęt	 doskonały.	 Mam	
prawo	do	 takiej	 oceny,	 ponieważ	 przez	 14	 lat	 uży-
wałem	 koszmarnych	 „pasów	 krakowskich”	 i	 szczę-
śliwym	 jest	 ten	 stomik,	 który	 nie	 ma	 pojęcia	 co	
to	 jest.	 Ten	 sprzęt,	 którego	 używam	 teraz	 za-
pewnia	 mi	 komfort	 fizyczny	 i	 psychiczny.	 Jeśli	 po	
wyłonieniu	 stomii	 miałbym	 dostęp	 do	 takiego	
sprzętu	 jakim	 dysponuję	 dzisiaj,	 mógłbym	 nor-
malnie	 funkcjonować	 i	 realizować	 się	 jako	 wykła-
dowca	w	mojej	dziedzinie.	Mógłbym	służyć	młodym	 
ludziom	swoją	wiedzą	i	doświadczeniem.	A	tak,	zo-
stałem	młodym	rencistą	odizolowanym	od	pracy,	na	
szczęście	nie	od	ludzi.

FS:	W	jaki	sposób	odniósłby	się	Pan	do	ostatnio	
zaproponowanych	 zmian	 dotyczących	 refundacji	
wyrobów	medycznych?

RL:	 Denerwuje	 mnie,	 że	 są	 ludzie	 którzy	 ciągle	
majstrują	 przy	 kosztach	 refundacji	 wyrobów	 sto-

mijnych.	 Nikt	 nie	 chce	
słuchać	najbardziej	zain-
teresowanych,	 czyli	 nas	
pacjentów.	 Nie	 można	
dać	każdemu	po	równo.	
Ta	 epoka	 powinna	 iść	
w	 zapomnienie.	 Każdy	
przypadek	 jest	 odmien-
ny	 przez	 co	 niektórzy	
w	 uzasadnionych	 przy-
padkach	 powinni	 otrzy-
mywać	 go	 więcej.	 Tak	
było	 kiedyś.	 Ale	 to	 jest	
temat	na	inną	dyskusję.

FS:	 Proszę	 powie-
dzieć	jak	wygląda	Pana	
życie	obecnie?

RL:	 Ostatni	 zabieg	
miałem	 22.11.1989	 roku.	
Od	 tamtego	 czasu	 trwa	
okres	 remisji,	 więc	 sta-

ram	się	żyć	tak	samo,	jak	każdy	inny.	Dzięki	temu,	że	
zdrowie	pozwala	mi	na	angażowanie	się	w	życie	spo-
łeczne	od	 lat	aktywnie	działam	na	 rzecz	pacjentów	
w	 ramach	 Pol-ilko	 oraz	 Polskiej	 Koalicji	 Pacjentów	
Onkologicznych.		■
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Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235
02-797 Warszawa
tel.: 22 35 39 650 lub 22 64 80 369
e-mail: info@beata-vita.waw.pl

www.beata-vita.waw.pl

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



Od	kiedy	należą	mi	się	worki?

Dopóki	 jesteś	 pacjentem	oddziału,	 o	 zabezpieczenie	 stomii	
dba	szpital.	Sprzęt	stomijny	powinieneś	odebrać	jak	najszybciej	
po	wyjściu	ze	szpitala.	Zawsze	wydawany	jest	na	pełne	miesiące,	
nie	ma	znaczenia	czy	opuszczasz	szpital	pierwszego,	czy	ostat-
niego	dnia	miesiąca.	W	przypadku	nowych	stomików	każdy	wo-
rek	jest	na	wagę	złota,	bo	wszystkiego	trzeba	się	nauczyć,	więc	
jeśli	wyjście	zaplanowano	pod	koniec	miesiąca	dopilnuj	jak	naj-
szybszego	potwierdzenia,	aby	móc	zrealizować	zlecenie	i	ode-
brać	limit	przysługujący	Ci	już	w	tym	miesiącu.

Kto	da	mi	pierwsze	zlecenie?

Pierwsze	zlecenie	wypisze	chirurg	i	otrzymasz	je	wraz	z	wypi-
sem	ze	szpitala.

Jak	wygląda	takie	zlecenie?

Zlecenie	musi	 zawierać	m.in.	dane	personalne	 stomika,	 kod	
choroby	oraz	pieczęcie	przychodni	i	osoby	wystawiającej.	Wzór	
poprawnie	wypełnionego	wniosku	znajdziesz	na	stronie	Funda-
cji	STOMAlife.

Czy	od	razu	idę	je	realizować	jak	zwykłą	receptę?

Zlecenie	 należy	 potwierdzić	 w	 miejscowym	 oddziale	 NFZ	
i	odebrać	tam	Kartę	Zaopatrzenia	Comiesięcznego	(KZC).	KZC	

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

jest	teraz	jednym	z	Twoich	ważniejszych	dokumentów	i	powin-
na	znajdować	się	u	Ciebie,	bo	przez	najbliższe	12	miesięcy	bę-
dzie	służyć	do	wymiany	informacji	między	lekarzem,	a	sklepem	
medycznym:	 lekarz	odznacza	 tam	na	 jakie	miesiące	wydał	ko-
lejne	zlecenie,	sklep	będzie	potwierdzał	stemplem	i	podpisem	
na	 jaki	 okres	 faktycznie	wydał	 sprzęt.	 Bez	 KZC	 nie	 otrzymasz	
nowego	zlecenia	u	lekarza,	bez	zlecenia	nie	otrzymasz	sprzętu	
stomijnego	na	kolejny	okres.	(W	przypadku	pierwszego	zlecenia	
pierwsze	rubryczki	wypełni	pracownik	NFZ	zamiast	lekarza.)	Po-
twierdzenia	w	NFZ	możesz	dokonać	osobiście	lub	za	pośrednic-
twem	innej	osoby:	członka	rodziny,	wolontariusza,	sąsiadów.	Na	
wszelki	wypadek	napisz	 krótkie	oświadczenie,	 że	 reprezentuje	
Cię	ktoś	inny.	Przygotuj	także	aktualny	dokument	ubezpieczenia	
oraz	wypis	ze	szpitala.

I	za	każdym	razem	muszę	jeździć	do	NFZ-tu?

Nie.	Tę	wizytę	musisz	odbyć	przy	pierwszym	zleceniu,	a	po-
tem	dopiero	po	12	miesiącach,	kiedy	skończy	się	aktualna	Karta	
Zaopatrzenia	Comiesięcznego	 (KZC).	Wtedy	musisz	odwiedzić	
swojego	lekarza	ze	starą	kartą,	na	której	oczywiście	nie	będzie	
już	miejsca	na	jego	kolejne	pieczątki,	ale	poprzednia	karta	bę-
dzie	podpowiedzią	na	jakie	miesiące	ma	wystawić	kolejne	zlece-
nie.	Z	nowym	zleceniem	i	starą	kartą	musisz	udać	się	do	NFZ-tu,	
aby	 odnowić	 procedurę,	 czyli	 zarejestrować	 zlecenie	 i	 dostać	
nową	KZC	na	kolejne	12	miesięcy.
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Mój	lekarz,	czyli	kto?
Pierwsze	zlecenie	wystawia	chirurg,	a	potem	może	to	być	twój	

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

Co	i	ile	mogę	odebrać?

Ustawodawca	określił	 jednoznacznie,	 że	dla	każdego	 rodza-
ju	stomii	jest	miesięczny	limit	kwotowy:	kolostomia	300	zł,	ile-
ostomia	400	zł,	urostomia	480	zł.	Możesz	go	przeznaczyć	na	
woreczki,	płytki	 lub	środki	do	pielęgnacji	 stomii	 i	 skóry	wokół	
niej.	Poradą	będą	Ci	służyć	profesjonaliści,	bo	oni	mają	doświad-
czenie	ze	względu	na	pracę	z	wieloma	stomikami	i	szerokim	spoj-
rzeniem	na	różnorodność	ich	problemy	ale	ostateczna	decyzja	
zawsze	 należy	 do	Ciebie.	 I	 jeśli	 chodzi	 o	 rodzaj	 odbieranego	
sprzętu,	 i	 czas	na	 jaki	 chcesz	go	odebrać.	Pamiętaj,	 że	 sprzęt	
musi	pasować	do	Twojej	stomii.

Ale	jak	zapanować	nad	czasem?

Zlecenia	 zazwyczaj	 wydawane	 są	 na	 trzy	 miesiące,	 ale	 jeśli	
chcesz,	możesz	odebrać	zaopatrzenie	tylko	na	jeden	miesiąc	lub	
dwa.	Dzięki	temu	możesz	przetestować	nowy	rodzaj	sprzętu.	To	
jest	niezwykle	przydatne,	gdy	jesteś	początkującym	stomikiem	
lub	 zauważasz	 jakieś	problemy	 ze	 stomią	 i	musisz	dopasować	
inny	zestaw.	Musisz	tylko	pamiętać,	że	częstsze	odbiory	sprzętu	
wiążą	się	z	większą	ilością	wizyt	u	lekarza,	bo	do	każdego	odbio-
ru	potrzeba	nowego	zlecenia.

Jak	mam	zdecydować,	co	jest	mi	potrzebne?

Pierwsze	 wskazówki	 powinieneś	 otrzymać	 na	 oddziale,	 czy-
li	 rozmiar	sprzętu,	sugestie	na	temat	potrzebnych	środków	do	
pielęgnacji	skóry	wokół	stomii,	typ	sprzętu	(jednoczęściowy	czy	
dwuczęściowy)	 oraz	 rodzaj	 płytki	 (płaska	 lub	 wypukła).	 Najle-
piej	odebrać	wtedy	sprzęt	na	 jeden	miesiąc	 i	obserwować	jak	
się	sprawdza.	Dobrze	jest	zapisywać,	co	było	zastosowane,	aby	
ułatwić	sobie	zamówienie	właściwego	zestawu	przy	kolejnej	re-
alizacji.

Gdzie	mogę	zrealizować	zlecenie?

Zlecenie	można	zrealizować	w	dowolnym	sklepie	medycznym,	
który	 ma	 sprzęt	 stomijny	 w	 swojej	 ofercie	 lub	 bezpośrednio	
u	dystrybutora.	Każdy	wojewódzki	oddział	wojewódzki	NFZ-tu	
publikuje	na	 swoich	stronach	 listę	 świadczeniodawców,	u	któ-
rych	można	zrealizować	zlecenie	na	sprzęt	stomijny.	Zdarza	się,	
że	miewają	go	także	apteki,	ale	są	to	teraz	dość	rzadkie	sytuacje.

Czy	wszędzie	dostanę	to	samo?

Sklepy	medyczne	podlegają	podobnym	mechanizmom	ryn-
kowym	 jak	 inne	placówki	 handlowe	 i	mogą	 różnić	 się	między	
sobą	 ofertą	 oraz	 cenami.	 Szukaj	 takich,	 które	mają	 najszerszą	
ofertę,	a	w	razie	potrzeby	umożliwiają	realizację	sprzętu	różnych	
marek	w	ramach	tego	samego	zlecenia.

Moje	worki	nie	sprawdzają	się,	chcę	je	wymienić.

Podobnie	jak	w	przypadku	leków,	zwrot	i	wymiana	wyrobów	
medycznych	jest	niemożliwa	w	świetle	obowiązujących	przepi-

sów.	Wyjątek	stanowią	wyroby	medyczne	obarczone	wadą	jako-
ściową.	W	uzasadnionych	przypadkach	można	porozmawiać	ze	
sklepem,	który	zrealizował	Twoje	poprzednie	zlecenie	 i	przed-
stawić,	na	czym	polega	problem.	Być	może	uda	się	uzgodnić	
w	jakim	zakresie	można	dokonać	wymiany.

Kiedy	należy	mi	się	następne	zlecenie	w	ramach	
refundacji?

Przed	upływem	okresu,	na	jaki	odebrałeś	ostatnie	zlecenie	od-
wiedź	swojego	lekarza.	Zabierz	ze	sobą	Kartę	Zaopatrzenia	Co-
miesięcznego	(KZC),	aby	lekarz	mógł	na	jej	podstawie	wystawić	
aktualne	 zlecenie.	 Z	 kompletem	dokumentów,	 czyli	 zleceniem	
i	KZC,	możesz	odebrać	przydział	na	kolejny	okres.	Pamiętaj,	że	
jeśli	zlecenie	wystawiono	na	kwartał	np.	na	styczeń,	luty,	marzec:	
całość	sprzętu	odbierzesz	tylko	w	styczniu,	w	lutym	już	tylko	na	
dwa	miesiące,	a	jeśli	przyjdziesz	ze	zleceniem	w	marcu	–	otrzy-
masz	sprzęt	już	tylko	na	miesiąc.

Kiedy	mam	pójść	po	kolejne	zlecenie?

Najlepiej	 jeśli	 zaplanujesz	 wizytę	 u	 lekarza	 w	 miesiącu	 po-
przedzającym	okres,	na	jaki	chcesz	zrealizować	kolejne	zlecenie.	
Zabezpieczysz	się	w	ten	sposób	przed	niespodziewanymi	sytu-
acjami,	które	uniemożliwią	wizytę	jak	choroba	czy	urlop.	Możesz	
też	 spokojnie	odbyć	 tę	wizytę	do	 końca	pierwszego	miesiąca	
kwartału,	na	których	chcesz	odebrać	sprzęt.

Kiedy	mogę	zrealizować	zlecenie?

Zlecenie	możesz	przekazać	do	sklepu	od	razu	po	otrzymaniu	
go	od	lekarza,	ale	zrealizować	je	można	najwcześniej	pierwszego	
dnia	 roboczego	miesiąca,	 na	 jaki	 zostało	 wystawione.	 Pamię-
taj,	że	jeśli	zlecenie	wystawiono	na	kwartał	np.	na	styczeń,	luty,	
marzec:	całość	sprzętu	odbierzesz	tylko	w	styczniu,	w	lutym	już	
tylko	na	dwa	miesiące,	a	jeśli	przyjdziesz	ze	zleceniem	w	marcu	–	
otrzymasz	sprzęt	już	tylko	na	miesiąc.

Kończy	mi	się	sprzęt!	Co	teraz?

To	czas	żeby	poszedł	do	lekarza	z	prośbą	o	wystawienie	kolej-
nego	zlecenia.	Zabierz	ze	sobą	Kartę	Zaopatrzenia	Comiesięcz-
nego	(KZC),	aby	lekarz	mógł	na	jej	podstawie	wystawić	aktual-
ne	zlecenie.	Z	kompletem	dokumentów,	czyli	zleceniem	i	KZC	
możesz	odebrać	kolejny	przydział.	Pamiętaj,	że	jeśli	zlecenie	wy-
stawiono	na	kwartał	np.	na	styczeń,	luty,	marzec:	całość	sprzętu	
odbierzesz	tylko	w	styczniu,	w	lutym	już	tylko	na	dwa	miesiące,	
a	jeśli	przyjdziesz	ze	zleceniem	w	marcu	–	otrzymasz	sprzęt	już	
tylko	na	miesiąc.

Zaginęła	mi	Karta	Zaopatrzenia	Comiesięcznego!	
Czy	teraz	nie	dostanę	worków	na	refundację?

Spokojnie.	Najlepiej	z	drugą	osobą	sprawdź	miejsce,	w	którym	
zazwyczaj	trzymasz	kartę.	Jeśli	jej	nie	ma,	skontaktuj	się	ze	swoim	
sklepem.	Być	może	została	tam	podczas	Twojej	ostatniej	wizyty.	
Jeśli	zazwyczaj	odbierasz	sprzęt	wysyłkowo	sprawdź	jeszcze	raz	
paczkę,	w	której	przyszła	ostatnia	 realizacja.	Jeśli	 te	próby	za-
wiodły,	odwiedź	najbliższy	NFZ	i	poproś	o	duplikat	karty.	Tak	jak	
w	przypadku	pierwszego	potwierdzenia	możesz	to	zrobić	osobi-
ście	lub	z	czyjąś	pomocą.	Duplikat	wydawany	jest	od	ręki.
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Mam	dwie	stomie.	Miesięczny	limit	dotyczy	człowieka	
czy	stomii?

Miesięczny	limit	zawsze	jest	przyporządkowany	do	stomii,	za-
tem	jeśli	masz	dwie,	realizujesz	równolegle	dwa	zlecenia.	Ważne,	
aby	było	to	jednoznacznie	opisane	na	Twojej	Karcie	Zaopatrze-
nia	Comiesięcznego	 lub	były	wydane	dwie.	Wtedy	 z	 dwiema	
kartami	trzeba	odwiedzać	lekarza	po	dwa	zlecenia.

Co	jest	refundowane?

W	 Polsce	 jest	 dostępna	 szeroka	 gama	 sprzętu	 stomijnego	
z	możliwością	odbioru	w	ramach	refundacji.	Dostępność	różnych	
marek	 zależy	 od	 właścicieli	 poszczególnych	 sklepów	medycz-
nych.	Szukaj	tych,	które	mają	najszerszą	ofertę	i	mogą	wydawać	
sprzęt	różnych	marek	na	jednym	zleceniu.	Potwierdzenie,	 jakie	
marki	są	refundowane	uzyskasz	dzwoniąc	pod	numer	bezpłatnej	
infolinii	Fundacji	STOMAlife	800 633 463.

Mój	sklep	nie	ma	wszystkiego,	co	chcę.	
Czy	mogę	podzielić	zlecenie	między	dwa	różne	sklepy?

Sklep	rozlicza	się	z	NFZ-em	przekazując	mu	oryginał	zlecenia,	
więc	można	je	zrealizować	tylko	w	jednej	placówce.	Możesz	na-
tomiast	zdecydować,	że	odbierasz	sprzęt	tylko	na	miesiąc.	

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

Podstawą	do	realizacji	zleceń	na	sprzęt	refundowany	jest	umo-
wa	zawierana	przez	sklep	z	oddziałem	NFZ.	Do	niej	sporządzana	
jest	lista	wyrobów	medycznych,	które	będą	wydawane	w	danej	
placówce.	Każdy	ze	sklepów	samodzielnie	decyduje,	jakie	wyro-
by	medyczne	będzie	miał	w	swojej	ofercie.	Każdy	też	decyduje,	
w	 jaki	sposób	będzie	się	rozliczał	z	NFZ-em	ze	zrealizowanych	
zleceń:	może	rozliczać	się	samodzielnie	(jest	to	najlepsze	dla	pa-
cjenta,	bo	wtedy	na	jednym	zleceniu	może	wydać	różnorodne	
produkty,	które	ma	zgłoszone	na	swojej	umowie);	dopuszczalna	
jest	także	możliwość	rozliczenia	się	za	pośrednictwem	swojego	
dostawcy.	Ten	także	musi	mieć	odpowiednią	umowę	z	NFZ-em	
i	swoje	zobowiązanie	do	wydawania	określonych	wyrobów	me-
dycznych.	Jeśli	ma	on	tylko	jedną	markę	to	będzie	mógł	rozliczyć	
tylko	wyroby	ze	swojej	umowy,	jeśli	ma	szeroką	listę	na	swojej	
umowie	 refundacyjnej	 –	na	 zleceniu	może	 znaleźć	 się	większa	
różnorodność	marek	i	tym	lepiej	dopasować	się	do	potrzeb	sto-
mików.

Czy	jestem	związany	z	jednym	sklepem	medycznym,	
z	jedną	marką?

Decyzja	na	jaki	czas,	gdzie	i	na	jaki	sprzęt	stomijny	ma	być	zre-
alizowane	zlecenie	zawsze	leży	po	stronie	stomika.	Nawet	jeśli	
przez	pewien	czas	odbierasz	sprzęt	w	jednym	miejscu	możesz	
w	kolejnych	miesiącach	wybrać	innego	dostawcę	lub	inną	markę,	
a	nawet	mieszać	marki	sprzętu	na	tym	samym	zleceniu.	Zmiana	
nie	wiąże	się	z	żadnymi	kosztami	 i	utratą	prawa	do	refundacji.	
Twoim	prawem	do	refundacji	jest	aktualne	ubezpieczenie	zdro-
wotne	oraz	Karta	Zaopatrzenia	Comiesięcznego	i	zlecenie.

Mam	awarię,	skąd	wziąć	dodatkowy	sprzęt?

Jeśli	po	wyjściu	 z	domu	okazało	się,	 że	podręczna	saszetka	
z	workami	na	zmianę	 jednak	 leży	ciągle	na	 łazienkowej	półce,	

nie	panikuj.	Sprzęt	stomijny	jest	refundowany,	ale	tu	działa	nieco	
inna	zasada	niż	w	przypadku	leków.	Worki	stomijne	oraz	wszel-
kie	akcesoria	są	dostępne	w	dowolnym	momencie	 i	dowolnej	
ilości	za	gotówkę.	Apteki	raczej	nie	mają	wyrobów	medycznych	
w	ofercie,	zwłaszcza	tak	specyficznych	jak	sprzęt	stomijny,	więc	
od	razu	nastaw	się	na	poszukiwanie	najbliższego	sklepu	medycz-
nego.	Tam	na	pewno	coś	znajdziesz,	choć	nie	 zawsze	możesz	
liczyć,	że	będzie	to	Twój	ulubiony	zestaw.

Czy	każde	zlecenie	muszę	zrealizować?

Nie,	 nie	 masz	 takiego	 obowiązku.	 Odbiór	 refundowanego	
sprzętu	 jest	prawem	 stomika,	 z	 którego	należy	 skorzystać.	 To	
doskonała	informacja,	że	nie	masz	teraz	żadnych	problemów	ze	
stomią	i	skórą.	Pamiętaj	jednak,	że	nawet	zmiany	w	diecie	mogą	
wpływać	na	gorszą	przyczepność	płytek,	a	w	konsekwencji	pro-
blemy	ze	skórą.	W	sytuacji,	gdy	z	jakiegoś	powodu	zabraknie	Ci	
sprzętu	nie	będziesz	mógł	wrócić	z	prośbą	o	realizację	nieode-
branego	wcześniej	zlecenia.	Sprzęt	będzie	wtedy	trzeba	kupić	
za	gotówkę.

Czy	muszę	odebrać	sprzęt	osobiście?

Na	szczęście	możesz	poprosić	o	wsparcie	 innej	osoby	 i	wy-
słać	do	sklepu	członka	rodziny,	wolontariusza,	sąsiadów.	Istnieje	
też	możliwość	 otrzymywania	 zaopatrzenia	wysyłkowo.	 Zapytaj	
o	taką	możliwość	i	zasady	swojego	dostawę.	Nie	obawiaj	się,	że	
taka	paczka	przyciągnie	nadmierną	uwagę	osób	postronnych.	
Są	to	zazwyczaj	zwykłe	paczki	kurierskie,	które	nie	sugerują	za-
wartości.

Mhm.	Czyli:	jeśli	wyłoniono	mi	kolostomię	i	wychodzę	
ze	szpitala	26	lipca	ze	zleceniem	na	trzy	miesiące	to…

Zwróć	 tylko	uwagę,	czy	 zlecenie	wydano	na	 lipiec,	 sierpień,	
wrzesień!	 Teraz	 masz	 4	 dni	 robocze	 żeby	 potwierdzić	 swoje	
zlecenie	w	NFZ,	odebrać	Kartę	Zaopatrzenia	Comiesięcznego	
(KZC)	 i	odwiedzić	sklep	medyczny.	Tam,	w	zamian	za	oryginał	
zlecenia,	otrzymasz	sprzęt	stomijny	o	równowartości	900	zł	(bo	
3	miesiące	po	300	zł).	Kolejny	pakiet	możesz	odebrać	na	paź-
dziernik,	listopad,	grudzień.	Możesz	po	zlecenie	pójść	do	leka-
rza	pierwszego	kontaktu	już	we	wrześniu.	Ale	nawet	jeśli	od	razu	
przekażesz	je	swojemu	dostawcy,	to	pakiet	o	równowartości	900	
zł	otrzymasz	w	pierwszych	 roboczych	dniach	października	 (bo	
zlecenie	może	być	zrealizowane	tylko	w	miesiącach,	na	jakie	jest	
wydane).	Kolejne	zlecenie	należy	Ci	się	na	styczeń,	luty,	marzec.	
Jeśli	Twoją	uwagę	w	grudniu	zaprzątają	święta	i	nie	masz	czasu	
na	wizytę	u	lekarza,	możesz	iść	do	niego	w	styczniu.	Odbierzesz	
na	jego	podstawie	kolejny	trzymiesięczny	pakiet.	Powoli	kończy	
Ci	się	KZC,	ale	masz	tam	jeszcze	miejsce	na	potwierdzenie	od-
bioru	na	 trzy	miesiące:	kwiecień,	maj,	czerwiec,	więc	w	marcu	
lub	kwietniu	odbierz	u	lekarza	zlecenie	i	zrealizuj	zgodnie	z	zasa-
dami.	KZC	jest	teraz	wypełniona	do	końca.	Zabierz	ją	na	wizytę	
do	lekarza	w	czerwcu	lub	lipcu	po	zlecenie	na:	lipiec,	sierpień,	
wrzesień.	Tym	razem	przed	wizytą	w	sklepie	musisz	odwiedzić	
NFZ,	 aby	 pobrać	 nową	 Kartę	 Zaopatrzenia	 Comiesięcznego	
i	cykl	odbiorów	zaczyna	się	na	nowo.

Jeśli	ta	lista	nie	wyczerpała	Twoich	pytań,	
skontaktuj	się	z	 nami,	odpowiemy	na	nie.
biuro@stomalife.pl	
bezpłatna	infolinia	800 633	463
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Jeśli opuszczasz szpital np. 26 lipca ze zleceniem na lipiec, sierpień, wrzesień, 
Twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:

Co muszę zrobić:

potwierdzenie	zlecenia	
i	odbiór	Karty	Zaopatrzenia	
Comiesięcznego	w	NFZ

odbiór	sprzętu	stomijnego	
na	lipiec, sierpień, wrzesień

wizyta	u	lekarza	po	zlecenie	
na	październik, listopad, 

grudzień

odbiór	sprzętu	stomijnego	
na	październik, listopad, 

grudzień

wizyta	u	lekarza	po	zlecenie	
na	styczeń, luty, marzec

odbiór	sprzętu	stomijnego	
na	styczeń, luty, marzec

wizyta	u	lekarza	po	zlecenie	
na	kwiecień, maj, czerwiec

odbiór	sprzętu	stomijnego	
na	kwiecień, maj, czerwiec

wizyta	u	lekarza	po	zlecenie	
na	lipiec, sierpień, wrzesień

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

odbiór	sprzętu	stomijnego	
na	lipiec, sierpień, wrzesień

wizyta	u	lekarza	po	zlecenie	
na	październik, listopad, 

grudzień

zrób	to	jeszcze	w lipcu

zrób	to	jeszcze	w lipcu
jeśli	przekażesz	zlecenie	do	
realizacji	w sierpniu,	otrzymasz	
sprzęt	o	równowartości	limitu	

na	dwa	miesiące

jeśli	przekażesz	zlecenie	do	
realizacji	w listopadzie,	otrzy-
masz	sprzęt	o	równowartości	
limitu	na	dwa	miesiące

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

na	dwa	miesiące

jeśli	przekażesz	zlecenie	do	
realizacji	w maju,	otrzymasz	

sprzęt	o	równowartości	limitu	na	
dwa	miesiące

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

na	dwa	miesiące

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

na	jeden	miesiąc

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

na	jeden	miesiąc

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

na	jeden	miesiąc

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

na	jeden	miesiąc

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

na	jeden	miesiąc

możesz	zrobić	
we wrześniu 

lub październiku

zrób	to	w październiku

możesz	zrobić	to	
w grudniu 

lub styczniu

zrób	to	w styczniu

możesz	zrobić	to	
w marcu lub kwietniu

zrób	to	w kwietniu

możesz	zrobić	to	
w czerwcu 
lub lipcu

możesz	zrobić	to	
w czerwcu 
lub lipcu

zrób	to	w lipcu

możesz	zrobić	
we wrześniu 

lub październiku

Kiedy to zrobić:
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Naturalnie, 
że naturalny

Otarcia powierzchowne 
i drobne uszkodzenia skóry

Powierzchowne  
oparzenia

Oparzenia  
słoneczne

Skaleczenia

Szwy

Sucha,  
popękana skóra

Grzybica

Opryszczka

Podrażniona,  
łuszcząca się skóra

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

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

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

www.wound.com.pl  |  info@med4me.pl  |  668 649 373
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Fundacja	STOMAlife:	Jak	długo	pracuje	Pani	ze	stomi-
kami?

Helena	 Dziekańska:	Moja	 historia	 współpracy	 ze	 stomi-
kami	rozpoczęła	się	w	momencie	podjęcia	pracy	w	oddziale	
chirurgii,	czyli	około	24	 lata	temu.	Kontynuowałam	ją	mimo	
zmiany	 stanowiska	 i	 przejścia	 do	pracy	w	gabinecie	 chirur-
gicznym.	Z	całą	pewnością	był	to	już	inny	zakres	współpracy	
ponieważ	miałam	 do	 czynienia	 tylko	 z	 pacjentami	 ambula-
toryjnymi,	czyli	generalnie	wyedukowanymi	aczkolwiek	pro-
blemy	pielęgnacyjne	pojawiają	się	w	każdym	okresie	życia	ze	
stomią	dlatego	też	szybko	znalazłam	niszę	informacyjną	jaką	
sukcesywnie	zapełniałam	zdobywaną	wiedzą	medyczną.	Ko-
lejny	etap	to	był	powrót	do	pracy	w	oddziale	chirurgii	i	dalsza	
współpraca	 z	 osobami	 okresie	 okołooperacyjnym,	 którym	
wyłoniono	stomię.

FS:	Dlaczego	akurat	stomicy?	Jak	to	się	stało,	że	pojawi-
ło	się	w	Pani	karierze	zawodowej	tak	duże	zainteresowa-
nie	akurat	ich	problemami?

HD:	Generalnie	moją	pasją	jest	chirurgia	a	to	w	dużej	mie-
rze	wiąże	się	z	tematem	stomii	i	jej	pielęgnacją.	Powód	zgłę-
biania	moich	zainteresowań	tematyką	związaną	z	problemami	
osób	ze	stomią	był	bardzo	prosty:	spotkanie	z	wymagającym	
pacjentem.	 Będąc	 pielęgniarką	 odcinkową	 przyjęłam	 nocny	
dyżur,	który	musiałam	odbyć	samodzielnie.	W	trakcie	wieczor-
nego	obchodu	moją	uwagę	zwrócił	pacjent	po	dużym	zabiegu	
brzusznym	z	wyłonioną	stomią.	Był	już	na	skraju	załamania	ner-
wowego	spowodowanego	brakiem	akceptacji	swojego	zmie-
nionego	wyglądu	ciała.	Ciągle	odklejający	się	sprzęt	dodatko-
wo	pogarszał	sytuację.	Byłam	młoda	i	niedoświadczona	więc	
wszelkie	moje	próby	pomocy	nie	były	wystarczające	i	kończyły	

się	tym	samym	efektem:	sprzęt	niestety	nadal	nie	trzymał	się	
prawidłowo.	Pacjent	w	akcie	ostatecznej	desperacji	powiedział	
wręcz,	że	nie	mam	szans	go	upilnować,	i	tak	do	rana	się	po-
wiesi.	Nie	wiem	co	przeważyło	szalę	tamtej	nocy.	Ten	człowiek	
jednak	żyje	 i	ma	się	dobrze.	Dla	mnie	był	to	jednak	wyraźny	
sygnał,	że	same	dobre	chęci	nie	wystarczą.	Postanowiłam,	że	
muszę	nauczyć	się	w	profesjonalny	sposób	pomagać	pacjen-
tom,	 żeby	nie	przeżywać	 strachu	 i	 lęku	 związanego	z	odpo-
wiedzialnością	wynikającą	z	braku	wiedzy	i	umiejętności	efek-
tywnego	komunikowania	się	z	pacjentem.	Zaczęłam	na	własną	
rękę	 szukać	 literatury,	 fachowych	 porad,	 czytając	 materiały	
edukacyjne	początkowo	dla	pacjentów,	później	dla	pielęgnia-
rek	i	tak	przerodziło	się	to	w	pasję	trwającą	do	dziś.

FS:	Co	w	kontaktach	ze	stomikami	determinuje	Pani	siłę	
i	zapał	do	dalszego	rozwoju	w	tym	zakresie?

HD:	Każdy	uśmiech	na	twarzy	stomika	jest	dla	mnie	najwięk-
szą	nagrodą,	a	jeżeli	uda	mi	się	nawiązać	kontakt	i	zyskać	za-
ufanie	wówczas	wiem,	że	moje	działania	nie	pójdą	na	marne	
ponieważ	mój	pacjent	opuszczając	oddział	 szpitalny	poradzi	
sobie	w	życiu	codziennym.	Wiele	razy	słyszę,	że	jestem	wred-
na,	 niedobra,	 uparta.	 W	 ten	 sposób	 pacjent	 wyraża	 swoje	
emocje	i	jest	mu	lżej,	a	ja	wiem,	że	w	tym	momencie	zacznie	
ze	mną	współpracować	i	nie	obrażam	się.	Wręcz	przeciwnie,	
z	 uśmiechem	na	 twarzy	 kontynuuję	 swoje	działania.	Kontakt	
ze	 stomikami	przenosi	mnie	w	 inny	wymiar.	Czasami	bardzo	
zmęczona	szukając	sposobu	na	odzyskanie	energii	zaczynam	
edukację	stomika	i	po	upływie	kilkunastu	minut	mam	wraże-
nie,	 że	wracają	mi	siły	 i	mija	zmęczenie.	Wiem,	że	 trudno	 to	
zrozumieć,	 ale	 tak	 się	dzieje.	 Pacjenci	 przychodząc	do	mnie	
dają	czasami	więcej	mnie	niż	ja	im,	takie	jest	moje	wrażenie.

Wywiad	z	Heleną Dziekańską
Życie to podróż, a nie cel.

Rozmawia:	Fundacja	STOMAlife
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FS:	Czy	wracając	ponownie	do	stomików	ze	świeżo	wy-
łonioną	stomią	widziała	Pani	potrzebę	zmiany?

HD:	 Zdecydowanie	 tak,	 ponieważ	 praca	 w	 przychodni	
uświadomiła	mi,	ze	zakres	edukacji	w	oddziale	jest	zbyt	mały	
i	nie	przygotowuje	pacjenta	do	samodzielnego	funkcjonowa-
nia.	Przez	długi	okres	czasu	wspólnie	z	zespołem	pielęgniar-
skim	 zastanawiałyśmy	 się	 nad	 wprowadzeniem	 programu	
edukacyjnego.	 Został	 on	 oficjalnie	 zatwierdzony	 i	 wprowa-
dzony	mimo	 niewielkiej	 ilości	 stomików	 opuszczających	 od-
dział	chirurgii.	Każdy	pacjent,	jego	rodzina	bądź	opiekun	ma	
możliwość	 skorzystania	 z	 edukacji,	 prowadzimy	 instruktarze	
aby	ocenić	stopień	przygotowania	do	samodzielnego	funkcjo-
nowania,	 przekazujemy	 informacje	w	 formie	poradników,	 in-
formatorów,	czasopism.	Z	całą	pewnością	mogę	potwierdzić,	
że	 przyjęta	 forma	 edukacji	 znacznie	 korzystniej	 wpływa	 na	
samodzielność	i	poziom	samoakceptacji	pacjentów	ze	stomią.	
Oczywiście	moim	celem	było	rozwijanie	programu	ponieważ	
zdobyte	doświadczenia	dowodziły,	że	pomoc	nie	powinna	się	
kończyć	w	momencie	wyjścia	pacjenta	 ze	 szpitala.	Ponieważ	
dopiero	wtedy	zazwyczaj	zaczynają	się	problemy,	strach,	oba-
wy,	niemoc	i	bezsilność.	Moim	celem	było	znalezienie	sposobu	
na	kontynuację	edukacji	pacjentów	ze	stomią.

FS:	 Czy	 jest	 potrzeba	 prowadzenia	wizyt	 kontrolnych	
tzw.	follow-up,	po	wypisaniu	pacjenta	ze	szpitala?

HD:	Według	mojej	oceny	oczywiście	wizyty	kontrolne	maja	
ogromne	znaczenie	ponieważ	czas	edukacji	podczas	pobytu	
w	szpitalu	 jest	krótki,	 ze	względu	na	wiele	problemów	wyni-
kających	z	przeprowadzonego	zabiegu	operacyjnego	pacjent	
nie	 zawsze	ma	możliwość	 nauczenia	 się	 chociażby	 podstaw	
pielęgnacji	i	zaopatrzenia	stomii.	Często	bywa	tak,	że	pacjent	
nie	jest	w	stanie	przyswoić	przekazywanych	wiadomości	ponie-
waż	jego	uwaga	skupia	się	na	innych	problemach	związanych	
chociażby	z	diagnozą	potwierdzającą	chorobę	nowotworową.	
Wówczas	możliwość	 skorzystania	 z	wizyt	 kontrolnych	w	 PKS	
pozwala	stopniowo	nauczyć	pacjenta	wszystkich	niezbędnych	
czynności	oraz	ocenić	jego	poziom	samoakceptacji	i	poprawy	
jakości	życia.

FS:	Czy	cel	jaki	Pani	sobie	postawiła	został	osiągnięty?

HD:	Tak,	po	długich	rozmowach	i	dzięki	przychylności	wielu	
osób	mocno	zaangażowanych	w	realizację	tego	bardzo	waż-
nego	przedsięwzięcia	udało	się	otworzyć	Punkt	Konsultacyj-
no-Szkoleniowy	dla	 stomików.	 Inicjatorem	projektu	 jest	Fun-
dacja	STOMAlife	przy	równie	dużym	zaangażowaniu	Dyrekcji	
Szpitala.

FS:	Jak	ocenia	Pani	aktualny	stan	opieki	nad	stomikami	
w Polsce?

HD:	Opieka	stomijna	w	Polsce	jest	bardzo	słabo	rozwinięta	
w	 zasadzie	 dzięki	 Fundacji	 STOMAlife	 stworzono	 sieć	 PKS-
-ów,	które	czasami	 są	 jedynym	miejscem,	do	którego	mogą	
się	udać	 stomicy	 z	nękającymi	 ich	problemami.	Owszem,	 są	
poradnie	 stomijne	 jednak	 jest	 ich	 zbyt	mało	w	 stosunku	do	
realnych	potrzeb.

FS:	Jak	działa	PKS	i	kto	może	się	tam	zgłosić?

HD:	Profesjonalna	 i	daleko	posunięta	edukacja	pacjentów	

oraz	społeczeństwa	w	zakresie	faktów	i	mitów	związanych	ze	
stomią	 pozwala	 nieco	 zmieniać	 mentalność	 społeczną	 oraz	
daje	odwagę	i	wiarę	w	siebie	dla	samych	stomików.	Dlatego	
też	jestem	dumna,	że	mogę	prowadzić	edukację	również	poza	
oddziałem	szpitalnym	dzięki	czemu	pacjenci	mają	możliwość	
dalszej	edukacji	i	konsultowania	się	z	pielęgniarką	w	przypadku	
problemów	pielęgnacyjnych.	Do	punktu	konsultacyjno-szkole-
niowego	może	się	zgłosić	każdy,	kto	chce	uzyskać	informacje	
na	temat	stomii,	jej	pielęgnacji	i	funkcjonowania.	Jest	to	miej-
sce	gdzie	wspólnie	z	pacjentem	jego	rodziną	bądź	opiekunami	
staram	sie	rozwikłać	nurtujące	go	problemy	pielęgnacyjne,	ży-
wieniowe,	psychologiczne	i	społeczne.	Wspólnie	zaplanujemy	
i	ułożymy	plan	opieki,	ustalając	priorytety	w	oparciu	o	oczeki-
wania	pacjenta	oraz	wiedzę	medyczną	 i	doświadczenie	 jakie	
posiadam	w	zakresie	opieki	stomijnej.	Osoby	zgłaszające	się	
uzyskają	 tu	 również	 profesjonalną	 pomoc	w	 zakresie	 dobie-
rania	 sprzętu	 stomijnego,	 w	 razie	 potrzeby	 dopasowujemy	
worek	stomijny	i	niezbędne	akcesoria	jakich	potrzebuje	skóra	
pacjenta	 lub	 jego	stomia.	Uczę	pacjentów	 również	wnikliwej	
obserwacji	 stomii	 i	 skóry	oraz	 rozpoznawania	 niepokojących	
objawów	co	pozwala	na	poprawę	 funkcjonowania	 i	 zwiększa	
poziom	samoakceptacji	pacjenta	ze	stomią.

FS:	Czyli	z	PKSu	mogą	skorzystać	nie	tylko	osoby	opero-
wane	w	Szpitalu	Miejskim?

HD:	Z	porad	edukacyjnych	w	punkcie	konsultacyjno-szkole-
niowym	może	skorzystać	każdy	pacjent,	opiekun	czy	rodzina	
zajmująca	się	stomikiem.	Nie	ma	żadnych	ograniczeń	związa-
nych	z	rodzajem	wyłonionej	stomii,	ani	miejscem	gdzie	pacjent	
był	operowany.	Ważne	jest	to,	że	mogą	do	nas	przyjść	także	
osoby,	które	oczekują	na	wyłonienie	stomii	i	tu	także	zasięgnąć	
informacji	jak	będzie	wyglądało	ich	nowe	życie.

FS:	 Jakiego	 zakresu	 pomocy	może	 jeszcze	 oczekiwać	
pacjent	rejestrujący	się	do	PKS?

ŻYCIE ZE STOMIĄ

28

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (8)/ 2017



HD:	Oczywiście	zakres	pomocy	zależny	jest	od	rodzaju	pro-
blemu	z	jakim	pacjent	się	zgłasza	do	PKS.	Z	całą	pewnością	
działalność	 punktu	 obejmuje	 pełen	 zakres	 edukacji	 łącznie	
z	 instruktarzem	 dotyczącym	 poprawnego	 zabezpieczenia	
stomii	prawidłowej	lub	powikłanej.	Wspólnie	z	pacjentem	pla-
nujemy	i	ustalamy	zakres	i	plan	działania.	Baczna	obserwacja	
stomii	i	skóry	wokół	niej	oraz	pełna	współpraca	z	pacjentem	
pozwala	nadzorować	między	wizytami	skuteczność	podejmo-
wanych	działań.	Dlatego	też	bardzo	mi	zależy	na	pozyskaniu	
pacjenta	do	współpracy	w	tym	zakresie.	Istotnym	elementem	
jest	 również	 fakt,	 że	porada	może	odbyć	 się	 już	przed	pla-
nowanym	zabiegiem	wyłonienia	stomii	wówczas	mamy	wię-
cej	czasu	na	edukację	a	pacjent	poznaje	problem	z	jakim	być	
może	będzie	musiał	się	zmierzyć.	Taka	forma	edukacji	znacz-
nie	ułatwia	edukacje	w	okresie	pooperacyjnym	i	pozwala	na	
efektywniejsza	 i	szybszą	akceptację	stomii	co	w	efekcie	po-
prawia	jakość	życia	pacjenta.	W	lutym	bieżącego	roku	minął	
rok	od	powstania	punktu	konsultacyjno-szkoleniowego	w	El-
blągu.

FS:	 Czy	 w	 tym	 czasie	 udało	 się	 skutecznie	 odpowie-
dzieć	na	potrzeby	pacjentów	miasta	oraz	okolic?

HD:	Trudno	jest	mi	powiedzieć	na	ile	udało	się	odpowie-
dzieć	na	potrzeby	pacjentów.	Każdy	rejestrujący	się	pacjent	
został	przyjęty	i	korzystał	z	porad	tak	długo,	jak	było	to	wska-
zane.	 W	mojej	 ocenie	 nadal	 zbyt	 mała	 ilość	 stomików	 wie	
o	tym,	że	taki	punkt	istnieje.

FS:	 Jak	 ocenia	 Pani	 rok	 pracy	 i	 prowadzenia	 punktu	
konsultacyjno-szkoleniowego?

HD:	Był	to	dla	mnie	rok	trudny	a	zarazem	mocno	obfitujący	
w	nowe	wyzwania,	które	nie	powiem,	że	mnie	nie	przerażały.	
Przede	wszystkim	musiałam	zmierzyć	się	wyzwaniami,	dopa-
sować	edukację	do	potrzeb	pacjentów.	 Istotną	zmianą	było	
chociażby	 to,	 że	osoby	 zgłaszające	 się	do	punktu	 konsulta-
cyjno-szkoleniowego	bardzo	często	mnie	nie	znały	więc	aby	
pozyskać	ich	zaufanie	musiałam	wykazać	się	niejednokrotnie	
ogromną	 wiedza	 i	 profesjonalizmem.	 Każdy	 pacjent	 musiał	
mieć	swobodę	i	swój	czas	jakiego	potrzebował	na	zbudowa-
nie	zaufania	natomiast	ja	miałam	swoja	chwilę	na	przekonanie	
go	ze	warto	dać	mi	szansę.	Dzięki	wytrwałej	pracy	i	budowa-
niu	pozytywnych	 relacji	pacjenci	obdarzyli	mnie	ogromnym	
kredytem	zaufania	ponieważ	w	dniu	5.10.2016	Punkt	Konsul-
tacyjno-Szkoleniowy,	który	prowadzę	uzyskał	pierwszą	nagro-

dę	w	swojej	kategorii.	Było	to	dla	mnie	ogromne	wyróżnienie,	
które	mobilizuje	mnie	do	dalszej	wytrwałej	pracy	na	rzecz	pa-
cjentów	ze	stomią.

FS:	Czy	w	związku	z	prowadzeniem	punktu	konsultacyj-
no-szkoleniowego	pojawiły	się	nowe	aspekty	wymagają-
ce	rozszerzenia	edukacji?

HD:	 Już	 wcześniej	 wspomniałam	 o	 wyzwaniach,	 to	 wła-
śnie	 te	 aspekty	wymagające	dodatkowej	 edukacji.	 Pracując	
w	oddziale	chirurgii	generalnie	nigdy	nie	miałam	do	czynienia	
z	urostomią	w	momencie	otwarcia	punktu	zaczęli	się	pojawiać	
pacjenci	z	 tym	rodzajem	stomii	w	związku	z	czym	musiałam	
uzupełnić	wiedzę	w	zakresie	pielęgnacji	urostomii.	Kolejnym	
dużym	wyzwaniem	było	pojawienie	się	dziecka	jako	pacjenta	
ze	stomią.	W	tym	przypadku	ważnym	elementem	była	odpo-
wiednia	 komunikacja,	 pozyskanie	 do	 współpracy	 rodziców	
i	samego	małego	pacjenta.	Jak	widać	niby	niewiele	ale	chcąc	
postępować	 profesjonalnie	 należy	 dostosowywać	 proces	
edukacji	 do	 wielu	 czynników	 co	 jednocześnie	 prowadzi	 do	
własnego	rozwoju	i	poszukiwania	nowych	metod	i	sposobów	
pomocy	pacjentowi.

FS:	Co	chciałaby	Pani	przekazać	pacjentom	wahającym	
się	nad	skorzystaniem	z	pomocy	Punktu	Konsultacyjne-
go?

HD:	Każdy,	 kto	ma	problem	związany	 ze	 stomią	o	 ile	ma	
możliwość	udania	 się	do	PKS	nie	powinien	 się	 zastanawiać.	
Proszę	Państwa,	warto	tam	zajrzeć	żeby	chociaż	porozmawiać	
z	 pielęgniarką	 stomijną	 i	 pozwolić	 jej	 na	 to	 żeby	 wspólnie	
z	Państwem	zmierzyła	się	z	problemem	jaki	ogranicza	jakość	
Waszego	 funkcjonowania.	Za	wizyty	się	nie	płaci	są	one	re-
alizowane	bez	skierowań	więc	jedyne	co	należy	poświecić	to	
czas,	który	wierzę	że	będzie	bardzo	efektywnie	wykorzystany	
i	zachęci	Państwa	do	kolejnych	wizyt	oraz	pozwoli	na	powrót	
do	aktywnego	stylu	życia.

Chciałabym	 podzielić	 się	 z	 Państwem	 pewnym	 ha-
słem,	które	utwierdziło	mnie	w	przekonaniu,	że	mój	
cel	jest	z	nim	ściśle	związany	Życie	to	podróż,	a	nie	
cel.	Kiedy	się	rodzimy	rozpoczynamy	swoją	podróż,	
z	 biegiem	 czasu	 jest	 ona	wzbogacana	 o	 nowe	 do-
świadczenia	 życiowe.	 Nasza	 egzystencja	 fizyczna,	
psychiczna	 i	 społeczna	 rozwija	 się	wraz	 z	 upływem	
lat.	Pacjent	z	problemem	stomijnym,	również	podró-
żuje,	tylko	jego	podróż	jest	znacznie	trudniejsza	gdyż	
doświadcza	on	wielu	niedogodności	wskutek	ciężkiej	
choroby	i	jej	następstw.	Istotne	jest	to	czy	spotka	na	
swej	drodze	 terapeutę	 stomijnego	 lub	pielęgniarkę	
z	celem,	jakim	jest	zapewnienie	możliwie	najlepszej,	
profesjonalnej	 opieki.	 To	 właśnie	 specjaliści,	 osoby	
przygotowane	 zawodowo	 do	 pełnienia	 tej	 roli	 od-
powiadają	za	prawidłową	edukację	i	przygotowanie	
pacjenta	do	dalszego	życia.	Pielęgniarki	będące	te-
rapeutami	 stomijnymi	 uczestnicząc	 w	 spotkaniach	
edukacyjnych	 również	 rozpoczynają	 swoja	 podróż,	
której	celem	jest	wymiana	doświadczeń,	poszerzenie	
wiedzy	i	rozwój	zawodowy,	który	ma	się	przełożyć	na	
efektywną	edukację	i	poprawę	jakości	życia	pacjen-
tów	ze	stomią.	■
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ZESPOLENIE. 
 Czy zawsze jest możliwe?

Tekst:	Dorota	Romanowska

Tekst:	Zoran	Stojčev

Zespolenie.	To	najbardziej	oczekiwane	przez	stomików	słowo.	
I	w	wielu	przypadkach	ma	szansę	się	ziścić.	Bo	stomia	nie	za-
wsze	towarzyszy	człowiekowi	przez	całe	życie.	Stomia	czasowa	
(protekcyjna)	wyłaniana	jest	m.in.	w	celu	ochrony	rany	po	ope-
racji	jelita	grubego	czy	u	noworodków,	u	których	stwierdzono	
wady	wrodzone	wymagające	dalszych	zabiegów.	Gdy	zagoją	
się	operowane	rany	lub	ustąpią	objawy	choroby,	chirurg	może	
przywrócić	ciągłość	układu	pokarmowego.	Moment	likwidacji	
stomii	czasowej	 jest	 różny	w	zależności	od	powodu,	z	 jakie-
go	została	ona	wyłoniona.	-	Średnio	potrzebne	są	trzy,	cztery	
miesiące	na	wygojenie,	ale	w	przypadkach	chorób	nowotwo-
rowych	trzeba	odczekać	co	najmniej	rok.	Musimy	być	pewni,	
że	choroba	cofnęła	się	całkowicie	-	mówi	prof.	Zoran	Stojčev,	
kierownik	oddziału	chirurgii	onkologicznej	Śląskiego	Uniwer-
sytetu	Medycznego	oraz	Radomskiego	Centrum	Onkologii.

Operacja	jawi	się	jako	powrót	do	lepszej	jakość	życia	bo	więk-
szości	 stomików	 towarzyszy	 przekonanie,	 że	 kiedy	 zniknie	
stomijny	worek,	 życie	będzie	 takie	 jak	dawniej.	Trzeba	 tylko	
uzbroić	się	w	cierpliwość.	Należy	jednak	pamiętać,	że	zabieg	
ten	 jest	obciążony	ryzykiem	powikłań.	Decyzję	o	zespoleniu	
podejmuje	chirurg	za	zgodą	pacjenta.	Przeciwwskazaniem	do	
zabiegu	 zespolenia	 są	 poważne	 zaburzenia	 kardiologiczne	
i	 układu	oddechowego,	 które	pojawiają	 się	 częściej	 u	 osób	
starszych	 niż	 młodszych.	 -	Wiek	metrykalny	 nie	 jest	 jednak	
kryterium,	 na	 podstawie	 którego	 lekarz	 podejmuje	 decyzję	
o	 przeprowadzeniu	 operacji	 zespolenia	 lub	 zrezygnowania	
z	niej.	Bierzemy	pod	uwagę	raczej	wiek	biologiczny	i	ogólny	
stan	 zdrowia	pacjenta	 -	wyjaśnia	 prof.	 Stojčev.	Operacji	 nie	
powinno	 się	przeprowadzać	gdy	 słabe	 są	 zwieracze,	wystę-

pują	 trudne	warunki	w	 jamie	brzusznej,	np.	przepukliny,	czy	
liczne	 zrosty,	 lub	gdy	powróci	 choroba	nowotworowa.	Poza	
tym	problemy	mogą	wystąpić	nie	tylko	w	trakcie	samej	ope-
racji	 ale	 w	 postaci	 odroczonych	 skutków,	 np.	 nietrzymania	
kału.	 Zamiast	 wyczekiwanej	 poprawy,	 mamy	 dramatyczny	
spadek	 jakości	życia	bo	uzależnienie	od	pieluchomajtek	 jest	
znacznie	gorszym	rozwiązaniem	niż	dobrze	wyłoniona	stomia	
i	 właściwie	 dopasowany	 sprzęt	 stomijny.	 -	Wbrew	 pozorom	
często	operacja	przywrócenia	ciągłości	układu	pokarmowego	
jest	bardziej	skomplikowana	i	obarczona	większym	ryzykiem	
niż	 zabieg	wyłonienia	stomii	 -	uważa	prof.	Stojčev.	 -	Zawsze	
trzeba	 się	 liczyć	 z	 tym,	 że	 po	 pierwszej	 operacji	 usunięcia	
fragmentu	jelita	mogło	dojść	do	zrostów	lub	wystąpiły	zmia-
ny	anatomiczne.	Może	się	też	okazać,	że	kikut,	czyli	fragment	
jelita	grubego	pozostawiony	przy	odbycie,	jest	zbyt	krótki,	by	
można	go	było	połączyć	z	cały	czas	aktywną,	górną	częścią	
układu	pokarmowego	-	mówi	prof.	Stojčev.	To	wszystko	spra-
wia,	że	zespolenie	może	się	nie	udać.	Wszystkie	te	zagrożenia	
nie	zniechęcają	jednak	pacjentów.	Większość	z	nich	wręcz	do-
maga	się	zabiegu	zespolenia,	tak	bardzo	nie	akceptują	faktu	
posiadania	stomii.	Wierzą,	że	nastąpi	poprawa	jakości	ich	ży-
cia.	Najwięcej	obaw	mają	osoby	starsze.	Młodzi	częściej	decy-
dują	się	podjąć	to	ryzyko.

Mniej	powikłań	pojawia	się	wówczas,	gdy	zabieg	zespolenia	
przeprowadzany	 jest	 laparoskopowo.	 Pozwala	 on	 bowiem	
uzyskać	 obraz	 operowanego	 miejsca	 powiększony	 sześcio-
krotnie.	W	Polsce	jednak	metodę	tę	stosuje	się	zdecydowanie	
rzadziej	niż	na	Zachodzie.	-	Brakuje	dobrze	przygotowanych	
chirurgów,	którzy	umieją	przeprowadzić	w	ten	sposób	opera-
cję	-	wyjaśnia	prof.	Stojčev.	Traci	na	tym	pacjent,	bo	operacje	
laparoskopowe	są	mniej	obciążające	dla	organizmu.	Chirurg	
wykonuje	jedynie	cztery	niewielkie	nacięcia,	a	nie	dwa	duże,	
jak	przy	operacji	klasycznej.	Już	na	drugi	dzień	pacjent	je	pół-
płynną	zupę,	a	po	dwóch,	trzech	dniach	od	zabiegu	miejsce	
złączenia	 jest	 zagojone	 i	 dzień	 później	 chory	 może	 zostać	
wypisany	ze	szpitala.	Początkowo	mogą	pojawić	się	dolegli-
wości	-	biegunka,	zaparcia	czy	kłopoty	z	utrzymaniem	stolca,	
ale	zazwyczaj	szybko	one	mijają.	Lekarze	radzą	jednak,	by	tuż	
po	zabiegu	pacjent	był	na	diecie	lekkostrawnej.	Po	miesiącu	
wraca	do	dawnej	aktywności.	Gdy	 zaś	przeprowadzana	 jest	
operacja	klasyczna,	z	rozcięciem	powłok	brzusznych,	pacjent	
tak	 szybko	nie	dochodzi	do	 siebie.	Ze	 szpitala	może	 zostać	
wypisany	dopiero	po	tygodniu.	A	do	pełnej	aktywności	wraca	
najwcześniej	po	sześciu	tygodniach.	-	Jednak	nie	wszyscy	pa-
cjenci	kwalifikują	się	do	laparoskopowej	operacji	-	podkreśla	
prof.	Stojčev.	Zdarza	się	też,	że	połączony	fragment	jelita	nie	
podejmuje	pracy	i	trzeba	ponownie	wykonać	stomię.	Już	wte-
dy	często	na	stałe.

Stomia	ratuje	życie	 jednak	towarzyszący	 jej	posiadaniu	stres	
i	obawy	przed	akceptacją	 sprawiają,	 że	większość	stomików	
nie	akceptuje	jej.	Jest	to	dla	nich	nie	tylko	utrudnienie	życia	
ale	widoma	oznaka	choroby.	Profesor	uważa,	że	jeśli	tylko	jest	
to	możliwe,	to	warto	rozważyć	zabieg	zespolenia.	-	Ma	to	psy-
chofizjologiczne	uzasadnienie.	Widzę,	jak	pacjenci	odżywają,	
jak	bez	worka	stomijnego	czują	się	dowartościowani	-	opowia-
da	prof.	Stojčev.	Dla	osób,	które	przeszły	leczenie	onkologicz-
ne,	ma	to	jeszcze	dodatkowe	znaczenie	-	pozbycie	się	worka	
stomijnego	odsuwa	 ich	myśli	od	choroby.	Sprawia,	 że	 czują	
się	wolni	od	raka	-	zdrowsi,	ale	też	szczęśliwsi.	A	na	tym	prze-
cież	także	polega	leczenie.	Należy	jednak	rozważyć	wszystkie	
za	i	przeciw	aby	faktycznie	pomóc.	Decyzja	o	zespoleniu	nie	
może	być	podejmowana	pochopnie.	■
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LARGE CLOSED POUCHES  (Colostomy)

STANDARD CLOSED POUCHES  (Colostomy)

MINI C LOSED POUCHES  (Colostomy)

LARGE DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

STANDARD DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

SMALL DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)
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Szymon	imponuje	mi	codzienną	odwagą.	Głośno	mówi,	że	ma	sto-
mię,	potrafi	upominać	się	o	swoje	prawa	w	 rozmowie	z	Rzeczni-
kiem	Praw	Obywatelskich,	nurkować.	A	teraz	postanowił	skoczyć	
ze	spadochronem.	Mówi,	 że	 to	nie	koniec	 realizacji	marzeń	 i	nie	
koniec	pokonywania	barier.	W	kolejce	już	czeka	paralotnia.

Szymon	 skakał	 w	 tandemie.	 To	 najprostszy	 i	 najbezpieczniejszy	
sposób,	 żeby	 sprawdzić,	 jak	niesamowitym	przeżyciem	 jest	 skok	
ze	spadochronem.	Był	połączony	z	doświadczonym	instruktorem	
i	szybowali	na	wspólnym	spadochronie.	To	właśnie	instruktor	od-
powiada	 za	 bezpieczeństwo	 całości,	 sprawdzał	 sprzęt	 i	 warunki	
pogodowe	(na	szczęście	przyszła	już	wiosna!).	Jak	opowiadał	nam	
Maciej	Nowowiejski-Brożko	ze	szkoły	spadochron.pl	skakać	może	
w	zasadzie	każdy.	Jedynymi	przeciwskazaniami	są	poważne	choro-
by	serca	i	układu	nerwowego	oraz	waga	powyżej	100	kilogramów.	

W dzieciństwie mieszkałam bli-
sko lotniska sportowego i uwielbia-
łam obserwować krążące szybowce 
i  wielkie czasze spadochronów. Cza-
sami obserwowałam jak skoczkowie 
dbają o swój sprzęt, starannie skła-
dają spadochron i linki, jak wszyst-
ko dokładnie sprawdzają. Pamiętam 
roześmianych, pełnych pasji ludzi, 
którzy opowiadali, jak fantastycznie 
jest patrzeć na ziemię z wysokości 
kilku tysięcy metrów. Sama nigdy nie 
odważyłam się skoczyć, ale jeszcze 
wszystko przede mną. Skok spado-
chronowy był prezentem na osiem-
nastkę dla Szymona Schmidta z Po-
znania, młodego stomika.

spadochronem
ze

SKOK

Tekst:	Dorota	Minta
Zdjęcia:	z	archiwum	Szymona
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Nie	ma	 też	ograniczeń	wiekowych.	W	swojej	 karierze	
pilota	 tandemowego	 skakał	 nawet	 z	 ośmioletnimi	
dziećmi	 i	 z	 osobami	 z	 porażeniem	 czterokończyno-
wym!	Każdy	przed	skokiem	przechodzi	krótki	instruk-
taż	na	temat	tego,	jak	ma	się	zachowywać	w	czasie	ca-
łego	lotu.	A		potem	trzeba	już	tylko	polecieć	w		górę	
i		skoczyć!

Przed	 skokiem	warto	 pamiętać	 też	 o	 ciepłym	 ubra-
niu,	 bo	 na	wysokości	 czterech	 tysięcy	metrów	 (tam	
rozpoczyna	się	skok)	nawet	latem	temperatura	waha	
się	około	0	stopni	Celsjusza.	Potrzebne	są	wygodne	
buty,	 żeby	 spokojnie	 wylądować.	 Każdy	 instruktor,	
czyli	 pilot	 tandemowy,	przechodzi	 natomiast	 syste-
matycznie	badania	lekarskie	u	lekarza	medycyny	lot-
niczej.	To	dzięki	temu	każdy,	kto	odważy	się	na	skok	
jest	całkowicie	bezpieczny.

Kiedy	zapytałam	kilka	osób,	co	czuły	skacząc	ze	spado-
chronem,	usłyszałam	bardzo	różne	rzeczy.	Były	opowie-
ści	 o	 zachwycającym	 pięknie	 ziemi,	 o	 niewyobrażalnej	
dawce	emocji,	o	doskonałej	zabawie,	ale	też	o	poczuciu	
mocy	po	przekroczeniu	granic	własnej	wyobraźni.	O	to	
samo	 zapytałam	 Szymona.	 O	 to	 skąd	 u	 niego	 pomysł	
i	na	nurkowanie	i	na	spadochron?	„Nurkowanie	w	sumie	
było	spontaniczne.	Byliśmy	na	wakacjach,	patrzyłem	jak	
robią	to	inni	i	bardzo	chciałem	spróbować.	Tamtejszy	in-
struktor	mi	zabronił,	ale	z	Waszą	pomocą	(fundacji	STO-
MALife)	 znaleźliśmy	właściwych	 ludzi.	 I	 się	 udało,	mam	
zaliczony	pierwszy	poziom	kursu	nurkowego.	A	skok	ze	
spadochronem?	W	sumie	zawsze	lubiłem	adrenalinę	i	ja-
koś	w	głowie	pojawił	się	pomysł	na	skok.	Następna	bę-
dzie	paralotnia.	Fantastyczne	było	to,	co	czułem	w	cza-
sie	 lotu.	 Ogromna	 adrenalina	 i	 wielka	 ekscytacja.	 To	
było	niesamowite	wrażenie	i	polecam	każdemu.	Kiedy	
wylądowałem,	czułem	jak	wali	mi	serce,	a	puls	czułem	
niemal	na	całym	ciele.	I	smutek,	że	nie	mogę	od	razu	
skoczyć	jeszcze	raz.	Ale	teraz	mam	cel,	chcę	zaoszczę-
dzić	i	zrobić	kurs	spadochronowy,	żeby	skakać	samo-
dzielnie”.	Szymon	śmieje	się,	że	 jego	znajomi	mówią	
o	nim,	że	„delikatnie	mówiąc	jest	stuknięty”	i	czekają	
na	kolejne	jego	pomysły.

Życie	często	stawia	przed	nami	bariery,	pozornie	nie	
do	pokonania.	Czasami	brakuje	nam	sił,	żeby	je	po-
konać,	żeby	wziąć	się	za	barki	z	tym,	co	przynosi	nam	
los.	W	takich	momentach	czasami	warto	zrobić	
coś	pozornie	niemożliwego,	coś	co	dostarczy	
nam	 takie	 emocje,	 że	 później	 codzienność	
wyda	się	nudna	i	łatwa	do	opanowania.	Życie	
ze	 stomią?	 Opowiedzenie	 o	 niej	 znajomym?	
Zmaganie	się	z	chorobą?	Mogą	się	stać	z	dnia	
na	dzień	czymś	mniej	ważnym,	jeżeli	damy	so-
bie	zgodę	na	spełnianie	marzeń	i	pokonywanie	
barier.	 I	nie	ma	znaczenia,	czy	będzie	to	skok	
ze	 spadochronem,	 samotne	 zdobycie	 kilkuty-
sięczników,	mozolne	ćwiczenia	dające	w	efek-
cie	 doskonałą	 sylwetkę	 atlety	 albo	 publikacja	
własnych	wierszy,	czy	samba	na	parkiecie.	Taka	
postawa	 daje	 wolność	 i	 uniezależnia	 nas	 od	
choroby,	niepełnosprawności	czy	słabości.	Dla-
tego	sekunduję	każdemu,	kto	nie	boi	się	wal-
czyć	o	 swoją	 niezależność	 i	 siłę	w	dążeniu	do	
realizacji	celów.	■
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prof.	dr	hab.	Tomasz	Banasiewicz

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

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

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

prof.	dr	hab.	n.	med.	Zoran	Stojčev

prof.	dr	hab.	Krzysztof	Bielecki
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praca
Warszawa	skąpana	w	deszczu.	Ja	spóźniona.	Przed	
gabinetem	profesora	Wiesława	Tarnowskiego	kolej-
ka,	każdy	chce	wejść	na	„chwileczkę”.	Tuż	po	wypo-
wiedzeniu	 „dzień	 dobry”,	 zostaję	 poinformowana,	
że	 czas	 mamy	 ograniczony,	 bo	 niebawem	 kolejne	
spotkanie…	 Biurko	 profesora	 jest	 jak	 jego	 odpo-
wiedzi,	czyste	i	uporządkowane.	Tu	nie	ma	miejsca	
na	 zbędne	 półsłówka,	 słabości,	 jest	 konkret.	 Od	
razu	czuję	wyznaczone	przez	niego	granice…	które	 
delikatnie,	od	czasu	do	czasu	udaje	mi	się	przesu-
nąć.	 Rozmowa	 z	wybitnym	 specjalistą,	 zawsze	 jest	
wyzwaniem.	 Jedno	 niewłaściwe	 pytanie	 i	 trach,	 
odpowiedź	ostra	jak	draśnięcie	skalpelem.

CZYSTA

Magdalena Łyczko:	Internauci	piszą:	
po	 pierwsze	 robi	 wrażenie	 dobrego	
fachowca,	 a	po	drugie	 człowieka	 rozu-
miejącego	trud	bycia	pacjentem	z	tego	
typu	diagnozą.	Albo:	świetny	specjalista	
i	 fantastyczny	 człowiek!	 Co	 pan	 czuje,	
kiedy	to	słyszy?

Wiesław Tarnowski:	 To	 miłe,	 tak	
sądzę…	 Przyjemne	 jest	 słyszeć	 takie	
opinie	 na	 swój	 temat,	 tym	bardziej,	 że	
wszyscy	na	służbę	zdrowia	plują.

MŁ:	Może	mają	 jakieś	 powody,	 albo	
złe	doświadczenia...

WT:	Pewnie	tak.	I	dlatego	tak	mówią.

MŁ:	A	potem	na	zasadzie	efektu	kuli	
śnieżnej	ta	opinia	„leci”	dalej…

WT:	Jak	przychodzi	do	mnie	człowiek,	
najczęściej	jest	poważnie	chory.	Ma	no-
wotwór,	albo	nieswoistą	chorobę	zapal-
ną	-	nie	wyobrażam	sobie	-	żebym	mógł	
być	dla	niego	nieżyczliwy.

MŁ: W	 jaki	 sposób	 pacjenci	 reagują	
na	diagnozę?

WT:	 Różnie	bardzo.	 Żeby	 to	poczuć,	
wiedzieć,	 zrozumieć,	 trzeba	znaleźć	 się	
w	takiej	sytuacji.	Zależy	od	tego,	co	się	
powie,	jak	się	powie,	czasami	przez	parę	
dni	pacjenta	trzeba	przygotować,	zanim	
poinformuje	się	o	rozpoznaniu	ostatecz-

nym.	 Nie	 raz	 człowiek	 nie	 chce	 tego	
słyszeć,	różnie	bywa.	Trzeba	elastycznie	
podejść	do	sprawy.	Ktoś	z	rodziny	musi	
wiedzieć	wszystko,	od	początku	do	sa-
mego	 końca.	 Czasami	 niedobrze	 jest,	
gdy	pacjent	otrzymuje	całą	wiedzę	w	pi-
gułce,	 zaraz	 po	 operacji.	 Sam	 fakt,	 że	
człowiek	przebędzie	dużą	operację	jest	
wystarczająco	 dużym	 stresem.	 Trzeba	
też	pamiętać	o	tym,	żeby	mówić	praw-
dę,	żeby	nie	kłamać	pacjentom,	bo	 jak	
się	 naopowiada	głupstw,	 a	 potem	do-
daje:	jeszcze	pół	roku	chemioterapii,	to	
pacjent	traci	zaufanie	do	lekarza.	Wtedy	
może	nie	chcieć	się	leczyć	dalej,	bo	je-
den	 lekarz	mówi	 to,	drugi	mówi	 tamto	
i	 właściwie	 nie	 wiadomo	 o	 co	 chodzi.	
Krótko	mówiąc,	trzeba	być	uczciwym.

MŁ:	Co	pan	czuje	wchodząc	-	po	tylu	
latach	-	na	salę	operacyjną?

WT:	Każda	operacja	jest	inna,	zawsze	
-	przynajmniej	ja	tak	reaguję	-	człowiek	
jest	 trochę	 zestresowany,	 bo	 nie	wiem	
w	 tym	 brzuchu	 znajdę	 -	 tak	 jest	 przy	
chorobach	zapalnych.	w	chorobie	Croh-
na	nie	ma	dwóch	identycznych	operacji,	
każda	jest	inna.	Ale	też	oczywiście	daje	
to	 dużo	 zadowolenia,	 że	można	 zrobić	
coś	nietypowego.

MŁ:	w	jaki	sposób	ucieka	pan	od	stre-
su	związanego	z	pracą?

WT:	 Mnie	 tak	 strasznie	 praca	 nie	
stresuje.	Jak	człowiek	z	powodu	stresu	
nie	chce	chodzić	do	pracy,	to	powinien	
znaleźć	 inną,	 którą	będzie	 lubił,	wtedy	
go	uniknie.	Oczywiście	są	czasami	takie	
zawody,	 w	 których	 napięcia	 są	 nie	 do	
uniknięcia.	 Ja	 lubię	 swoją	pracę.	 Lubię	
ludzi,	pacjentów,	operacje,	które	robię,	
to	nie	 jest	dla	mnie	 jakaś	kara.	Gdy	je-
stem	zmęczony	psychicznie,	to	w	domu	
mam	bieżnię,	na	której	chodzę,	do	nie-
dawna	chodziłem	z	psem	Bondem,	ale	
niestety	 po	 14	 latach	 zakończył	 swoje	
życie…	Jak	 jest	ciepło,	 to	angażuję	się	
w	pracę	fizyczną	na	działce.	Nie	mamy	
z	żoną	nikogo	do	pomocy	-	i	nie	chcemy	
mieć	-		więc		wszystko	robimy	to	sami.

MŁ:	Co	w	takim	razie	tą	karą	jest,	lub	
było	kiedyś?

WT:	Nie	ma	kary,	po	co	zaraz	kara.

MŁ:	Jak	z	planowanej	zootechniki	tra-
fił	pan	na	medycynę?

WT:	Kolega	mnie	namówił.

MŁ:	Jak	to	pana	namówił?

WT:	 Miałem	 w	 ogólniaku	 koleżankę,	
Elę,	której	brat	-	dziś	profesor	kardiolo-
gii	 -	 przyjechał	w	 czasie	przerwy	 świą-
tecznej…	Siedzieliśmy	 i	 rozmawialiśmy,	
co	kto	będzie	robił	i	on	zapytał	o	moje	
plany.	Ponieważ	większość	moich	kole-

Wywiad	z	Wiesławem	Tarnowskim
Rozmawia:	Magdalena	Łyczko
Zdjęcia:	z	archiwum	Wiesława	Tarnowskiego
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gów	szła	na	zootechnikę,	więc	mówię:	zootechnika,	a	wtedy	
Witek	zareagował:	zgłupiałeś?	Całe	życie	będziesz	w	gumia-
kach	 chodził?!	 Chodź	 na	medycynę!	 To	 czysta	 praca!	 I	 tak	
oto	zdecydowałem	się	zdawać	na	medycynę.	Nie	było	u	mnie	
żadnej	tradycji,	nie	miałem	wzorca	z	domu.	Zdałem.	Nic	wiel-
kiego.

MŁ:	Co	dla	pana	w	życiu	jest	najważniejsze?

WT:	Trudne	pytanie.	Wiele	jest	rzeczy	ważnych,	między	in-
nymi	praca,	bo	w	niej	spędza	się	więcej	czasu	niż	w	domu,	
prawda?	Ważny	jest	też	dom,	bo	człowiek	musi	gdzieś	wra-
cać.	W	domu	musi	być	spokój…	To	są	ważne	rzeczy.	Reszta?	
Myślę,	że	ma	mniejsze	znaczenie.

MŁ:	Niektórzy	tego	spokoju	nigdy	nie	osiągają,	w	głowie,	
w	 domu…	 nieustannie	 są	 niespokojni.	 Gdzie	 go	 szukać?	 
A	może	zapytajmy:	Jak	szukać?

WT:	To	przychodzi	z	czasem.	 Im	
człowiek	 starszy	 to	 spokojniejszy,	
coraz	więcej	rzeczy	ma	zrobionych,	
załatwionych	to	i	nie	ma	czego	go-
nić.	Trzeba	zacząć	korzystać	z	uro-
ków	życia.

MŁ:	Skąd	pomysł	na	taką	specja-
lizację?

WT:	 A	 co	 innego	 może	 robić	
mężczyzna?	 Musi	 mieć	 jakąś	 po-
rządną	robotę,	trochę	fizyczną,	tro-
chę	umysłową.	Nie	wiem…
Pierwszą	 operację	 chirurgiczną	

widziałem	podczas	stażu	w	trakcie	
studiów.	Z	przyszpitalnej	apteki	na	
Lindleya	 chodziliśmy	 do	 szpitala	
oglądać	 operacje	 ortopedyczne.	
Spodobało	mi	się,	wydawało	mi	się,	
że	to	ciekawa	praca.	Co	prawda	or-
topedą	nie	 zostałem,	ale	wówczas	
ortopedia	 inaczej	 wyglądała	 niż	
teraz.	 Jeszcze	na	studiach	 trafiłem	
do	szpitala	na	Czerniakowską	 i	był	
tam	chirurg	-	doktor	Gągała,	który	
był	znakomitym	specjalistą	-	zapro-
sił	nas	byśmy	obejrzeli	operację	raka	piersi,	omawialiśmy	dół	
pachowy.	Podobało	mi	się.	Zacząłem	przychodzić	tu	na	dyżu-
ry,	wciągnąłem	się,	coraz	bardziej	i	coraz	bardziej...

MŁ:	Podobało	mi	się	-	to	brzmi	strasznie!

WT:	Bo	chirurgia,	to	piękna	dziedzina	medycyny.

MŁ:	Na	czym	polega	jej	piękno?

WT:	Chirurgia	to	efekt	bezpośredni	-	jak	się	kogoś	dobrze	
zoperuje,	 to	 człowiek	może	 wstać	 o	 własnych	 nogach.	 Jak	
przyjedzie	 pacjent	 z	 przedziurawionym	wrzodem	 żołądka	 -	
wrzód	się	zaszywa	i	efekt	jest	natychmiastowy.	Mamy	pacjen-
ta	 z	 chorobą	Crohna	 -	 straszne	paskudztwo.	 Pacjent,	 który	
jest	leczony	miesiącami,	widać,	że	jest	wymęczony	przez	cho-
robę	i	trzeba	go	zoperować.	Ci	chorzy,	którzy	tu	przychodzą,	
ledwo	włóczą	nogami,	a	wychodzą	super	odnowieni.	Chirur-
gia	 -	 trzeba	 to	głośno	powiedzieć	 -	 ratuje	 im	 życie.	Kiedyś	
wszyscy	ginęli,	a	teraz	tylko	odsetek.

MŁ:	Dlaczego	choroby	jelit	i	wszystko	co	się	z	tym	wiąże,	są	
trudnymi	tematami?

WT:	Bo	to	są	choroby	niedobre.	Choroba	Crohna	-	niby	nie	
rak	-	a	niewłaściwie	leczona	jest	śmiertelna.	Czasami,	zresztą	
niedawno	taką	dziewczynę	operowałem,	28	lat.	Druga	ope-
racja	w	życiu,	choroba	tak	ją	zjadła,	że	w	jej	brzuchu	już	nic	
nie	było	-	 jeden	wielki	placek,	konglomerat	-	wszystko	było	
twarde.	 Poszła	 na	 żywienie	 domowe	 pozajelitowe	 	 i	 zanim	
coś	dla	niej	będziemy	mogli	zrobić	musi	minąć	parę	miesięcy.	
Straszna	choroba.	Ale	też	wiele	osób,	które	mają	objawy	nie-
drożności,	które	operujemy	laparoskopowo	w	tej	chwili	-	3-4	
dni	 i	człowiek	idzie	do	domu	uleczony.	Oczywiście	choroby	
się	 nie	 pozbędzie,	 bo	 to	 choroba	 na	 całe	 życie,	 ale	 zaczy-
na	 normalnie	 funkcjonować.	 Znam	 pacjentów,	 które	 którzy	
w	przebiegu	tej	choroby	mają	20	wypróżnień	na	dobę.	Tak	
się	nie	da	żyć,	bo	człowiek	żyje	tylko	w	pobliżu	toalety,	jest	
kaleką	socjalną.	Mieliśmy	tu	taką	młodą	dziewczynę,	zrobili-
śmy	jej	kolektomię	i	stomię	i	jest	lepiej.	Pokazała	się	po	pew-

nym	czasie	i	mówi:	zaczęłam	jeździć	
na	 snowboardzie,	 mam	 chłopaka,	
rozpoczęłam	 studia	 -	 normalnie	
żyję!	A	przy	tych	20	wypróżnieniach	
na	dobę,	nie	ma	normalnego	życia.
Ładna	dziewczyna…	Coś	takiego	

bardzo	cieszy	i	jest	warte	tej	pracy!	
Gdyby	nie	operacja,	ona	by	zginę-
ła…	Takich	przykładów	mogę	wiele	
podać.	 Inny	 przypadek	 medycy-
ny,	 którą	 się	 tu	 zajmuję,	 to	 lecze-
nie	 otyłości.	 Człowiek,	 który	 waży	
220	kg,	nie	nadaje	się	do	życia.	On	
nie	 jest	w	stanie	zrobić	samodziel-
nie	czegokolwiek.	Przygotowujemy,	
operujemy,	 ludzie	wracają	 do	 nor-
malnego	życia.	Zaczynają	uczyć	się,	
zmieniać	zawody,	biorą	śluby,	mają	
dzieci	 -	 też	 fajny	 kawałek.	Wracają	
do	życia.	Czy	to	nie	jest	piękne?

MŁ:	A	jak	pacjent	odchodzi	to...?

WT:	Zdarza	się	to	bardzo	rzadko.	
To	 nie	 jest	 łatwa	 sprawa.	Na	 ogół	
są	 to	 osoby,	 które	 do	 nas	 trafiają	
już	w	stanie	terminalnym.	Tak,	żeby	
ktoś	teraz	zginął	ot	tak,	bez	istotne-

go	powodu,	praktycznie	się	nie	zdarza.	Proszę	pamiętać,	że	
postęp	w	medycynie	jest	ogromny.

MŁ:	Pamięta	pan	pierwszego	pacjenta,	którego	pan	stra-
cił?

WT:	Tak	-	młoda	kobieta,	miała	ze	35	lat	-	przyszła	na	usu-
niecie	 woreczka	 żółciowego.	 Tylko	 kiedyś	 inaczej	 było.	 Pa-
cjent	po	operacji	leżał.	i	ona	tam	te	czy	3	dni	sobie	odleżała	
-	jak	to	wówczas	było	w	zwyczaju	-	wstała	i	umarła,	bo	miała	
zator	tętnicy	płucnej.	a	przez	to,	że	leżała	zrobił	jej	się	zakrzep	
w	 nodze.	 Kiedyś	 w	 ten	 sposób	 bardzo	 dużo	 ludzi	 ginęło.	
W	tej	chwili	pacjentów	uświadamiamy,	że	im	szybciej	wstaną,	
tym	 lepiej.	Trochę	na	 siłę	 zganiamy	 ich	 z	 łóżek,	 co	czasami	
jest	trudne	i	bywa	powodem	rozmaitych	utarczek	słownych.	
Pacjent	mówi:	 panie,	 ja	 po	 operacji	 jestem!	 Coś	 pan	 zgłu-
piał?!	 I	 tu	 trzeba	 troszeczkę	nacisnąć,	 że	 tak	powiem,	 żeby	
pacjent	wstał.	Pacjenci,	którzy	po	operacjach	ważą	po	160-
170	kg	wieczorem	chodzą.	Czy	pani	sobie	wyobraża,	żeby	to	
do	pomyślenia	było	20	lat	temu?	No	nie!

MŁ:	Właśnie,	a	jak	się	zmieniła	medycyna	i	podejście	ludzi	
do	choroby	jelit?	Teraz	jest	inaczej	niż	20	lat	temu?
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WT:	Jest	zupełnie	inaczej,	bo	się	zmienił	dostęp	do	infor-
macji.	Kiedyś,	żeby	coś	przeczytać,	trzeba	było	iść	od	Głów-
nej	Biblioteki	Lekarskiej	 i	tam	swoje	odsiedzieć.	Dostęp	był	
dla	ograniczonej	grupy	ludzi.	Po	angielsku	jeszcze	trzeba	było	
umieć	 czytać	 i	 do	 tego	wszystkiego	 rozumieć.	W	 tej	 chwili	
jest	 inaczej,	bo	 ludzie	wykształceni	 są	 inaczej,	mają	dostęp	
do	informacji	-	siada	się	przed	laptopem	i	szuka	w	Internecie.	
Tam	się	znajdzie,	co	trzeba.

MŁ:	No	właśnie,	jeśli	ma	się	podejrzenie,	że	jest	się	chorym	
to	szukać	i	czytać	czy	lepiej	tego	nie	robić?

WT:	Lepiej	 iść	do	 lekarza,	bo	 ludzie	często	nie	 rozumieją	
tego,	 co	 czytają.	 Język	medyczny	 jest	 czymś	 innym,	niż	 ję-
zyk	prawników,	inżynierów,	przemysłowców,	czy	finansistów.	
Moja	żona	 jest	 tłumaczem	przysięgłym	 i	często	 	nie	 jestem	
w	stanie	zrozumieć	polskiej	treści,	którą	się	zajmuje,	a	co	do-
piero	w	innym	języku.	Język	medyczny	-	dla	nas	jest	normal-
ny,	zrozumiały	-	człowiek	niezwiązany	z	medycyną,	nie	zawsze	
będzie	rozumiał,	co	czyta.		A	jak	ktoś	nie	wie,	to	zaczyna	sobie	
tłumaczyć	i	wymyślać.	I	na	ogół	prowadzi	to	do	jakichś	wypa-
czeń.	Trzeba	zrobić	badania.	Jestem	zwolennikiem	badania	
ludzi	niż	wymyślania,	że	temu	może	być	to,	a	tamtemu	tamto.	
Możliwości	są	różne	w	tej	chwili.	Można	iść	do	przychodni	-	
choć	rozumiem,	że	pewnie	trudno	się	dostać.	Lekarze	rodzin-
ni	też	są	różni.	Ale	nie	zmienimy	z	dnia	na	dzień.

MŁ:	Jest	pan	osobą	wierzącą?

WT:	Chyba	tak,	chociaż	czasami	nie	do	końca.		Wiele	rze-
czy	 na	 to	 się	 składa,	w	 tej	 chwili	 polityka	 tak	 zmieszała	 się	
z	wiarą,	 że	 ten	Pan	Bóg	zgubił	 się	po	drodze.	Za	dużo	 jest	
polityki	w	kościele	i	myślę,	że	to	nie	przyczynia	się	do	tego,	
by	ludzie	młodzi	szli	za	Kościołem.	Zostawmy	ten	temat.	

MŁ:	Lekarze	bawią	się	w	bogów?

WT:	Nie.	Jak	ktoś	uważa,	że	jest	bogiem,	to	do	psychiatry	
powinien	się	udać.	Takie	 jest	moje	zdanie.	Jak	można	uzur-
pować	sobie,	że	jest	się	bogiem?	W	tym	zawodzie	nie	można	
osiągnąć	poziomu	doskonałości.
Ciągle	 są	 jakieś	 nowe	 rzeczy,	 których	 trzeba	 się	 uczyć.	

Jeżeli	ktoś	uważa,	że	 jest	 tak	doskonały,	że	 już	nie	musi	się	
uczyć,	 to	 chyba	 pora	 zrezygnować	 ze	wszystkiego.	Nie,	 to	
jakieś	 fałszywe	 podejście	 do	 sprawy.	 Zajmuję	 się	 chirurgią	
trzydzieści	kilka	lat	i	w	zakresie	chirurgii	laparoskopowej	i	kie-
dy	wyjeżdżam	za	granicę,	patrzę	co	oni	robią,	to	nie	wstydzę	
się	 swoich	 umiejętności.	 Jestem	 zorientowany	 w	 temacie.	
Ale	 ciągle	 pojawiają	 się	 nowe	 rzeczy,	 których	 się	 człowiek	
uczy.	Na	przykład	teraz	uczymy	się	nowej	operacji,	w	onko-
logii,	w	chirurgii	odbytnicy	-	transanalne	usunięcie	odbytnicy	
razem	 z	mezorektum	 -	wycinamy	 jelito	 grube	przez	 odbyt.	
Metoda	znakomita	dla	pacjentów	z	nisko	położonym	rakiem	
odbytnicy,	na	4-5	centymetrze,	gdzie	bardzo	trudno	sięgnąć.	
Robimy	to	od	dołu.
Jestem	na	etapie,	kiedy	mógłbym	powiedzieć,	że	nie	będę	

się	więcej	uczył,	bo	to,	co	wiem	mogłoby	wystarczyć	mi	do	
końca	życia,	ale	kiedy	jest	nowa	i	dobra	metoda,	to	dlaczego	
się	tego	nie	nauczyć?	Na	pewno	wymaga	to	wysiłku:	trzeba	
pojechać,	obejrzeć,	jeden	kurs	zrobić,	potem	drugi,	zgroma-
dzić	odpowiedni	sprzęt	do	tej	operacji	i	zacząć	robić	-	nie	jest	
to	proste.	Ale	biorąc	pod	uwagę	poziom	niektórych	 rzeczy	
w	Polsce,	to	w	kwestii	chirurgii	20	lat	temu	mógłbym	już	prze-
stać	się	uczyć	i	nadal	pewnie	nie	byłbym	ostatni.	Ale	chcąc	
być	lepszym,	trzeba	się	uczyć.

MŁ:	Za	co	jest	pan	najbardziej	wdzięczny?

WT:	Za	dobre	życie.	Nigdzie	się	jeszcze	nie	wybieram,	ale	
w	tym	momencie	mogę	powiedzieć,	że	miałem	dobre	i	cie-
kawe	życie.	Dzięki	koledze	dokonałem	dobrego	wyboru	z	za-
wodem.

MŁ:	Utrzymuje	pan	kontakt	z	kolegą?

WT:	 Od	 czasu	 do	 czasu,	 jak	 coś	 potrzebujemy	 to	 się	 ze	
sobą	kontaktujemy.	Ja	 jestem	chirurgiem,	on	kardiologiem,	
więc	na	polu	zawodowym	nie	mamy	aż	tylu	wspólnych	okazji	
do	spotkań.	Ale	kontakt	jest.

MŁ:	Jeszcze	w	trakcie	studiów	nie	miał	pan	wątpliwości,	że	
to	może	nie	do	końca	dobry	wybór?

WT:	Nie,	 skądże!	Powiem,	 że	nawet	nad	specjalizacją	nie	
miałem	rozterek.	Był	moment,	że	chciałem	pójść	na	urologię,	
ale	ostatecznie	nie	poszedłem.

MŁ:	Co	w	chirurgii	jest	fascynującego?

WT:	No	to,	że	się	człowiek	nie	znudzi	tu	ciągle	jest	coś	fa-
scynującego,	 zagadki	medyczne,	 ciekawe	 sytuacje,	 nie	 jest	
to	nudna	praca.	Najgorzej	jak	jest	powtarzalność	w	pracy,	bo	
człowiek	się	nudzi	i	frustruje.

MŁ:	Spotyka	pan	pacjentów,	którzy	po	konsultacji	odma-
wiają	leczenia?

WT:	Nie	pamiętam	takich.	Nie	przyjmuję	w	poradni	 rejo-
nowej,	więc	jak	ktoś	do	mnie	przychodzi,	to	już	z	konkretną	
wiedzą	i	z	określonymi	schorzeniami,	jestem	dla	nich	ostatnią	
deską	 ratunku.	Pacjenci	przyjeżdżają	 z	 całej	Polski,	po	wie-
lu	operacjach.	Miałem	ostatnio	okazję	pomagać	w	operacji	
człowieka,	który	był	operowany	14	razy.	Mało	kto	chce	pod-
jąć	się	takich	zabiegów…

MŁ:	Pan	się	ich	podejmuje	i	nie	boi	ryzyka?

WT:	Oczywiście,	że	się	boję,	tylko	głupiec	się	nie	boi.	Ale	
z	drugiej	 strony	 to	 coś	 innego,	 nie	 są	 to	operacje	 typowe,	
wymagają	czasami	bardzo	dużego	doświadczenia,	wiedzy	no	
i	odwagi.

MŁ:	Jest	coś,	czego	pan	żałuje?

WT:	Oczywiście!	 Że	 nie	 znam	pięciu	 języków	obcych,	 ni-
czego	więcej!

MŁ:	Ale	tego	zawsze	się	można	nauczyć,	jak	nowej	metody	
w	chirurgii

WT:	Czasu	już	zaczyna	brakować.	Mój	czas	wypełnia	medy-
cyna,	musiałbym	z	czegoś	zrezygnować.	Z	czego:	z	medycyny	
czy	ograniczyć	 te	ostatni	przyjemności	 jak	działka	 i	 książki.	
I	 już	mi	pewnie	czasu	na	to	w	życiu	nie	starczy.	Więc	te	 ję-
zyki	 to	 jest	 jedyna	 rzecz,	której	mi	brakuje.	Niczego	więcej	
ludziom	nie	zazdroszczę.	Pieniądze	to	rzecz	nabyta,	tego	się	
ze	sobą	nie	zabierze.	 Im	człowiek	starszy	 tym	mniejsze	po-
trzeby.	Jak	młody	jest	to	musi	kupić	samochód,	mieszkanie,	
więc	powinien	dużo	zarabiać.	Pieniądze	są	ważne,	żeby	jakoś	
żyć,	ale	z	wiekiem	inne	rzeczy	nabierają	znaczenia	i	przyznaję,	
że	kiedyś	wydawało	mi	się	 to	niemożliwe.	Ale	z	czasem,	 to	
myślenie	się	zmienia.

MŁ:	Co	będzie	pan	robił	na	emeryturze?	Kiedyś…

WT:	Ja	w	ogóle	na	żadną	emeryturę	się	nie	wybieram.	Zna-
jomi	 lekarze,	 którzy	 przeszli	 na	 emeryturę,	 to	w	większości	
już	nie	żyją.	A	taki	profesor	Koziński,	który	ma	siedemdziesiąt	
parę	lat,	pracuje	z	nami	cały	czas,	jest	sprawny,	dzięki	temu,	
że	jest	z	nami	-	a	dużo	młodych	lekarzy	lubi	z	nim	operować,	
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bo	daje	im	więcej	swobody	i	dużo	ich	uczy	-	dzięki	temu	
on	żyje,	bo	jakby	poszedł	na	emeryturę	to	by	umarł.	Dla-
tego	dziwię	się	dlaczego	ludzie	tak	pragną	tej	emerytury	
w	wieku	65	lat!	Mężczyzna	w	dzisiejszych	czasach	w	tym	
wieku	jest	w	sile	wieku!	To	na	początku	zeszłego	stulecia	
średnia	wieku	wynosiła	trzydzieści	parę	lat,	ale	nie	teraz!	
Ludzie	żyją	niekiedy	80	lat	i	więcej…

MŁ:	Wspomniał	 pan,	 że	 przyjemnością	 są	 książki.	 Co	
pan	lubi	czytać?

WT:	Kryminały.	Polskie	kryminały:	Mroza,	bardzo	dobre,	
trochę	 ostatnio	 Bondę,	 Twardocha,	 Miłoszewskiego…,	
Shantaram	 -	 bestseller	 o	 życiu	 na	 Dalekim	Wschodzie,	
wiele	 czytam	 i	 dużo	 słucham	 audiobooków,	 najczęściej	
w	samochodzie,	bo	dużo	jeżdżę.	Uwielbiam	też	kryminał	
skandynawski.	Ogólnie	dużo	czytam,	bo	interesuje	mnie	
też	to,	co	jest	poza	medycyną.

MŁ: W	ogrodzie	nadal	kosi	pan	trawę	traktorkiem?

WT:	Tak,	kupiłem	nawet	nowy	sprzęt	i	nadal	będę	kosił	
trawę.

MŁ:	Czy	oprócz	medycyny	ma	pan	pa-
sję,	bez	której	nie	mógłby	pan	żyć?

WT:	 Mam	 kilka	 pasji,	 ale	 to	 nie	
ten	 ładunek,	 co	 kiedyś.	 Dawniej	
bardzo	interesowały	mnie	zegar-
ki	naręczne,	lubię	sport.	Kiedyś	
dużo	 grałem	 w	 koszykówkę	
i	uprawiałem	narciarstwo	alpej-
skie.	 Wszyscy	 znajomi	 narcia-
rze	narzekają	na	kontuzje	koń-
czyn,	więc	przerzuciliśmy	się	na	
biegówki.	 Niebawem	 jadę	 do	
z	żoną	do	Livigno	do	Włoch.
Wydawało	 mi	 się,	 że	 jak	 zo-

stanę	 profesorem,	 to	 będę	 miał	
więcej	 czasu,	 ale	 jest	 na	 odwrót,	
bo	zajęć	przybywa	i	czasami	trzeba	je	
ograniczać,	 bo	 godząc	 się	 na	 wszystkie	
zaproszenia,	to	w	ogóle	nie	miałbym	czasu	na	
pozostałe	 przyjemności.	Wykłady,	 szkolenia	 nowych	
ludzi,	pisanie	opinii...	tego	jest	wiele.	Jak	człowiek	mówi,	
że	ma	bardzo	dużo	czasu	na	realizowanie	swoich	pasji,	to	
nie	wiem.	Teraz	bardzo	dużo	się	pracuje,	więcej	pacjen-
tów,	ogromne	tempo,	bardzo	się	to	zmieniło.		Kiedyś	było	
zupełnie	inaczej.	Nie	ma	więc	też	czasu	na	jakieś	bardzo	
czasochłonne	pasje.

MŁ:	Ulubiony	kierunek	świata?

WT:	Ciepłe	kraje,	chociaż	teraz	to	w	ogóle	nie	wiado-
mo	gdzie	jechać,	bo	wszędzie	niebezpiecznie.	Ciepłe,	bo	
u	nas	na	lato	nie	można	liczyć	-	raz	jest,	a	raz	go	nie	ma.

MŁ:	Co	pana	denerwuje?

WT:	Głupota	i	niesolidność.	W	chirurgii	nie	można	zro-
bić	czegoś	częściowo,	albo	robi	się	coś	dobrze,	albo	wca-
le.	Nie	można	udawać,	że	coś	się	kreuje.	Trzeba	być	uczci-
wym	i	wiarygodnym,	i	mieć	ugruntowaną	wiedzę,	to	jest	
podstawa.	Nie	uzurpuję	sobie	prawa	do	tego,	że	się	znam	
na	wszystkim,	bo	jest	to	niemożliwe.

MŁ:	Umie	się	pan	przyznać	do	błędu?

WT:	 No	 jasne!	 Każdy	 je	 popełnia.	 Tak	 samo	 z	 powi-

kłaniami	u	pacjentów.	Każdy	je	ma.	Jeśli	ktoś	przemawia	na	
zjeździe	i	mówi,	że	żaden	jego	pacjent	nie	miał	powikłań,	to	
kłamie,	albo	nie	operuje.	 I	nie	warto	go	słuchać.	Z	błędów	
płynie	najważniejsza	nauka.	Najczęściej	są	to	rzeczy	niezawi-
nione	przez	lekarzy.	Ludziom	się	wydaje,	że	lekarz	coś	źle	zro-
bił.	Często	to	po	prostu	przebieg	choroby,	a	oczekiwanie	jest	
nadmierne.	 Albo	 pacjent	 jest	 niedoinformowany,	 a	 słyszy:	
wszystko	będzie	dobrze,	to	co	zrobimy,	to	drobiazg.	Uczci-
wie	trzeba	powiedzieć,	że	po	każdej	operacji	można	umrzeć.	
Są	pewne	powikłania	charakterystyczne	dla	danych	operacji.	
Jeśli	 pacjent	o	 tym	wie,	 nie	będzie	 zaskoczony.	A	 jeśli	 coś	
się	wydarzy	pojawi	się	wątpliwość:	jak	to!	miało	być	dobrze,	
a	nie	jest	dobrze.	Z	tego	powodu	najczęściej	wynikają	kon-
flikty	między	pacjentami,	a	 lekarzami,	spraw	sądowych,	 itd.	
Zdarza	się	też,	że	 lekarze	nie	mają	czasu	na	rozmowę	z	pa-
cjentami…	nie	wiem	jak	można	nie	mieć	na	to	czasu.	To,	co	
ja	powiem,	a	pacjent	zrozumie,	to	są	dwie	różne	rzeczy,	ale	
z	pacjentami	trzeba	rozmawiać	uczciwie.

MŁ:	Można	funkcjonować	w	życiu	ze	stomią?

WT:	 Oczywiście,	 że	 można!	 Stomia,	 może	 to	 nie	
rarytas,	ale	niejednokrotnie	ratuje	życie.	W	Pol-
sce	żyje	kilkadziesiąt	tysięcy	osób	ze	stomią.	
Sprzęt	 stomijny	 jest	 bardzo	 dobrej	 jako-
ści	w	 tej	chwili.	Są	osoby,	powszechnie	
znane,	które	widzimy	w	telewizji	i	mają	
stomię.	I	nikt	o	tym	nie	wie…

MŁ:	Dlaczego	stomia	=	wstyd?

WT:	 Nie	 wiem,	 przecież	 to	 nie	
choroba	 weneryczna,	 której	 się	
wszyscy	 wstydzą.	 Wydaje	 mi	 się,	
że	 ludzie	 nie	 chcą	 tego	 wiedzieć,	
słyszeć	 o	 tym.	 Kiedy	 zorganizowa-
no	konferencję	 z	okazji	 rozpoczęcia	
kampanii	„STOMAlife.	Odkryj	stomii”	
większość	dziennikarzy	 słyszała	o	 tym	
pierwszy	 raz,	 na	 twarzy	 obrzydzenie	 -	

jak	 to,	 żeby	człowiekowi	 stolec	wychodził	
gdzieś	 tam	 bokiem?	 Bo	 inaczej	 się	 nie	 da,	

a	dzięki	temu	człowiek	może	żyć	przez	wiele,	wie-
le	długich	 lat.	Gdyby	nie	 stomia,	umarłby.	Gdzie	 jest	

napisane,	że	wszystko	w	życiu	ma	być	 tak,	 jak	my	chcemy?	
Często	 jest	 inaczej.	Jeśli	można	żyć	ze	stomią,	to	 lepiej	żyć	
ze	stomią,	niż	bez	niej,	i	po	prostu	umrzeć.		Jeżeli	mamy	mło-
de	osoby	z	wrzodziejącym	zapaleniem	jelita	grubego,	którzy	
mają	już	dysplazję	w	tym	jelicie	i	trzeba	je	im	wyciąć,	a	byli	
leczeni	toksycznymi	 lekami	 i	nie	można	im	zrobić	zbiornika,	
na	ileś	miesięcy	trzeba	im	zrobić	stomię.	Punkt	widzenia,	za-
leży	od	punktu	siedzenia.	Mało	się	o	tym	mówi,	ludzie,	którzy	
mają	stomię	nie	chcą	o	tym	mówić.	Bardzo	często	nawet	nikt	
z	ich	najbliższego	otoczenia	nie	wie,	bo	przez	głupotę	innych	
ludzi	będą	napiętnowani.
Są	akcje	Różowa	Wstążka,	Serce	do	serca,	a	jak	zrobić	ak-

cję	o	stomii?	Jak	ludzie	czegoś	nie	rozumieją	to	się	boją.	Nie	
ma	w	ludziach	empatii…	Jak	ktoś	się	przewróci,	bo	ma	hipo-
glikemię,	a	jeszcze	na	dodatek	jeśli	będzie	młody,	z	długimi	
włosami,	to	na	bank	będzie	to	narkoman,	albo	pijak.	Myślę,	
że	ludzie	się	boją.

MŁ:	Pan	się	czegoś	boi?

WT:	Pewnie,	każdy	ma	jakieś	strachy.

MŁ:	Jakie	są	pana	strachy?

WT:	(Śmiech)	w	życiu	pani	tego	nie	powiem.	■
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Województwo	kujawsko- 
pomorskie
Włocławek
ul.	Kilińskiego	7a
664	321	327

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

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

Częstochowa
MB	MEDICA
ul.	Nowowiejskiego	20
34	324	66	77

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

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

Województwo	zachodniopomorskie
Szczecin
ul.	Łucznicza	64
513	031	655

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miesięczna	wysokość	limitów:
•	kolostomia:	300	zł		•	ileostomia:	400	zł		•	urostomia:	480	zł
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Ewelina Zach:	 Jakie	 wydarzenie	 Twojego	 życia	 przyczyniło	
się	do	tego,	że	początkowo	bałaś	się	i	miałaś	negatywne	na-
stawienie	do	posiadania	stomii?

Emilia Brochocka:	Pierwszy	pomysł	wyłonienia	czasowej	sto-
mii	 pojawił	 się	 tuż	 na	początku	 chorowania.	Dostępne	wte-
dy	leczenie	nie	przynosiło	efektów.	Chirurdzy	zaproponowali	
czasową	ileostomię.	Miałam	wtedy	11	lat	i	w	ogóle	nie	docie-
rało	do	mnie	o	czym	lekarze	mówią.	Jak	to,	załatwiać	się	do	
woreczka	na	brzuchu?	Moja	niechęć	do	stomii	wzrosła	maksy-
malnie.	Wystraszyłam	się,	że	ze	stomią	nie	będę	prawidłowo	
rosnąć,	 rozwijać	 się,	 nawiązywać	 kontaktów	 z	 rówieśnikami.	
Kojarzyła	mi	się	z	okaleczeniem,	naznaczeniem	i	wykluczeniem	
społecznym.	Bałam	się,	że	każdy	będzie	wiedział,	że	ją	mam	
i	nie	znajdę	przyjaciół.	Już	sam	Crohn	spowodował	odtrące-
nie,	a	co	dopiero	stomia.	Na	szczęście	zastosowano	leczenie	
biologiczne	z	bardzo	dobrym	skutkiem,	a	propozycja	opera-
cji	poszła	w	zapomnienie.	Przez	całe	lata	nosiłam	w	sobie	lęk	
przed	tym,	że	kiedyś	i	tak	będę	miała	stomię.	Teraz	wiem,	że	
to	wszystko	wynikało	z	niewiedzy	i	nieznajomości	tematu.

EZ:	Co	 lub	kto	przyczynił	 się	do	 zmiany	Twojego	podejścia	
wobec	tematu	stomii	?

EB: W	zmianie	podejścia	bardzo	pomógł	mi	mój	lekarz	prowa-
dzący.	Spokojnie	wytłumaczył,	że	stomia	to	nie	koniec	świata.	
Przedstawił	mi	plusy	tej	sytuacji.	Wysłuchał	jakie	mam	obawy	
i	rzeczowo	odpowiedział	na	każde	nurtujące	pytanie.	Zmęcze-
nie	chorobą	potrafi	sprawić,	że	dojrzewamy	do	takich	decyzji.	
Otuchy	dodali	mi	też	znajomi	żyjący	ze	stomią.	Wielokrotnie	
słyszałam,	że	nie	wróciliby	do	stanu	sprzed	operacji	 i	 że	ża-
łują,	że	tyle	zwlekali	z	podjęciem	decyzji.	Nie	mogłam	sobie	
pozwolić	na	kolejne	stracone	lata.	Wystarczająco	dużo	czasu	
spędziłam	zamknięta	w	domu.

EZ:	 Jak	się	przygotowujesz	do	zabiegu	wyłonienia	u	Ciebie	
stomii	?	Gdzie	szukasz	potrzebnej	Ci	wiedzy?

EB: Początkowo	czytałam	wszystkie	możliwe	artykuły	w	inter-
necie,	 wypytywałam	 znajomych.	 Przeczytałam	 również	 całą	
stronę	STOMAlife.	Zawarte	tam	informacje	pomogły	mi	choć	
trochę	oswoić	się	z	tematem.	Wszystko	jest	napisane	prostym,	
zrozumiałym	 językiem.	 Nawet	 osoba	 nie	 mająca	 wcześniej	
kontaktu	ze	stomią	wyniesie	dużo	ważnych	wiadomości.	Nie	
ukrywam	 jednak,	 że	 nadmiar	 informacji	mnie	 dobił.	Miałam	
wrażenie,	że	w	życiu	sobie	nie	poradzę	z	ogarnięciem	stomii.	
W	głowie	miałam	setki	pytań.	W	końcu	każdy	przypadek	jest	
indywidualny.	Na	wszystkie,	nawet	te	brzmiące	abstrakcyjnie,	
odpowiedział	mi	lekarz	prowadzący.	Do	operacji	zostały	dwa	
miesiące.	Wykorzystuję	ten	czas	na	uporządkowanie	pozosta-
łych	spraw	zdrowotnych	i	regenerację	organizmu	zmęczone-
go	chorobą.

EZ:	Jakie	emocje	towarzyszą	Ci	w	czasie	oczekiwania?

EB: Operacja	odbędzie	się	z	powodu	niegojących	się	przetok	
oraz	dużego	zwężenia	odbytnicy	i	esicy.	Będę	posiadać	stałą	
kolostomię.	Początkowo	nie	mogłam	się	odnaleźć	w	nowej	sy-
tuacji.	To	wszystko	wydawało	mi	się	absurdalne	i	nierealne.	Im	
dłużej	się	nad	tym	zastanawiałam,	tym	bardziej	byłam	przera-
żona.	Przeszłam	chyba	wszystkie	możliwe	stany	emocjonalne.	
Od	załamania	po	euforię.	W	końcu	jednak	zrozumiałam,	że	to	
dla	mnie	szansa	żeby	wreszcie	normalnie	żyć.	Zaczęłam	do-
strzegać	pozytywy	 tej	 niecodziennej	 sytuacji.	Nie	ukrywam,	
że	czasem	pojawiają	się	gorsze	momenty,	ale	takie	ma	każda	
osoba	 oczekująca	 na	 zabieg	 operacyjny.	Obecność	 rodziny	
i	przyjaciół	jest	bardzo	ważna.	Dzięki	mojemu	narzeczonemu	
zaakceptowałam	to,	co	mnie	czeka.	Jego	wsparcie	i	poczucie	
humoru	pomaga	mi	przejść	przez	to	z	uśmiechem	na	ustach.	
Razem	wybraliśmy	 imię	dla	stomii	 i	 teraz	czekamy	na	Bogu-
miła.	■

Nazywam	 się	 Emilia,	 Emilia Bro-
chocka	 i	 mieszkam	 w	 Krakowie.	
Mam	26	lat.	Z	wykształcenia	jestem	
protetykiem	 słuchu.	 Lubię	 kino,	
książki,	muzykę	 i	 	 dobre	 jedzenie.	
Kocham	 zwierzęta.	Mam	 trzy	 cho-
miki	Gabrysia,	Józia	i	Halinę.	
Dzięki	operacji	wiem,	że	będę	mo-
gła	realizować	swoje	plany	i	marze-
nia,	 nawet	 te	 najbardziej	 szalone	
-	takie	jak	skok	na	bungee	czy	wy-
cieczka	do	Dubaju.	

A oto moje selfie :)

Odpowiada:	Emilia	Brochocka
Pyta:	Ewelina	Zach	z	Fundacji	STOMAlife

część	1 
Przed	operacją	
wyłonienia	stomii...	
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Czy stomię będę mieć już zawsze?

Czy	stomia	jest	ostateczna	zależy	od	schorzenia	w	przebiegu	
którego	została	wyłoniona	oraz	od	stanu	pacjenta.	Po	rozle-
głych	zabiegach	resekcyjnych,	np.	brzuszno-kroczowej	am-
putacji	odbytnicy,	usunięciu	całego	 jelita	grubego	wraz	ze	
zwieraczami	 (proktokolektomia)	nie	ma	 innego	rozwiązania	
jak	wyłonienie	stałej,	końcowej	stomii.	Podobnie	po	niektó-
rych	onkologicznych	zabiegach	urologicznych	(np.	resekcja	
pęcherza	 moczowego	 w	 przebiegu	 raka)	 konieczne	 jest	
wyłonienie	 stałej	 urostomii.	 Ostateczne	 stomie	 wytwarza	
się	także	często	w	przypadkach	znacznego	zaawansowania	
procesu	chorobowego	(np.	nowotworu)	w	celu	odbarczenia	
niedrożności	mechanicznej	przewodu	pokarmowego	-	są	to	
tzw.	 zabiegi	paliatywne.	Jednak	generalną	zasadą	 jest	dą-
żenie	 do	 usunięcia	 zmian	 chorobowych	 z	 jednoczasowym	
odtworzeniem	 ciągłości	 przewodu	 pokarmowego	 poprzez	
wykonania	 rozmaitych	wewnętrznych	zespoleń.	Bardzo	po-
mocne	w	uniknięciu	stomii	są	tzw.	staplery	jelitowe	czyli	na-
rzędzia	do	wykonania	rozmaitych	zespoleń,	czasami	w	trud-
no	dostępnych	miejscach.

Odpowiedź:	 Jerzy	 Medyński,	 chirurg	 pracujący	 w	 Klinice	
Chirurgii	Małoinwazyjnej	i	Proktologicznej	-	Uniwersyteckie-
go	Szpitala	Klinicznego	im.	Jana	Mikulicza	-	Radeckiego	we	
Wrocławiu

Czy warto zdecydować się na operację 
powrotu do zespolenia?

Na	pewno	warto	 ale	 pod	pewnymi	warunkami!	Od	 zabie-
gu	wyłonienia	stomii	musi	upłynąć	odpowiednio	długi	czas,	
tak	 aby	 stomia	 mogła	 w	 pełni	 spełnić	 swoje	 zadania	 od-
barczenia	 przewodu	 pokarmowego	 czy	 moczowego.	 Ten	
okres	 to	 minimum	 6-8	 miesięcy.	 A	 najkorzystniej	 myśleć	
o	zamknięciu	stomii	po	upływie	roku.	Nie	wolno	zabiegu	re-
konstrukcyjnego	przyśpieszać,	wywierać	nacisku	na	lekarza	
prowadzącego,	ponieważ	wielokrotnie	 zabieg	odtworzenia	
ciągłości	 i	 likwidacji	stomii	 jest	znacznie	trudniejszy	 i	obar-
czony	większym	ryzykiem	dla	pacjenta	niż	zabieg	pierwotny	
wyłonienia	stomii	(np.	pooperacyjne	zrosty	czy	zmiana	ana-
tomii	narządów).	Ponadto	przed	 likwidacją	stomii	musi	być	
przeprowadzona	bardzo	dokładna	diagnostyka,	szczególnie	
potwierdzenie	drożności	dystalnego,	wyłączonego	odcinka	
przewodu	pokarmowego.

Odpowiedź:	 Jerzy	 Medyński,	 chirurg	 pracujący	 w	 Klinice	
Chirurgii	Małoinwazyjnej	i	Proktologicznej	-	Uniwersyteckie-
go	Szpitala	Klinicznego	im.	Jana	Mikulicza	-	Radeckiego	we	
Wrocławiu

Czy po operacji zespolenia będzie jak przed 
stomią?

Jeśli	zostaną	spełnione	wszystkie	warunki	bezpiecznego	za-
biegu	to	jak	najbardziej	jest	szansa	na	normalne	życie.	Oczy-
wiście	musimy	mieć	pewność,	że	została	wyleczona	zasadni-
cza	choroba.

Odpowiedź:	 Jerzy	 Medyński,	 chirurg	 pracujący	 w	 Klinice	
Chirurgii	Małoinwazyjnej	i	Proktologicznej	-	Uniwersyteckie-
go	Szpitala	Klinicznego	im.	Jana	Mikulicza	-	Radeckiego	we	
Wrocławiu

Czy po zespoleniu mogą wystąpić 
powikłania?

Oczywiście,	mogą	wystąpić	 powikłania	 podobnie	 jak	 przy	
każdym	 innym	 zabiegu	 chirurgicznym.	 Dalszy,	 dotychczas	
wyłączony	 z	 pasażu	 jelitowego	 odcinek	 przewodu	 pokar-
mowego	może	wykazywać	daleko	posunięte	zmiany	dege-
neracyjne	 i	w	związku	z	 tym	zespolenie	 jelitowe	wykonane	
ręcznie	lub	staplerowo	może	być	słabo	ukrwione,	niedrożne	
lub	nieszczelne.	Najczęściej	spotykane	powikłania	po	zabie-
gu	 rekonstrukcji	 przewodu	 pokarmowego	 to;	 uszkodzenia	
innych	 narządów	w	 czasie	 preparowania	 jelit,	 niedrożność	
zespolenia	lub	powstanie	nieszczelności,	zaciek	treści	jelito-
wej	do	jamy	otrzewnej	i	powikłania	septyczne	włącznie	z	roz-
lanym	zapaleniem	otrzewnej.

Odpowiedź:	 Jerzy	 Medyński,	 chirurg	 pracujący	 w	 Klinice	
Chirurgii	Małoinwazyjnej	i	Proktologicznej	-	Uniwersyteckie-
go	Szpitala	Klinicznego	im.	Jana	Mikulicza	-	Radeckiego	we	
Wrocławiu

Teraz

1.

2.

3.

4.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Czy można mieć jednocześnie dwa rodzaje 
stomii?

Tak,	 jest	 to	 możliwe.	 Klasycznym	 przykładem	 są	 rozległe	
zabiegi	onkologiczne,	w	trakcie	których	wykonujemy	resek-
cje	 różnych	części	przewodu	pokarmowego	 i	 jednocześnie	
np.	układu	moczowego.	Wówczas	 istnieje	konieczność	wy-
tworzenia	stomii	jelitowej	i	urostomii.	Na	szczęście	tego	typu	
sytuacje	należą	do	wyjątkowo	rzadkich.

Odpowiedź:	 Jerzy	 Medyński,	 chirurg	 pracujący	 w	 Klinice	
Chirurgii	Małoinwazyjnej	i	Proktologicznej	-	Uniwersyteckie-
go	Szpitala	Klinicznego	im.	Jana	Mikulicza	-	Radeckiego	we	
Wrocławiu

Czy używać sudocremu do pielęgnacji skóry 
wokół stomii?

Sudocrem	jest	dobrym	środkiem	antyseptycznym	dla	dzieci	
i	dorosłych	używających	pieluch.	Wskazany	 jest	w	profilak-
tyce	i	łagodzeniu	skutków	zapalenia	skóry	spowodowanych	

Dlaczego stomie mają różne rozmiary?

Różne	rozmiary	stomii	zależą	głównie	od	zastosowanej	tech-
niki	chirurgicznej,	od	odcinka	wyłanianego	jelita	(ileostomia,	
kolostomia	czy	urostomia)	a	przede	wszystkim	od	stanu	od-
żywienia	 pacjenta	 (otyłość)	 lub	 stanu	 powłok	 brzusznych,	
w	których	jest	wytwarzany	kanał	stomijny.

Odpowiedź:	 Jerzy	 Medyński,	 chirurg	 pracujący	 w	 Klinice	
Chirurgii	Małoinwazyjnej	i	Proktologicznej	-	Uniwersyteckie-
go	Szpitala	Klinicznego	im.	Jana	Mikulicza	-	Radeckiego	we	
Wrocławiu

Mam podrażnioną skórę wokół stomii. 
Czy mogę używać Octeniseptu?

Często	 źle	dobrany	 sprzęt	 stomijny	 lub	 za	duży	otwór	wy-
cięty	w	płytce	stomijnej	może	stać	się	gehenną	dla	stomi-
ka.	Octenisept	jest	preparatem	stosowanym	do	dezynfekcji	
rany	i	zastosowanie	go	do	pielęgnacji	skóry	wokół	stomii	nie	
ma	 uzasadnienia,	 a	 wręcz	 może	 spowodować	 jej	 podraż-
nienie.	Do	zmywania	skóry	wokół	stomii	najlepiej	stosować	
środki	do	tego	celu	przeznaczone	takie	jak	zmywacze	w	po-
staci	chusteczek,	czy	spray’u.	Na	rynku	dostępna	jest	szero-
ka	gama	tych	produktów	różnych	producentów,	nie	powinno	
być	więc	problemu	z	dobraniem	odpowiedniego	preparatu.	
Jeżeli	jednak	nie	mamy	takich	możliwości	do	zmywania	skó-
ry	wokół	stomii	możemy	użyć	wody	i	mydła	(typu	szare	my-
dło).	Do	osuszenia	skóry	możemy	użyć	suszarki	do	włosów	
–	zimny	nawiew.	Gdy	pojawią	się	problemy	z	którymi	sami	
nie	umiemy	sobie	poradzić	zwróćmy	się	o	pomoc	do	pielę-
gniarki	stomijnej	lub	do	przedstawiciela	firmy,	aby	wspólnie	
rozważyć	problem	i	znaleźć	rozwiązanie.

Odpowiedź:	Zofia	Augusewicz,	pielęgniarka	 stomijna	pra-
cująca	na	Oddziale	Chirurgii	Ogólnej	w	szpitalu	Copernicus	
w	Gdańsku

Jak należy często zmieniać worek?

Worek	 jednoczęściowy,	 z	 możliwością	 odpuszczania	 treści	
należy	zmieniać	co	drugi	dzień,	pod	warunkiem	dobrej	jego	
żywotności	 na	 skórze,	 czyli	 braku	 podciekania	 treści	 pod	
przylepiec.	 Taki	 worek	 należy	 opróżniać	 tak	 często	 w	 cią-
gu	doby,	jak	narzuca	to	rytm	wypróżnień.	Natomiast	worek	
jednoczęściowy	zamknięty,	tzw.	jednorazowy	(przeznaczony	
dla	osób	ze	stomią	na	jelicie	grubym,	o	regularnym	rytmie	
wypróżnień),	należy	zmieniać	po	każdym	wypróżnieniu,	ale	
nie	częściej	niż	2	-	maksymalnie	3	worki	dziennie.	Jeśli	zaś	
weźmiemy	 pod	 uwagę	 worek	 w	 systemie	 dwuczęściowym	
(płytka	 +	 worek),	 który	 również	 należy	 zmieniać,	 pozosta-
wiając	płytkę	na	skórze,	należy	to	robić	tak	samo	co	2	dni.	
Najdalej	co	3	dni.
Robi się to:
-	dla	higieny,	bo	worek	długo	będący	na	brzuchu,	opróżnia-
ny,	nierzadko	płukany	od	dołu,	robi	się	nieestetyczny,	zme-
chacony,	niesympatycznie	pachnący	itd.
-	dla	obserwacji	swojej	stomii,	by	widzieć	czy	jelito	w	jakikol-
wiek	sposób	nie	uległo	zmianie,	czy	wokół	stomii	sprzęt	jest	
szczelny	itd.
-	dla	zapobiegania	podciekaniu,	czyli	np.,	aby	uzupełnić	wy-
płukaną	przez	treść	jelitową	pastę	uszczelniającą.

Odpowiedź:	Agnieszka	Biskup,	pielęgniarka	 stomijna	pra-
cująca	w	Klinice	Chirurgii	Ogólnej	i	Kolorektalnej	Uniwersy-
teckiego	Szpitala	Klinicznego	im.	Wojskowej	Akademii	Me-
dycznej	-	Centralny	Szpital	Weteranów

6.

8.

5.

7.
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podrażnieniem	moczem.	Nie	ma	jednak	żadnych	wątpliwo-
ści,	że	nie	należy	stosować	Sudocremu	do	pielęgnacji	skóry	
wokół	 stomii	 ponieważ	 może	 spowodować	 odklejanie	 się	
płytki	 stomijnej,	 co	w	konsekwencji	może	doprowadzić	do	
podciekania	treści	wydzieliny	jelitowej	pod	płytkę,	a	następ-
nie	 do	 podrażnienia	 skóry.	 W	 przypadku	 zaognień	 skóry	
wokół	stomii,	najlepiej	stosować	środki	do	tego	celu	prze-
znaczone	 takie	 jak	 chusteczki	 do	 przemywania	 skóry,	 czy	
preparaty	ochronne	potocznie	zwane	drugą	skórą.	Jeśli	nie	
mamy	 takich	możliwości	do	pielęgnacji	 skóry	wokół	 stomii	
możemy	użyć	wody	i	mydła	(typu	szare	mydło).	Do	osuszenia	
skóry	możemy	użyć	suszarki	do	włosów	–	zimny	nawiew.	Pa-
miętajmy	jednak	gdy	pojawią	się	problemy,	z	którymi	sami	
nie	umiemy	sobie	poradzić	zwróćmy	się	o	pomoc	do	pielę-
gniarki	stomijnej	lub	do	przedstawiciela	firmy,	aby	wspólnie	
rozważyć	problem	i	znaleźć	rozwiązanie.

Odpowiedź:	Zofia	Augusewicz,	pielęgniarka	 stomijna	pra-
cująca	na	Oddziale	Chirurgii	Ogólnej	w	szpitalu	Copernicus	
w	Gdańsku

Jaka ma być odległość między stomią a płytką?

Otwór	w	płytce,	ale	 i	w	worku	samoprzylepnym,	powinien	
być	wycięty	w	takim	kształcie	jaki	ma	stomia	oraz	powinien	
mieć	średnicę	do	2-3	mm	większą	niż	średnica	stomii	(jelita).	
Płytka	wycięta	na	mniejszą	średnicę	będzie	ocierać	o	brzeg	
jelita	i	może	spowodować	jego	krwawienie	kontaktowe,	lub-
sprzyjać	podciekaniu.	Początkowo	będzie	to	tylko	śluz	(jest	
naturalnie	produkowany	przez	jelito),	ale	z	czasem	będzie	to	

10.
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później	treść	jelitowa.	Pozostającą	przestrzeń	skórną	między	
samym	jelitem	a	brzegiem	płytki	należy	zabezpieczyć	pastą	
uszczelniającą	 lub	 pierścieniem	 uszczelniającym,	 zwłaszcza	
przy	ileostomii	czy	kolostomii	z	luźnymi	wypróżnieniami.

Odpowiedź:	Agnieszka	Biskup,	pielęgniarka	 stomijna	pra-
cująca	w	Klinice	Chirurgii	Ogólnej	i	Kolorektalnej	Uniwersy-
teckiego	Szpitala	Klinicznego	im.	Wojskowej	Akademii	Me-
dycznej	-	Centralny	Szpital	Weteranów

Jak używać pasty uszczelniającej?

Swoich	pacjentów	uczę,	by	pastę	stosowali	bezpośrednio	na	
skórę,	bardzo	blisko	stomii.	Tak	blisko,	by	obejmowała	jelito	
na	kształt	 szalika,	który	w	zimie	otula	szyję,	czyli	 szczelnie.	
Dokładnie	robię	to	tak,	że	biorę	w	całą	dłoń	tubkę	i	wyciska-
jąc	pastę,	rozsmarowuję	ją	od	razu	przy	samej	stomii.	Można	
też	nałożyć	pastę	na	powierzchnię	przylepną	płytki	lub	worka	
samoprzylepnego.	Trzeba	do	tego	zdjąć	folię	zabezpiecza-
jącą	przylepiec,	można	płytkę	 lub	worek	odwrócić	 częścią	
przylepną	do	góry	 i	położyć	na	czymś,	by	było	wygodnie,	
a	następnie	posmarować	ok.	1mm	warstwę	pasty	na	samym	
brzegu	wyciętego	otworu.	Można	też	pastę	położyć	wokół	
stomii,	formując	ją	lekko	zwilżonym	palcem.	Do	wilgotnego	
palca	pasta	się	nie	przykleja.	Ale	przy	tym	sposobie	trzeba	
być	bardzo	uważnym,	by	woda	ze	zbyt	mokrego	palca	nie	
spłynęła	na	skórę	na	miejsce,	w	którym	ma	być	przyklejona	
świeża	płytka.

Odpowiedź:	Agnieszka	Biskup,	pielęgniarka	 stomijna	pra-
cująca	w	Klinice	Chirurgii	Ogólnej	i	Kolorektalnej	Uniwersy-
teckiego	Szpitala	Klinicznego	im.	Wojskowej	Akademii	Me-
dycznej	-	Centralny	Szpital	Weteranów

Czy należy co jakiś czas zmieniać producenta
worków aby skóra się nie przyzwyczaiła 

i żeby się lepiej trzymało?

Nie	 ma	 zalecenia	 wymiany	 sprzętu	 stomijnego	 z	 powodu	
przyzwyczajenia	się	skóry.	Jeżeli	pacjent	ma	prawidłowo	do-
pasowany	sprzęt	stomijny	i	umie	samodzielnie	dokonać	jego	
wymiany,	czuje	się	z	nim	bezpiecznie,	komfortowo	i	nie	ogra-
nicza	on	w	żaden	sposób	jego	codziennego	funkcjonowania,	
nie	należy	go	zmieniać.	Skóra,	owszem	przyzwyczaja	się	do	
sprzętu	stomijnego,	ale	to	nic	złego.	Najprostszym	porów-
naniem	może	być	używanie	chociażby	bielizny,	odzieży	czy	
obuwia	jeżeli	-	czujemy	się	w	nich	dobrze	i	spełniają	nasze	
oczekiwana	pod	względem	komfortu,	wygody	 i	 jakości	nie	
wyrzucamy	ich	do	kosza	tylko	dlatego,	że	istnieją	inne.	Na-
tomiast	jeżeli	używany	sprzęt	stomijny	jest	wykonany	w	sta-
rej	technologii	a	chcemy	zapewnić	stomikowi	wyższą	jakość	
życia	 i	 funkcjonowania	 ze	 stomią	 możemy	 zaproponować	
wymianę,	ale	taką	decyzję	powinien	podjąć	pacjent.	Niewąt-
pliwie	 jeżeli	pojawiają	się	problemy	z	utrzymaniem	sprzętu	
stomijnego	na	skórze	lub	kiedy	pojawiają	się	problemy	skór-
ne	należy	rozważyć	zmianę	sprzętu	oczywiście	po	wcześniej-
szym	wykluczeniu	 błędów	pielęgnacyjnych	 lub	 związanych	
w	techniką	wymiany	sprzętu.

Odpowiedź:	 Helena	 Dziekańska,	 pielęgniarka	 stomijna	
pracująca	 na	 Oddziale	 Chirurgii	 Ogólnej	 i	 Onkologicznej	
w	Szpitalu	Miejskim	św.	Jana	Pawła	II	w	Elblągu

11.
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Jak wymienić worek w przypadku ileostomii, 
kiedy ciągle leci. Gdy już wyczyszczę skórę 

wokół stomii, nagle znów coś wylatuje i nie mogę 
dobrze przykleić nowego worka.

Poprawne	naklejenie	sprzętu	w	przypadku	ileostomii	wyma-
ga	od	pacjenta	lub	osoby	opiekującej	się	nim	przede	wszyst-
kim	 sprawnej	 koordynacji	 działań.	Musimy	mieć	 przygoto-
wany	 cały	 niezbędny	 asortyment	 sprzętu	 i	 akcesoriów.	 Ze	
względu	na	to,	że	ileostomia	nie	robi	sobie	przerw	w	swoim	
funkcjonowaniu	a	treść	jelitowa	jest	płynna	pojawia	się	pro-
blem	 z	 odpowiednim	 przygotowaniem	 skóry	 do	wklejenia	
nowego	 sprzętu.	 Jeżeli	 pacjent	 ma	 prawidłowo	 dobrany	
sprzęt	stomijny,	to	znaczy	taki	który:
-	idealnie	zabezpiecza	jego	skórę
-	utrzymuje	się	na	skórze	bez	podciekania	i	odklejania
-	nie	ogranicza	aktywności	fizycznej	pacjenta
-	nie	powoduje	problemów	z	efektywnym	snem	i	wypoczyn-
kiem	wówczas	podczas	wymiany	woreczka	 stomijnego	nie	
poszukujemy	rozwiązań	problemu	w	sprzęcie	stomijnym	po-
nieważ	 to	nie	 z	 tego	powodu	nie	udaje	się	nam	wkleić	go	
poprawnie.	Nasz	problem	wymaga	bardzo	wnikliwej	obser-
wacji	stomii	i	rytmu	wypróżnień	w	celu	określenia	kiedy	jest	
ona	najmniej	aktywna,	czyli	kiedy	wydala	mniejszą	ilość	tre-
ści.	Pozwoli	 to	na	określenie	najbardziej	optymalnego	cza-
su	na	wymianę	sprzętu	stomijnego.	Z	reguły	są	to	wczesne	

Kiedy używać danego rodzaju worków: 
otwarty lub zamknięty, jedno lub dwuczęściowy?

Podział	worków	stomijnych	na	otwarte,	zamknięte	i	z	krani-
kiem	wynika	 z	 konieczności	 dopasowania	 do	gęstości	 tre-
ści	 jelitowej	 jaką	mają	 zbierać.	W	przypadku	 ileostomików	
treść	jest	rzadka,	pojawia	się	nieregularnie	i	 jest	 jej	więcej.	
Kilkukrotna	 wymiana	 woreczków	 w	 ciągu	 dnia	 byłaby	 nie-
korzystna	dla	 skóry	bo	mikrouszdzenia	naskórka	prowadzą	
do	 poważnych	 problemów	 pielęgnacyjnych.	 Stąd	 koniecz-
ność	stosowania	sprzętu	odpuszczalnego	(otwartego),	któ-

12.

14.

godziny	poranne	kiedy	organizm	przetrawi	i	wydali	spożyty	
posiłek	wieczorny,	a	nie	dostanie	jeszcze	kolejnej	porcji	po-
żywienia.	Często	powodem	ciągłego	wydzielania	 jest	 rów-
nież	 napinanie	 mięśni	 brzucha	 podczas	 toalety:	 osuszania	
lub	mierzenia	stomii,	Dlatego	już	na	wstępie	wspomniałam	
o	przygotowaniu	przed	wymianą	woreczka	całego	niezbęd-
nego	sprzętu,	żeby	podczas	wykonywania	czynności	ograni-
czyć	do	minimum	prace	mięśni	brzucha.	Istotną	rzeczą	jest	
również	pozycja,	w	jakiej	zmieniamy	sprzęt	stomijny.	Z	całą	
pewnością	ułatwieniem	jest	pozycja	 leżąca	ponieważ	wów-
czas	mięśnie	brzucha	nie	są	napięte	Unikać	należy	też	kaszlu,	
kichania	a	nawet	podnoszenia	głowy.	Kolejnym	elementem	
mogącym	wpływać	na	ciągłe	wydalanie	treści	jelitowej	może	
być	zła	dieta,	która	pobudza	perystaltykę	przewodu	pokar-
mowego	i	tym	samym	przyspiesza	wydalanie	treści	jelitowej.	
Być	może	zmiana	diety	będzie	rozwiązaniem	problemu	cią-
głego	wypływania	treści	jelitowej.

Odpowiedź:	 Helena	 Dziekańska,	 pielęgniarka	 stomijna	
pracująca	 na	 Oddziale	 Chirurgii	 Ogólnej	 i	 Onkologicznej	
w	Szpitalu	Miejskim	św.	Jana	Pawła	II	w	Elblągu
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Czy zawsze stosować pastę stomijną? 
Która pasta jest lepsza z alkoholem czy bez?

Pasta	 stomijna	 jest	 swego	 rodzaju	 parasolem	 bezpieczeń-
stwa.	Jak	wiemy	w	zaopatrzeniu	stomii	istotną	rolę	odgrywa	
precyzyjne	dopasowanie	i	docięcie	płytki	przestrzeń	między	
stomią	a	brzegiem	płytki	powinna	być	jak	najmniejsza	żeby	
nie	narażać	skóry	na	drażniące	działanie	treści	jelitowej.	Dla-
czego	pastę	 nazwałam	parasolem	bezpieczeństwa,	 ponie-
waż	 służy	 ona	do	 tego	 żeby	w	przypadku	wątpliwości	 lub	
niedokładnego	 docięcia	 płytki	 zabezpieczyć	 skórę	 wokół	
stomii.	 Jest	ona	 również	 idealnym	wypełniaczem	wszelkie-
go	rodzaju	zagłębień	i	nierówności	mogących	powodować	
podciekanie	 treści	 jelitowej	 pod	 płytkę	 stomijną.	 Różnica	
miedzy	pastą	 z	 alkoholem	a	pastą	bez	alkoholu	 to	przede	
wszystkim	 dyskomfort	 spowodowany	 chwilowym	 piecze-
niem	po	nałożeniu	pasty	z	alkoholem.	Dotkliwie	odczuwają	
go	głównie	osoby,	które	mają	podrażnioną	skórę	lub	zmiany	
skórne	 wymagające	 leczenia	 wówczas	 polecam	 pastę	 bez	
alkoholu	 ponieważ	ma	 ona	 nieco	 bardziej	 plastyczną	 kon-
systencję	i	nie	powoduje	narażenia	pacjenta	na	dodatkowe	
dolegliwości	bólowe.

Odpowiedź:	 Helena	 Dziekańska,	 pielęgniarka	 stomijna	
pracująca	 na	 Oddziale	 Chirurgii	 Ogólnej	 i	 Onkologicznej	
w	Szpitalu	Miejskim	św.	Jana	Pawła	II	w	Elblągu

Czy można kąpać dziecko w wannie, 
czy dozwolony jest tylko prysznic?

Do	 najważniejszych	 codziennych	 czynności	 należy	 kąpiel	
dziecka.	Kąpiel	najlepiej	wykonywać	wieczorem	przed	ostat-
nim	karmieniem.	Czynności	związane	z	myciem	dziecka	wy-
konujemy	bardzo	delikatnie,	chroniąc	szczególnie	śluzówkę	
wyłonionego	 jelita.	 Możemy	 ją	 delikatnie	 obmywać	 wodą	
i	mydełkiem	ale	nie	pocieramy	jej	myjką	aby	nie	doszło	do	
uszkodzenia	 delikatnej	 struktury	 śluzówki.	 Zatem	 możemy	
kąpać	dziecko	bez	przyklejonego	woreczka	 i	 zanurzać	sto-
mię	w	wodzie.	Podczas	kąpieli	nie	musimy	specjalnie	zabez-
pieczać	 stomii	 ale	 obchodzimy	 się	 z	 nią	 delikatnie.	 Jeżeli	
rodzice	obawiają	się,	że	mogą	popełnić	jakiś	błąd	podczas	
kąpieli,	mogą	wykąpać	dziecko	z	przyklejonym	woreczkiem	
a	następnie	po	usunięciu	zużytego	woreczka	przemyć	skórę	
wokół	stomii	wodą	i	mydłem,	osuszyć	skórę	i	przykleić	nowy	
woreczek.	 Jedynym	problemem	podczas	 kąpieli	 bez	przy-
klejonego	 woreczka	 stomijnego	 może	 być	 wydobywanie	
się	treści	jelitowej	ze	stomii	do	wody.	Jest	to	sytuacja	mało	
komfortowa	 i	 niehigieniczna.	 Jak	 już	 wspomniałam,	 kąpiel	
najlepiej	wykonywać	przed	karmieniem.	Wtedy	perystaltyka	
jelit	 jest	spokojniejsza	a	wydalanie	 treści	 jelitowej	zwolnio-
ne	Jeżeli	mamy	do	czynienia	z	ileostomią	wyłonioną	wysoko	
(krótkie	 jelito	cienkie)	 lub	urostomią,	 lepszym	 i	bardziej	hi-
gienicznym	sposobem	jest	wykonanie	kąpieli	z	przyklejonym	
woreczkiem.	 To	 uchroni	 wodę	 przed	 zabrudzeniem	 wody	
treścią	 jelitową	 lub	moczem	a	 tym	samym	czynności	 zwią-
zane	z	toaletą	ciała	będą	bardziej	higieniczne	i	komfortowe.

Odpowiedź:	Eliza	Zalewska,	Pielęgniarka	stomijna	pracują-
ca	na	Oddziale	Chirurgii	Ogólnej	Instytutu	„Pomnik	–	Cen-
trum	Zdrowia	Dziecka”

15. 17.

ry	daje	możliwość	opróżnienia	 i	bezpiecznego	ponownego	
zamknięcia.	Worki	 zamknięte	 są	 stworzone	z	myślą	o	kolo-
stomikach	ponieważ	treść	jelitowa	jest	gęsta	a	rytm	wypróż-
nień	 jest	zbliżony	do	fizjologicznego.	Napełniony	woreczek	
należy	zdjąć	i	wymienić	na	nowy.	Kolostomicy	w	okresie	po-
operacyjnym	lub	jeśli	pozostawiono	im	krótki	odcinek	jelita	
grubego	i	treść	nie	zagęszcza	się	wystarczająco,	mogą	z	po-
wodzeniem	 także	 korzystać	 ze	 sprzętu	 otwartego	 i	 opróż-
niać	go	w	ciągu	dnia	w	miarę	potrzeb.	Woreczki	z	kranikiem	
przeznaczone	 sa	dla	 urostomików,	 czyli	 osób	 ze	 stomią	na	
układzie	 moczowym.	 Sprzęt	 jednoczęściowy	 (płytka	 zinte-
growana	z	workiem)	i	dwuczęściowy	(płytka	i	worek	są	osob-
nymi	przedmiotami)	 jest	dostępny	w	zaopatrzeniu	każdego	
rodzaju	stomii.	Wybór	spośród	tych	dwóch	systemów	zale-
ży	od	preferencji	osobistych	stomika	i	może	być	stosowany	
i	bezpośrednio	po	zabiegu	operacyjnym,	i	przez	osoby	ma-
jące	stomię	dłuższy	czas.	Oczywiście	każdy	sprzęt	ma	swoje	
dobre	i	złe	strony	to	pacjent	musi	być	przekonany,	że	to	co	
nosi	jest	idealne,	dobre	i	pozwala	mu	cieszyć	się	pełnią	ży-
cia	rodzinnego,	społecznego	i	zawodowego.	Sprzęt	stomijny	
warto	wybrać	wspólnie	z	pielęgniarka	stomijną,	po	przedys-
kutowaniu	 swoich	 pierwszych	 obserwacji	 poczynionych	 po	
jego	 założeniu	 na	 skórę.	 Każdy	 idąc	 do	 sklepu	 wie	 czego	
oczekuje	a	spotykając	się	z	pielęgniarką	stomijną	powinien	
wiedzieć,	że	jest	to	źródło	wiedzy	jaką	musi	pozyskać	przed	
powrotem	do	domu.

Odpowiedź:	Helena	Dziekańska,	pielęgniarka	stomijna	pra-
cująca	na	Oddziale	Chirurgii	Ogólnej	i	Onkologicznej	w	Szpi-
talu	Miejskim	św.	Jana	Pawła	II	w	Elblągu

oczywiście	 odczuwa	 ból	 związany	 z	 wytworzeniem	 stomii.	
W	 tym	 czasie	 pacjent	 ma	 podawane	 są	 leki	 przeciwbólo-
we,	a	sprzęt	stomijny	jest	zmieniany	przez	wykwalifikowany	
personel.	Aby	zmniejszyć		do	minimum	ból	przy	zmianie	wo-
reczka	stomijnego,	używany	jest	sprzęt	jednoczęściowy.	We	
wczesnym	okresie	pooperacyjnym	rodzice	są	obserwatora-
mi	wykonywanych	czynności.	Wyłonione	jelito	jest	przyszyte	
do	skóry	szwami	rozpuszczalnymi	co	oszczędza	pacjentowi-
dziecku	dodatkowego	stresu	związanego	z	 ich	usuwaniem.	
Wyjątek	 stanowią	 szwy	 na	 ranie	 operacyjnej,	 które	 należy	
usunąć	w	odpowiednim	czasie.	Kiedy	rana	jest	zagojona	wy-
łonione	 jelito	 nie	boli	 ponieważ.	 Jelito	 jest	 bardzo	dobrze	
ukrwione	 lecz	 słabo	 unerwione.	 Należy	 jednak	 obchodzić	
się	 z	 nim	delikatnie	 aby	nie	uszkodzić	 śluzówki,	bo	będzie	
krwawić..	Podczas	mycia	nie	należy	pocierać	go	gąbką	czy	
gazikiem	 lecz	 lekko	 dotykać	 aby	 usunąć	 resztki	 treści	 jeli-
towej.	Po	operacji	dozwolone	są	różne	rodzaje	aktywności	
ruchowej	 i	 Dziecko	 Dzieci	 także	może	mogą	 poruszać	 się	
swobodnie,:	raczkować,	i	bawić	się	lecz	ubranka	dziecka	po-
winny	być	trochę	luźniejsze,	nie	krępujące	ruchów.	Woreczek	
stomijny	 nie	 powinien	 być	 	mocno	 ściśnięty	 pieluszką	 aby	
treść	jelitowa	miała	możliwość	wypływania	z	jelita.	Dobrym	
rozwiązaniem	są	ubranka	 typu	„body”,	pajacyki,	 luźniejsze	
spodnie	 na	 szelkach.	 Podsumowując:	 wyłonione	 jelito	 nie	
boli,	ale	należy	obchodzić	się	z	nim	delikatnie.

Odpowiedź:	Eliza	Zalewska,	Pielęgniarka	stomijna	pracują-
ca	na	Oddziale	Chirurgii	Ogólnej	Instytutu	„Pomnik	–	Cen-
trum	Zdrowia	Dziecka”

Czy wyłoniona stomia boli podczas zmiany 
woreczka stomijnego?

W	pierwszych	dniach	po	operacji,	kiedy	mamy	do	czynienia	
z	raną	operacyjną	i	jelitem	wszytym	w	skórę,	stomik	dziecko

16.
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Nasze	spojrzenie	na	życie	może	wyglądać	zupełnie	inaczej	
i	w	głównej	mierze	zależy	to	od	nas	samych.	Warto	zmieniać	
swoje	nastawienie	do	życia,	bo	jest	to	oczywiście	możliwie!	
Niestety	na	ogół	 ludzie	nie	 są	 świadomi,	 że	 sposób,	w	 jaki	
patrzą	 na	 swoje	 życie	 jest	 silnie	powiązany	 z	 emocjami,	 ja-
kie	im	wówczas	towarzyszą.	Tak	to	już	jest,	że	z	natury	mamy	
tendencję	do	dostrzegania	w	życiu	głównie	negatywów,	cho-
ciażby	z	tego	powodu,	iż	na	cztery	pierwotne	emocje,	wśród	
których	wymienia	się	najczęściej	złość,	 lęk,	 radość,	smutek,	
aż	trzy	są	tzw.	emocjami	trudnymi.	Dlatego	też	mówi	się,	że	
w	ujęciu	psychologicznym	człowiek	 jest	 tak	 skonstruowany,	
że	„chodzi	po	równi	pochyłej”.	Oczywiście	ważne	jest	też	to,	
że	emocje,	które	odczuwamy,	mają	wpływ	na	to,	jak	spostrze-
gamy	rzeczywistość,	a	także	o	czym	myślimy,	co	sobie	przy-
pominamy.	Jeśli	człowiek	odczuwa	radość,	to	patrzy	na	życie,	
jak	przez	różowe	okulary,	jego	myśli	są	pozytywne,	a	wspo-
mnienia	miłe.	Jeśli	natomiast	odczuwamy	smutek,	wówczas	
bardziej	 negatywnie	 odbieramy	 to,	 co	 nas	 otacza,	 a	 nasz	
mózg	niczym	magnes	ściąga	z	naszego	życia	negatywne	do-
świadczenia,	smutne	historie.
Warto	zatem	uzmysławiać	sobie,	że	życie	 to	nie	 tylko	pa-

smo	problemów	związanych	 z	upływającymi	 latami,	 czy	 też	
trudnościami,	które	pojawiają	się	w	życiu,	ale	także	miłe	chwi-
le,	te	mniej	lub	bardziej	znaczące,	ale	miłe.	W	pewnym	stop-
niu	może	pomóc	w	tym	bajka	o	jabłku,	która	może	być	tym	
przysłowiowym	 lekarstwem	 poprawiającym	 samopoczucie,	
a	jednocześnie	ważną	życiową	wskazówką,	z	którą	warto	wę-
drować	przez	życie,	 i	to	nie	tylko	latem,	ale	przez	wszystkie	
pory	roku.

Wśród wielu ludzi dominuje przekonanie, 
że życie składa się głównie z trosk i pro-
blemów, z którymi trudno sobie poradzić, 
a zatem jedyne, co pozostaje, to pona-
rzekać, tak po prostu, albo raczej tak po 
polsku. Niestety bardzo często stopień 
nasycenia trudnymi emocjami w znaczny 
sposób przejawia się w odpowiedzi na po-
wszechnie stosowane pytanie, co u ciebie 
słychać? Spektrum odpowiedzi jest bar-
dzo szerokie, ale łączy je niewątpliwe nuta 
pesymizmu i tendencja do koncentrowania 
się na negatywnych aspektach życia. Co 
istotne, żyjemy niejednokrotnie w przeko-
naniu, że nie mamy wpływu na to, co nas 
spotyka, co czujemy. Uważamy, że tak po 
prostu jest i koniec, a jedyne co nam po-
zostaje, to uskarżać się i narzekać. Nic bar-
dziej mylnego!

Co dobrego?
O zmianie schematów myśslenia!

Tekst:	Monika Mularska Kucharek
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O zmianie schematów myśslenia!

Każdego poranka bogaty i wszechpotężny 
król Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych. 
W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można 
było zdobyć i zaczął się trochę nudzić.

Pośród różnych poddanych zjawiających się co-
dziennie na dworze, każdego dnia pojawiał się 
również punktualnie pewien cichy żebrak. Przyno-
sił on królowi jabłko, a potem oddalał się równie 
cicho jak wchodził.

Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania 
wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną iro-
nii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, 
drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak 
żebrak tym się nie zrażał.

Powracał każdego dnia, by przekazać królewskim 
dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo 
i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego 
na tę okazję koszyka znajdującego się blisko tronu. 
Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie 
przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie 
całkiem pełen.

Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła 
jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzu-
ciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, 
gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą perłę. 
Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie 
owoce z koszyka. W każdym z nich, znajdowała się 
taka sama perła.

Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie 
żebraka i zaczął go przepytywać. „Przynosiłem 
ci te dary, panie – odpowiedział człowiek – abyś 
mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego 
dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie 
dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlate-
go, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw. 
Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy 
rozpoczynający się dzień”.

Zakończenie	tej	bajki	 jest	dość	zaskakujące,	ale	nie-
wątpliwie	 prawdziwe.	 Najczęściej	 nie	 dostrzegamy	
tego	 wszystkiego,	 co	 mamy	 wokół,	 ciągle	 oczekując	
czegoś	 więcej	 od	 życia,	 od	 innych	 ludzi,	 od	 siebie.	
Oczywiście	 zawsze	 mogłoby	 być	 lepiej,	 moglibyśmy	
mieć	więcej	 niż	mamy,	 być	 lepsi,	 zgrabniejsi	 itp.	 Tym	
bardziej,	 że	 życie	 w	 świecie	 wartości	 postmateriali-
stycznych	nie	ułatwia	nam	doceniania	tego,	co	mamy.	
Wiecznie	rozbudzane	potrzeby,	chęć	sprostania	wygó-
rowanym	oczekiwaniom	charakterystycznym	dla	kultury	
konsumpcyjnej,	to	wszystko	ma	istotny	wpływ	na	naszą	
postawę	 wobec	 życia.	 Skoro	 jesteśmy	 przekonani,	 że	
czegoś	nam	brakuje,	że	nie	 jest	 tak,	 jak	powinno	być,	
że	 powinniśmy	mieć	więcej	 i	 lepiej,	 to	 rodzi	 się	 smu-
tek,	a	może	żal,	czasami	złość,	a	nawet	frustracja,	że	nie	
mamy	tego,	co	chcielibyśmy	mieć.	Ta	roszczeniowa	po-
stawa	wobec	życia	powoduje,	że	nie	zauważamy	tego	
wszystkiego,	co	mogłoby	pozwolić	nieco	inaczej	na	nie	
spojrzeć,	a	przede	wszystkim	cieszyć	się	nim	i	doceniać	
to,	 co	osiągnęliśmy	 i	wypracowaliśmy.	A	 z	 pewnością	
jest	tego	wiele!	Na	nasze	życie	składa	się	tyle	wspania-
łych	chwil.	Zauważajmy	je,	bo	warto!	Wtedy	będzie	się	
żyło	znacznie	lepiej,	nawet	wówczas,	kiedy	przychodzi	
nam	zmagać	się	z	różnymi	trudnościami.	A	zatem	może	
warto	zapytać	siebie	Co	dobrego	u	mnie?	To	pytanie	
pozwoli	 dostrzec	 pozytywne	 aspekty	 naszego	 życia,	
uznać	je	i	docenić.	Warto	także	zapytać	innych,	Co	do-
brego	 u	 Was?	 Może	 zamiast	 powszechnego	 pytania,	
Co	 u	 Was	 słychać?,	 które	 niejednokrotnie	 uruchamia	
lawinę	negatywnych	opowieści.	Pytając	o	to,	co	dobre-
go	koncentrujemy	zarówno	swoją,	jak	i	uwagę	naszych	
rozmówców	na	pozytywnych	aspektach	życia,	wzmac-
niając	 tym	 samym	 zasoby,	 wprowadzając	 pozytywne	
emocje	i	zmieniając	percepcje,	a	także	nastawienie	do	
życia.	A	w	takich	okolicznościach	nabierze	ono	innego	
znaczenia,	nawet	w	sytuacji,	kiedy	przychodzi	nam	ra-
dzić	sobie	z	tym	co	przykre	i	trudne.	Z	pewnością	jed-
nak	 najpiększniejszym	 ze	wszystkich	darów	 jest	 każdy	
rozpoczynający	się	dzień,	bo	to	oznacza,	że	jesteśmy	tu	
i	 teraz	 i	możemy	coś	 jeszcze	zrobić.	Nie	zawsze	 jeste-
śmy	w	stanie	zmienić	sytuację,	ale	może	wówczas	warto	
zmienić	myślenie	i	spojrzeć	na	życie	inaczej	niż	dotych-
czas,	bardziej	pozytywnie.	Oczywiście	nie	tylko	latem,	
kiedy	więcej	słońca,	który	pozytywnie	wpływa	na	nasz	
nastrój,	ale	także	w	każdej	 innej	porze	roku.	Wszystko	
po	to,	aby	poprawiać	jakość	swojego	życia.	I	tego	Pań-
stwu	życzę,	pytając	na	koniec	z	życzliwością	Co	dobre-
go	u	Ciebie	Droga	Czytelniczko	i	Drogi	Czytelniku?	■

Co dobrego u Ciebie
Droga Czytelniczko
i Drogi Czytelniku?
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ODDAM SZPIK
- mity i pytania!

W jesiennym wydaniu PO PROSTU ŻYJ 
z 2016 mogliście Państwo przeczytać 
(i nadal możecie w wersji elektronicznej 
na stronie www.STOMAlife.pl) wywiad 
z dr Tigranem Torosianem, hematolo-
giem i Dyrektorem Medycznym Fundacji 
DKMS, która jest Ośrodkiem Dawców 
Szpiku.

Jak się okazało, wiele osób, które póź-
niej ze mną rozmawiało już od dawna 
nosi się z zamiarem zostania potencjal-
nymi dawcami. No właśnie, nosi się z za-
miarem... A dlaczego nie zostaje? Jak się 
okazało winien jest ogromny strach - wy-
nikający niestety z niewiedzy i krążących 
mitów społecznych na ten temat. Zamie-
rzam je obalić! I raz jeszcze odpowiedzieć 
na najczęstsze pytania, przy wsparciu fa-
chowców z DKMS.

MIT nr 1 
Wbijają	ci	mega	grubą	igłę	w	kręgosłup	lub	rdzeń	kręgowy,	
co	może	prowadzić	do	paraliżu.	

Prawda: 

Igła	jest,	ale	szpik	pobierany	jest	pod	narkozą	z	talerza	kości	
biodrowej,	a	nie	z	kręgosłupa	czy	rdzenia	kręgowego.	Daw-
ca	zostaje	w	szpitalu	na	2-3	dni,	po	czym	wychodzi	do	domu	
i	żyje	tak,	jak	dawniej.	Tyle,	że	ze	świadomością,	że	być	może	
komuś	uratuje	życie.

Komentarz DKMS:
Pobieranie	 szpiku	 z	 talerza	 kości	 biodrowej	 stosuje	 się	
w	około	20%	przypadków.	Procedura	odbywa	się	w	znieczu-
leniu	ogólnym,	 tak	 aby	dawca	nie	odczuwał	dyskomfortu.	
Większość	 z	 dawców	bardzo	 szybko	wraca	do	 swoich	 co-
dziennych	aktywności	 i	obowiązków.	Sam	zabieg	pobrania	
trwa	ok.	45	minut.	W	pozostałych	80%	przypadków	komórki	
macierzyste	są	pobierane	z	krwi	obwodowej.	Przypomina	to	
oddawanie	krwi	i	odbywa	się	w	warunkach	ambulatoryjnych	
(bez	narkozy	i	hospitalizacji).	Poprzedzone	jest	podawaniem	
leku	pobudzającego	powstawanie	i	uwalnianie	do	krwi	ob-
wodowej	 krwiotwórczych	 komórek	 macierzystych.	 Jest	 to	
czynnik	wzrostu	dla	kolonii	granulocytarnych	(G-CSF)	i	po-
daje	się	go	przez	4	dni	poprzedzające	procedurę	pobrania.	
W	dniu	pobrania	dawca	zasiada	na	wielkim,	wygodnym	fote-
lu,	a	pielęgniarki	zakładają	2	wenflony	do	żył	w	obu	rękach.	
Podczas	procedury,	zwanej	aferezą	krew	wypływająca	z	jed-
nej	ręki	trafia	do	separatora	(jak	sama	nazwa	wskazuje,	se-
paruje,	czyli	oddziela	komórki	macierzyste	z	krwi),	po	czym	
wraca	do	nas	przez	żyłę	w	drugiej	ręce.	Zabieg	trwa	zwykle	
około	 cztery	 godziny.	 W	 niewielkim	 odsetku	 przypadków	
niezbędne	jest	powtórzenie	zabiegu	następnego	dnia.	

Tekst:	Grzegorz Kotoro 
Zdjęcia: z archiwum Fundacji DKMS
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MIT nr 2 
Oddając	szpik	mam	poważny	ubytek	w	organizmie!	
Bardzo	sobie	szkodzę.

Prawda: 

Ilość	szpiku	pobranego	z	talerza	kości	biodrowej	to	nieistotny	klinicznie	
odsetek	całości	szpiku	i	całkowicie	regeneruje	się	w	ciągu	2-3	tygodni	po	
pobraniu.	Pod	tym	względem,	jest	to	podobne	do	krwiodawstwa.

MIT nr 3 
Aby	się	zarejestrować	muszę	mieć	wolne	w	pracy!	To	zajmie	cały	dzień.	

Prawda: 

Można	 zarejestrować	 się	 w	 bazie	 Fundacji	 DKMS	 bez	 wychodzenia	
z	domu.

Komentarz DKMS:
Można	 skorzystać	 z	 formularza	 rejestracyjnego	dostępnego	 na	 stronie	
www.dkms.pl.	Po	maksymalnie	2-3	tygodniach	zostanie	przesłany	na	po-
dany	adres	pakiet	rejestracyjny	zawierający	pałeczki	do	pobrania	wymazu	
z	wewnętrznej	części	policzka.	Następnie	pałeczki	z	pobranym	wymazem	
oraz	 formularz	 należy	 odesłać	 na	 adres	 Fundacji.	 Procedura	 rejestracji	
trwa	2-3	miesiące	od	momentu	odesłania	pakietu.	Po	tym	okresie	Dawca	
otrzymuje	powiadomienie	o	potwierdzeniu	rejestracji	oraz	Kartę	Dawcy.

MIT nr 4 
Przy	 akcjach	 zbierania	 potencjalnych	 dawców	 dedykowanych	 danemu	
choremu,	szpik	jest	zbierany	i	szukany	tylko	dla	tej	osoby!	

Prawda: 

Akcje	 rejestracji	 potencjalnych	 dawców	 są	 dedykowane	 konkretnemu	
pacjentowi	oraz	wszystkim	innym	chorym,	którzy	potrzebują	przeszcze-
pienia	krwiotwórczych	komórek	macierzystych	od	dawcy	niespokrewnio-
nego.

Komentarz DKMS:
Misją	 niespokrewnionego	 dawstwa	 szpiku	 jest	 znalezienie	 zgodnego	
genetycznie	dawcy	dla	 każdego	pacjenta,	 który	potrzebuje	przeszcze-
pienia.	Rejestrując	się	w	naszej	bazie	możesz	pomóc	każdemu	choremu	
niezależnie	od	jego	wieku,	płci,	koloru	skóry	czy	miejsca	zamieszkania.	

MIT nr 5 
Przeszczep	jest	tylko	stosowany	przy	białaczce.	

Prawda: 

Nie!	Nie	tylko.

Komentarz DKMS:
Przeszczepienie	krwiotwórczych	komórek	macierzystych	stosuje	się	w	le-
czeniu	 niektórych	 nowotworów	 układu	 krwiotwórczego,	 m.in.	 w	 przy-
padku	białaczek,	chłoniaków	i	szpiczaków,	ale	również	w	przypadku	nie-
doborów	odporności,	niedokrwistości	wrodzonych,	anemii	aplastycznej	
i	różnych	chorób	metabolicznych.
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Trzeba	pamiętać,	że	na	całym	świecie	dawstwo	szpiku	jest	
honorowe	i	bezpłatne.	Natomiast	wszelkie	koszty	związane	
z	wykonywaniem	badań,	przeprowadzeniem	pobrań	szpiku	
i	 z	 ewentualnymi	 podróżami	 do	 ośrodków	 pobierających	
materiał	 przeszczepowy	 są	 zrefundowane.	 Dawca	 zostaje	
również	objęty	specjalną	opieką	medyczną	zarówno	pod-
czas	 wstępnych	 badań	 kwalifikujących	 do	 dawstwa,	 jak	
i	później,	po	pobraniu	materiału	transplantacyjnego.	W	Pol-
sce	dawcy	szpiku	przysługuje	ponadto	tytuł	Dawcy	Przesz-
czepu,	potwierdzony	przez	odznakę	 i	 legitymację	wydaną	
przez	Ośrodek	Pobierający	szpik	czy	komórki	krwiotwórcze.	
Dawca	Przeszczepu,	który	oddał	szpik	więcej	niż	raz	otrzy-
muje	tytuł	Zasłużonego	Dawcy	Przeszczepu	potwierdzony	
przez	odznakę	 i	 legitymację	wydaną	przez	Ministra	Zdro-
wia.	Dawca	Przeszczepu	i	Zasłużony	Dawca	Przeszczepu	są	
uprawnieni	do	korzystania	z	ambulatoryjnej	opieki	zdrowot-
nej	poza	kolejnością.

Pytanie nr 5
CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU?
Dawcą	może	 zostać	 każdy	 ogólnie	 zdrowy	 człowiek	mię-
dzy	18	a	55	rokiem	życia,	ważący	nie	mniej	niż	50	kg	i	bez	
znacznej	 nadwagi	 (wskaźnik	 BMI	 poniżej	 40).	 Dawcą	 nie	
może	zostać	na	przykład	osoba,	która	chorowała	bądź	cho-
ruje	 na	 nowotwory,	 przewlekłe	 choroby	 hematologiczne,	
choroby	immunologiczne,	jest	nosicielem	wirusa	HIV,	HBV,	
HCV	(żółtaczki	typu	B	i	C),	jest	chora	na	cukrzycę,	chorobę	
Creutzfeldta-Jacoba	 lub	 inne	 ciężkie	 choroby	przewlekłe.	
Komentarz	DKMS:	Z	przyczyn	praktycznych	nie	istnieje	jed-
na,	pełna	lista	schorzeń	wykluczających	z	dawstwa.	Każdy	
Ośrodek	Dawców	Szpiku	opierać	się	musi	na	lokalnym	pra-
wodawstwie,	zaleceniach	światowych	towarzystw	zajmują-
cych	 się	 zagadnieniami	 dawstwa	 oraz	 własnym	 doświad-
czeniu.	 Podczas	 rejestracji	 potencjalny	 dawca	 przechodzi	
krótki	 wywiad	 medyczny,	 na	 podstawie	 którego	 ocenia	
się,	czy	nie	cierpi	on	na	któreś	z	wykluczających	schorzeń.	
W	 razie	 jakichkolwiek	 wątpliwości	 co	 do	 istnienia	 prze-
ciwwskazań	do	dawstwa,	przed	 rejestracją	 zachęcamy	do	
bezpośredniego	 kontaktu-	 telefonicznego	 lub	mailowego	
(medyczne@dkms.pl).	W	przypadku,	gdy	jakiś	pacjent	bę-
dzie	potrzebował	pomocy,	Dawca	będący	jego	bliźniakiem	
genetycznym	przechodzi	kompleksowe	badania,	które	po-
twierdzają,	czy	może	on	zostać	dawcą	rzeczywistym.

Pytanie nr 6
CZY PO ZGŁOSZENIU SIĘ DO REJESTRU DAWCÓW SZPI-
KU MOGĘ SIĘ WYCOFAĆ?
Tak.	Jeśli	zarejestrujesz	się	jako	potencjalny	dawca	szpiku,	
a	potem	zmienisz	zdanie	 i	będziesz	chciał	się	z	niego	wy-
kreślić	–	możesz	to	zrobić	w	każdej	chwili.	Również	wtedy,	
gdy	 zostaniesz	wytypowany	 jako	 dawca	 dla	 konkretnego	
pacjenta	możesz	zrezygnować.	Należy	jednak	mieć	świado-
mość,	że	na	około	2	tygodni	przed	planowanym	zabiegiem	
pobrania	materiału	do	przeszczepienia,	szpik	pacjenta	przy-
gotowanego	do	zabiegu	transplantacji	jest	niszczony	i	jeśli	
pacjent	nie	dostanie	szpiku	pobranego	od	dawcy	–	może	
umrzeć.	W	związku	z	tym,	w	razie	zmiany	zdania,	koniecznie	
trzeba	zgłosić	o	 tym	 jak	najwcześniej,	aby	unikać	ciężkich	
konsekwencji	dla	biorcy.	■

Pytanie nr 1
NA CZYM POLEGA PRZESZCZEPIENIE SZPIKU?
Przeszczepienie	 szpiku	 jest	 powszechnie	 stosowaną	 me-
todą	 leczenia	niektórych	chorób	nowotworowych	 lub	nie-
nowotworowych	układu	krwiotwórczego.	Wcześniej	należy	
całkowicie	lub	częściowo	zniszczyć	nieprawidłowo	działają-
cy,	chory	szpik	chorego	wykorzystując	radio-	i	chemiotera-
pię.	 Przetoczone	 dożylnie	 (tak	 jak	 transfuzja	 krwi)	 komór-
ki	dawcy	zasiedlają	miejsca	po	zniszczonym	szpiku	biorcy	
i	 namnażają	 się	 tworząc	nowy	układ	krwiotwórczy	 i	 nową	
krew.	Może	 się	 zdarzyć,	 że	 przeszczep	 szpiku	 nie	 będzie	
funkcjonował	 prawidłowo	 lub	 zastosowane	 leczenie	 nie	
zniszczy	całkowicie	choroby	pacjenta.	Wtedy	dawca	może	
zostać	poproszony	o	powtórne	oddanie	materiału	przesz-
czepowego	albo	o	oddanie	limfocytów	poprzez	ich	separa-
cję	z	krwi	obwodowej.

Pytanie nr 2
JAK DOBIERA SIĘ DAWCÓW?
Poszukiwania	dawców	szpiku	rozpoczyna	się	wśród	najbliż-
szej	 rodziny,	 a	przede	wszystkim	wśród	 rodzeństwa.	Nie-
stety	 jednak	 tylko	dla	nieco	ponad	20%	pacjentów	udaje	
się	znaleźć	odpowiedniego,	czyli	zgodnego	we	wszystkich	
antygenach	HLA	klasy	I	i	II,	rodzinnego	dawcę	szpiku,	który	
na	 dodatek	 nie	 będzie	miał	 przeciwwskazań	medycznych	
do	bycia	dawcą.	W	pozostałych	przypadkach	należy	szukać	
właściwego	dawcy	wśród	osób	niespokrewnionych.	Szan-
sa,	że	dwie	osoby	niespokrewnione	będą	miały	identyczne	
antygeny	HLA	w	najlepszym	przypadku	wynosi	1:20	000,	
a	w	najgorszym	1:	 kilku	milionów.	 Jest	 to	uzależnione	od	
częstości	występowania	 poszczególnych	 kombinacji	 anty-
genów	HLA	w	populacji.	Istnieje	więc	konieczność	tworze-
nia	Rejestrów	Dawców	z	oznaczonymi	antygenami	HLA	na	
całym	świecie.	Możliwe,	że	bliźniak	genetyczny	dla	polskie-
go	pacjenta	będzie	mieszkał	w	Portugalii	lub	Kanadzie.

Pytanie nr 3
CZY ODDAWANIE SZPIKU JEST ANONIMOWE?
Z	wielu	przyczyn,	zarówno	medycznych	jak	i	psychologicz-
nych,	nie	powinno	dojść	do	odtajniania	danych	osobowych	
dawcy	i	biorcy	oraz	ich	spotkania.	Jednak	w	wielu	przypad-
kach	możliwy	 jest	kontakt	pośredni,	anonimowy,	przy	po-
mocy	Ośrodka	Dawcy	Szpiku	i	Ośrodka	Transplantacyjnego	
chorego.	Czasami,	na	usilne	i	niezależne	życzenie	kontaktu	
obu	 tych	osób	 i	 podpisaniu	obustronnej	 świadomej	 zgo-
dy	chorego	i	osoby	ofiarującej	mu	szansę	przeżycia	może	
dojść	do	 spotkania	obojga	po	okresie	minimum	2	 lat	 od	
dnia	przeszczepienia,	jednak	regulacje	w	tej	sprawie	w	róż-
nych	krajach	się	różnią.	Według	zobowiązujących	procedur,	
przestrzega	 się	 anonimowości	dawcy	 i	biorcy,	posługując	
się	odpowiednim	kodem	–	numerem	ewidencyjnym	dawcy	
i	biorcy,	a	nie	danymi	osobowymi,	w	kontakcie	pomiędzy	
ośrodkiem	kwalifikującym	i	przeszczepiającym	chorego	do	
przeszczepienia	a	ośrodkiem	dawcy.

Pytanie nr 4
CZY SĄ JAKIEŚ KORZYŚCI, KTÓRE ODNOSI HONORO-
WY DAWCA SZPIKU Z ODDANIA MATERIAŁU PRZESZ-
CZEPOWEGO?
Największą	i	niepodważalną	korzyścią	jest	oczywiście	świa-
domość	 ofiarowania	 komuś	 szansy	 powrotu	 do	 zdrowia!	
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Zdrowy i udany seks ma wpływ 
na psychikę człowieka i pomaga 
w wielu stanach emocjonalnych. 
Nie bez powodu mówi się, że 
seks to zdrowie zarówno fizycz-
ne, jak psychiczne.

Przy	 aktywności	 seksualnej,	 gdy	 mamy	 zwięk-
szone	problemy	z	plecami,	musimy	pamiętać,	aby	
unikać	 ruchów,	które	sprawiają	ból.	 Istnieje	wiele	
pozycji,	 które	 naprawdę	 rzadko	 powodują	 dole-
gliwości	pleców.	Stosowanie	ich	zapewni	komfort,	
bezpieczeństwo	i	satysfakcję.	Trzeba	się	tylko	od-
ważyć	i	poeksperymentować.

Tekst:	Bianca-Beata Kotoro

Seks to zdrowie!
Kilka propozycji:

• Pozycja „na łyżeczki”, czyli oboje partnerzy leżą na 
bokach, kolana ugięte, mężczyzna za kobietą. Takie 
ułożenie powoduje, że ciężar drugiej osoby nie naci-
ska kręgosłupa, ani ewentualnego woreczka stomijne-
go.

• Mężczyzna leży na plecach. Jeśli to on ma kłopoty 
z kręgosłupem, podkłada pod plecy poduszkę. 
Kobieta pochyla się nad nim, zgięte kolana, twarz przy 
twarzy. Ona opiera się na rękach, niwelując w ten spo-
sób ciężar górnej części ciała.

• Jeśli kłopoty z kręgosłupem ma kobieta, może ona 
leżeć na plecach, ale z ugiętymi kolanami i poduszką 
wsuniętą pod górną część pleców. Mężczyzna klęczy, 
przytrzymując jej uda rękami i udami.

• Mężczyzna leży na plecach, kobieta siedzi, odwró-
cona do niego tyłem. Ręce opiera na udach partnera.

• Mężczyzna układa się wygodnie w wannie, kobieta 
siada na jego udach, twarzą zwrócona do niego. Woda 
ujmuje ciału ciężaru, a kąpiel działa odprężająco.

CZĘŚĆ 2
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Ortopedzi zalecają materace sprężyste, ugina-
jące się, ale w taki sposób, że dopasowują się do 
naturalnych kształtów kręgosłupa. Zbyt miękkie 
łóżka nie są dobre! Kręgosłup jest wtedy niewłaści-
wie ułożony, a to może potęgować ból i odbierać 
ochotę na miłosne igraszki. Wszystkie dolegliwo-
ści związane z kręgosłupem są mniej dokuczliwe, 
jeśli leżymy na gładkim, równym podłożu.

Przewlekłe i bardzo dokuczliwe bóle pleców 
wymagają stosowania środków przeciwbólowych, 
na przykład przed wykonywaniem ćwiczeń gimna-
stycznych (często zalecanych w profilaktyce i pod-
czas terapii leczącej dolegliwości kręgosłupa). 
Jeśli standardowa dawka leku przeciwbólowego 
pozwoli się nam odprężyć i przeżyć coś naprawdę 
wspaniałego, powinniśmy po nią sięgnąć, zanim 
zaczniemy się kochać. Nie obawiajmy się, że środ-
ki przeciwbólowe uśmierzą ból w takim stopniu, 
że poczujemy się zbyt bezpiecznie i przesadzimy 
z aktywnością w łóżku. Przeciwbólowe leki sprze-
dawane bez recepty nie blokują całkiem odczuwa-
nia. Dokonują tego dopiero środki znacznie silniej-
sze, przepisywane przez lekarza w bardzo ostrych 
stanach bólowych. Oczywiście nawet działanie le-
karstwa, które całkowicie likwiduje ból, nie ozna-
cza przepustki do gwałtownego, forsownego sek-
su. Zawsze należy zachować ostrożność, podobnie 
jak w przypadku każdego intensywnego wysiłku 
fizycznego.

Ważne są wszystkie mięśnie, które wspierają 
kręgosłup i są jego naturalną, skuteczną ochro-
ną przed urazami, czyli mięśnie brzucha i pleców. 
Mięśnie brzucha równoważą napięcie pleców. Kur-
cząc się, przyciągają klatkę piersiową w kierunku 
miednicy, co umożliwia zginanie kręgosłupa do 
przodu. Dociskają również krążki w odcinku lędź-
wiowym kręgosłupa podczas siadania i leżenia. 
Z kolei mięśnie pleców zapewniają kręgosłupowi 
elastyczność i ruchomość. Dlatego trzeba je co-
dziennie gimnastykować. Wystarczy regularnie 
wykonywać następujące ćwiczenie: kładziemy się 
na twardym podłożu, opieramy ugięte nogi na 
krześle, wsuwamy ręce pod głowę i powoli unosi-
my barki w kierunku kolan (nie więcej niż 15 cm od 
podłoża). Mięśnie pleców wzmocni także jazda na 
rowerze (również stacjonarnym), wówczas pracują 
one najintensywniej.

Dźwięk	budzika	to	katorga?	„Budzikom	śmierć”?	
Zmieńmy	 to!	 Uczyńmy	 poranne	 wstawanie	 wspa-
niałym,	 aby	 kojarzyło	 się	nam	z	najprzyjemniejszą	
częścią	 doby...	 Naukowcy	 przekonują,	 że	 osoby,	
które	 rozpoczynają	 dzień	 od	 seksu,	 są	 zdrowsze	
i		szczęśliwsze	niż	te,	które	odkładają	go	na	wieczór.	
Tym	bardziej,	że	męski	organizm	jest	wręcz	przysto-
sowany	do	uprawiania	seksu	rano.	Gdy	mężczyzna	
jeszcze	śpi,	w	jego	organizmie	wzrasta	poziom	te-
stosteronu,	przygotowując	go	do	rozpoczęcia	dnia.	
Od	 momentu	 pobudki	 przez	 około	 trzy	 godziny	
mężczyzna	 jest	w	 tak	zwanej	„szczytowej	 formie”.	
Nie	czekajmy	więc	z	miłosnymi	igraszkami	do	wie-
czora,	kiedy	będziemy	już	zbyt	zmęczeni	po	całym	
dniu.

Nie	mamy	ochoty	na	poranny	seks	od	razu	po	przebudzeniu?	Ok,	
wtedy	 przytulmy	 się	 do	 siebie.	 Prawdopodobnie	 zmienimy	 swoje	
plany	już	po	kilku	chwilach.	Dlaczego?	Oto	ciekawostka:	naukowcy	
z	 uniwersytetu	w	 Pensylwanii	 twierdzą,	 że	 piżmowy,	 naturalny	 za-
pach	mężczyzny,	to	sprawdzony	sposób	na	wzmocnienie	kobiecego	
libido,	a	naturalny	zapach	skóry	kobiety	po	nocy	to	afrodyzjak	dla	
partnera.	A	jak	to	działa	u	Państwa?

Seks	 to	 nie	 sport,	 choć	 to	 dobry	 sposób	 na	 letni	 trening!	 Pod-
czas	miłosnych	igraszek	nie	tylko	spala	się	kalorie,	ale	także	ćwiczy	
poszczególne	 partie	 mięśni.	 Szczególnie	 dobrze	 miłosne	 uniesie-
nia	działają	na	wygląd	pośladków,	które	latem	częściej	pokazujemy	
w	strojach	kąpielowych	czy	krótkich	spodenkach	i	chcemy,	aby	pre-
zentowały	się	one	jak	najlepiej	pomimo	naszego	wieku.

Dla	kobiet	mięśnie	dna	miednicy,	czyli	mięśnie	Kegla	są	szczegól-
nie	istotne,	ponieważ	odpowiadają	za	kondycję	narządów	intymnych	
oraz	trzymanie	moczu.	Po	skończeniu	25.	roku	życia	w	sposób	natu-
ralny	zaczynają	one	wiotczeć,	a	na	ich	coraz	słabszą	kondycję	wpływ	
mają	także	porody,	zmienne	stężenie	hormonów	w	organizmie	i	me-
nopauza.	Jak	ważny	jest	prawidłowy	stan	mięśni	dna	miednicy	niech	
świadczy	fakt,	że	nawet	co	trzecia	kobieta	po	45.	roku	życia	ma	pro-
blem	z	nietrzymaniem	moczu.	Warto	więc	jak	najczęściej	ćwiczyć	je	
także	podczas	seksu.

Seks	 pomaga	 w	 zachowaniu	 zdrowego	 serca,	 obniża	 ciśnienie	
krwi,	chroni	przed	cukrzycą,	rozluźnia	mięśnie,	pomaga	także	unik-
nąć	 żylaków.	 Seks	 aktywizuje	 również	 produkcję	 immunoglobulin	
(IgA),	dzięki	czemu	system	odpornościowy	działa	sprawniej	chroniąc	
organizm	przed	zakażeniami	i	infekcjami,	a	dzięki	temu,	że	miłosne	
igraszki	regulują	poziom	estrogenów	i	testosteronu,	uprawiające	je	
osoby	są	mniej	narażone	na	atak	serca.	Ciekawostka:	wyniki	badań	
opublikowanych	w	 amerykańskim	 czasopiśmie	 „Journal	 of	 Ameri-
can	Medical	Association”	dowodzą,	że	mężczyźni,	którzy	mieli	wy-
trysk	więcej	niż	21	razy	w	miesiącu,	rzadziej	chorują	na	raka	prostaty.

Seks	ma	wpływ	na	wygląd	skóry	i	włosów.	Im	bardziej	mamy	uda-
ne	życie	intymne,	tym	bardziej	się	sobie	podobamy.	Miłość	fizyczna	
sprzyja	produkcji	estrogenu,	a	on	z	kolei,	jeśli	jest	go	wystarczająco	
dużo	w	organizmie,	odpowiada	za	elastyczną,	jędrną	skórę	i	zdrowe,	
lśniące	włosy.	Sprzyja	temu	również	dobre	ukrwienie	każdej	komórki	
w	organizmie,	 co	 zapewnia	właśnie	 seks.	Poza	 tym	kobiety	 i	męż-
czyźni,	 którzy	 często	 się	 kochają,	wyglądają	młodziej	 i	mają	mniej	
zmarszczek	niż	osoby	unikające	zbliżeń.	To	dlatego,	że	podczas	sek-
su	wydziela	się	również	hormon	długowieczności,	tzw.	DHEA,	o	któ-
rym	było	pisane	już	w	pierwszej	części.

Miłosne	igraszki	nie	tylko	zapewniają	dobry	humor,	ale	zwalczają	
stres	 i	 negatywne	nastroje	prowadzące	 czasem	do	depresji.	 Pod-
czas	uprawiania	seksu	wydzielają	się	endorfiny,	które	wprawiają	nas	
w	świetny	humor	i	powodują	zadowolenie	z	siebie	i	ze	świata.	Cie-
kawostka	naukowa:	badacze	z	Uniwersytetu	w	Yale	stwierdzili,	że	re-
gularny	seks	wpływa	na	wzrost	komórek	w	mózgu	odpowiadających	
za	kontrolę	stresu.

Pamiętajmy,	od	tego,	w	jakim	jesteśmy	nastroju	zależy,	jaki	będzie-
my	mieć	dzień,	i	jak	ułożą	nam	się	relacje	z	rodziną	czy	współpracow-
nikami,	czy	zdenerwujemy	się	najmniejszym	drobiazgiem,	błahostką.	
Może	więc	warto	postawić	hipotezę,	że	od	tych	kilkunastu	minut	po-
święconych	na	poranne,	miłosne	 igraszki	 z	naszym	partnerem	czy	
partnerką	w	dużej	mierze	będzie	zależeć,	czy	będziemy	mieć	udany	
kolejny	letni	dzień.	■
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KROK	1
SPRAWDŹ,	CZY	JEST	BEZPIECZNIE

Widząc	dziecko	leżące	bezwładnie	na	ziemi,	naszym	pierw-
szym	 odruchem	 jest	 podejść	 (lub	 nawet	 podbiec)	 i	 zacząć	
działać.	To	z	jednej	strony	dobrze,	gdyż	świadczy	o	rozwinię-
tej	empatii.	Ale	z	drugiej	–	rodzi	śmiertelne	(!)	niebezpieczeń-
stwo.	Dlaczego?	Odpowiem	krótką	historią:	Dawno	temu	mój	
zespół	wezwano	do	niewielkiej	wsi.	Na	łące	leżały	obok	siebie	
dwa	ciała:	dziecka	oraz	starszej	osoby.	Okazało	się,	że	pod-
czas	zabawy	chłopiec	dotknął	przewodu	wysokiego	napięcia,	
który	z	 jakiegoś	powodu	wystawał	z	ziemi.	Babcia	chłopca,	
chcąc	 pomóc	 leżącemu	 w	 trawie	 wnuczkowi	 dotknęła	 go 
i	również	została	śmiertelnie	porażona.	Dlatego	proszę:	zanim	
rzucicie	 się	 do	 udzielania	 jakiejkolwiek	 pomocy,	 rozejrzycie	
się	uważnie.	W	grę	wchodzą	nie	tylko	przewody	wysokiego	
napięcia	ale	m.in.	gaz	(np.	z	kuchenki),	opary	chemiczne	(np.	

chemia	gospodarcza),	spadające	z	wysokości	obiekty	(np.	ce-
gły)	lub	napastnicy.	Ten	ostatni	przykład	dla	większości	brzmi	
mało	prawdopodobnie,	ale	szczególnie	dziś,	w	dobie	ataków	
terrorystycznych,	warto	go	przytoczyć.

REASUMUJĄC:	

Nie	 działaj	 pochopnie.	 Kto	 uratuje	 dziecko,	 jeżeli	 ty	
wpadniesz	w	kłopoty?

KROK	2
SPRAWDŹ,	CZY	DZIECKO	JEST	PRZYTOMNE

Dziecko	może	 leżeć	na	ziemi	z	różnych	powodów.	Nieko-
niecznie	musi	to	być	od	razu	najgorszy	scenariusz,	czyli	za

ZŁOTE
SEKUNDY!!!
SUMA	WSZYSTKICH	STRACHÓW,	
CZYLI	PIERWSZA	POMOC	DZIECKU

Tekst:	Aleksander	Hepner
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Tekst:	Aleksander	Hepner

trzymanie	 krążenia	 lub	utrata	przytomności	 –	 równie	do-
brze	 dziecko	 mogło	 się	 przewrócić	 lub	 najzwyczajniej	 w	
świecie	zasnąć	podczas	zabawy.	Dlatego,	przed	podjęciem	
jakichkolwiek	kroków,	potrząśnij	malucha	za	 ramię	 lub	–	 je-
żeli	 jest	 to	 niemowlę	 –	 połaskocz	w	piętę	 i	 głośno	 zawołaj	
po	imieniu.	Jeżeli	zareaguje	–	cudownie.	Jeżeli	nie	–	wykonaj	
kolejny	krok.

REASUMUJĄC:

Nie	wpadaj	w	panikę.	Sprawdź,	co	się	dzieje. 

KROK	3
ZAPEWNIJ	SOBIE	POMOC

Wprawdzie	naszą	narodową	cechą	jest	umiejętność	samo-
dzielnego	radzenia	sobie	z	problemami,	niemniej,	gdy	w	grę	
wchodzi	życie	dziecka,	naprawdę	nie	warto	bawić	się	w	samot-
nego	jeźdźca.	Praktycznie	każde	działanie	ratownicze,	w	któ-
rym	brałem	udział,	wymagało	przynajmniej	drugiej	pary	rąk.

Według	wytycznych	Europejskiej	Rady	Resuscytacji	w	 ta-
kiej	sytuacji	należy	“zawołać	o	pomoc”,	ale	z	praktyki	wiem,	
że	 na	 okrzyk	 “pomocy”,	 niewiele	 osób	 zareaguje.	 Praktycy	
zalecają	okrzyk	“pali	się”,	 ja	–	“pomóżcie	dziecku!”.	Tak	na-
prawdę	nieważna	jest	treść	komunikatu.	Ważne,	by	ściągnąć	
uwagę	 innych.	 Jeżeli	 jesteś	 sam	 w	 domu,	 krzycz	 również.	 
Ściany	 mieszkań	 w	 blokach	 są	 zadziwiająco	 cienkie,	
a	 i	 przez	 okno	 czasem	 słychać	 więcej,	 niż	 się	 wyda-
je.	 Kiedy	 pracowałem	 jako	 dyspozytor,	 na	 pogoto-
wie	 zadzwoniła	 przerażona	 kobieta,	 której	 mąż	 doznał	
zatrzymania	 krążenia.	 Wysyłam	 karetkę	 i	 jednocześnie	 in-

struuję	 telefonującą,	 jak	 uciskać	 klatkę	 piersiową	 pacjenta. 
-	Ale	panie,	on	waży	ze	200	kg	a	ja	jestem	malutka	–	płacze	
kobiecina.	-	Niech	pani	zacznie	wołać	–	sugeruję.	Pani	po	dru-
giej	stronie	słuchawki	mówi,	że	jest	sama,	że	trzecie	piętro,	że	
nikt	nie	przyjdzie.	Ale	dała	się	przekonaĆ.	I	co?	Okazało	się,	
że	mieszkanie	obok	wynajmowali	budowlańcy,	którzy	właśnie	
wrócili	z	pracy.	Przybiegli,	na	zmianę	uciskali	klatkę	piersiową.	
Pacjenta	udało	się	uratować.

REASUMUJĄC:	

	 Stare,	 polskie	 przysłowie	mówi:	 “Co	 dwie	 głowy,	 to	
nie	 jedna”.	 Nie	 bez	 powodów	 my,	 ratownicy,	 działamy	 
w	zespołach,	nie	pojedynczo.

 

KROK4
SPRAWDŹ,	CZY	ODDYCHA

Jak	wspomniałem	nieco	wcześniej,	leżące	nieruchomo	dziec-
ko	jest	zdecydowanie	powodem	do	zaniepokojenia,	niemniej	nie	
zawsze	musi	być	 to	 spełnienie	najgorszego	 scenariusza,	 jakim	
jest	zatrzymanie	akcji	serca	lub	oddechu.	Może	to	być	chwilowa	
utrata	przytomności,	która	–	jakkolwiek	niepokojąca	–	nie	wyma-
ga	żadnych	dramatycznych	kroków.

Dlatego,	 zanim	 zaczniesz	 działać,	 sprawdź	 czy	 dziecko	 od-
dycha.	Przeczytaj	to	zdanie,	proszę,	jeszcze	raz.	“Sprawdź,	czy	
dziecko	oddycha”	(!).	W	tym	zdaniu	nie	ma	słowa	o	badaniu	tęt-
na,	 do	 czego,	 niestety,	 przyzwyczaiły	 nas	 filmy.	Badamy	 tylko	
oddech.	Dlaczego?	Otóż	badanie	tętna	przez	osobę	niewykwa-
lifikowaną	jest	obarczone	dużym	marginesem	błędu	i	to	niestety,	
na	niekorzyść	poszkodowanego.
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-	Tak,	czuję	puls	–	powiedział	pewnego	dnia	policjant,	oce-
niając	stan	upojonego	do	nieprzytomności	mężczyzny.	Ofi-
cer	dyżurny	przekazał	tę	informację	dyspozytorowi	pogoto-
wia	 i	 zespół	 pojechał	 tylko	 “zbadać”	 pacjenta.	 Tymczasem	
nietrzeźwy	mężczyzna	 nie	 oddychał	 i	 nie	miał	 krążenia.	Co	
więc	 wyczuł	 stróż	 prawa?	 Pulsujące	 w	 koniuszkach	 palców	
fale	własnego	tętna.	Takich	przypadków	było	więcej,	dlate-
go	od	dłuższego	czasu	w	pierwszej	pomocy	nie	sprawdzamy	
krążenia,	tylko	oddech.

JAK	SPRAWDZIĆ	ODDECH?

Połóż	 jedną	 rękę	 na	 czole	 dziecka,	 palce	 drugiej	 umieść	
pod	brodą.	Delikatnie	odchyl	głowę	dziecka	do	tyłu	i	przez	
10	 sekund	 nasłuchuj,	 jednocześnie	 obserwując	 klatkę	 pier-
siową.	 Jeżeli	 klatka	 piersiowa	 się	 unosi	 a	 oddech	 jest	 po-
dobny	 do	 twojego,	 ułóż	 dziecko	 w	 pozycji	 bezpiecznej	
(zwanej	 kiedyś	 boczną	 lub	 boczną-ustaloną)	 i	 zadzwoń	
po	 pogotowie.	 Jeżeli	 nie,	 przejdź	 do	 kolejnego	 kroku. 
 

KROK	5
WYKONAJ	5	ODDECHÓW	RATOWNICZYCH

Słowo	 wyjaśnienia:	 w	 ostatnim	 czasie	 eksperci	 orzekli,	 
że	jeżeli	ktoś	nie	ma	ochoty	lub	nie	umie	wykonywać	odde-
chów	ratowniczych	(niegdyś	nazywane	sztucznym	oddycha-
niem),	powinien	z	tego	zrezygnować	i	uciskać	klatkę	piersio-
wą.	Anglosasi	nazwali	to	“Hands-only-CPR”,	wyprodukowali	
kilka	zgrabnych	klipów	promujących	 tego	 typu	postępowa-
nie	 i	 nagle	 w	 mediach	 pojawiło	 się	 zgrabne	 stwierdzenie,	 
że	“według	nowych	wytycznych,	w	reanimacji	wystarczy	uci-
skać	 klatkę	piersiową	pacjenta”.	 To	 nie	 tak.	Nadal,	według	
wytycznych,	 idealna	 resuscytacja	 krążeniowo-oddechowa	
to	 taka,	gdzie	wykonuje	 się	 tzw.	“sztuczne	oddychanie”	na	
zmianę	z	uciskaniem	klatki	piersiowej.	Jednak,	 jeżeli	 ratują-
cy	z	jakichkolwiek	powodów	nie	chce	wykonywać	oddechów	
ratowniczych,	to	lepiej	niech	chociaż	uciska	klatkę	piersiową. 
Jak	to	się	ma	do	tematu	dzieci?	Otóż	-	w	dużym	uproszczeniu	
–	 z	powodów	fizjologicznych,	w	przypadku	dorosłych	 takie	
uciskanie	bez	 “sztucznego	oddychania”	ma	 szanse	na	 sku-
teczne	przywrócenie	rytmu	serca.	U	dzieci	–	raczej	nie.	Dla-
tego	bardzo	gorąco	zachęcam	do	wykonania	tej	procedury.	
Jest	prosta.	Własnymi	ustami	obejmujemy	usta	dziecka,	pal-
ce	zaciskamy	na	skrzydełkach	nosa	dziecka	i	wdmuchujemy	
powietrze	przez	jedną	sekundę.	I	tak	pięć	razy.

REASUMUJĄC:	

Jeżeli	 nie	 chcesz	 wykonywać	 wdechów	 ratowniczych,	
uciskaj	 klatę	 piersiową,	 ale	 pamiętaj,	 że	 w	 ten	 spo-
sób	 zmniejszasz	 nieco	 szansę	 na	 przeżycie	 pacjenta. 
 

KROK	6

Po	wykonaniu	pięciu	oddechów	ratowniczych,	przyjrzyj	się	
dziecku	przez	kilka	sekund.	Czy	daje	znaki	życia?	Zakasłało?	
Poruszyło	się?	Jeżeli	 tak	–	wspaniale.	Możesz	położyć	 je	na	

boku	(nie	ma	znaczenia,	lewym	czy	prawym)	i	zadzwonić	na	
pogotowie.
Jeżeli	jednak	nic	się	nie	zmieniło,	przejdź	do	uciskania	klat-

ki	piersiowej.

I	teraz	uwaga:	dla	niemowlęcia,	czyli	dziecka	poniżej	pierw-
szego	roku	życia	postępowanie	jest	następujące:

• Odsłoń	klatkę	piersiową	maleństwa.	W	ten	sposób	szyb-
ko	i	łatwo	zlokalizujesz	miejsce	ucisku.

• Na	środku	klatki	piersiowej	umieść	dwa	palce	jednej	ręki.	
Drugą	dłonią	połóż	na	główce	dziecka.	W	ten	sposób	ją	
ustabilizujesz.

• Uciskaj	szybko,	30	razy.	Rób	to	szybko	i	głęboko	–	bez	
strachu,	że	zaszkodzisz.

• Po	30	uciskach	wykonaj	dwa	wdechy.	Uciskaj	mostek	na	
zmianę	 z	wdechami	 (30:2)	do	momentu,	 aż	dziecko	da	
oznaki	życia	lub	ratownicy	przejmą	resuscytację.

Jeżeli	dziecko	jest	starsze,	zamiast	dwóch	palców	na	klat-
ce	 piersiowej	 połóż	 podstawę	 jednej	 dłoni.	 Uciskaj	 szybko	
i	 mocno,	 30	 razy,	 następnie	 wykonaj	 dwa	 oddechy.	 I	 tak	 
w	kółko.

Na	 koniec	 rada:	 Dzwoń	 na	 pogotowie.	 Czasy,	 kiedy	 po	
drugiej	 stronie	 słuchawki	 siedziała	 burkliwa	 rejestratorka,	
potrafiąca	 tylko	 przyjąć	 adres	 –	minęły.	 Teraz	 na	 dyspozy-
torniach	pracują	wykwalifikowane	pielęgniarki	oraz	ratowni-
cy	medyczni,	 którzy	krok	po	kroku	przeprowadzą	cię	przez	
resuscytację	 i	 nie	 przerwą	 połączenia,	 dopóki	 na	 miejscu	
nie	 zjawi	 się	 zespół	 ratunkowy,	 tak	więc	 nie	 będziesz	 sam. 
I	pamiętaj:	Nawet	najlepszy	artykuł	czy	video-instrukcja	nie	
zastąpi	kursu	 (nawet	krótkiego)	pod	okiem	ratowników	me-
dycznych	 z	 wykorzystaniem	 fantomów.	 Gorąco	 polecam	 
takie	szkolenie.	Jest	niedrogie,	a	może	uratować	życie.	■

Zanim	zaczniesz	działać,	
sprawdź	czy	dziecko	

ODDYCHA.	
Przeczytaj	to	zdanie,	
proszę,	jeszcze	raz.	

“Sprawdź,	czy	dziecko	
oddycha”	(!)

56

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (8)/ 2017



KIEROWANIE 
WŁASNĄ UWAGĄ, 
świadome życie i wybór priorytetów.
Jednym z najważniejszych naturalnych dóbr, ale zapewne i utrapień naszej do-
rosłości jest wolna wola, a co za nią idzie możliwość podejmowania własnych 
decyzji. Bez uznania tego dobra nie możemy uznać się za w pełni dorosłych.

Odkrywamy,	 że	 ile	 byśmy	 nie	 kupili	
ubrań,	perfum,	samochodów,	domów,	
lodów,	ile	godzin	byśmy	nie	stracili	na	
przygotowywaniu	 tej	 „naprawdę	 wła-
ściwej”	 żywności,	 w	 końcu	 może	 lat	
na	poszukiwaniu	tego	człowieka,	który	
NAM	 powinien	 zapewnić	 komfort	 mi-
łości,	 która	 NAM	 powinna	 przynieść	
szczęście	–	kończymy	sfrustrowani,	bo	
to	nie	to…	Pierwsze	przykazanie	to:	na-
uczyć	się	ZAUWAŻAĆ,	żyć	uważnie.

Druga	prawda	to	ta,	że	szczę-
ście	 to	 nie	 jest	 przyjemność,	
spokój	 ducha,	 beztroska.	 To	

coś	 znacznie,	ale	 to	 znacznie	głębsze-
go.	To	nie	zapewnianie	sobie	szybkich	
i	prostych	emocji	w	 liczbie	wystarcza-
jącej	 do	 uzyskania	 poczucia	 jako	 ta-
kiej	 chwilowej	 sytości	 (także	 intelek-
tualnej).	 Przyjemności	 są	 super	 i	 nic	
w	nich	złego,	ale	niewiele	lub	wręcz	nic	
mają	 wspólnego	 z	 poczuciem	 szczę-
ścia.	 Każdy	 z	 nas	 chyba	 doświadczył	
tej	 różnicy…	 Hałaśliwy	 świat	 komu-
nikatów,	 o	 którym	 pisałem	 powyżej	
ma	 za	 zadanie	upewnić	nas,	 że	 szczę-
śliwe	 życie	 jest	 „miłe”	 i	 „przyjemne”,	
a	 ponad	 wszystko	 „łatwe”.	 „Potrze-
ba	 Ci	 autka,	 prawda?	 Bez	 nowego	 

To	my	ponosimy	wszelkie	konse-
kwencje	 tego,	co	robimy,	a	konse-
kwencje	prawne	są	tylko	tej	prawdy	
odzwierciedleniem.	 Cóż,	 WOLNA	
wola	 nie	 zawsze	 jest	 SILNĄ	 wolą,	
niemniej	 rezultaty	 naszych	 decyzji	
zawsze	 są	 nasze,	 a	 nie	 czyjeś.	 I	 to	
jest	pierwsze	odkrycie,	które	całko-
wicie	potwierdza	się	w	moim	życiu.	
Obwinianie	kogokolwiek	za	rezulta-
ty	moich	decyzji	przysparza	strasz-
nego	poczucia	nieszczęścia,	bo	jest	
nieskuteczne.	Wpływ	mamy	wyłącz-
nie	na	własne	decyzje	i	zachowania.

Na	 pewno	 często	 zastanawiamy	
się,	 co	 faktycznie	 daje	 nam	 szczę-
ście.	Wokół	kłębią	się	różne	opinie	
i	 sugestie	 na	 ten	 temat.	 Jesteśmy	
wprost	 unurzani	 w	 zgiełku	 rozma-
itych	 propozycji,	 które	 docierają	
do	nas	z	różnych	źródeł.	Przestrzeń	
wokół	nas	iskrzy	się	zachętami	typu	
„Perfumy	Sephora	–	bądź	wreszcie	
sobą”,	 czy	 „Podaruj	 sobie	 odro-
binę	 luksusu	 –	 przyjdź	 na	 darmo-
wą	 próbna	 jazdę	 Jaguarem”.	 To	
wchodzi	 nam	w	 krew	 i	 niepostrze-
żenie	 zaczynamy	 szukać	 szczęścia	
w	perfumerii,	butiku	czy	restauracji	
wegańskiej.	I	co?	Czy	jesteśmy	bar-
dziej	 szczęśliwi?	 To	 pytanie	 reto-
ryczne.	 Pozostawiam	 je	oczywiście	
bez	odpowiedzi.	

Sądzę, że w poszukiwaniu szczę-
ścia może pomóc nam zrozumienie 
i stosowanie się do kilku prostych, 
choć może niełatwych prawd:

To	 my,	 jako	 dorośli	 kieruje-
my	 własną	 uwagą	 i	 własnymi	
myślami.	 To	 my	 tak	 naprawdę	

powinniśmy	umieć	 także	 zauważać,	 że	
ktoś	 ma	 ochotę	 (interes?)	 majstrować	
przy	naszych	przekonaniach.	Nic	w	tym	
nowego,	ani	dziwnego.	Tak	było	zawsze	
jak	świat	światem,	ale	chyba	nigdy	nie	
było	to	tak	intensywne	i	wręcz	nachal-
ne	 zjawisko.	 Wykorzystuje	 się	 w	 tym	
fakt	naszego	zagonienia,	rozproszenia,	
a	 więc	 braku	 uwagi.	 Warto	 mieć	 cały	
czas	na	względzie,	że	żyjemy	w	morzu	
komunikatów,	 które	 „coś	 chcą	 zrobić”	
z	naszymi	przekonaniami	i	wywołać	na-
sze	konkretne	działanie	 (często	 zakup,	
zgodę	 na	 czyjąś	 sugestię,	 itp.)	 w	 taki	
sposób,	 że	 tego	 nie	 zauważymy.	 Jeśli	
tego	 nie	 zauważymy,	 sami	 wchodzi-
my	 w	 pułapkę	 poczucia	 przywiązania,	
kręcenia	 się	 w	 kółko	 w	 poszukiwaniu	
jakiejś	 wewnętrznej	 sytości	 w…	 kon-
sumpcji	 i	przekazywaniu	naszych	dóbr	
tym,	 którzy	 te	 komunikaty	 wysyłają.	

1.

2.

Tekst:	Marcel	Klimczak
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Renault	 nie	 będziesz	 sobą	 przecież.	 Nic	 łatwiejszego	 –	 już	
dziś	 możesz	 wstawić	 je	 doswojego	 garażu,	 a	 jutro	 zabrać	
rodzinę	 do	 ZOO.	 Potrzeba	 tylko	 podpisu…	 Wszystko	 po-
trwa	 maksymalnie	 pół	 godziny.	 Możemy	 nawet	 przyjechać	
do	Ciebie	do	domu”.	Znamy	to.	 I	 tak	żyją	 ludzie	przeżywa-
jący	męki	 „zbieractwa”.	 Ich	 domy	 są	wypełnione	 towarami	
zakupionymi	 najpierw	 na	 zasadzie	 „może	 mi	 się	 przydać”,	
a	później	 już	tylko	„muszę	to	kupić	 i	mieć	tego	dużo”.	Gdy	
zmarła	mama	mojego	kolegi	 (aktualnie	przebywam	w	USA),	
rodzina	 weszła	 do	 jej	 domu	 na	 wsi,	 w	 którym	 trzeba	 było	
torować	sobie	drogę	 i	 tworzyć	ścieżki	by	przejść	pomiędzy	
hałdami	(!)	artykułów	spożywczych,	butów,	puszek,	środków	
czystości	 –	wszystko	nienaruszone	 i	w	oryginalnych	opako-
waniach.	Oddano	to	wszystko	sąsiadom.	Powiedział:	„to	był	
ich	szczęśliwy	dzień”.	To	były	też	szczęśliwe	dni	i	lata	produ-
centów	tych	towarów.	I są	nadal,	bo	takich	znękanych	osób	
żyje	między	nami	wiele.	Nielicznym	
udaje	 się	 znaleźć	 pomoc	 i	 terapię.	
Wówczas	 pożytek	 mają	 terapeuci,	
ponieważ	terapie	kosztują	mnóstwo	
pieniędzy.	Taki	może	być	przewidy-
walny	i	dramatyczny	los	osób,	które	
nie	starają	się	żyć	świadomie	i	uważ-
nie	i	mylą	szczęście	z przyjemnością	
(najpierw	z	przyjemnością,	a	później	
przymusem	 i niewolą	 posiadania).	
Odwieczną	 i oczywistą	 rolą	 twór-
ców	 komunikatów,	 które	 nas	 ota-
czają	 jest:	 POMYLIĆ	 lub	 poszerzyć	
definicje	pojęć,	żeby	więcej	na	tym	
skorzystać.	 Nazwać	 seks	 miłością,	
sytość	żołądka	dobrobytem,	bogac-
two	sukcesem,	pracę	zawodową	ce-
lem	życia,	zmęczenie	koniecznością,	
zadyszkę	i	pogoń	ożywczą	dynamiką	
życia	itd.	Tak	było	zawsze	i	nie	warto	
się	na	to	obrażać.	Ale	warto	uważać.	
Od	tego	mamy	rozum.

Trzecia	 prawda	 to	 taka,	
że	 –	 jakby	 nie	 kombino-
wać	i	jakby	tego	nie	nazywać	–	człowiek	to	jedyny	

przedstawiciel	świata	przyrody	ożywionej,	któremu	mimo	
starań	i	chęci,	jakoś	nie	wystarcza	do	szczęścia	jedzenie,	
czynności	 rozrodcze	 i	 wypoczynek	 (w	 tym	 spanie). Nie 
będę	przytaczał,	 co	o	naturze	człowieka	mówią	od	wieków	
filozofowie,	psycholodzy,	psychoneurolodzy	i	inni	naukowcy.	
Pokornie	przyznaję,	że	nie	znam	wszystkich	teorii.	Przytoczę	
to,	co	mówiła	z	przekonaniem	moja	Mama,	która	nie	była	na-
ukowcem,	ani	zawodowym	filozofem.	Zmarła	niedawno	cał-
kowicie	szczęśliwa.	„Człowiek	składa	się	z	trzech	części:	ciała,	
rozumu	i	ducha.	Wszystkie	te	trzy	części	potrzebują	strawy.	
Jak	zaniedbasz	karmienia	którejś	z	nich,	to	klops.”	Ciało	bar-
dzo	 łatwo	 karmić.	 Półki	 sklepów	 uginają	 się	 od	 propozycji	
karmy	dla	ciała,	a	ulice	przepełnione	są	solariami	i	siłowniami.	
Rozum	karmić	 już	 trudnej.	Trzeba	 już	uwagi,	doboru	źródeł	
wiedzy,	lektury,	nauki,	może	studiów,	czasem	przekory	i do-
ciekliwości	w	pozyskiwaniu	wiedzy.	A	co	z	duchem?	Jak	go	
karmić?	Gdzie	on	jest?	Jak	poznać,	kontrolować	i	karmić	coś,	
co	 tak	 trudno	 jest	 zlokalizować	 i	 poznać	mechanizmy	 dzia-

łania?	Odpowiedzi	 na	 to	 pytanie	 jest	 wiele,	 ale	 ich	 analiza	
przerasta	 możliwości	 jednego	 tekstu.	 Muszę	 więc	 polegać	
na	 własnych	 staraniach	 i	 doświadczeniu	 Czytelników	 w	 tej	
dziedzinie.	Bez	wątpienia	mamy	możliwości	szukania	swej	du-
chowości	 i	 jej	 rozwijania.	Myśliciele	 różnych	specjalizacji	od	
pokoleń	uwijają	się	i	trudzą,	jak	poznać	i	nazwać	nasze	dusze	
(nadświadomość,	 nieświadomość,	 przedświadomość,	 pod-
świadomość,	 sumienie,	 itp.),	 gdzie	 je	 ulokować.	 Karmienie	
ducha	jest	więc	chyba	najtrudniejsze.	Jedno	jest	pewne:	nie-
dokarmienie	ducha	 kończy	 się	dotkliwym	cierpieniem	 zwa-
nym	„egzystencjalnym”.	To	cierpienie	przerasta	dotkliwością	
wszelkie	cierpienia	fizyczne.	Korzystają	na	tym	terapeuci,	czę-
sto	–	nie	wiedzieć	czemu	-	starannie	unikający	słowa	„dusza”.	
Jak	się	kończy	niedokarmienie	duszy?	No	właśnie,	kończy	się	
pewnym	dręczącym	poczuciem,	które	bezskutecznie	próbu-
jemy	„zakleić”	jedzeniem,	pogonią	za	doznaniami	zmysłowy-

mi,	przyjemnościami,	ale	także	wiedzą,	gimnastyką	umysło-
wą,	zajęciami	pracy	zawodowej,	czasem	głośną	muzyką,	lub	
chemikaliami	(leki,	alkohol,	narkotyki).	Ta	udręka	to	poczucie	
BRAKU	 SENSU.	 Poczucie	 to	 jest	 tak	 dojmujące,	 przybiera	
z czasem	tak	monstrualne	rozmiary,	że…	udręczony	człowiek	
zmusił	 już	 instytucje	 prawodawcze	 niektórych	 państw	 do..	
legalizacji	 zabójstwa	 na	 życzenie,	 czyli	 eutanazji...	 Czymże	
innym	jest	wołane	o	śmierć,	 jeśli	nie	wołaniem	o	zakończe-
nie	udręki	życia	bez	poczucia	sensu?	Otóż	to	–	poczucia!	Nie	
bez	smaku,	zapachu,	wiedzy…	Moim	zdaniem	do	karmienia	
ducha	służy	wiara	i	pomocne	w	jej	wyznawaniu	religie.	Nie	na	
darmo	przecież	istnieje	słowo	„duszpasterz”.	Proste.

Czwarta	prawda	 już	prawie	 kończy	 naszą	 uprosz-
czoną	wycieczkę	pasjonatów	szczęścia.	Dobra	nowi-
na	jest	taka,	jak	na	początku	–	to	MY	możemy	decydo-

wać	o	tym,	którą	część	naszego	JA	karmimy	w	danej	chwili.	
Do	 dokonywania	 wyborów	 i	 obserwowania	 efektów	 służy	

3.

4.
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nam	świadomość.	Skoro	możemy	kierować	naszą	uwagą,	mo-
żemy	też	świadomie	wybierać	tematy,	obszary,	które	są	dla	
nas	ważne,	na	których	się	chcemy	skoncentrować.	W	każdej	
chwili,	przez	dany	okres	–	tydzień,	miesiąc,	rok.	W końcu	mo-
żemy	decydować	do	czego	chcielibyśmy	zmierzać	w naszym	
całym	życiu.	Tę	umiejętność	koncentrowania	się	na	 tym,	na	
czym	chcemy	uważam	za	najważniejszą	w swoim	życiu.	Bez	
niej	trudno	osiągnąć	prawdziwe	poczucie	sensu.	Ćwiczyłem	
ją	na	małych	rzeczach.	Na	dostrzeganiu	prawdziwego	pięk-
na	w	drobiazgach.	Na	przeżywaniu	drobnych	rzeczy	(„simple	
pleasures”).	Ćwiczenia	te	ułatwiło	mi	intensywne	życie,	któ-
re	wiodłem	by	utrzymać	 rodzinę.	Brak	wolnego	czasu,	 nie-
możność	wzięcia	 urlopu,	 czy	 nawet	 odetchnięcia	dłużej	 niż	
kilkanaście	minut	zmusiły	mnie	do	szukania	„alternatywnych	
źródeł	 wypoczynku”.	 Pamiętam,	 jaką	 fenomenalną	 radość	
sprawiła	mi	kiedyś…	herbata	z	cytryną,	na	którą	wstąpiłem	
na	moment	w	 jakimś	pędzie	spraw	do	GAMY	–	barku	Aka-
demii	Muzycznej	w	Warszawie.	To	może	dziesięć	minut	kom-
pletnego	 relaksu	przy	 łyku	gorącej	 herbaty	 za	parę	groszy	
pamiętam	przez	 tyle	 lat!	 Innym	 razem	 czekając	 na	 tramwaj	
w	 piekle	 hałasu	 ulicy	 Puławskiej	 zamknąłem	 oczy	 i „wyłą-
czyłem	się”	może	na	minutę,	dwie,	by	pooglądać	sobie	Ta-
try	 i	posłuchać	 ich	 ciszy…	we	własnej	pamięci	 i	wyobraźni.	
Oddech	 i	 spokój	powróciły.	Mini-relaks	 jest	możliwy	nawet	
w	pędzie	i	huku	miasta.	Bo	to	JA	zdecydowałem,	że	chcę	się	
wyłączyć.	Drobiazgi	mogą	być	różne.	Ponieważ	dużo	jeździ-
łem	po	kraju	woziłem	w	bagażniku	fotelik	składany.	Starałem	
się	w	dłuższej	trasie	skręcić	na	chwilę	byle	gdzie	do	lasu	i	po-
siedzieć	 kilka	minut	w	 ciszy	 –	 poczuć	 chwilę,	 poczuć	 znów	
siebie,	 swoje	myśli,	 zapach	 lasu,	a	nie	 tylko	huk	spraw	pod	
czaszką.	Nie	chodzi	więc	tu	o	jakieś	specjalne	ćwiczenia,	kon-
templacje,	medytacje.	Chodzi	o	to,	by	nauczyć	się	świadomie	
zatrzymywać	w	biegu,	przekierowywać	swoją	uwagę	choćby	
po	to,	by	zauważyć,	że	świat	wokół	nas	daje	mnóstwo	okazji	
do	mini-zachwytów	-	tych	drobnych,	jak	herbata	w	biegu	i	pa-
rasol	gwiazd	nad	polaną	w	nocy.	Te	krótkie	chwile,	których	
zauważanie	i	przeżywanie	(!)	sami	sobie	„narzucamy”	poma-
gają	nam	odzyskać	poczucie	kontroli	nad	własną	uwagą.	To	
my	możemy	decydować	o	naszych	momentach	STOP	choćby	
kilkuminutowych.

Ostatnia	prawda	to	ta,	że	szczęście	to	coś	innego	
niż	zadowolenie,	satysfakcja,	przyjemność,	czy	na-
wet	radość.	Do	szczęścia	potrzeba	jedynego	poczu-

cia,	 którego	 niezbędność	 dla	 szczęścia	 zdaje	 się	 odróżniać	
nas	od	świata	zwierząt.	To	poczucie	SENSU.	Tylko	człowiek	
potrafi	cierpieć	z	braku	poczucia	sensu	i	 tylko	człowiek	po-
trafi	umierać	szczęśliwy,	gdy	poczucie	to,	mu	towarzyszy.	Po-
mimo	że	to	faktycznie	poczucie	do	jego	zaistnienia	potrzeba	
intensywnej	 pracy	 rozumu,	 który	 pomaga	 nam	 decydować	
kiedy,	w	jakich	proporcjach	i	czym	chcemy	karmić	nasze	cia-
ła,	rozum	i	ducha.	Pomaga	nam	żyć	świadomie	i	dokonywać	
świadomych	wyborów.	To	dlatego	niewolnik	nigdy	nie	będzie	
szczęśliwy,	mimo	że	może	być	zadowolony	i	syty.	To	dlatego	
ludzie	 uciekający	 od	 odpowiedzialności	 za	 własne	 decyzje	
nie	mogą	powiedzieć,	że	są	szczęśliwi,	choć	zapewne	nieraz	
i	 nie	dwa	doświadczają	przyjemności	 i	 satysfakcji.	To	 także	
dlatego	ci,	którzy	decydują	o	swoich	krokach	i	czują	ich	SENS	
potrafią	 być	 szczęśliwi	 nawet	 w	 niewoli	 i	 doświadczając	 fi-
zycznego	cierpienia,	z	głodem	włącznie.

5.

Dlatego uważam, że najważniejszym elementem 
w szukaniu własnego szczęścia jest umiejętność 
zadawania sobie samemu pytania „po co”, „w imię 
czego” coś robię, lub w imię czego postanawiam 
czegoś nie robić. Umiejętność świadomego życia to 
droga do szczęścia. Niełatwa zapewne, ale warta 
spróbowania i ćwiczenia.

Jako	jeden	z	dowodów	na	powyższą	tezę	przytoczę	
znany,	 dramatyczny	 przypadek	 człowieka,	 którego	 hi-
storia	przeszyła	media	 i	opinie	publiczną	około	osiem	
lat	temu.	Sparaliżowany	od	szyi	w	dół	młody	człowiek	
włączył	 się	 aktywnie	 w	 ówczesny	 trend	 lobbyingu	 na	
rzecz…	 eutanazji.	 Można	 było	 w	 tym	 czasie	 obejrzeć	
na	ekranach	 telewizorów	wiele	dyskusji	 i	debat	na	 te-
mat	 wprowadzenia	 w	 Polsce	 prawa	 do	 dobrowolnej	
„wspomaganej	 śmierci”	 ilustrowanych	 tym	 właśnie	
przypadkiem.	Później	sprawa	wygasła,	by	po	kilku	mie-
siącach	zaistnieć	znowu	w	zupełnie	innej	odsłonie.	Ja-
nusz	Świtaj,	ów	młody	 człowiek,	poinformował,	 że	 już	
nie	marzy	o	śmierci,	bo	jest	właśnie	zajęty	wspieraniem	
innych	osób	znajdujących	się	w	podobnej	co	on	sytu-
acji.	Założył	własny	portal	internetowy	i	aktywnie	kore-
sponduje.	Co	się	stało?	Otóż	Januszem	zajęła	się	znana	
polska	aktorka	Anna	Dymna.	Nie	śledziłem	tej	sprawy	
zbyt	 szczegółowo,	 ale	 zmiana	 postawy	 Janusza	 każe	
mi	przypuszczać,	że	Anna	Dymna	po	prostu…	wskaza-
ła	temu	desperatowi	SENS	życia	dla	innych.	„Świat	cię	
potrzebuje,	a	ty	umierać	chcesz?	Do	roboty	człowieku”	
–	wyobrażałem	sobie	jej	rozmowy	ze	Świtajem.	Miłość	
do	innych	czyni	cuda	–	daje	poczucie	pożytku	w	prosty	
sposób	odpowiadając	na	pytanie	„po	co?”.	Po	co?	Bo	
świat	czeka	na	ciebie!	Skąd	brać	siły?	Spróbuj	„simple	
pleasures”	na	początek.	To	budzi	ducha	i	dodaje	otu-
chy.	 Potem	 już	 jest	 łatwo!	 Twoje	 szczęście	 naprawdę	
jest	tuż	tuż	–	w	twoich	własnych	rękach.	■
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NIEPEŁNOSPRAWNY	ROLNIK	BĄDŹ	
ROLNIK	ZOBOWIĄZANY	DO	OPŁACANIA	
SKŁADEK	ZA	NIEPEŁNOSPRAWNEGO	DO-
MOWNIKA.

PFRON	zgodnie	z	art.	25a	ust.	1	pkt	2	UoR	refunduje	
niepełnosprawnemu	rolnikowi	lub	rolnikowi	zobowiąza-
nemu	do	opłacania	składek	za	niepełnosprawnego	do-
mownika,	składki	na	ubezpieczenia	społeczne	rolników:
• wypadkowe,
• chorobowe,
• macierzyńskie,
• emerytalno-rentowe,
-	pod	warunkiem	opłacenia	tych	składek	w	całości	przed	
dniem	złożenia	wniosku.

Składka	 zdrowotna	 opłacana	 przez	 niepełnospraw-
nego	 rolnika	 lub	 rolnika	 zobowiązanego	 do	 opłacania	
składek	za	niepełnosprawnego	domownika	nie	podlega	
refundacji.	 Przez	domownika	 rozumie	 się	 osobę	bliską	
rolnikowi,	która:

• ukończyła	16	lat,
• pozostaje	 z	 rolnikiem	 we	 wspólnym	 gospodarstwie	
domowym	 lub	 zamieszkuje	 na	 terenie	 jego	 gospo-
darstwa	rolnego	albo	w	bliskim	sąsiedztwie,

• stale	pracuje	w	tym	gospodarstwie	rolnym	i	nie	jest	
związana	z	rolnikiem	stosunkiem	pracy.

Rolnik	 prowadzący	 pozarolniczą	 działalność	 gospo-
darczą,	który	płaci	zwiększoną	składkę	KRUS	może	ubie-
gać	się	o	refundację	składek	KRUS	w	takiej	wysokości,	
w	jakiej	została	opłacona.	W	tej	sytuacji	niepełnospraw-
ny	 rolnik	musi	posiadać	 i	przesłać	do	PFRON	aktualną	
decyzję	 Prezesa	 Kasy	 Rolniczego	 Ubezpieczenia	 Spo-
łecznego	ustalającą	podleganie	ubezpieczeniu	społecz-
nemu	rolników,	zawierającą	informację	o	opłaceniu	po-
dwójnej	składki	emerytalno-rentowej.

UWAGA!
Począwszy	od	01.10.2015	 r.	 zgodnie	 z	 art.	 25a	ust	 4	

UoR	 refundacja	 składek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne	
przysługuje,	 jeżeli	 składki	 zostały	 opłacone	 w	 całości,	
z	uchybieniem	 terminów	określonych	w	art.	47	ustawy	
z	dnia	13	października	1998	r.	o	systemie	ubezpieczeń	
społecznych	 lub	 w	 art.	 40	 ustawy	 z	 dnia	 20	 grudnia	
1990	r.	o	ubezpieczeniu	społecznym	rolników	nie	prze-
kraczającym	14	dni.

Tekst:	Andrzej Piwowarski

część	3

Obszerna lista zadań realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (dalej PFRON) z zakresu rehabilitacji zawodowej wymaga oczywiście 
dalszego komentarza. Zadania te wynikają z zapisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 
z późn. zm.) oraz szczegółowych rozporządzeń. Poniżej przedstawiam możliwości do-
finansowań ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność 
rolniczą.
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WARUNKI	UBIEGANIA	SIĘ	O REFUNDACJĘ

Niepełnosprawni	 rolnicy	 lub	 rolnicy	 zobowiązani	 do	
opłacania	składek	za	niepełnosprawnych	domowników	
mogą	ubiegać	się	o	refundację	składek	na	ubezpiecze-
nia	społeczne	jeśli:
• Podlegają	 ubezpieczeniu	 społecznemu	 rolników	
w	 rozumieniu	 przepisów	 o	 ubezpieczeniu	 społecz-
nym	rolników.

• Posiadają	 orzeczenie	 (własne	 lub/i	 domownika)	
o	stopniu	niepełnosprawności	lub	orzeczenie	trakto-
wane	na	równi	z	tym	orzeczeniem	-	bez	względu	na	
posiadany	stopień	niepełnosprawności.	Szczegółowe	
wyjaśnienia	na	temat	orzeczeń	są	dostępne	w	zakład-
ce	Orzeczenia	o	stopniu	niepełnosprawności.

• Terminowo	 opłacają	 składki	 na	 ubezpieczenia	 spo-
łeczne	 w	 całości	 przed	 złożeniem	wniosku	 o	 refun-
dację	 składek	 -	 naliczanie	 i	 opłacanie	 składek	 na	
ubezpieczenia	 społeczne	 rolników	dokonywane	 jest	
zgodnie	 z	 przepisami	 o	 ubezpieczeniu	 społecznym	
rolników.	Począwszy	od	01.10.2015	 r.	 zgodnie	 z	 art.	
25a	ust	4	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	1997	r.	o	rehabili-
tacji	zawodowej	i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	
niepełnosprawnych	 (Dz.	 U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 2046,	 ze	
zm.)	refundacja	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	
przysługuje,	jeżeli	składki	zostały	opłacone	w	całości,	
z	uchybieniem	terminów	określonych	w	art.	40	usta-
wy	z	dnia	20	grudnia	1990	r.	o	ubezpieczeniu	społecz-
nym	rolników	nie	przekraczającym	14	dni.	Natomiast	
do	 30.09.2015	 r.	 warunkiem	 otrzymania	 refundacji	
było	opłacenie	składek	terminowo	i	w	całości	zgodnie	
z	przepisami	ww.	ustawy.

• Nie	 posiadają	 zaległości	 wobec	 Funduszu	 przekra-
czających	ogółem	kwotę	100	zł.

WAŻNE!
Z	refundacji	wyłączone	są	kwoty	składek	
sfinansowane	ze	środków	publicznych.

Rejestracja	niepełnosprawnych	rolników	 lub	rolni-
ków	zobowiązanych	do	opłacania	składek	za	niepeł-
nosprawnego	domownika

Niepełnosprawny	 rolnik	 lub	 rolnik	 zobowiązany	 do	
opłacania	 składek	 za	 niepełnosprawnego	 domownika,	
jeśli	wcześniej	nie	był	zarejestrowany	w	Departamencie	
ds.	Rynku	Pracy	PFRON,	rejestruje	się	składając	pierw-
szy	wniosek	o	refundację	składek	na	ubezpieczenia	spo-
łeczne	Wn-U-	A.

Rejestracja	niepełnosprawnych	rolników	lub	rolników	
zobowiązanych	do	opłacania	składek	za	niepełnospraw-
nego	domownika,	w	zakresie	refundacji	składek,	doko-
nywana	jest	przez	Biuro	PFRON	(Al.	Jana	Pawła	II	13,	00-
828	Warszawa).	Aby	dokonać	rejestracji	wnioskodawca	

jest	zobowiązany	przekazać	(osobiście	lub	pocztą)	wraz	
z	pierwszym	wnioskiem	Wn-U-	A:
• kopie	 aktualnych	 dokumentów	 potwierdzających	
imię	i	nazwisko	wnioskodawcy	oraz	numer	NIP,	o	ile	
jego	nadanie	wynika	z	przepisów	prawa,	to	jest:

• kopię	dowodu	osobistego
• kopię	decyzji	o	nadaniu	NIP
• kopię	 aktualnego	 orzeczenia	 o	 niepełnosprawności	
albo	 orzeczenia	 o	 stopniu	 niepełnosprawności	 lub	
orzeczenia	traktowanego	na	równi	z	tym	orzeczeniem	
niepełnosprawnego	 rolnika	 lub	 niepełnosprawnego	
domownika

• kopie	 decyzji	 lub	 innego	 dokumentu	 potwierdzają-
cego	podleganie	ubezpieczeniu	społecznemu	rolni-
ków,	zawierającego	wskazanie	płatnika	składek	oraz	
tytuł	ubezpieczenia,	wystawionego:	do	dnia	31	grud-
nia	1990	r.	przez	urząd	gminy	albo	przez	Prezesa	Kasy	
rolniczego	Ubezpieczenia	Społecznego.

Uwaga!	 Kopie	 dokumentów	 załączonych	 do	 wniosku	
zgłoszeniowego	 powinny	 być	 potwierdzone	 za	 zgod-
ność	z	oryginałem	przez	osoby	upoważnione.

Upoważnienie	 osoby	 przesyłającej	 dane	 lub	 doku-
menty,	 o których	 mowa	 w	 pkt	 1-4,	 do	 występowania	
w	 imieniu	 wnioskodawcy.	 Jeżeli	 wnioskodawca	 chce	
upoważnić	 inną	 osobę	 do	 podpisywania	 i	 przesyłania	
dokumentów	w	 jego	 imieniu,	może	skorzystać	z	wzoru	
pełnomocnictwa	 proponowanego	 przez	 PFRON.	 Peł-
nomocnikiem	wnioskodawcy	może	być	wyłącznie	osoba	
fizyczna	posiadająca	 zdolność	do	czynności	prawnych.	
Pełnomocnictwo	powinno	być	złożone	w	oryginale.	Za-
miast	 oryginału	 dokumentu	 strona	 może	 złożyć	 odpis	
dokumentu,	 jeżeli	 jego	zgodność	z	oryginałem	została	
poświadczona	 przez	 notariusza	 albo	 przez	 występu-
jącego	w	 sprawie	pełnomocnika	 strony	będącego	 ad-
wokatem,	 radcą	 prawnym,	 rzecznikiem	 patentowym	
lub	 doradcą	 podatkowym.	 Pełnomocnictwo	może	 być	
w	każdym	czasie	odwołane,	chyba	że	mocodawca	zrzekł	
się	 odwołania	 pełnomocnictwa	 z	 przyczyn	 uzasadnio-
nych	 treścią	 stosunku	 prawnego	 będącego	 podstawą	
pełnomocnictwa.	W	związku	z	tym	trzeba	pamiętać,	że	
w	przypadku	kiedy	wnioskodawca	nie	chce	żeby	osoba	
przez	niego	upoważniona	w	dalszym	ciągu	mogła	pod-
pisywać	 i	 przesyłać	 dokumenty	 w	 jego	 mieniu,	 powi-
nien	przesłać	do	Funduszu	odwołanie	pełnomocnictwa.	
Ponadto	 trzeba	pamiętać,	 że	pełnomocnictwo	wygasa	
z	chwilą	śmierci	mocodawcy	lub	pełnomocnika.

Formularz	 informacji	 składanych	 przy	 ubieganiu	 się	
o	pomoc	de	minimis	w	rolnictwie	lub	rybołówstwie	(IN-
FO-PdR).	Formularz	składany	jest	w	związku	z	wejściem	
w	życie	z	dniem	06	sierpnia	2010	r.	rozporządzenia	rady	
Ministrów	z	dnia	11	czerwca	2010	r.	w	sprawie	informa-
cji	składanych	przez	podmioty	ubiegające	się	o	pomoc	
de	minimis	w	rolnictwie	 i	 rybołówstwie	 (Dz.	U.	Nr	121,	
poz.	810)	począwszy	od	wniosków	za	kwartał	IV	2010	r.
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Jeżeli	wnioskodawca	chce	składać	wnioski	Wn-U-	A	
w	formie	elektronicznej,	musi	zaznaczyć	pole	„wybie-
ram	elektroniczną	formę	składania	wniosków”	w	czę-
ści	„Oświadczenia”	na	wniosku	Wn-U-	A.	Po	złożeniu	
takiego	oświadczenia	otrzyma	od	PFRON	identyfika-
tor	oraz	hasło	dostępu	do	programu	informatycznego	
udostępnionego	przez	PFRON	(SODiR	–	System	Ob-
sługi	Dofinansowań	i Refundacji).

Wnioskodawca	przekazujący	wniosek	Wn-U-	A	w	for-
mie	 elektronicznej	 opatruje	 te	dokumenty	 kwalifiko-
wanym	podpisem	elektronicznym	albo	uwierzytelnia	
je	certyfikatem	dostarczonym	przez	PFRON.

Wnioskodawca	 rejestruje	 w	 programie	 informatycz-
nym	wyżej	wymieniony	certyfikat	i	niezwłocznie	infor-
muje	PFRON	o:	
• rezygnacji	 ze	 składania	 dokumentów	 w	 formie	

elektronicznej,
• utracie	lub	podejrzeniu	ujawnienia	danych	służą-

cych	do	składania	podpisu	elektronicznego.

Urzędowe	 poświadczenie	 odbioru	 dokumentu	
w	 formie	 elektronicznej	 przesłanego	 za	 pomocą	 te-
letransmisji	 danych	 następuje	 zgodnie	 z	 przepisami	
dotyczącymi	 warunków	 organizacyjno-technicznych	
doręczania	dokumentów	elektronicznych	podmiotom	
publicznym.

Zgodnie	z	art.	25c	ust.	11	UoR	refundacja	składek	na	
ubezpieczenia	 społeczne	 jest	udzielana	na	 zasadach	
pomocy	de	minimis,	określonych	w	przepisach	prawa	
Unii	Europejskiej.

DOFINANSOWANIE	DO	WYSOKOŚCI	
50%	OPROCENTOWANIA	KREDYTU	
BANKOWEGO

Środki	PFRON	mogą	zostać	przyznane	osobie	nie-
pełnosprawnej	prowadzącej	działalność	gospodarczą	
albo	własne	lub	dzierżawione	gospodarstwo	rolne,	na	
dofinansowanie	 do	 wysokości	 50%	 oprocentowania	
kredytu	bankowego	zaciągniętego	na	kontynuowanie	
tej	działalności.

Podmioty	uprawnione	do	uzyskania	pomocy
Pomoc	ta	może	być	przyznawana	osobie	niepełno-

sprawnej	prowadzącej	działalność	gospodarczą	albo	
własne	 lub	 dzierżawione	 gospodarstwo	 rolne,	 jeżeli	
wnioskodawca:

• nie	korzystał	z	pożyczki	na	podjęcie	działalno-
ści	 gospodarczej	 lub	 rolniczej	 albo	 pożyczka	
została	w	całości	spłacona	lub	umorzona,

• nie	 otrzymał	 bezzwrotnych	 środków	 na	 pod-
jęcie	 działalności	 gospodarczej	 lub	 rolniczej	
albo	prowadził	tę	działalność	co	najmniej	przez	

okres	24	miesięcy	od	dnia	otrzymania	pomocy	
na	ten	cel.

Wysokość	pomocy
Dofinansowanie	 przysługuje	 maksymalnie	 do	 wy-

sokości	50%	oprocentowania	kredytu	bankowego	za-
ciągniętego	na	kontynuowanie	tej	działalności.	Wyso-
kość	dofinansowania	określa	umowa	cywilnoprawna,	
która	określa	obowiązki	stron	ją	zawierających	(staro-
sty	i	osoby	niepełnosprawnej).

Procedura	ubiegania	się	o	pomoc
Osoba	niepełnosprawna	ubiegająca	się	o	taką	po-

moc	 powinna	 złożyć	 wniosek	 do	 starosty	 właściwe-
go	 ze	 względu	 na	miejsce	 prowadzenia	 działalności	
gospodarczej	 lub	 położenia	 gospodarstwa	 rolnego	
(własnego	lub	dzierżawionego).

BARDZO	WAŻNE!	Pomoc	ta	jest	przyzna-
wana	jako	pomoc	de minimis.

PRZYZNANIE	ŚRODKÓW	NA	PODJĘCIE	
DZIAŁALNOŚCI	GOSPODARCZEJ,	ROL-
NICZEJ	ALBO	WNIESIENIE	WKŁADU	DO	
SPÓŁDZIELNI	SOCJALNEJ

Dotacja	 ze	 środków	 PFRON	 na	 podjęcie	 przez	
osobę	 niepełnosprawną	 działalności	 gospodarczej,	
rolniczej	 albo	 na	 wniesienie	 wkładu	 do	 spółdzielni	
socjalnej,	jeżeli	ta	osoba	nie	otrzymała	bezzwrotnych	
środków	publicznych	na	ten	cel.

Podmioty	uprawnione	do	uzyskania	pomocy
Osoby	 niepełnosprawne	 w	 rozumieniu	 UoR	 zare-

jestrowane	w	 powiatowym	 urzędzie	 pracy	 jako	 bez-
robotne	 lub	poszukujące	pracy	niepozostające	w	za-
trudnieniu.

Wysokość	pomocy
Maksymalna	 wysokość	 pomocy	 wynosi	 piętnasto-

krotność	przeciętnego	wynagrodzenia	(tj.	przeciętne-
go	miesięcznego	 wynagrodzenia	 w	 gospodarce	 na-
rodowej	w	poprzednim	kwartale	od	pierwszego	dnia	
następującego	 po	 ogłoszeniu	 przez	 Prezesa	 Głów-
nego	Urzędu	Statystycznego).	Kwotę	dotacji	określa	
umowa	cywilnoprawna,	która	określa	obowiązki	stron	
ją	zawierających	(starosty	i	osoby	niepełnosprawnej).	
w	przypadku	działalności	rolniczej	nie	może	przekro-
czyć	15	000	EUR.
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Procedura	ubiegania	się	o	pomoc
Osoba	 niepełnosprawna	 zainteresowana	 otrzy-

maniem	 takiej	 pomocy	 powinna	 złożyć	 wniosek	 do	
starosty	właściwego	 ze	względu	na	miejsce	 jej	 zare-
jestrowania	w	powiatowym	urzędzie	pracy,	z	którego	
również	pobiera	druk	wniosku	do	wypełnienia.

Starosta	rozpatrując	wniosek	bierze	pod	uwagę:
• przewidywane	 efekty	 ekonomiczne	 przedsię-

wzięcia,	na	które	mają	być	przeznaczone	środki,
• popyt	 i	 podaż	 lokalnego	 rynku	 na	planowaną	

działalność,
• kalkulację	 wydatków	 na	 uruchomienie	 działal-

ności	w	ramach	wnioskowanych	środków,
• uprawnienia	i	kwalifikacje	wnioskodawcy,
• wysokość	środków	własnych	wnioskodawcy,
• wysokość	posiadanych	środków	Państwowego	

Funduszu	 Rehabilitacji	 Osób	 Niepełnospraw-
nych	przeznaczonych	na	ten	cel	w	danym	roku.

WAŻNE STRONY INTERNETOWE

www.mpips.gov.pl 
–	Ministerstwo	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej

www.mz.gov.pl 
-	Ministerstwo	Zdrowia

www.finanse.mf.gov.pl 
–	Ministerstwo	Rozwoju	i	Finansów

www.zus.pl 
–	Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych

www.nfz.gov.pl 
–	Narodowy	Fundusz	Zdrowia

www.niepelnosprawni.gov.pl 
–	Biuro	Pełnomocnika	Rządu	ds.	Osób	Niepełno-
sprawnych

www.isap.sejm.gov.pl 
–	Internetowy	System	Aktów	Prawnych

www.minitorpolski.gov.pl	
–	Dziennik	Urzędowy	Rzeczypospolitej	Polskiej

www.empatia.mpips.gov.pl
–	Portal	Informacyjno-Usługowy	EMPATIA

Przedstawienie	 danych	 w	 powyższym	 zakresie	ma	
na	celu	dokonanie	oceny	prawdopodobieństwa	pro-
wadzenia	planowanego	przez	osobę	niepełnospraw-
ną	 przedsięwzięcia	 w	 okresie	 24	 miesięcy	 od	 jego	
rozpoczęcia.	 Zawarcie	 umowy	 o	 udzielenie	 jednora-
zowych	 środków	poprzedzają	 negocjacje	 prowadzo-
ne	 pomiędzy	 starostą/prezydentem	 a	 osobą	 niepeł-
nosprawną,	 podczas	 których	 m.	 in.	 uzgadniana	 jest	
wysokość	kwoty	dotacji,	która	zostanie	przekazana	na	
rachunek	 bankowy	wnioskodawcy	 jak	 i	 inne	warunki	
umowy	(m.	in.	formy	zabezpieczenia	zwrotu	pomocy,	
termin	do	rozliczenia	uzyskanej	pomocy).

BARDZO	WAŻNE!	
Środki	na	podjęcie	działalności	gospodar-
czej,	rolniczej	albo	wniesienie	wkładu	do	
spółdzielni	socjalnej	są	przyznawane	jako	
pomoc	de minimis.

Opracowano	na	podstawie:

1.	 Ustawa	z	dnia	27	sierpnia	1997	r.	o	rehabilitacji	zawodo-
wej	i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	niepełnospraw-
nych	(Dz.U.	z	2016	r.,	poz.	2046,	tekst	jednolity)

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

3.	 Ustawa	z	dnia	13	października	1998	r.	o	systemie	ubez-
pieczeń	społecznych	(Dz.U.	z	2016	r.,	poz.	963,	ze	zm.)

4.	 Ustawa	z	dnia	17	grudnia	1998	r.	o	emeryturach	i	rentach	
z	 Funduszu	 Ubezpieczeń	 Społecznych	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	
poz.	887	ze	zm.)

5.	 Ustawa	z	dnia	2	grudnia	2016	r.	o	zmianie	ustawy	o	eme-
ryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.	U.	z	2017	r.,	poz.	2)

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

7.	 Rozporządzenie	 Komisji	 (UE)	 nr	 1407/2013	 z	 dnia	
18	grudnia	2013	r.	w	sprawie	stosowania	art.	107	i	108	
Traktatu	o	funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej	do	pomocy	
de	minimis,	do	pomocy	de	minimis	w	sektorze	rolnym,	
do	pomocy	de	minimis	w	sektorze	rybołówstwa	i	akwa-
kultury	(Dz.	Urz.	UE	L	352	z	24.12.2013)
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Emocje.	 Mówiąc	 o	 emocjach,	 można	 odwołać	
się	do	 jazdy	samochodem	 i	porównać	 je	do	syste-
mu	 czujników	 elektronicznych.	 Uruchamiając	 się,	
informują	 nas	 o	 zagrożeniu,	 gdy	 parkując	 zbliżymy	
się	 zbyt	 blisko	 do	 innego	 samochodu.	 Zagrożenie	
wywołuje	 strach,	 a	 nawet	 złość.	 Te	 odczucia	 z	 ko-
lei	mobilizują	nas	 (umysł,	układ	nerwowy,	ciało),	by	
sprostać	konieczności	zmiany	sposobu	parkowania,	
celem	 uniknięcia	 uszkodzenia	 samochodu.	 Kiedy	
manewr	 wykonujemy	 prawidłowo,	 czujniki	 milczą,	
a	kierowca	czuje	spokój,	zadowolenie	z	wykonanego	
manewru,	a	nawet	dumę	kiedy	jest	kierowcą	począt-
kującym.	Jazda	samochodem	coraz	częściej	staje	się	
źródłem	 radości,	 satysfakcji,	może	dawać	poczucie	
szczęścia	i	wolności.	Prowadzenie	samochodu	zaczy-
na	być	ulubionym	zajęciem.

„CZY ZŁOŚĆ PIĘKNOŚCI SZKODZI?”
Czyli jak pomóc dziecku radzić sobie 
z trudnymi emocjami.

Poza	ostrzeganiem	i	mobilizowaniem	do	działania,	
emocje	pomagają	dokonywać	wyboru,	podejmować	
decyzje.	Dzięki	nim	łatwiej	jest	rozpoznać	nasze	pre-
ferencje,	 potrzeby.	 Sprawdzić,	 co	 jest	 nam	 bliskie,	
znane,	 bezpieczne,	 co	 obce,	 sprzeczne	 z	 wyznawa-
nymi	wartościami,	sprzeczne	z	naszą	naturą.	Emocje	
pojawiają	 się	 w	 nowej	 sytuacji,	 przestrzeni.	Obrazy,	
dźwięki,	zapachy,	smaki	dostarczają	człowiekowi	bo-
gatych	doznań	emocjonalnych.	Ktoś	może	odczuwać	
szczęście,	 zachwyt,	 a	 nawet	 euforię	 oglądając	 za-
chód	 słońca	w	 rajskim	 zakątku	 świata.	 Komuś	 inne-
mu	z	kolei	wystarczy	obserwowanie	zachodu	słońca	
z	 jednego	 z	warszawskich	mostów.	Dla	wielu	 żadna	
z	 tych	 sytuacji	 nie	 będzie	 miała	 większego	 znacze-
nia	 i	 nie	wywoła	 żadnych	emocji.	 Sygnał	 karetki	 lub	
wozu	strażackiego	u	większości	dzieci	wywołuje	 lęk,	
wielu	dorosłym	też	kojarzy	się	on	z	traumatyczną	sy-
tuacją	zagrożenia	i	może	wzbudzać	niepokój.	Proces	
poznawczy	będzie	efektywniejszy,	 jeśli	będą	mu	 to-
warzyszyć	emocje.	Dlatego	tak	ważne	we	wspieraniu	
rozwoju	i	edukacji	małego	dziecka	jest	organizowanie	
aktywności,	które	będą	wzbudzać	w	dziecku	radość,	
zaciekawienie.	Najwięcej	emocji	pojawia	się	podczas	

Tekst:	Elwira Jeunehomme
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samodzielnych	działań	i	doświadczeń	dziecka.	Ważnym	źró-
dłem	 przeżyć	 emocjonalnych	 są	 kontakty	 z	 innymi	 ludźmi,	
komunikacja,	współdziałanie.	 Jest	 to	 szczególny	obszar,	bo	
gdy	pojawiają	się	trudności,	a	do	tego	brak	jest	umiejętności	
poprawnej	 komunikacji,	 to	możemy	wtedy	 odczuwać	wiele	
trudnych	 i	nieprzyjemnych	emocji	 takich	 jak:	 irytacja,	 złość,	
gniew,	smutek,	żal,	rozczarowanie.	Słowa,	którymi	posługuje-
my	się	w	kontakcie	z	drugim	człowiekiem,	mogą	wywoływać	
przeżycia	emocjonalne,	które	zwłaszcza	u	dzieci,	budują	albo	
burzą	poczucie	własnej	wartości,	poczucie	szacunku,	miłości	
do	 samego	 siebie	 i	 innych.	 Pochwała,	 zawierająca	 konkret-
ną	informację	zwrotną	odnoszącą	się	do	zachowania	dziecka	
bardzo	skutecznie	wpływa	na	jego	poprawę.

Kiedy	 przyjrzymy	 się	 zachowaniom	 dziecka,	 zauważymy,	
że	z	łatwością	i	bez	żadnych	oporów,	spontanicznie	i	bardzo	
intensywnie	przeżywają	swoją	radość,	smutek,	złość,	gniew.	
Uczucia	te	pojawiają	się	niespodziewanie,	gwałtownie	i	rów-
nie	szybko	znikają.	W	jednej	chwili	dziecko	przeżywa	ogromną	
radość,	by	za	chwilę	na	skutek	drobnego	incydentu	popaść	
w	złość	 i	gniew.	Bardzo	często	płacz,	krzyk,	opór,	przytula-
nie,	głośny	śmiech,	gadanie,	skakanie,	bieganie	są	wyrazem	
dziecięcych	 emocji.	 U	 dziecka	 bardzo	 często	 silne	 emocje	
wywołuje	stan	niezaspokojenia	potrzeby,	przeszkoda	stojąca	
na	drodze	do	osiągnięcia	postawionego	celu.	Potrzeby:	bli-
skości,	szacunku,	bycia	branym	pod	uwagę,	akceptacji,	zrozu-
mienia,	wsparcia,	ale	 i	potrzeba	ruchu,	autonomii,	poczucia	
bezpieczeństwa,	spokoju	często	ukryte	są	pod	obserwowa-
nymi	u	dziecka	niewłaściwymi	zachowaniami.	Oznacza	to,	że	
dziecko,	ze	względu	na	swój	wiek,	ma	ograniczone	możliwo-
ści	radzenia	sobie	z	trudnościami,	jakie	spotyka	codziennie.	
Jeśli	do	tego	dorośli	nie	rozumieją	 jego	trudności,	nie	dają	
wystarczająco	 swojej	 uwagi,	 poczucia	 bezpieczeństwa,	 ak-
ceptacji,	nie	respektują	prawa	dziecka	do	autonomii,	prawa	
do	aktywnego	eksplorowania	przestrzeni	(jednak	warunkiem	
jest	zachowanie	bezpieczeństwa,	ale	i	respektowanie	potrzeb	
innych),	dziecko	może	odczuwać	frustrację,	bezradność,	smu-
tek,	żal,	zirytowanie,	złość,	gniew	i	wiele	innych	uczuć	poja-
wiających	się,	gdy	potrzeby	nasze	nie	są	zaspokojone.	Kolej-
ną	w	tej	sytuacji	trudnością	dziecka,	jest	bardzo	często	brak	
umiejętności	radzenia	sobie	z	silnymi	emocjami.	Koło	zamyka	
się	–	trudność	dziecka,	niezaspokojone	potrzeby,	silne	emo-
cje,	niewłaściwe	zachowanie	jako	nieudolny	sposób	radzenia	
sobie	z	trudnością	i	trudnymi	emocjami.

Zmiana	 sposobu	 patrzenia	 na	 zachowanie	 dziecka	 może	
wiele	zmienić.	Zachowania,	które	nie	są	akceptowane	przez	
dorosłych,	są	najlepszym	dla	dziecka,	na	 ten	moment	życia	
sposobem	radzenia	sobie	z	trudnościami.	Zamiast	je	oceniać	
właściwe,	 niewłaściwe	 i	 wyciągać	 konsekwencje	 (nagroda	
albo	kara),	warto	zastanowić	się	i	spróbować	zrozumieć,	o	co	
tak	naprawdę	w	zachowaniu	dziecka	chodzi.	Czego	właściwie	
nasze	dziecko	potrzebuje,	 jaką	ma	trudność,	warto	zapytać	
po	prostu	dziecko:	 „Co	 się	dzieje?	Co	 się	 stało?	Widzę,	 że	
jesteś	bardzo	 zdenerwowany…	”	–	 tak	postawione	pytanie	
może	być	początkiem	kontaktu	z	dzieckiem,	dające	dziecku	
poczucie,	 że	może	dorosłemu	 zaufać	 i	może	 liczyć	na	 jego	
pomoc.	Pomoc	polegającą	-	po	pierwsze	-	na	okazaniu	zro-
zumienia,	wysłuchaniu	dziecka,	wspólnemu	poszukaniu	spo-
sobu	 rozwiązania	 problemu	 oraz	 pomoc	 w	 radzeniu	 sobie	
z	frustracją,	gniewem	złością.

Kiedy	dziecko	przeżywa	nieprzyjemne,	trudne	
emocje	trzeba	najpierw	samemu	je	zaakcepto-
wać.	

Jest	to	pierwszy	zasadniczy	krok	w	uczeniu	dziecka	radze-
nia	sobie	z	emocjami.

„ZŁOTE RADY” TYPU:
• „chłopaki nie płaczą”
• „nie wygłupiaj się, uspokój się”
• „przestań nie płacz! nie ma powodu do płaczu”
• „nie smuć się, uśmiechnij się, jest miło i fajnie”
• „bądź dzielny, nie maż się”
• „złość piękności szkodzi”
• „uspokój się natychmiast! przestań  
   wściekać się”
• „na rodziców nie wolno się obrażać”
nie służą dziecku w radzeniu sobie z emocjami, 
a wręcz mogą powodować, że dziecko nauczy 
się, że emocje trzeba ukrywać, że przeżywa-
nie złości, smutku, poczucia bezradności jest 
nieakceptowane, niewłaściwe. Schowane, stłu-
mione emocje, zwłaszcza u dzieci, mogą wy-
buchnąć później ze zdwojoną siłą.

Jeśli	akceptuję	emocje,	bo	one	pojawiają	się	
czy	 chcę	 czy	 nie,	 to	 mogę	 uczyć	 dziecko,	 że	
wszystkie	emocje	są	człowiekowi	potrzebne. 

Radość,	zachwyt,	miłość	są	tak	samo	ważne	i	potrzebne,	
jak	 nieprzyjemne	 uczucie	 smutku,	 poirytowania,	 złości	
czy	gniewu.	Tak	jak	nie	mamy	wpływu	na	pojawiające	się	
emocje,	 tak	mamy	wpływ	na	sposób	 ich	odreagowania,	
ich	wykorzystania	pozytywnie	dla	dobra	swojego	i	innych.	
Kiedy	widzę	rozzłoszczone	dziecko	(taka	jest	moja	hipote-
za,	bo	na	sto	procent	nie	mogę	zakładać,	że	to	co	widzę	to	
złość)	daję	znać,	że	widzę	i	akceptuję	jego	uczucia.

„Widzę,	że	chyba	jesteś	bardzo	zdenerwowa-
ny?	Czy	 tak	 jest?	A	może	 jesteś	 zezłoszczony?	
A	może	rozgniewany? 

To,	co	teraz	robimy,	to	uczymy	dziecko	nazywania	emocji,	
pomagamy	dziecku	je	rozpoznać,	bo	to	dziecko	najlepiej	
wie,	co	czuje.	Tym	samym	dajemy	dziecku	informację:	sza-
nuję	cię,	 respektuję	 twoje	wybory,	 jesteś	dla	mnie	waż-
ny,	 chcę	 być	 z	 tobą	w	 bliskim	 kontakcie,	 rozumiem	 cię.	
W	sytuacji,	gdy	dziecko	jest	bardzo	wzburzone	(przeżywa	
bardzo	silne,	gwałtowne	emocje)	pomagamy	dziecku	roz-
ładować	te	emocje	i	uspokoić	się.
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Zachowując spokój, proponujemy dziecku 
sposób na rozładowanie emocji:
• ROZBRAJANIE ZŁOŚCI

„Widzę, że jesteś bardzo, bardzo zdenerwowany, poroz-
mawiamy później, jak spróbujesz uspokoić. Odwołujemy się 
do wcześniej ustalonych z dzieckiem sposobów na rozłado-
wanie emocji, np: 
-	policzmy	do	10,	jeden,	dwa,	trzy…	-	liczymy	razem	
		z	dzieckiem
-	przykucamy	i	wyskakujemy	jak	najwyżej
-	wciągamy	i	wypuszczamy	głośno	powietrze
-	skaczemy	jak	najwyżej
-	tupiemy	jak	najmocniej
-	zaciskamy	i	otwieramy	dłonie,	mocno,	jak	najmocniej

• Kiedy dziecko przeżywa emocje mniej intensywnie, 
czyli nie widać potrzeby rozładowania, możemy zapro-
ponować dziecku inne sposoby pokazania lub wyrażenia 
swoich emocji.

-	 Dziecko	 przeżywa	 smutek	 –	 „Myślę, że chyba jest ci 
smutno, czy tak?”	 Dziecko	 potwierdza	 nasze	 przypuszcze-
nie,	wtedy	prosimy	dziecko,	by	pokazało	nam,	jak	duży	jest	
jego	 smutek,	wielkość	 smutku	odmierzamy	 rozłożonymi	 rę-
koma	albo	ilością	wykonanych	kroków,	długością	zaznaczoną	
na	 rozłożonym	 sznurku,	 pytamy	 też:	„A może twój smutek 
jest taki duży jak odległość od podłogi do sufitu?”	Razem	
z	dzieckiem	pokazujemy	rękoma	tę	odległość.

INNY SPOSÓB NA SMUTEK, ZŁOŚĆ :

-	 Narysuj	 swój	 smutek,	 narysuj	 swoją	 złość	 i	 opowiedz	
o	 swoim	 rysunku	 (opisz	 wielkość	 złości,	 smutku,	 kształty,	
kolory	emocji),	włóż	 rysunek	do	pudełka,	zamknij	 i	 schowaj	
bardzo	głęboko	do	 szafy.	Albo	nadmuchaj	do	butelki	 swój	
smutek	albo	złość,	zakręć	korek	butelki	i	wyrzuć	ją	do	kosza.

-	Dziecko	przeżywa	gniew,	a	w	gniewie	uderza	kogoś,	wy-
rywa,	 niszczy	 coś,	 brzydko	odzywa	 się,	 itd.	 Spróbujmy	po-
rozmawiać	 z	 dzieckiem:	 „Widzę, że chyba coś cię bardzo 
rozgniewało? Czy dobrze widzę? Możesz mi powiedzieć co 
się stało?” Dziecko	opowiada	o	 całej	 sytuacji,	 dorosły	 słu-
cha.	Następnie	dorosły	informuje	dziecko,	krótko,	zrozumiale	
o	 swoim	 sposobie	widzenia	 tej	 sytuacji	 z	 zaznaczeniem,	 że	
rozumie	dziecko	i	jego	emocje,	natomiast	nie	zgadza	się	na	
takie	 zachowanie	 (nieakceptowany	 sposób	 radzenia	 sobie	
z	gniewem:	bicie,	niszczenie,	zabieranie,	wyrywanie,	używa-
nie	brzydkich	słów)	i	oczekuje,	żeby	następnym	razem:

a. podpowiada dziecku, jak inaczej dostać to, co chce do-
stać, zamiast bić, wyrywać, niszczyć, kiedy spotka się z od-
mową

b. kiedy będzie rozłoszczony, rozgniewany spróbuje sko-
rzystać z poznanych już sposobów „rozbrojenia złości”

Następnym	 etapem	 w	 uczeniu	 dziecka	 poruszania	
się	w	świecie	emocji	 swoich	 i	 innych	osób	–	 rozwijanie	
inteligencji	 emocjonalnej	 -	 jest	 przekazanie	 wiedzy	
o	tym,	że	inni	ludzie,	tak	samo	jak	my	mają	swoje	cele,	
oczekiwania,	 potrzeby.	 Rozmawiając	 z	 dzieckiem	o	 ak-
ceptowanych	społecznie	 sposobach	zaspokajania	 swo-
ich	potrzeb,	 realizowania	 celów	podkreślamy	potrzeby	
innych	osób.

Dziecku,	które	zabiera	zabawki	innym	dzieciom	(typo-
we	zachowanie	dla	małego	dziecka,	nad	którym	pracuje-
my	i	chcemy	je	zmienić	na	dojrzalsze),	zwracamy	uwagę	
na	dziecko,	któremu	została	zabrana	zabawka:	„Zabra-
łeś Jasiowi zabawkę, na pewno jest mu teraz smutno, 
na pewno nie podoba mu się to, bo on też chciał bawić 
się tą zabawką, pewnie gniewa się na ciebie teraz. Co 
możesz zrobić, żeby nie wyrywać zabawki, kiedy też 
chcesz pobawić się?”, „Co możesz zrobić, by Jaś już nie 
gniewał się na ciebie?”.

W	sytuacji	 tej	ma	 również	miejsce	włączenie	dziecka	
w	proces	uczenia	odpowiedzialności	za	to,	co	robi,	pyta-
my:	„Co	możesz	zrobić,	żeby	nie	wyrywać	zabawki,	kiedy	
też	chcesz	pobawić	się?”,	dziecko	zaczyna	samodzielnie	
wymyślać	sposoby	na	otrzymanie	zabawki,	które	pogo-
dzą	potrzeby	dwójki	dzieci,	wymyśla	też	sposób	na	po-
godzenie	się	z	kolegą.

Trudna	sztuka	wspierania	dziecka	w	rozwoju	emocjo-
nalno-społecznym	 jest	dużym	wyzwaniem	zarówno	dla	
rodziców,	dziadków,	jak	i	dla	nauczycieli.	Samym	tłuma-
czeniem,	 nazywaniem,	 wzbogacaniem	 wiedzy	 niewie-
le	 zdziałamy	 -	 tu	 najskuteczniejsze	 jest	 modelowanie.	
Dlatego	uczenie	dzieci,	jak	radzić	sobie	z	emocjami,	by	
z	 satysfakcją	 i	 spokojem	 kroczyć	przez	 życie,	 jest	 oka-
zją	do	samorozwoju	dorosłego:	uczę	się	zmieniać	swoje	
przekonania	na	temat	okazywania	emocji,	doświadczam	
pełni	życia,	dzięki	przeżywanym	emocjom.	Uczę	się	spo-
koju,	uczę	się	komunikacji	opartej	na	bliskiej	relacji	-	a	to	
razem	jest	gwarantem	zdrowia	fizycznego	i	psychicznego.	■
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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. 
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Dobry Tangki, to ten który naprawdę potrafi pomóc ludziom. 
Wyleczyć ich, przepowiedzieć przyszłość, uwolnić ich ciała od 
klątw i złych duchów, doradzić rozwiązanie w sytuacjach po-
zornie bez wyjścia. 

Tangki	nigdy	nie	liczy	na	podziw,	sławę	czy	pieniądze.	Wszystko	
co	robi,	 jest	bezinteresowne.	Zanim	zostanie	dopuszczony	do	
wzięcia	 udziału	 w	 rytuałach,	 czeka	 go	 szereg	 prób	mających	
rozpoznać	jego	motywacje	i	zdolności	mediumiczne.

Tangki	 po	 chińsku	 znaczy	medium.	W	 setkach	 rozsianych	 na	
półwyspie	malajskim	maleńkich	świątyń	ludowej	odmiany	tao-
izmu,	tangki	otoczone	są	wielkim	szacunkiem.	Szczególną	rolę	
pełnią	w	ceremoniach	uświetniających	rocznice	założenia	świą-
tyni.	W	tym	dniu	malezyjscy	taoiści	oddają	hołd	Jadeitowemu	
Cesarzowi	–	najwyższemu	władcy	piekła,	 ziemi	 i	nieba.	Nazy-
wają	go	antycznym	Buddą	i	wielbią	za	to,	że	przed	milionami	
lat	 uratował	 świat	 przed	 zagładą	 pokonując	 zło	 szczodrością	
i	szlachetnością	swego	serca.

Kiedy	w	jednej	z	maleńkich	świątyń	tao	na	Penangu	przypada	
kolejna	rocznica	jej	powstania,	przygotowania	do	nocnych	ce-
remonii	zaczynają	się	już	wcześnie	rano,	od	wzniesienia	przed	
wejściem	papierowego	ołtarza	 ku	 czci	 Jadeitowego	Cesarza.	
Palą	się	na	nim	setki	kadzideł.	Pod	sufitem	wierni	zawieszają	pa-
pierowe	koszyczki	z	ubraniem	dla	Cesarza.	Po	uroczystościach	
wszystko	zostanie	spalone.

Przed	wejściem	do	świątyni	tego	dnia	wyjątkowo	nie	trzeba	
zdejmować	butów.	Jak	wszystkie	sąsiednie,	składa	się	ona	
z	dwóch	części.	Od	frontu	znajduje	się	ołtarz	nieba,	na	któ-
rym	stoją	figury	bóstw	 z	panteonu	niebiańskiego.	Wśród	
nich	króluje	drewniana	rzeźba	Quan	Jin	–	bogini	miłosier-
dzia,	która	patronuje	świątyni.	Rzęsiście	oświetlony	ołtarz	
po	obu	stronach	udekorowany	jest	setkami	malutkich	figur	
Buddy	ufundowanych	w	przeróżnych	intencjach	przez	wier-
nych.	Ciężka,	misternie	 haftowana,	 złoto	 czerwona	 zasło-
na,	oddziela	niebiańską	 część	 świątyni	od	 znajdującej	 się	
za	 jej	plecami	części	 reprezentującej	piekło.	Tam	również	
jest	ołtarz,	stoi	on	tyłem	do	niebiańskiego	i	pełen	 jest	fi-
gur	bogów	piekła.	Wyryte	nad	nim	w	drewnie	trzy	grube	
kreski	 symbolizują	 trzy	 poziomy	 wszechświata	 –	 ziemię,	
piekło	i	niebo.	Ta	część	świątyni	spowita	jest	zimnym,	zie-
lonkawym	światłem.	I	choć	twarze	bóstw	i	ich	wojowników	
wykrzywione	są	w	groźnych	grymasach,	taoiści	nie	boją	się	
piekła.	Wierzą,	że	idą	tam	wszyscy	zmarli,	bo	w	niebie	nie	
ma	już	miejsca.

Z	nastaniem	zmierzchu	rozlega	się	coraz	głośniejsze	bicie	
w	bębny	 i	 talerze.	Dzisiejsza	noc	będzie	wyjątkowa.	Przy-
były	liczne	media.	Trzech	mężczyzn,	w	których	ciała	wejdą	
bogowie	trzeciego,	najważniejszego	poziomu	piekła	i	jed-
na	kobieta,	w	którą	zstąpi	bogini	Quan	Jin.

Tekst	i	zdjęcia:	Maja Jaszewska

TANGKI
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W narastającym huku bębnów i dymie kadzideł media siadają na czerwonych 
tronach rzeźbionych w smocze głowy. Stojący przy nich wierni rozpoczynają 
głośną, rytmiczna mantrę. Ciałami tangki zaczynają wstrząsać coraz silniej-
sze, niemal konwulsyjne dreszcze. Opiekunowie przytrzymują ich, żeby się nie 
poranili. Wreszcie opadają bezładnie, jakby w stanie omdlenia. To moment, 
w którym ich dusze opuściły ciała. Za chwilę wejdą w nie bogowie. Media 
zaczną poruszać się charakterystycznym, lekko tanecznych krokiem. Ich oczy 
będą cały czas przymknięte a głosy nienaturalnie wysokie albo niskie. Od tego 
momentu dla zgromadzonych wiernych tangki są bogami.

Rozpoczyna się wielogodzinna ceremonia, w trakcie której tangki służą swoją 
mocą zgromadzonym wiernym.

Na zewnątrz przy szerokich, zasłanych czarnymi obrusami stołach siadają 
bogowie piekła. Przed nimi poustawiano wielkie gliniane garnki z gotowanym mię-
sem i warzywami, na talerzach poukładano ciasta, makarony i surowe mięso. Wokół 
liczne butelki z alkoholem i paczki papierosów. Bóstwa piekielne bardzo lubią mię-
so i używki, więc wierni starają się im dogodzić. I choć media na co dzień nie piją 
i nie palą, a przed transem przechodzą trzytygodniowe oczyszczenie poszcząc i nie 
współżyjąc, dziś wypiją morze alkoholu i wypalą dziesiątki papierosów. Mimo to, po 
wyjściu z transu będą trzeźwe.

Wokół nich w oczekiwaniu na przepowiednie i uleczenia stoi tłum wiernych. Tangki 
wspomagają się wielkimi, metalowymi liczydłami. Szybko, miarowo przebierając kul-
kami są w stanie lepiej zobaczyć przeszłość i przyszłość.

Bogini Quan Jin siedzi wewnątrz świątyni, przy ołtarzu. Jako bóstwo z nieba nie 
potrzebuje używek. Przepowiada przyszłość i leczy, pisząc na małych karteczkach 
pędzlem maczanym w czerwonym tuszu symboliczne znaki. Wierni zabierają je po-
tem do domu, tam palą a dodany do wody popiół wypijają. Czasem moczą kartki 
w wodzie, w której się potem myją.

Nieraz media udzielają bardzo konkretnych wskazówek, ale często ich język 
pełen jest symboli i niejasnych znaczeń. Wówczas potrzebna jest pomoc po-
średnika, który współpracuje z medium i tłumaczy sens jego słów.

Wielu wiernych przychodzi z dziećmi. Jak choćby ta matką, której dwuletnia 
córeczka od dłuższego czasu nie ma apetytu, źle śpi i jest smutna. Zdaniem 
Quan Jin winne są duchy przodków. Trzyma długo dłonie na głowie dziecka, 
a potem na karku przykłada jej wielką pieczęć z symbolem ying yang.

W tym czasie na zewnątrz świątyni ma miejsce kulminacyjny moment uroczy-
stości. Najważniejsze bóstwo piekła nacina sobie język ostrym końcem liczy-
dła. Wierni podchodzą do niego z przyniesionymi z domu kawałkami materiału, 
na których wypisane są modlitwy. Przytykają je do krwawiącego języka i za-
bierają do domu. Wierzą, że jego krew ma moc oczyszczenia ich z grzechów.

Późno w nocy bogowie opuszczają ciała mediów. W tym celu obmywa się im ramio-
na, twarze i szyje zimną wodą i trzykrotnie wykrzykuje do ucha ich imiona. Kiedy 
dusze mediów wracają, tangki nie pamiętają, co mówili i robili w transie są bardzo 
spokojni, wyciszeni ale też mocno zmęczeni.

Jak mówi jeden z nich – jesteśmy pośrednikami duchów i bogów. Ale przede wszyst-
kim jesteśmy zwykłymi ludźmi, pracującymi i mającymi rodziny. Wielu z naszych zna-
jomych nawet nie wie, że jesteśmy tangki. Bycie tangki to nie przywilej i zaszczyt, ale 
ciężkie zobowiązanie i poczucie odpowiedzialności.

Nikogo nie dziwi, że medium może zostać księgowa, właściciel restauracji czy listo-
nosz. Nie decyduje o tym pochodzenie, wykształcenie czy stan majątkowy, a jedynie 
wewnętrzne predyspozycje. Starzy, doświadczeni tangki obserwują bacznie kandy-
datów, poddając ich wielu próbom a potem wieloletnim przygotowaniom. Tangki ma 
służyć ludziom, bo po to został obdarzony nadzwyczajną mocą. Możliwość kontak-
tu z bóstwami i duchami przodków są dla tangki wielkim wyróżnieniem ale przede 
wszystkim zobowiązaniem, z którego wywiązują się z wielkim oddaniem. ■
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• 
• 

KAŻDY MOŻE BYĆ
ROLNIK IEM

Rozmawia:	Iza Farenholc Wywiad	z	Niklasem	KÄMPARGÅRDEM

Iza Farenholc: To	Twoja	córeczka	na	zdjęciach	przytulająca	
koguta?	Lubi	farmę? 

Niklas KÄMPARGÅRD:	Och	wiesz,	to	dziecko,	dla	niej	prze-
bywanie	w	ogrodzie	i	robienie	tam	pewnych	rzeczy	–	bo	nie	
nazwałbym	tego	pracą	-	to	zabawa	i	radość.

IF:	Przenieśliście	się	na	wieś	do	miasta?	
NK:	Nie,	żyjemy	w	mieście,	bardzo	małym,	ale	jednak	to	nie	
wieś.

IF:	Czytając	Twoją	książkę,	widziałam	życie	sielskie,	wiejskie,	
pewnie	dlatego…

Nie potrzebujesz farmy, żeby wyhodo-
wać pomidora. Wystarczy kuchenne okno 
– przekonuje Niklas KÄMPARGÅRD, fo-
tograf, dziennikarz, pielęgniarz i miłośnik 
natury. Jego książkę „Żyj jak rolnik. 100 
sposobów jak żyć w zgodzie z naturą” czy-
tają także rolnicy, ale przede wszystkim ci, 
którzy pragną spełniać swoje marzenia.

NK:	Moim	celem	było	pokazanie,	że	mając	nawet	mały	ka-
wałek	ziemi	w	mieście	i	uprawiając	ogródek,	można	być	sa-
mowystarczalnym.

IF: Wychowałeś	się	na	wsi,	więc	pewnie	musiałeś	pracować	
od	małego,	dla	mnie	praca	w	ogrodzie	była	 jednym	z	naj-
większych	koszmarów	dzieciństwa. 

NK: Pierwsze	 warzywa	 zacząłem	 hodować,	 kiedy	 miałem	
9-10	lat.	Razem	z	dziadkiem	zbudowaliśmy	szklarnię	i	więk-
szość	część	roku	mieliśmy	sałatę	i	marchew	z	własnej	hodow-
li.	Byłem	bardzo	ciekawskim	dzieckiem	i	interesowało	mnie,	
co	dzieje	się	w	gospodarstwie,	ale	kiedy	poszedłem	do	szko-
ły	rolniczej,	przeżyłem	wielkie	rozczarowanie.

IF:	Dlaczego?
NK: Uczyłem	się	o	maszynach	i	nowoczesnej	uprawie	ziemi,	
a	wszystko	 to,	 czego	nauczył	mnie	dziadek	 i	myślałem,	 że	
było	właściwe	–	ciągle	tak	myślę	-	okazało	się	nieprzydatne	
i	nieprawidłowe.	Więc	rzuciłem	szkołę,	i	mimo	tego,	że	zają-
łem	się	czymś	 innym,	uprawa	ziemi	była	moim	marzeniem.	
Co	prawda	nigdy	nie	marzyłem	o	byciu	rolnikiem	na	pełen	
etat,	wiedziałem	przecież,	że	to	raczej	ciągła	walka,	jak	nie-
wiele	zależy	od	człowieka,	jak	wszystkim	rządzą	kaprysy	po-
gody	-	deszcz,	brak	słońca	etc.

IF: Czyli	porzuciłeś	marzenia	na	dobre?
NK: Nie,	 robiąc	wiele	 rzeczy	w	życiu,	 zawsze	wracałem	do	
ziemi,	sadziłem	warzywa,	zajmowałem	się	ogrodem.	
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Później	spotkałem	swoją	żonę	 i	 razem	doszliśmy	do	wnio-
sku,	że	tylko	blisko	natury	jesteśmy	szczęśliwi,	później	uro-
dziły	 się	 dzieci,	 więc	 tym	 bardziej	 chciałem	 zapewnić	 im	
prawdziwe	dzieciństwo,	a	wiedziałem,	że	może	to	być	moż-
liwe	tylko	w	bliskim	kontakcie	z	naturą.	A	poza	tym	ciągle	
uczyłem	się	czegoś	nowego	o	starych	sposobach	sadzenia	
roślin	i	pozyskiwania	zdrowego	jedzenia.

IF: Postanowiłeś	podzielić	się	swoją	wiedzą.	Skąd	pomysł? 
NK: Nie	 wiem.	 Chyba	 stąd,	 że	 zawsze	 doceniałem	 cięż-
ką	 pracę	 rolników	 i	 chciałem	 „zapakować”	 swoją	 wiedzę	
w	książkę,	pomóc	ludziom.	Poza	tym	rolnicy	uprawiają	zie-
mię,	 a	 ogrodnicy	 dbają	 o	 ogrody	 –	 ja	 chciałem	 połączyć	
obie	dziedziny	–	wygląda	na	to,	że	ludzie	potrzebują	takiej	
wiedzy.	 Piszę	 dużo	 artykułów	 do	 naj-
różniejszych	 gazet	 i	 wiem,	 jak	 bardzo	
ludzie	potrzebują	porad.

IF:	Bo	to	prawie	biblia	dla	początkują-
cych	(i	nie	tylko)	rolników.

NK: Nie	wiem	wszystkiego,	 jeśli	mam	
jakieś	 wątpliwości	 –	 pytam	 ludzi,	 któ-
rzy	 mają	 większe	 doświadczenie	 od	
mojego.	Eksperymentuję,	wiele	rzeczy	
mi	się	nie	udaje,	ale	to	jedyny	sposób,	
żeby	się	dowiedzieć	–	doświadczanie.

IF: Jesteś	 także	 fotografem,	 podró-
żujesz	 po	 świecie,	 podejrzewam,	 że	
niewielu	 jest	 rolników,	 którzy	 mogą	
pozwolić	 sobie	 na	 takie	 hobby.	 Mu-
szą	 przecież	 zajmować	 się	 gospodar-
stwem!

NK: Zacząłem	 podróżować	 bardzo	
wcześnie	-	już	jako	nastolatek	–	i	zako-
chałem	się		w	drodze.	Nieważne,	czy	to	
Szwecja,	skąd	pochodzę,	Afryka,	gdzie	
jeżdżę	jako	fotograf	–	kocham	podróżo-
wanie,	kiedy	poznaję	nowych	ludzi,	ich	
życie,	kraje,	które	odwiedzam.	I	wiem,	
że	 to	 dziwne,	 bo	większość	 ludzi,	 zajmujących	 się	 ziemią,	
osiada	na	miejscu.

IF:	To	 jesteś	 szczęściarzem,	bo	masz	kogoś	kto	przejmuje	
Twoje	obowiązki.

NK: Tak,	 dlatego	 tym	 bardziej	 doceniam	 to,	 że	 w	 każdej	
chwili	 mogę	 ruszyć	 w	 podróż,	 bez	 czego	 nie	 wyobrażam	
sobie	życia.

IF: Twoja	książka	to	pochwała	życia	na	łonie	natury	a	Prawie	
70%	Polaków	ma	pochodzenie	wiejskie,	kolorytem	naszego	
kraju	były	 zawsze	ogródki	działkowe,	 które	 kiedyś	 za	 nie-
wielką	opłatą	dostawało	się	od	państwa,	a	dzisiaj	można	je	
wydzierżawić.
Z	wiekiem	coraz	chętniej	wynieślibyśmy	się	na	jakąś	niedużą	
farmę	za	miastem,	ale	mało	kogo	na	to	stać.

NK: Ceny	 farm	 są	wysokie	w	całej	Europie,	 a	 szczególnie	
tych	niedaleko	miasta.	 I	niestety	będzie	coraz	drożej.	Dla-
tego	 rozwiązaniem	 jest	 zakładanie	mini	 ogródków,	 nawet	
w	małych	mieszkaniach,	 na	 kuchennym	 oknie	 -	 wystarczą	
nasiona,	ziemia	 i	doniczka	–	możesz	wyhodować	pomido-
ra,	sałatę,	zioła.	A	kiedy	mieszkasz	na	zamkniętym	osiedlu	
–	można	zapytać	właściciela,	czy	można	założyć	ogród,	za-
miast	trawnika.	Nigdy	nie	słyszałem,	przynajmniej	w	Szwe-
cji,	żeby	ktoś	odmówił.	Ale,	 jak	mówiłem,	możesz	to	robić	

nawet	w	małym	mieszkaniu.	Nawet	jeśli	to	będzie	początko-
wo	tylko	1%	tego,	co	jesz,	to	i	tak	nieźle.	Świadomość	jest	
najważniejsza.	Nie	 kupujmy	 taniego	 kurczaka	 z	 hodowli	 –
poszukajmy	lokalnego	dostawcy	-	będziemy	mieli	pewność,	
że	jemy	świeże	i	nietoksyczne	produkty.	Jedzmy	mniej	–	bo	
to	przede	wszystkim	zdrowiej	 -	ale	niech	będzie	 to	mięso	
dobrej	jakości.

IF: Czytałam	na	jakimś	blogu,	że	ludzi	odrzucają	zdjęcia	ob-
róbki	mięsa	w	twojej	książce.	Przyzwyczailiśmy	się	do	tego,	
że	 kupujemy	mięso,	 nie	 zastanawiając	 się,	 że	 ktoś	musiał	
podjąć	się	procesu	zabijania.	Życie	na	 farmie	 to	 rzeczywi-
ście	 bliski	 kontakt	 ze	 śmiercią,	 szczególnie	 jeśli	 hodujesz	
zwierzęta.

NK: No	jasne,	chociaż	 ja	nie	hoduję	
zwierząt.	 Jestem	 w	 dobrej	 sytuacji,	
bo	mój	 tata	 poluje,	 a	 ponieważ	 nie	
przepada	 za	mięsem	 łownych	 zwie-
rząt	 –	mnie	 dostają	 się	 niezłe	 kąski.	
Ale	 wiesz,	 śmierć	 jest	 wszędzie,	 tak	
jak	życie,	i	życia	jest	więcej	niż	śmier-
ci.	Pracuję	także	jako	pielęgniarz,	jeż-
dżę	 z	 pogotowiem	 i	 bardzo	 często,	
kiedy	 umiera	 90-letnia	 babcia,	 jej	
wnuki	pytają,	dlaczego	tak	się	dzieje.	
Dla	mnie	 to	 dziwne,	 bo	 to	 przecież	
normalne,	 że	 umieramy.	 Jednak	 we	
codziennym	życiu,	we	współczesnym	
świecie	nie	widzimy	ani	zmarłych	 lu-
dzi,	ani	nieżywych	zwierząt.	Zamyka-
my	oczy,	nie	chcemy	tego	widzieć.

IF: Ale	coraz	chętniej	oglądamy	ją	na	
ekranie…

NK: Tak,	 to	 dziwne,	 z	 jednej	 strony	
nie	rozumiem	tego,	ale	z	drugiej	nie	
chcemy	niewygodnych,	niezrozumia-
łych	rzeczy.	Nie	musimy	się	zastana-
wiać.

IF: A	jak	rolnicy	przyjęli	twoją	książkę?
NK: Byłem	kompletnie	zaskoczony,	bo	nie	miałem	żadnych	
negatywnych	opinii	–	wręcz	przeciwnie	–	z	tego,	co	słysza-
łem,	nawet	ją	chwalą!

IF: Możesz	wyobrazić	sobie,	że	żyjesz	w	wielkim	mieście?
NK: Tak,	ale	nie	w	Szwecji	–	nie	przepadam	za	naszymi	du-
żymi	miastami.	Ale	mógłbym	żyć	w	mieście,	tak	dużym	jak	
Nowy	Jork	–	chociaż	akurat	go	nie	lubię	-	gdzie	można	zna-
leźć	dużo	sklepików	z	 lokalną	żywnością,	świeżymi,	ekolo-
gicznymi	warzywami,	gdzie	w	małej	restauracji	podadzą	ci	
jedzenie	zrobione	ze	świeżych	nieprzetworzonych	produk-
tów.	To	by	mi	rekompensowało	zgiełk	wielkiego	miasta.	Mu-
siałbym	być	otoczony	zielenią,	nie	asfaltem	i	betonem.	Mu-
szę	mieć	kawałek	ziemi,	muszę	czuć	ziemię	między	palcami.

IF: Mam	wrażenie,	że	im	mniej	czasu	spędzamy	na	łonie	na-
tury,	tym	mniej	żyjemy.

NK: Niedawno	czytałem	badania,	z	których	jasno	wynika,	że	
wcale	nie	musimy	jechać	do	lasu,	wystarczy	wyjść	do	parku.	
Po	5	minutach	 twoje	ciśnienie	spada,	podnosi	 się	poziom	
dobrych	 hormonów.	Nauczmy	 się	więc	 cieszyć	 drzewami,	
liśćmi,	wiatrem,	słońcem.	Prostymi	rzeczami. ■
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Kiedy byłam mała, a uro-
dziłam się w czasach Żela-
znej Kurtyny, nie mieliśmy aż 
takiego wyboru jak dzisiaj. 
Przed wojną to tylko zamoż-
ne osoby mogły sobie po-
zwolić żeby latem pojechać 
„do wód”, do Wenecji, czy na 
polskie letnisko. Za „moich 
czasów” jeździło się do ro-
dziny na wieś, na wczasy, na 
kolonie i obozy, pod namioty. 
Nieliczni w latach ’70 zaliczali 
Jugosławię czy Grecję. Senne 
marzenie…

Bardzo	 późno,	 gdy	 byłam	 dorosła	
i	 urodziłam	 dzieci	 miałam	 paszport	
w	szufladzie	i	godziwe	zarobione	pienią-
dze	takie,	że	nareszcie	mogliśmy	się	(by-
łam	 już	mężatką)	 urwać	 zagranicę.	Mąż	
naprawdę	intensywnie	i	ciężko	pracował	
na	 to	co	zarabiał.	Nikt	nic	nam	nie	dał,	
rodzice	byli	ubodzy,	do	wszystkiego	do-
szedł	sam.	Ja	później	sama	sobie	zapra-
cowałam	na	moje	osobiste,	własne	pie-
niądze	i	na	podróże.	Otóż	to	–	podróże!	

Na	to	doprawdy	warto	wydawać	pie-
niądze	zwłaszcza,	że	dzisiaj	nie	jest	to	już	
tak	horendalnie	drogie	 jak	dawniej	gdy	
złotówka	miała	się	nijak	do	dolara.	Jeśli	
moja	mama,	jej	przyjaciółka	emerytowa-
na	 lekarka,	 a	 też	 ciotka	 mojego	 męża,	
starsze	 panie	 z	 niewielką	 emeryturą	
mogły	 sobie	 poodkładać	 i	 co	 dwa	 lata	
pojechać	 na	 ciekawą,	 ZAGRANICZNĄ	
wycieczkę,	 znaczy	że	naprawdę	da	się.	
Choć	oczywiście	wiem	też,	że	jest	w	na-
szym	życiu	taka	oto	prawidłowość:

WAKACJE
Tekst	i	zdjęcia:	Małgorzata	Kalicińska
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Dlatego	 trzeba	 wykorzystać	 każdą	 możliwość	 do	 tego	
żeby	znaleźć	czas	 i	pieniądze.	Polska	–	oczywiście	piękna	
i	 warta	 zwiedzania,	 ale	 to	 nadal	 Polska.	Nic	 nam	 tak	 nie	
„pootwiera	okien”	jak	podróże	po	świecie	i	obserwacja	lu-
dzi,	obyczajów,	smakowanie	kuchni	i	zaglądanie	we	wszel-
kie	zakamarki	o	charakterze	nieturystycznym.	Tak	właśnie	
–	podglądanie!	Zjazd	z	utartych	tras	w	interior.

Zamienianie	 szos	 i	 autostrad	 na	wiejskie	 drogi	 i	 życzli-
we	chłonięcie	inności.	Czasem	wręcz	bajecznych	widoków.	
Nawet	 gdy	 drażnią	 nas	 śmieci	 na	 Bali,	 plastikowe	 śmieci	
w	oceanie,	Mc	Donald	w	egzotycznym	miejscu	–	to	też	war-
te	spostrzeżenia.	Świat,	ludzie	i	ich	obyczaje	są	najlepszymi	
nauczycielami	życia,	kształtują	poglądy,	uczą	nieco	pokory,	
bo	nie	jesteśmy	pępkiem	świata.	Tak	właśnie	podróżujemy	
z	 mężem.	Wyszukujemy	 najlepsze	 i	 najtańsze	 połączenia	
(Uwaga:	nie	zawsze	najtańsze	są	najlepsze!),	mąż	–	logistyk	
znajduje	hotel,	pensjonat	nie	tylko	wg	ceny,	ale	też	uważnie	
czyta	opinie	użytkowników.	Przed	wyjazdem	robimy	sobie	
podkładkę	teoretyczną.	Czytamy	o	danym	miejscu.	I	wio!

Na	miejscu	warto	wypożyczyć	 samochód.	Nie	 siedzieć	
non	stop	w	hotelu	„All	inclusive”,	bo	wówczas	jak	twierdzę,	
nie	 byliśmy	 zagranicą,	 tylko	 w	 hotelu.	 Pojechać	 w	 różne	
miejsca	 zatrzymując	 się	we	wsiach	 i	miasteczkach.	Podzi-
wiać,	 oglądać,	wąchać,	 smakować!	 Jeśli	 jest	możliwość	 –	
rozmawiać.

Naprawdę	naleśnik	 z	masłem	 i	 cukrem	w	Prowansji	ma	
inny	 smak!	 A	 moje	 największe	 i	 najwspanialsze	 wakacje	
przerodziły	się	w	długi	pobyt	i	piękny	związek	z	obecnym	
mężem.

Napisaliśmy	o	tym	książkę	„Dom	w	Ulsan”	–	to	o	Korei	
Południowej.	Tyle,	ile	tylko	daliśmy	radę	Wam	opowiedzieć.	
Zachęcam	przy	okazji!	■

• Za młodu nie jeździmy zbyt wiele albo wcale, 
bo nie mamy pieniędzy i czasu. (szkoła) 

• Później na krótko pojawia się CZAS,  
ale brakuje pieniędzy. 

• Rodzina. Ani czasu ani pieniędzy… 

• Dzieci malutkie. Może jest i czas i pieniądze, 
ale dzieci za małe na długie podróże, i mamy 
inne priorytety. 

• Dzieci starsze nie bardzo lubią łazić z rodzica-
mi i podziwiać Wenecję, chyba że to wakacje 
nad morzem z gwarantowana pogodą czyli 
Cypr, Włochy, Hiszpania, Chorwacja. 

• Dzieci dorosłe. No nareszcie można byłoby 
gdzieś dalej… ale im potrzeba ”na wakacje” 
więc dla nas nie wystarcza. 

• Dzieci na „swoim”. Ufff! Nareszcie mamy  
i czas i pieniądze! TO jest ten czas  
do wykorzystania! KONIECZNIE! 

• Starość. Jest czas. Są pieniądze.  
Ale z ochotą bywa różnie, bo ciśnienie, bo 
stawy bo serce…
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Propozycje	Dietosfery	-	Pracowni	Dietetycznej	na	pożywne	
i	przepyszne	śniadanie	oraz	drugie	śniadanie	dla	stomika	i	nie	tylko	:)
Mniam!	Mniam!

lub

Twarożek	z	ogórkiem	i	koperkiem
1 porcja

Produkty:
Twaróg	półtłusty	100g,
Śmietana	12%	-	1-2	łyżki	stołowe
Ogórek	kiszony	–	2	małe	sztuki
Posiekany	koperek	–	1	łyżka
Przyprawy:	sól,	pieprz,	tymianek,	bazylia
Sposób przygotowania:
Twaróg	rozdrobnić	widelcem	lub	przepuścić	przez	praskę,	by	po-
zbyć	się	grudek.	Następnie	wymieszać	z	posiekanym	koperkiem	
i	 startymi	 na	 tarce	 ogórkami	 kiszonymi.	 Dodać	 śmietanę,	 sól,	
pieprz,	tymianek	i	bazylię	i	ponownie	wszystko	wymieszać.
*obecne	w	 ogórkach	 kiszonych	 bakterie	 probiotyczne	 regulują	
skład	flory	bakteryjnej	jelita,	poprawiają	trawienie	oraz	wspoma-
gają	odporność	organizmu.
*	jeśli	nie	masz	kłopotów	jelitowych	po	rzodkiewce	czy	szczypior-
ku	możesz	dodać	zamiast	ogórków	właśnie	te	bogate	w	witamina	
C	i	witaminy	z	grupy	B,	oraz	witaminę	K	warzywa.	Zimą	kiedy	do-
stęp	do	świeżych	warzyw	jest	utrudniony	możesz	dodać	łyżeczkę	
koncentratu	pomidorowego	i	odrobinę	syropu	z	agawy	(dla	zrów-
noważenia	kwasowości).	Koncentrat	pomidorowy	w	porównaniu	
ze	świeżym	owocem	pomidora	ma	dużo	więcej	likopenu	-	przeci-
wutlenaniacza,	który	świetnie	działa	na	oczy.

Energia:	188	kcal
Wartość odżywcza:	 Białko	 20g	 /	 Tłuszcze	 9g	 /	 Węglowodany	
6,5g	/	Błonnik	0,5g

Pasta	jajeczna	z	rzodkiewką
1 porcja

Produkty:
Jajka	kurze	–	2	sztuki
Rzodkiewki	–	2	sztuki
Szczypiorek	lub	natka	pietruszki	–	łyżeczka
Jogurt	naturalny	–	1-2	łyżki
Musztarda	sarepska	–	1	łyżeczka
Przyprawy:	sól,	pieprz	ziołowy,	majeranek,	słodka	papryka
Sposób przygotowania:
Jaja	ugotować	na	twardo	w	lekko	osolonej	wodzie.	Jak	ostygną,	
obrać	ze	skorupek	i	zetrzeć	na	tarce	lub	pokroić	w	drobną	kost-
kę.	Rzodkiewki	 zetrzeć	na	 tarce	o	drobnych	oczkach,	 szczypio-
rek	lub	natkę	posiekać	nożem.	Składniki	połączyć,	dodać	jogurt,	
musztardę	–	wszystko	dokładnie	wymieszać.	Doprawić	do	smaku	
solą,	pieprzem,	majerankiem,	słodką	papryką.
*jeśli	masz	problemy	z	nadmiernymi	gazami,	rzodkiewki	możesz	
zastąpić	jednym	ogórkiem	gruntowym
*jajo	 kurze	 to	 wzorzec	 pełnowartościowego	 białka,	 dostarcza	
wszystkich	niezbędnych	aminokwasów	potrzebnych	do	budowy	
i	regeneracji	organizmu.

Energia:	177	kcal
Wartość odżywcza:	Białko	15g	/	Tłuszcze	11,5g	/	Węglowodany	
4g	/	Błonnik	1g
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Jabłko	pieczone	z	miodem	i	płatkami
1 porcja

Produkty:
Jabłko	–	1	duża	sztuka
Miód	–	1	płaska	łyżeczka
Orzech	włoski	–	3	połówki
Płatki	owsiane	–	1	łyżka
Przyprawy:	cynamon
Sposób przygotowania:
Orzechy	włoskie	posiekać	i	uprażyć	razem	z	płatkami	na	suchej	
patelni.	Wymieszać	z	miodem.	Jabłko	umyć,	osuszyć	ręcznikiem	
i	wydrążyć	środek.	Umieścić	w	nim	podprażone	orzechy	z	płat-
kami	i	miodem.	Następnie	ustawić	jabłko	w	naczyniu	żaroodpor-
nym	w	piekarniku	nagrzanym	do	około	180	stopni	 i	piec	około	
15	minut	–	w	zależności	od	wielkości	jabłka.
*	zamiast	miodu	możesz	użyć	syropu	z	agawy,	ma	niższy	indeks	
glikemiczny
*	inny	smak	temu	daniu	nada	użycie	powideł	śliwkowych	zamiast	
miodu.

Energia:	219	kcal
Wartość odżywcza:	 Białko	 3g	 /	 Tłuszcze	 6g	 /	 Węglowodany	
42,0g	/	Błonnik	5g

Waniliowy	budyń	z	tapioki
3 porcje

Produkty:
Tapioka	w	perełkach	–	3	łyżki
Mleko	krowie	2%	–	3	szklanki	(750	ml)
Cukier	trzcinowy	–	2	łyżeczki
Laska	wanilii	–	1	sztuka
Wiórki	kokosowe	–	łyżka
Maliny,	truskawki,	borówki,	
inne	sezonowe	owoce	–	2	duże	garście

Sposób przygotowania:
Tapiokę	wymieszać	w	szklance	mleka	i	odstawić	na	około	godzi-
nę.	 Pozostałe	mleko	 zagotować	 z	 dodatkiem	 cukru,	 przekrojo-
nej	 laski	wanilii	 i	wiórek	kokosowych.	Gdy	zacznie	się	gotować,	
zmniejszyć	ogień	i	dodać	tapiokę.	Gotować	na	małym	ogniu	do	
momentu,	aż	tapioka	zmięknie	i	stanie	się	przezroczysta.	Co	jakiś	
czas	gotującą	się	masę	dokładnie	wymieszać,	by	kulki	tapioki	nie	
przywierały	do	dna	rondelka.	W	między	czasie	wyjąć	laskę	wanilii	
przeciąć	 ją	wzdłuż	 i	 ściągnąć	nożem	ziarenka,	dorzucając	 je	do	
gotującej	się	masy.	Gdy	budyń	będzie	gotowy	nałożyć	go	do	mi-
seczek	i	posypać	po	wierzchu	świeżymi	owocami.
*tapioka	jest	hipoalergiczna,	nie	zawiera	glutenu,	polecana	oso-
bom	z	nadwrażliwością	przewodu	pokarmowego,	chorym	na	ce-
liakię,	jest	lekkostrawna.

Energia:	239	kcal
Wartość odżywcza:	Białko	9,5g	/	Tłuszcze	20g	/	Węglowodany	
25,5g	/	Błonnik	4,5g
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Jedzenie	to	nie	tylko	paliwo	 i	budulec	dla	
organizmu	 -	 to	 także	 wyraz	 kultury.	 Na	
Zachodzie	 popularna	 jest	 kuchnia	 zwana	
FUSION,	polegająca	na	łączeniu	składników	
i	 przepisów	 pochodzących	 z	 różnych	 kul-
tur	i części	świata.	Na	przykład	połączenie	
kuchni	norweskiej	i	karaibskiej,	czyli	potra-
wa	z	wędzonego	łososia	z	dodatkiem	salsy	
z	mango.	Brzmi	intrygująco	i	na	pewno	war-
to	spróbować.	Oczywiście	łączenie	różnych	
smaków	i	przepisów	znane	jest	od	dawna.	
Przecież	kuchnie	dawnych	krajów	kolonial-
nych	pełne	są	potraw	będących	mieszanką	
kuchni	rodzimej	i	innego	narodu.

Kuchnia	EUROPEJSKA:	opinię	najbardziej	wyrafino-
wanej	w	Europie	ma	kuchnia	francuska,	zwłaszcza	tak	zwana	
HAUTE	 CUISINE,	 czyli	 kuchnia	 wysoka,	 gdzie	 panuje	 arty-
styczna	forma	przygotowania.	Kuchnia	włoska,	bardzo	boga-
ta	i	bazująca	na	wspaniałych	składnikach,	znana	jest	przede	
wszystkim	ze	znakomitych	makaronów	i	pizzy.	Kuchnia	hisz-
pańska	i	portugalska	to	przede	wszystkim	owoce	morza.

Kuchnia	AZJATYCKA:	łączy	potrawy	od	Indii	do	Chin	
i	Japonii.	Kuchnia	indyjska	ma	wiele	zróżnicowanych	potraw	
wegetariańskich	oraz	wykorzystuje	 liczne	przyprawy	 jak	cy-
namon,	gałkę	muszkatołową,	imbir,	kurkumę,	kardamon,	sza-
fran.	Z	południowych	Indii	pochodzą	takie	potrawy	jak	DOSE	
-	naleśniki	czy	IDLI	-	ciastka	ryżowe.	Kuchnia	kantońska	jest	
najbardziej	znaną	na	świecie	odmianą	kuchni	chińskiej	 -	ale	
z	 Państwa	Środka	pochodzi	 też	 kuchnia	mandaryńska,	 któ-
rej	specjalnością	 jest	kaczka	po	pekińsku.	Odmienne	smaki	
spotkamy	w	kuchni	tajskiej,	gdzie	wykorzystuje	się	NAM	PLA	
czyli	fermentowany	sos	rybny.

Tekst:	Bianca-Beata Kotoro Tekst:	Grzegorz Kotoro 

CZĘŚĆ	1
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Kuchnia	AFRYKAŃSKA: 
opiera	się	na	 łatwo	dostępnych,	
naturalnych	 składnikach.	 Są	 to	
przede	wszystkim	owoce,	warzy-
wa,	zboża	 i	mięso.	Typowe	afry-
kańskie	 danie	 składa	 się	 głów-
nie	 z	 warzyw	 -	 zawiera	 błonnik,	
skrobię,	witaminy.	W	odróżnieniu	
od	polskiego	codziennego	odży-
wiania,	nie	używa	się	w	tej	kuchni	
białego	cukru	i	żadnych	przetwo-
rzonych	 składników.	 Większość	
potraw	 przygotowywanych	 na	
tym	kontynencie	to	dania	pikant-
ne,	mocno	 przyprawione.	Dania	
bazują	 głównie	 na:	 sorgo,	 pro-
so,	 kokosie,	 bananach,	 manioku	
(bulwy	przypominają	nieco	ziem-
niaki	-	to	najpopularniejsza	rośli-
na	 uprawna	Afryki,	 z	 której	 robi	
się	mąkę,	olej,	alkohol,	stosuje	się	
jako	przyprawę,	a	także	zjada	na	
surowo)	oraz	pochrzyn	 -	 to	 rów-
nież	warzywo	bulwiaste,	podob-
ne	 do	 naszego	 ziemniaka	 i	 tak	
też	jest	przyrządzane	-	gotowane	
lub	pieczone,	może	być	głównym	
składnikiem	potrawy	FUFU.

Pamiętajmy	 jednak,	 że	 specjal-
ności	 lokalnej	 kuchni	 uważane	
w	 danym	 regionie	 za	 przysmak,	
przybyszowi	mogą	wydawać	 się	
„dziwne”.	 Jak	 zapatrujecie	 się	
Państwo	 na	 danie	 z	 wędzonym	
świńskim	 uchem	 z	 białą	 fasolą	
pochodzące	 z	 Litwy?	 Czy	 pasz-
tet	z	gęsich	wątróbek	(foie	gras),	

ślimaki	czy	żabie	udka	prosto	z	Francji?	A	może	solo-
ne	jajka	bardzo	długo	marynowane	w	soku	z	limonki	
z	kuchni	kantońskiej?

Mamy	 też	 różne	ograniczenia	 i	 nakazy	dotyczące	
jedzenia	w	religiach.	

ŻYWNOŚĆ	 KOSZERNA	 -	 zasady	 dotyczące	
jedzenia	 w	 prawie	 żydowskim	 są	 bardzo	 szczegóło-
we.	Żydom	nie	wolno	jeść	wieprzowiny,	zwierząt	wod-
nych	nieposiadających	płetw	lub	łusek	(więc	rekin	nie	
jest	koszerny).	Nie	można	też	w	jednym	daniu	 łączyć	
pokarmów	 mlecznych	 i	 mięsnych	 (a	 więc	 klasycznie	
przygotowana	włoska	 lazania	 także	 nie	 jest	 potrawą	
koszerną).

HALAL -	 zasady	 islamu	 zabraniają	 spożywania	 al-
koholu	oraz	krwi	i	produktów	na	bazie	krwi.	Zwierzę-
ta	rzeźne	muszą	być	zabijane	w	taki	sposób,	aby	cała	
krew	wypłynęła	z	ich	ciał.

HINDUIZM	-	oczywiście	nie	wszyscy	hindusi	są	wegetarianami,	
ale	krowa	jest	dla	nich	zwierzęciem	świętym,	toteż	spożywanie	wo-
łowiny	jest	dla	nich	niedopuszczalne.

BUDDYZM	 -	 zakłada,	 że	 człowiek	 religijny	powinien	dążyć	do	
harmonii	 świata	 wewnętrznego	 z	 zewnętrznym.	 Jest	 to	 możliwe	
między	 innymi	 poprzez	 redukcję	 swoich	 potrzeb	 żywieniowych,	
wyeliminowaniu	z	 jadłospisu	pokarmów	pochodzenia	zwierzęcego	
na	rzecz	pokarmów	roślinnych.	Białko	zwierzęce	zastępowane	jest	
przez	soję.	Znana	na	świecie	kuchnia	wegetariańska	właśnie	w	 tej	
religii	znalazła	swoje	podwaliny.

TAOIZM	-	znalazł	swych	wyznawców	na	terenie	Chin	i	Japonii.	Ta	
religia	upatruje	doskonałości	duchowej	i	cielesnej	człowieka	w	rów-
nowadze	sił	Ying	i	Yan.	Źródłem	siły	Yan	jest	mięso,	a	siły	Ying	wa-
rzywa.	 Bardzo	ważne	 jest	 według	 kanonów	 tej	 religii	 zachowanie	
równowagi	 tych	 składników	w	posiłkach,	 ponieważ	 ona	 jest	 gwa-
rantem	zdrowia	psychicznego	 i	fizycznego.	Taoiści	uznają	pięć	za-
kazów:	 zabijania,	 kłamstwa,	 zdrady,	 kradzieży	 oraz	 picia	wina.	Na	
całym	świecie	znana	jest	kuchnia	tych	obszarów	i	przyciąga	coraz	to	
nową	liczbę	smakoszy.

CHRZEŚCIJAŃSTWO	-	w	kwestii	odżywiania	kieruje	się	wi-
dzeniem	św.	Pawła,	któremu	Bóg	pokazał	chustę	spadającą	z	nie-
ba,	na	której	ukazał	wizerunki	wszelkich	zwierzą	i	roślin.	Stąd	religia	
chrześcijańska	traktuje	pokarm	jako	dar	od	Boga	dla	ludzi.	Jednak	
w	ich	spożywaniu	zaleca	umiar.	Chrześcijaństwo	jest	religią	propa-
gującą	posty	i	wyrzeczenia,	szczególnie	w	okresie	Adwentu	i	Wiel-
kiego	Postu.	■

Najbardziej niebezpiecznym przysmakiem na 
świecie jest japońska ryba FUGU. Jej niektó-
re narządy wewnętrzne i skóra zawierają silną 
truciznę, toteż przygotować ją mogą wyłącz-
nie licencjonowani kucharze.

W RPA popularne są hodowle strusi. Ich 
mięso jest bardzo zdrowe (bogate w białko) 
i dość chude - a przy tym w smaku bardziej 
przypomina cielęcinę lub wołowinę niż drób.

Pokarmem podstawowym w całej Azji jest 
RYŻ - to tam znajduje się 90% światowych 
upraw tego zboża, którego istnieje aż 15000 
różnych odmian!

Ciekawostki
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Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

FALBANY!
Falbany, falbanki - to hit tego sezonu. 

Są bardzo ozdobne i efektowne, dodają 
uroku zwykłym prostym ubraniom. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że są bardzo 
kobiece. Falbanka w dobrym miejscu 
może świetnie przykryć woreczek sto-
mijny! Oto moje falbankowe propozycje.

Prosty,	amarantowy	płasz-
czyk	z	rękawami	zdobionymi	
falbanami	nabiera	zupełnie	
innego	 charakteru	 nie	 po-
zbawiając	go	jednocześnie	
klasy	 i	 elegancji.	 Narzu-
cony	 na	 zwykłą,	 małą,	
czarną	 nada	 jej	 szyku,	
a	 założony	 do	 jeansów	
lub	 skórzanych	 spodni	
doda	im	elegancji.

Amarant	 to	 bardzo	 mod-
ny	kolor	 tego	 lata.	Tu	bluzka	
ozdobiona	 dwoma	 rzędami	
falbaneczek	zamiast	rękawów	
-	 wyglada	 to	 bardzo	 ozdob-
nie	 i	 efektownie.	 Taka	 blu-
zeczka	 z	 jeansowymi	 dzwo-
nami	 i	dodatkami	to	dobry	
pomysł	na	letnią	imprezę.

Limonkowa,	koronkowa	sukien-
ka	z	dekoltem	ozdobionym	fal-
baną	 to	 klasyka	 hiszpańskiej	
tradycji.	 Falbana	 można	
regulować	 dekolt	 i	 od-
krywać	 ramiona.	 Z	 ama-
rantowymi	 szpilkami	
i	torebką	-	serduszkiem	
to	 idealny	 pomysł	 na	
letnią	randkę!

Kolorowa,	 jedwabna	
tunika	wykończona	fal-
baną	 świetnie	 spraw-
dzi	 się	 w	 tańcu.	 Pa-
miętajmy,	że	falbany	
pięknie	układają	 sie	
w	 ruchu,	 dlatego	
wszystkie	 kostiumy	
tancerek	 flamenco	
i	 passo	 doble	 wy-
kończone	 są	 wła-
śnie	 falbankami.	
Skorzystajmy	 więc	
z	 ich	 doświadczenia	
i	 ruszajmy	w	tan!	We-
sołej	zabawy!

1

2

3

4
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Wybrane stylizacje będzie można obejrzeć niebawem na kanale 
STOMAlife na YOU TUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCASbzN0doHFGsAk9tlJwi0Q

UBRANIA
w kratkę

Krata to klasyczny wzór obecny
w modzie od zawsze. Krata 
jest ponadczasowa, elegancka 
i efektowna. Krata też świet-
nie kamufluje. Chcesz odwrócić 
uwagę od woreczka stomijnego  
lub pewnych mankamentów  
figury, zastosuj ją w stroju.

1

2

3

4

Sportowy,	 letni	 garnitur	 w	 krat-
kę	-	lekki	i	efektowny.	Można	go	
nosić	 z	 białym	 T-shirtem	 i	 bia-
łymi	 trampkami	 w	 stylu	 casu-
alowym.	 Z	 białą	 koszulą,	 kra-
watem	 i	 eleganckimi	 butami	
można	założyć	 taki	garnitur	np.	
na	garden	party.

Marynarka	 w	 kratę	 ozdobiona	 po-
szetką	plus	jasne	spodnie	i	pantofle	
-	koniecznie	bez	skarpetek!	-	to	ca-
sualowy	strój	na	spacer	po	sopoc-
kim	molo	i	nie	tylko.	Taką	marynar-
kę	można	 też	 założyć	 do	 jeansów	
czy	bermudów.

Granatowa	 koszula	
w	 białą	 kratkę	 zarzuco-
na	na	t-shirt	może	zastąpić	
bluzę	 lub	 sweter,	 szczegól-
nie	podczas	upałów.	Tu	z		ber-
mudami,	ale	można	założyć	do	
niej	eleganckie	spodnie	i	strój	
z	koszulą	w	kratę	nabierze	in-
nego	charakteru.

Klasyczna	 czerwona	
krata,	 zawsze	 modna	
i	 	 efektowna.	 To	 stylizacja	
trochę	 w	 stylu	 punk,	 prze-
wrotna,	bo	z	bermudami	 i	kra-
watem	 -	 to	 pomysł	 dla	 lubią-
cych	bawić	się	modą	panów!
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 NAJCZĘSTSZE	PROBLEMY

Na	grzbietach	rąk	spotykamy	się	przeważnie	z	trze-
ma	rodzajami	defektów	kosmetycznych.

Po pierwsze	–	skóra,	podobnie	jak	na	twarzy,	ma	
tendencję	do	wiotczenia,	utraty	 jędrności,	prze-
suszania	się	i	marszczenia.	W	celu	jej	rewitalizacji	
można	 stosować	 różne	 formy	mezoterapii	 (igło-
wa,	 mikroigłowa,	 osoczem	 bogatopłytkowym),	
peelingi	oraz	frakcyjne	procedury	laserowe.

Po drugie	–	na	grzbietach	rąk	z	czasem	zaczynają	
pojawiać	się	przebarwienia,	najczęściej	pod	po-
stacią	plam	soczewicowatych,	zwanych	starczymi.	
Można	się	ich	pozbyć	różnymi	sposobami,	ale	do	
najskuteczniejszych	należą	lasery,	urządzenia	IPL	
oraz	peelingi

Po trzecie	–	w	pewnym	wieku	dużym	problemem	
stają	się	ubytki	tkanki	łącznej,	które	powodują	po-
wstawanie	na	grzbietach	rąk	zagłębień	pomiędzy	
ścięgnami.	Ścięgna	oraz	żyły	stają	się	coraz	bar-
dziej	 widoczne.	 Aby	 temu	 zapobiec	 stosuje	 się	
powszechnie	 tzw.	 wypełniacze	 tkankowe	 –	 naj-
częściej	hydroksyapatyt	wapnia	oraz	kwas	hialu-
ronowy.

Rewitalizacji	możemy	poddawać	całą	powierzchnię	
grzbietów	dłoni	(od	nadgarstka	do	kostek),	jak	rów-
nież	grzbiety	palców.	Decyzję	o	 tym,	 który	 zabieg	
najlepiej	 wybrać	 warto	 jest	 oczywiście	 podjąć	 po	
konsultacji	z	lekarzem.

Szybkość	z	jaką	starzeje	się	nasza	skóra,	również	ta	na	dło-
niach,	 zależy	 od	wielu	 czynników.	Wpływ	 na	 to	mają	m.in.	
geny,	rodzaj	wykonywanej	pracy,	ekspozycja	na	światło	sło-
neczne,	używki	(w	szczególności	tytoń	i	alkohol)	oraz	sposób,	
w	 jaki	 ją	na	co	dzień	pielęgnujemy.	Dla	 skóry	niekorzystne	
są	 także	 wszelkie	 gwałtowne	 zmiany	 temperatury,	 wilgoć,	
wiatr,	detergenty	oraz	brud	i	zanieczyszczenia,	z	którymi	na	
co	dzień	się	stykamy.

1

2

3

Rewitalizacja 
grzbietów dłoni

Tekst:	Przemysław Styczeń
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MEZOTERAPIA	IGŁOWA 

Mezoterapia	igłowa	jest	jednym	z	naj-
popularniejszych	 zabiegów	 medycyny	
estetycznej.	Polega	na	dostarczaniu	do	
skóry	 kwasu	 hialuronowego	 oraz	 sub-
stancji	odżywczych,	takich	jak	witaminy,	
aminokwasy,	 mikroelementy,	 polinu-
kleotydy	 czy	 peptydy	 biomimetyczne.	
Odbywa	 się	 to	 przy	 użyciu	 strzykawki	
i	igły	lub	specjalnego	pistoletu	do	me-
zoterapii.

Pokonanie	 bariery	 naskórkowej	 po-
przez	 iniekcję	 pozwala	 na	 uzyskanie	
szybkich	 efektów	 rewitalizacyjnych.	
Składniki	aktywne	zastosowanego	pre-
paratu	mają	możliwość	szybkiego	dzia-
łania,	ponieważ	wstrzykiwane	są	bezpo-
średnio	do	skóry	właściwej,	o	zapewnia	
ich	optymalną	dostępność	i	stężenie.

Zabiegi	 mezoterapii	 igłowej	 stoso-
wane	w	 biorewitalizacji	 skóry	 wykorzy-
stują	dwa	 różne	mechanizmy	działania.	
Pierwszym	z	nich	jest	działanie	substan-
cji	aktywnych	wstrzykiwanych	do	skóry.	
Drugim	–	efekt	ogniskowego	gojenia	się	
skóry	 i	 jej	 autoregeneracji	 po	 licznych	
nakłuciach,	do	których	dochodzi	w	trak-
cie	zabiegu.	

OSOCZE	BOGATOPŁYTKOWE

Mezoterapia	osoczem	bogatopłytko-
wym	wykorzystuje	specyficzny	preparat	
otrzymywany	 z	 własnej	 krwi	 pacjenta.	
Jest	 to	 stężona	 zawiesina	 płytek	 krwi	
w	stosunkowo	niewielkiej	objętości	oso-
cza	(przeważnie	kilka	centymetrów	sze-
ściennych).	

Osocze	 bogatopłytkowe,	 określane	
czasami	 mianem	 „wampirzego	 liftin-
gu”,	 posiada	 udowodnione	 właściwo-
ści	 korzystnej	 biostymulacji	 komórek	
skóry,	w	tym	fibroblastów,	do	produkcji	
nowych	włókien	kolagenowych	i	elasty-
ny	oraz	 tworzenia	 sieci	nowych	naczyń	
krwionośnych	w	skórze.

Czynniki	 wzrostu	 uwalniane	 z	 płytek	
krwi	 znajdujących	 się	 w	 osoczu	 przy-
spieszają	dzielenie,	 rozwój	 i	 różnicowa-
nie	się	komórek.	Stymulują	komórki	ma-
cierzyste	oraz	fibroblasty	znajdujące	się	
w	skórze	i	pobudzają	tworzenie	się	kola-
genu	oraz	macierzy	międzykomórkowej.	
Czynniki	wzrostu	inicjują	i	przyśpieszają	
procesy	 regeneracji	 i	 odbudowy	 skóry	
promując	naturalne,	ozdrowieńcze	me-
chanizmy	naszego	organizmu.

Płytkowe	czynniki	wzrostu	mają	o	wie-

le	 silniejsze	 działanie	 niż	 jakikolwiek	
seryjnie	 produkowany	 preparat,	 dlate-
go	 skuteczność	osocza	ocenia	 się	 jako	
większą	 w	 porównaniu	 do	 tradycyjnej	
mezoterapii	 igłowej.	 Natomiast	 kok-
tajle	do	mezoterapii,	 których	głównym	
składnikiem	jest	kwas	hialuronowy,	mają	
bezsprzecznie	silniejsze	działanie	nawil-
żające	skórę.

ZABIEGI	„SKINBOOSTERS”

Istotą	 klasycznej	 mezoterapii	 igło-
wej	jest	podawanie	preparatów	bardzo	
płytko,	 do	 powierzchniowych	 warstw	
skóry,	 na	 tzw.	 „grudkę”.	 Stosowany	
w	 tych	 zabiegach	 kwas	 hialuronowy	
jest	 identyczny	 z	 tym,	 jaki	 znajduje	 się	
w	skórze	 i	nie	 jest	on	w	żaden	sposób	
modyfikowany	chemicznie,	czyli	nie	jest	
sieciowany.

Interesującą	 odmianą	 mezoterapii	
igłowej	są	tzw.	zabiegi	głębokiej	mezo-
terapii	 „skinboosters”,	 które	 wykonuje	
się	przy	użyciu	lekko	zmodyfikowanego	
(usieciowanego)	 kwasu	 hialuronowego.	
Przykładem	 preparatu	 zawierającego	
taki	kwas	jest	preparat	Restylane	Vital.

Zastosowanie	 nieznacznie	 usieciowa-
nego	 kwasu	 hialuronowego	 pozwala	
na	 zmniejszenie	 liczby	potrzebnych	 za-
biegów	 oraz	 uzyskanie	 dodatkowego,	
niewielkiego	 efektu	 wolumetrycznego	
(objętościowego),	który	najczęściej	 jest	
bardzo	 korzystny	 dla	 wyglądu	 grzbie-
tów	 rąk.	 Preparaty	 tego	 typu	 można	
podawać	nie	 tylko	za	pomocą	 igły,	ale	
także	za	pomocą	kaniuli	 (na	grzbietach	
palców	–	tylko	za	pomocą	igły).

MEZOTERAPIA	MIKROIGŁOWA

Mezoterapia	mikroigłowa	 to	metoda	
kontrolowanego	uszkodzenia	skóry	po-
przez	jej	mechaniczne,	bardzo	intensyw-
ne	nakłuwanie.	Używa	się	do	tego	celu	
różnych	narzędzi	(najczęściej	urządzenia	
Dermapen)	i	różnych	długości	igieł.

Nakłuwanie	 skóry	 powoduje	 w	 jej	
obrębie	mikrourazy	 i	mikrokrwawienia.	
Podczas	 zabiegu	 krew	 wydostaje	 się	
z	 uszkodzonych	 naczyń	 krwionośnych,	
a	zawarte	w	niej	płytki	krwi	ulegają	akty-
wacji.	W	wyniku	tego	dochodzi	do	uwal-
niania	 z	 nich	 czynników	wzrostu,	 które	
mają	 kluczowe	 znaczenie	 w	 procesie	
regeneracji	tkanek.

Proces	 regeneracji	 skóry,	 jej	 przebu-
dowy	i	tworzenia	się	nowego	kolagenu	

trwa	–	podobnie	jak	po	każdym	zabiegu	
mezoterapeutycznym	–	przez	okres	kil-
ku	tygodni.	Szybko	gojący	się	naskórek	
sprawia	 natomiast,	 że	 wszystkie	 etapy	
procesu	 odnowy	 skóry,	 zapoczątkowa-
ne	nakłuwaniem,	odbywają	się	w	opty-
malnych	warunkach.

W	każdym	 rodzaju	mezoterapii	 pod-
stawą	sukcesu	jest	zaplanowanie	i	wyko-
nanie	serii	3-6	zabiegów	przy	zachowa-
niu	określonej	ich	częstotliwości	(co	2-6	
tygodni).

GŁĘBOKIE	PEELINGI	MEDYCZNE

Głębokie	 peelingi	 to	 zabiegi,	 które	
najczęściej	 przebiegają	 ze	 znacznym	
złuszczaniem	 się	 naskórka.	 Może	 być	
ono	mniej	lub	bardziej	nasilone	i	zależy	
od	 rodzaju	 zastosowanego	 preparatu	
oraz	intensywności	zabiegu.

W	 peelingach	 medycznych	 najczę-
ściej	 wykorzystywanymi	 substancjami	
są	kwasy	owocowe,	polihydroksykwasy	
(takie	 jak	 np.	 kwas	glikolowy,	mlekowy	
lub	salicylowy)	oraz	kwas	trichloroctowy	
(TCA).

Kontrolowane	 złuszczanie	 naskórka	
jest	bardzo	korzystne	dla	skóry	–	oczysz-
cza	 ją,	 poprawia	 wygląd,	 wygładza	
i	ujednolica	koloryt.	Peelingi	pozwalają	
na	usunięcie	płytkich	 zaskórników,	 roz-
jaśniają	 powierzchowne	 przebarwienia,	
usuwają	z	naskórka	substancje	toksycz-
ne	oraz	pozostałości	po	kosmetykach.	

ABLACYJNE	LASERY	FRAKCYJNE

Ablacyjne	 lasery	 frakcyjne	 (np.	 laser	
CO	2	lub	laser	Er:Yag)	są	jednymi	z	naj-
popularniejszych	 i	 najbardziej	 skutecz-
nych	 laserów	 stosowanych	 w	 medycy-
nie	estetycznej.	Ich	działanie	polega	na	
kontrolowanym	 uszkodzeniu	 skóry	 za	
pomocą	światła	laserowego,	które	wni-
ka	w	jej	głąb	i	jest	pochłaniane	przez	za-
wartą	w	komórkach	wodę.	Powoduje	to	
ich	 przegrzanie,	 uszkodzenie	 i	 następ-
czą	stymulację	procesów	naprawczych,	
które	prowadzą	do	wytworzenia	się	no-
wych	komórek	i	nowego	kolagenu.

Laser	frakcyjny	nie	uszkadza	skóry	na	
całej	 powierzchni,	 ale	 tylko	 ją	 „dziur-
kuje”.	 Poszczególne	 „kolumny”	 uszko-
dzonych	 komórek	 otoczone	 są	 więc	
nieuszkodzoną	 tkanką,	 co	 przyspiesza	
regenerację	i	znacznie	zwiększa	bezpie-
czeństwo	zabiegu.
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Frakcyjny	laser	ablacyjny	intensywnie	
stymuluje	 produkcję	 włókien	 kolage-
nowych	 i	 elastyny.	 Dodatkowo	 powo-
duje	 złuszczanie	 się	 naskórka.	 Oba	 te	
mechanizmy	 działania	 czynią	 z	 niego	
bardzo	skuteczne	narzędzie	w	walce	ze	
starzeniem	 się	 skóry.	 Korzystne	 efekty	
widoczne	 są	 już	 przeważnie	 po	 pierw-
szym	zabiegu,	chociaż	dla	optymalnego	
efektu	potrzeba	ich	około	2-3.

NIEABLACYJNE	LASERY	FRAKCYJNE

Nieablacyjne	 lasery	 frakcyjne	 (np.	 la-
ser	Nd:Yag	 lub	 laser	 Er:Glass)	 to	 coraz	
bardziej	 popularne	 urządzenia,	 wyko-
rzystywane	 często	 w	 salonach	 kosme-
tologicznych.	 Przykładem	 popularnej	
procedury	nieablacyjnej	jest	np.	zabieg	
ClearLift	wykonywany	przy	użyciu	plat-
formy	laserowej	Alma	Harmony	XL	Pro.

Lasery	 nieablacyjne	 powodują	 po-
wolną	 przebudowę	 skóry	 i	 stopniowo	
zwiększają	 produkcję	 kolagenu.	 Mogą	
penetrować	na	różne	głębokości	skóry,	
a	w	trakcie	jednego	zabiegu	działać	na	
różnych	jej	poziomach.

Nieablacyjne	lasery	frakcyjne	nie	po-
wodują	uszkodzenia	naskórka,	co	spra-
wia,	 że	 zabieg	 jest	 bardzo	 bezpieczny	
i	 praktycznie	 bezbolesny.	Nie	wymaga	
on	 żadnego	 znieczulenia.	 Pozwala	 na	
natychmiastowy	 powrót	 do	 codzien-
nych	aktywności,	ponieważ	nie	pozosta-

wia	po	sobie	prawie	żadnych	śladów	na	
powierzchni	 skóry,	 poza	 ewentualnym	
lekkim	jej	zaróżowieniem.

LASERY	I	URZĄDZENIA	IPL	
–	NA	PRZEBARWIENIA

Do	 usuwania	 przebarwień	 skórnych,	
poza	 peelingami,	 wykorzystuje	 się	 po-
wszechnie	 lasery	 oraz	 urządzenia	 IPL.	
Mają	 one	 tak	 dobraną	 długość	 fali	
świetlnej,	 że	 oddziałuje	 ona	 selektyw-
nie	tylko	na	wybrane	miejsca,	w	których	
zgromadzona	 jest	 melanina	 –	 barwnik	
odpowiadający	 za	 widoczne	 na	 skórze	
plamy	i	przebarwienia.

Energia	 wiązki	 świetlnej	 rozbija	 czą-
steczki	barwnika	na	mniejsze	 fragmen-
ty,	 które	 następnie	 są	 usuwanie	 przez	
komórki	żerne	organizmu.	Powoduje	to	
stopniowe	znikanie	przebarwień.

Dzięki	 swojej	 selektywności,	 zabiegi	
laserowe	oraz	 IPL	 są	bardzo	 skuteczne	
i	 posiadają	 stosunkowo	duży	margines	
bezpieczeństwa.

HYDROKSYAPATYT	WAPNIA

Hydroksyapatyt	 wapnia	 to	 synte-
tyczny	 materiał	 biologiczny	 stosowany	
w	medycynie	 estetycznej	 od	wielu	 lat.	
W	 preparatach	 dostępnych	 na	 ryn-
ku	 znajduje	 się	 30%	 hydroksyapatytu	

Zapraszam:	

www.drstyczen.pl, www.mezoterapia.pl 

 www.facebook.com/DrStyczen

wapnia	oraz	70%	żelu	nośnego.	Żelowy	
nośnik	 preparatu,	 zawierający	 głównie	
karboksymetylocelulozę	 sodową,	 po-
woduje	 natychmiastowy	 efekt	 wypeł-
nienia	 widoczny	 od	 razu	 po	 zabiegu.	
Po	 około	 3-4	 miesiącach	 od	 podania,	
żel	zostaje	całkowicie	usunięty	z	organi-
zmu	i	znika,	a	jego	miejsce	zajmuje	nowy	
kolagen	produkowany	przez	fibroblasty	
stymulowane	przez	substancję	aktywną	
preparatu	–	hydroksyapatyt.

Produkcja	nowego	kolagenu	odbywa	
się	 wokół	 mikrogranulek	 hydroksyapa-
tytu	 wapnia.	 Tworzą	 one	 w	 tkankach	
„rusztowanie”	dla	nowych	włókien	kola-
genowych	i	są	swoistym	czynnikiem	sty-
mulującym	ich	produkcję.	Dzięki	zacho-
dzącemu	procesowi	produkcji	kolagenu	
skóra	na	grzbietach	rąk	ulega	pogrubie-
niu	i	wzmocnieniu.

Efekty	zabiegu	przy	zastosowaniu	hy-
droksyapatytu	wapnia	trwają	dłużej,	niż	
ma	to	miejsce	w	przypadku	kwasu	hia-
luronowego.	 Utrzymują	 się	 przeważnie	
przez	okres	12-18	miesięcy.	■

Jeśli dbamy o swoją 
twarz i starannie ją pielę-
gnujemy, a zapominamy 
o szyi i grzbietach rąk, to 
z biegiem czasu dyspro-
porcja w ich wyglądzie 
może stać się bardzo wy-
raźna. Dlatego zabiegi na 
grzbiety rąk warto pla-
nować jak najwcześniej, 
gdyż profilaktyka jest tu-
taj jak zawsze podstawą 
sukcesu.

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

ReGeneRaCJa 
tkankI

Pressfit to innowacyjny implant  
stanowiący przełom w leczeniu przetok.

Naturalne włókna kolagenowe  
łatwo zespalają się z tkanką pacjenta. 

Kształt i budowa implantu  
zapewniają doskonałe dopasowanie 

do rozmiarów przetoki.

Wprowadzany jest metodą 
wciskową (press-fit).

Znacznie przyśpiesza proces 
zrastania się kanału przetoki.

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

KSZTAŁT ZAPEWNIAJĄCY STABILNOŚĆ  
I  BL ISKI  KONTAKT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 

ROZWIĄZANIA 
W DZIEDZINIE 

BIOMECHANIKI

ZatyCZka 
pRZetokI odbytu

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

WYPEŁNIONY KOrPuS
PrZECIWdZIAŁANIE rOTACJI

PrZECIWdZIAŁANIE ZAPAdANIu

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI
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PORTIER	-	osoba,	która	może	otwierać	drzwi	do	hotelu,	
wnieść	bagaże,	pokazać	pokój,	a	nawet	odprowadzić	
samochód	na	parking.	Nie	 rezygnujmy	 z	 jego	 usług,	
pozwólmy	wykonać	mu	swoją	pracę.	Gdy	pokaże	nam	
pokój,	będziemy	mieć	chwilę	by	sprawdzić	czy	wszyst-
ko	się	w	nim	zgadza	i	ewentualnie	poprosić	o	zmianę	
na	odpowiedniejszy.	Portier	przekaże	tę	informację	do	
recepcji	i	pomoże	z	przeniesieniem	rzeczy.

Strój	to	kwestia,	o	której	często	się	zapomina,	zwłasz-
cza	gdy	przebywa	się	na	wakacjach.	W	swoim	pokoju	
możemy	być	ubrani	lub	rozebrani,	jak	chcemy.	Pamię-
tajmy	 tylko	by	przed	otwarciem	drzwi	przywrócić	 się	
do	 publicznie	 dopuszczalnego	 stanu.	 W	 przestrze-
niach	wspólnych	nosimy	strój	taki,	 jaki	byśmy	założyli	
będąc	gośćmi	w	czyimś	domu.

Lato	to	wzmożony	okres	wyjazdów	i	korzysta-
nia	 z	 hoteli	 oraz	 pensjonatów.	 Często	mamy	
wątpliwości,	 jak	się	zachować	w	nietypowych	
sytuacjach,	zwłaszcza	gdy	w	hotelach	sypiamy	
sporadycznie.	Pojawia	się	kilka	pytań:	w	czym	
może	 pomóc	 recepcja,	 czy	 powinniśmy	 i	 jak	
wręczać	napiwki	albo	jak	się	ubrać	na	śniada-
nie.

Pamiętajmy,	 że	 w	 hotelu	 jesteśmy	 gośćmi	
i	 obowiązują	 nas	 wszelkie	 zasady	 uprzejmo-
ści,	 jakie	 powinniśmy	 stosować	 przebywając	
w	gościnie	w	 jakimkolwiek	domu.	Nie	należy	
przyjmować	 jednak	 postawy	 przepraszającej	
i	 unikającej	 za	wszelką	 cenę	 konfrontacji.	 Je-
steśmy	 bowiem	 też	 klientami	 i	 mamy	 prawo	
oczekiwać	jakości	usług	na	poziomie	adekwat-
nym	do	ceny.	Połączenie	naszej	asertywności	
z	uprzejmością	gwarantuje	najlepsze	efekty.

Będąc wymagającym nie zapominajmy 
o uprzejmości.

Hotelowy gośśsc!

Tekst:	Bianca-Beata Kotoro
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POSTAW NA DOBRE MANIERY!
Zostań ambasadorem uprzejmości  

i poprawnego zachowania wszędzie 
tam, gdzie jesteś w śród ludzi:  

w pracy, w domu, w podróży, na 
spotkaniu towarzyskim.

Kiedy	 hotel	ma	 SPA,	 basen,	 sauny	 czy	 siłownię,	 nie	 da	
się	uniknąć	wychodzenia	z	pokoju	w	szlafroku,	czy	stroju	
sportowym,	ale	już	wychodzenie	w	samych	kąpielówkach	
czy	kostiumie	kąpielowym	jest	niedopuszczalnym	zacho-
waniem.

Gdy	zamierzamy	skorzystać	z	hotelowej	kawiarni	 lub	re-
stauracji	najpierw	przebierzmy	się	w	odpowiednie	ubra-
nie.	W	wysokiej	 klasy	 restauracjach,	 nawet	 hotelowych,	
należy	 ubierać	 się	 klasycznie.	Na	 kolację	mężczyzna	 za-
kłada	 więc	 koszulę,	 a	 nawet	 marynarkę	 a	 kobieta	 strój	
elegancki	a	nie	plażową	sukienkę	czy	strój	gimnastyczny.

Dostosowanie	swojego	ubioru	do	zwyczajów	panujących	
w	restauracji	i	kawiarni	to	jedno.	Ważne	jest	też	przestrze-
ganie	 tam	 pozostałych	 zasad.	 Przede	 wszystkim	 należy	
zachować	spokój	i	nie	rozmawiać	zbyt	głośno,	inni	też	tam	
są.	Jeśli	będziemy	musieli	zabrać	ze	sobą	telefon	komór-
kowy,	 należy	 go	wyciszyć.	 Nie	 wolno	 kłaść	 go	 na	 stole	
i	nie	rozmawia	się	przez	niego	przy	innych.	Jeśli	będziemy	
musieli	 odebrać	 telefon,	 zróbmy	 to	 dyskretnie	 i	 rozma-
wiajmy	na	zewnątrz,	nie	przy	stole.

Rodzice	odpowiadają	 za	 swoje	dzieci	 i	 powinni	 zadbać,	
żeby	 przestrzegały	 panujących	 reguł.	 Niezależnie	 od	
naszych	 metod	 wychowawczych,	 przebywając	 w	 hotelu	
musimy	 się	 dostosować	 do	 panujących	 zasad	 i	 zadbać	
o	to,	by	nasze	dzieci	nie	zakłócały	spokoju	innych	gości.	
To	samo	dotyczy	zachowania	ciszy	w	pokojach	czy	na	ko-
rytarzach.	Inne	osoby	starają	się	tam	wypocząć,	dlatego	
należy	 ograniczyć	 wszelkie	 imprezy	 do	 miejsc	 do	 tego	
przeznaczonych.

Szwedzki	 stół	 na	 śniadanie	 to	 jedna	 z	 przyjemniejszych	
atrakcji	hotelowych.	Świeże	pieczywo,	wybór	serów	i	wę-
dlin,	a	w	dobrych	hotelach	też	jajka	przyrządzone	wedle	
życzenia.	Może	się	zdarzyć,	że	będziemy	chcieli	spróbo-
wać	wszystkiego.	Rzecz	jasna	wszystko	nie	zmieści	się	na	
jednym	talerzu.	Nie	nakładajmy	sobie	na	dwa	lub	nawet	
trzy	 talerze!	Wkładajmy	klasyczne	porcje	 i	potem	ewen-
tualne	 dokładki.	Wygląda	 to	 o	 wiele	 lepiej	 niż	 kopczyk	
jedzenia.

Częstym	 dylematem	 jest	 kwestia	 wynoszenia	 jedzenia	
z	restauracji.	Zwłaszcza	gdy	się	gdzieś	wybieramy	po	śnia-
daniu,	pojawia	się	chęć	by	zrobić	sobie	kilka	kanapek	na	
wynos.	Nie	jest	to	kulturalne	i	mile	widziane,	a	w	niektó-
rych	obiektach	wręcz	zakazane.	Jeśli	nie	będziemy	mogli	
zjeść	na	miejscu,	poprośmy	w	recepcji	o	room	service	lub	

o	przygotowanie	suchego	prowiantu	na	wynos.	W	restauracji	
z	przyjemnością	go	przygotują.	Ta	opcja	bardzo	przydaje	się	
gdy	musimy	opuścić	hotel	jeszcze	przed	początkiem	śniada-
nia.

Za	 dobrze	wykonane	 usługi	 chcemy	 zazwyczaj	 wręczyć	 ob-
słudze	 hotelu	 napiwek,	 ale	 nie	 zawsze	wiemy	 jak	 to	 zrobić.	
Portierowi	można	go	dać	zaraz	po	wniesieniu	bagaży.	Kwota	
5-10	zł	będzie	odpowiednia	i	wystarczająca.	Gdybyśmy	chcieli	
natomiast	 nagrodzić	 pokojówki	 za	 ich	 pracę	 również	może-
my	to	zrobić.	Są	na	to	dwie	metody.	Możemy	zostawić	liścik	
wyjaśniający	i	napiwek	na	stoliku	w	pokoju.	Weźmie	go	wów-
czas	pokojówka,	która	będzie	sprzątała	pokój	jako	następna.	 
Możemy	 też	 zostawić	 kopertę	 w	 recepcji.	 W	 tym	 wypadku	 
menadżer	sam	odpowiednio	rozdzieli	pieniądze.	■

W kawiarni i restauracji hotelowej 
schowajmy telefony!

Przypilnuj swoje dzieci lub wnuki, 
aby nie biegały i nie hałasowały 
wokół innych gości.

By	uniknąć	nieprzyjemnych	sytuacji,	 zawsze	zapoznajmy	
się	 z	 regulaminem	 hotelu.	Większość	 przypadków	 jego	
łamania	wynika	wyłącznie	z	nieświadomości.

Strońmy	 od	 upojenia	 się	 alkoholem.	 W	 takim	 stanie	
znacznie	trudniej	jest	nam	utrzymać	klasę.

Szanujmy	 środowisko.	 Miejmy	 świadomość,	 że	 ręczniki	
zostawione	na	podłodze	zostaną	wymienione	na	czyste.	
Korzystajmy	z	tego,	kiedy	faktycznie	jest	taka	potrzeba.

Z	pokoju	możemy	wynieść	bezpłatne	jednorazówki	zosta-
wione	na	nasz	użytek.	Gdybyśmy	natomiast	chcieli	mieć	
w	domu	hotelowy	ręcznik	lub	szlafrok,	zapytajmy	o	jego	
kupno	w	recepcji.
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Oto kilka sprawdzonych „kosmetycznych perełek”, 
                     które przetestowałam na sobie i swoich bliskich.

Ważne	miejsce	wśród	nich	zajmuje	nie-
pozornie	wyglądający	biały	proszek,	za-
pomniany	a	przez	to	niedoceniany,	czyli	

SODA OCZYSZCZONA:

•	 gdy	 skończy	Ci	 się	 pasta	 do	 zębów	
możesz	 mokrą	 szczoteczkę	 posypać	
sodą	i	wyszorować	zęby.

• gdy	po	zjedzeniu	czosnku	lub	cebuli,	
chcesz	pozbyć	się	nieprzyjemnego	za-
pachu	z	ust	wystarczy,	że	przepłuczesz	
usta	roztworem	wody	i	sody	(1/2	szklan-
ki	wody	i	1	łyżeczka	sody).

• gdy	wybierasz	się	na	plażę	i	obawiasz	
się,	 że	 uczuli	 Cię	 dezodorant,	 możesz	
pachy	 posypać	 sodą,	 wprawdzie	 nie	
będziesz	 pachnieć	 rezedą,	 ale	 też	 nie	
będziesz	rozsiewać	nieprzyjemnych	za-
paszków.

• przygotuj	odprężającą	kąpiel	i	zlikwi-
duj	 nieprzyjemny	 zapach	 swoich	 stóp.	
Do	2	litrów	ciepłej	wody	dodaj	9	łyżek	
sody.	Regularnie	 stosując	pozbędziesz	
się	nieprzyjemnego	zapaszku.

OLEJEK PICHTOWY: 

czyli	wyciąg	z	sosny	syberyjskiej,	moje	
niedawne	odkrycie.	Działa	przeciwbak-
teryjnie,	przeciwzapalnie	i	przeciwgrzy-
biczo.	 Posmaruj	 nim	 kłopotliwe	 miej-

sca.	Wprawdzie	niezbyt	 ładnie	pachnie,	
ale	 za	 to	 działa	 cuda.	 Niedoskonałości	
skóry	znikają.

JAJO KURZE

Maseczki	 do	 samodzielnego	 przygoto-
wania:

•	 suchą	 skórę	 możesz	 nawilżyć	 samym	
ubitym	białkiem	kurzym,	maseczkę	nałóż	
na	15	minut	i	zmyj	wodą.

•	skórę	normalną	możesz	nawilżyć	nakła-
dając	maseczkę	z	ubitego,	całego	jajka.	
Po	nałożeniu	odczekaj	30	min.	A	następ-
nie	delikatnie	zmyj	wodą.

•	 tłusta	 skóra	 odżyje	 po	 zastosowaniu	
maseczki	z	ubitego	białka	z	kilkoma	kro-
plami	cytryny.	Po	nałożeniu	odczekaj	15	
min.	Zmyj	wodą.

•	na	zaskórniki	zastosuj	papkę	przygoto-
waną	z	1	białka,	1	łyżki	mąki	ziemniacza-
nej	i	szczypty	soli.	Nałóż	na	twarz	i	po	za-
stygnięciu	odczekaj	15	min.	Zmyj	 twarz	
letnią	wodą.

JOGURT NATURALNY

•	jogurt	oczyszcza	skórę	i	zamyka	pory.	
Nałóż	go	na	twarz	na	20	min.	Po	zabiegu	
delikatnie	opłucz	wodą.

•	z	jogurtu	możesz	przygotować	masecz-

kę	odżywczą:	1	łyżka	jogurtu	naturalne-
go,	kilka	kropli	soku	i	odrobina	miąższu	
z	pomarańczy	oraz	jedna	łyżeczka	soku	
z	aloesu.	Po	zabiegu	skóra	będzie	mięk-
ka	 i	 jedwabista.	Nałóż	na	15	min.	Zmyj	
wodą.

CYTRYNA

•	 kompres	 z	 oleju	 i	 cytryny	 na	 suche	
i	 łamliwe	 włosy:	 1	 łyżkę	 oleju	 rycyno-
wego	zmieszaj	z	kilkunastoma	kroplami	
soku	z	cytryny.	Podgrzej	w	kąpieli	wod-
nej.	 Gdy	 kompres	 będzie	 ciepły	 nałóż	
na	skórę	głowy	i	delikatnie	masuj.	Prze-
czesz	grzebieniem	 i	 załóż	czepek	 folio-
wy.	 Owiń	 ręcznikiem	 i	 ogrzej	 suszarką	
ok.	20	min.	Po	zabiegu	umyj	włosy.

•	maseczka	przeciw	wypadaniu	włosów:	
zmieszaj	 2	 łyżeczki	 nafty	 oczyszczonej	
z	 1	 łyżeczką	 oleju	 rycynowego,	 dodaj	
1	 łyżeczkę	 soku	 z	 cytryny	 i	 1	 żółtko.	
Maseczkę	wetrzyj	w	 skórę	głowy,	 załóż	
czepek	foliowy	i	owiń	ręcznikiem.	Pozo-
staw	na	godzinę.	Po	zabiegu	umyj	gło-
wę	dwukrotnie.	Zabieg	powtarzaj	przez	
3	miesiące.	Najpierw	2	razy	w	odstępie	
tygodniowym,	potem	3	razy	co	dwa	ty-
godnie,	a	po	miesiącu	jeszcze	raz.

Życzę EKO wspaniałego lata 
i dużo MAŁYCH radości. ■

ZMIENIAM  
SWOJE ŻYCIE. 

Po rewolucji w gotowaniu 
wprowadzam zmiany dotyczące 

stosowania kosmetyków. W tym 
sezonie letnim postanowiłam sko-

rzystać z pomocy natury i stosować 
kosmetyki, które zrobię sama.

Poszukuję, odnajduję i gromadzę prze-
pisy na domowe mikstury, które wyeli-
minują produkty pełne sztucznych skład-
ników i konserwantów. Zasadę „im mniej 
chemii w moim życiu tym lepiej” wdra-
żam ochoczo i konsekwentnie.
Oczywiście całkowicie nie usunę z mo-
ich półek: proszku do prania, mydła, 

pasty do zębów i dezodorantu, bo 
nie zamierzam straszyć otoczenia 

brzydkimi zapachami. Tam, gdzie 
mogę chcę skorzystać z natu-

ralnych produktów, które 
znajdują się wokół mnie.

Tekst	i	zdjęcia:	Renata Greń

MAŁE	RADOŚCI

ODPOCZĄĆ!

87

DOBRE RADY

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (8)/ 2017



DZISIAJ	POROZMAWIAMY	O	PANI
AGNIESZKA	NABRDALIK Wydawnictwo	
Literackie,	Kraków

Siedem	kobiet,	o	których	zazwyczaj	mówi	się	„żona”.	
A	 przecież	 są	 wśród	 nich	 lekarki,	 jest	 tłumaczka,	
kostiumografka,	pianistka	i	menadżerka.	Mimo	to	życie	
spędziły	 –	 przynajmniej	 na	 pozór	 -	 w	 cieniu	 sławnych	
mężczyzn.	Agnieszka	Nabrdalik	 oddała	 tym	 kobietom	
głos	i	poprosiła,	by	opowiedziały	o	sobie.	Do	zwierzeń	
namówiła	 Monikę	 Gawlińską,	 Alicję	 Kapuścińską,	
Wacławę	 Myśliwską,	 Karolinę	 Niedenthal,	 Jolantę	
Pawlik,	 Annę	 Religę	 i	 Wiesławę	 Starską.	 Ich	 historie	
to	 opowieści	 o	 miłości,	 oddaniu	 i	 pasji.	 Co	 ciekawe,	
sama	autorka	 jest	 żoną	 znanego	 człowieka	 –fotografa	
Maćka	Nabrdalika,	z	którym	wspólnie	stworzyli	projekt	
„Nieodwracalne”	o	byłych	więźniach	
obozów	koncentracyjnych.

Piosenka	 jest	 dobra	 na	 wszystko	 śpiewał	 przed	 laty	 Kabaret	
Starszych	Panów.	My	w	takt	melodii	nucimy	najczęściej	Książka	 jest	
dobra	na	wszystko.	Bo	sami	chętnie	czytamy	 i	 zarażamy	naszą	pasją	
wszystkich	 wokół.	 Tym,	 co	 czytaliśmy	 chcemy	 podzielić	 się	 także	 
z	Państwem.	Może	będzie	to	inspiracja	do	upominku	na	urodziny	czy	
imieniny.

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

Opowieści,	wzbogacone	o	zdjęcia,	można	przesyłać	mailem	na	adres:

biuro@stomalife.pl	

lub	pocztą	tradycyjną:

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

Na	listy	czekamy	do	30	września	2017	roku.

W	 wiadomości	 należy	 zawrzeć	 informację	 „Wyrażam	 zgodę	 na	
publikacje	i	wykorzystanie	przesłanych	tekstów,	zdjęć	i	filmów	na	cele	
fundacji	STOMAlife”	oraz	podać	adres	korespondencyjny.

jest dobra
na wszystkoPiosenka

Książka
KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI

W	 dzisiejszym	 świecie,	
który	od	swoich	sław	ocze-
kuje	 głównie	 pikantnych	
szczegółów	 z	 życia	 już-
dawno-nie	 prywatnego,	
pytanie:	w	co	wierzę?	brzmi	
zaskakująco	 intymnie,	
wręcz	zuchwale	-	i	przynosi	
zaskakujące	 odpowiedzi.	
Swoimi	 poglądami	 na	 te-
mat	 tego,	 co	 w	 życiu	 naj-
ważniejsze,	 zdecydowali	
się	podzielić	z	czytelnikami	
znani	ludzie	kultury	i	sztuki.	

W	CO	WIERZĘ	
MAJA	JASZEWSKA

3szt.
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„SKĄD	SIĘ	(NIE)	 
BIORĄ	DZIECI?”
BIANCA-BEATA	KOTORO
WIESŁAW	SOKOLUK	

Czyli	dwa	w	jednym:	opowieści	dla	
Przedszkolaka	i	Małego	Żaka	oraz	
instruktarz	w	pigułce	dla	Dorosłych.

Wspaniała	 książka	 napisana	 przez	
duet	 znakomitych	 specjalistów.	 Zawiera	
pomocne	wskazówki	dotyczące	tego,	w	jaki	
sposób	rozmawiać	z	dziećmi	o	seksualności,	
fizjologii,	anatomii.	W	środku	umieszczono	
przykładowe	rozmowy	rodzica	z	dzieckiem	
oraz	 instruktarz	 dla	 rodziców.	 Pozycja	
zawiera	 opowiadanie	 wyjaśniające	
m.in.	tajemnicę	powstawania	ludzkiego	
życia.	 Na	 końcu	 książki	 znajduje	 się	
słowniczek	 ułatwiający	 przyswojenie	
prawidłowej	terminologii	płciowej.

Audiobooki
do	nabycia	w	najlepszych	
księgarniach	oraz	na	
stronie	internetowej	

www.jungoffska.pl 

KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI

Jeśli	 chcemy	oddać	hołd	 „mamie	Muminków”,	musimy	 koniecznie	
o		uminkach	choć	na	chwilę	zapomnieć.	Tove	Jansson	bowiem	przez	lata	
próbowała	odczepić	od	siebie	tę	łatkę	i	narzekała	na	„cholerne	trolle”.	
Marzyła,	by	świat	docenił	 ją	jako	artystkę	i	pisarkę.	To	drugie	ułatwia	
nam	Wydawnictwo	Marginesy,	które	przed	dwoma	 laty	wydało	zbiór	
opowiadań	 Jansson	 „Wiadomość”,	 przed	 rokiem	 „Córkę	 rzeźbiarza”	
-	 jej	 opowieść	 o	 dzieciństwie	 i	 dojrzewaniu.	 Teraz	 czytelnicy	 mogą	
zapoznać	 się	 z	 dwiema	 krótkimi	 powieściami	 -	 „Słoneczne	 miasto”	
i	„Kamienne	pole”	-	zebranymi	w	jednym	tomie.	Jansson	udowadnia,	
że	 umie	 pisać,	 a	 także,	 że	 pisze	 nie	 tylko	 dla	 dzieci:	 „Starałam	 się	
napisać	książkę	o	tym,	czym	jest	młodość	i	co	to	znaczy,	gdy	człowiek	
się	zestarzeje.	I	gdy	się	zakocha”.

SŁONECZNE	MIASTO
TOVE	JANSSON 
tłum.	Teresa	Chłapowska
Justyna	Czechowska
Wydawnictwo	Marginesy,
Warszawa

METO.	ŚWIAT
TOVE	JANSSON 
tłum.	Paweł	Łapiński
Wydawnictwo	
Dwie	Siostry,	Warszawa

To	 już	 trzeci	 tom	 francuskiej	 powieści	 dla	 młodzieży.	
Tytułowy	 bohater	 jest	 zamknięty	 w	 tajemniczym	 Domu	
z	 sześćdziesięcioma	 trzema	 chłopcami.	 Żaden	 z	 nich	 nie	
wie,	 jak	się	tam	znalazł,	nie	pamięta	też,	co	wydarzyło	się,	
zanim	tam	trafili.	Buntownik	Meto	postanawia	uciec	przed	
przeznaczeniem.	 W	 ostatniej	 części	 trylogii	 razem	 z	 nim	
poznamy	sekrety	Domu.	
Yves	 Grevet	 jest	 nauczycielem,	 więc	 świat	 młodych	

buntowników	nie	 jest	mu	obcy.	Obserwuje	go	zresztą	 też	
w	domu	 -	 jest	ojcem	 trojga	nastolatków.	Być	może	dzięki	
życiowemu	 doświadczeniu	 trylogia	 „Meto”	 odniosła	
sukces	-	we	Francji	sprzedano	ponad	20	tys.	egzemplarzy,	
w	planach	jest	film,	a	książkę	przetłumaczono	na	11	języków.	

OGNISTORUDA	FRYDERYKA
CHRISTINE	NÖSTLINGER
ilustr.	Stefanie	Reich,	 
tłum.	Aleksandra	Magryta	
Wydawnictwo	Feminoteka,	Warszawa

O	 tym,	 że	 rude	 włosy	 są	 fajne,	 wiedzą	 wszyscy	
fani	 piosenkarza	 Eda	 Sheerana	 i	 wielbiciele	 Ani	
z	 Zielonego	 Wzgórza	 (właśnie	 powstaje	 o	 niej	 nowy	
serial).	 Jeśli	 jednak	 potrzebują	 państwo	 jeszcze	
jednego	 dowodu	 na	 tę	 tezę,	 musicie	 poznać	 Fryderykę.	
Dzieci	 śmieją	 się	 z	 koloru	 jej	 czupryny,	 nie	 wiedzą	
jednak,	 że	 włosy	 dziewczynki	 mają	 magiczną	 moc...	
„Fryderyka”	 urodziła	 się	 przed	 47	 laty,	 była	 bohaterką	

pierwszej	 książki	 Christine	 Nöstlinger.	 Opowieść	
o	 Ognistorudej	 odniosła	 taki	 sukces,	 że	 Austriaczka	
napisała	potem	jeszcze	100	książek	dla	dzieci	i	młodzieży,	
a	jej	twórczość	wyróżniono	Medalem	im.		Hansa	Christiana	
Andersena	i	Literacką	Nagrodą	im.	Astrid	Lindgren.

EMIL	I	DETEKTYWI
Erich	Kästner

Jeśli	chcecie	wiedzieć	co	się	stało	podczas	pewnej	podróży	
z	Neustadt	do	Berlina	i	gdzie	się	podziały	wszystkie	pieniądze	
Emila…	Jeśli	lubicie	historie	mrożące	krew	w	żyłach,	pościgi,	
zasadzki	i	sporą	dawkę	dobrego	humoru...	To	jest	książka	dla	
Was.	Kryminalna	powieść	dla	dzieci	 z	pięknymi	 ilustracjami	
Joanny	Rusinek.
Dostępna	w	wersji	z	audiobookiem	lub	bez.
Czyta:	Piotr	Fronczewski
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W tym roku ciepłe wiosenne dni przyszły 
dość późno, niemal połączyły się z latem, 
dlatego też długo czekaliśmy, aby móc zor-
ganizować przestrzeń na tarasach i balko-
nach bojąc się po prostu o zbyt niską tem-
peraturę. Ale mamy lato i to już najwyższa 
pora na kwiaty balkonowe. Oto kilka słów 
i charakterystyka najczęściej wybieranych.

KWIATY
na balkony 
i tarasy

Tekst	i	zdjęcia:

Aleksandra Walczak

              - piękna, ale dość wymagająca, 

   jeśli lubicie zapachy szukajcie tych pachnących 

 odmian.

 Miejsce/Stanowisko: Słoneczne,	 osłonięte	 od	 silnych	 wiatrów	

i	deszczy,	które	uszkadzają	kwiatostany.

Podłoże:	Żyzna	gleba,	próchnicza	o	odczynie	lekko	kwaśnym,	podłoże	po-

winno	być	przepuszczalne,	aby	umożliwić	odpływ	wody.

Podlewanie: Wymaga	regularnego	codziennego	podlewania,	w	upalne	dni	nawet	dwa	razy	

dziennie,	jednak	woda	nie	powinna	zalegać	w	donicach/podstawkach,	gdyż	korzenie	szybko	

gniją	i	obumierają.	Surfinie	źle	znoszą	nawet	krótkotrwałe	przesuszenie.

Nawożenie: Roślinę	należy	regularnie	nawozić	specjalnymi	preparatami,	które	można	zakupić	

w	sklepach	ogrodniczych	(nawozimy	zgodnie	z	instrukcja	na	opakowaniu).

Dodatkowe:	Usuwamy	przekwitłe	kwiaty.

Surfinia

FLORYSTYKA
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       - królowe rabat, odporne na mały mróz, 

zachwycają kolorami. Łatwe w uprawie i tanie.

                   - bez wątpienia zasłużyła na 

  miano królowej balkonów i tarasów. Stało się tak 
zapewne, gdyż jest łatwa w uprawie i długo kwitnie..

Miejsce/Stanowisko: Słoneczne	z	półcieniem.	Nie	 lubią	całkowitego	cienia	 jak	

i	źle	znoszą	mocne	słońce.

Podłoże:	 Ziemia	 żyzna	 i	 przepuszczalna	do	 roślin	 kwitnących,	 zapewniamy	od-

pływ	nadmiaru	wody.

Podlewanie: Regularne,	utrzymując	podłoże	lekko	wilgotne.	Podlewamy	rano	lub	

wieczorem,	nigdy	w	ciągu	dnia.	Źle		znoszą	przesuszenie.

Nawożenie: Nie	wymagają	 specjalnego	nawożenia,	w	zupełności	wystarczą	 im	

składniki	zawarte	w	ziemi,	w	której	rosną,	ewentualnie	można	zastosować	granulo-

wany	nawóz	długo	działający	i	wymieszać	go	z	podłożem	podczas	sadzenia	roślin.

Miejsce/Stanowisko:	Pelargonie	najlepiej	rosną	na	stanowiskach	słonecznych,	ale	są	

dość	 tolerancyjne	 i	 poradzą	 sobie	 również	 w	 lekkim	 cieniu.	 Szybko	 dostosowują	

																			się	do	warunków.

Podłoże:	Najlepiej	sadzić	w	ziemi	do	kwiatów	balkonowych	kwitnących,	pamiętajmy	przy	sadzeniu	o	warstwie	dre-

nażu,	by	nadmiar	wody	szybko	odpływał.

Podlewanie:	Wymaga	obfitego	podlewania	raz	dziennie,	tak	aby	woda	przelała	się	przez	doniczkę.	Podczas	upałów	

roślinę	podlewamy	dwukrotnie	w	ciągu	dnia	-	rano	i	wieczorem.

Nawożenie:	Długie	 i	 obfite	 kwitnienie	 roślin	wymaga	 regularnego	nawożenia.	 Zabieg	 ten	najlepiej	wykonywać	

podczas	podlewania	specjalistycznymi	nawozami	do	pelargonii	lub	roślin	balkonowych	kwitnących.

Dodatkowe:	Zżółknięte	liście	i	przekwitnięte/suche	kwiaty	usuwamy	z	roślin.

Bratki

Pelargonia

ŻYCZĘ	WAM	CUDOWNYCH	LETNICH	
CHWIL	WYTCHNIENIA,	ODERWANIA	
OD	ZGIEŁKU	I	CODZIENNOŚCI	

W	WASZYCH	KWIATOWYCH	OAZACH.

Polecam również te, które widać na zdjęciach: 
azalia, krzew bzu, dalia, begonia, gentiana, 
lobelia i poziomki.

OLiFLori 
aleks.walczak@gmail.com
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MALEZJA
KUCHING

Po	dwóch	dniach	w	Kota	Kinabalu,	przylatujemy	na	zachodni	
kraniec	Borneo	-	do	miasta	Kuching.	Planujemy	zostać	tu	przez	
10	dni	-	zarówno	w	mieście	jak	i	wokół	jest	co	robić,	nie	powinni-
śmy	się	nudzić.	Przylatujemy	w	środku	dnia,	po	zakwaterowaniu	
i	 zjedzeniu	 zaskakująco	 taniego	obiadu	 (4	RM	 za	pełnowarto-
ściowy,	pełnoprawny	obiad)	zostaje	czas	tylko	na	spacer	po	cen-
trum.	Kuching	to	półmlionowe,	turystyczne	miasto,	najwyraźniej	
dość	 bogate.	 Pięknie	 zagospodarowane,	 oświetlone	 okolice	 
rzeki,	w	tle	góry,	pływające	taksówki,	wszystko	składa	się	w	baj-
kowy	 obrazek	Azji,	 rodem	 z	 broszur	 agencji	 podróży.	 Bardzo,	
bardzo	nam	się	to	podoba,	nie	widzimy	nic	złego	w	bajkach.

z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem

ŚWIAT

Malezja

język malajski
stolica Kuala Lumpur

powierzchnia 329 750 km²

liczba ludności 30 333 000

waluta ringgit (MYR)
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ŚWIAT
Następnego	 dnia	 wsiadamy	w	 autobus	miejski	 i	 jedziemy	

do	Centrum	Rehabilitacji	Orangutanów	(Semenggoh	Wildlife	
Centre).	Założone	w	1975	roku	zajmuje	się	rannymi,	znalezio-
nymi	i	odbitymi	z	rąk	kłusowników	orangutanami,	starając	się	
przywrócić	je	naturze.	Centrum	ma	charakter	otwarty	-	zwie-
rzęta	 nie	 są	 trzymane	 w	 klatkach,	
mogą	 swobodnie	 poruszać	 się	 po	
lesie.	 Teren	 ośrodka	 jest	 pełen	
ułatwień	 -	 platformy	 i	 liny	 między	
czubkami	 drzew	 służą	 oranguta-
nom	 i	 pomagają	 odzyskać	 spraw-
ność.	 Zwierzęta	 są	 karmione	 dwa	
razy	 dziennie	 -	 rano	 i	 po	 południu	
-	wtedy	też	ośrodek	jest	otwarty	dla	
zwiedzających.	 Mieliśmy	 szczęście,	
bo	na	karmieniu	 zjawiło	 się	bardzo	
dużo	orangutanów.	Często	się	zda-
rza,	że	przychodzi	tylko	kilka	z	nich,	
czasem	 żaden.	 Pożywienie	 mogą	
znaleźć	w	lesie,	w	centrum	mają	je-
dynie	 łatwiej.	 Ich	 nieobecność	 jest	
znakiem,	że	ośrodek	działa	sprawnie	
-	w	końcu	powstał	po	to,	żeby	przy-
stosować	 je	 do	 życia	 w	 lesie,	 jeśli	
więc	potrafią	same	o	siebie	zadbać,	
to	zadanie	jest	spełnione.	Wypuścili	
już	wiele	zwierząt	-	czasem	wywożą	
je	w	głąb	lasów	Sarawak	(zachodnia	
część	Borneo,	na	której	się	znajduje-
my),	czasem	transportują	na	Sabah	
(wschód	 Borneo).	 Nie	 śledzą	 zwie-
rząt	na	wolności,	nie	wiedzą,	co	się	
z	nimi	dzieje.
Orangutany	 wywarły	 na	 nas	

ogromne	wrażenie.	Zaskoczyły	nas	zwinnością	-	nie	są	przecież	
małe,	zdawałoby	się	więc,	że	będą	poruszać	się	ociężale.	Nic	
podobnego	-	chodzą,	skaczą	i	biegają	po	drzewach	lepiej	niż	
my	chodzimy	po	chodniku.	Przeciwstawne	kciuki	we	wszyst-
kich	 kończynach	pozwalają	 im	posługiwać	 się	 nogami	 lepiej	
niż	my	 potrafimy	 rękami.	 Bez	 trudu	 łapią	 rzucony	 im	 owoc,	
potrafią	zawisnąć	na	 linie	do	góry	nogami,	 trzymając	się	 tyl-
ko	jedną	nogą.	Są	poza	tym	niezwykle	silne	-	bez	trudu	jedną	
łapą	rozbijają	kokosa,	uderzając	nim	o	pień	drzewa.	Orangu-
tany	w	ośrodku	 rehabilitacji	nie	są	oswojone	 -	przyzwyczaiły	
się	do	obecności	strażników,	ale	starają	się	trzymać	od	nich	na	
dystans.	I	tak	ma	zostać.

Następnego	dnia	pojechaliśmy	na	farmę	krokodyli.	Farmę,	
muzeum	i	minizoo	w	 jednym.	Yong’s	Crocodile	Farm	została	
założona	w	1979	roku,	16	lat	po	nabyciu	przez	Yong	Kian	Sena	
pierwszych	 krokodyli.	 Po	 latach	 starań	 i	 prób	 udało	mu	 się	
zbudować	działający	 inkubator,	 dzięki	 któremu	 farma	mogła	
ruszyć	pełną	parą.	Dziś	na	farmie	żyją	setki	krokodyli	różnych	
gatunków.	W	1998	roku	 farma	przeniosła	się	na	większą	po-
siadłość,	 rozszerzając	 ‚asortyment’	o	minizoo.	Prócz	głównej	
atrakcji	można	więc	tu	zobaczyć	dzikie	koty,	małpy	i	inne	zwie-
rzęta	z	Sarawak.

Dwa	razy	w	ciągu	dnia	na	farmie	
odbywa	 się	 pokaz	 karmienia	 kro-
kodyli.	Do	przewiązanej	1,5	metra	
nad	stawami	liny	przyczepiane	jest	
mięso,	po	które	krokodyle	wyska-
kują	 z	 wody	 ku	 uciesze	 widowni.	
Pokaz	 imponujący,	 nie	 chcieli-
byśmy	 spotkać	 żadnego	 z	 tych	 
gadów	na	wolności.	Krokodyle	nie	
rzucały	 się	 natychmiast	 -	 wycze-
kiwały	 nieruchomo,	 wpatrując	 się	 
w	 ofiarę	 (kawał	 mięsa	 lub	 cała	
ryba),	zaczynały	się	bardzo	powo-
li	wynurzać	by	po	chwili	wystrzelić	
jak	z	procy.	Szybkość	niesamowita,	
zwłaszcza	 jeśli	 wziąć	 pod	 uwagę	
ich	masę.	

Na	farmie	jeden	okaz	krokodyla	
jest	niezwykle	interesujący	-	kroko-
dyl	 bez	 ogona.	 Na	 początku	my-
śleliśmy,	że	to	jakiś	dziwny,	pokrę-
cony	 gatunek,	 pomyłka	 ewolucji.	
Tabliczka	 ‚tailless	 crocodile’	 (kro-
kodyl	bez	ogona)	nic	odkrywczego	
nie	wnosiła	i	dopiero	przeszukanie	
internetu	wskazało,	że	ten	krokodyl	
taki	się	wykluł.	W	normalnych	wa-
runkach	nie	przeżyłby	nawet	dnia,	

utonąłby	 lub	 zostałby	 pożarty	 przez	 drapieżniki.	 Na	 farmie	
udało	mu	się	dotrwać	dorosłości.

Trzeci	 i	 czwarty	 dzień	 pobytu	 w	 Kuching	 postanowiliśmy	
spędzić	w	 Parku	Narodowym	Bako.	W	 siedzibie	 głównej	 są	
pokoje	do	wynajęcia,	ceny	porównywalne	do	tych	w	mieście,	
więc	 wszystko	 OK.	 Najpierw	 godzina	 autobusem,	 a	 potem	
motorówką	do	siedziby	parku.	Niestety,	przyjechaliśmy	dość	
późno	i	motorówkę	musimy	wynająć	tylko	na	nas	dwoje,	z	ni-
kim	nie	dzieląc	się	kosztem	dojazdu.	Trudno,	na	pewno	będzie	
warto.	Dojeżdżając	do	przystani	rzecznej,	z	której	wypożycza	
się	 motorówkę	 widzimy	 znak	 ostrzegawczy	 przestrzegający	
przed	zbliżaniem	się	do	brzegu	rzeki	-	‚Uwaga	na	krokodyle’.	
Zapowiada	się	ciekawie.

UWAGA NA KROKODYLE
{ ZAPOWIADA SIĘ CIEKAWIE }
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Po	zakwaterowaniu	i	zjedzeniu	obiadu	ze	stołówki	wychodzimy	
na	bardzo	krótki	szlak	-	800	metrów	po	lesie	do	plaży	i	z	powro-
tem.	Nie	powinno	nam	to	zająć	więcej	niż	60	minut	z	przystan-
kami	 na	 zdjęcia.	 Przejście	 800	metrów	 w	 górach	 porośniętych	
lasem	deszczowym	i	przy	temperaturze	32-34	stopni	okazało	się	
trudniejsze	niż	myśleliśmy.	Po	400	metrach	byliśmy	już	zlani	po-
tem,	nie	ze	zmęczenia,	ale	gorąca.	Udało	nam	się	jednak	dostrzeć	
niewielką	grupę	małp	-	nosaczy	(ang.	proboscis	monkey).	Są	za-
grożone	wyginięciem	 i	można	 je	 spotkać	 tylko	na	Borneo.	Nie	
są	duże	 -	mierzą	50-75	cm	 i	ważą	około	20	kg.	Odznaczają	się	
bardzo	charakterystycznym	nosem,	u	samic	spiczasty,	u	samców	
zwisający,	przypominający	hmm...	Wikipedia	mówi,	że	przypomi-
na	ogórka.	Nosacze	 są	 największą	 atrakcją	 Parku	Narodowego	
Bako	i	dość	łatwo	je	zauważyć.
Podekscytowani	widokiem	małp	na	wolności	wracamy	do	dom-

ku,	 kiedy	 to	na	 ścieżce	prowadzącej	 na	 teren	 siedziby	głównej	
Parku	(tam	mamy	domek)	spostrzegamy	niewielkie	stado	małp.	
Małp	jak	najbardziej	dzikich.	Pamiętając	widok	ziewającej	małpy	 
z	mini-zoo	 na	 farmie	 krokodyli,	 odsłaniającej	 szereg	 1-2	 centy-
mentrowych	kłów,	bardzo	niepewnie	przechodzimy	obok.	
Nie	mieliśmy	nigdy	z	małpami	do	czynienia,	nie	wiemy	jak	się	

zachować.	Nie	byliśmy	szczepieni	na	wściekliznę,	wolimy	więc	nie	
ryzykować	ugryzienia	jeśli	nie	jest	to	konieczne.
Z	tą	myślą	postanawiamy	zajść	do	domku,	zostawić	parę	rzeczy	

i	iść	dalej	na	krótki	szlak.	Niespodzianka.	Nasz	domek	został	opa-
nowany	przez	stado	małp.	Nie	kilka,	nie	grupę	-	stado!	20	małp	
siedziało	na	ganku,	ścieżce,	trawniku.	Jeden	z	turystów	zostawił	
niedomknięte	drzwi	do	wspólnej	kuchni.	Małpy	weszły	do	środ-
ka,	otworzyły	lodówkę	i	zrobiły	rewolucję.	Teraz	beztrosko	jadły	
ananasa	i	piły	mleko	z	plastikowej	butelki.	Słodki	widok,	ale	chcie-
liśmy	się	dostać	do	domu.	Próba	ominięcia	zakończyła	się	przy-
braniem	pozycji	bojowej	przez	największą	z	nich	-	nie	pomogły	
próby	przestraszenia	ani	agresywną	postawą,	ani	kijem.	Pomogła	
dopiero	pomoc	recepcjonisty.	Małpy	najwyraźniej	miały	z		nim	już	
do	czynienia,	bo	na	sam	jego	widok	uciekły.	Po	tej	sytuacji	mieli-
śmy	dość	małp	na	wolności	na	najbliższe	parę	dni.

Wieczorem	 zapisali-
śmy	się	na	nocny	spacer	
po	 lesie	 z	 przewodni-
kiem.	10	RM	za	osobę	to	
niedużo,	a	dżungla	żyje	
w	 nocy,	 pewnie	 będzie	

warto.	Dużo	zwierząt	nie	udało	się	zobaczyć,	ale	stwierdza-
my,	 że	 las	deszczowy	nie	 jest	przyjaznym	miejscem.	Tu	nie	
da	 się	 przejść	 przez	 krzaki,	 torując	 sobie	 drogę	butem.	 Tu	
wszystko	gryzie,	truje,	drapie	i	chce	intruzowi	zrobić	krzywdę.	
Pod	liściami	chowają	się	pająki	wielkości	dłoni,	pod	nogami	
węże,	drzewa	mają	dwucentymetrowe	kolce.	

Następnego	dnia	 rano	 idziemy	na	szlak.	Po	5	godzinach	
wyglądamy	 jakbyśmy	 zostali	 oblani	 kubłami	 wody.	 Par-
no,	wilgotno	i	stromo	-	tak	jest	w	Parku	Narodowym	Bako.	
Zmęczeni	 idziemy	 na	 przystań	 motorówek.	 Nasza	 wizyta	 
w	Bako	dobiegła	końca,	teraz	już	chcemy	tylko	położyć	się	
na...	Gdziekolwiek,	byle	było	poziome	i	nie	gryzło.	Wracamy	
do	Kuching.	Wokół	jest	jeszcze	kilka	parków	narodowych	do	
zobaczenia.

Po	wyczerpującej	wizycie	w	Parku	Narodowym	Bako	odpo-
czywamy	parę	dni	zwiedzając	tutejsze	muzea	i	relaksując	się	
w	uroczym	Kuching.	Nie	po	to	jednak	wyjechaliśmy	do	Azji,	
żeby	odpoczywać.	Trzeba	ruszać	w	drogę.	Jutro	wodospady,	
ale	o	tym	w	następnym	numerze	Po	Prostu	Żyj.	Do	zobacze-
nia	jesienią.	■

Mała,	 słodka,	 zielona	
żabka	siedząca	spokojnie	
na	liściu	jest	pokryta	trują-
cą	substancją	-	dotkniesz	
i	 jedziesz	do	szpitala.	No	
i	 małpy.	 Przyzwyczajone	
do	widoku	 ludzi	nie	boją	
się	 ich,	 za	 to	 wiedzą,	 że	
ci	 mają	 coś	 do	 jedzenia.	
Małpy	 są	 niebezpieczne	
i	naprawdę	trzeba	na	nie	
uważać.

 

Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży przez Katarzynę i Kamila

94

BLOG PODRÓŻNICZY

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (8)/ 2017



BEZ	BARIER

„Mam niewyżyte dzieci” – mówi Ewa Świerżewska, 
założycielka i redaktor naczelna portali internetowych 
Qlturka.pl i SportowaRodzina.pl,	
która z mężem i córkami 13-letnią Igą i 10-letnią Adą 
objechała na rowerach Polskę, Belgię, Holandię, Litwę, 
Łotwę, niemiecki Szlak Pięciu Rzek i Jezioro Bodeńskie.

dwóch	kółkach	
w świat
Na	

Wywiad	z	Ewą	Świerżewską

Rozmawia:	Agnieszka	Fiedorowicz

Agnieszka Fiedorowicz: Przeczytałam na Waszym portalu 
relacje z wypraw, podczas których Twoje córki potrafią 
zrobić niemal 100 kilometrów dziennie na rowerach – to 
robi wrażenie!

Ewa Świerżewska:	 Ten	 rekord	 już	 został	 pobity.	 Ada	 dwa	
lata	 temu,	 aby	 pobić	 rekord,	 jeździła	 jeszcze	 wieczorem,	 po	
pokonaniu	 powyżej	 100	 km	po	 kempingu	 i	 zakończyła	 dzień	
z	108	km	na	liczniku.
Mam	niewyżyte	dzieci	(śmiech).	I	co	roku	podnosimy	poprzecz-
kę.	W	zeszłym	roku	w	dwa	tygodnie	zrobiliśmy	1230	km	trasy	
Wschodniego	Szlaku	Rowerowego	GreenVelo,	od	Elbląga	do	
Terespola,	w	tym	planujemy	przejechać	jej	drugą,	trudniejszą,	
bo	 częściowo	 w	 terenie	 górzystym	 część	 -	 od	 Terespola	 do	
Kielc.

AF: Jak zaczęła się wasza rodzinna przygoda z rowerami?

EŚ:	 Byliśmy	 z	 mężem	 pasjonatami	 jazdy	 na	 rowerze	 jesz-
cze	zanim	na	świecie	pojawiły	się	nasze	córki.	Rowery	wte-
dy	mieliśmy	inne	–	pamiętam,	jak	w	czasie	wyprawy	w	Bory	
Tucholskie,	 pod	 koniec	 lat	 90.,	 chciałam	 podnieść	mojego	
starego	Rometa,	obładowanego	pełnymi	sakwami...	i	nie	by-
łam	w	stanie	go	unieść.	Na	dwóch	kółkach	objechaliśmy	Go-
tlandię,	potem	Wyspy	Alandzkie,	gdzie	lało	tak	strasznie,	że	
sakwy	przeciekały	i	kilka	razy	musieliśmy	suszyć	na	kempingu	
całą	 ich	zawartość.	To	w	Szwecji	pierwszy	 raz	 zobaczyliśmy	
niemieckie	rodziny	podróżujące	z	dziećmi	w	przyczepkach	ro-
werowych,	niespotykanych	wtedy	w	Polsce	i	postanowiliśmy,	
że	gdy	będziemy	mieć	dzieci,	też	będziemy	tak	podróżować.
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pierwszy	ogień	poszła	Dania.	Wybraliśmy	się	tam,	gdy	Ada	
miała	niecałe	dwa	 lata.	 Świetnie	przygotowane	 trasy	 rowe-
rowe	i	masa	atrakcji	dla	dzieci:	co	kawałek	a	to	jakiś	skansen,	
w	którym	można	było	sprawdzić,	jak	żyli	Wikingowie,	a	to	za-
mek	czy	muzeum	zabawek.	Potem	objechaliśmy	tak	Szwecję,	
Litwę,	Łotwę	i	Estonię.	Nasze	córki	jeździły	coraz	lepiej,	po-
konywały	coraz	dłuższe	dystanse,	więc	w	2013	roku	stwierdzi-
liśmy,	że	czas	na	zorganizowanie	wyprawy	w	stu	procentach	
na	rowerach.

AF: Na jaką trasę padł wybór?

EŚ:	Najbardziej	spodobały	nam	się	Szlak	Pięciu	Rzek	 (Fünf-
Flüsse-Radweg)	w	Bawarii	i	trasa	wokół	Jeziora	Bodeńskiego.	
Zależało	nam	na	znalezieniu	szlaków	okrężnych,	takich	które	
zaczynają	się	i	kończą	w	tym	samym	miejscu,	bo	chcieliśmy	
dojechać	z	Polski	do	kempingu	w	Niemczech,	tam	zostawić	
samochód	i	do	niego	wrócić.

AF: Zrobiliście jakiś „próbny” przejazd w Polsce?

EŚ:	Nasz	wybór	padł	na	bliskie	okolice	Warszawy.	140-kilo-
metrową	 trasę,	wiodącą	przez	Otwock,	Karczew,	Górę	Kal-
warię.	 Zarezerwowaliśmy	 dwa	 noclegi	 w	 gospodarstwach	

AF: I kiedy na świecie pojawiła się Iga, a potem Ada, zre-
alizowaliście tę obietnicę...

EŚ:	 Tak.	Najpierw	woziliśmy	dziewczynki	 kolejno	w	 foteliku	
rowerowym,	 potem	 kupiliśmy	 też	 przyczepkę	 –	 jeszcze	 do	
niedawna	jeździła	z	nami,	bo	gdy	dziewczynki	przesiadły	się	
na	własne	rowery,	woziliśmy	w	niej	najcięższe	bagaże.	Teraz	
wszystkie	rzeczy	wozimy	tylko	w	sakwach	–	każdy	ma	własne.	
To	jednak	spore	ułatwienie,	bo	z	przyczepką	trudno	było,	np.	
wsiąść	do	pociągu.	Specjalne	przedziały	rowerowe	to	wciąż	
rzadkość,	a	próba	upchnięcia	rowerów,	przypiętych	ekspan-
derami	 i	 przyczepki	 na	 zwykłym	korytarzy	pociągu	nie	 jest	
możliwe.

AF: Korzystaliście więc głównie z auta?

EŚ:	Tak.	Dojeżdżaliśmy	samochodem	do	kraju,	który	chcieli-
śmy	zwiedzić,	zostawialiśmy	go	na	kempingu	i	stamtąd	robi-
liśmy	sobie	całodzienne,	30-40	–	kilometrowe	wyprawy.	Na	

na	 trasie	 i	 ruszyliśmy.	Dziewczyny	poradziły	 sobie	 świetnie,	
mimo,	że	trasa	była	zróżnicowana,	po	odcinkach	asfaltem	tra-
filiśmy	np.	na	tak	suchy	piach	w	Mazowieckim	Parku	Krajobra-
zowym,	że	musieliśmy	zsiadać	i	pchać	rowery.

AF: I po zdanym teście przyszła pora na wakacje w Niem-
czech.

EŚ:	Oba	wybrane	szlaki	były	super	–	w	pierwszym	tygodniu	
zostawiliśmy	samochód	na	kempingu	pod	Norymbergą	i	ru-
szyliśmy	 Szlakiem	 Pięciu	 Rzek:	 Pegnitz,	 Vils,	 Naab,	 Dunaju	
i	 Altmühl.	 Bardzo	 polecam	 ją	 osobom,	 które	 rozpoczyna-
ją	 swoją	 rowerową	 przygodę,	 zwłaszcza	 z	 dziećmi,	 bo	 cała	
trasa	 –	 380	 kilometrów	–	 jest	poprowadzona	wydzielonymi	
ścieżkami,	po	których	nie	poruszają	się	auta,	więc	jest	bardzo	
bezpieczna.	 Minusem	 jest	 nawierzchnia	 -	 duża	 część	 trasy	
wysypana	jest	białym	kruszywem,	więc	byliśmy	–	my	i	rowery	
biali	od	pyłu.	Kolejny	tydzień	spędziliśmy	objeżdżając	Jezioro	
Bodeńskie.	W	następnych	latach	zwiedzaliśmy	m.in.	Holandię	
i	Belgię,	a	teraz	podróżujemy	po	Polsce	Wschodnim	Szlakiem	
Rowerowym	-	Green	Velo.	Jesteśmy	pozytywnie	zaskoczeni.	
Szlak	jest	bardzo	dobrze	wytyczony,	jedzie	się	różnymi	dro-
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gami	 -	 leśnymi	duktami,	drogami	 szutrowymi,	asfaltem.	Na	
trasie	są	miejsca	obsługi	rowerzystów,	z	toaletami,	altankami,	
w	których	można	usiąść,	urządzić	piknik.	I	do	tego	taka	pięk-
na	i	różnorodna	przyroda	–	na	wyciągniecie	ręki.

AF: Jak wygląda typowy dzień Waszej wyprawy?

EŚ:	Staramy	się	wykorzystać	maksymalnie	dzień.	Po	noclegu	
na	kempingu	wstajemy	o	7-8	 rano	 i	bierzemy	 się	do	pako-
wania	całego	majdanu.	Musimy	zwinąć	namiot,	śpiwory,	wy-
puścić	powietrze	 z	mat	do	 spania,	 powkładać	wszystko	do	
sakw,	 zjeść	 śniadanie	 i	przygotować	kanapki	na	drogę.	Tak	
planujemy	 trasę,	by	podzielić	 ją	na	etapy,	co	dwie-trzy	go-
dziny	zrobić	sobie	przerwę	i	obejrzeć	coś	ciekawego.	Teraz	
już	posługujemy	się	zegarkiem	i	godzinami,	ale	kiedy	dzieci	
były	młodsze,	nie	znały	się	na	zegarku,	mogliśmy	powiedzieć,	
że	za	tyle	minut,	ile	trwa	kreskówka,	zrobimy	przerwę	i	obej-
rzymy	 fajny	 wiatrak.	 Albo	 zrobimy	 sobie	 piknik	 nad	 rzeką,	
w	zamku	czy	w	skansenie.

AF: Jak długo planujecie Wasze wyprawy?

EŚ:	Myślę,	że	wielu	ludziom	więcej	czasu	zajmuje	przejrzenie	
katalogów	i	wykupienie	wycieczki	w	biurze	podroży	(śmiech).	
Gdy	zaczęliśmy	nasze	podróże	–	co	roku,	np.	w	ramach	pre-
zentów	 na	 święta,	 doposażaliśmy	 się	 w	 sprzęt	 turystyczny:	
mamy	 lekki,	 czterokilowy,	 wodoodporny	 namiot,	 karimaty,	
śpiwory,	kuchenkę	turystyczną.	Najwięcej	czasu	zajmuje	nam	
wybór	kierunku,	gdy	 już	zdecydujemy,	kupujemy	mapy	 tras	
rowerowych,	przydatne	są	 też	mapy	kempingów	na	 terenie	
danego	kraju.	Nie	planujemy	szczegółowo	każdego	kilome-
tra	wyprawy	–	w	końcu	wakacje	muszą	być	trochę	spontanicz-
ne.	Planujemy,	gdzie	będziemy	nocować,	ale	zwykle	nie	re-
zerwujemy	z	góry	miejsc,	jeszcze	się	nie	zdarzyło,	by	nie	było	
miejsc	 na	 kempingu	 czy	 w	 agroturystyce.	 W	 zeszłym	 roku	
na	 trasie	 Green	 Velo	 musieliśmy	 obdzwonić	 osiem	 miejsc	
w	Supraślu,	nim	znaleźliśmy	nocleg,	ale	to	wyjątek.	Od	biedy	
namiot	można	 rozbić	wszędzie,	 ale	 nie	 przepadam	 za	 tym,	
od	kiedy	–	akurat	nie	podczas	wyprawy	 rowerowej,	a	 spły-
wu	kajakowego	-	zdecydowaliśmy	się	rozbić	namiot	na	polu,	
a	po	chwili	pojawił	się	rolnik,	który	zaczął	się	na	nas	strasznie	
wydzierać.

AF: Pęknięta ośka czy dętka – jak sobie radzicie z takimi 
problemami w czasie wypraw?

EŚ:	Wozimy	ze	sobą	zapasowe	dętki	i	łatki	do	ich	naprawiania,	
ale	nieraz	zdarzyło	się,	że	to	nie	wystarczało,	bo	poszła	opona	
w	przyczepce	albo	ośka	w	rowerze.	Na	szczęście	–	w	krajach	
takich	jak	Holandia	czy	Niemcy	–	nawet	w	małym	miasteczku	
można	znaleźć	świetnie	zaopatrzony	sklep	rowerowy.	Raz,	gdy	
zerwała	mi	 się	 linka	 od	 przerzutki,	 ostatnią	 część	 trasy	 –	 na	
dworzec	w	Terespolu,	przejechałam	z	korkiem	od	plastikowej	
butelki,	 który	 przytrzymywał	 przerzutkę.	 Mamy	 też	 ze	 sobą	
dobrze	zaopatrzoną	apteczkę.	Choć	dla	dzieci	 jazda	to	sama	
frajda,	rodzice	muszą	mieć	nieustannie	oczy	z	przodu	i	z	tyłu	
głowy.	 Gdy	 okrążaliśmy	 Jezioro	 Bodeńskie	 Iga,	 mimo	 wielu	
ostrzeżeń,	by	nie	zjeżdżała	z	trasy	na	trawę,	zjechała	i	przewró-
ciła	się,	a	ja	wpadłam	na	nią	swoim	rowerem.	U	Igi	skończyło	
się	na	otarciach,	ale	ja	w	życiu	nie	czułam	takiego	bólu,	byłam	
pewna,	że	złamałam	rękę.	Okazało	się,	że	miałam	zgnieciony	
nerw	 w	 ręce,	 jeszcze	 długo	 po	 tym	 wypadku	 ręka	 nie	 była	
w	pełni	sprawna.
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AF: Przerwaliście wyprawę?

EŚ:	Nie.	Postanowiłam,	że	jeśli	ręka	
do	wieczora	mi	nie	spuchnie	poje-
dziemy	dalej.	Resztę	drogi	pokona-
łam	 z	 jedną	 ręką,	 sztywno	 opartą	
o	 kierownicę.	 Widocznie	 jestem	
hardkorem	(śmiech).

AF: Niespodzianki sprawia też 
pewnie często aura.

EŚ:	 Pierwsze	pięć	dni	 naszej	wyprawy	po	Holandii	 lało	 tak	
strasznie,	że	mieliśmy	przemoczone	wszystkie	sakwy	i	rzeczy	
w	nich,	a	wiatr	wiał	 tak,	że	Ada	nie	była	w	stanie	rozpędzić	
się	na	rowerze.	Ale	takie	katastrofy	pogodowe	często	mają	
nieoczekiwanie	 miłe	 zakończenie:	 gdy	 zdecydowaliśmy	 się	
„przeczekać”	 pogodę	 w	 Amsterdamie,	 trafiliśmy	 do	 fanta-
stycznego	muzeum	 nauki	 NEMO.	 Budynek	 był	 w	 kształcie	
statku,	 spędziliśmy	 tam	 cały	 dzień	 i	 naprawdę	 nam	 się	 nie	
nudziło.	W	 zeszłym	 roku	na	 trasie	Green	Velo,	w	okolicach	
mostów	kolejowych	w	Stańczykach,	złapała	nas	straszna	bu-
rza.	 Do	 gospodarstwa	 agroturystycznego,	 gdzie	 mieliśmy	
zarezerwowany	nocleg,	był	jeszcze	kawał	drogi,	a	Łukaszowi	
poszła	dętka.	Podjechaliśmy	do	najbliższego	gospodarstwa,	
by	 schronić	 się	 i	 naprawić	 koło.	 Gospodarze	 wskazali	 nam	
blaszak	przed	domem,	do	którego	przeniosła	się	z	powodu	
deszczu	 rodzinna	 impreza.	 Przekonałam	 się	 że	 „polska	go-
ścinność”	nie	 jest	wyświechtanym	frazesem,	gdy	zostaliśmy	
posadzeni	przy	stole	 i	obdzieleni	boczkiem	z	grilla	 i	domo-
wym	kompotem.

AF: Wielu moich znajomych odkłada takie wspólne po-
dróże, tłumaczy, że dzieci są ”jeszcze za małe”.

EŚ:	W	czasie	naszych	wypraw	spotkaliśmy	wiele	rodzin	z	ma-
łymi	dziećmi,	 największe	wrażenie	 zrobili	 na	mnie	Australij-
czycy,	którzy	podróżowali	z	czwórką,	w	tym	11-miesięcznymi	
bliźniakami	w	 przyczepce.	Dzieci	 nigdy	 nie	 są	 za	małe,	 ale	
szybko	robią	się	za	duże,	by	jeździć	z	rodzicami,	mają	swoje	
życie	i	plany.	Ada	trenuje	pływanie	i	jeździ	na	obozy	sporto-
we,	a	Iga,	która	poszła	do	gimnazjum	z	językiem	hiszpańskim,	
wyjeżdża	na	dwa	tygodnie	do	Grenady.	Z	roku	na	rok	coraz	
ciężej	wygospodarować	w	 kalendarzu	 czas	na	wspólny	wy-
jazd.

AF: Trudno się dziwić, że jeden z portali, który prowa-
dzisz, to sportowarodzina.pl. Nie wiem czy ja z moją 
przeciętną kondycją dałabym radę takiej wyprawie!

EŚ:	 Nie	 trzeba	 być	 nie	 wiadomo	 jak	 przygotowanym,	 wy-
starczy,	że	na	co	dzień	jeździmy	na	rowerach.	Zresztą	można	
zacząć	od	krótszych	tras,	a	nie	od	razu	100-kilometrowych.	
Fajnie	 jest	wspólnie	 z	dziećmi	pokonywać	 trudności,	 dzieci	
motywuje,	gdy	widzą,	że	rodzice	też	„dają	radę”.	A	czas	spę-
dzony	na	wspólnej	aktywności:	nie	tylko	sportowej,	ale	czy-
taniu,	malowaniu	jest	bezcenny	–	dla	dzieci,	rodziców.	Żeby	
zachęcić	 do	 wspólnej	 aktywności	 napisałam	 „AKTYWNI	
RAZEM	 Pomocnik	 pozytywnego	 rodzicielstwa”.	 Trzeba	 np.	
pozwalać	dzieciom	próbować	nowych	aktywności	i	nie	znie-
chęcać	się	ich	słomianym	zapałem.	Nie	jestem	zwolenniczką	
mówienia,	skoro	już	zapisałeś	się	na	judo	czy	tenisa	to	MU-
SISZ	na	nie	chodzić.	Judo	to	nie	to?	To	może	taniec?	A	może	
garncarstwo?	Czasem	trzeba	długo	szukać,	nim	znajdziemy	
aktywność,	 którą	pokochamy.	 I	nigdy	nie	 jesteśmy	„za	 sta-
rzy”,	by	próbować.

AF: Często dorośli mówią: „nie będę się wygłupiał i uczył 
hiszpańskiego czy wkładał rolek w tym wieku”. Tymcza-
sem moja córka nauczyła ostatnio swojego dziadka, a mo-
jego tatę, jeździć na rolkach. Dziś codziennie pokonuje 
średnio dystans kilkunastu kilometrów i jest zachwycony 
nowo zdobytą umiejętnością i uczy jeździć moją mamę.

EŚ:	 W	 czasie	 naszych	 wypraw	 często	 spotykamy	 nawet	
70-letnich	 rowerzystów,	 głównie	 niemieckich,	 ale	w	 Estonii	
spotkaliśmy	 też	parę	nauczycieli	 emerytów	 z	Polski.	Na	 ro-
werze	można	 jeździć	w	 każdym	wieku.	 Fajne	 jest	 też	 to,	 że	
rowerzyści,	 zwłaszcza	 podróżujący	 całą	 rodziną,	 wzbudzają	
wiele	pozytywnych	emocji.	Nieraz	zdarzyło	nam	się,	że	gdy	
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zatrzymywaliśmy	się	na	drodze	i	wyjmowaliśmy	mapy,	zaraz	
obok	zatrzymywali	się	kierowcy,	gotowi	nam	pomóc,	wskazać	
drogę.

AF: Co jeszcze dają Wam te wspólne wyprawy?

EW:	Nasze	dziewczyny	rosną,	są	już	nastolatkami,	pojawiają	
się	w	 ich	 życiu	 zupełnie	 nowe	 tematy,	 problemy.	W	 czasie	
tych	wypraw	mamy	wreszcie	czas,	by	być	ze	sobą	cały	czas,	
rozmawiać	o	tym,	co	naprawdę	ważne.

AF: Tematyce tej poświęcasz też swoją najnowszą książ-
kę „Nastolatki pod lupą. Poznaj, żeby zrozumieć”.

EŚ:	 Ta	 książka	 to	 efekt	 moich	 wielogodzinnych	 rozmów	
z	psycholog,	dr	Aleksandrą	Piotrowską,	którą	niezwykle	ce-
nię.	 Rozmawiamy	 o	 wielu	 problemach,	 jakich	 doświadcza	
dziecko	w	trudnym	dla	niego	i	rodzica	okresie	dojrzewania:	
o	relacjach	z	rówieśnikami,	z	rodzicami,	rodzeństwem,	o	po-
szukiwaniu	 nowych	 pasji,	 autorytetów,	 rozwoju	 psychosek-
sualnym.	A	wracając	do	 rowerów:	mam	nadzieję,	 że	 to	do-
świadczenia,	 które	nasze	córki	będą	pamiętać	 zawsze	–	 jak	
z	rodzicami	wspólnie	przemierzały	Europę,	a	może	i	świat,	bo	
mam	marzenie,	by	przejechać	na	dwóch	kółkach	przez	Stany	
Zjednoczone.

AF: A najważniejsze...

EŚ:	...	to	pozytywne	nastawienie.	Jak	ciężko	jest	nam	jechać	
pod	górkę	to	pomyślmy,	że	za	jakiś	czas	będzie	z	górki.	■

Przydatne info:

sportowarodzina.pl	 Portal	 prowadzony	
przez	Ewę	Świerżewską,	z	pomysłami	na	ak-
tywne	spędzanie	czasu	z	dziećmi	–	nie	tylko	
na	rowerach

https://greenvelo.pl	 –	 portal	 poświęco-
ny	 Wschodniemu	 Szlakowi	 Rowerowemu	
Green	Velo.	To	ponad	2000	km	specjalnie	
wytyczonej	trasy,	wiodącej	przez	pięć	woje-
wództw	wschodniej	Polski	 (warmińsko-ma-
zurskie,	podlaskie,	 lubelskie,	podkarpackie	
i	 świętokrzyskie).	 Na	 portalu	 znajdziemy	
masę	 informacji	 praktycznych	 m.	 in.	 455	
Miejsc	Przyjaznych	Rowerzystom,	rekomen-
dowanych	obiektów	(noclegowych,	gastro-
nomicznych,	usługowych)	turystom	rowero-
wym,	dowiemy	się	 jak	 zaplanować	podróż	
i	jakie	atrakcje	czekają	nas	na	trasie.

AKTYWNI RAZEM	Pomocnik	pozytywne-
go	rodzicielstwa,	Ewa	Świerżewska,	il.	Aga-
ta	Matraś,	wyd.	WAM

Nastolatki pod lupą.	Poznaj,	by	zrozumieć,	
dr	 Aleksandra	 Piotrowska,	 Ewa	 Świerżew-
ska,	wyd.	Zielona	Sowa
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POLSKA

Lato w Lublinie 
festiwale i niespieszne spacery

Letnie miesiące wakacyjne to najlep-
szy czas na odwiedzenie Lublina. Jeśli 
jeszcze tam nie byliście koniecznie wy-
korzystajcie rok 2017 na nadrobienie za-
ległości. Okazji jest wiele, bo lubelskie 
lato festiwalami stoi. 

W	połowie	czerwca	rozpoczyna	się	turniej	
młodzieżowego	 Euro	 w	 piłce	 nożnej	 Eu-
roU21	-	na	nowo	otwartym	stadionie	Arena	
Lublin	odbędzie	się	mecz	otwarcia	oraz	dwa	
mecze	grupy	A.

Na	początku	 lipca	na	błoniach	pod	zam-
kiem	 stanie	 scena	 stale	 rozwijającego	 się	
festiwalu	 muzycznego	 Inne Brzmienia	 -	 
w	tym	roku	gwiazdami	festiwalu	będą	fran-
cuski	 kolektyw	 Nouvelle	 Vague	 i	 legenda	
goa	trance	i	psychedelic	Juno	Reactor,	któ-
rego	 skład	 zostanie	 wzbogacony	 o	 grupę	
taneczno	teatralną	Mutant	Theatre.	Pod	ko-
niec	lipca	ulice	miasta	opanują	buskerzy,	ilu-
zjoniści	i	żonglerzy,	a	to	za	sprawą	Carnavalu 
Sztukmistrzów.	Nad	ulicami	starego	miasta	
zostaną	 rozpięte	 taśmy,	 po	 których	 będą	
chodzić	 nieustraszeni	 slacklinerzy	 (równo-
legle	 z	 Carnavalem	 w	mieście	 odbywa	 się	
Urban	Highline	Festival).

W	 połowie	 sierpnia	 miasto	 oblegają	 na-
tomiast	miłośnicy	rękodzieła	i	tradycyjnego	

rzemiosła,	uliczni	grajkowie	i	kupcy	oraz	ku-
pujący	na	Jarmarku Jagiellońskim,	nawiązu-
jącym	 do	 XV	 w.	 tradycji	 lubelskich	 jarmar-
ków,	kiedy	to	szlak	handlowy	przebiegający	
przez	Lublin	sprowadzał	do	miasta	podróż-
ników,	 nomadów	 i	 handlarzy.	Na	 lubelskiej	
starówce	 spotkać	 można	 wtedy	 złotą	 kurę	 
i	 bandy	 ulicznych	 grajków	 z	 całej	 europy,	
a	na	podwórkach	urządzane	są	potańcówki	
przy	granej	na	żywo	muzyce	tradycyjnej.

Pierwsze	 dni	 września	 to	 czas	 dla	 kone-
serów	 kultury	 europejskiej	 i	 kulinariów,	 bo	
właśnie	 wtedy	 odbywa	 się	 Europejski Fe-
stiwal Smaku,	 który	 każdego	 roku,	 z	 coraz	
większym	 rozmachem	 prezentuje	 kulturę	
kolejnych	 krajów	 -	 w	 zeszłym	 roku	 była	 to	
Armenia	 -	 jeszcze	 czekamy	 na	 ogłoszenie	
bohatera	tegorocznej	edycji.

To	 tylko	 kilka	 letnich	 propozycji.	 
W	tym	roku	Lublin	obchodzi	Wielki	Jubile-
usz	 700-lecia	 nadania	 praw	miejskich,	 dla-
tego	okazji	do	świętowania	będzie	znacznie	
więcej	(szczegółowy	program	znajdziecie	na	
stronie	700.lublin.eu).

Możliwe	 jednak,	 że	 nie	 jesteście	 fanami	
festiwalowych	tłumów	i	zgiełku	ulicy.	Świet-
nie	się	składa,	bo	Lublin	jako	miasto	akade-
mickie	w	lecie	pustoszeje,	wycisza	się.	Moż-
na	wtedy	docenić	 jego	parki	 i	zadrzewione	
skwery,	 podwórkowe	 ogródki	 ukryte	 za	
bramami.	Festiwal	Sztuki	w	przestrzeni	pu-
blicznej	“Open City”	 zostawia	 ślady,	 które	
dostrzeże	 tylko	czujne	oko.	Koniecznie	od-
wiedźcie	Stare	Miasto	i	Muzeum	na	Zamku,	
gdzie	nie	można	przegapić	Kaplicy	św.	Trój-
cy.	Przysiądźcie	z	filiżanką	kawy	w	ogródku	
przy	 Trybunalskiej	 i	 przyglądajcie	 się	 lu-
dziom	spacerującym	po	rynku.	

Tekst:	Ludwika	Kłoczowska-Mazur100
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POLSKA

SPACER PIERWSZY:
Jeśli	traficie	na	upalny	dzień,	ukryjcie	się	przed	żarem	w	tajem-

niczym	ogrodzie	restauracji	OTO	Ivo	przy	ul.	Jezuickiej.	Stamtąd	
przez	bramę	Wieży	Trynitarskiej	przejdźcie	do	ulicy	Królewskiej,	
gdzie	 znajduje	 się	 galeria	 i	 butik	 z	 designerskimi	 pamiątkami	 
z	Lublina,	LUBLOV.	Tam	zapytajcie	jak	dojść	na	Żmigród,	gdzie	
możecie	zahaczyć	o	podwórko	Domu	Słów,	które	każdego	lata	
zmienia	swój	literacki	temat.	Na	rogu	ul.	Żmigród	i	Bernardyń-
skiej	możecie	posilić	się	w	ormiańskiej	restauracji	Jazzve,	gdzie	
króluje	serdeczna	Anusza.	Być	może	wolicie	elegancką	kuchnię	
regionalną	w	duchu	Slow	Food	-	zapraszam	do	Perłowej	Pijalni	
Piwa	(ul.	Bernardyńska),	gdzie	możecie	schłodzić	się	przy	kuflu	
zimnego,	świeżego	piwa	prosto	z	lubelskiego	browaru.	Na	tere-
nie	tego	samego	browaru	znajduje	się	klub	na	otwartym	powie-
trzu,	być	może	traficie	na	koncert	lub	na	seans	kina	pod	niebem.	
Jeśli	nie	-	zejdźcie	w	dół	ulicą	Zamojską	w	kierunku	rzeki,	tam,	
na	Moście	Kultury	na	Bystrzycy	w	letnie	wieczory	grają	czasem	
Czarne	Lwy	z	Przedmieścia	-	gwarantuję	Wam	świetną	zabawę	 
i	okazję	do	antropologicznych	obserwacji.

SPACER DRUGI:
Opuście	 Stare	Miasto	 przez	 Bramę	 Krakowską,	 w	 południe	

wysłuchajcie	hejnału	z	balkonu	miejskiego	ratusza	 i	przejdźcie	
Deptakiem,	czyli	Krakowskim	Przedmieściem	aż	do	świeżo	wy-
remontowanego	 Placu	 Litewskiego.	 Stamtąd,	 ulicą	 Kołłątaja	
udajcie	się	do	maleńkiej	cukierni	“Czekoladowy”,	gdzie	dosta-
niecie	 najlepsze	 lody	w	mieście.	Możecie	 je	 zjeść	obserwując	
akrobacje	młodych	ludzi	 jeżdżących	na	deskorolkach	i	 rolkach	
na	placu	przed	Centrum	Kultury,	który	w	 lecie	przeistacza	się	
w	Centralny	Plac	Zabaw.	Zajrzyjcie	do	CK,	bo	to	miejsce	przez	
cały	rok	tętni	życiem.	W	środku	budynku	ukryty	jest	Wirydarz,	
kawiarnia	 na	 świeżym	 powietrzu,	 miejsce	 spotkań	 lubelskiej	
bohemy,	 z	 bogatym	 programem	muzycznym.	 Na	 kawę	moż-
na	też	udać	się	do	Kap	Kap,	to	już	bardzo	niedaleko	-	pytajcie	
przechodniów	o	drogę.	Na	Stare	Miasto	warto	wrócić	inną	dro-
gą	-	ul.	Peowiaków	aż	do	Teatru	im.	Osterwy,	a	potem	w	lewo,	
przez	Plac	Wolności	i	wąską	uliczkę	Kozią,	z	powrotem	pod	Bra-
mę	Krakowską,	 skąd	 już	 tylko	100	metrów	będzie	was	dzielić	
od	Restauracji	Zielony	Talerzyk,	miejsca	świadomie	przyjaznego	
wszystkim	opcjom	dietetycznym,	gdzie	wszyscy	smakosze	wita-
ni	są	tak	samo	serdecznie.

SPACER TRZECI
Zaczyna	się	tak	samo	jak	drugi,	ale	z	Placu	Litewskiego	pójdź-

cie	dalej	prosto,	aż	do	Parku	Saskiego,	dającego	cudowne	wy-
tchnienie	w	 letnie,	 upalne	miejskie	dni.	 Po	przeciwnej	 stronie	
Alei	 Racławickich	 znajduje	 się	 nowoczesny	 budynek	Centrum	
Spotkania	Kultur,	do	którego	zawsze	można	wejść	i	wjechać	win-
dą	na	tarasy	widokowe,	porośnięte	łąką,	gdzie	wśród	traw,	krze-
wów	malin	 i	drzewek	owocowych	znalazła	się	 również	Miejska	
Pasieka	Artystyczna.	Szczególnie	polecam	spacer	po	ażurowym	
chodniku	w	szklanym	korytarzu	-	wrażenia	gwarantowane!

Niezależnie	 od	 tego	 jak	 postanowicie	 spędzić	 czas	 
w	 Lublinie,	 gwarantuję	 wam	 zwolnienie	 pulsu	 i	 złapanie	
oddechu.	Bo	Lublin	to	miasto	dla	ludzi	-	czas	płynie	tu	wol-
niej,	spokojniej,	bez	nieustannego	poczucia	gonitwy.	■

KALENDARIUM:

16, 19 i 22 czerwca	EuroU21,	szczegoły	na	stronie	
bilety.u21.poland.com
22 czerwca – 20 lipca	Festiwal	Sztuki	w	Przestrze-
ni	Publicznej	„Otwarte	Miasto”
5-9 lipca	Wschód	Kultury	-	Inne	Brzmienia	
Art’n’Music	Festival
27-30 lipca	Carnaval	Sztukmistrzów	i	Urban	
Highline	Festival	oraz	40.	Europejska	Konwencja	
Żonglerska
12-15 sierpnia	Jarmark	Jagielloński
początek września	Europejski	Festiwal	Smaku

MOJE REKOMENDACJE KULINARNE:

Jazzve,	róg	ul.	Żmigród	i	Bernardyńskiej	-	Kuchnia	
armeńska	podawana	przez	wyjątkową	kobietę.
Perłowa Pijalnia Piwa,	ul.	Bernardyńska	-	Kuchnia	
regionalna	i	piwa	prosto	z	browaru
Trybunalska,	ul.	Rynek	4	-	Kawa,	kanapki,	proste	
śniadania
Cukiernia “Czekoladowy”,	ul.	Kołłątaja	6	-	naj-
lepsze	lody	w	mieście
Chapter One,	ul.	Rynek	14	–	mała,	klimatyczna	
restauracja
Kap Kap Cafe,	ul.	Narutowicza	33	-	kawiarnia	
prowadzona	przez	najprawdziwszych	kawowych	
pasjonatów.

NOCLEGI:

Szukając	noclegów	w	Lublinie	warto	skupić	się	na	
samym	centrum	-	wtedy	większość	atrakcji	znaj-
dzie	się	w	zasięgu	przyjemnego	spaceru.	Miasto	
można	zwiedzać	także	na	rowerze,	bo	od	dwóch	
lat	funkcjonuje	tu	stale	rozwijająca	się	sieć	stacji	
Lubelskiego	Roweru	Miejskiego.

Hostel Centrum51,	ul.	Narutowicza	51	(do	odna-
lezienia	na	Facebooku	lub	pod	numerem	502	115	
003)
AntyHotel na Olejnej,	ul.	Olejna	10/4	(naolejnej.pl)
Pokoje gościnne w Trybunalskiej,	ul.	Rynek	4	
(trybunalska.pl)
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 Flexifit 
Płytka

www.salts.pl     I    bezpłatna infolinia 800 120 130    I    info@salts.pl

NATURALNA 
OCHRONA

Nacięcia w płytce zapobiegają  
załamywaniu się  płytki  umożliwiając 

jej krawędziom dokładne 
przyleganie do skóry wokół 
stomii co zabezpiecza skórę stomii co zabezpiecza skórę 

przed podciekaniem treści jelitowej.

NATURALNY 
KSZTAŁT

Unikalna płytka Flexifit® 
z pięcioma nacięciami idealnie 
dopasowuje się do naturalnych 
kształtów ciała dając poczucie 

bezpieczeństwa nawet bezpieczeństwa nawet 
w przypadku przepukliny.

NATURALNE 
DOPASOWANIE

Doskonała elastyczność 
i przyczepność, jak również 
kształt płytki umożliwiają 

idealne dopasowanie 
do kształtu każdego brzucha.do kształtu każdego brzucha.

NATURALNY KSZTAŁT
płytki Flexifit® 

pozwala jej na podążanie 
za ruchem ciała



Smaki lodów
a osobowość!

Tekst:	
Julia	Kołodko

Tekst:	
Bianca-Beata	Kotoro

Lato!	To	pora	roku,	która	nieodzownie	kojarzy	się	z	lodami	i	hasłem:	
lody,	lody	dla	ochłody!	dostępne	są	one	oczywiście	przez	cały	rok,	
w	 różnych	miejscach	 na	 świecie.	 To	 smakołyk	powszechnie	 znany	
i	 lubiany,	 który	 stał	 się	 podstawą	 pewnego	 badania	 naukowego	
dotyczącego	związku	między	cechami	osobowości	a	preferencjami	
smakowymi	lodów.	Z	pewnością	jest	wiele	wyjątków	od	tej	reguły,	
jednak	dr	Alan	Hirsch,	neurolog	i	psychiatra	z	chicagowskiej	Smell	
and	Taste	Treatment	and	Research	Foundation,	przeprowadził	ba-
dania	na	60.	osobach.	Każdy	z	ochotników	rozwiązał	kilka	testów	
psychologicznych	 oraz	 odpowiedział	 na	 pytanie	 dotyczące	 jego	
ulubionego	smaku	 lodów.	Dr	Hirsch	nieprzypadkowo	wybrał	 lody	
jako	przedmiot	swoich	badań.	Są	one	powszechnie	lubiane,	a	więc	
nie	fałszują	wyniku,	bo	nie	ma	np.	strachu	przed	czymś	nieznanym.	
Ponadto	większość	osób	umie	łatwo	wskazać	swoje	ulubione	sma-
ki.	Lody	są	też	jedzone	na	całym	świecie,	a	więc	na	gusta	nie	mają	
wpływu	takie	zmienne	jak	religia	czy	kultura.

Nasze	 gusta	 kulinarne	 (w	 tym	 lodowe)	
kształtują	 się	w	okolicach	7.	 roku	 życia,	
podobnie	 jak	nasza	osobowość.	Jedno	
i	 drugie	 zazwyczaj	 też	 nie	 zmienia	 się	
przez	 całe	 życie.	 Zdaniem	 lekarza,	 wy-
niki	badań	można	przełożyć	również	na	
dopasowanie	w	związkach.	Innymi	słowy	
-	wspólne	wyjście	na	lody	może	pozwoli	
ocenić	 czy	 partnerzy	 do	 siebie	 pasują.	
To	 nie	 jest	 żart,	 tylko	 efekt	 naukowych	
badań!	A	naukowiec	dodaje	żartobliwie	
w	jednym	z	wywiadów:	To	niezwykłe	do-
świadczenie,	odkryć	 jak	wyraźnie	cechy	
charakteru	 powiązane	 są	 ze	 smakami	
lodów.	 Pamiętaj	 więc,	 jeśli	 nagle	 twój	
małżonek	 zmieni	 swój	 smak	 -	 uważaj,	
uważaj.
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LODY	CZEKOLADOWE -	lubią	osoby	kre-
atywne	i		energetyczne.	Są	to	osoby	pełne	
wdzięku,	 czarodziejskie	 i	 uwodzące.	 Za-
wsze	chcą	być	w	centrum	uwagi	i	są	chętni	
do	imprezowania.	Z	drugiej	jednak	strony,	
są	to	osoby,	które	mają	skłonności	do	dra-
matyzowania	 i	 łatwo	dające	się	manipulo-
wać.	Choć	są	otwarci	na	nowe	znajomości,	
to	w	 związku	 cenią	 sobie	 prywatność.	 Są	
również	niepoprawnymi	romantykami.	Nie	
posiadają	też	cech	przywódczych	–	rzadko	
kiedy	stają	się	liderami.	Czekoladowi	sma-
kosze	są	najbardziej	typowymi	przedstawi-
cielami	swoich	płci	-	panowie	to	typ	macho,	
panie	 -	 istoty	 domowe	 i	 bardzo	 kobiece.	
W	związkach	szukają	 intensywnej	bliskości	
i	romantycznych	fantazji.	Najlepiej	czują	się	
z	drugą	czekoladą,	z	kawałkami	czekolady	
lub	lodami	orzechowymi.

LODY	 WANILIOWE -	 lubią	 ryzykanci,	
którzy	nienawidzą	nudy.	To	osoby	wyma-
gające,	 ale	 zamknięte	 w	 sobie,	 dlatego	
też	 grupa	 przyjaciół,	 z	 którymi	 najchęt-
niej	 spędzają	 czas,	najczęściej	 zamyka	 się	
w	zaledwie	kilku	osobach.	Są	ekspresyjne	
i	 impulsywne.	 Cechuje	 je	 barwna	 osobo-
wość	i	skłonność	do	idealizmu.	Fani	wanilii	
cenią	 związki	 z	 innymi,	 często	 też	 ulegają	
ich	wpływom.	W	miłości	 szukają	 bliskości	
i	bezpieczeństwa.	Marzą	o	domowym	życiu	
i	są	romantykami.	Idealny	partner:	wanilia. 

LODY	 TRUSKAWKOWE	 -	 lubią	 pesymi-
ści,	 introwertycy.	Są	 to	osoby,	 które	mają	
niskie	 poczucie	 własnej	 wartości	 i	 często	
się	denerwują.	Chętnie	żyją	w	grupie,	stro-
niące	 od	 indywidualnych	 wystąpień.	 Są	
zgodne,	mało	konfliktowe	i	łatwo	się	zako-
chują.	W	związkach	wierne	i	lojalne.	Partner	
„truskawki”	może	liczyć	na	jej	pełne	wspar-
cie	i		bezwarunkową	przyjaźń.	Najlepszym	
partnerem	 dla	 truskawki	 jest	 miłośnik	 lo-
dów	 z	 kawałkami	 czekolady.	 Co	 ciekawe	
sama	truskawka	jest	idealna	dla	smaku	ka-
wowego.

LODY	 BANANOWE -	 zdaniem	 badacza	
ludzie	 o	 takim	 guście	 są	 bardzo	 otwarci	
i	czuli.	Mają	wysoce	rozwiniętą	empatię,	są	
szczerzy	i	hojni.	To	właśnie	miłośnicy	tego	
smaku	 zawsze	 chętnie	 pomagają	 innym.	
Z	 badań	 wynika,	 że	 „Banany”	 to	 idealni	
mężowie	i	cudowne	żony.	Banany	najlepiej	
czują	się	same	ze	sobą,	ale	osoby	wybiera-
jące	ten	smak	mają	największy	wybór.	Do-
bra	i	przyjacielska	natura	banana	pasuje	też	
do	wanilii,	czekolady	i	orzecha.	Banan	jest	
empatyczny,	 bezproblemowy	 i	 umie	 do-
pasować	 się	 do	 otoczenia	 nie	 rezygnując	
z	 siebie.	Stworzony	do	 roli	 rodzica	 i	part-
nera.	

LODY	Z	KAWAŁKAMI	CZEKOLADY	CZY-
LI	STRACIATELLA	-	są	ulubionym	smakiem	
zwycięzców	i	imprezowiczów.	Ich	wielbicie-
le	 są	 pomysłowi	 i	 hojni.	 Wiecznie	 z	 kimś	
konkurują	i	nie	spoczną	dopóki	nie	odnio-
są	 sukcesu.	 Ciężko	 jest	 się	 im	 pogodzić	
z	 porażką.	 Miłośnicy	 kawałków	 czekolady	
w	lodach	są	również	świetnymi	gośćmi	na	
różnego	rodzaju	 imprezach	–	zawsze	sko-
rzy	do	rozmowy	i	potrafiący	zabawić	towa-
rzystwo.
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Najprostsze	lody	świata
Składniki	na	2	porcje:	4	banany
Przepis:	Obierz	banany	 ze	 skórki,	pokrój	na	kawałki	
I	włóż	do	zamrażarki	na	kilka	godzin	(lub	dłużej).	Za-
mrożone	banany	włóż	do	blendera	i	zmiksuj.	Efektem	

są	zdrowe,	pyszne	i	niesamowicie	aksamitne	lody,	
bez	 dodatku	 cukru	 ani	 żadnych	 sztucznych	
składników.

Do	 tego	podstawowego	przepisu	mo-
żesz	 dodać	 swoje	 ulubione	 owoce	
(najlepiej	 też	mrożone),	 takie	 jak	 tru-
skawki,	maliny	czy	jagody.	Można	też	
dodać	przyprawy	takie	jak	wanilia	czy	
kakao	lub	orzechy.	Zachęcamy	do	eks-
perymentowania	zgodnie	z	własnymi	
preferencjami	(i	cechami	osobowości)! 

Domowe	lody	kawowe
Skład:	3½	szklanki	pełnotłustego	mleka	kokosowe-
go	 (najlepiej	 bez	 konserwantów	 i	 innych	 nienatural-
nych	dodatków)		
½	 szklanki	 cukru	 (zwykłego,	brązowego	 lub	 kokoso-
wego;	ten	ostatni	daje	przepyszny	karmelowy	smak!)	
¾	szklanki	mocnej	kawy	
1½	łyżeczki	ekstraktu	z	wanilii

Przepis:	Wlej	mleko	kokosowe,	kawę	i	cukier	do	ma-
łego	rondla	i	podgrzej	na	średnim	ogniu	mieszając,	
aż	cukier	się	rozpuści	a	składniki	dobrze	się	połączą	
(około	5	minut).

Zdejmij	miksturę	 z	 ognia	 i	 dodaj	 wanilię.	 Przelej	 do	
miski	i	wstaw	do	lodówki,	aby	porządnie	ją	ochłodzić.	
Trzymaj	w	lodówce	co	najmniej	6	godzin,	a	najlepiej	
przez	noc.	Przełóż	lody	do	zamrażarki	i	zamroź.	Po	kil-
ku	godzinach	wyjmij	lody,	wrzuć	do	blendera	i	zmiksuj.	
Włóż	ponownie	do	zamrażarki.	Lody	będą	dobre	przez	
około	2	tygodnie.	Wyjmij	na	15	minut	przed	jedzeniem. 

Domowe	lody	owocowe	na	patyku
Skład:	2	szklanki	pokrojonego	arbuza,
2	szklanki	truskawek
2	łyżki	wody,
odrobina	soku	z	limonki,

Włóż	 arbuza,	 truskawki	 i	 sok	 z	 limonki	 do	 blende-
ra	 i	zmiksuj.	Miksturę	przelej	do	foremek	na	 lody	na	
patyku.	Możesz	włożyć	do	 foremek	 kilka	plasterków	
truskawek.	Zamknij	foremki	i	zamróź	lody,	najlepiej	co	
najmniej	przez	noc.	

LODY	 ORZECHOWE	 -	 miłośnicy	 takich	 lo-
dów	są	perfekcjonistami,	którzy	nigdy	z	wła-
snej	woli	nie	złamią	obowiązujących	w	danym	
miejscu	zasad.	Osoby	te	są	również	ostrożne,	
stawiają	sobie	wysokie	wymagania	i	są	świet-
nie	 zorganizowane.	 Charakteryzują	 się	 inte-
ligencją	 i	 powagą.	Często	mają	 jednak	pro-
blemy	z	wyrażaniem	własnych	uczuć.	
Zdecydowanie	dobrze	sprawdza-
ją	się	 jako	 liderzy.	Osoby	takie	
największe	 szanse	 na	 idealny	
związek	mają	z	kimś	podob-
nym	 do	 nich,	 czyli	 również	
wielbicielem	 smaku	 orze-
chowego.	 Agresję	 okazują	
jedynie	 na	 boisku.	 Również	
w	sprawach	łóżkowych	zacho-
wuje	rezerwę.	

LODY	KAWOWE -	osoba	sumienna,	która	
umie	 cieszyć	 się	 życiem.	 Jest	 szalona,	 uwo-
dzicielska,	 nawet	 gwałtowna.	 Skupia	 się	 na	
dzisiejszych	 przyjemnościach,	 nie	 martwiąc	
o	jutrzejsze	kłopoty.	Potrzebuje	partnera	mo-
gącego	 nie	 tylko	 sprostać	 jego	 witalności,	
ale	 też	 pobudzającego	do	 nowych	wyzwań.	
W	związkach	szuka	przyjemności	i	ognia,	któ-
ry	 ich	 zdaniem	nie	musi	 jednak	płonąć	 zbyt	
długo.	 Idealnym	 partnerem	 jest	 podobno	
truskawka,	choć	trudno	się	o	nią	nie	martwić,	
wiedząc	czego	szuka.

Badania	 przeprowadzone	 przez	 dr	 Hirscha	
dotyczą	 tylko	 najpopularniejszych	 smaków	
lodów.	 Ciekawe	 do	 jakich	 doszedłby	 wnio-
sków,	 gdyby	 wśród	 osób	 badanych	 znaleźli	
się	 entuzjaści	 tych	 najdziwniejszych	 smaków	
dostępnych	np.	w	Wenezueli	-	lodów	o	sma-
ku	viagry,	czy	lodów	o	smaku	potrawy	haggis	
-	do	kupienia	w	Londynie	 (haggis	 to	szkocki	
przysmak	z	owczych	podrobów),	 lodów	pro-
sto	z	Tokio	-	z	koniną,	lub	bekonowych	z	Ka-
lifornii.	Poszukiwacze	nowych	smaków	mogą	
zjeść	 lody	krewetkowo-ananasowe	na	Tajwa-
nie,	 albo	 w	 Turcji	 lody	 z	 dodatkiem	 napoju	
salep	czyli	ze	sproszkowanych	bulw	storczyka	
męskiego,	w	Nicei	lody	lawendowe,	w	Szwe-
cji	-	lukrecjowe.	A	Państwo	jakie	lubicie	lody?

PRZEPISY
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Słownik stomijny

Czasem	 trudno	 odnaleźć	 się	
w	 gąszczu	 specjali-

stycznego	 słownictwa.	 Zwłasz
cza	 jeśli	 o	 chorobie	

dowiadujemy	nagle	 i	szybko	m
usimy	zapoznać	się	ze	

specyficzną	terminologią	aby	d
obrze	rozumieć	lekarzy	

i	pielęgniarki.	Wszelkie	określan
ia	związane	ze	stomią	

i	 tematami	pokrewnymu	są	do
stępne	na	 stronie	 fun-

dacji	www.stomalife.pl.	Od	teraz	na
wet	transuretero-

cutaneostomia	nie	będzie	kryła
	przed	Wami	tajemnic.

Czas na piknik

Tegoroczna	 w
iosna	 nie	 rozp

ieszczała	 nas.	
Długo	

kazała	 czekać	
na	 siebie	 i	do

brą	pogodę.	A
le	 jak	 już	

dotarła	 to	 rozg
ościła	 się	 na	d

obre	przynosz
ąc	mnó-

stwo	słońca.	A
	skoro	jest	pog

oda	to	wszystk
ie	impre-

zy	 plenerowe	
były	 bardzo	 u

dane.	Wraz	 z	
niezawod-

nym	Omirem	g
ościliśmy	m.in.

	w	Warszawie	n
a	pikniku	

z okazji	Światow
ego	Dnia	NZJ,	k

tóry	jest	cyklic
znie	

organizowany	
przez	J-elita	Po

lskie	Towarzyst
wo	Wpie-

rania	Osób	z	N
ieswoistymi	Za

paleniami	Jelit
a.	To	był	

świetnie	 spędz
ony	czas.	Ciek

awe	wykłady	 i
	wspólna	

zabawa	w	ogro
dzie	Szpitala	M

SWiA	to	jak	za
wsze	do-

bre	połączenie
.

Budowanie mostów
Budowanie	 mostów	 –	 z	 zachodu	 na	 wschód,	

z południa	na	północ.	Pod	 takim	hasłem	odbyła	
tegoroczna	 konferencja	 Europejskiego	 Stowarzy-
szenia	Pielęgniarek	Stomijnych	ECET2017	w	Berli-
nie.	Na	międzynarodowym	forum	nie	zabrakło	pol-
skich	akcentów	i	można	było	zapoznać	się	z	naszym	
doświadczeniem	 w	 zakresie	 leczenia	 ran	 i	 opieki	
stomijnej.	 Gratulujemy	 prelegentkom	 udanych	
wystąpień	 i	 interesujących	 prezentacji.	 Czekamy	
niecierpliwie	kiedy	to	forum	zawita	także	do	Polski	
bo	mamy	jeszcze	więcej	doskonałej	wiedzy,	którą	
warto	podzielić	się	szerzej.

Zmiany w prawodawstwie
Wszyscy	ciągle	oczekujemy	na	finalny	kształt	 zmian	w	tzw.	ustawie	refundacyjnej,	która	może	wprowadzić	bardzo	duże	 zmiany	w	 realizacji	wniosków	na	wyroby	medyczne.	 Tymczasem	 zaczęły	 obowiązywać	 zmiany	wynikające	z	ustawy	z	dnia	4	listopada	2016	r.	o	wspar-ciu	kobiet	w	ciąży	i	rodzin	„Za	życiem”.	Dla	osób	do	18	roku	 życia,	 u	 których	 stwierdzono	 ciężkie	 i	 nieod-wracalne	 upośledzenie	 albo	 nieuleczalną	 chorobę	zagrażającą	 życiu,	 które	 powstały	 w	 prenatalnym	okresie	rozwoju	dziecka	lub	w czasie	porodu	zmie-niają	 się	 zasady	wydania	 refundowanych	wyrobów	medycznych.	W	praktyce	oznacza	to	odbioru	wyrobów	medycznych	 w	 zależności	 od	 rzeczywistych	 potrzeb	i	 zużycia,	 czyli	 więcej	 sprzętu	 stomijnego	 niż	 dotych-czas	obowiązujący	limit.	Podstawą	do	ubiegania	się	re-alizacji	zleceń	na	specjalnych	zasadach	jest	zaświadcze-nie	medyczne,	które	musi	wypełnić	lekarz.	Wzór	i	pełną	treść	 ustawy	 „Za	 życiem”	 znajdziecie	 także	 na	 naszej	stronie	www.stomalife.pl.
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Lato
     2017

Lipiec
1 czerca 
• Międzynarodowy 
  Dzień Dziecka

4 czerca 
• Zes łanie Ducha Świę tego, 

Zielone Świą tki 

8 czerca 
• Światowy Dzień Oceanów

14 czerca  
• Światowy Dzień Krwiodawcy

12 czerca  
• Światowy Dzień Sprzeciwu 

wobec Pracy Dziec i

15 czerca  
• Boże Cia ło

20 czerca  
• Światowy Dzień Uchodźcy

21 czerca  
• Pierwszy dzień lata.  

Najd łuższy dzień roku

23 czerca  
• Dzień Ojca
• Dzień Służby Pub licznej

29 czerca 
• Uroczystość Świę tych Aposto łów  

Piotra i Pawła

30 lipca 
• Międzynarodowy Dzień 

Przyjaźn i

1 sierpnia
• Narodowy Dzień Pamięc i 

Powstania Warszawskiego

6 sierpnia
• Przemienienie Pańskie

15 sierpnia 
• Wniebowzięcie Najświę t-

sze j Maryi Panny
Święto Wojska Polskiego

28 sierpnia 
• Zaśnięcie Bogurodzicy

31 sierpnia 
• Dzień Solidarnośc i  

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

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

IMIĘ

ULICA

E-MAIL

NAZWISKO

NR	DOMU

NR	TELEFONU

NR	MIESZKANIA 	KOD	POCZTOWY 	MIEJSCOWOŚĆ

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

ZAMÓW	PRENUMERATĘ

Data	i	czytelny	podpis

..............................................................

FELIETON

„Chciałbym	wytłumaczyć,	jak	się	obsługuje	toaletę”	–	sączył	
się	 anemiczny	głos	pilota	wycieczki.	Wbrew	pozorom	 toaleta	
nie	znajdowała	się	na	statku	kosmicznym	tylko	w	autokarze,	nie	
zamontowano	w	niej	cudownej	spłuczki	działającej	 jedynie	na	
„Wlazł	 kotek	 na	 płotek”,	 a	 pilot	 nie	 przemawiał	 do	 gromady	
przedszkolaków.	 Jeżeli	 chociaż	przez	moment	odważyłam	się	
pomyśleć	o	 jego	przemowie	z	 lekceważeniem,	przyszło	mi	za	
to	 zapłacić,	 kiedy	 czekałam	 w	 owym	 przybytku	 rozkoszy	 na	
uwolnienie.	W	środku	nocy	siedziałam	w	ubikacji	autokaru	 ja-
dącego	do	Chorwacji	i	nie	mogłam	się	z	niej	wydostać.	Po	wej-
ściu	do	toalety,	chcąc	zapewnić	sobie	intymność,	przekręciłam	
klucz	(zgodnie	z	instrukcją!)	i…	zorientowałam	się,	że	trzymam	

w	dłoni	 jego	połówkę.	Druga	tkwiła	w	zamku.	Pilot	okazał	się	
rycerzem	 –	 interweniował,	 zanim	 zdążyłam	 rozebrać	 połowę	
obudowy.	Pierwsze	jego	słowa,	jakie	przedostały	się	do	wnę-
trza	mojej	twierdzy,	dowiodły	jednak,	że	był	to	rycerz	z	gatunku	
błędnych:	„Ale	czy	może	pani	odpowiedzieć	chociaż	na	jedno	
pytanie	–	jakiego	koloru	jest	klamka?”

Historia	 z	 toaletą	 przydarzyła	 mi	 się	 dość	 dawno	 temu.	
W	czasach,	kiedy	przyjaciele	nazywali	mnie	„trouble	girl”,	bo	
wciąż	pakowałam	się	w	podobne	kłopoty.	Ale	chociaż	niektórzy	
kręcili	 z	niedowierzaniem	głową,	mówiąc:	„ty	 to	masz	 jednak	
pecha”,	skłamałabym	twierdząc,	że	ta	moja	przypadłość	mnie	

Tekst:	

Ewa	Pągowska PECHA?!?!
Bez 
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FELIETON

„Niech	 pani	 coś	 ze	 sobą	 zrobi!	 Sprowadzi	matkę,	 pójdzie	 na	
imprezę,	nie	wiem…	Bo	jak	panią	poznałam,	miała	pani	w	so-
bie	bigla,	a	po	tym	porodzie,	to	jakby	jaja	pani	ucięli”.	A	może	
śpiewał	ustami	Rodowicz	„Nie	daj	mi	Boże,	broń	Boże	skoszto-
wać	tak	zwanej	życiowej	mądrości”.	Dziś	chętnie	zaprosiłabym	
go	do	swojego	życia.	Może	gdybym	wpuściła	trochę	powietrza	
w	 swój	grafik,	 znalazłby	dla	 siebie	miejsce?	A	może	on	wciąż	
jest	gdzieś	w	pobliżu	i	nawet	czasem	się	o	niego	potykam,	tylko	
zamiast	zastanowić	się,	czy	nie	próbuje	zwrócić	mojej	uwagi	na	
jakąś	mniej	uczęszczaną	ścieżkę,	otrzepuję	się	i	idę	dalej	wcze-
śniej	ustaloną	trasą?	Na	szczęście	idzie	lato,	dziecko	pojechało	
z	 tatą	na	obóz	 tenisowy,	 ja	wracam	taksówką	od	przyjaciółki,	
a	z	głośników	płynie	głos	Kazika:	„Wyjechali	na	wakacje	wszy-
scy	nasi	podopieczni,	gdy	nie	ma	w	domu	dzieci,	to	jesteśmy	
niegrzeczni”.	 Wiem!	 Zacznę	 od	 tego,	 że	 pojadę	 do	 Rumunii	
z	zaprzyjaźnionym	klubem	podróży.	Czeka	mnie	podróż	auto-
karem.	Kto	wie,	jaka	w	nim	będzie	toaleta.	■

smuciła.	Wręcz	przeciwnie	–	często	bowiem	te	wszystkie	nie-
oczekiwane	zwroty	akcji	prowadziły	do	bardzo	ciekawego	fina-
łu.	Na	przykład	dzięki	temu,	że	pływając	z	kolegą	kajakiem	po	
jednym	z	 jezior	Pojezierza	Drawskiego,	zgubiliśmy	resztę	zna-
jomych	ze	spływu	i	zostaliśmy	przygarnięci	na	noc	przez	sym-
patycznych	nieznajomych,	zyskałam	wieloletnią	dobrą	koleżan-
kę,	a	dzięki	temu,	że	wybierając	się	do	Wersalu,	zapomniałam	
pieniędzy,	poznałam	fantastycznego	Francuza,	który	nie	tylko	
zabrał	mnie	do	tej	królewskiej	rezydencji,	ale	także	do	Musée	
d’Orsay,	a	w	dzień	moich	urodzin	zorganizował	dla	mnie	i	mojej	
przyjaciółki	wycieczkę	do	Eurodisneylandu.

Jednak	mój	pech	(a	przynajmniej	ten	jego	specyficzny	rodzaj)	
jakiś	czas	temu	się	skończył.	Pewnie	odchodził	ode	mnie	stop-
niowo,	a	ja	tego	nie	zauważyłam.	Może	nawet	wysyłał	mi	jakieś	
ostrzeżenia,	 np.	 podszywając	 się	 pod	moją	 ginekolog,	 która	
kiedy	przyszłam	do	niej	na	kontrolę	poporodową,	stwierdziła:	
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