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B-BK: Wiosna, wiosna nie może się zdecydować, czy być
tu, czy nie być...
AF: Coś jej się długo schodzi.
B-BK: Dawać mi tu zaraz tę wiosnę!
AF: No nie wiem, brzmi to jak agitacja polityczna (śmiech). Ale przyjść już by
mogła w pełnej krasie i odsłonie – powiesiliśmy już dawno w ogrodzie budki lęgowe
dla ptaków.
B-BK: A ja dawno schowałam zimową kurtkę i wyciągnęłam wiosenną.
AF: Zieloną?
B-BK: Nasza stylistka Wiganna Papina radzi, żeby tej wiosny nosić nie zieleń, ale „róż i już”. Zobacz,
jak nasza okładkowa bohaterka, radosna Kasia Skrzynecka, promienieje w różowych kreacjach.
AF: Przez długi czas nie cierpiałam różu. Miałam takie wdrukowane skojarzenie z lalką Barbie.
B-BK: Wiem... różowy = infantylny.
AF: Jak się urodziła moja córka, to z uporem maniaka przebierałam ją w zielony, czerwony, żółty – wszystko byle nie róż!
B-BK: Ale jak się domyślam, różowe ciuchy i tak z czasem zapełniły szafę córki...
AF: TAK! Przyszedł taki czas, że wszystko MUSIAŁO być różowe i okazało się, że są odcienie różu, które
naprawdę mi się podobają. Moja córka teraz jest na etapie „cała na czarno”. Za to ja ostatnio kupiłam sobie
pierwszą wściekle różową kieckę!
B-BK: Może zatem warto posłuchać stylistów. I spojrzeć na wiosenny świat przez różowe okulary.
AF: Czego życzymy też naszym czytelnikom.
B-BK: Z którymi – nie uwierzysz – spotkamy się już 15 raz, cudowne 4 lata.
AF: A dopiero co robiłyśmy pierwszy numer „Po Prostu Żyj”. To czego będziemy
sobie życzyć? Kolejnych 15 numerów?
B-BK: 115!
AF: Żeby to sobie wyobrazić – ja też muszę założyć te różowe okulary.
B-BK: To zakładaj. I siadamy planować numer na lato! Róż i już!
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* DIALOG to staromodna forma porozumiewania się polegająca na wymianie
myśli, poglądów, refleksji lub uczuć bez konieczności wdeptywania rozmówcy
w ziemię i udowadniania swojej jedynej i słusznej racji. Zdecydowanie
zachęcamy Państwa do tej formy!
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BIO PISZĄCYCH
prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Chirurg ogólny
i doskonały wykładowca. Społecznik, dla którego najważniejszy
jest człowiek. Długoletni ratownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lekarz-wolontariusz spędzający całe miesiące w najbardziej niebezpiecznych zakamarkach Afryki. Człowiek o licznych
zainteresowaniach i wielu talentach. Alpinista. Zdobywał laury
także jako autor wierszy i być może jest jedynym człowiekiem,
który wie, gdzie ślady zostawia yeti.

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

Agnieszka Fiedorowicz

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

Hanna Fidusiewicz
Absolwentka AWF-u w Warszawie i Podyplomowych Studiów
Menedżera Sportu. Reprezentantka Polski, członek kadry narodowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła aerobic
do Polski. Trenerka gimnastyki sportowej. Instruktorka rekreacji
ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjnego TVP2 Akademia Zdrowia, książek Aerobik, Bądź Kotem, czyli stretching.
Autorka programu ćwiczeń 50 plus. Posiada międzynarodowe
certyfikaty Nike Elite Poland Instructor, Step Reebok Instructor,
Aerobic Instructor World Class Fitness Education, Train The
Trainers.

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

Maja Jaszewska

Dziennikarka, publicystka, autorka licznych wywiadów
publikowanych między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, „Zwierciadle”, „Sensie”, „Twoim Stylu”, „Modzie na
Zdrowie”, „Przeglądzie Powszechnym”. Autorka książek:
W co wierzę?, Psychologia mitów greckich (rozmowa z
doktorem Z.W.Dudkiem), Nie i Tak (rozmowa z Adamem
Ferencym), Gwiazdeczka. Wydała tomik poezji zatytułowany Thalita kum. Ukończyła program rozwojowy dla liderów „Linia Życia”.

Karolina Nowakowska

Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka. Absolwentka dziennikarstwa i podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie Kulturą.
Związana z warszawskim teatrem Komedia. Wcześniej ze sceną
Państwowego Teatru Żydowskiego, a także Teatrem Kamienica.
Finalistka IV edycji programu „Jak Oni Śpiewają”. Znana głównie
jako Olga z „M jak miłość” i Anka z filmu „Randka w ciemno”. Można
ją było oglądać w „Pitbullu”, „Zostać miss 2”, „Na krawędzi”, „Samym życiu” czy „Klinice samotnych serc”, „Na Wspólnej”, a teraz
jako Beatę w „Przyjaciółkach”. Mistrzyni Polski i Republiki Czeskiej
w stepowaniu. Pisała felietony dla magazynu „Imperium kobiet”
i portalu „Media Elite”. Spełniona mama i żona.

Agata Passent
Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobodzińskim
prowadzi program „Xsięgarnia”, gdzie przeprowadza ważne rozmowy z ciekawymi pisarzami i zachęca Polaków do czytania. Jest
prezeską Fundacji „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA
oraz studia na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka wspaniałych książek „Miastówka”, „Pałac wiecznie żywy”, „Dziecko? O
matko!, Kto to Pani zrobił?”. Prywatnie mama dwóch synów: Jakuba oraz Antoniego.

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii
Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły
Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP,
TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej... Kocha podróże, uwielbia ludzi.

dr n. hum. Magdalena Tomaszewska-Bolałek
Specjalistka od kultury azjatyckiej. Ukończyła japonistykę, Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną, zarządzanie w sektorach
mody oraz kurs poświęcony chemii jedzenia na McGill University
w Kanadzie. Zajmuje się badaniami nad historią kuchni, antropologią jedzenia, neurogastronomią, prognozowaniem trendów,
dyplomacją oraz turystyką kulinarną. Pisze blog Kuchniokracja.
Zdobywczyni kilku Gourmand World Cookbook Awards, Prix
de la Littérature Gastronomique. Dziennikarka, autorka książek
(Tradycje kulinarne Japonii, Japońskie słodycze, Tradycje kulinarne Korei, Polish Culinary Paths, Tradycje kulinarne Finlandii),
badaczka kultury kulinarnej, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS.
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BIO PISZĄCYCH
Agata Dąbrowska
Specjalistka ds. żywienia, dietoterapeutka, promotor zdrowia,
autorka bloga Naczynia Połączone. Pracuje z podopiecznymi w
oparciu o Evidence Based Medicine, skupiając się na pomocy
osobom dotkniętym różnego rodzaju problemami jelitowymi,
między innymi przerostem bakteryjnym w jelicie cienkim (SIBO),
zespołem jelita drażliwego, dysbiozą, celiakią, wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego, mikroskopowymi zapaleniami jelit
czy chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Iza Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Pisze artykuły, wywiady, recenzje, które ukazywały się m.in. w „Glamour”,
„Zwierciadle”, „Gadze”, „Twoim Stylu”, „LaVie”. Jej pasje to
bycie z synem oraz słuchanie, czytanie, bieganie, gotowanie
i podróżowanie – w różnej kolejności w zależności od sezonu
i samopoczucia. Na facebooku prowadzi grupę „Polka po godzinach”, adresowaną do kobiet po 40-tce.

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

Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska
Dziennikarka. Pracowała w Newsweeku i Przekroju, była szefową
działów reportażu między innymi w „Pani” i „Elle”. Współautorka albumów Andrzej Wajda. Ostatni romantyk polskiego kina
oraz Punkty zwrotne o ważnych postaciach polskiego świata
kultury. Obecnie współpracuje z tygodnikiem Wprost. Mama
dwóch córek.

Elwira Jeunehomme
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Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego 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 ulicznych.

Renata Greń

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

Marcin Juwa
Właściciel pierwszej w Polsce kancelarii śledczej łączącej usługi zawodowych śledczych i adwokatów. Prawnik, kryminalistyk
oraz pedagog. Doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie na
wydziale prawa. Autor wielu publikacji z zakresu więziennictwa,
wykładowca akademicki oraz prelegent. Pomysłodawca projektu
kształcenia skazanych na poziomie studiów w polskich zakładach
karnych.

Grzegorz Kotoro

Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żołnierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM uczestniczący
w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący się profilaktyką zdrowia i prawami pacjenta. Prowadził wiele konferencji
i wydarzeń jako moderator i prelegent na arenie europejskiej,
w tym w Parlamencie Europejskim. Obecnie Prezes Europejskiego Centrum Edukacji PO PROSTU. Zawodowy kucharz
(z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdrowego talerza.

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospołecznych,
wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsiębiorczości, kapitale
społecznym. Redaktorka serii „Gerontologia” przy Wydawnictwie Łódzkim. W swojej pracy terapeutycznej i trenerskiej z oddaniem i zaangażowaniem stara się poprawić jakość życia osób
poszukujących pomocy, tak aby było ono dla nich źródłem radości i spełnienia. Prywatnie pełni dwie ważne role, żony i mamy.
Uwielbia teatr i muzykę Seweryna Krajewskiego.
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dr n. beh. Julia Kołodko
Doradca w obszarach nauk behawioralnych. Otrzymała
doktorat z ekonomii behawioralnej z Warwick Business
School, gdzie była stypendystką The Behavioural Insights
Team oraz brytyjskiego Economic and Social Research
Council. Prowadziła badania we współpracy z rządem brytyjskim. Przez 10 lat pracowała w marketingu w Polsce i we
Włoszech, w sektorach telekomunikacyjnym, bankowym
i mediowym. Posiada certyfikat Professional Diploma in
Marketing. Jest certyfikowanym coachem ICF i Bulletpr–
of Training Institute oraz nauczycielem jogi.

BIO PISZĄCYCH
Ewa Pągowska

Zawód wyuczony: ekonomistka, wykonywany: dziennikarka.
Specjalizacja: psychologia, zdrowie, parenting. Współpracuje 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.

Magda Rodak

Redaktorka, dziennikarka, tłumaczka. Po polonistyce na UW
i studiach podyplomowych we Francji. Mężatka z długim stażem, mama dwójki dzieci, opiekunka psa i ogrodu. Przez wiele
lat pracowała w organizacjach pozarządowych i w miesięczniku
„Dziecko”. Teraz z radością współpracuje z magazynem dla seniorów 60+. Dzieli swoje życie między Polskę i Francję. Wciąż
szuka równowagi i sposobu na dobre, mądre i piękne życie.

Diana Pieniążek

Magister społecznej psychologii klinicznej, wieloletni
konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Ukończyła podyplomowe studia z
pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie oraz jego
rodziną. Pracę psychologa łączy z pasją do szycia. Nic,
co związane z rękodziełem, nie jest jej obce, zaczynając
od haftu, szycia czy robienia biżuterii poprzez wyrażanie
siebie w bullet journalu. Prowadzi bloga Diana Art. Kocha
podróżować i poznawać nowe kultury.

lek. med. Anna Rybarczyk
Specjalista medycyny rodzinnej. Absolwentka Akademii
Medycznej w Poznaniu. Po zdaniu specjalizacji lekarza chorób wewnętrznych pracowała jako lekarz rejonowy. Od
1999 r. pracuje w Centrum Medycznym MEDEOR w Lesznie, gdzie jest jednym z najbardziej zasłużonych, lubianych
i doświadczonych pracowników. Laureatka konkursu „Panoramy Leszczyńskiej” w kategorii lekarz rodzinny roku.
Prywatnie jest żoną, mamą dwojga dorosłych już dzieci
i babcią dwojga wnucząt. W dobie cyfryzacji, nadal jednym z jej
ulubionych zajęć jest czytanie papierowych książek.

Joanna Troszczyńska-Reyman

Przemysław Styczeń

Z wykształcenia i zamiłowania biolog-ekolog. Była redaktorem
prowadzącym specjalistycznych pism medycznych. Niezależna
dziennikarka. Publikowała m.in. w „Sukcesie”, „Gazecie Wyborczej”, „Twoim Zdrowiu”, „Vicie”. Trenerka biznesu i technik pamięciowych. Zachwyca się przyrodą w różnych zakątkach Polski
i świata. Ukończyła kurs i została certyfikowaną przewodniczką
po Kampinoskim Parku Narodowym. Kiedy tylko może, ucieka
na Podlasie, gdzie ma starą chatę. Co roku spełnia choć jedno
swoje marzenie.

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

Beata Turska
Dziennikarka i redaktorka z wieloletnim stażem. Pracowała
m.in. w „Mamo, to ja” i „Twoje Dziecko”. Obecnie współpracuje jako freelancer z wieloma czasopismami i portalami,
pisząc przy biurku, pod którym leżą dwa ogromne psy. Zawodowo fascynuje się tematami dotyczącymi zdrowia i nauki,
a prywatnie Azją i podróżami na własną rękę – bez przewodnika,
zbiórek o określonej porze czy ścisłego planu. Jeśli kiedyś wyjedzie stąd na stałe, zamieszka na rozlewiskach w Kerali (Indie), na
wysepce wielkości chustki do nosa. Po owoce i na kawę będzie
pływać łódką.

lek. med. Gabriela Wachowiak-Andersen
Aleksandra Walczak
Florystka, miłośniczk natury. Ekspertka telewizji śniadaniowej.
Z pierwszego wykształcenia finansista, kontroler finansowy,
menedżer. Krąży pomiędzy liczbami a kwiatami. Obie te dziedziny są jej wielką pasją, ale również rzetelnie wyuczonymi zawodami.

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

Iwonna Widzyńska-Gołacka
Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, jak
i komplementarnym, poprawianiu urody, smacznej i oryginalnej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze znanymi osobami,
przygotowując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje, talent,
poczucie humoru. Ale przede wszystkim lubi spędzać czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!
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ChwYtaj
każdy dzień!
Wywiad z Katarzyną Skrzynecką

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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Katarzyna Skrzynecka
Polska aktorka i wokalistka, autorka tekstów, kompozytor. Studiowała w Warszawskiej
Akademii Teatralnej. Skończyła Szkołę Muzyczną II stopnia na Wydziale Fortepianu i Wokalistyki. Będąc w trakcie studiów, rozpoczęła pracę zawodową. Zadebiutowała na deskach
Teatru Dramatycznego w Warszawie, grając główną rolę w musicalu Metro. Obecnie gra
w warszawskim Teatrze Capitol. Zagrała wiele ról w serialach telewizyjnych m.in. w Graczykowie, Na Wspólnej, Bulionerzy, Na dobre i na złe, Bao-Bab, czyli zielono mi, Kopciuszek.
Użyczyła głosu, wraz z piosenkami, głównym postaciom w dubbingach filmowych hitów animowanych Walta Disneya: Piękna i Bestia (Bella), Aladyn (Dżasmina), Anastazja (carewiczówna Anastazja) oraz Król Lew. Przez 6 lat (11 edycji) jako gwiazda TVN prowadziła show „Taniec
z Gwiazdami”. W pierwszej edycji programu tańczyła jako Uczestnik, później pełniła honory
Gospodarza Programu w duecie z Hubertem Urbańskim, a następnie z Piotrem Gąsowskim.
Gdy pięć lat temu telewizja Polsat rozpoczęła emisję hitu – muzycznego show „Twoja Twarz
Brzmi Znajomo”, to właśnie ona brawurowo wygrała pierwszą edycję, wcielając się w role
i śpiewając głosami m.in. Tiny Turner, Louisa Armstronga oraz Andrei Bocellego. Jej mężem
jest znany sportowiec – Marcin Łopucki, czterokrotny mistrz świata w kulturystyce klasycznej, mistrz europy i wicemistrz świata w fitness gimnastycznym. Bardzo optymistyczna i
energetyczna osoba, która jeśli napotyka w życiu trudne momenty, nigdy się nie poddaje.
Ta szczęśliwa i zakochana dziś żona i mama, to oczywiście Katarzyna Skrzynecka. Dla każdego ma zawsze serdeczny uśmiech i życzliwość.

Bianca-Beata Kotoro: Kasiu, czy słowo tabu zawsze oznacza dla ciebie
to samo?
Katarzyna Skrzynecka: Są takie tabu,
których strzegę, i są takie zagadnienia tabu, które w XXI wieku nie powinny
nimi być we współczesnym społeczeństwie. Mam więc dwa światy, gdzie jest
tabu. Pierwszy, chroniony – to ścisła prywatność mojej rodziny i to, co zostaje
tylko i wyłącznie dla nas. Są to nasze
dzieci, nasza domowa prywatność.

sto – publikuję jakieś zdjęcie czy komentarz dotyczący mojej rodziny lub
mojego życia prywatnego. Ciekawych
miejsc na świecie, wydarzeń, które
uważam za warte polecenia. Wakacji,
które spędzałam z rodziną, i ilustruję
to wspólnym zdjęciem. To są takie
granice prywatności, którymi mogę się
podzielić od czasu do czasu i udostępnić
dla innych. Uważam, że media społecznościowe administrowane przez nas samych są bardzo dobrym rozwiązaniem.

to jest świat społecznie wyznaczanych
tabu. Uważam, że niektóre z nich są nieadekwatne do dzisiejszych czasów.
B-BK: Ale wydaje się nam, że mamy
duże wyzwolenie...
KS: Z jednej strony tak się nam
wydaje. Mamy dostęp do wszystkiego na świecie, chociażby z pomocą
internetu, a z drugiej strony staramy
się być bardziej święci niż sami święci.
Mamy nadal pruderię, krzywe tabu. Lubimy krytykować i moralizować innych.

Mamy dostęp do wszystkiego na świecie, chociażby z pomocą internetu, a z drugiej strony
staramy się być bardziej święci niż sami święci. Mamy nadal pruderię, krzywe tabu.
Lubimy moralizowanie i krytykowanie innych.
Kiedy wyłączamy telefony, komputery
i nie ma nas dla nikogo. Staram się
w swoim zawodzie, który jest zawodem
medialnym, funkcjonować na zasadzie
złotego środka. Liczę się z faktem, że mój
zawód wiąże się również ze współpracą
z mediami i udostępnianiem dla nich
choćby minimalnych granic mojego życia prywatnego. Staram się jednak nad
tym panować w bardzo rozsądny sposób.
B-BK: W jaki?
KS: Choćby z pomocą mediów społecznościowych, na moich oficjalnych
stronach. Co jakiś czas – niezbyt czę-

Tam z jednej strony możemy promować
w jakiś sposób swoją pracę a z drugiej
strony możemy uchylić tylko tyle naszego życia prywatnego, na ile sami się
zgadzamy.
B-BK: Ale media z tych profili społecznościowych mogą wziąć sobie zdjęcia i mogą coś opublikować, napisać...
KS: Tak i wówczas jest to za moim
przyzwoleniem. To granica mojego prywatnego i rodzinnego tabu, gdzie wyznaczam nasze „terytorium” i robię
to w pełni świadomie, pod pełną kontrolą. Natomiast drugi świat tabu dla mnie

W dzisiejszych czasach napiętnowanie,
krytykowanie ludzi, którzy opowiadają
się za współczesną, medyczną technologią in vitro, która jest dobrodziejstwem
obecnych czasów, budzi we mnie sprzeciw. Piętnowanie rodzin, które poddały
się tej metodzie, bo to była jedyna szansa na zostanie rodzicami, i moralizowanie ich jakimiś sloganami religijnymi,
ideologicznymi jest po prostu daleko nie
na miejscu! W moim mniemaniu jest
to próba uwsteczniania nowoczesnej
świadomości społecznej, względem
zdobyczy i postępu medycyny.
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B-BK: A antykoncepcja?
KS: To kolejne zagadnienie, które
nie powinno być tabu w dzisiejszych
czasach. Gdyby rozmawiano o antykoncepcji w sposób normalny, oczywisty
i jasny, bez fałszywej pruderii i wstydu,
o możliwości jej stosowania, szczególnie
wśród młodzieży, tej bardzo młodej,
która dopiero wchodzi w świat życia seksualnego, dużo mniej byłoby później
dramatów i „złamanych żyć”. Sztucznie
demonizowany temat seksu, a w szczególności w mniejszych miejscowościach,
na prowincjach, gdzie często jest
to temat potępiany moralnie w mentalności tych społeczności, to duży problem.
Powiedzmy uczciwie, jest to prze-

jaw zacofania w stosunku do dzisiejszych
czasów i możliwości, która daje nam medycyna. Z młodzieżą powinno się na ten
temat rozmawiać, uczyć ją i pokazywać
dostępność antykoncepcji. Zobacz, o ile
mniej niepotrzebnych rozmów byłoby
o aborcji, o znacznie cięższym moralnie
problemie.

B-BK: Kilkanaście lat temu brałaś
udział w dużej kampanii społecznej
propagującej antykoncepcję.
KS: I gdyby dzisiaj zaproponowano mi udział w podobnym przedsięwzięciu, z przekonaniem zrobiłabym
to ponownie. To była kampania, która miała na celu propagowanie antykoncepcji, pokazanie społeczeństwu, że
trzeba o antykoncepcji i seksie rozmawiać
z nie tylko z młodzieżą, ale i z dorosłymi kobietami i mężczyznami, bez zgorszenia i napiętnowania, z jakim spotykają
się w kościele. Przecież świadome i poprawne stosowanie antykoncepcji pozwoliłoby uniknąć niechcianych ciąż. Nie
mam w sobie zgody na dewocyjne dyskusje o ważnych
społecznie

gowane przez ideologię chrześcijańską.
Osoby fanatycznie religijne niestety
często zajadle piętnują ludzi żyjących
w sposób bardziej świadomy i współczesny. Sama nie lubię być takim ocenom
i komentarzom poddawana. Takich ludzi w sposób radykalny odcinam i izoluję
od siebie.
B-BK: A jak jest w twojej rodzinie?
KS: Udało nam się stworzyć szczęśliwą
„pozszywaną’ rodzinę. Mój mąż ma dwoje dorosłych dzieci ze swojego młodzieńczego związku, które wychowywał sam
z pomocą rodziców i drugiej babci. Wyrośli na mądrych i uczuciowych młodych
ludzi. Pomagałam im i wspierałam od
kiedy mieli po 12 lat, starając się być jak
rodzona mama. Dziś to już niezależni dorośli ludzie. Starsza córka wciąż pozostaje
blisko z nami, choć już po studium, pracuje. Bardzo kocha swoją młodszą 7-letnią
siostrę. Rozmawiamy na wiele kobiecych
tematów i mamy bardzo zgodne poglądy. Rozmawiamy także z młodszą córeczką, choćby o tym, jak
się rodzi dziecko, jak się rozwija w brzuszku mamy. Oczywiście robimy to na poziomie
dopasowanym do jej wieku.
B-BK: A czy kweJak każdemu w życiu
stia na przykład nagości jest przy waszym
zdarza mi się mnóstwo
dziecku
tematem
porażek, rozczarowań, bo
tabu?
życie to nie idylla. Ja po
KS: Jest tematem
prostu mam optymistyczne,
zupełnie naturalnym,
choć zdroworozsądkowe
nie budzącym niepotrzebnej
sensacji.
podejście do życia. Mam
Oczywiście, nikt nie
szalenie dużo pokory.
eksponuje przy dziecku nagości celowo, ale
jeżeli tata, mama czy
dziecko wchodzą po coś
do łazienki, gdy ktoś się
kąpie, jest to częścią codzienności. Ubieranie się
i przebieranie podobnie.
B-BK: Masz takie doświadczenia ze swojego rodzinnego domu?
KS: Też tak byłam wychowywana przez moich rodziców. Nikt celowo nie
t e - paradował na golasa po domu, ale podmatach.
czas kąpieli, bycia w łazience, każdy mógł
B-BK: I tu pewnie wejść. Przecież to, jak wygląda tata czy
odezwałyby się głosy ludzi kościoła...
mama, powinno być dla dziecka rzeczą
KS: Jestem osobą żyjącą w zgodzie z ide- normalną, naturalną. Uważam, że dziecami chrześcijańskimi, choć nie jestem ko od najmłodszych lat powinno być
praktykującą katoliczką. Wynika to z te- zaznajomione z tym, czym różni się kogo, że z instytucją kościoła jako taką nie bieta i mężczyzna. Że inaczej siusiają,
do końca się zgadzam. Natomiast je- mają inne piersi. Nie powinno być w tym
stem osobą wierzącą, wierzącą w dobro, nic gorszącego. Jeżeli w wieku dziecięmiłość, zasady etyczne, które są propa- cym nie ma tajemnic i kłamstw, to później

Otaczajmy się ludźmi,
którym naprawdę
ufamy, którzy nas lubią,
i z którymi fajnie nam
się funkcjonuje, żyje
i pracuje.

w wieku dorastania nie budzi to niezdrowych zainteresowań. Tworzenie niepotrzebnego tabu nie jest dobrą metodą
wychowawczą dla dziecka.
B-BK: Jakimi zasadami kierujesz się
w wychowywaniu córki?
KS: Zawsze możemy swobodnie porozmawiać, a córeczka może mi zadać każde
pytanie, na które ja postaram się udzielić
wyczerpującej odpowiedzi. Oczywiście
wszystko jest w odpowiedniej formie,
dostosowanej do jej wieku i świadomości. Jest bardzo rozsądną i mądrą dziewczynką. Rozmawiamy np. o medycynie
prenatalnej, czasem z zainteresowaniem
pyta, na czym polegają poważne choroby i jak się je leczy…
B-BK: Jaki wzór rodziny dostałaś od
rodziców?
KS: Pełen miłości! Moi rodzice
byli zawsze fajnym małżeństwem,
zgodnym, pełnym szacunku, miłości,
pogody ducha i przyjaźni. Byli naprawdę szczęśliwym małżeństwem! Mówię
byli, ponieważ moja mama zmarła 9 lat
temu. Był to niestety bardzo agresywnie postępujący nowotwór piersi…
Rodzice spędzili razem ponad 40 lat,
a ja byłam ich jedynym dzieckiem. Jedynym z przyczyn zdrowotnych leżących
po stronie mamy. Gdyby w latach
siedemdziesiątych,
osiemdziesiątych
była już tak powszechna metoda in vitro,
to na pewno moi rodzice postaraliby się
dla mnie o rodzeństwo, bo bardzo marzyli o dwójce dzieci.
B-BK: To bezcenne, co dostałaś.
KS: Tak, i jestem im bardzo wdzięczna,
że zawsze wychowywali mnie bez niezdrowych tabu. Żyliśmy w rodzinie pełnej

miłości i partnerstwa, w której można było o wszystkim rozmawiać. Kiedy chcieliśmy pożartować, nie było problemu.
Temat seksualności nie był tematem, przy
którym nagle zaczynało się jakieś peszenie i niezdrowy chichot. Moja mama była zwolenniczką rozmawiania w sposób
biologiczno-medyczno-lekarski, co było bardzo przydatnym sposobem, szczególnie kiedy byłam małym dzieckiem.
Zawsze robiła to swobodnie i z dużym
wdziękiem. Jestem też wdzięczna moim
rodzicom, że nasz dom był pełen humoru, uśmiechu, i że dał mi siłę radosnej
przyjaźni rodzinnej.
B-BK: Rozumiem, że rodzice nigdy
z ciebie nie żartowali, ani nie próbowali moralizować.
KS: Ani nie budowali mnie jak z klocków!
Byłam dzieckiem energicznym, chętnie
się uczącym, ale też dzieckiem, które
bardzo wcześnie miało swoje własne
zdanie (śmiech). Często rozmawiałam
z rodzicami na tematy dużo poważniejsze niż mój wiek mógłby na to wskazywać. Jestem im bardzo wdzięczna za to,
że gdy pytałam, to nigdy nie usłyszałam
– przestań, jesteś jeszcze za mała, jak będziesz dorosła, to się dowiesz... Zawsze
poświęcali mi czas. W taki sam sposób
staram się wychowywać swoją córeczkę.
Oczywiście realia lat siedemdziesiątych
czy osiemdziesiątych były zupełnie inne
niż te obecne.
B-BK: A czy obecnie bardziej myślimy
o zdrowiu?
KS: To poszło w bardzo dobrym kierunku.
Mam na myśli świadomość społeczną czy
kampanie społeczne, które zachęcają ludzi do badań profilaktycznych. Mówimy

nawet o tych bardziej wstydliwych, jak
u kobiet kwestia jajników czy szyjki macicy, a u panów prostaty. Moje wrażenie
jest pozytywne. Jest coraz mniej w tym
wszystkim tabu i wstydu, a coraz więcej
informacji i kampanii. Każdy z nas może
zadbać o własne zdrowie. A dzięki badaniom profilaktycznym możemy uratować
nasze życie.
B-BK:
A
jakie
tabu
ostatnio przełamałaś?
KS: Jakiś czas temu nagraliśmy jeden
z odcinków „Czarno na białym” dla TVN,
w którym w sposób otwarty rozmawialiśmy o in vitro. Jest to temat, jak już wcześniej mówiłam, który nie powinien być
przedmiotem napiętnowania i polemik
moralnych. Dla niektórych jest to jedyna szansa na zostanie rodzicami i powinno to być refundowane. W naszym kraju,
z naszą mentalnością i podejściem, zajmie ten proces jeszcze wiele lat. Uważam
i walczę o to, aby mówić o tym otwarcie,
i zrezygnować z dysput religijno-moralnych. Jasno opowiadam się za in
vitro i wyrażam jasny sprzeciw wobec
marszów protestacyjnych podważających prawo do in vitro. A kiedy słyszę
medialne wystąpienia wysoko postawionych w hierarchii duchownych, którzy
wypowiadają się o in vitro jako propagowaniu ideologii Frankensteina, ręce
mi opadają.
B-BK: Więc jesteś zdecydowanie
po stronie dobrodziejstwa współczesnej medycyny.
KS: Zdecydowanie tak! I mam wielką nadzieję, że to, o czym mówiłam
w „Czarno na białym”, dla wielu osób
było ważne. Wcześniej, kiedy wreszcie
w wieku 40 lat udało mi się zostać mamą, a czekałam na to kilka dobrych lat,
otwarcie mówiłam o tym, że nie wolno się w życiu poddawać. Sama jestem
przykładem kobiety, która starała się
o dziecko, i kilkakrotnie byłam w ciąży...
W trzecim-czwartym miesiącu okazywało się, że jeszcze nie tym razem. Ale
nigdy się nie załamałam. Było ciężko, ale
się nie poddałam.
B-BK: Wiele kobiet po stracie ciąży
nigdy więcej nie chce spróbować...
KS: Bo nie chcą narażać się na to rozczarowanie. Niestety, problem dotyczy
wielu kobiet, utrata ciąży we wczesnym
etapie jest chorobą cywilizacyjną. Ale
o tym się też nie mówi. Sama byłam
zdziwiona, gdy lekarz, pod którego opieką byłam, leczyłam się i starałam
o dziecko, powiedział, że setki kobiet,
zwłaszcza młodych kobiet, nawet
nie ma świadomości tego, że zaszły
w ciążę i bardzo wcześnie ją straciły. Ży-
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jemy w stresie, biegu, spożywamy mnóstwo chemii. To niestety przyczynia się
u niektórych do niepłodności, a u innych
do problemu z rozwojem ciąży.
B-BK: Co jest wtedy ważne?
KS: Aby nie traktować tego jako porażki i czuć się przez to gorszym człowiekiem. Nie wolno rezygnować z marzeń
o macierzyństwie; nie można poddawać
się, dopóki wiek na to pozwala.
B-BK:
Jesteś
tego
najlepszym
przykładem.
KS: Byłam przeszczęśliwa, kiedy urodziłam moją córeczkę, mając skończone 40
lat. Dziś Alisia ma 7 lat i jest szczęśliwą, radosną dziewczynką. Kiedy ją urodziłam,
dostałam setki listów i e-maili od różnych
kobiet z gratulacjami i podziękowaniem,
że byłam dla nich dobrym przykładem,
który przełamał w ich życiu jakieś tabu.
Że jestem dowodem na to, że w życiu nie
wolno się poddawać. Do dziś dostaję
e-maile od kobiet, które zostały mamami z podziękowaniami za motywację,
za moją cierpliwą walkę o macierzyństwo. To zawsze wzruszające listy.
B-BK: Ale nie każdy ma twój optymizm
i taką siłę, oraz upór.
KS: Jak każdemu w życiu, zdarza mi się
mnóstwo porażek, rozczarowań, bo życie
to nie idylla. Ja po prostu mam optymistyczne, choć zdroworozsądkowe podejście do życia. Mam szalenie dużo pokory.
B-BK: I dużo niezłomnej pogody
ducha.
KS: Tak, która każe mi każde rozczarowanie i porażkę przyjąć z pokorą, lecz szybko się pozbierać i ruszyć do działania tak,
by następnym razem udało się lepiej!
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Za każdym razem staram się wyciągnąć
konstruktywne wnioski. Myślę, co mogę
zrobić na przyszłość, żeby zabezpieczyć
się przed porażkami.
B-BK: W kwestii miłości na całe życie
też?
KS: Też. Kiedy wychodziłam za mąż
po raz pierwszy, byłam przekonana, że
jest to miłość na zawsze. Po 4 latach okazało się, że jednak nie na zawsze. Nasze
wspólne życie się skończyło. Myślę, że
dzięki mojemu życiowemu rozsądkowi udało mi się przetrwać ten smutny
czas, czas rozstania, rozwodu, poczucia samotności. To był trudny moment
w moim życiu. Nie pozwoliłam na dopuszczanie do swojej świadomości, że
jest to koniec świata dla mnie. Co najwyżej – rozpoczęcie innego etapu w życiu…
B-BK: Dałabyś radę zawsze i na wszystko tak patrzeć?
KS: Mam świadomość, że mogą zdarzać
się w życiu takie tragedie, po których
człowiek nie ma szans, by się zebrać
i pójść dalej... Gdybym, nie daj Boże,
w jakichś tragicznych okolicznościach
miała stracić całą moją rodzinę... nie
znalazłabym już jakiegokolwiek sensu istnienia dalej...
B-BK: Twoje życiowe motto?
KS: Jestem epikurejczykiem, a więc
przez całe życie chwytam każdy dzień
i cieszę się każdą duperelą (śmiech).
Jestem szczęściarą, że trafiłam w życiu na mojego męża Marcina,
który ma podobną filozofię
i tak samo jak ja, potrafi cieszyć
się każdą chwilą i na pierwszym miejscu stawia rodzinę!
Cieszy nas każdy drobiazg
codzienności!
B-BK: Czyli?
KS: Chwile, gdy między pracą
a pracą złapiemy się w biegu i spontanicznie spędzimy ze
sobą kilka chwil, że zjemy coś
dobrego. Potrafimy to rozbierać
na czynniki pierwsze i zastanawiamy się, jak to zrobić w domu, żeby znowu było pysznie.
Będąc na spacerze, cieszymy
się, że żadna bomba w to nie
walnęła. Mówimy sobie: Patrz,
jakimi jesteśmy szczęściarzami,
że nie musimy uciekać przed
wojnami, w głodzie, w biedzie...
Żyjemy
spokojnie,
w środku współczesnej Europy,
mamy pracę, którą lubimy,
i możemy się realizować. Mamy
rodzinę, przytulne mieszkanie…
Do domu wracamy jak na skrzydłach, zapalamy sobie świecz-

ki zapachowe, kładziemy dużo poduszek
i oglądamy film z dzieckiem. Inni ludzie
mogliby powiedzieć: Co ci idioci w tym
szczególnego widzą? Właśnie to, że
w swoim własnym życiu możesz się czuć
szczęśliwym człowiekiem!
B-BK: Tak po prostu?
KS: Dokładnie tak! Nie musisz marzyć
o złotych górach, których nigdy nie
osiągniesz. O rzeczach, na które cię nie
stać, o wielkiej karierze... Ciesz się tym,
co masz! Umiej znaleźć tę radość i tę
radość przekaż swoim dzieciom. Wyposaż je też w dobrą siłę życiową, żeby
miały świadomość własnej wartości, nie
chowaj pod kloszem. Wierz w to, że dobro do ciebie wróci, nawet za cenę tego,
że w oczach innych będziesz uchodził
za poczciwca. Ale warunek – musisz też
dbać o szacunek w stosunku do samego siebie i nie dać sobie wleźć na łeb.
Tego też uczę moje dziecko. Bo bycie
niepoprawnym optymistą z przeświadczeniem, że wszyscy za nic będą cię
kochać, to nie jest dobra droga. Tak się
nie da!
B-BK: Twoja rada dla innych?
KS: Otaczajmy się ludźmi, którym
naprawdę ufamy, którzy nas lubią,
i z którymi fajnie nam się funkcjonuje,
żyje i pracuje. A jeżeli trafimy na wrednych i toksycznych, to trzymajmy ich jak
najdalej od siebie, żeby nam nie zatruwali życia. Ono jest za piękne! ■
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Narodziny
do wolności

Wywiad z Violaine Gelly-Gradvohl
Rozmawia: Magda Rodak
Zdjęcia: Louise Oligny
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Violaine Gelly-Gradvohl
Francuska psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka. Przez 10
lat była redaktorką naczelną francuskiego miesięcznika „Psychologies
magazine” (o wielotysięcznym nakładzie), który wychodzi w wielu
krajach.
Autorka książek psychologicznych i biograficznych. Ostatnio opublikowała książkę o Sabinie Spielrein, która była pierwszą pacjentką
Junga (a następnie jego kochanką) i pierwszą kobietą analityczką
(La vie dérobée de Sabina Spielrein, wyd. Fayard).
Z Violaine Gelly-Gradvohl rozmawiamy o tym, na czym polega kryzys wieku średniego u kobiet i jak sobie z nim twórczo
poradzić.

Magda Rodak: Skąd właściwie bierze
się ta chęć, która opanowuje niektóre
z kobiet dojrzałych, by zrobić coś
szalonego: wykrzyczeć szefowi, co się
o nim naprawdę myśli, rzucić pracę,
odejść od męża, raz na zawsze przestać dzwonić do mamusi i tatusia…
Violaine Gelly-Gradvohl: Wiek dojrzały, między 45 a 55 rokiem życia,
to ostatni moment na to, żeby nauczyć
się żyć dla siebie i w zgodzie ze swymi pragnieniami. Carl Gustav Jung
nazwał to procesem indywiduacji. Wcześniej podlegamy wielu nakazom społecznym, które przybierają różne formy. Mają
na nas wpływ rodzice, wychowanie...
W wyborze zawodu i małżonka kierowałyśmy się być może czymś, co nie było tak
naprawdę „nasze”. Potem byłyśmy zaabsorbowane macierzyństwem i wychowywaniem dzieci. A zatem do wieku 45 –50
lat my, kobiety, podlegamy całej masie
nacisków zewnętrznych.
Pięćdziesiątka to dla mnie moment,
kiedy można sobie zadać pytanie, czy
naprawdę jestem w miejscu, w którym
chcę być. Czy jestem z mężczyzną,
z którym chcę być do końca życia? Czy
pracę, którą mam teraz, chcę wykonywać
przez dalsze 15, 20 lat? Czy mam ochotę
na to, by utrzymywać z rodzicami i przyjaciółmi takie same relacje, jak od 50
lat? Z którymi przyjaciółmi tak naprawdę
dalej chcę mieć kontakt?
To tak, jakbyśmy powiedziały sobie:
przede mną jeszcze 30, może 40 lat,
jeśli wszystko dobrze się ułoży. Dotychczas żyłam po to, by być dobrą córką,
kochanką, żoną, matką... Teraz chcę być

„dobrą mną samą” na te iks lat, które
jeszcze przede mną. Bo jak by nie patrzeć, zmierzamy ku końcowi naszego życia i nadszedł moment, by zastanowić
się, jaki sens nadamy swojemu życiu
– nasz własny sens.
MR: Ale czy jakaś radykalna zmiana naprawdę jest możliwa? Trudno już
na dobrą sprawę zmienić zawód, nie
jesteśmy już piękne i młode, nie mamy
tyle sił, co kiedyś...
VG-G: Trudność nie polega na zmianie.
Trudność polega na tym, by zrozumieć,
czego naprawdę pragniemy; jakie są

dzi do młodszej partnerki, mając nadzieję, że ona przywróci mu młodość.
Jeśli jednak uda ci się zrozumieć, jakie
są twoje najgłębsze pragnienia i zaczynasz odkrywać, co chcesz zrobić z czasem, który ci został, pytanie „Czy to jest
możliwe?” staje się bezzasadne – zmiana jest nieunikniona. I ruszasz z miejsca.
MR: Co może nam pomóc w zrozumieniu, czego naprawdę pragniemy?
VG-G: Można przeprowadzić rodzaj
autoanalizy na podstawie tego, co odczuwamy – dać odpocząć głowie, odsunąć na bok gonitwę myśli i pracować
nad tym, co nam mówią emocje.
Dlaczego coś odczuwam, co się
Czy naprawdę jestem dzieje? Dlaczego jestem smutna,
w miejscu, w którym kiedy rano wstaję? Dlaczego tak
mi ciężko na sercu? Warto też słuchać
chcę być? Czy jest- swojego ciała. Gdzie odczuwam
em z mężczyzną, napięcie? Gdzie jestem rozluźniona?
z którym chcę być Co mnie boli? Dlaczego?
Emocje mówią nam coś bardzo ważdo końca życia? Czy pracę, którą nego. Jeśli stale jesteśmy wściekłe,
mam teraz, chcę wykonywać to coś jest nie tak. Jeśli stale jesteśmy
smutne, bez energii, na nic nie mamy
przez dalsze 15, 20 lat?
ochoty, to znaczy, że nie jesteśmy
te nasze pragnienia i z czego wynikają. na swoim miejscu.
Weźmy następujący przykład: niektórzy Amerykański psychoterapeuta Irvin
mężczyźni w tym wieku zostawiają żony Yalom w książce Patrząc w słońce. Jak
dla kobiet o wiele młodszych od siebie. przezwyciężyć grozę śmierci mówi, że
Moim zdaniem takie zachowanie nie jest pięćdziesiątka to czas, kiedy konfrontuodpowiedzią na prawdziwe pragnienia. jemy się ze śmiercią. Tracimy rodziców,
To reakcja ucieczkowa, wynikająca z lęku. przyjaciół, musimy zatem znaleźć sens
Ten mężczyzna boi się starości, boi się śmierci, końca życia.
zestarzeć z kobietą, która przy nim jest, Ale problem polega na tym, że sami sobie
która sama się starzeje i tym samym zamykamy drogę, mówiąc sobie: „Tak,
przypomina mu o tym, że jego młodość ale mam już 50 lat, nie dostanę lepszej
minęła bezpowrotnie. Dlatego odcho- pracy, nie znajdę nigdy nowego męża,
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Pięćdziesiątka – dobrze
przeżyta – może być
wyzwoleniem, dlatego, że nagle
uwalniamy się od wszystkich
nakazów zewnętrznych.
Życie samo doprowadza nas
do tego miejsca: tracimy
rodziców, dzieci już nas
nie potrzebują, nasze życie
zawodowe jest ustabilizowane...

14

to będzie bolesne dla dzieci...”. Zawsze można znaleźć sobie
wymówkę, żeby nic nie robić.
MR: To brzmi tak, jakby każda próba zmiany była pozytywna.
VG-G: Tak, odważyć się na zmianę to jest coś pozytywnego.
Chyba że jest to ucieczka do przodu – bo za ucieczką do przodu kryje się strach. Jeśli działamy pod wpływem strachu, to nie
będzie z tego nic pozytywnego.
Ale strach może też spowodować, że powiemy sobie: „Nie, nie,
żadnych zmian, teraz przynajmniej wiem, na czym stoję, a tak
czekałaby mnie jedna wielka niewiadoma”. Dlatego ważne jest
również, żeby zrozumieć, czego się obawiamy. Na przykład
kiedy ja podejmowałam decyzję o tym, że nie będę już dziennikarką, czułam strach przed brakiem pieniędzy. „Od 25 lat
pracujesz na etacie, masz dobrą pensję, a teraz z dnia na dzień
stracisz to – i co się stanie?” I jeśli pójdziesz dostatecznie daleko za tą fantazją, myślisz: „Stracę dom, zostanę kloszardem...”.
Co więc tak naprawdę kryje się za tym lękiem? W końcu zrozumiałam, że był to strach przed byciem zależną, zależną od
mojego męża; przed tym, że nie będę umiała poradzić sobie
sama.
Wiele myślałam o tym, rozmawiałam z moim mężem i zrozumiałam, że to był problem zastępczy, rodzaj wymówki. I że
w gruncie rzeczy wcale się tak bardzo nie bałam, ponieważ
wiedziałam, że mam wiele zasobów i możliwości i że jeśli nie
uda mi się zapracować na życie jako psychoterapeutka, pójdę
sprzedawać hamburgery do McDonalda – i tyle.
MR: Czy depresja, która jest doświadczeniem wielu kobiet,
może być swego rodzaju wołaniem o zmianę?
VG-G: Często tak jest. Kiedy jesteś przekonana, że powinnaś
coś zrobić, coś zmienić, ale nie robisz się tego, ponieważ
paraliżuje cię strach – załamujesz się. Depresja świadczy
o śmierci Pragnienia. Kiedy działasz, przeprowadzasz zmiany,
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nie popadasz w depresję. Depresja pojawia się wtedy, kiedy
nie jesteś w stanie iść do przodu, rozwijać się.
To prawda, że proces indywiduacji jest skomplikowany.
To proces, w którym trzeba dotrzeć do własnych potrzeb,
a do tego nie jesteśmy przyzwyczajone. Nas, kobiety, uczy się
bardzo wcześnie, że trzeba wszystko oddawać, że nie należy
stawiać siebie na pierwszym miejscu. Trzeba się poświęcić
dla męża, dla szefa, dla dzieci... Tak tracimy umiejętność badania swojego wnętrza i zrozumienia samej siebie.
MR: Potem też nie jest łatwo.
VG-G: Tak, ponieważ kolejny etap to skonfrontowanie się ze
spojrzeniem innych. Ta nowa kobieta, która się narodzi, może
się nie spodobać niektórym. I znów stajemy wobec lęku: „Czy
będą mnie lubić, czy moi przyjaciele mnie nie odrzucą...”. Kiedy ten lęk zaczyna dominować, oczywiście wycofujemy się. Ale
wówczas ryzykujemy depresję, ponieważ ciało i umysł czują, że
to nie jest dobre miejsce.
We Francji można mówić o prawdziwej epidemii fibromialgii – przewlekłego bólu mięśni i stawów obejmującego całe
ciało – właśnie wśród kobiet około pięćdziesiątki. Te kobiety
stale odczuwają ból. Inne z kolei cierpią na zespół permanentnego zmęczenia – są stale zmęczone, ale badania niczego nie
wykazują i nic na to nie pomaga. Tymczasem okazuje się, że
pomaga im psychoterapia. Dlatego, że to ich ciało mówi,
że nie może już wytrzymać, a one nie chcą go słuchać.
MR: Być może zatem w tej pracy indywiduacji dobrze mieć
wsparcie psychoterapeuty?
VG-G: Tak właśnie uważam. Przez całe lata tak mocno tłumimy
nasze pragnienia, że trudno samemu do nich dotrzeć. Normy
i oczekiwania społeczne oddalają nas od naszych prawdziwych
pragnień. Ponieważ posłuchać swoich pragnień to znaczy powiedzieć innym: „Przepraszam, to ja, ja tu jestem”. A tego nas,
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kobiety, nie uczono. Całe pokolenia kobiet naznaczone są
przez poczucie winy, wychowanie w duchu judeochrześcijańskim... Taką trzeba być, tak należy postępować...
Kolejna rzecz, która ogranicza nas, kobiety, pozornie sprzyjając
naszemu wyzwoleniu – to społeczeństwo konsumpcyjne. Dlaczego odczuwamy przymus, by pozostać piękne i młode, być
stale w doskonałej formie? Chodzi tylko o to, żebyśmy kupowały kolejne kremy, ubrania etc. Wszystkie te rzeczy, których
wcale nie potrzebujemy, ale kupujemy tylko dlatego, że ktoś
nam wmówił, iż sprawią, że pozostaniemy młode i pociągające. Ale my nie jesteśmy już młode! Tyle że to, że nie jesteśmy
już młode, nie oznacza, że nie jesteśmy już pociągające.
MR: W pewnym sensie pięćdziesiątka oznacza dla kobiety
prawdziwe wyzwolenie.
VG-G: Pięćdziesiątka – dobrze przeżyta – może być wyzwoleniem dlatego, że nagle uwalniamy się od wszystkich
nakazów zewnętrznych. Życie samo doprowadza nas do tego miejsca: tracimy rodziców, dzieci już nas nie potrzebują,
nasze życie zawodowe jest ustabilizowane... Kiedy nie musimy
już niczego udowadniać drugiej osobie, możemy spróbować
coś udowodnić samej sobie. Ale wolność to także coś, co budzi ogromny lęk. Dlatego ta droga może okazać się trudna.
MR: Po drodze można też sprawić innym ból…
VG-G: Związek, relacja zawsze rozgrywa się pomiędzy dwiema osobami. Powiedziałabym tak: jeśli druga osoba cierpi,
to jest odpowiedzialna za swoje cierpienie. Dlaczego miałabym to brać pod uwagę bardziej niż moje własne pragnienie?
Dlaczego ta druga osoba ma być ważniejsza ode mnie? W imię
czego? Wobec czego jestem lojalna, czyniąc tak? Wobec
mojego wyobrażenia na temat tego, jak powinna postępować
żona? Wobec obrazu mojej matki? Tak, czasem sprawiamy
innym ból. Ale dlaczego cierpienie tej drugiej osoby ma być
ważniejsze od mojego? Para ludzi wspólnie ponosi odpowiedzialność za stan relacji. Nic nie jest nigdy winą wyłącznie jed-

Jeśli nie widzi się sensu
w starości, życie w ogóle
traci sens. Jeśli starość
nie ma sensu, po cóż żyć? Można by
powiedzieć, że warto poświęcić życie
na poszukiwanie sensu starości.
nej lub drugiej osoby: to one obydwie przyczyniły się do tego,
że ich związek funkcjonuje tak, a nie inaczej. Dlaczego mąż
znosi to, na przykład, że jego żona zostaje z nim, jeśli nie jest
już szczęśliwa? Czy dlatego, że ją kocha, czy też dlatego, że nie
będzie kto miał mu wieczorem przyszykować kolacji?
MR: To Francuzki jeszcze szykują wieczorne posiłki? Nie
robicie tego razem z facetami? Albo na zmianę?
VG-G: Czasami tak, ale bynajmniej nie jest to coś powszechnego. Jedna z pacjentek tłumaczyła mi, że wieczorem przyrządza trzy posiłki: jeden dla siebie, ponieważ lubi warzywa,
spaghetti dla dzieci, ponieważ one nie lubią warzyw, oraz danie mięsne dla męża, ponieważ on chce jeść mięso. I tak od
wielu lat. Powiedziałam jej: „Jeśli chce pani być niewolnicą,
proszę bardzo! Ale proszę się nie skarżyć”. We Francji kobiety
bynajmniej nie są tak „wyzwolone”, jak można by myśleć.

MR: A co z seksualnością kobiety w wieku dojrzałym?
VG-G: Jedna z ważnych rzeczy, która ma miejsce u kobiet
w okolicy pięćdziesiątki w ramach procesu uwalniania się
i drogi ku starości, a więc i ku śmierci, to menopauza. Nagle,
między 45. a 55. rokiem życia, nadchodzi moment, kiedy nasze ciała i nasza seksualność przestają służyć prokreacji. Od
momentu, gdy znika już symboliczne, archaiczne wyzwanie,
jakim jest prokreacja, seksualność staje się tym, czym powinna być – związkiem z drugą osobą. Relacją z innym, sposobem
komunikacji – skóra do skóry, ciało do ciała… I jeśli towarzyszy
temu akceptacja samego siebie, swojego zmieniającego się
ciała, które nie jest już tak jędrne i piękne, jak kiedyś, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety; ciała, które już tak dobrze nie
funkcjonuje; jeśli relacja jest głęboka i autentyczna, jeśli akceptuje się to wszystko, zamiast walczyć z tym i narzekać: „Ojej,
przybyło mi dziesięć kilo”, jeśli nie liczą się już łóżkowe wyczyny – wszystko to sprzyja seksualności.
Mój przyjaciel, który jest seksuologiem, ma sporo pacjentek
w wieku średnim i uważa, że wiele kobiet po pięćdziesiątce
naprawdę rozkwita, jeśli chodzi o seks. Te kobiety, pięćdziesięcio-, sześćdziesięcioletnie zupełnie na nowo, z wielką
swobodą odkrywają seks. Inaczej niż dwudziestopięciolatki.
Ponieważ nie muszą już niczego udowadniać. Kochasz mnie
taka jaka jestem, lub mnie nie kochasz – trudno. A jeśli mnie
kochasz, taka właśnie jestem. To niezwykła wolność móc tak
powiedzieć. I powiedzieć partnerowi: „Kocham cię takiego,
jakim jesteś, i nie przeszkadza mi, że łysiejesz, że nie masz już
takiej erekcji, jak kiedyś. Kocham cię takiego, jakim jesteś”.
MR: Biorąc pod uwagę trendy demograficzne i dysproporcje między długością życia mężczyzn i kobiet, to, co czeka wiele z nas w niedługiej przyszłości, to wcale nie piękne
życie z nowym partnerem, lecz samotność.
VG-G: To prawda, że w większości przypadków mężczyzna odchodzi przed kobietą. Choć obawiam się, że te trendy mogą się
jeszcze zmienić w najbliższych latach – być może „dogonimy”
mężczyzn ze względu na to, że tak jak oni palimy papierosy,
nadużywamy alkoholu, żyjemy i pracujemy w stresie.
Strata małżonka, którego kochasz, powoduje uczucie ogromnej pustki. Ale twoje życie biegnie dalej, ponieważ masz poczucie, że twoje życie zależy od ciebie, a nie od relacji z drugą
osobą. Jeśli jako kobieta w wieku dojrzałym wykonasz tę pracę
indywiduacji, wtedy utrata najbliższej osoby jest pewną próbą,
ale nie końcem świata. Nie jesteś osamotniona, ponieważ
masz autentyczne, prawdziwe związki z innymi ludźmi, nawet
jeśli nie masz już u boku współmałżonka, który byłby dla ciebie
podporą i pomocą.
Dziś w odpowiedzi na ten problem we Francji rozwijają się
inicjatywy nowego typu – komuny kobiet w wieku dojrzałym.
Kobiety wspólnie składają się na zakup dużego domu, który
następnie przerabiają tak, by powstało w nim kilka mniejszych
mieszkanek. Każda ma tam swoją kawalerkę, ale jest też część
wspólna.
MR: A zatem to możliwe – znaleźć jakiś sens w starości...
VG-G: Oczywiście ! Co więcej, jeśli nie widzi się sensu starości,
życie w ogóle traci sens. Jeśli starość nie ma sensu, po cóż żyć?
Można by powiedzieć, że warto poświęcić życie na poszukiwanie sensu starości.■
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Jak
łabędź
Wywiad z Odetą Moro

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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Odeta Moro
Dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Związana niegdyś z telewizją muzyczną Viva Polska. Jest
autorką niezliczonych programów dokumentalnych i reportaży poświęconych zjawiskom sceny muzycznej. Przeprowadziła wiele wywiadów z gwiazdami polskiej i światowej estrady. Była gospodynią
autorskiego talk-show „Ja tylko pytam” na antenie TV4. Do sierpnia 2009 w TVP2 prowadziła „Pytanie
na śniadanie”, zaś od stycznia 2010 do czerwca 2012 wraz z Markiem Zającem w TVP1 program „Kawa
czy herbata?”. Jest założycielką fundacji Szczęśliwe Macierzyństwo oraz autorką i organizatorką akcji
„Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko”, skierowanej do kobiet w ciąży i młodych rodziców. Wpadła
na pomysł i wydała płyty z bajkami dla dzieci „Bajki w trasie i na czasie”. Prowadziła programy „Apetyt
na zdrowie” i „Studio Active” w TVN Meteo Active. Związała się też z Radiem Złote Przeboje. Wiosną 2017 wzięła udział w reality-show TVN-u „Agent – Gwiazdy”, w którym była agentem. Była żoną
dziennikarza Michała Figurskiego, z którym ma córkę Sonię. A od trzech lat jest w szczęśliwym związku
z przedsiębiorcą Konradem Komornickim. Mają półrocznego synka. Uprawia żeglarstwo, snowboard
i wędkarstwo. Lubi gotować i spędzać czas z rodziną oraz przyjaciółmi. Ta niesamowicie energetyczna
i optymistyczna osoba to Odeta Moro.
Bianca-Beata Kotoro: Odeto, czy mogłabyś mi powiedzieć, co dla ciebie
oznacza słowo „tabu”?
Odeta Moro: Oczywiście, że zespół muzyczny (śmiech). Pamiętasz, to był pierwszy polski girlsband grający muzykę pop.
Dziewczyny wyłowiono w castingu przeprowadzonym przez wytwórnię TicTac,
a działo się to na fali powrotu Spice Girls.
Był to pomysł osób z wytwórni, który
miał pokazać, że dziewczyny mogą mieć
siłę i moc. Wtedy Spice Girls sprzedawały płyty na całym świecie i w Polsce też
tak chcieliśmy. Nie za bardzo to wyszło,
niestety.
B-BK: To znaczy?
OM: Trzy panie z tego składu jeszcze
długo pracowały w mediach. Natomiast,
jak sobie pomyślę o tym z perspektywy czasu, to było zupełnie bez sensu.
Oczywiście, że one potrafiły się ruszać
na scenie i śpiewać. Oczywiście, że miał
być to produkt, który miał się sprzedać,
a później wszyscy mieli o tym zapomnieć.
Tak też się stało. Dlatego to jest moje
pierwsze skojarzenie ze słowem „tabu”.
B-BK: To kompletnie nie moja muzyka.
OM: Ona była straszna (śmiech). Moja też
nie, ale dobrze to pamiętam. A wracając do tabu, to są to tematy, na które
się nie chce rozmawiać albo które się
ma tylko we własnej głowie i nie chce się
tego wymawiać na głos.
B-BK: Nie chce się tego mówić
wprost...
OM: Nie chce się nie tylko mówić, ale
i słyszeć! Nie chce się podejmować
dyskusji i tematu. Nie chce się klikać
drukowanymi ani boldować. To jest tabu.
B-BK: Ale czy to jeszcze istnieje? Przecież teraz każdy może wylać swoje

żale w internecie.
OM: To wszystko, co nam nie pasuje,
albo wszystko, co wydaje się dla nas
tabu, można wrzucić w sieć. Wtedy będzie żyło swoim życiem na mniejszą lub
większą skalę. Myślę, że my Polacy,
jako społeczeństwo, mamy mnóstwo takich tematów.
B-BK: One oczywiście się zmieniają.
OM: Jasne. Dziś tematem tabu jest
ksiądz Jankowski. Za to coś, co było tabu przez wiele lat, nagle przestaje nim
być. Raz jest to in vitro, innym razem
aborcja, a jeszcze innym polityka. Zbliżają się Święta Wielkanocne, a to okres,
w którym Polacy siadają do stołów i każdy ma inne poglądy. Często dla każdego co innego jest tematem tabu.

mniej się lubimy. Mamy takie same lub
zupełnie inne zapatrywania, a siadamy
do tego stołu, bo chcemy ten czas spędzić wspólnie.
B-BK: I chcemy porozmawiać.
OM: Ale ma być przyjemnie, a nie
drastyczne. To może trzeba ustalić pewne zasady. Siadasz i ustalasz reguły.
Na przykład tematy polityczne kosztują
tyle a tyle, i wtedy każdy się pilnuje,
bo płacić na pewno nikt nie chce.
B-BK: A w twoim domu rodzinnym?
OM: Mój dom jest różnorodny. Mamy
różnorodne poglądy. Raczej powinnam
powiedzieć – kompletnie odmienne.
Spotykają się u mnie przy stole wszystkie
możliwe opcje i każdy jest przekonany
o swojej racji. Tej jedynej i słusznej
(śmiech). Z drugiej strony są
to ludzie, którzy mają duże
Mój dom jest różnorodny.
wyczucie, więc do awantur
Mamy różnorodne ponie dochodzi. A jak do tego dodamy odrobinę dobreglądy. Raczej powinnam
go smaku, którego im nie
powiedzieć – kompletnie
brakuje, to wszystko gra.
odmienne. Spotykają się u mnie przy
Poza tym kiedy ludzie się
znają, wiedzą, na co jednak
stole wszystkie możliwe opcje i każdy
nie wsiadać albo czego nie
jest przekonany o swojej racji.
dotykać i której granicy nie
należy przekraczać, aby u kogoś, kto ma krótki lont, nie
B-BK: Zakazane tematy rozmów przy doszło do wybuchu.
świątecznym stole?
B-BK: A więc to dom pełen tolerancji,
OM: Znam takie domy, w których się pomimo indywidualizmu. Poproszę
płaci, jak ktoś coś powie o polityce – o takie zachowania w społeczeństwie.
stawka 50 złotych.
OM: (Śmiech) Ja też! Wiesz, nasz kraj jest
B-BK: I może to jest rozwiązanie?
na bakier z tolerancją i myślę, że mamy
OM: Myślę, że trzeba to wprowadzić. jeszcze dużo do zrobienia. Uczymy się
Odgórnie (śmiech). Spotykamy się i wiele rzeczy już zrobiliśmy, patrząc
w różnych zespołach, w różnych składach na zmiany od 1989 roku.
i różnych podgrupach. Bardziej lub B-BK: Mamy chęć do zmian.
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OM: Do poznawania, do dążenia do tego,
żeby być bardzo blisko Europy. Chcemy
czuć się jej częścią. A tolerancji trzeba się
nauczyć. Trzeba do niej przywyknąć.
Może trzeba codziennie delikatnie
przesuwać granicę? Czasami emocje nas
ponoszą i może trzeba nauczyć się liczyć
do dziesięciu, a potem wziąć głęboki oddech. Kiedy spuszczamy z tonu, te złe
emocje nie rządzą światem, nami.
B-BK: Nauczyłaś się tego, czy wyniosłaś z domu takie podejście?
OM: Pewne rzeczy, pewne wartości na pewno wynosisz z domu.
Wszystkiego tego uczysz się od swoich
najbliższych, od ludzi, z którymi przebywasz na co dzień. Oni cię kształtują.
Potem masz innych bliskich, ludzi, z którymi przebywasz: przyjaciół, znajomych
z przedszkola, szkoły, studiów, pracy.
Jest takie mądre przysłowie: Kto z kim
przestaje, takim się staje.
B-BK: A więc to ludzie, którymi się
otaczamy.
OM: Oni bardzo nas kształtują. Rzeźbią!
Jestem tego pewna.
B-BK: A czas nie ma wpływu?
OM: Wielki! Jak do tego wszystkiego dodasz kropelkę doświadczenia i wieku – a wiadomo, że z wiekiem łapiemy
dystans – spuszczamy z tonu i stajemy
się łagodniejsi. Zdecydowanie bardziej
wiemy, czego chcemy. Już nie ma szybko, natychmiast, teraz. Już nie ma takiej
zawziętości. A więc do pewnych rzeczy
trzeba dojrzeć i czas tu jest niezbędnym
elementem. Duże znaczenie ma doświadczenie, spotykanie ludzi.
B-BK: Obcowanie z nimi i ich odmiennością.
OM: Dokładnie tak, jak w kuchni. Spójrz,
jesteśmy otwarci na wszystkie kuchnie
świata. Kiedy wychodzimy na ulicę, to nie
ma tak, jak w Tajlandii, że na każdym rogu jest tajski bar, nie zjemy u nas na każdym kroku pierogów, bigosu, barszczu,
który zresztą uwielbiam. Czyli dla różnorodnych kuchni nasze podniebienia są
tolerancyjne, są tolerancyjne dla nowych
smaków. A więc może będziemy też tolerancyjni dla nowych sytuacji.
B-BK: Czyli przez żołądek do serca.
OM: Przez żołądek do serca, a może
i do rozumu.
B-BK: Co było takim przełomowym wydarzeniem, które cię ukształtowało?
OM: Dla mnie takim momentem, do którego wracam, był okres szkoły średniej,
liceum. Mieliśmy wychowawcę, który
bardzo pilnował, abyśmy tworzyli rodzinę. Ta rodzina w mniejszym lub większym
stopniu dalej istnieje, mamy ze sobą
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kontakt. Lubimy wiedzieć, co u każdego z nas słychać, co jakiś czas lubimy się
spotkać i każdy z nas bardzo stara się być
na tych spotkaniach. Uważam, że jest
to taki dar, który zostaje na całe życie.
Znamy się jak łyse konie, bo jest to znajomość, której nie nadrobisz już nigdy.
Wychowawca zawsze nam powtarzał, że
pójdziemy na studia, do pracy, założymy
rodziny, będziemy poznawali ludzi, ale
to już nigdy nie będzie to samo!
B-BK: To nie będą już te relacje.
OM: I miał absolutną rację, a to, co nam
dał, to bardzo cenne. Kolejnym ważnym
momentem był czas, kiedy zaczęłam
pracować w Viva Polska, w pierwszej
telewizji u nas, wtedy niemieckiej, gdzie
jako młodzi ludzie mieliśmy szansę tworzyć kanał muzyczny. Teraz mamy inter-

net, Youtube’a, gwiazdy w sieci – wtedy
byliśmy tylko my. Niemcy nazywali nas
moderatorami. Ostatnio szukając czegoś
w szafkach, znalazłam swój kontrakt
z 2000 roku, według którego byłam tam
zatrudniana jako moderator, czyli połączenie prezentera z didżejem.
B-BK: To był czas, w którym od
zera tworzyliście bardzo popularną
i ważną dla młodzieży firmę.
OM: To był czas gazet „Bravo” i „Popcornu”, plakatów, koncertów, wywiadów z gwiazdami. Dziś wszystko jest
dostępne i możesz w ciągu pięciu minut
mieć muzykę, jaką chcesz. Wtedy, żeby
zobaczyć teledysk albo nowość – trzeba było włączyć telewizor we właściwym czasie na premiery. Teraz mamy
to wszystko nawet w telefonie. Mam

ZNANI
poczucie, że z tymi wszystkimi osobami stanowiliśmy rodzaj rodziny. I one
w jakiś sposób ukształtowały mnie, a ja je.
Byliśmy wybrani do tego, aby jeździć
po świecie i spotykać tych wszystkich
ludzi, być na tych wydarzeniach, a młodzież to oglądała. Idę gdzieś teraz i spotykam się z osobami, a one przypominają
mi jakieś sytuacje, których ja już nie
pamiętam, i to jest czysta przyjemność. A potem przyszły wielkie zmiany,
to oczywiście narodziny dzieci. To chwile,
w których zmienia się życie i wartości.
Z wolnego krążownika zmieniasz się
w osobę odpowiedzialną za czyjeś życie,
a rodzic musi być kimś, kto da sobie radę
w każdej sytuacji.
B-BK: Uświadamiasz sobie, że on czy
ona zależy od ciebie.
OM: I ja nie mogę tego zepsuć! Muszę
mu pokazać, że można. Dzieci, kiedy się
rodzą, mają absolutne poczucie bezpieczeństwa, że mama i tata zapewnią
im wszystko. My jako dorośli nie mamy
tak, że codziennie wychodzimy i ktoś
nam to poczucie bezpieczeństwa daje,
musimy sami sobie je stworzyć.
B-BK: A więc to były takie cztery różne
ważne dla ciebie momenty.
OM: Mam nadzieję, że takich momentów jeszcze kilka przede mną. Tak znaczących i pozytywnych, energetycznych.
B-BK: U ciebie szklanka zawsze jest
pełna, nigdy nie jest pusta.
OM: To podstawa! I pewnie, że czasami myślę – czy ona naprawdę musi być
pełna? Zejdź na ziemię. Ale zawsze myślę
pozytywnie. Może ta pozytywna energia przyciąga dobre wydarzenia? Bo
nawet kiedy jest bardzo źle, szukam
takiego punktu zaczepienia, gdzie
się uda. Nie ma sytuacji bez wyjścia.
Oczywiście, że było parę sytuacji,
które rozsypały moje życie w drobny
mak. Ale jak wiesz, najpierw byłam
zuchem, a później harcerzem, a tam
uczyli nas reakcji oraz rozwiązywania problemów natychmiast. Naturalnie,
że wszystkich problemów natychmiast
nie rozwiążesz.
B-BK: Ale trzeba działać.
OM: Zdecydowanie. Kiedy statek tonie,
to trzeba łatać po kolei te dziury, którymi wlewa się najwięcej wody, i płynąć.
Potem łatać, łatać, łatać, następnie czekać na pomyślny wiatr i ustawić odpowiednio żagle. I ja tak funkcjonuję, a ten
mój statek płynie. Kiedy bierzesz rozwód, to ci się wszystko zmienia, wali ci się
świat z każdej strony, a woda ci się wlewa i z lewej, i z prawej, sztorm...
B-BK: A ty płyniesz dalej.
OM: Tu i tam załatałam, wyrzuciłam cał-

Zawsze myślę pozytywnie. Może
ta pozytywna energia przyciąga dobre
wydarzenia? Bo nawet kiedy jest bardzo źle,
szukam takiego punktu zaczepienia, gdzie
się uda. Nie ma sytuacji bez wyjścia.

kiem niepotrzebny balast. Oczyściłam
się z wszystkich zbędnych rzeczy, które
były dla mnie obciążeniem, no i czekałam na wiatr. Kiedy zobaczyłam, że wieje,
a jestem dziewczyną z Mazur…
B-BK: I jednocześnie żeglarzem.
OM: A więc trochę się znam
na wiatrach. Więc kiedy poczułam, że
wieje, to tylko odpowiednio ustawiłam
żagiel i poczekałam na odrobinę słońca.
I znów zaczęłam płynąć.
B-BK: Z żeglowaniem jest tak, że trzeba być czujnym.
OM: Ponieważ zawsze może przyjść
szkwał i cię przewrócić. Musisz mieć oczy
szeroko otwarte.
B-BK: A kiedy jest ten gorszy dzień?
OM: Wizualizuję sobie taflę wody. Tam
płynie łabędź, tak pięknie, dumnie, z wyprostowaną szyją. Pomimo że czasem
burzy się fala i wiatr wieje, on cały czas
dostojnie płynie, ani nie drgnie.
B-BK: Tylko jak spojrzysz pod wodę...
OM: To jego nóżki bardzo szybciutko pracują! I ja staram się tak żyć. Nikt
nie patrzy pod wodę, ja tam cały czas
wykonuję bardzo dużą pracę, a tu sobie
spokojnie płynę (śmiech).
B-BK: Skąd masz tyle siły?
OM: Chyba tak jestem skonstruowana.
Duży wpływ na mnie miał ojciec. Mówił: „Masz tu finkę, proszę wystrugaj
sobie to, co potrzebujesz”. Dla mnie
nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem
tak wychowana, że nie boję się wyzwań.
Jeżeli ktoś mi rzuca rękawicę – podnoszę
ją i próbuję, nawet jeśli czegoś nigdy

nie robiłam, ale wiem, że mogę w tym
być najlepsza. Widzę w tym wyzwanie,
to może dać mi jakąś nową możliwość.
Kiedyś ktoś powiedział, że pieniądze leżą
na ziemi, tylko nie każdy potrafi się schylić. Ja umiem i w ogóle się nie wstydzę
tego robić.
B-BK: Czy taką siłę i moc przekazujesz dzieciom?
OM: Moja córka jest zupełnie indywidualnym tworem. Ona jest taką starą duszą.
Jest bardzo mądra, mądrzejsza ode
mnie. Powiem tak, gdybym ja była tak
mądra w jej wieku, to ho, ho. To ona wykłada karty, wie, czego chce, jak chce
i kiedy chce. U niej jest my way or
no way i to albo ją zaniesie daleko,
albo bardzo szybko zatrzyma, przytemperuje i nauczy, że nie zawsze jest tak,
jak ona chce. Ale to też ewentualnie
bezcenna lekcja od życia.
B-BK: Jak ją wychowywałaś, bardzo się
bałaś?
OM: Nigdy jej nie ograniczałam. Myślę, że
to jest bardzo duże wyzwanie dla rodziców, którzy się bardzo boją o dzieci, mają
jakieś dziwne lęki. Kiedy ona mi mówiła,
że chce czegoś próbować, odpowiadałam, że dobrze, idziemy w to. Ona w dzieciństwie miała wiele możliwości, których
ja nie miałam, bo to były inne czasy.
Próbowała wielu rzeczy, a potem wybrała trzy, które ją interesują. Oczywiście, nie
wiem, jak to się skończy, bo jest na takim
rozstaju, że będzie musiała wybrać
stronę, w którą zmierza. Dostała mnóstwo ziarenek, które zaczęły kiełkować,
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Od kiedy pamiętam,
nie budzi mnie budzik,
nie budzi mnie dziecko,
nie budzi mnie światło
– tylko budzi mnie
ciekawość.

20
a teraz sama w sobie ustali, którą roślinę
będzie hodować i pielęgnować.
B-BK: Do syna będziesz mieć takie
samo podejście?
OM: Nie wiem (śmiech). Zawsze deklarowałam, że dzieci nie wolno chować
po włosku. Natomiast jestem obecnie
starą matką, ponieważ mam 40 lat i urodziłam właśnie fajnego chłopczyka. Może
to brutalne, co powiem, ale macierzyństwo w tym wieku zamienia się w chorobę
psychiczną. Ostatnio kiedy rozmawiałam
z pediatrą synka i on zapytał, jak młody
się czuję, czy wszystko w porządku, odpowiedziałam, że w porządku, ale ja będę musiała przyjść. Zapytał – co ci się
stało? Nic! Po prostu nic, zwariowałam.
Mój tata, który bardzo dobrze mnie
zna i widzi moje relacje z córką i z synem,
twierdzi, że syn wyprowadzi się ode
mnie w wieku 36 lat – czego absolutnie
nie wykluczam (śmiech). Nie chciałabym
go totalnie rozpieszczać i generalnie
skrzywdzić, ale nie wiem, czy dam radę.
B-BK: On jest zdrowy, ty wariujesz ze
szczęścia, a jak patrzysz na społeczeństwo – czy ono dba o zdrowie?
OM: Nie! I uważam, że osoby, które
o siebie nie dbają, powinny płacić wyższą stawkę ubezpieczeniową. Zgadzam
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się, że w wielu rzeczach powinniśmy
być równi. Natomiast jeżeli ktoś niszczy
siebie, działa w stosunku do siebie destrukcyjnie (nie mówię oczywiście o wypadkach losowych), to powinien płacić
wyższą składkę, bo potem jest obciążeniem dla nas, dla całego społeczeństwa.
Przez jego głupotę, ignorancję, brak
wyobraźni są kolejki do lekarzy, koszty
jego leczenia obciążają nas wszystkich.
Mówię na przykład o otyłości czy cukrzycy na życzenie na skutek bardzo złego,
niesystematycznego odżywiania bądź
braku ruchu z lenistwa. Jeżeli niszczymy
siebie świadomie, to też świadomie
płaćmy za to. Wiem, że to jest trudne
do określenia, natomiast mam nadzieję,
że pojawią się takie możliwości, kiedy
będzie można pokazać: proszę, tu mamy
absolutny obraz destrukcji, wystawiamy
rachunek. Myślę, że to by było czymś
cudownym, gdyby można było stworzyć
taki wyznacznik.
B-BK: Ale on już jest. Mówi o tym
Yuval Noah Harari, historyk izraelski.
Przedstawiciel modnej ostatnio syntezy biologicznego i humanistycznego spojrzenia na ewolucję człowieka.
Uważa on, że algorytm dokonuje i dokona dużo lepszego wyboru! Niebez-

pieczeństwo polega oczywiście na tym,
że będzie on w przyszłości służyć
niewielkiej mniejszości, a w wielu przypadkach nie będziemy mieć
wyboru, nawet w krajach demokratycznych. Jeśli ktoś nie przyjmie
zaleceń zdrowotnych sformułowanych
przez algorytm, to będzie płacić
wyższe składki za ubezpieczenie.
Wszystkie dostępne dane zostaną
wykorzystane do oszacowania, czy
jest się leniuchem, czy też osobą
pracowitą, godną zaufania, czy się
dba o zdrowie, i jak. Poziom komplikacji algorytmu przekroczy za jakiś
czas ludzkie pojęcie. Firmy ubezpieczeniowe, także te od zdrowia, będą
wiedzieć, że stosowanie się do zaleceń
algorytmu jest korzystne, bo po prostu eliminuje błędy ludzkie.
OM: Jestem za tym! Nawet biorąc pod
uwagę pewne ryzyko manipulacji. Jest
mnóstwo dzieci, które rodzą się chore
i muszą z tą chorobą żyć. Takim istotom trzeba pomagać i je ratować. Ale
jeżeli ktoś codziennie działa na szkodę
swojego życia lub zdrowia używkami, destrukcyjnym zachowaniem, to ja nie chcę
za to płacić, nie chcę stać dłużej w kolejce do lekarza, bo on jest bardziej chory.
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Niech ludzie wezmą w końcu za siebie
odpowiedzialność.
B-BK: Myślę, że na wielu taki bat finansowy by dobrze wpłynął i zmotywował
do dbania o swoje zdrowie. A jak
troszczyć się o zdrowie w czasie ciąży?
Jak mieć szczęśliwe macierzyństwo?
O tym mówisz poprzez swoją fundację, która miała być tylko przygodą
na chwilę.
OM: A została ze mną. Nie miałam pojęcia, że będzie ze mną na długie lata,
i myślę, że w tej chwili jestem w takim
punkcie, że nie chciałabym, żeby przestała być. Podczas pierwszego macierzyństwa pojawiło się mnóstwo pytań,
na które otrzymałam odpowiedzi,
bo otoczyłam się fajnymi ludźmi, specjalistami, dobrymi lekarzami. Wtedy
wpadłam na pomysł, żeby stworzyć
taką platformę, bo w tamtym czasie
nie było w internecie aplikacji, gdzie
pytasz i dostajesz odpowiedź, nie
można się było spotkać, nie było jak się
znaleźć. Mieszkałam w Krakowie, okazało się, że jestem w ciąży i nie miałam z kim
pogadać. A kobiety w ciąży lgną do siebie, tak samo jak młode mamy. Pomyślałam, że może trzeba zrobić coś takiego,
jedno miejsce, gdzie kobiety przyjdą
i pogadają, wymienią się wiedzą, zobaczą, jakie są nowości. W fundacji staramy

się te wszystkie rzeczy pokazać.
Przez 14 lat jej działalności podejście do macierzyństwa też
się zmieniło, pojawiło się takie
pojęcie
jak
tacierzyństwo.
Co roku robimy około 20 spotkań w całej Polsce w dużych
miastach. Zaczynamy w marcu i kończymy w okolicach listopada. Kiedyś przychodziły
mama z córką, koleżanką, ciocią,
przyjaciółką czy starszą siostrą.
Teraz przychodzą również panowie, bo też chcą być aktywni.
B-BK: Co jeszcze się zmieniło?
OM: Kiedyś w ogóle nie mówiło się o pierwszej pomocy
pediatrycznej. Obecnie to są
zajęcia najbardziej popularne,
bo kobiety i mężczyźni, którzy
spodziewają się pierwszego czy
kolejnego dziecka, boją się sytuacji, w której nie będą wiedzieli,
jak zareagować, a bardzo by
chcieli zareagować dobrze. Te
warsztaty cieszą się wielkim powodzeniem, ponieważ rodzice
mogą na fantomach przećwiczyć
sytuacje, które mogą ich spotkać. To jest wiedza, która zostaje
na całe życie. Osobiście pamiętam, że dla mnie wielkim zaskoczeniem
po pierwszej ciąży i porodzie była laktacja. To coś, co spadło na mnie i drastycznie rozwaliło mi świat. Nie wspominam
tego z przyjemnością, nikt nie mówił,
że tego będzie trzeba się nauczyć. Pokazujemy na warsztatach, na czym
polega laktacja, a fantomy pomagają
w jej zrozumieniu. No i oczywiście badania USG 4D, większe miasta mają większe
możliwości, a mniejsze już nie. Staramy
się jeździć po tych średnich, gdzie przychodzą do nas kobiety, które przyjeżdżają z okolicznych miasteczek, badają się,
patrzą, oglądają na monitorach.
B-BK: Pomagaliście i pomagacie też
kobietom, które straciły dziecko, poroniły. To bardzo trudny temat.
OM: Ale jak dobrze wiesz, bardzo ważny.
Często przemilczany przez społeczeństwo. Często pozostawiający te kobiety
same sobie. W marcu znowu wyruszamy
w trasę. Mamy 18 lokalizacji, a plan jest
na stronie fundacji www.szczesliwemacierzynstwo.pl.
B-BK: A jakie jest macierzyństwo według Odety?
OM: Kobieta powinna robić to, co czuje.
Biologia tak nas skonstruowała, że wiemy,
jak się zachować, intuicyjnie wiemy, co jest
potrzebne dziecku i co jest potrzebne
nam. Czasami jesteśmy zdominowane

przez środowisko. Widzę to wyraźnie,
porównując moje ciąże i przepaść nie
tylko w czasie, ale i w moim zachowaniu,
moich relacjach z otoczeniem. Wychodzę
z założenia, że macierzyństwo jest pięknym etapem w życiu kobiety, natomiast
my kobiety też jesteśmy w tym ważne.
Nie stajemy się tylko maszyną do robienia i rodzenia dzieci. Musimy myśleć
o sobie – szczęśliwa mama równa się
szczęśliwe dziecko.
B-BK: Jak będziemy nieszczęśliwe,
to dziecko wyczuje tę energię.
OM: Oczywiście, że tak. Będzie ją widać,
czuć i słychać. Dziecko nie da nam żyć,
tak jak byśmy chciały. Są kobiety, które
mają potrzebę wyjścia z domu od razu,
pójścia do ludzi, do kina, spełniają swoje
drobne potrzeby, wychodząc, oraz takie,
które kochają posiedzieć w wannie, mówiąc, że teraz jest 20 minut tylko dla nich.
Są takie, które idą na masaż, i takie, które
wolą ugotować zupę i zostać w domu.
Trzeba to uszanować i nie wolno im
narzucać, co jest odpowiednie i jedynie
słuszne.
B-BK: A jakie jest twoje życiowe
motto?
OM: Od zawsze powtarzam sobie, że
co mnie nie zabije, to mnie wzmocni.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, która pozwala mi funkcjonować i żyć, jak chcę.
Od kiedy pamiętam, nie budzi mnie
budzik, nie budzi mnie dziecko, nie
budzi mnie światło – tylko budzi mnie
ciekawość. Ciekawość, jaki będzie ten
dzień, kogo spotkam, jak ten dzień się
zakończy. Co się wydarzy, co będzie
przewidywalne, a co niezaplanowane
ani nie do przewidzenia... ■
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Po prostu żyj
Wywiad ze
Stanisławem
22

Bajem

Rozmawia: Maja Jaszewska
Obrazy: Stanisław Baj
Maja Jaszewska: Przypomniałam sobie niedawno twoją
niezwykłą pracownię w Dołhobrodach…
Stanisław Baj: A co w niej niezwykłego, przecież to zwyczajna stodoła!
MJ: Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Wielka rozświetlona przestrzeń pełna wspaniałej energii i skupienia, a w niej
twoje porywające obrazy. Wiele z nich to nadbużańskie
pejzaże, ale chociaż łączy je wspólny motyw, to tak naprawdę każdy z tych obrazów jest na inny temat i opowiada inną
historię.
SB: Zaczynając malować obraz, nie planuję żadnego konkretnego tematu. Wszystko tworzy się samoistnie podczas pracy.
Cieszę się, że tak to odczytujesz i wspominasz o różnorodności
odbioru, bo tyle tematów tych obrazów, ilu odbiorców. Nawet
w przypadku skomplikowanych opowieści, jakie snuł w swoich
obrazach chociażby Pieter Breugel, możliwości interpretacyjne
są nieskończone. Oczywiście on tworzył wręcz poważne traktaty teologiczno–filozoficzne a ich interpretacja zależna jest od
poziomu świadomości widza. Ale nawet ci, którzy nie dysponują zaawansowaną wiedzą z historii kultury, mają możliwość
przeżyć obrazy Breugla, bo one działają na widza na wielu poziomach, począwszy od podstawowej wrażliwości emocjonalnej.
MJ: Czy ciebie, jako artystę interesuje odbiorca i jego emocje?
SB: W trakcie malowania nie myślę o odbiorcy, ale bardzo mnie
interesuje, kiedy potem dzieli się on ze mną swoimi myślami,
spostrzeżeniami i emocjami. Wspomniałaś, że znajdujesz
w moich obrazach różne tematy…
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MJ: Tęsknotę za niepoznawalnym, pokorę wobec tajemnicy istnienia, ciszę, ukojenie płynące z faktu przeżywania piękna…
SB: Czyli przede wszystkim doświadczasz różnego rodzaju stanów emocjonalnych w towarzystwie tych obrazów. Mnie
jest trudno ocenić, ale bardzo się z tego cieszę, bo bywa, że
ogląda się obraz, który jest zgrabnie skomponowany pod
względem formy i jest przyjemny w odbiorze, ale nie dotyka,
nie prowokuje żadnych emocji, nie zapada w pamięć. Dużo powstaje teraz takiej sztuki, która tworzona jest przede wszystkim
dla zabawy i dla przyjemności. Nie chcę tego oceniać, po prostu nazywam pewne dosyć powszechne zjawisko. Ostatecznie
każdy jednak ma swoje miejsce.
MJ: Spotkałam się z opinią, że kategoria estetyczna jest
coraz mniej istotna w sztukach plastycznych.
SB: Dlaczego?
MJ: Nie mam pojęcia, myślałam, że ty mi to wytłumaczysz.
SB: Bez kategorii estetycznej pozostaje sam koncept intelektualny. Jedno i drugie jest ważne. A dla mnie istotne jest, aby
dzieło sztuki poruszało, budziło silne emocje, nie dawało spokoju. Myślę, że nie da się tego osiągnąć bez odwołania się
do przeżyć na poziomie estetycznym.
MJ: Zdarza się, że obraz ci się wymyka, przeradza w trakcie
malowania w coś innego, niż początkowo zamierzałeś?
SB: Zawsze mi się wymyka! Jestem na to zły, ale po jakimś czasie akceptuję jego samodzielność. Zaczynam pracę z pewnym
nastawieniem, z ogromną nadzieją, że na płótnie wydarzy się
coś ciekawego, nowego, a z drugiej strony paraliżuje mnie

„Matka”, 2008, olej na płótnie, 65x81 cm
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„Rzeka Bug”, 2008, olej na płótnie, 250x150 cm
Stanisław Baj

Urodzony w 1953 w Dołhobrodach na Podlasiu. Studia w latach
1972-1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika
Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof.
Ludwika Maciąga. Od 1982 jest pracownikiem dydaktycznym
Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Autor ponad 100 wystaw
indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył w ponad 100
wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach
muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych.

obawa przed rozpoczęciem malowania. Lękam się, aby już
na samym początku nie popełnić takich błędów, które zamkną
mi dojście do tego, co chcę wyrazić. To dziwny stan – przyjemnej ekscytacji i rozpaczy jednocześnie.
MJ: Zawsze czujesz tak silne napięcie?
SB: Na ogół tak. Ale malowanie to nie tylko mierzenie się
z własnym napięciem emocjonalnym. To też konkretne, fizyczne wyzwanie. Płótno, farby, pędzle to materia o określonym
ciężarze i wymaganiach, którym trzeba sprostać. Zaczynam od
prawidłowego zagruntowania blejtramu, potem trzeba znaleźć
odpowiednie miejsce, poczekać na światło, przygotować farby
na palecie. Czasami samymi przygotowaniami jestem już tak
znużony, że brak mi sił na malowanie. Ale skoro wszystko jest
już gotowe, muszę malować. Lubię przymuszać siebie do pracy
tymi wstępnymi czynnościami, bo z natury swojej jestem dosyć
leniwy. Malowanie to praca fizyczna i to ciężka. Dlatego coraz rzadziej maluje duże formaty. Z wiekiem wyobraźnia idzie
dalej niż możliwości fizyczne. Nie rozpaczam z tego powodu,
ale niemoc bywa jednak dotkliwa.
MJ: Masz określony rytm pracy czy czekasz na wenę?
SB: Całe życie pragnę dyscypliny pracy, bo podstawą wszystkiego jest konsekwencja. Ciężko mi ją utrzymać, bo wciąż
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„Rzeka Bug”, 2008, olej na płótnie, 150x200 cm

jeżdżę między Warszawą a Dołhobrodami. Czas mi ucieka i bardzo mnie to boli.
MJ: Gdzie jest twoje miejsce na ziemi? W rodzinnych
Dołhobrodach czy w Warszawie?
SB: W przyrodzie. Celowo używam określenia przyroda a nie
natura, które ma dużo szersze znaczenie. W przyrodzie czuję
się najbardziej właściwie, czyli malutką cząstką ziemi, powietrza, wody…
MJ: Nie lubisz ludzi?
SB: Skąd ci to do głowy przyszło?! Kocham drugiego człowieka i jestem na niego otwarty, dlatego każde spotkanie
daje mi nadzieję, że wydarzy się coś dobrego i pięknego. Nie
interesuje mnie czyjaś pozycja społeczna, status materialny czy
wykształcenie, ważny jest dla mnie jedynie poziom człowieczeństwa. Dlatego tęsknię do ludzi prawdziwie autentycznych,
szczodrze dzielących się swoją obecnością. Podziwiam tych
pogodzonych z losem i nie próbujących przeskoczyć samych
siebie. Chciałbym się od nich nauczyć takiego stoickiego podejścia do życia. Sam często odczuwam niepokój związany
chociażby z upływem czasu.
MJ: Czyli świat wydaje ci się przyjazny?
SB: A tobie nie?
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MJ: Długo by mówić, a przecież to jest rozmowa z tobą
a nie ze mną… Widziałam dużo twoich obrazów, znalazłam w nich różne tematy i różne emocje, ale w żadnym
z nich nie znalazłam tematu zła – ani tego metafizycznego,
ani codziennego.
SB: Moją intencją nie jest namalowanie dobra czy zła. Najlepiej,
jak tylko potrafię, staram się oddać różne przeczucia i intuicje,
które odczuwam w danym momencie. Maluję rzeczywistość,
której codziennie doświadczam, ale prześwietloną własnym
doświadczeniem i własnymi emocjami, zinterpretowaną. Nie
staram się wpisywać w żadne trendy. Nigdy nie czułem takiej
potrzeby. Zdarza się, że maluję coś, co ledwo przeczuwam,
nie do końca rozumiejąc motywy. Pojawia się pewien impuls
spoza świadomości i za nim idę. Dlatego zaryzykowałbym
stwierdzenie, że jest w tym moim malowaniu coś zwierzęcego.
MJ: W jakim sensie?
SB: No właśnie w tym, że podążam za impulsami. Nie rozkładam ich na czynniki pierwsze, nie intelektualizuję, nie
próbuję wszystkiego nazwać i zrozumieć. Nie wiem skąd, ale
pojawia się nagle silne pragnienie, żeby malować tak a nie
inaczej i ulegam temu pragnieniu. Sądzę, że artyści to wielcy

lowałem w kuchni na kolanie i nikt z rodziny nie roztkliwiał się
nad moją potrzebą wyciszenia lub skupienia. Cieszyłem się, że
łaskawie mi na to malowanie przyzwalają. To była dobra szkoła,
którą bardzo sobie cenię. Dzięki niej nauczyłem się, że jeśli coś
przeszkadza mi w malowaniu, to jest to mój problem, z którym
sam muszę sobie poradzić.
MJ: Był w twojej rodzinie ktoś wybitnie uzdolniony
plastycznie?
SB: Moja matka ładnie tkała dywany, bardzo pięknie kolorowała i pięknie śpiewała. Ale na wsi, w kulturze chłopskiej
przede wszystkim liczyła się ciężka fizyczna praca. Urodziłem
się i wychowałem w pięknym miejscu, ale w tamtych czasach
obowiązywały w nim okrutne i twarde, niemal bezwzględne,
prawa walki o przetrwanie. Nie było czasu ani możliwości, żeby
wydobywać i pielęgnować talenty.
MJ: Ale wróciłeś do tego miejsca i masz w nim pracownię.
SB: Tak, bo były w nim warunki do zrobienia wygodnej pracowni, a nie z powodu pielęgnowania sentymentów. Od nadmiernych sentymentów blisko do melancholi, a ona bywa zabójcza,
ponieważ odbiera energię. Moje dzieciństwo było szczęśliwe,
chociaż bardzo skromne. Oboje rodzice ciężko pracowali.

Sądzę, że artyści to wielcy szczęściarze, bo pisząc, grając, malując bądź rysując, mogą
spróbować zmierzyć się z tym, co w ich życiu piękne, ale też i trudne. Współczesny człowiek
coraz bardziej ucieka od trudnych doświadczeń, nie chcąc się z nimi mierzyć. Kiedyś służyły
temu liczne rytuały, których rola coraz bardziej słabnie.
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szczęściarze, bo pisząc, grając, malując bądź rysując, mogą
spróbować zmierzyć się z tym, co w ich życiu piękne, ale
też i trudne. Współczesny człowiek coraz bardziej ucieka od
trudnych doświadczeń, nie chcąc się z nimi mierzyć. Kiedyś
służyły temu liczne rytuały, których rola coraz bardziej słabnie. Niedawno zapytano mnie, czy w Dołhobrodach istnieje
jeszcze obyczaj tak zwanych „pustych nocy”, a więc czuwania przy zmarłych. Odkąd w sąsiednim mieście powstał zakład
pogrzebowy, zniknęły „puste noce”. Im mniej w naszym
życiu rytuałów, tym więcej środków zagłuszających potrzebę
przeżycia i odreagowania ważnych i trudnych doświadczeń.
Dlatego tak ważna jest katarktyczna funkcja sztuki.
MJ: Jako malarz masz szczególnie wyczulony zmysł wzroku. Czy bodźce ze strony pozostałych zmysłów równie
mocno inspirują cię artystycznie?
SB: Lubię malować przy muzyce.
MJ: Jakiej słuchasz najchętniej?
SB: Przede wszystkim poważnej. Kiedyś często słuchałem
Bacha i Mahlera, a ostatnio wyłącznie Arvo Parta. To wybitny
kompozytor, bodajże jeden z najwybitniejszych współcześnie.
Zachwyca mnie duchowy wymiar jego utworów.
MJ: Jakby to paradoksalnie nie zabrzmiało, w jego muzyce
jest ogrom ciszy.
SB: No właśnie, dlatego wspominam o głębokiej duchowości jego twórczości. Tak, muzyczna gleba mocno wspomaga moją malarską twórczość.
MJ: Malowanie to działanie w pojedynkę. Lubisz te chwile
sam na sam ze sobą?
SB: Lubię i nie lubię. Samotność bywa dokuczliwa, ale potrzebuję czasami odizolować się od innych. W takich chwilach
jest się najbardziej autentycznym. Poza tym odosobnienie
wspomaga koncentrację. Lubię też być sam na sam z modelem
czy modelką, kiedy maluję portrety. Nie miałbym jednak problemu malować w otoczeniu tłumu obserwujących w samym
środku gwarnego miasta. I to nie dlatego, że taki ze mnie
chojrak, tylko w moim rodzinnym domu w Dołhobrodach ma-
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Dzień powszedni od rana do wieczora wypełniony był znojną
pracą, ale bywały też wspaniałe dni świąteczne. W pobliskim
domu kultury raz w tygodniu wyświetlano filmy. Ileż ja tam
wspaniałych dzieł zobaczyłem. Na te przeznaczone dla widzów dorosłych wkradałem się po kryjomu. Nasz rodzinny dom
był o tyle niezwykły, że nocowali w nim artyści z wędrownych
trup teatralnych i cyrkowcy, zjeżdżający na lokalne występy.
Dzięki temu poznawaliśmy niezwykłych ludzi, a wśród nich
przeróżnych dziwaków i odszczepieńców. Kontakt z nimi niesamowicie działał na moją dziecięcą wyobraźnię. Schodzili się też
do nas liczni sąsiedzi, żeby posiedzieć razem i porozmawiać.
Opowiadali przeróżne niezwykłe historie. Pamiętam, jak jeden
z bywalców wspominał brata swojego ojca, który przez 25 lat
był w arami carskiej i dotarł z nią aż do Mandżurii. Pod tym
względem świat, w którym żyłem i którym nasiąkałem od
dziecka był zaczarowany jakby rodem z filmów Felliniego.
Dopiero niedawno zdałem sobie sprawę z jego niezwykłego bogactwa.
MJ: Czy dzięki malowaniu dowiedziałeś się o sobie czegoś,
co cię zaskoczyło?
SB: W samym procesie malowania nie, ale dzięki reakcjom
odbiorców. Ostatnio ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu dowiedziałem się, że niektórzy płakali, oglądając obrazy z cyklu „Czarna rzeka”. Nie wiem dlaczego.
MJ: Czułeś z tego powodu satysfakcję?
SB: Z jednej strony tak, ale z drugiej pojawiła się obawa, czy
łatwość takiego wzruszenia nie dowodzi banalności tych obrazów. Bliżej mi jednak do sztuki monumentalnej, chłodnej,
ale z istotnym ponadczasowym przekazem. Piero della Francesca tak malował – dobitnie a jednocześnie uniwersalnie. Podobnie Jan Vemeer, który będąc zwykłym, niemal codziennym,
jest jednocześnie głęboko metafizyczny. Dzięki temu jego obrazy działają na wielu poziomach. A ja jestem zwyczajny facet
podążający za intuicją. Pełen pokory i tęsknoty wobec niedościgłych ideałów.■
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Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę
stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład
podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych.
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Konieczność posiadania przy sobie
zapasowego sprzętu stomijnego może
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytuacji. Wiele z nich wymaga poinformowania otoczenia o fakcie posiadania stomii
i związanych z nią potrzebach. Karta stomika
oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie
jest odpowiedzią na zaistniały problem.
Udogodnienia w podróży
Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, organizatorzy kampanii mają na myśli kontrole celne, graniczne, sytuacje odpraw lotniczych, ale
także momenty kiedy konieczna jest zmiana
sprzętu stomijnego. W ostatniej sytuacji uzasadniona powinna być możliwość skorzystania
z miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, czy pomieszczenia dla matki
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.
Podczas kontroli lotniczej, każdy pasażer musi okazać wszystkie przedmioty, które
zamierza zabrać w bagażu podręcznym, na
przykład klucze, telefon, pasek, urządzenia
elektryczne oraz okrycie wierzchnie – płaszcz,
kurtka, szal. Brak wiedzy na temat stomii może
sprawić, że osoba kontrolująca będzie się domagać także odklejenia worka stomijnego.
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób
niewykwalifikowanych może spowodować
rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skutkujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu,
posiadanie przy sobie karty stomika może zapobiec takim sytuacjom.
Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest
bardzo potrzebna. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze
nie należą do przyjemnych dla stomików.
Kiedy leciałam samolotem do Turcji, podczas odprawy kontrolerka wymacała ręką
mój woreczek. Mimo deklaracji, że jestem
stomikiem, zostałam zaproszona na osobistą
rewizję. Kiedy zobaczyłam, że oczy pozostałych oczekujących są skierowane na mnie,
poczułam się jak przestępca, szczególnie,
że prowadziły mnie dwie panie. Musiałam
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopiero, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać,
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak słowa
przepraszam. Nie wstydzę się swojej stomii,

ale nie chciałabym też za każdym razem tłumaczyć się z jej posiadania – komentuje Hanna
Hybicka, stomiczka.
Przepisy dotyczące przewozu bagażu podręcznego, leków oraz środków medycznych nie
mówią nic o sprzęcie stomijnym. Posiadanie
karty stomika oraz zaświadczenia medycznego
może okazać się pomocne w trakcie przewożenia i posiadania przy sobie sprzętu stomijnego.
Ze względu na specyfikę pielęgnacji stomii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą odpowiednią ilość sprzętu na pokład samolotu,
w ramach bagażu podręcznego, aby móc
zmienić woreczek stomijny w każdym momencie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Na
akcesoria do pielęgnacji stomii mogą składać
się nie tylko worki stomijne, ale także: pasta
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klipsy do systemu otwartych worków, pas
stomijny – mogący zawierać metalowe części, a także kosmetyki do pielęgnacji stomii, które mogą występować
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wołowicz,
pielęgniarka stomijna.
Karta stomika posiada wygodny format,
dzięki czemu z łatwością można nosić ją w portfelu czy kieszeni. Do karty dołączane jest zaświadczenie medyczne, z którym stomik musi
udać się do lekarza prowadzącego (lekarza
POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu
posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka odpowiedniego organu medycznego są warunkiem, ważności zaświadczenia oraz potwierdzą
zasadność korzystania z karty stomika.
Wierzymy, że rozpoczęcie tej inicjatywy
będzie początkiem dyskusji na temat egzekwowania praw stomików. Akceptacja społeczeństwa jest kluczowym elementem w tym procesie. Wywołanie reakcji łańcuchowej możliwe
jest jedynie poprzez działania informacyjne
- powiedział Andrzej Piwowarski, z Polskiego
Towarzystwa Stomijnego POLiLKO.
Karta jest przydatna m.in. w trakcie podróży samolotem. Już w ponad połowie portów
lotniczych w Polsce zostali przeszkoleni pracownicy kontroli bezpieczeństwa oraz Straży
Granicznej z pomocą Fundacji STOMAlife.
Treść zaświadczenia towarzyszącego karcie
jest dostępna w siedmiu językach: angielskim,
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim oraz greckim, aby podróżowanie
było wygodne także poza granicami Polski. ■
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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
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ity of the accessories it will
be greatly appreciated if this stoma patient is allowed the opportunity to keep them in
their hand luggage and not required to remove the stoma pouch during the customs
clearance procedures.

ZAŚWIADCZENIE
MEDYCZNE

FR
Le titulaire de ce document est stomisé et doit porter un sac de stomie en permanence.
Une stomie est l’abouchement d’un morceau de l’intestin à la peau réalisée par voie
chirurgicale, à travers laquelle se produit l’évacuation directement dans la poche de stomie.
Par conséquent, la personne stomisée doit être traitée d’une manière particulière, y
compris lors de l’inspection par les services frontaliers et douaniers, et garder le droit de ne
l’équipement, ce qui entraîne une fuite du contenu intestinal en dehors du sac.
Le stomisé doit avoir le droit de posséder sur lui (dans son bagage à main) un
appareil de stomie qui se compose des éléments suivants :
• sacs de stomie, plaque de stomie;
• agents de soins de la peau autour de la stomie nécessaires lors du remplacement des
équipements tels que :
◦ pâte protectrice
◦ lotion pour soigner la peau autour de la stomie – peut être en forme de spray
◦ lingettes
◦ anneaux protecteurs
◦ clips à un système de sacs ouverts
◦ ceinture de stomie qui pourrait contenir des pièces métalliques
• gants jetables et serviettes en papier
En raison de la nature des soins de stomie, ainsi que la disponibilité entravée de ces
éléments loin de son lieu de résidence, je vous demande de permettre à mon patient de
les emporter comme bagage à main et de ne pas lui demander de retirer le sac de stomie
lors de l’inspection.

………………………………………………………

………………………………………………………

(pieczątka przychodni)

(data wystawienia)

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

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

lub moczu poza worek stomijny.

Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego

Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie

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

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

numerem telefonu………………………………………..

•

worki stomijne, płytki stomijne;

•

środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne

Z poważaniem,

podczas wymiany sprzętu, takie jak:
◦
◦

pasta uszczelniająco-gojąca

………………………………………………………

zmywacz do pielęgnacji skóry wokół

(pieczątka i podpis lekarza)

stomii – może występować w spray’u

•

◦

nasączone chusteczki

◦

pierścienie uszczelniające

◦

zapinki, klipsy do systemu otwartych worków

◦

pas stomijny, mogący zawierać metalowe części

rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe
Polskie Towarzystwo Stomijne

Infolinia 800 633 463
www.stomalife.pl

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres
pocztowy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok
27 02-382 Warszawa. Można je także uzyskać w punktach
konsultacyjno-szkoleniowych PKS STOMAlife oraz w regionalnych oddziałach POLiLKO.
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To miał być zwykły lot, powrót do domu po świętach spędzonych z mieszkającą w Anglii córką...
Wyruszyłam na lotnisko przygotowana jak zawsze. Oczywiście mam tu na myśli zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych przez lotniska oraz swój podręczny
niezbędnik, czyli cztery już docięte woreczki, kilka chusteczek
do wytarcia skóry itp. No wiecie, niezbędnik każdego stomika na krótki lot samolotem.
Pełna optymizmu pożegnałam się z rodziną i oddałam się
w tryby procedur lotniskowych. Zawsze mam pecha do bramek, więc i tym razem zaświeciła się na czerwono. Wrrr, o czym
zapomniałam? Celniczka delikatnie mnie sprawdziła i natrafiła na worek. Jednak pokazanie karty stomika Stomalife
ucięło jakiekolwiek dyskusje. Zresztą, nie pierwszy raz korzystam z tej karty i jestem dumna, że nasza polska karta ułatwia też poruszanie się nam, stomikom, w innych krajach. Ale
czemu bramka się zaświeciła? Bo po prostu zapomniałam
o bransoletkach! Uff, udało się przejść. Teraz miałam chwilę
na oddech, zanim ruszę w stronę wyznaczonego gate`u. Nie
sądziłam, że ta chwila na oddech zamieni się w 6 godzin opóźnienia! Na początku nie było źle, pospacerowałam po strefie
bezcłowej, a nawet skusiłam się na drobne zakupy. Po jakimś
czasie jednak zaczął doskwierać mi głód, ale szczęśliwie przewoźnik o nas pomyślał i zaserwował najpierw jeden, a później
drugi poczęstunek. Wolałam nie ryzykować i zdecydowałam
się tylko na frytki. Jak się okazało to był błąd i zaczęło się…
Zawirowania w jelitach, zmiana worka jedna, druga, trzecia…
i wreszcie ostatnia! Ręce mi drżały podczas zakładania ostatniego worka, który przy sobie miałam. Co będzie dalej?
A przecież jeszcze nawet nie wsiadłam na pokład! Nerwy,
nerwy, nerwy… Wreszcie wywołali nasz lot. Z przerażeniem
skierowałam się do samolotu i już wiedziałam, że będzie
źle! Przy wejściu przywitała mnie uśmiechnięta stewardesa.
Mi nie było do śmiechu! Z kartą stomika w ręku powiedziałam, że muszę natychmiast skorzystać z toalety. Tylko co teraz? Brak worka na zmianę, a ten, który mam na sobie, się
odkleił! No nic, przebrałam się, a brudne ubranie schowałam
do reklamówki i musiałam pójść na przydzielone mi miejsce.
Okazało się, że jest bardzo oddalone od toalety, ale stewardesa natychmiast się tym zajęła i wskazała mi inne w drugim
rzędzie. Usiadłam z niepokojem. Wreszcie start.
Znowu poczułam, że mnie zalewa. Natychmiast rzuciłam
się do mojego azylu, czyli przestrzeni metr na metr. W tej
klitce dostrzegłam pełen rozmiar tragedii: ubranie zabrudzone, ze stomii pod wpływem zbierających się gazów treść
jelitowa wytryskuje nie tylko na mnie, ale i na mini umywaleczkę, ścianę. O zgrozo! Zabiję się! Nie mam już siły!
Pooomooocyyy! Nie wyjdę z tej toalety, już tu zostanę! Dobra,
Hanka! Opanuj się! Musisz coś z tym g… zrobić. Dosłownie
i w przenośni. Zdjęłam bluzkę, w mini umywaleczce zaprałam
ubrudzony fragment. Oczyściłam siebie i łazienkę. Choć
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może to słowa użyte na wyrost. I pukanie do drzwi. „Proszę
pani, zapraszam na miejsce. Za chwile wlecimy w turbulencje.
Musi pani zająć swoje miejsce!” O nie! Nie ma takiej możliwości! Nie wyjdę stąd! Nie mam jak zabezpieczyć stomii!
Stewardesa nie poddała się i próbowała pomóc, jak i czym
tylko mogła. Znalazła paczkę ręczników jednorazowych,
którymi obłożyłam stomię i zabezpieczyłam reklamówką,
na to założyłam wilgotną bluzkę. Tak zabezpieczona zasiadłam na wreszcie swoim miejscu bezpiecznie zapięta w pasy.
Turbulencje to nic w porównaniu z moimi nerwami. Ale
w końcu jakoś wylądowaliśmy w Modlinie.
Zanim wyszłam z samolotu, podziękowałam też przemiłej
stewardesie za pomoc. Opisałam, jak wygląda łazienka, i zaproponowałam, że może zapłacę za posprzątanie czy może
jakoś… A ona tylko uśmiechnęła się, przytuliła mnie i powiedziała, że wszystko jest w porządku, a ja mam się niczym nie
przejmować. Nawet nie wiecie, ile dla mnie znaczył ten gest.
Przytulenie. Niby nic, a jednak! Nie zawahała się, miała za nic,
że nie pachnę francuskimi perfumami – po prostu okazała ludzki gest.
Mój dramat jednak się nie skończył – jeszcze musiałam się
dostać do domu. Droga Modlin-Warszawa to jakieś 45 kilometrów. Była 1.30 w nocy, więc pozostał mi tylko transport
taksówką. Były, stały w rządku. Wybrałam pierwszą z rzędu,
nie ukrywam, że z lękiem. Jak tylko zamknęłam za sobą
drzwi auta, wybuchnęłam potokiem słów, że przepraszam
za zapach, że nie pobrudzę auta, że mam stomię, że…, że…,
że… Nawet nie zwracałam uwagi na kierowcę, który starał się
mnie uspokoić. Dopiero gdy powiedział, że on wie, co to jest
stomia, bo jego brat także ją ma, ucichłam. I już po drugiej
w nocy byłam wreszcie w domu, wzięłam długi prysznic i zaczęła się gonitwa myśli.
Stomię mam 17 lat i myślałam, że nic mnie już nie zaskoczy.
A jednak! Ale moja przygoda pokazuje, że warto, a nawet
wręcz trzeba mówić o tym, że się ma stomię, bo ludzie
naprawdę starają się pomóc. Wierzcie mi, że kilkanaście
lat temu na lotnisku kiedy celnik zobaczył worek, to zrobiła się z tego niezła zawierucha. Dziś, dzięki takim akcjom
jakie robi Stomalife, dzięki szkoleniom, które Stomalife zrobiło na lotniskach, świadomość o stomii rośnie. A efekt końcowy? To przytulenie przez stewardessę. To miejsce bliżej
toalety i, jak w tym przypadku, toaleta oddana tylko do mojej
dyspozycji, a nie wytykanie palcami.
No i wyniosłam jeszcze jedną nauczkę – nawet jeśli podróż
zaplanowana jest na 3-4 godziny, nigdy nie wiesz, czy coś
cię nie zaskoczy, więc zabierz ze sobą więcej dociętych worków i nie pozwól na schowanie twojego podręcznego bagażu do luku (niektóre linie mają takie pomysły).
I nie bójcie się podróżować, szkoda nie zwiedzić świata tylko dlatego, że ma się stomię.■
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czyli jak nie zgubić się w przepisach w drodze do sklepu medycznego
Od kiedy należą mi się worki?
Dopóki jesteś pacjentem oddziału, o zabezpieczenie stomii
dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej
po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne miesiące,
nie ma znaczenia, czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc
jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca, dopilnuj jak najszybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować zlecenie i odebrać limit przysługujący ci już w tym miesiącu.
Kto da mi pierwsze zlecenie?
Pierwsze zlecenie wypisze chirurg i otrzymasz je wraz z wypisem ze szpitala.
Jak wygląda takie zlecenie?
Zlecenie musi zawierać m.in. dane personalne stomika, kod
choroby oraz pieczęcie przychodni i osoby wystawiającej. Wzór
poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie fundacji
STOMAlife.
Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?
Zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZetu i odebrać tam Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC).

KZC jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumentów i powinna znajdować się u ciebie, bo przez najbliższe 12 miesięcy
będzie służyć do wymiany informacji między lekarzem a sklepem
medycznym: lekarz odznacza tam, na jakie miesiące wydał kolejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem i podpisem,
na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC nie otrzymasz
nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie otrzymasz sprzętu
stomijnego na kolejny okres. (W przypadku pierwszego zlecenia pierwsze rubryczki wypełni pracownik NFZ-etu zamiast lekarza). Potwierdzenia w NFZ-ecie możesz dokonać osobiście lub
za pośrednictwem innej osoby: członka rodziny, wolontariusza,
sąsiadów. Na wszelki wypadek napisz krótkie oświadczenie, że
reprezentuje cię ktoś inny. Przygotuj także aktualny dokument
ubezpieczenia oraz wypis ze szpitala.
I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?
Nie. Tę wizytę musisz odbyć przy pierwszym zleceniu, a potem dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta
Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić
swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie
już miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta będzie podpowiedzią, na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlecenie. Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZetu, aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i dostać nową KZC na kolejne 12 miesięcy.
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Mój lekarz, czyli kto?
Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój
lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wystawiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Co i ile mogę odebrać?
Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodzaju stomii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia 300 zł,
ileostomia 400 zł, urostomia 480 zł. Możesz go przeznaczyć
na woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół
niej. Poradą będą ci służyć profesjonaliści, bo oni mają doświadczenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem na różnorodność ich problemów, 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?
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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 liczbą wizyt u lekarza, bo do każdego
odbioru potrzeba nowego zlecenia.
Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?
Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czyli rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najlepiej odebrać
wtedy sprzęt na jeden miesiąc i obserwować, jak się sprawdza.
Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane, aby ułatwić sobie
zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej realizacji.
Gdzie mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym,
który ma w swojej ofercie sprzęt stomijny, lub bezpośrednio
u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział NFZ-tu publikuje na
swoich stronach listę świadczeniodawców, u których można zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się, że miewają go
także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.
Czy wszędzie dostanę to samo?
Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynkowym jak inne placówki handlowe i mogą różnić się między
sobą ofertą oraz cenami. Szukaj takich, które mają najszerszą
ofertę, a w razie potrzeby umożliwiają realizację sprzętu różnych
marek w ramach tego samego zlecenia.
Moje worki nie sprawdzają się, chcę je wymienić.
Podobnie jak w przypadku leków, zwrot i wymiana wyrobów
medycznych jest niemożliwa w świetle obowiązujących przepisów. Wyjątek stanowią wyroby medyczne obarczone wadą jako-
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ściową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze
sklepem, który zrealizował twoje poprzednie zlecenie, i przedstawić, na czym polega problem. Być może uda się uzgodnić,
w jakim zakresie można dokonać wymiany.
Kiedy należy mi się następne zlecenie w ramach
refundacji?
Przed upływem okresu, na jaki odebrałeś ostatnie zlecenie,
odwiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia
Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem i KZC, możesz odebrać przydział na kolejny okres. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty,
marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już
tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu –
otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kiedy mam pójść po kolejne zlecenie?
Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres, na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie.
Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytuacjami, które uniemożliwią wizytę, jak choroba czy urlop. Możesz
też spokojnie odbyć tę wizytę do końca pierwszego miesiąca
kwartału, na których chcesz odebrać sprzęt.
Kiedy mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu
go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego
dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione. Pamiętaj,
że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko
na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kończy mi się sprzęt! Co teraz?
To czas, żebyś poszedł do lekarza z prośbą o wystawienie
kolejnego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić
aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem
i KZC możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał, np. na styczeń, luty, marzec: całość
sprzętu odbierzesz tylko pierwszym jego miesiącu, w kolejnym
– na dwa miesiące, a w ostatnim tylko na miesiąc! – 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 zawiodą, odwiedź najbliższy NFZ i poproś o duplikat karty. Tak jak
w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobiście lub z czyjąś pomocą. Duplikat wydawany jest od ręki.
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Mam dwie stomie. Miesięczny limit dotyczy człowieka
czy stomii?
Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii,
zatem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia. Ważne, aby było to jednoznacznie opisane na twojej Karcie Zaopatrzenia Comiesięcznego lub były wydane dwie. Wtedy z dwiema
kartami trzeba odwiedzać lekarza po dwa zlecenia.
Co jest refundowane?
W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego
z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych
marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Szukaj tych, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać
sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Informację, 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-tem przekazując mu oryginał zlecenia,
więc można je zrealizować tylko w jednej placówce. Możesz natomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc.
Mój sklep ma dużo sprzętu, ale na zlecenie mogę odbierać
tylko jedną markę.
Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umowa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ-etu. Do niej sporządzana jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane
w danej placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje,
jakie wyroby medyczne będzie miał w swojej ofercie. Każdy też
decyduje, w jaki sposób będzie się rozliczał z NFZ-em ze zrealizowanych zleceń: może rozliczać się samodzielnie (jest to najlepsze
dla pacjenta, bo wtedy na jedno zlecenie 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-etem i swoje zobowiązanie do wydawania określonych
wyrobów medycznych. Jeśli ma on tylko jedną markę, to będzie
mógł rozliczyć tylko wyroby ze swojej umowy, jeśli ma szeroką
listę na swojej umowie refundacyjnej – na zleceniu może znaleźć
się większy wybór marek ten i dostawca lepiej dopasuje do potrzeb stomików.
Czy jestem związany z jednym sklepem medycznym,
z jedną marką?
Decyzja na jaki czas, gdzie i na jaki sprzęt stomijny ma być zrealizowane zlecenie, zawsze leży po stronie stomika. Nawet jeśli
przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu, możesz
w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę,
a nawet mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana
nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji.
Twoim prawem do refundacji jest aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego i zlecenie.
Mam awarię, skąd wziąć dodatkowy sprzęt?
Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka
z workami na zmianę jednak leży ciągle na łazienkowej półce,

nie panikuj. Sprzęt stomijny jest refundowany, ale tu działa nieco
inna zasada niż w przypadku leków. Worki stomijne oraz wszelkie akcesoria są dostępne w dowolnym momencie i dowolnej
ilości za gotówkę. Apteki raczej nie mają wyrobów medycznych
w ofercie, zwłaszcza tak specyficznych jak sprzęt stomijny, więc
od razu nastaw się na poszukiwanie najbliższego sklepu medycznego. Tam na pewno coś znajdziesz, choć nie zawsze możesz
liczyć, że będzie to twój ulubiony zestaw.
Czy każde zlecenie muszę zrealizować?
Nie, nie masz takiego obowiązku. Odbiór refundowanego
sprzętu jest prawem stomika, z którego należy skorzystać. To
doskonała informacja, że nie masz teraz żadnych problemów ze
stomią i skórą. Pamiętaj jednak, że nawet zmiany w diecie mogą
wpływać na gorszą przyczepność płytek, a w konsekwencji problemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie ci
sprzętu, nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację nieodebranego wcześniej zlecenia. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić
za gotówkę.
Czy muszę odebrać sprzęt osobiście?
Na szczęście możesz poprosić innych o wsparcie innej osoby
i wysłać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Istnieje też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Zapytaj o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj
się, że taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postronnych. Są to zazwyczaj zwykłe paczki kurierskie, które nie sugerują
zawartości.
Mhm. Czyli: jeśli wyłoniono mi kolostomię i wychodzę
ze szpitala 26 lipca ze zleceniem na trzy miesiące to…
Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na lipiec, sierpień,
wrzesień! Teraz masz 4 dni robocze żeby potwierdzić swoje zlecenie w NFZ-ecie, odebrać Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego
(KZC) i odwiedzić sklep medyczny. Tam, w zamian za oryginał
zlecenia, otrzymasz sprzęt stomijny o równowartości 900 zł (bo
3 miesiące po 300 zł). Kolejny pakiet możesz odebrać na październik, listopad, grudzień. Możesz po zlecenie pójść do lekarza pierwszego kontaktu już we wrześniu. Ale nawet jeśli od razu
przekażesz je swojemu dostawcy, to pakiet o równowartości
900 zł otrzymasz w pierwszych roboczych dniach października
(bo zlecenie może być zrealizowane tylko w miesiącach, na jakie
jest wydane). Kolejne zlecenie należy ci się na styczeń, luty, marzec. Jeśli twoją uwagę w grudniu zaprzątają święta i nie masz
czasu na wizytę u lekarza, możesz iść do niego w styczniu. Na
podstawie tego zlecenia odbierzesz kolejny trzymiesięczny pakiet. Powoli kończy ci się KZC, ale masz tam jeszcze miejsce na
potwierdzenie odbioru na trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec,
więc w marcu lub kwietniu odbierz u lekarza zlecenie i zrealizuj
zgodnie z zasadami. KZC jest teraz wypełniona do końca. Zabierz ją na wizytę do lekarza w czerwcu lub lipcu po zlecenie
na: lipiec, sierpień, wrzesień. Tym razem przed wizytą w sklepie
musisz odwiedzić NFZ, aby pobrać nową Kartę Zaopatrzenia
Comiesięcznego i cykl odbiorów zaczyna się na nowo.

Jeśli ta lista nie wyczerpała twoich pytań,
skontaktuj się z nami, odpowiemy na nie.
biuro@stomalife.pl
bezpłatna infolinia 800 633 463
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Je li opuszczasz szpital w marcu ze zleceniem na marzec, kwiecie , maj,
Twój kalendarz odbiorów sprz tu b dzie wygl da tak:
Co musz zrob :

Kiedy to zrob :

w marcu

na marzec, kwiecie , maj

realizacji w kwietniu,

w marcu

realizacji w maju

w maju
czerwcu

na czerwiec, lipiec, sierpie

czerwcu

na czerwiec, lipiec, sierpie

na wrzesie , pa dziernik,
listopad

alizacji w lipcu

-

realizacji w sierpniu

w sierpniu
wrze niu

30
wrze niu

na wrzesie , pa dziernik,
listopad

na grudzie , stycze , luty

-

-

realizacji w listopadzie

-

w listopadzie
grudniu

grudniu

na grudzie , stycze , luty

na marzec, kwiecie , maj

zacji w pa dzierniku

w lutym

marcu

w lutym

marcu

na marzec, kwiecie , maj

czerwiec, lipiec, sierpie
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marcu

w maju
czerwcu

realizacji w styczniu

realizacji w kwietniu

zacji w lutym

realizacji w maju

-
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WAŻNE PORADY

Więcej wyrobów medycznych
dla niektórych pacjentów
• osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
• dzieci do 16 roku życia, u których orzeczono niepełnosprawność
• osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Te grupy pacjentów uzyskały prawo do szybszego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz mogą
częściej realizować zlecenia na refundowane wyroby medyczne.
Co to oznacza w praktyce?
Osoby korzystające ze środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie, takich jak sprzęt
stomijny, cewniki, pieluchy czy worki do zbiórki moczu mogą odbierać teraz więcej sztuk w miesiącu na jednym zleceniu. A jeśli przed upływem okresu, na jaki został odebrany sprzęt stomijny,
okazaże się, że ilość jest się niewystarczająca, mogą zrealizować kolejne zlecenie.

Jak skorzystać z prawa do większej ilości
sprzętu stomijnego?
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Z nowym zleceniem, dotychczasową kartą zaopatrzenia
udać się do lekarza po nowe zlecenie, na którym
1 Należy
2
comiesięcznego oraz dokumentem potwierdzającym
lekarz wpisze zwiększoną liczbę sztuk.
W przypadku sprzętu stomijnego należy wpisać wielokrotność liczby 90.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie w przypadku stomii można
odebrać miesięcznie: worki stomijne samoprzylepne
jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie
jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki
i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty
do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry
wokół stomii.
Można to wyliczyć według takiego wzoru
90 sztuk x wielokrotność limitu x liczba miesięcy,
na które realizuje się zlecenie = liczba do wpisania
na zlecenie
Np. 90 sztuk x 2 x 3 = 540 sztuk

stan zdrowia (odpowiednio: zaświadczeniem lekarskim,
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności) należy udać
się do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wizyta w NFZ-ecie jest konieczna, aby uzyskać potwierdzenie zlecenia i by wpisano na zlecenie oraz kartę zaopatrzenia comiesięcznego kod uprawnienia dodatkowego (47DN lub 47ZN).

uprawnienia dodatkowego można pójść do sklepu
3 dem
medycznego po sprzęt.
Ze zleceniem oraz kartą zaopatrzenia z dopisanym ko-

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw.
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Problematyka
odszkodowań
za błędy lekarskie
Część 3
Odpowiedzialność karna lekarza

Błędy lekarskie są problemami,
z którymi przeciętny obywatel
może spotkać się na co dzień, jednak często są one ukrywane przed
opinią publiczną, a także przed
samym poszkodowanym. Jednakże, co pewien czas media donoszą
o bulwersujących sytuacjach, w których pacjenci zostają pokrzywdzeni
w wyniku błędnych decyzji lekarzy.

Lekarz jest gwarantem życia i zdrowia człowieka,
co sprawia, że zobowiązany jest do tego, aby odwracać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Do jego obowiązku należy
wdrożenie wszystkich działań, które w warunkach sytuacyjnych, w których działa, są według rekomendacji wynikających
z aktualnego stanu wiedzy medycznej wymagane, jako dające
pacjentowi szansę na wykluczenie, ograniczenie bądź neutralizację niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia człowieka.
Oznacza to, że ma on w obowiązku nie tylko rozpoznawać
i przeciwdziałać zagrożeniom już rozpoznanym i ujawnionym,
ale również wszystkie te, które mogą doprowadzić do powstania takiego niebezpieczeństwa.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2002, nr
21, poz. 204 ze zm.) w razie wątpliwości diagnostycznych
lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy bądź
na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
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jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie. Oznacza to, że
w przypadku wątpliwości, powinien on skonsultować wybór
metody diagnostycznej lub terapeutycznej w taki sposób,
aby nie tylko zagwarantować bezpieczeństwo pacjentowi,
ale również, aby podjęte przez niego działania były zgodne
z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
Na lekarzu ciąży zatem odpowiedzialność karna, gdy
w określonych okolicznościach mógł działać w oparciu o posiadaną wiedzę o stanie pacjenta, nad którym sprawuje opiekę,
albo gdy nie zebrał odpowiednich informacji o jego stanie
i nie działał prawidłowo lub w ogóle. Ustalenie, czy dany
lekarz popełnił czyn zabroniony wymaga jednak oceny faktów i dowodów, aby możliwe było wskazanie, że jego zachowanie wyczerpało znamiona czynu zabronionego.
W przepisach kodeksu karnego trudno jest znaleźć
przepis, który odwoływałby się do kwestii błędu lekarskiego. Warto jednak zwrócić uwagę na art. 160 § 1 kk, który
odnosi się do odpowiedzialności karnej osoby za narażenie
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei art. 160 § 2 kk
wskazuje na odpowiedzialność karną za ww. narażenie osoby
na niebezpieczeństwo, jeżeli ciąży na nim szczególny obowiązek opieki nad osobą zagrożoną niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1
kk) może zostać zrealizowane w jeden z trzech sposobów,
do których zalicza się sprowadzenie zagrożenia, znaczące
zwiększenie takiego zagrożenia, a także, w przypadku gwaranta nienastąpienia skutku (lekarza, inny personel medyczny)
przy przestępstwach z zaniechania, przez niespowodowanie
jego ustąpienia albo zmniejszenia1. Natomiast art. 160 § 3 kk
odnosi się do osoby, która swoim czynem, określonym w art.
160 § 1 i 2 kk, działa nieumyślnie.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000r.
(WA 23/00, LEX nr 532395) wskazuje, że skutkiem, o którym mowa w przytoczonym powyżej art. 160 § 1-3 kk, jest
spowodowanie zagrożenia w sytuacji, w której przed zachowaniem sprawcy żadne niebezpieczeństwo pokrzywdzonemu nie zagrażało, ale także, że skutek będzie miał miejsce
w momencie, gdy sprawca czynu swoim zachowaniem zwiększa zagrożenie dla już zachodzącego bezpośrednio niebezpieczeństwa. W szczególności będzie to miało miejsce wtedy,
gdy sprawca zobowiązany do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu zaniecha wykonania ciążącego na nim prawnego szczególnego obowiązku.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r. (V KK 37/04, OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 73) wskazuje,
że skutek przestępstwa określonego w art. 160 kk może urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, które
wystąpiło już wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem jest
nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, to warunkiem pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art.
160 § 2 i 3 kk jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku.
Warunkiem jest udowodnienie, że pożądane zachowanie
alternatywne, które polega na wykonaniu przez oskarżonego ciążącego na nim obowiązku, mogłoby zapobiec realnemu i znaczącemu wzrostowi stopnia tego narażenia.
1

Wyrok SN z dnia 14 lipca 2011 r., III KK 77/11, OSNKW 2011, nr 10, poz. 94

W dalszej kolejności, Sąd Najwyższy wyrokiem
z dnia 21 sierpnia 2012 r. (IV KK 42/12) stwierdził, że skoro skutkiem przestępstwa z art. 160 kk jest samo narażenie
osoby na niebezpieczeństwo, rozumiane jako sprowadzenie możliwości wystąpienia określonych niebezpiecznych
dla zdrowia lub życia następstw, to odpowiedzialności karnej
z przytoczonego przepisu (art. 160 kk) podlega ten lekarz,
który w wyniku zaniechania udzielenia właściwego świadczenia zdrowotnego swoją bezczynnością spowodował, że
przebieg i rozwój procesów chorobowych u pacjenta zaczęły
bezpośrednio zagrażać jego życiu i zdrowia. Należy wskazać,
że narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zachodzi również
wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem ten stan wywołuje lub też zwiększa istniejące już bezpośrednie zagrożenie
dla życia albo zdrowia człowieka.
Zgodnie z przytoczonym powyżej art. 160 kk, osobie,
która naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (§ 1). Jeżeli na sprawcy
ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5 (§ 2). Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub
2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (§ 3). Ściganie
przestępstwa z § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego (pacjenta), co zostało wskazane w § 5. Nie podlega karze
za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Odpowiedzialność cywilna lekarza
W wyniku błędu lekarskiego, poszkodowany może starać się o zadośćuczynienie
przewidziane przepisami kodeksu cywilnego.
Pacjent może żądać naprawienia wyrządzonej
mu szkody majątkowej, a więc zapłaty odszkodowania (np. za wydatki związane z zaistnieniem
błędu medycznego: lekarstwa, rehabilitacja,
koszty zakupu sprzętu leczniczego itp.), jednakże ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 kc, spoczywa na poszkodowanym.
Poszkodowany może również starać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – za cierpienia fizyczne
i psychiczne, nawet jeśli nie mają one charakteru trwałego (np.
oszpecenie, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradności życiowej, obniżenie poczucia własnej wartości,
nieumiejętność zaakceptowania siebie będącego skutkiem
błędu lekarskiego itp.). W przypadku śmierci pacjenta,
o wypłatę zadośćuczynienia domagać się mogą również
osoby bliskie. Ponadto pacjent, który doświadczył na sobie
błędu lekarskiego, którego skutkiem jest utrata całkowitej
lub częściowej zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb pacjenta lub pogorszenie widoków na przyszłość, możliwe jest
dochodzenie renty, co zostało wskazane w art. 444 ust. 2 kc.
Nie każdy błąd w sztuce lekarskiej będzie rodził
odpowiedzialność cywilnoprawną lekarza, ale tylko taki, który
jest zawiniony, przy czym do pociągnięcia lekarza do odpo-
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wiedzialności nie jest konieczne, aby jego wina była umyślna.
Lekarz ponosi odpowiedzialność cywilną za błędy wskutek
wyrządzenia czynu niedozwolonego (deliktu), albo na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Należy jednak zwrócić uwagę na charakter zatrudnienia lekarza. W praktyce pacjent najczęściej korzysta z publicznej służby zdrowia w ramach NFZ. Jeżeli lekarz jest zatrudniony
na podstawie umowy o pracę w publicznym szpitalu czy przychodni, odpowiedzialność za popełnione przez niego błędy
lekarskie ponosi pracodawca, czyli ZOZ. W momencie kiedy
ZOZ dokona naprawienia szkody, powstaje w relacji ZOZ – lekarz tzw. roszczenie regresowe, którego wysokość nie może
przewyższyć trzymiesięcznego wynagrodzenia lekarza. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń medycznych
pacjentom na podstawie ustawy, a więc jego odpowiedzialność
za ewentualne szkody zawsze będzie miała charakter deliktowy.
Adresatem roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
za błąd medyczny jest zatem zakład opieki zdrowotnej, w którym swoje obowiązki wykonuje lekarz na podstawie umowy.
W art. 430 kc ustawodawca stanowi, że kto na własny rachunek
powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek
stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny
za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Zgodnie z art. 474 kc, dłużnik (w tym
przypadku niepubliczna placówka medyczna) odpowiedzialny
jest jak za własne działania lub zaniechania za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
Przepis ten odnosi się do prywatnych klinik leczniczych i w takiej sytuacji, lekarz prowadzący prywatną praktykę będzie właściwym adresatem roszczenia pacjenta.
Warto jednak wskazać, że coraz częściej ZOZ zatrudnia lekarza na podstawie umowy cywilnoprawnej, spośród
których wyróżnia się umowę zlecenie, umowę o dzieło albo kontrakt. W sytuacji, kiedy nastąpiła szkoda, lekarz odpowiada solidarnie z zakładem. Pacjent może żądać całości lub
części świadczenia od zakładu i lekarza łącznie, albo od każdego z osobna, a wypłata odszkodowania przez jednego ze
zobowiązanych zwalnia drugiego.
Nie każdy błąd lekarski obarcza lekarza odpowiedzialnością cywilnoprawną. Warunki odpowiedzialności wyznacza art. 415 kc, zgodnie z którym sprawca szkody zobowiązany
jest do jej naprawienia, jeżeli można mu przypisać winę. Stąd
też wykazanie szkody i krzywdy jest obowiązkiem osoby, która wywodzi z ich istnienia skutki prawne (pacjenta). To do niej
należy inicjatywa i ciężar dowodzenia, że jej dobro prawne
zostało narażone naruszeniem innych przepisów. Niezwykle
istotnym jest zatem gromadzenie w procesie leczenia rachunków oraz innych dokumentów, które dowodzą poniesienia kosztów związanych ze szkodą.

Starając się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, musimy jednak pamiętać, że muszą
zaistnieć 3 przesłanki, aby możliwe było przypisanie
podmiotowi leczniczemu odpowiedzialności za błąd
medyczny. Zalicza się do nich winę (naruszenie
zasad prawidłowego postępowania wynikających
z reguł aktualnej wiedzy medycznej i standardów medycznych lub powszechnie obowiązujących
zasad ostrożności), szkodę (uszczerbek w dobrach
chronionych pacjenta, który może przybierać
postać szkody majątkowej bądź niemajątkowej),
a także związek przyczynowy pomiędzy zawinionym
działaniem bądź zaniechaniem lekarza lub/i szpitala oraz szkodą, którą został dotknięty pacjent, lub
krzywdą jego lub członków jego rodziny.■
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Medycyna
charyzmatyczna
Szukając wiary w skuteczność leczenia – czy możliwa jest
medycyna charyzmatyczna?
Tekst: Tomasz Banasiewicz
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Dzisiejsza medycyna, ta poważna i oparta na faktach
– nie akceptuje metod, czy może lepiej sposobów leczenia, które nie są zweryfikowane naukowo. Mimo to wszelkie działania paramedyczne czy całkowicie
niemedyczne cieszą się wśród pacjentów olbrzymią popularnością. Cudowne zioła, niezwykłe płyny, seanse
uzdrowicielskie, „superleki”, z którymi walczy przemysł
farmaceutyczny i dlatego sprzedawane są nielegalnie,
kroplówki „wzmacniające” o nieznanym składzie – to tylko przykłady działań, często nie tylko nieskutecznych, ale
wręcz bardzo szkodliwych dla pacjenta.
Przykładem, ale też inspiracją do tych rozważań, jest historia,
która wydarzyła się w Poznaniu w styczniu tego roku, gdzie
w szpitalu, pomimo intensywnych starań lekarzy, zmarła 36-letnia kobieta. Matka małego dziecka… W jednej
z klinik „medycyny naturalnej” przechodziła zabieg, w ramach
którego podano jej najprawdopodobniej tzw. środek DMSO,
czyli dimetylosulfotlenek. Jest to substancja typu fosforoorganicznego o podobnym działaniu do gazu bojowego sarin.
Taka substancja działa podobnie jak pestycydy i ma cechy paraliżujące. Jej podanie doprowadziło do zatrzymania krążenia,
a następnie zgonu pacjentki.
Jako lekarze walczymy – czy przynajmniej staramy się
walczyć – z takimi zjawiskami. Piętnujemy je, tłumaczymy
pacjentom bezsensowność ich stosowania. Nie potrafimy
zrozumieć, dlaczego często wykształceni i inteligentni ludzie
dają się nabrać na szarlatańskie działania. Próbujemy, zwłaszcza ostatnio, na drodze prawnej dążyć do prostowania bzdur
i pomówień wygłaszanych przez różnej maści uzdrowicieli,
których wiedza i wykształcenie nie mają nic wspólnego z medycyną. Sporo robimy, więc skąd tak mała skuteczność tych
działań? Gdy wpiszemy w google pytanie „jak wyleczyć raka”,
na „pierwszej stronie” przodują informacje o niesamowitej
metodzie Coldwela (leczy każdego raka w 4 miesiące), o niejakiej Sue, która wyleczyła raka za pomocą diety sporządzonej
przez męża, i szereg innych tego typu rewelacji. Próbując zrozumieć ten fenomen, robimy jednak chyba jeden duży błąd.
Ignorujemy podstawowe pytanie – dlaczego? Dlaczego ludzie
tak często szukają pomocy u szarlatanów i uzdrowicieli? Dla-
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czego odwracają się od konwencjonalnych metod leczenia?
Dlaczego wolą „kulki mocy” od uznanych terapii? Istota problemu nie leży przecież w poczuciu, że pacjenci korzystający
z tego typu usług to banda idiotów. Warto dyskutować o tym,
jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy, oraz – co jeszcze
ważniejsze – zadać pytanie, co należy zrobić, aby przekonać
ludzi do uznanych metod medycyny tradycyjnej, których skuteczność została sprawdzona i udokumentowana.
Jednym z poważniejszych zarzutów stawianych współczesnej
medycynie jest jej odhumanizowanie, przedmiotowe traktowanie pacjenta, wybiórcze podejście do jego dolegliwości. Chory
czuje się często małym, wcale nie najważniejszym, ogniwem
systemu terapeutycznego, gdzie po przejściu szeregu skomplikowanych badań otrzymuje parę recept czy zaleceń. Wcale
nie tak rzadko bez uzyskania informacji na temat diagnozy,
bez wyjaśnienia przyczyn choroby, bez przedstawienia różnych możliwości jej przebiegu bądź powikłań. Bardzo często jako lekarze leczymy pojedynczy narząd, nie zajmujemy się
zaś chorym człowiekiem, którego mamy przed sobą. Mimo że
jako środowisko medyczne mamy przecież takie poczucie,
mimo iż to lekarz jest autorem słów „Oprócz profesjonalnej
opieki na odpowiednim poziomie, lekarz udziela wsparcia psychicznego choremu i jego rodzinie oraz daje im poczucie
bezpieczeństwa” (Stanisław Wencel, „Gazeta Lekarska”).
Współczesna medycyna podzielona na setki i tysiące specjalizacji, powszechnie stosująca komputery, cyfrowe gromadzenie, przetwarzanie i, co najważniejsze, analizowanie danych
to z pewnością nauka, do której zmierzamy. Coraz większe
nadzieje pokładamy w udoskonalaniu metod terapeutycznych,
algorytmów postępowania, sposobów monitorowania, zapominając jednak zupełnie o olbrzymim potencjale, jaki tkwi w samym pacjencie. O tym, że akceptacja terapii przez chorego,
zaufanie do sposobu leczenia, a przede wszystkim do osoby
lekarza, to nie slogany a wymierny, udowodniony i niezbędny
element powodzenia leczenia. Myślę, że zależność tą można dobrze pokazać na „sztandarowym” przykładzie efektu placebo. Stosowanie placebo stanowi nieodłączną część
wszelkich badań klinicznych dotyczących skuteczności testowanych leków. Odsetek chorych, u których wystąpiła poprawa określonych parametrów, traktuje się jako poziom „zerowy”,
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do niego odnosi się efekty działania testowanego leku. Aby
lek uznać za skuteczny, odsetek wyleczeń (czy też poprawy
stanu zdrowia) musi być znamiennie wyższy od „efektu placebo”. Wszystko to wydaje się proste i oczywiste do momentu,
w którym zastanowimy się nad istotą efektu placebo. Bowiem
skoro jest to substancja nie wywierająca żadnych chemicznych
ani farmakologicznych oddziaływań na nasz organizm, skąd
bierze się kilku-, a nawet kilkunastoprocentowa grupa osób,
u których stwierdza się wyraźną poprawę? Nie tylko czysto subiektywną, opartą na samoocenie stanu zdrowia chorych. Poprawie ulegają również bardzo wymierne, stosunkowo łatwe
do obiektywizacji parametry. Brytyjski lekarz D. Joyce stwierdził klinicznie znaczący efekt działania placebo u chorych
z astmą. W trakcie trwania eksperymentu uzyskiwano wzrost
PEF (peak respiratory flow) i FEV (forced respiratory volume)
u znacznego odsetka astmatyków, którym oprócz placebo nie
podawano innych leków. Badania te zostały opublikowane
na łamach uznanego „Journal of Asthma” (Joyce DP: The placebo effect in asthma drug therapy trials: a meta-analysis. J
Asthma 2000; 37: 308-13). W innym medycznym czasopiśmie,
Medizinische Klinikum (Weihrauch TR: Placebo effects and
adverse effects in clinical trials. Med Klin 2000; 95: 23-30)
znaleźć można artykuł doktora Weichraucha analizujący efekt
placebo w badaniach klinicznych, gdzie wyraźnie podkreśla się, że nie oznacza on „nieleczenia”, wprost przeciwnie,
zależnie od informacji udzielanych pacjentom lek ten może
nie tylko powodować poprawę stanu zdrowia, ale wywoływać
również, sugerowane wcześniej przez lekarzy, objawy uboczne. Obydwa cytowane badania przeprowadzono zgodnie
z zasadami Evidence Based Medicine.
Siła autosugestii, wiara w moc użytego leku odpowiedzialna za występowanie opisywanego powyżej efektu, jest
więc bardzo duża (przynajmniej u części chorych). Medycyna tradycyjna, nie doceniając tego fenomenu, marnotrawi olbrzymi potencjał, tkwiący w psychice chorego. Traktuje
go poprawnie, ale bardzo instrumentalnie. Wyzwala w nim
niedosyt, nie zaspokaja tkwiącej w większości z nas potrzeby
obcowania z autorytetem, z kimś, kogo porada będzie dla nas
gwarancją powodzenia proponowanej terapii.
Tu chyba tkwi główna przyczyna sukcesu paramedycyny – zaspokojenie potrzeby kontaktu z „guru”, danie choremu świadomości, że opiekował się będzie nim ktoś wyjątkowy, szczególny,
że równie wyjątkowo będzie traktował jego, pacjenta. Sam proces „leczenia” potraktowany jest zazwyczaj bardzo obrzędowo,
ceremonialnie. „Uzdrowiciel” robi wszystko, aby jego klient
(słowo pacjent wydaje mi się w tej sytuacji nieco niestosowne)
miał wrażenie wyjątkowości zastosowanej „terapii”, nawiązuje
z nim kontakt psychiczny, nie unika emocjonalnej bliskości z pacjentem. Kiedy przegląda się strony internetowe rozmaitych
maści uzdrawiaczy i „healerów” i analizuje wypowiedzi osób
wyrażających swoją wdzięczność, uwagę zwraca podkreślanie,
że zostało się wreszcie wysłuchanym, że pierwszy raz chory
dowiedział się co mu naprawdę dolega, wytłumaczono mu,
jaka terapia będzie zastosowana i po co. To, że w zdecydowanej większości przypadków są to metody z medycznego punktu widzenia absurdalne i szkodliwe, nie wymaga nawet
komentarza, to rzecz powszechnie wiadoma. Chodzi mi tylko o podkreślenie faktu, że część chorych jest bardziej usatysfakcjonowana z wizyty u „uzdrawiacza” niż wcześniejszych
kontaktów z lekarzem. To nie media są wszystkiemu winne,
to nie społeczeństwo stanowi bandę idiotów, którą można dowolnie manipulować. To niestety my, lekarze, ponosimy dużą

część winy za komercyjny sukces paramedycyny. Nie chcemy,
bądź częściej nie umiemy, stworzyć pacjentowi poczucia wyjątkowości traktowania, dać mu odczuć, że jego najważniejszy
problem (czyli kłopoty ze zdrowiem) jest również w danym momencie naszym najważniejszym problemem, że będziemy się
starać zrobić wszystko, aby mu pomóc. Brakuje nam charyzmy,
cechy niezbędnej dla stworzenia właściwej relacji pacjent – lekarz, takiej relacji, która da choremu poczucie wyjątkowości.
Bowiem to tylko dla nas, lekarzy, istnieją banalne, niewarte
wzmianki choroby. Dla pacjenta jego choroba jest zawsze jedyna i niepowtarzalna. Nawet przepisując choremu zwyczajną
i standardową z naszego punktu widzenia terapię, stwórzmy
wrażenie, jakby była ona dobrana w pełni indywidualnie,
tylko i wyłącznie dla niego. Dajmy choremu poczucie, że
nie traktujemy go jako kolejną osobę z kolejki w poczekalni,
anonimowo obsłużoną i zaopatrzoną w recepty. Postarajmy
się zaspokoić jego potrzebę bezpieczeństwa, postarajmy się,
aby nam zaufał. Zaufanie do lekarza nie jest bowiem cechą
przypisaną do tego zawodu – za każdym razem, przy każdym
pacjencie musimy walczyć o nie od nowa.
Coraz większy udział zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych nie zwolni nas wcale od obowiązku kontaktu i rozmowy z pacjentem, wprost przeciwnie,
tym bardziej będziemy musieli pomóc pacjentowi odnaleźć
się w skomplikowanych opisach badań i procedur. Pacjent
musi czuć, że leczy go człowiek, z jego emocjami i zdolnością
do współczucia, a nie maszyna, która jest tylko narzędziem.
Pomocnym, ale zawsze drugoplanowym. Taka właśnie „medycyna charyzmatyczna”, oparta na osobowości lekarza,
na jego nie tylko wiedzy, ale i empati, może być najlepszym
remedium na paramedyczne praktyki. Jeśli pacjent wyjdzie
od lekarza z niezachwianą pewnością, że miał do czynienia nie
tylko ze znakomitym fachowcem, ale również z umiejącym
go wysłuchać i zrozumiale do niego mówić Człowiekiem, nie
będzie szukał pomocy u „paramedycznych szarlatanów”. I nie
trzeba tu histerycznych reakcji, odsądzania od czci i wiary
mediów, opcji politycznych czy innych religii. Wystarczy dać
pacjentowi to, co dla niego najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa i wiarę, że jest pod opieką lekarza, który zrobi wszystko, aby mu pomóc.

Pacjent musi czuć, że leczy
go człowiek, z jego emocjami
i zdolnością do współczucia,
a nie maszyna, która jest
tylko narzędziem.
Musimy zdawać też sobie sprawę, że posiadana przez nas
wiedza medyczna, mimo stałego postępu i pozornej doskonałości, jest bardzo daleka od ideału, w leczeniu wielu schorzeń nie
uzyskaliśmy lepszych wyników, niż przed kilkudziesięcioma laty.
Wydłużenie czasu przeżycia w szeregu innych, np. nowotwory,
związane jest bardziej z wcześniejszą, lepiej prowadzoną
diagnostyką niż skuteczniejszym leczeniem. Wszystko to powinno skłaniać nas do sporej pokory w stosunku do własnych,
jako lekarzy, możliwości. Być może za kilkadziesiąt czy kilkaset
lat uznane przez nas standardy medyczne będą wywoływać wśród naszych następców podobną reakcję, jaką budzi w nas tak cenione przez poprzedników lanie gorącej oliwy
do rany czy upusty krwi. To też swego czasu były dogmaty,
a ci, którzy z nimi walczyli, narażali się na miano oszustów
i hochsztaplerów. ■
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Na tropie
mikrobiomu
Tekst: Michał Fiedorowicz

Tekst: Adam Dziki
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„Na nasze ciało składa się około dziesięciu bilionów komórek ludzkich, ale na nim oraz w nim żyje kolejne sto bilionów komórek mikroorganizmów. Nie są one bynajmniej
biernymi pasażerami – wręcz przeciwnie, odgrywają
kluczową rolę w większości naszych procesów życiowych,
wliczając w to trawienie, reakcje immunologiczne, a nawet
zachowanie” – przekonuje prof. Rob Knight z University of
California w San Diego w książce Na tropie mikrobiomu.
Ogromny wpływ tycich mikrobów.
Jelita to największe i najważniejsze siedlisko drobnoustrojów w ludzkim ciele. „Te 6 do 10 metrów pełnych
zaułków i zakamarków to dla drobnoustrojów wymarzone środowisko – ciepłe, obfite w napoje i pożywienie, a na dodatek
wyposażone w dogodny system kanalizacyjny. Ze swoimi licznymi populacjami mikrobów i bogactwem dostępnych źródeł
energii jelita przypominają zarazem tętniący życiem Nowy Jork
i spływającą ropą naftową Arabię Saudyjską” – barwnie opisuje je prof. Rob Knight z University of California w San Diego we
wspomnianej wyżej publikacji, która niedawno ukazała się
w języku polskim. Dzięki nowym technologiom zaczynamy
badać ten skomplikowany świat flory fizjologicznej człowieka,
czyli naszego mikrobiomu.

Projekt Poznania ludzkiego mikrobiomu
Chociaż w naszych jelitach funkcjonują setki gatunków bakterii, do niedawna zidentyfikowanie większości z nich było niemożliwe. Podstawowym badaniem, na jakim opieraliśmy swoją
wiedzę o bakteriach w jelitach, było badanie kału – ten zaś
zawiera mikroby pochodzące przede wszystkim z końcowego odcinka jelita grubego zwanego zstępnicą. Co więcej
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duża część mikroorganizmów poza środowiskiem jelit nie
przeżywa, były więc do niedawna niemożliwe do zbadania.
„Taka bakteria E. coli nie jest nawet dominującą bakterią
w jelitach; u większości zdrowych dorosłych można znaleźć
jedną jej komórkę na dziesięć tysięcy innych. Jej sława bierze
się stąd, że mamy tu w zasadzie do czynienia z chwastem,
z mleczem wśród bakterii, który wyjątkowo dobrze hoduje się
w szalkach Petriego” – konkluduje prof. Knight. To samo można powiedzieć o innych bakteriach, których rola w naszym
rozumieniu mikrobiomu była wyolbrzymiana, ponieważ bardzo łatwo jest je wyhodować w warunkach laboratoryjnych.
Mało wiedzieliśmy za to choćby o mikrobach z dwóch głównych grup Firmicutes i Bacteroides, które odgrywają istotną
rolę w trawieniu pożywienia i metabolizmie leków, ale jak się
okazuje wiążą się też z różnymi chorobami, takimi jak otyłość
czy nieswoiste zapalenie jelit.
Rewolucja w badaniu mikrobiomu dokonała się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, za sprawą m.in. rozwoju technik
sekwencjonowania DNA. „Dzięki procesowi znanemu jako sekwencjonowanie nowej generacji potrafimy obecnie pobierać
próbki komórek z różnych części ciała, szybko dokonywać analizy zawartego w nich DNA mikrobów i łączyć informacje zebrane
z próbek w celu identyfikacji tysięcy gatunków drobnoustrojów.
Nowe algorytmy komputerowe pozwalają z kolei na znacznie
łatwiejszą interpretację tego ogromu informacji genetycznej.
Możemy na przykład stworzyć mapę naszych drobnoustrojów w celu porównania społeczności mikrobów zamieszkujących różne części ciała, a następnie porównać ze sobą
społeczności występujące u różnych ludzi” – wyjaśnia profesor
Knight.
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Jednym z najważniejszych projektów badawczych jest zainicjowany w 2007 r. projekt poznania ludzkiego mikrobiomu (Human Microbiome Project). Badanie realizowane ze wsparciem
amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health – NIH) otrzymało w latach 2007-2016 dotacje
w wysokości 170 milionów dolarów. W pierwszej fazie naukowcy skupili się na określeniu ludzkiego mikrobiomu na poziomie
sekwencji nukleotydowej całego genomowego DNA drobnoustrojów, sekwencji nukleotydowej mitochondrialnego RNA oraz syntetyzowaniu białek bakteryjnych, jak też
produktów metabolizmu drobnoustrojów pochodzących ze
skóry, jamy ustnej, przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego. Projekt ten dotyczył także badania i analizy
różnic w ludzkiej mikroflorze, w tym różnic w zależności od populacji ludzi i ich genotypu, wieku, sposobu odżywiania, jak też
środowiska życia i czynników socjalnych oraz ich stanu zdrowia.
W kolejnej fazie Integrative Human Microbiome Project (iHMP)
badacze skupili się na poznaniu wpływu mikrobiomu na zdrowie człowieka oraz rozwój wielu chorób. Na podstawie tych
wyników wdrożono projekt mający na celu określenie mikrobiomu układu oddechowego, w tym płuc, u osób zdrowych
oraz zakażonych wirusem HIV (Lung HIV Microbiome Project).

Skąd się bierze nasz mikrobiom?
Pierwsze drobnoustroje pojawiają się w organizmie prawdopodobnie podczas porodu, gdy dziecko przechodzi przez pokryty
bakteriami kanał rodny matki. „Choć mikroflora bakteryjna jest
różna u różnych kobiet, to podczas ciąży zaczyna upodabniać
się do siebie. Ma to głęboki sens, jeśli – jak powszechnie się
dziś zakłada – drobnoustroje te celowo wyewoluowały po to,
by pokryć noworodka specjalną warstwą, która chroni go przed
negatywnym działaniem środowiska” – pisze Knight. W czasie
ciąży populacja drobnoustrojów w jelitach zaczyna się zmieniać na rzecz mikroorganizmów, które skuteczniej pobierają
energię z trawionych pokarmów. Próbki kału pobrane od
dzieci urodzonych metodą cesarskiego cięcia wykazują, że
skład ich bakterii jelitowych jest zupełnie inny od składu dzieci,
które urodziły się drogą pochwową. Naukowcy z Harvard T.H.
Chan School of Public Health w ramach projektu GUTS (Growing Up Today Study) obserwowali ponad 22 tysiące ludzi od
narodzin po dorosłość. U dzieci urodzonych metodą cesarskiego cięcia istniało o 64 proc. większe ryzyko otyłości niż
u ich rodzeństwa urodzonego drogą pochwową pomimo tych
samych genów, wychowania w tych samych domach i takiej
samej diety. „Porody metodą cesarskiego cięcia niewątpliwie
są w wielu przypadkach procedurą potrzebną, ratującą życie,
jednak także wiążą się z negatywnymi skutkami dla matki i noworodka” – tłumaczy autor badania Jorge Chavarro.
Cesarskie cięcie jest wiązane ze zwiększonym występowaniem
astmy, alergii pokarmowych oraz atopowego zapalenia skóry.
Córka autora Na tropie mikrobiomu przyszła na świat w wyniku nieplanowanego cesarskiego cięcia. „W kwestii mikrobów wzięliśmy sprawy w swoje ręce i przetarliśmy ją wacikiem
pokrytym wydzielinami z pochwy Amandy. (...) nanieśliśmy je
na różne części ciała noworodka – na skórę, do uszu, do buzi,
a więc do wszystkich miejsc, gdzie drobnoustroje znalazłyby
się w sposób naturalny, gdyby dziecko przeszło przez kanał
rodny” – opisuje Rob Knight. Procedura ta zwana „zasiewem
pochwowym” budzi jednak kontrowersje w środowisku medycznym, rodzi bowiem potencjalne zagrożenia. „Jeden z moich kolegów musiał interweniować, gdy matka z opryszczką
narządów płciowych miała zamiar przeprowadzić tę czynność

po cesarskim cięciu” – mówi doktor Aubrey Cunnington
z wydziału medycyny Imperial College London. Zdaniem lekarza istnieją inne sposoby na dostarczenie dziecku potrzebnej
flory bakteryjnej, jak choćby karmienie piersią.

Mózg kota w jelitach
Jelita nie tylko pozyskują energię z jedzenia. „W głębszej warstwie ściany jelita znajduje się drugi mózg, czyli nerwowy układ
jelitowy. Składa się on z tych samych komórek, które znajdują
się w mózgu – neuronów. W jelitach jest ponad 100 milionów neuronów – tyle samo można by znaleźć w mózgu kota” –
pisze Michael Mosley w książce Jelita wiedzą lepiej. Pomiędzy
tymi układami zachodzą interakcje: bakterie wysyłają sygnały
chemiczne do mózgu za pośrednictwem nerwu błędnego,
którego gałęzie zlokalizowane są w ścianach jelit. To tzw. oś
mikrobiota–mózg. „Jej zrozumienie może mieć daleko idące
konsekwencje dla pojmowania zaburzeń psychiatrycznych
oraz działania układu nerwowego” – zauważa profesor Knight.

W głębszej warstwie ściany jelita znajduje się drugi mózg, czyli nerwowy
układ jelitowy. Składa się on z tych
samych komórek, które znajdują się
w mózgu – neuronów. W jelitach jest ponad
100 milionów neuronów – tyle samo można by
znaleźć w mózgu kota.
Badaniem tych interakcji naukowcy zajmują się od niedawna.
Przełomem były prowadzone w latach 80. XX wieku badania Marka Lyte z University of Pittsburgh, który stwierdził,
że wśród licznych substancji produkowanych przez bakterie
jelitowe znajdują się też neuroprzekaźniki, takie jak dopamina,
serotonina i kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Obecnie badania nad osią mikrobiota–mózg prowadzi wiele ośrodków naukowych, a wyniki są zaskakujące – okazuje się, na przykład
że mikroorganizmy mogą „manipulować” naszym sposobem
odżywiania, wpływając nie tylko na to, ile jemy, ale też na to,
co jemy. Gary Wu, profesor gastroenterologii na University
of Pennsylvania, wykazał, że ludzie spożywający znaczne ilości węglowodanów (np. makaronu, ziemniaków) dysponują
dużą ilością Prevotelli. Z kolei ci, którzy jedzą dużo białka,
a zwłaszcza mięsa, mają zwykle wiele Bacteroides. „Mikroorganizmy mogą manipulować zachowaniem i nastrojem,
modyfikując sygnały nerwowe w nerwie błędnym, zmieniając
receptory smaku, wytwarzając toksyny, które pogorszą nasze
samopoczucie, i wydzielając chemiczne nagrody, byśmy
czuli się dobrze” – mówi prof. Athena Aktipis z Arizona State
University.
Zespół doktora Johna Cryana z University College Cork badał
zachowania depresyjne u myszy. Jednej z grup myszy przez kilka tygodni przed eksperymentem podawano bakterie Lactobacillus rhamnosus, obecne m.in. w jogurtach. Wyniki badań
opublikowano w 2011 r. w prestiżowym „Proceedings of the
National Academy of Sciences” (PNAS). Gryzonie wspomagane bakteriami były mniej zestresowane i przejawiały mniej
zachowań depresyjnych niż myszy z grupy kontrolnej. Bakterie
Lactobacillus syntetyzują znaczne ilości kwasu gamma-aminomasłowego, neuroprzekaźnika, który odpręża, zapobiega też
bólom i skurczom mięśni podczas wysiłku fizycznego.
Wymiana mikrobiomu między dwoma odmiennymi genetycznie grupami myszy oddziałuje też na ich zachowanie w testach
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lękowych. „Mniej lękliwe myszy, którym wszczepiono mikroby myszy bardziej nerwowych, zaczęły przejawiać więcej
zachowań lękowych. Z kolei mikroorganizmy pochodzące
od mniej lękliwych myszy mają działanie uspokajające na te,
które wcześniej przejawiały więcej zachowań lękowych”. Sven
Pettersson, mikrobiolog ze szwedzkiego Karolinska Institutet,
zaobserwował u myszy pozbawionych mikroorganizmów (hodowanych w warunkach sterylnych tj. germ-free) silniejsze
zachowania lękowe niż u myszy normalnych. „Ale po przeniesieniu do nich normalnych bakterii na wczesnym etapie
życia, kilka dni po urodzeniu, wyrastały, zachowując się w ten
sam sposób, co normalne myszy. Opublikowano już ponad
pięćset artykułów naukowych łączących probiotyki z zachowa-

Według niektórych badań dzieci z
zaburzeniami należącymi do spektrum
autyzmu różnią się od dzieci neurotypowych
(często rodzeństwa) pod względem
flory bakteryjnej w jelitach.
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niem, zwłaszcza w kontekście lęku oraz depresji. Na przykład
probiotyk Lactobacillus helveticus powoduje złagodzenie
lęku u myszy, a Lactobacillus reuteri zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji u myszy odczuwających stres” – pisze profesor
Rob Knight. Niektórzy badacze proponują, by bakterie takie
jak Lactobacillus zaliczyć do psychobiotyków, czyli żywych
organizmów, które po zasiedleniu jelita wpływają pozytywnie
na stan psychiczny gospodarza. Do tej grupy należą także
bakterie Bifidobacteria i Mycobacterium. W jednym z badań
jego uczestnikom podawano koktajl z bakterii Lactobacillus
helveticus i Bifidobacterium longum. Po miesiącu takiej kuracji badani rzadziej raportowali zły nastrój i stres w porównaniu do grupy kontrolnej, a analiza próbek moczu pobranych
przed i po eksperymencie wykazała, że znacznie obniżył się
u tej grupy poziom kortyzolu. Zjawisko to zaobserwowano także u grupy japońskich studentów medycyny, którym na 8 tygodni przed egzaminami podawano koktajl z Lactobacillus
casei. Dzień przed egzaminem w surowicy krwi studentów,
spożywających dobroczynne bakterie stwierdzono wyraźnie
niższy poziom kortyzolu, a w ich kale – zwiększony poziom serotoniny, w porównaniu do grupy, która otrzymywała placebo.

Mikrobiotyczne terapie
Mikrobiom jelitowy, jak pokazują najnowsze badania,
odgrywa też istotną rolę w rozwoju takich schorzeń, jak
choroba Parkinsona – to wyniki badań zespołu profesora Sarkisa Mazmaniana z California Institute of Technology opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Cell”.
Badacze porównali dwie grupy myszy z nadprodukcją
alfa-synukleiny (białka biorącego udział w rozwoju choroby
Parkinsona), u których występowały objawy choroby Parkinsona. Jedna grupa miała zróżnicowany mikrobiom jelitowy,
druga była hodowana w warunkach „germ-free”. Brak mikrobiomu sprawił, że chore myszy lepiej wypadały w testach
motorycznych. Jak zauważają badacze, u około 75 proc. osób
cierpiących na chorobę Parkinsona przed pojawieniem się
objawów występują problemy żołądkowo-jelitowe, głównie
zaparcia. Pod wpływem bakterii jelitowych błonnik z pożywienia ulega fermentacji i powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mogą aktywować odpowiedź odpornościową
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w mózgu. Po podaniu sterylnym myszom krótkołańcuchowych
kwasów tłuszczowych zaobserwowano aktywację mikrogleju,
komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej.
U gryzoni nastąpiło wówczas pogorszenie funkcji motorycznych i nagromadzanie się w mózgu alfa-synukleiny. W kolejnej
fazie badań jednej z grup myszy przeszczepiono bakterie
kałowe pobrane od zdrowych ludzi, a drugiej grupie bakterie pochodzące od pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą
Parkinsona. Tylko u drugiej grupy wystąpiły wyraźne objawy
choroby. „Te dane wskazują, że zmiany w mikrobiomie jelitowym są czymś więcej niż konsekwencją choroby Parkinsona.
Bakterie stanowią ważny czynnik przyczyniający się do rozwoju choroby” – komentuje prof. Mazmanian. „Leczenie chorób
o podłożu neurologicznym najczęściej polega na dostarczaniu leku do mózgu. Jeśli jednak choroba Parkinsona spowodowana jest też przez zmiany w mikrobiomie, być może
odpowiednie rezultaty można byłoby uzyskać, dostarczając
lek do jelit, co jest o wiele łatwiejsze” – podkreśla badacz.
W innym badaniu jego zespół udowodnił, że bakterie jelitowe
mogą stymulować produkcję obwodowej serotoniny, której
zaburzenia przyczyniają się m.in. do rozwoju zespołu jelita drażliwego, osteoporozy czy choroby wieńcowej.
Zespół prof. Mazmaniana prowadzi też badania, mające
na celu weryfikację „jelitowej hipotezy patogenezy autyzmu”.
Według niektórych badań dzieci z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu różnią się od dzieci neurotypowych (często rodzeństwa) pod względem flory bakteryjnej
w jelitach – obserwuje się między innymi nadmierne namnażanie bakterii Clostridium, przy równoczesnym spadku liczebności bakterii Bifidobacteria. Mazmanian testuje metodę
leczenia objawów przypominających autyzm u myszy, opartą
o mikrobiom. „Ale gdzie, moglibyśmy zapytać, znaleźć autystyczne myszy? Aby to osiągnąć, badacz wszczepia ciężarnym
myszom dwułańcuchową strukturę RNA. Z punktu widzenia układu odpornościowego mysiej mamy przypomina to inwazję wirusa. Układ odpornościowy zaczyna pracować pełną
parą, podwyższając temperaturę ciała oraz poziom cytokin,
a przy okazji zabijając znaczną część normalnej mikroflory bakteryjnej. Taka mysz rodzi potomstwo, którego układ odpornościowy oraz mikrobiom różni się od normalnych myszy. Ma też
objawy przypominające autyzm u ludzi: przejawia deficyty poznawcze, społeczne – woli być sama niż w towarzystwie innych
myszy. Zachowuje się w sposób powtarzalny, obsesyjnie zagrzebując szklane kulki. I ma zaburzenia natury gastrojelitowej.
Mazmanian odkrył, że niektóre z tych symptomów występują
w wyniku działania cząstek o nazwie 4-EPS, produkowanych
w nadmiarze przez zmieniony mikrobiom. Wstrzykiwanie
małym normalnym myszom 4-EPS odtwarza symptomy
przypominające autyzm. Z kolei podawanie im szczepu bakterii probiotycznych z gatunku Bacteroides fragilis niweluje
niektóre z tych objawów, wliczając w to zaburzenia gastrojelitowe oraz deficyty poznawcze. Ale zanim zaczniemy szukać
w sklepie B. fragilis, pamiętajmy, że szczep bakterii, który
przejawia dobroczynne działanie u jednego gatunku, może
być śmiercionośnie szkodliwy u innego. Dopóki nie przeprowadzimy prób kontrolnych na ludziach, podawanie probiotyków w leczeniu autyzmu jest przedwczesne – a może nawet
szkodliwe” – ostrzega profesor Rob Knight. Testy kliniczne
pewnych probiotyków zakończyły się sukcesem: należą do nich
dostępne w sprzedaży probiotyki VSL#3 i LCR35 podawane
na zespół jelita drażliwego. „Byłbym szczęśliwy, gdyby okazało się, że bakteryjna flora jelitowa jest lekarstwem na wszystko.
Ale bardzo w to wątpię” – komentuje sam Mazmanian.■
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Mikrobiom
matki
i dziecka
Tekst: Agata Dąbrowska
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Bakterie są wszędzie. Bez nich nie ma życia.
Od prawidłowej kolonizacji jelit na samym
początku naszego życia zależy, jak wykształci się nasza odpowiedź immunologiczna, czyli jaką będziemy mieć odporność, jak będziemy
radzić sobie z czynnikami chorobotwórczymi,
z alergenami, a także, czy nasz układ odpornościowy będzie skłonny atakować własne tkanki.
Innymi słowy – zależy od niej nasze zdrowie. Kiedy po raz pierwszy w naszym życiu spotykamy
mikroorganizmy? W jaki sposób konstytuuje się
nasz ekosystem jelitowy? Co ma do tego sposób
porodu, pożywienie i otoczenie, w którym dorastamy? Jaki wpływ ma na nas mikrobiom naszej
mamy?

Poród

Do niedawna sądzono, że pierwszy kontakt dziecka z bakteriami następuje w momencie narodzin. Jednak badania wykazały, że łożysko ma swój własny, niepowtarzalny mikrobiom,
nieco zbliżony do mikrobiomu jamy ustnej (co jest jednym
z powodów, dla których warto zapewnić dziecku swobodny
kontakt z pępowiną i łożyskiem po porodzie). Prawdopodobnie
bakterie ustne pojawiają się tam poprzez krew. Badacze twierdzą także, że zaburzenia tego ekosystemu (np. przez choroby
przyzębia u matki) mogą mieć związek z zaburzeniami okołoporodowymi oraz przedwczesnymi porodami.
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W taki oto sposób następuje pierwsze spotkanie dziecka ze
światem maleńkich stworzeń, które mają wpływ na całe jego życie. Niedługo potem, podczas przejścia przez drogi rodne,
dziecko jest kolonizowane już przez całe zastępy błyskawicznie
mnożących się mikrobów, które żyją w pochwie jego mamy.
Jest to niezwykle istotny dla zdrowia moment w życiu. Co się
natomiast dzieje, gdy dziecko na skutek cięcia cesarskiego nie
przejdzie przez drogi rodne? Jest wówczas kolonizowane
przez bakterie zamieszkującymi głównie dłonie personelu medycznego, sprzęt szpitalny oraz skórę matki, a także staje się
podatne na zakażenia Clostridium difficile oraz Escherichia coli. Cięcia cesarskie się zdarzają, nie zawsze mamy na to wpływ,
jednak warto wiedzieć, że tak czy inaczej możemy wspomóc
dobry start dziecka, np. poprzez potarcie jego twarzy wacikiem, który włożono wcześniej do pochwy matki. Niestety jest
to praktyka rzadko stosowana w naszych szpitalach.

Mikrobiom mleka kobiecego

Według wszelkich źródeł naukowych mleko matki jest
dla dziecka najzdrowszym i siłą rzeczy najbardziej naturalnym
pokarmem. Wpływa na kształtowanie się odpowiedzi immunologicznej oraz wspiera rozwój prawidłowego mikrobiomu niemowlęcia. Okazuje się, że naturalne karmienie jest w stanie
zapobiec także martwiczemu zapaleniu jelit u wcześniaków,
a karmienie piersią zdrowego dziecka dłużej niż 12 miesięcy,
okazuje się być czynnikiem, który istotnie obniża ryzyko rozwoju choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Co takiego ma w sobie mleko kobiece,
że jest tak nieocenioną substancją? Między innymi własny,
unikalny mikrobiom.
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Żyjemy
w takim
świecie,
w którym to, co kiedyś
było całkowicie
naturalne,
dziś wymaga
szczególnej
troski. Tak jak
nasz mikrobiom.
Skład mikrobiomu kobiecego mleka jest zależny od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od czynników genetycznych
matki. Geny matki wpływają na liczebność bakterii z rodzaju Bifidobacterium w jelicie dziecka, ponadto nie każda z kobiet
jest zdolna wyprodukować tę samą ilość charakterystycznych
tylko dla mleka kobiecego oligosacharydów, będących pożywką dla mikrobiomu oseska.
Drugim czynnikiem wpływającym na skład mleka jest
sposób porodu. Szczególnie ważne wydaje się zaistnienie
naturalnej czynności skurczowej. Prawdopodobnie na skutek
działania wydzielanych wówczas hormonów, matki rodzące
przez cięcie cesarskie jako powikłanie braku postępu porodu naturalnego, mają mikriobiom mleka znacznie bardziej
zbliżony do mikrobiomu mleka matek rodzących naturalnie,
niż te, które urodziły dzieci przez planowane cięcie cesarskie
(przed fizjologicznym rozpoczęciem porodu). Różnice między
mlekiem kobiet rodzących przez planowane i nieplanowane
cesarskie cięcie utrzymują się nawet do 6 miesięcy.
Na mikrobiom pokarmu ma też wpływ czas, jaki upłynął od
porodu. W siarze, czyli pierwszym mleku, które jest produkowane po porodzie, dominują bakterie fermentacji mlekowej,
czyli Weissella, Leuconostoc, Streptococcus oraz Lactococcus, a także gronkowce (Staphylococcus). Wraz z długością
karmienia zwiększa się w mleku ilość bakterii występujących
w jamie ustnej, ponieważ bakterie z ust dziecka (Veillonella, Leptotrichia, Prevotella) kolonizują sutek matki i w ten sposób zasiedlają także pokarm.
Istotny jest również fakt, że matki otyłe mają mniej zróżnicowany mikrobiom, niż matki o wadze prawidłowej. Taki stan
rzeczy może predestynować do otyłości także ich dzieci.
Jednak dzięki wyżej wspomnianemu procesowi kolonizacji pokarmu przez bakterie z ust dziecka, różnice między pokarmem
matek szczupłych i otyłych, w dużym stopniu ulegają zatarciu po dłuższym czasie karmienia.
Warto również wiedzieć, że już tydzień od porodu widać różnicę
miedzy mikrobiomem dzieci karmionych naturalnie i sztucznie.

U dzieci, którym podawano mieszankę, występuje o połowę
mniej bakterii z rodzaju Bifidobacterium, za to rozwijają się
znaczne ilości Bacteroides, Escherichii coli oraz Costridium
difficile.
Dzieci karmione naturalnie mają wprawdzie mniej różnorodny
mikrobiom od dzieci karmionych sztucznie, ale pytanie brzmi,
czy to faktycznie coś złego? Przecież dziecko do pewnego wieku je wyłącznie mleko i zupełnie nie są mu potrzebne bakterie,
które są niezbędne do trawienia innych produktów spożywczych. Stymulacja układu odpornościowego przez mikroby jest
oczywiście niezwykle istotna, ale tak jak nie prowadzi się noworodka do przedszkola, tak nie należy stawiać przed jego układem odpornościowym nadmiernie wygórowanych zadań – i tak
ma co robić: już siara zawiera około tysiąca różnorodnych
mikroorganizmów, a w jelicie oseska zamieszkuje nawet ponad
setka gatunków, które należy zasymilować.

Otoczenie

Bez bakterii jelitowych trawienie nie istnieje. Człowiek
w żadnym wieku nie jest w stanie strawić około 10% składników mleka kobiecego. Pierwszymi mikroorganizmami, które
zasiedlają jelita noworodków właśnie w tym celu, są bakterie
z rodzaju Bifidobacterium. Poza zdolnością do trawienia pokarmu kobiecego mikroby te wspomagają wypieranie czynników chorobotwórczych. Ponadto mają geny, dzięki którym
produkują kwas foliowy. Wraz z wiekiem geny te ulegają zanikowi i kwas foliowy musi zacząć być uzupełniany przez dietę,
natomiast w ich miejsce pojawiają się geny odpowiedzialne
za produkcję witamin B1, B7 i B12.
Z czasem wpływ mikrobiomu matki zaczyna maleć. Dziecko natyka się na kolejne mikroorganizmy, z którymi musi się w jakiś sposób zżyć. W wieku 3-7 lat następuje jednak
pewna stabilizacja ekosystemu jelitowego i stopniowo zaczyna on przypominać mikrobiom osoby dorosłej. Środowisko to na przestrzeni lat będzie ulegało gwałtownym zmianom
pod wpływem różnych czynników, jednak warto wiedzieć, że
zawsze próbuje wrócić do punktu wyjścia, czyli do składu,
który mieliśmy właśnie w tym okresie życia. Jest to swoisty
stempel, który natura zostawia na naszym jelicie. Dzieje się
tak prawdopodobnie dlatego, że układ odpornościowy w tym
okresie stabilizuje swoją tolerancję na poszczególne mikroby.
Bardzo ważnym czynnikiem, kształtującym prawidłowy
mikrobiom dziecka właśnie w tym okresie, jest środowisko,
w którym dorasta. Brak rodzeństwa oraz zwierząt domowych
ogranicza jego kontakt z mikrobami, których obecność będzie odpowiednio stymulowała układ odpornościowy. Gdy
dołożymy do tego wzrost spożycia antybiotyków, jałowe pożywienie, nadmierną sterylizację mieszkań, niedopuszczanie
do kontaktu dziecka z szeroko pojętym brudem, okaże się, że
jego układ odpornościowy jest bardzo podatny na stymulację
czymkolwiek, np. jedzeniem czy własnym ciałem.
Jak widać, sposób narodzin oraz forma karmienia są niezwykle
istotne dla dalszych losów mikrobiomu jelitowego dziecka,
a co za tym idzie – dorosłego człowieka. Nie bez wpływu pozostaje także stan zdrowia mamy. Dlatego też, mimo że
hasła typu: „Przygotuj się do ciąży” wydają się oklepane, warto się nad nimi zastanowić i nie ograniczać się do łykania kwasu foliowego. Żyjemy w takim świecie, w którym to, co kiedyś
było całkowicie naturalne, dziś wymaga szczególnej troski. Tak
jak nasz mikrobiom. Warto się nad nim pochylić, aby zapewnić
dziecku najlepszy możliwy start. ■

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (15)/ 2019

43

OKIEM SPECJALISTY

Lekcja do odrobienia
przez dorosłych
Tekst i zdjęcia: Elwira Jeunehomme
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Do napisania tego artykułu, skłoniły mnie – pedagoga i aktywnego obserwatora życia społecznego – niepokojące doniesienia (poparte wynikami badań1),
wskazujące na różne negatywne zjawiska obecne w życiu zarówno małego,
jak i starszego dziecka.
Wszystkie te smutne i zatrważające dane wskazują na łamanie
praw dziecka zapisanych w dokumencie Konwencja o Prawach
Dziecka, uchwalonym przez ONZ w 1989 roku. Polska podpisała ten dokument w roku 1991 . Konwencja oparta na zasadach:
dobra dziecka, równości, poszanowania jego praw oraz odpowiedzialności obojga rodziców i pomocy państwa zobowiązuje
dorosłych, a szczególnie rodziców, nauczycieli i opiekunów,
a także organy władzy państwowej do ochrony szeroko pojętych interesów dziecka. Dziecko w ujęciu Konwencji to każda osoba w wieku do 18 roku życia równa wobec prawa, wolna,
z własną tożsamością. Każde dziecko bez względu płeć, narodowość, język, religię, status rodziny, miejsce zamieszkania ma takie same, gwarantowane zapisami Konwencji prawa.
ꙮꙮ Prawo do życia i rozwoju w godziwych warunkach,
zapewniających właściwy rozwój fizyczny i psychiczny. Odpowiedzialność za to ponoszą przede wszystkim rodzice,
w równym stopniu matka i ojciec. Dbając o dobro dziecka,
Państwo powinno wspierać w tym względzie rodziców, którzy
tego potrzebują (art. 24, 26, 27).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ꙮꙮ Każde dziecko ma prawo do bezpłatnej nauki. Edukacja ma sprzyjać rozwojowi osobowości , zdolności i umiejętności dziecka. Uczyć szacunku, tolerancji dla drugiego człowieka,
respektowania jego praw, jego kultury i religii (art. 28 i 29).
ꙮꙮ Szczególnie aktualne dla dzieci cudzoziemców, które
są uczniami polskich szkół, lub dzieci z Polski, będących
uczniami poza granicami naszego kraju– jest prawo do poznawania i korzystania z kultury, nauki i języka rodziny, prawo wyznawania i praktykowania własnej religii (art. 30).
ꙮꙮ Dzieciom uchodźcom należą się takie same prawa, jak dzieciom, które urodziły się w kraju, do którego przybyli uchodźcy
(art. 22).
ꙮꙮ Prawo wypowiadania się w sprawach, które dotyczą dziecka . Obowiązkiem dorosłych zaś jest wysłuchanie dziecka (art.
12). Prawo do własnego zdania, sumienia i wyznania nie może
ograniczać praw innych osób.
Zjawiska opisywane w raportach Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę dotyczą głównie praw związanych z ochroną dziecka przed
przemocą, prawem do szacunku, prawem do bezpiecznego i godnego życia.

Źródło mojej wiedzy to doniesienia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i NASK AKADEMIA-WWW.NASK.PL
https://diagnozakrzywdzenia.pl/raport.pdf Badanie przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2019/1441, Dzien-Bezpiecznego-Internetu-2019-Dzialajmy-razem.html
Badania przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, http://www.niedziela.pl artykul/32792/4-na-10-polskich-dzieci-ma-kontakt-z
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/07/fdds-dzsl2017-calosc.pdf
Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526.).
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Prawo dziecka do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem:
ꙮꙮ Nikt nie ma prawa dotykać dziecka w sposób naruszający
jego poczucie bezpieczeństwa, komfort samopoczucia fizycznego i psychicznego. Nawet na przytulenie, całowanie przez innych, także najbliższych, dziecko powinno wyrazić
zgodę. Ma prawo w tej sytuacji odmówić i powiedzieć NIE.
ꙮꙮ Nikt nie może na dziecko krzyczeć, nie może dziecka szturchać, popychać, bić – także dawać klapsy. Nikt nie
może stosować metod naruszających godność, poczucie
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dziecka. Każde
z rodziców, każdy opiekun, nauczyciel dziecka mają za zadanie
chronić je przed przemocą fizyczną i psychiczną. Zmuszanie
dziecka do czegokolwiek, bez uwzględnienia jego potrzeb
bądź woli jest przemocą. Wyjątkiem może być sytuacja zastosowania przymusu wobec dziecka w sytuacji, gdy istnieje
realne zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.
ꙮꙮ Dziecko ma prawo być chronione przez dorosłych przed
wszystkimi formami wykorzystywania seksualnego. Nikt nie
może dziecka molestować i wykorzystywać seksualnie (art. 34).
ꙮꙮ Dziecko ma prawo być chronione przed treściami pornograficznymi.
ꙮꙮ Nikt nie ma prawa namawiać do spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych substancji zagrażających zdrowiu i życiu dziecka (art. 19, 33). Dorośli: rodzice, nauczyciele,
policja oraz inne służby mają za zadanie chronić dzieci przed
dostępem do tych substancji.
Pierwszym krokiem w kierunku ochrony dzieci przed
zagrożeniami współczesnego świata, jest codzienna praca nauczycieli i pedagogów, czas i uwaga, jakie dorośli poświęcają swojemu dziecku. To na nas spoczywa odpowiedzialność
za rozwijanie wśród dzieci i młodzieży świadomości na temat
przysługujących im praw, z uwzględnieniem praw innych osób.
Ustalając z dziećmi grupowe zasady, możemy wspólnie poznawać nasze prawo do szacunku, prawo do ochrony poczucia bezpieczeństwa, prawo do własnych wyborów, odmowy,
prawo do wspólnej zabawy i pracy z poszanowaniem różnych
upodobań i potrzeb. Dzieci uczą się, że moje potrzeby, moje
prawa są tak samo ważne. Uczą się, jak można zadbać o siebie
i innych z szacunkiem, wzajemnym zrozumieniem i wzajemną
życzliwością, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy różni. Wszystko to można już realizować w grupie przedszkolnej, a im wcześniej tym lepiej. ■
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Życie to
piękna
podróż
Zofia Suska, czyli spojrzenie na życie po 70.
oczami i sercem pełnym wiosny
Tekst: Monika Mularska-Kucharek
Zdjęcia: z archiwum Zofii Suskiej

Jeśli przyjąć, że życie jest swego rodzaju podróżą, to z pewnością różne etapy tej podróży cechuje odmienna
percepcja jej uczestników. O ile start, czyli dzieciństwo i młodość, są czymś pozytywnym i dobrze się kojarzą,
o tyle meta, czyli okres starości, to etap najczęściej odbierany negatywnie, niekiedy wręcz wypierany przez
życiowych podróżników. Na szczęście nie zawsze i nie przez każdego, czego przykładem jest podróżniczka
Zofia Suska, tryskająca energią życia, pełna optymizmu kobieta po 70.!

Monika Mularska-Kucharek: Jesień życia – tak mówi się
o życiu po sześćdziesiątce. Dla ciebie, Zosiu, 60+ to jesień
życia, czy może wiosna możliwości?

MM-K: Gdybyś stanęła przed osobami, które wchodzą
w okres późnej dorosłości, czyli taki właśnie wiek senioralny, to co chciałabyś im powiedzieć?

Zofia Suska: Dla mnie to wiosna możliwości. Jesieni życia,
jeśli mój organizm poradzi sobie z PESELEM, spodziewam się
koło 90., a nawet później. Byłam ostatnio na przyjęciu u mojej
sześćdziesięcioletniej przyjaciółki. Spotkałam tam pewną damę, dziennikarkę radiowo-telewizyjną, która ma w tej chwili 89
lat. Weszła na parkiet w dżinsach écru; sylwetka piętnastolatki,
fryzura, dobry makijaż i jak zaczęła tańczyć kankana, to czterdziestolatki patrzyły z niedowierzaniem.

ZS: Wzięłabym ich na terapię i zakazałabym im mówić jedynie
o wnuczętach. Zachęciłabym ich do takich radosnych konwersacji typu seks, wyjazdy, atrakcyjność, chodzenie na jogę,
chodzenie na fitness i przestrzegła, by broń Panie Boże nie
zakładali ciepłych pantofli, kożucha czy swetra i jedynie oglądali seriale. Nie wolno!

MM-K: A jaki jest, twoim zdaniem, klucz do szczęśliwej
starości?

ZS: Naturalnie! Dodając do tego, że warto to robić jak najszybciej, ponieważ nie wiadomo, jak dużo czasu nam zostało. Trzeba się po prostu śpieszyć. Dlatego ja chcę zobaczyć Antarktydę.

ZS: Towarzystwo życzliwych ludzi. Walczmy z samotnością.
Nie wolno siedzieć bezczynnie i nie wolno czekać na śmierć.
Trzeba się otaczać ludźmi. Ja kocham ludzi.
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MM-K: Czyli powiedziałabyś im, że mają być aktywni i korzystać z życia?

MM-K: Myślę sobie, że nie wszyscy podchodzą do życia, mówię tu głównie o osobach starszych, z takim entuzjazmem
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Zofia Suska – podróżniczka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, autorka reportaży telewizyjnych Kartki z podróży do Azji Południowo-Wschodniej,
Podróże z Zofią Suską oraz licznych publikacji prasowych
i audycji radiowych; prelegentka – wygłosiła kilkaset prelekcji dla wielu środowisk i słuchaczy w różnym wieku.
Jest jedną z najbardziej znanych podróżniczek w Polsce. Od blisko 50 lat intensywnie zwiedza świat. Kilkukrotnie objechawszy glob, odwiedziła ponad 150 krajów.
Była na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.
Podróżowała już jako studentka, w życiu zawodowym
jako dziennikarka, a także jako organizatorka wypraw w
najdalsze krańce świata. Nie wyobraża sobie życia bez
podróży i temu podporządkowała całe swoje życie, również prywatne.
W 2014 roku wydała wyjątkową książkę Ameryka Południowa. Podróże z Zofią Suską, w której zebrała swoje
wspomnienia, doświadczenia, zdjęcia z wielu wyjątkowych wypraw. Jest jedną z bohaterek książki Srebrne
Tabu. Przyjaźń, miłość, seks w wieku dojrzałym.

jak ty, Zosiu. Co byś powiedziała tym starszym osobom,
żeby je zachęcić do realizowania swoich pasji?
ZS: Przede wszystkim, że muszą kochać bliźnich. Muszą
kochać ludzi, szum, tłum, radość. Muszą się uśmiechać i muszą, tak jak już wspominałam, być niesłychanie tolerancyjni.
Powinni nauczyć się dystansu do siebie samych oraz wielkiej
tolerancji do otaczającego ich świata. Dla mnie to jest po prostu podstawowa sprawa – trzeba kochać ludzi i trzeba się
cieszyć z każdego wschodu słońca.
MM-K: Rozumiem, że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych w żadnym wieku. Wszystko zależy od psychiki?!
ZS: To pokazuje, jaką siłę daje nam wiara we własne możliwości.
MM-K: Zosiu, często mówi się, że życie to podróż. Co ty
jako podróżniczka sugerowałabyś wziąć w podróż życia,
żeby ją miło i przyjemnie przebyć?
ZS: Przede wszystkim dobre samopoczucie, poczucie humoru,
dystans do siebie samego. Nie trzeba lecieć na Karaiby, można być w Koluszkach lub gdziekolwiek indziej, gdzie tylko się
świetnie czuje. Trzeba też mieć niesłychaną tolerancję dla otoczenia i wszystkiego, co się po drodze wydarzy. Czyli przede
wszystkim mieć dobry nastrój, kochać ludzi i uśmiechać się.

Tej szczególnej podróży, jaką jest życie, towarzyszą różne
przygody – dobre i złe doświadczenia. Droga nie jest prosta,
bo przecież prostych dróg nie ma. Pojawiają się zatem zakręty,
mniej i bardziej ostre, niebezpieczne, zaskakujące. Jednym
z nich z pewnością jest starość. Dla wielu ludzi ten etap życia wiąże się niepewnością i lękiem o to, co dalej, jak to będzie,
jak sobie poradzę, co mnie czeka? Ale chociaż to zakręt dość
ostry, nie musi kończyć się wypadnięciem z trasy, a może
być kolejnym, wartościowym etapem w życiowej podróży,
czego świadectwem jest właśnie Zofia Suska, dla której wiek

nie stanowi żadnej przeszkody w realizowaniu marzeń, planów,
a wiosna w sercu towarzyszy przez całe dwanaście miesięcy.
I choć nasze życie nie zawsze jest taką podróżą, jaką sobie wymarzyliśmy, to kiedy będziemy działać, będziemy mieli na nie
wpływ, a nie tylko będziemy jego biernymi uczestnikami.
Ten wiersz dedykuję wszystkim wędrującym:

Podróż

Ktoś nie pytał i zaplanował –
Podróż, co życiem się nazywa!
Nie zawsze tam, gdzie byś chciał,
Nie zawsze z tymi, których chciałbyś mieć,
Nie zawsze było tak, jak powinno być,
Nie zawsze łatwo i przyjemnie.
I choć chwilami ciężko się wędruje,
To wiele można zobaczyć i przeżyć.
Doświadczyć czegoś złego i dobrego,
Bo takie są uroki podróżowania.
I choć nie zawsze jest łatwo i przyjemnie,
To najważniejsze, by wędrowiec się nie poddawał,
By dobrze się przygotował i szedł.
Z nadzieją na lepsze jutro zawsze i wszędzie,
Z przekonaniem, że góry można przenosić,
Jeśli tylko się chce, jeśli mocno pragnie.
I choć wczoraj już było i więcej nie wróci.
To jest dzisiaj i będzie jutro, więc podróż trwa.
A w bagażu niejedna wiosna i wiele jesieni,
Więc z każdym wschodem słońca idźmy do przodu.
Bez względu na porę roku i w każdym wieku, pokonujmy zakręty, zdobywajmy to, co nieodkryte i sięgajmy po horyzont.
W podróż życia natomiast, za radą znanej z zamiłowania do podróży Zofii weźmy: „Przede wszystkim dobre samopoczucie,
poczucie humoru, dystans siebie. (…) tolerancję dla otoczenia i wszystkiego, co się po drodze wydarzy”. Wędrujmy z pozytywnym nastawieniem do tego, co nas otacza, do życia,
do ludzi, wtedy podróż będzie przyjemniejsza. Wiosenny
nastrój niech będzie inspiracją! ■
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Następna
wojna
światowa
będzie
o wodę
CZĘŚĆ 2
Wywiad z Pawłem Golikiem
foto: archiwum prywatne

48
Rozmawia: Joanna Troszczyńska-Reyman

Profesor Paweł Golik – genetyk, biolog ewolucyjny.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykładowca i dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW.
Studiował
na
Wydziale
Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską napisał w ramach
współpracy UW z francuską uczelnią Centre de Génétique
Moléculaire, C.N.R.S. Po doktoracie odbył staż w Center
for Molecular Medicine Emory University w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Badał tam choroby mitochondrialne
(przenoszone przez DNA w mitochondriach – organellach odpowiedzialnych za wytwarzanie energii w komórkach), a potem
historię wędrówek różnych populacji ludzkich w czasach
prehistorycznych.
Kieruje zespołem naukowców badającym ewolucję działania genów mitochondrialnych u różnych gatunków drożdży.
Fascynuje go współdziałanie w komórkach eukariotycznych
(a więc komórkach grzybów, roślin i zwierząt) dwóch różnych
genomów, co stanowi pamiątkę po wydarzeniach sprzed
ponad dwóch miliardów lat, kiedy to takie komórki powstały
przez połączenie się prostszych organizmów prokariotycznych (bakterii).
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Człowiek o wielu zainteresowaniach. Fascynują go zagadnienia interdyscyplinarne leżące na styku różnych tematyk i dyscyplin: fizyki, chemii, biologii, matematyki,
etyki i sztuki. Współpracuje z Wydziałem Artes Liberales, gdzie opowiada młodym humanistom o ewolucji
i genetyce, a także uczestniczy w projektach łączących
biologię ze sztuką.
Studentom antropozoologii tłumaczy, jak informacja zapisana w naszych genach kształtuje to, kim jesteśmy.
Świetny edukator, chętnie dzielący się swoją wiedzą podczas różnych wydarzeń popularnonaukowych np. festiwali nauki.
W nielicznych wolnych chwilach zajmuje się rozmaitymi hobby – obserwuje przyrodę (zwłaszcza ptaki), żegluje,
studiuje historię marynarki epoki żaglowców, dłubie
w obwodach elektronicznych. Robi fantastyczne nastrojowe zdjęcia. Ma niezwykłą, wręcz fotograficzną,
pamięć, którą podczas studiów wykorzystywali koledzy
i koleżanki, prosząc by powtarzał wykłady, na które
sami nie dotarli.
Potrafi zdiagnozować i naprawić każdy komputer.
Mieszka z żoną naukowcem i córką na warszawskim Mokotowie, gdzie rządzą dwa koty (Fela i Rysio).
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JT-R: Politycy nas stale zawodzą, naukowcy też. Przecież
każda korporacja ma na usługach naukowców, którzy mówią, że badania potwierdzają skuteczność np. żywności lub
leków, które ona produkuje, konkurencyjna firma ma zaś
swoich naukowców, którzy mówią coś przeciwnego. Trudno mieć zaufanie do naukowców i badań, za którymi stoją
ogromne pieniądze i wielkie interesy.
PG: Pojedyncze badanie jak najbardziej można kupić. Przychylną opinię, wypowiedź czy artykuł – również. Natomiast
już tak zwanego konsensusu naukowego nie. Doskonałym
tego przykładem jest dyskusja wokół globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Konsensus naukowy, który wspiera ponad
90% naukowców w tej dziedzinie, mówi, że występuje zjawisko globalnego ocieplenia i winę za to ponosi działalność
przemysłowa człowieka. Oczywiście tutaj także znajdzie się
kilka osób, które będą głosiły coś przeciwnego, ale będą
one w mniejszości. Proszę zwrócić uwagę, że za negowaniem
globalnego ocieplenia stoją interesy naprawdę potężnych
firm. Sektor paliw kopalnych jest chyba najpotężniejszą
władzą, jaka istnieje na tej planecie. To jest platforma partii rządzącej obecnie w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli – mimo tak potężnych środków, finansowych i politycznych – nie
udało się tego konsensusu naukowego zmienić, to trochę
trudno mi uwierzyć, że udałoby się to sektorowi biotechnologicznemu, który dysponuje stukrotnie mniejszymi środkami finansowymi. Pojedyncze badania mogą być obciążone
wadami intencjonalnymi lub nieintencjonalnymi. Błędy zdarzają się zawsze. Siła nauki nie polega jednak na tym, że się
nikt nie myli, siła nauki polega na tym, że ma bardzo dobre
mechanizmy korygujące błędy. W nauce zawsze się powątpiewa, sprawdza, reanalizuje w świetle nowych danych, powtarza i weryfikuje wcześniejsze dane. Przykład dyskusji wokół
klimatu pokazuje, że nie ma takiej siły na ziemi, która byłaby
w stanie przekupić wszystkich naukowców i zafałszować całość badań.
JT-R: To o co naprawdę chodzi w sporze o GMO?
PG: Problem dotyczy modyfikacji genetycznych, a konkretnie wybranych technik. Techniki wykorzystujące inżynierię
genetyczną stały się bardzo wygodnym celem w walce
z problemami współczesnej produkcji żywności. Problemy te
rzeczywiście istnieją, lecz żaden z nich nie dotyczy żywności produkowanej wyłącznie tą metodą. Przykładem choćby
kwestia nadużywania środków ochrony roślin (które jednak
mogą być też nadużywane w przypadku konwencjonalnych
upraw).
Pamiętajmy, że nie da się oceniać metody jako takiej. Można się jedynie zastanawiać nad tym, czy uzyskana dzięki niej
konkretna odmiana roślin jest bezpieczna dla zdrowia i środowiska. Przy czym nie oznacza to, że wyniki te przeniesie
się na inne odmiany uzyskane podobnymi metodami. Z rynku wycofuje się niektóre leki, bo z czasem okazało się, że
powodują skutki uboczne, które przekraczały korzyści terapeutyczne – ale to nie oznacza, że należy w ogóle zaprzestać produkcji leków. Tymczasem w omawianym przez nas
przypadku przeciwnicy GMO starają się postawić pod sąd
nie konkretny produkt – roślinę X czy zwierzę Y – tylko całą
metodę. Jedną z przyczyn takiego nastawienia jest prawdopodobnie to, że jeszcze 20-30 lat temu były to techniki nowe,
innowacyjne i bardzo drogie. Siłą rzeczy były więc dostępne
wyłącznie największym uniwersytetom i światowym korporacjom. Nieufność ludzi wobec gigantów produkujących
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żywność przeniosła się na naukowe metody, które stosowali.
Ale czasy się zmieniły. Obecnie roślinę zmodyfikowaną genetycznie moglibyśmy uzyskać na Uniwersytecie Warszawskim
i kilku innych polskich uczelniach. Podejrzewam zresztą,
że w większości państw świata istnieje przynajmniej jeden
instytut badawczy, który mógłby takie rośliny skonstruować.
Coraz aktywniejsi są też tak zwani biohakerzy – ludzie, którzy
eksperymentują w przydomowych laboratoriach na sprzęcie
wyprodukowanym na drukarkach 3D. W tym momencie
dalsze blokowanie i dalsze stawianie zakazów wręcz sprzyja największym monopolistom, bo przecież oni technologię
i zmodyfikowane organizmy już mają, a konkurencja nie jest im
potrzebna.
JT-R: Uprawy roślin modyfikowanych genetycznie są
ściśle powiązane ze stosowaniem glifosatu – najpopularniejszego obecnie na świecie herbicydu. By uświadomić
sobie skalę jego stosowania – w latach 1974-2014 Ziemię
spryskano łącznie 8,5 mld kg tego preparatu. Herbicyd
ten należąca do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC)
zaliczyła do substancji „prawdopodobnie wywołujących
raka u ludzi”. Z kolei w połowie sierpnia tego roku sąd
w San Francisco uznał, że u 46-letniego ogrodnika, Dewayne’a Johnsona chorobę nowotworową (chłoniaka nieziarniczego) spowodował właśnie glifosat, który znajdował się
w używanych przez niego w pracy preparatach Roundup
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Pro i Ranger Pro. Producent tych preparatów – firma Monz GMO oraz domagają się nakazu jej wyraźnego znakosanto – ma wypłacić mężczyźnie odszkodowanie w wysokowania, często przedstawia się jako, kolokwialnie rzecz
ści 289 mln dolarów. Jakie jest, w świetle tych faktów, twoje
ujmując, niewyedukowanych i zaściankowych. Czy nie
zdanie na temat szkodliwości (lub jej braku) GMO i glifosatu?
uważasz, że w tej wojnie ta część społeczeństwa,
PG: Trzeba pamiętać o dwóch sprawach. Wyrok sądowy
która opowiada się przeciwko GMO, nierzadko celowo jest
to nie jest wynik naukowy. Zwłaszcza w systemie amerykańośmieszana? I – skoro ta żywność jest taka wspaniała –
skim, gdzie wydanie wyroku spoczywa w rękach ławy przydlaczego tak wielu ludzi jej nie chce? To tylko nieuzasadsięgłych, której przedstawicielami są „zwykli ludzie z ulicy”.
niona obawa czy może zbiorowa intuicja, odpychająca od
Bardzo często przy ich doborze czynnikiem przyczyniającym
tego co nienaturalne?
się do odrzucenia kandydata do ławy jest wykształcenie
PG: Argumenty, które podają przeciwnicy, są np. takie, że
kierunkowe dotyczące tematu rozprawy. Tutaj kwestia dotyod GMO wyrośnie nam trzecia ręka, albo – jak to powiedziaczyła glifosatu. Ten herbicyd jest stosowany także w uprawach
ła w wywiadzie jedna z popularnych aktorek serialowych –
konwencjonalnych. W Polsce nie uprawia się przecież GMO,
„Jak się najemy GMO, to zamiast zdrowego dziecka urodzimy
a Roundup i glifosat są w każdym sklepie ogrodniczym.
ośmiornicę”. I trudno coś takiego brać na poważnie. PodnoW uprawach konwencjonalnych stosuje się go tak samo jak
szona zaś przez przeciwników GMO kwestia relacji między
w uprawach zmodyfikowanych.
obywatelem a wielkim kapitaCo więcej, istnieją rośliny zmoMamy tendencję do patrze- łem (na przykład wspomnianą
dyfikowane metodami tradycyjfirmą Monsanto) jest rzeczywinia na wszystko z punk- stym problem naszego świata,
nymi, które też są niewrażliwe
na glifosat, w związku z czym jest
tu widzenia sytej Europy, ale problemem dotyczącym
on wtedy stosowany jako herbitakże wielu innych technologii.
w której mamy do czynie- Na
cyd z wyboru. Są także modyfiprzykład nasze osobiste dania z nadprodukcją żywności. Wyzwa- ne, które mamy w komputerach
kacje genetyczne, które nie mają
nic wspólnego ani z glifosatem,
niem jest wyżywienie całego świata. i smartfonach, są przetwarzane
ani z żadnym innym środkiem
przez firmy, które mają do nich
ochrony roślin.
dostęp: Google, Microsoft,
Drugie pytanie jest następujące – nawet jeśli uznamy, że
Apple, Facebook. Trzeba o tym koniecznie dyskutować, ale
należy wycofać z używania glifosat, to co stosować zamiast
przecież nikt nie występuje z tego powodu z postulatem „zaniego? Akurat tak się składa, że wszystkie alternatywne środkażmy produkcji komputerów”.
ki do ochrony upraw na tę skalę są znacznie bardziej toksyczne.
To wszystko są rzeczywiste problemy i ważne dyskusje, ale
JT-R: Według mnie jednak nie jesteśmy w stanie przenie związane z samą ideą wprowadzania zmian genetycznych
widzieć, jaki długofalowy wpływ na środowisko może
w roślinach. Poza tym jeżeli jest to zmiana dotycząca odpormieć stosowanie roślin GMO. Wyobraźmy sobie potenności rośliny na herbicyd, to rzeczywiście można dyskutować
cjalny łańcuszek biologicznych powiązań. Sadzimy roślinę
o tym, jakie to będzie miało konsekwencje (głównie ekonozmienioną genetycznie, której nie jedzą już pewne owamiczne), kiedy patent na to ma firma, która go produkuje (skąd–
dy (które jadły ten gatunek niezmodyfikowany). Nie
inąd patent na glifosat i oporne na niego rośliny już wygasł).
ma na roślinie owadów, którymi żywiły się większe owady
Ale dlaczego przenosi się tę niechęć na ryż ze zwiększoną
i ptaki. Już coś się zmienia w tym układzie. Mniej ptaków,
ilością prowitaminy A?
mniej owadów, być może zmieni się wtedy jakiś kolejny
czynnik, na przykład pH gleby lub symbiotyczny układ
z grzybami i innymi organizmami… Zanim się zorientujemy,
JT-R: Tak zwany złoty ryż.
zmienimy cały ekosystem tego miejsca.
PG: Tak, albo na ziemniaki Amflora? To są ziemniaki opracowane w Niemczech do zastosowania przemysłowego, a nie
spożywczego. Ze skrobi ziemniaczanej produkuje się w przemyśle wiele substancji, np. kleje. Problemem środowiskowym
z tym związanym jest to, że przerobienie ziemniaka na skrobię
wymaga zastosowania bardzo dużej ilości wody. Modyfikacja genetyczna Amflory powoduje, że wody potrzeba znacznie
mniej. Jak wątpliwości wobec glifosatu można przenosić
na ziemniaki do produkcji przemysłowej? To pokazuje, jakim
absurdem jest dyskutowanie o GMO jako takim. Trzeba dyskutować o każdej konkretnej odmianie, zresztą nie tylko modyfikowanej, ale i konwencjonalnej. Za pomocą krzyżówek także
uzyskano rośliny, które mają oporność na glifosat, ale one nie
podpadają w ustawę o GMO, więc mogą być stosowane.
Kolejna rzecz, która wiele osób niepokoi, to kwestia patentów własności intelektualnej. To rzeczywiście jest sprawa,
która może budzić wątpliwości. Prawo nie nadąża za rozwojem
techniki. To zresztą nie dotyczy tylko biotechnologii, ale także
informatyki.
JT-R: Ludzi, którzy żądają zakazu upraw GMO, którzy nie
chcą jeść żywności zawierającej składniki pochodzące
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PG: Na poziomie czysto filozoficznym nie jesteśmy w stanie
przewidzieć skutków absolutnie żadnego podejmowanego przez nas działania. Pytanie czy jest w tych roślinach coś,
co powoduje, że ten niepokój powinien być większy niż
w przypadku innych upraw. Warto zwrócić uwagę na to, że
pierwsze uprawy zmodyfikowane roślin pojawiły się już stosunkowo dawno temu, bo w latach osiemdziesiątych, więc mamy
już wiele lat obserwacji ich wpływu na środowisko. Na poziomie
ekologicznym znacznie większą katastrofę powoduje zwalczanie tych samych owadów opryskami, bo są one znacznie mniej
selektywne. Te rośliny, o których mówisz, z cechą Bt, mają
tę zaletę, że działają wyłącznie w przewodzie pokarmowym
owadów. To znaczy, że owadom, które jej nie jedzą, nic się nie
stanie. Żaden chemiczny oprysk nie da takiej selektywności.
Czy w konsekwencji owady, na które działa czynnik Bt, znikną?
Gdybyśmy nie zajmowali tak ogromnych powierzchni na monokulturę tej rośliny, to takiej ilości owadów by nie było, bo skąd
miałyby się wziąć? Tę samą substancję, którą rośliny odporne
na owady produkują w sobie, czyli białko Bt, wykorzystuje się
do opryskiwania upraw w tak zwanym rolnictwie ekologicznym
lub organicznym. Takie uprawy dostają odpowiedni certyfikat
zdrowej żywności, co pokazuje dużą arbitralność w decyzjach,
co jest korzystne (a co nie) dla ludzkiego zdrowia
JT-R: To wcale nie tak długo.
PG: Życie jednego pokolenia. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście nikt nie może powiedzieć, że te rośliny są kompletnie
nieszkodliwe, jak też nie może powiedzieć, że są całkowicie
bezpieczne. Dlatego, że… żadne nie są! Sklepy spożywcze
są pełne produktów, które mogą nam zaszkodzić, jeżeli będą
dominować w naszej codziennej diecie. To, czy spożywamy
rośliny uzyskane taką a nie inną metodą, ma dla naszego zdrowia naprawdę najmniejsze znaczenie. Ważne jest też to, gdzie
– w jakim kraju, czy nawet na jakim kontynencie – rzecz się
dzieje.
JT-R: To znaczy?
PG: Mamy tendencję do patrzenia na wszystko z punktu widzenia sytej Europy, w której mamy do czynienia z nadprodukcją żywności. Kiedy zaś pomyślimy o wyzwaniu, jakim
jest wyżywienie całego świata, to możliwe są dwa podejścia.
Jedno, które zakłada stosowanie upraw – nazwijmy je ekologicznymi czy też przyjaznymi środowisku. One są bardziej rozproszone. Dzika przyroda może z nimi częściowo współistnieć,
ale wydajność z jednostki powierzchni jest stosunkowo niska.
Z drugiej strony możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym stosujemy technologię dającą jak największą wydajność
uprawy, a zaoszczędzoną w ten sposób powierzchnię przeznaczamy np. na parki i rezerwaty przyrody. Toczą się na ten temat
poważne dyskusje wśród ekologów. W literaturze naukowej
cały czas trwa wymiana argumentów optujących za poszczególnymi rozwiązaniami. I o ile w Europie sprawa nie jest tak
prosta, to są dane z krajów rozwijających się (np. afrykańskich),
która pokazują, że ta druga strategia może być dla ochrony
przyrody korzystniejsza. Oczywiście pod warunkiem, że tę
zaoszczędzoną dzięki wydajnym uprawom powierzchnię
rzeczywiście przeznaczy się na działania prośrodowiskowe,
a nie na to, żeby tworzyć kolejne pola i produkować jeszcze
więcej jedzenia, jeszcze taniej, dla jeszcze większego zysku.
W tym bardzo mocnym sprzeciwie najbardziej niepokoi mnie
to, że Europa, ze stosunkowo dobrze wprowadzonymi regulacjami prawnymi i proobywatelskimi, powinna być tym miej-
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scem, gdzie biotechnologia powinna się rozwijać. Inaczej
oddamy palmę pierwszeństwa Stanom Zjednoczonym czy
Chinom, gdzie mechanizmy kontrolne są znacznie słabsze.
Wielkie korporacje sobie poradzą – jak nie w Europie, to w innej
części świata. Dobrym wyjściem byłoby wspieranie mniejszych
niezależnych firm, które potrafiłyby w różnych częściach świata uzyskiwać wydajne rośliny (takie jak chociażby wspomniany
już złoty ryż), które można by uprawiać z sukcesem nawet
na mało wydajnych poletkach. To, co powstaje w programach
publicznych na uniwersytetach, trafia do domeny publicznej.
W związku z tym – analogicznie do oprogramowania komputerowego open source – możemy sobie wyobrazić zdobycze
biotechnologii dostępne dla wszystkich.
JT-R: Ludzie chętnie korzystają z postępu biotechnologii,
jeśli sprawa dotyczy zdrowia. Na przykład z leku na mukowiscydozę produkowanego przez zmienione genetycznie
bakterie…
PG: …albo insuliny dla cukrzyków, także wytwarzanej dzięki inżynierii genetycznej.
JT-R: Ale blisko 80% Polaków zdecydowanie wyklucza chęć
jedzenia żywności stworzonej tą metodą.
PG: Największym problemem, przed którym stoimy, a który
może doprowadzić do upadku naszą cywilizację, są zmiany
klimatyczne. Przede wszystkim pustynnienie i utrata wody. Następna wojna światowa będzie o wodę. Metody inżynierii genetycznej, które pozwalają uzyskać rośliny zużywające mniej
wody, stają się bezcenne. Ludzie często nie zdają sobie sprawy
z tego, jak wiele wody potrzeba na wyprodukowanie żywności.
Niedawno czytałem, że do wyprodukowania jednego kilograma mąki na makaron potrzebne jest 1800 litrów wody. A wody
mamy coraz mniej.
JT-R: A znacznie, znacznie więcej zużywa się jej do produkcji mięsa. Może ratunkiem dla planety jest wegetarianizm
ludzkości?
PG: Na 1 kg wołowiny idzie 15 000 litrów wody. Niestety,
tutaj znów mamy problem. Wegetarianizm i weganizm stają
się coraz popularniejsze w nasyconych zachodnich społeczeń-
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stwach. Natomiast mamy też kraje takie jak Chiny czy Indie,
w których, z powodów głównie ekonomicznych, przez setki lat
mięsa w diecie było niewiele. Obecnie te kraje się bogacą,
a ich obywatele chcieliby najeść się do syta i jeść mięso, które
jest tam synonimem dostatku. Nie mamy moralnego prawa zabraniać im tego, co sami robiliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt
lat, mimo że będzie to ogromne obciążenie dla środowiska.
Lecz i tutaj biotechnologia roślin może nam pomóc. Chińscy
badacze opracowali odmianę ryżu, która wymaga znacznie
mniejszej ilości wody, a do tego radzi sobie nieźle w wodzie
słonawej. Ryż ten wyprodukowano w porozumieniu z Saudyjczykami (aby jego uprawy były możliwe na pustyni w Arabii Saudyjskiej).
Tego rodzaju kwestii nie powinniśmy traktować abstrakcyjnie,
bo nie wiadomo, czy za 20 lat nie okaże się, że w Polsce, abyśmy nie cierpieli, potrzebne będą odmiany roślin dostosowane
do klimatu pustynnego.
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JT-R: Polscy naukowcy wyhodowali 10 lat temu ziemniaki wymagające do wegetacji znacznie mniejszej ilości wody. Przekazali bezpłatnie tę technologię do Kenii.
PG: Sprzeciw wobec tej czy innej korporacji, tej czy innej odmiany, temu czy innemu herbicydowi, z automatu przenosi się
na wszystkie zmodyfikowane rośliny. To jest błąd logiczny.
Bo można dyskutować o glifosacie, powołując się na odpowiednie badania o jego potencjalnym (tak naprawdę niepotwierdzonym) działaniu rakotwórczym, ale co to ma do wyhodowanych
roślin bardziej odpornych na suszę? Albo do innego innowacyjnego polskiego projektu – zmodyfikowanego genetycznie lnu.
Tkane z niego płótno przeznaczone na opatrunki miało właściwości bakteriobójcze. Na trudno gojące się rany zakażone
bakteriami antybiotyki często już nie skutkują. Opatrunki ze
zmodyfikowanego lnu dawały bardzo obiecujące rezultaty.
Niestety, nie udało się doprowadzić do zasiania nawet eksperymentalnego poletka tej rośliny na skutek demonstracji i protestów aktywistów anty-GMO. Co len opracowany
przez naukowców z Wrocławia ma wspólnego z firmą Monsanto, glifosatem i wszystkimi szerzonymi przed nami strachami? A obudzony strach trudno zwalczyć. Znowu trzeba by
się odwołać do socjologii, bo jest to zjawisko zwane paniką
moralną. Każdy polityk wie, że najłatwiej manipulować ludźmi za pomocą strachu. Raz wypuszczonego z pudełka demona bardzo trudno zapędzić do niego z powrotem. Mamy
na to dużo przykładów z własnego podwórka.
JT-R: A czym się zajmujesz na swoim podwórku naukowym,
czyli w kierowanym przez Ciebie Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego?
PG: Zajmuję się badaniami podstawowymi, czyli nie takimi,
które od razu zaowocują przeniesieniem na pola uprawne czy
do medycyny.
JT-R: Czyli nie stworzysz w warszawskim laboratorium
nadczłowieka?
PG: Nie. O ile widzę w dającej się przewidzieć przyszłości szansę na korygowanie chorób genetycznych czy mutacji dających
bardzo duże ryzyko wystąpienia określonego nowotworu,
to nie widzę możliwości stworzenia nadczłowieka.
JT-R: Dlaczego?
PG: Bo człowiek jest systemem stworzonym z wielu tysięcy
oddziałujących ze sobą elementów i nie da się zmienić ich tak,
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żeby podkręcić tylko jeden lub kilka. Oczywiście, pewne rzeczy
da się zrobić. Na przykład nie jest trudne stworzenie człowieka niewrażliwego na infekcję wirusem HIV. Zresztą tacy ludzie
w populacji są, ponieważ kilka procent nosi mutację, która daje
im całkowitą niewrażliwość. Jednego człowieka udało się w ten
sposób całkowicie wyleczyć.
JT-R: Jak to możliwe?
PG: Pewien mężczyzna zarażony wirusem HIV musiał przejść
operację przeszczepu szpiku i okazało się, że dawca był
właśnie nosicielem tej mutacji. Uzyskawszy szpik z mutacją,
otrzymał także całkowitą odporność na wirusa HIV. Możemy
więc sobie wyobrazić, że wyizolujemy komórki chorego, zmienimy w nich ten jeden gen, wyhodujemy odpowiednią liczbę
komórek i przeprowadzimy autoprzeszczep. Pierwsze sukcesy
już są, np. przeszczep skóry ze skorygowanym genem u chłopca chorego na wyjątkowo ciężką i nieprzyjemną w objawach
genetyczną chorobę autoimmunologiczną. Czyli możemy
zmieniać (i w jakimś sensie poprawiać) człowieka dzięki modyfikacji jego genów. Lecz nie jesteśmy w stanie stworzyć
od podstaw nowego, ze z góry określonym zestawem cech
na zamówienie. Na takiego nadczłowieka musimy jeszcze
długo poczekać.
JT-R: A wracając do twojej pracy?
PG: W moim laboratorium zajmuję się funkcjonowaniem
DNA mitochondrialnego. O mitochondriach już trochę mówiliśmy. Fascynują mnie one dlatego, że są pamiątką po chyba najbardziej przełomowym wydarzeniu w ewolucji na Ziemi. Wtedy
właśnie, z prostych komórek typu bakteryjnego, powstały złożone komórki typu eukariotycznego. Jeśli ktoś jeszcze coś pamięta ze szkoły, to ludzka komórka różni się tym od bakteryjnej,
że jest labiryntem, pełnym pęcherzyków i rozmaitych struktur.
Taki układ wewnętrzy komórki ukształtował się właśnie w ten
sposób, że prostsze komórki typu bakteryjnego połączyły się
tworząc superorganizm – superkomórkę. I pamiątką po jednej z tych dawnych komórek są właśnie mitochondria, które
dwa miliardy lat temu były bakteriami. Z genomu tych prabakterii pozostał maleńki fragment, który nie jest już w stanie
funkcjonować samodzielnie, wymaga współpracy z genomem
komórkowym. Mnie interesuje właśnie ta współpraca i to, jak
ona ewoluuje. To się dzieje trochę jak w tangu, gdy jeden zrobi krok, drugi także musi zrobić krok, żeby wszystko do siebie
pasowało i zgodnie działało. Owe mechanizmy współpracy są
bardzo istotne, mogą nawet napędzać ewolucję, powodować
powstawanie odrębnych gatunków. Obserwuję to w swojej
pracy na drożdżach.
JT-R: Twoja żona, jak i Ty, jest genetykiem. Wasza córka chciałaby pójść w ślady swoich rodziców?
PG: Na razie nie. Owszem, interesuje się przyrodą, lubi zwierzęta. Jednak dziedziczenie zainteresowań zdarza się raczej
rzadko. Wspaniałe jest to, że każdy jest innym człowiekiem
i może mieć pasje, których najbliżsi by się nie spodziewali. Karolinka bardzo pięknie maluje. Może pójdzie w tym kierunku?
JT-R: A twoje pasje, oprócz pracy oczywiście?
PG: Mam ich kilka, doskwiera mi tylko brak czasu, by się
nimi zajmować. Moją wielką pasją od bardzo dawna jest
żeglarstwo. Uprawiam je od czasów szkolnych i studenckich.
Co roku staram się spędzić chociaż dwa tygodnie pod żaglami – czy to na jeziorach, czy to na morzu. Lubię też bardzo spo-
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glądać w gwiazdy. Obserwować ptaki, podglądać przyrodę.
Lubię też fotografować.
JT-R: Śledzisz doniesienia na temat ciekawych zjawisk
na niebie? Czeka nas coś ciekawego wiosną lub latem?
PG: Na naszej szerokości geograficznej nic tak spektakularnego jak zaćmienie Księżyca w najbliższych miesiącach się nie
wydarzy. Warto jednak pamiętać o meteorach – najbardziej
znane są perseidy, których maksimum widujemy na niebie
w połowie sierpnia.
JT-R: Tak zwane spadające gwiazdy.
PG: One są najbardziej znane, bo ciepłe, letnie noce sprzyjają
przebywaniu na zewnątrz i obserwacjom nieba. Lecz meteory możemy podziwiać także w listopadzie i zimą. Zimowe
niebo zresztą jest bardzo piękne, bo powietrze jest wtedy
zwykle bardziej przejrzyste. Kiedyś, kiedy zaczynałem zabawę w poznawanie nieba, posługiwałem się jedną wydrukowaną obrotową mapą nieba. Teraz jest to dużo prostsze, bo
w każdym smartfonie można mieć program, który zidentyfikuje i pokaże każdą gwiazdę i gwiazdozbiór. Teraz głównie bawię
się w wyszukiwanie obiektów, które nie jest łatwo zobaczyć,
np. mgławic czy galaktyk.
JT-R: A obserwacje ptaków? Zapisujesz, które już widziałeś?
PG: Nie mam odruchu kolekcjonerskiego. Cieszę się, kiedy
zaobserwuję gatunek, którego wcześniej nie widziałem, ale
nie chodzę z listą i nie odhaczam zdobyczy jak niektórzy ornitolodzy amatorzy.
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foto: archiwum prywatne

JT-R: A najbardziej jesteś dumny, że udało ci się zobaczyć…?
PG: Pomurnika w Tatrach, bo to nie tylko jeden z najpiękniejszych naszych ptaków, ale też bardzo rzadki okaz. ■
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ACH ŚPIJ,
KOCHANIE
Tekst: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska

Zbuntowany, a na dodatek niewyspany nastolatek
przypomina tykającą bombę zegarową. Jak ją rozbroić, by nie wysadzić domu w powietrze? Uzbroić
się w cierpliwość i wspólnie wyregulować ten zegar.
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Nieprzespane noce, pobudki o trzeciej nad ranem, walka o to, żeby dziecko zasnęło o sensownej godzinie – takie
wspomnienia są zapisane w pamięci każdego rodzica, który
próbował kiedykolwiek okiełznać sen niemowlaka. I wreszcie
nadchodzi ulga. Nie na długo, jak się okazuje. Od jedenastego roku życia faza snu stopniowo się przesuwa i kiedy nasze
podrośnięte dziecko wkracza w okres dojrzewania, zegar
znowu zaczyna wariować. Niemal połowa matek i ojców obserwuje u nastolatków zaburzenia snu.
Dziecko przychodzi zmęczone ze szkoły i ucina sobie przedłużającą się drzemkę, a kiedy zachodzimy w głowę, czy
położyło się już na noc, zrywa się o dwudziestej czwartej
i krąży po domu niczym wampir. Albo w ogóle nie czuje
zmęczenia i jest aktywne do pierwszej w nocy. Żadna siła nie
jest w stanie zapędzić go do łóżka. I żadna siła nie jest także
w stanie go z tego łóżka rano wyciągnąć.
Niektóre nastolatki zaczynają mieć lęki nocne, proszą, żeby nie
gasić im światła, a nawet przychodzą do łóżka rodziców. Przewracają się z boku na bok, nie mogąc zasnąć. Czy to normalne
zachowanie w tym wieku?

HORMONY SNU KONTRA RODZICE
„Jeśli chodzi o zaburzenia snu, to okres nastoletni z założenia jest tym czasem, kiedy testuje się tak zwaną normę”
– zaznacza Anna Kaplińska-Struss, terapeutka dziecięca i młodzieżowa związana z Ośrodkiem Regeneracja i Mazowieckim
Centrum Neuropsychiatrii. „Potrzeba snu u nastolatka i dorosłego jest zupełnie inna, choćby dlatego, że inaczej funkcjonują
mózg i układ hormonalny. Kiedy my padamy z nóg o godzinie
21, nastolatek dopiero się rozkręca”.
Głównym sprawcą zamieszania jest melatonina, zwana hormonem snu. To ona „nastawia” zegar biologiczny człowieka.
I ona wymusza przesunięcie wskazówek – o mniej więcej dwie
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godziny – na nastoletnim organizmie, co powoduje senność dopiero około północy. Podczas gdy u dorosłego najmocniejszy
sen trwa między godziną 24 a 3 nad ranem, nastolatek najgłębiej śpi pomiędzy 3 a 6 rano. Budzimy go więc niemal w środku nocy! Biologia działa przeciwko szkole i rodzicom (albo to my
działamy przeciw biologii) – dojrzewający organizm potrzebuje
w tym okresie, jak dokładnie wyliczono, dziewięciu godzin
i piętnastu minut snu, żeby zregenerować siły niezbędne do intensywnego wzrostu. „Sprawy układu hormonalnego to jedna rzecz, a druga, jaka się za tym kryje, występuje na poziomie
emocjonalnym, a jest nią sprawdzanie i przesuwanie granic”
– mówi Anna Kaplińska-Struss.
„Można wręcz powiedzieć, że w okresie adolescencji układ
hormonalny wspiera ten proces. A po co się przesuwa granice? Żeby sprawdzić, na ile mnie stać. Co mogę? Kim jestem?
Ile i czego potrzebuję? Ile snu, jedzenia, relacji? W ten sposób
tworzy się osobowość nastoletnia. Człowiek chce doświadczyć
tego, o czym «starzy» mówią, że nie wolno. A skoro mówią
«kładź się spać», to ja właśnie zrobię na odwrót, żeby sprawdzić, na ile to moje «ja» jest silne i zniesie opór. Będę tą jedyną
osobą, która kładzie się do łóżka po godzinie 12, śpi sześć
godzin i jej to nie szkodzi. Wszystko, co się dzieje wokół łóżka,
może być formą buntu”.

KWADRATURA KOŁA
Skoro już wiemy, że mamy do czynienia z kwadraturą koła,
to znaczy hormony dezorganizują rytm dobowy, ale czas eksperymentowania jest istotny z punktu widzenia prawidłowego rozwoju, pytanie brzmi: co dalej? Jak pogodzić biologiczną
konieczność z faktem, że świat jest urządzony pod chronotyp
dorosłego człowieka?
Po pierwsze, starać się przemówić do rozsądku nastolatka,
czyli przybliżyć mu od naukowej strony, jak działa teraz jego organizm. Można obejrzeć razem na YouTubie film, np. From
A to ZZZZS: what teens need to know about sleep albo podejść
do zagadnienia bardziej rozrywkowo i zrobić w internecie test:
Jaki jest twój chronotyp snu. „Oni naprawdę często nie wiedzą, co się z nimi dzieje, czego chcą, nie mają siły. Młody człowiek w okresie dojrzewania jest dużo bardziej zmęczony niż
kiedykolwiek” – zauważa Magdalena Śniegulska, psycholog
z SWPS, z którą rozmawiałam na temat dojrzewania dziewcząt.

OKIEM SPECJALISTY
„Najtrudniejszy jest etap przejścia, kiedy ten młody człowiek
już nie odnajduje się w świecie dziecięcym, a jeszcze nie odnalazł się w kulturze nastolatków”.
Po drugie, rolą rodzica jest pomóc zagubionemu nastolatkowi i nadać jakąś strukturę planowi dnia. Uregulować sen
nawet wówczas, gdy jest on sabotowany. „Umówmy się, że
jeden wieczór w weekend, na przykład z piątku na sobotę,
możesz iść w tany na całą noc. Ale kiedy masz klasówkę
lub zbliża się egzamin, to przestrzegamy zasady, że potrzebujesz realnie tych dziewięciu godzin i piętnastu minut
snu w ciągu doby” – radzi Anna Kaplińska-Struss. Zmęczonym
uczniom poleca uczenie interwałowe, które polega na tym,
że się robi przerywniki na relaks czy sen. „Można zarwać całą
noc na «zakuwanie» i nic nie zapamiętać, a można w systemie
nauka po południu, półgodzinna drzemka (w tym 10 minut
na wybudzenie), znowu nauka, sen nocny i pobudka o szóstej,
przyswoić wiedzę dużo łatwiej” – zauważa terapeutka. Bycie
„strażnikiem snu” zadziała, jeśli rodzic będzie konsekwentny,
jednak nie srogi i karzący. Dom to nie więzienie o zaostrzonym
rygorze. Dlatego warto podkreślić dziecku, że wyznacza się te
zasady z miłości, z potrzeby zaopiekowania się, poczucia odpowiedzialności za kochaną osobę.
Po trzecie wreszcie, jeśli sen nadchodzi z trudem, pomóżmy
go przywołać. Można położyć się obok dziecka, puścić spokojną muzykę, dowiedzieć się przy okazji, czego chętnie teraz słucha. Muzyka to w ogóle pomost do utrwalenia (odbudowania)
kulejących relacji międzypokoleniowych. Do samego snu najlepsza jest jednak cisza, bo nie angażuje mózgu. Niektórym
dzieciom (raczej córkom niż synom) może spodobać się masaż.
Spokojna rozmowa, kąpiel, książka w wersji papierowej (dlaczego taka – o tym zaraz), szklanka mleka, ciemność i dobrze
wywietrzony pokój są sprzymierzeńcami odpoczynku. Idealnie
byłoby w ciągu dnia (ale nie przed samym snem) mieć czas
na sport. Nocnym markom dobrze zrobi joga i zakaz jedzenia po 19, przynajmniej ciężkostrawnych potraw.

ZŁODZIEJE SNÓW
O ile nie mamy wpływu na biologię, o tyle mamy wpływ na inne
czynniki, którym warto poświęcić uwagę, „regulując” nastolatkowy sen. Są to przede wszystkim urządzenia elektroniczne.
Tablet, komputer, czytnik ebooków bądź telefon komórkowy
emitują światło, które „oszukuje” mózg. Ten zaś, myśląc, że
jest dzień, wstrzymuje produkcję melatoniny i wysyła fałszywy
sygnał – „jeszcze nie pora na sen”. Norwegowie z Centrum
Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Bergen zapytali
10 tysięcy 16-19-latków o to, jak często w ciągu dnia korzystają z komputerów, smartfonów, itp. Ci, którzy używali tych
urządzeń na godzinę przed snem, mieli większy problem
z zaśnięciem. Zajmowało im ono około sześćdziesięciu minut
(norma to o połowę krócej). Korzystanie z elektroniki przez więcej niż cztery godziny dziennie jeszcze bardziej wydłuża czas
zasypiania. Osoby multimedialne, sięgające po różne rodzaje
sprzętów, jak wykazały badania naukowców, spały najgorzej.
Dlatego idealnie byłoby na dwie-trzy godziny przed położeniem się do łóżka zrezygnować z patrzenia w monitor. Oglądanie wieczorem seriali na Netfliksie, które niosą duży ładunek
emocji, również utrudnia wyciszenie. Na to nakładają się przeładowane programy, niepokoje szkolne, nieporozumienia towarzyskie. Komputery i smartfony to złodzieje snów. Najlepiej
trzymajmy je z dala od sypialni dzieci, bo będą skutecznie
burzyć wypracowany wspólnie rytuał zasypiania.

„Pozostawiony w pokoju telefon kusi. Zaufać dziecku, że
będzie spało i go nie uruchomi, to jak zostawić łasucha obok
pięknie nakrytego stołu z tortem i powiedzieć: nie ruszaj tego”
– mówi Anna Kaplińska-Struss. „Rodzice śpią, przekonani, że
wszystko jest OK, a dziecko hula po sieci, w najlepszym przypadku oglądając seriale dla młodzieży”.
Lista konsekwencji niedoboru snu jest długa. To nie tylko,
o czym już była mowa, destabilizacja rytmu dnia całej rodziny.
To także trudności z koncentracją na lekcji, gubienie rzeczy,
zapominanie o tym, co się gdzie położyło. Rozdrażnienie wynikające z niewyspania przekłada się na trudności z nauką i psuje
relacje – z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami. Nastolatek
staje się płaczliwy, agresywny. Niedospanie przekłada się
na pogorszenie stanu skóry, bóle głowy, a nawet migreny. Nierzadkie są zaburzenia odżywiania i depresje. Badania Susan
Redline z Uniwersytetu w Cleveland wykazały, że dorośli śpiący
mniej niż sześć godzin na dobę są bardziej narażeni na nadciśnienie tętnicze. Okazuje się, że to samo dotyczy nastolatków.

JAK NA SURVIVALU
Wyznaczanie granic snu dorastającemu dziecku jest wyzwaniem i wielu rodziców rezygnuje z tej roli. To frustrujące widzieć
wściekłego nastolatka, który protestuje: „Jeszcze jeden odcinek, jeszcze pięć minut gry, jeszcze muszę odpisać Basi, Oli,
Maćkowi…”. Cóż, kiedy innej drogi nie ma.
Frances Elizabeth Jensen, neurolożka z University of
Pennsylvania była już tak wyczerpana wybrykami swoich
synów, że napisała książkę zatytułowaną „Mózg nastolatka.
Jak przetrwać dorastanie własnych dzieci”, (Wydawnictwo W.A.B., 2016). To rodzaj przewodnika dla rodziców, którzy
z niepokojem stwierdzają, że dojrzewający człowiek uczynił
z ich życia obóz survivalowy. Zdaniem Jensen poddanie mózgu nastolatka wnikliwej analizie pozwoliło jej zdystansować
się od sytuacji, uzbroić w cierpliwość i zminimalizować swoje
oczekiwania. Brytyjski dziennik „The Guardian” zamieścił
na swoich łamach najczęściej powtarzające się dylematy rodziców i poprosił, by autorka książki udzieliła na nie odpowiedzi.
Jedno z pytań brzmiało: „Dlaczego mój nastolatek nie kładzie
się spać, a rano nie mogę go dobudzić?”. Jak u wielu ssaków,
nawyki senne zmieniają się w tym czasie, odpowiedziała Frances Elizabeth Jensen i zaproponowała, by przemyśleć, czy
w tym wieku nauka nie powinna rozpoczynać się o późniejszej
porze. Brzmi utopijnie, ale jeszcze w 2014 roku, gdy książka pojawiła się na rynku, o to samo apelowało Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatryczne (American Academy of Pediatrics,
AAP), alarmując, że większość nastolatków nie przesypia nawet
ośmiu godzin na dobę.
Uwagę wzięły sobie do serca władze w Seattle i przeprowadziły roczny eksperyment – ustaliły godzinę rozpoczęcia lekcji na 8.45. Wnioski z badania opublikowano na łamach
„Science Advances”. Wynika z nich, że dzięki temu niewielkiemu przesunięciu nastolatki spały o pół godziny dłużej,
a ich wyniki w nauce poprawiły się o 4,5 procent. W przypadku niektórych dzieci wystarczyło to, by zdać do kolejnej
klasy. Również przedstawiciele Teensleep Project z Wielkiej
Brytanii kładą nacisk na edukację w zakresie snu, argumentując, że niewyspanie jest poważnym problemem społecznym.
Jeśli jakieś hasło ma szansę połączyć wykończonych rodziców z nastolatkami i zbudować most porozumienia między
nimi, to jest nim z pewnością apel AAP:
„Let them sleep” – „Pozwólcie im spać”.■
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Dobrej nocy
Tekst: Ewa Pągowska

Pierwsze tygodnie wiosny to czas, gdy
szczególnie warto zadbać o swój sen.
Z utęsknieniem czekaliśmy na wiosnę, ale często pierwsze spotkania z tą porą roku są dla nas dość przykre.
Nasz organizm reaguje na przesilenie wiosenne (nagłą
zmianę temperatury, większe nasłonecznienie i wydłużenie dnia) całym zespołem objawów – czujemy się senni,
zmęczeni, mamy gorszy nastrój. Spada nam odporność.
Jeśli cierpimy na choroby przewlekłe, w tym okresie może
dojść do ich zaostrzenia. Dodatkowo przejście na czas
letni jest swego rodzaju szokiem dla organizmu. Lekarze
radzą więc, by o tej porze roku szczególnie zadbać o dietę,
być aktywnym fizycznie, spędzać więcej czasu na świeżym
powietrzu, a przede wszystkim zwolnić – nie zapominać
o wypoczynku i dobrze się wysypiać. Brak snu ma bowiem
fatalny wpływ na cały organizm, a najszybciej odbija się
na tych układach lub narządach, które są najsłabsze. Niedosypianie wczesną wiosną powoduje osłabienie i tak już
osłabionego organizmu. Jak więc zadbać o dobry sen?
Oto podpowiedzi.

Wiek i geny

Liczba godzin snu, których potrzebujemy, by w pełni się
zregenerować, jest uwarunkowana genetycznie. Dla jednych więc może to być 6 godzin, a dla innych optimum
to 9 godzin snu. Między bajki należy jednak włożyć wszelkie
opowieści o tym, że są osoby, które śpią po 4 godziny
na dobę i czują się świetnie. To zdecydowanie za mało!
Oczywiście, przez pewien czas można funkcjonować
w miarę dobrze, śpiąc niewiele. W końcu jednak odczujemy
negatywne skutki zarywania nocy. Najczęściej osobie dorosłej wystarcza 7 godzin snu. Ale uwaga! Chodzi o czas,
który przesypiamy, a nie o czas, który spędzamy w łóżku.
Niby jest to oczywiste, ale jak twierdzą specjaliści zajmujący
się zaburzeniami snu, wiele osób nie ma świadomości, ile
naprawdę śpi. Niektórzy więc dziwią się, że są niewyspani,

chociaż w rzeczywistości mają pełne prawo się tak czuć,
bo na przykład przez większość czasu spędzonego w łóżku,
przeglądali wiadomości w telefonie czy po prostu próbowali zasnąć.
Osoby starsze potrzebują snu mniej, młodzież i dzieci – więcej. Najważniejsze jednak jest zaakceptowanie faktu, że nie
da się przestawić swojego organizmu i sprawić, by zaczął
potrzebować mniej snu. Wszelkie próby zmuszenia go do tego, mogą prowadzić do zaburzenia rytmu dobowego. Po kilku zarwanych nocach jesteśmy tak zmęczeni, że zasypiamy
po południu albo w weekend wstajemy bardzo późno, więc
w nocy długo nie możemy zasnąć i powstaje błędne koło.

Moc światła

Jeśli chcemy uregulować swój rytm dobowy, powinniśmy
przede wszystkim zadbać o to, by wstawać zawsze o tej samej porze. Lepiej więc nie odsypiać zaległości w weekendy.
Ostatecznie w sobotę i niedzielę możemy przestawić budzik
na godzinę później, ale to maksimum. Tuż po obudzeniu dobrze jest jak najszybciej „złapać” naturalne światło (koniecznie więc rozsuwamy zasłony!) i zadbać o to, by przez cały dzień
mieć do niego dostęp. Warto więc postarać się, by w pracy
mieć miejsce przy oknie, a jeśli już musimy długo przebywać
w pomieszczeniu, w którym jest tylko sztuczne oświetlenie,
w czasie przerwy wyjdźmy na krótki spacer lub pokonajmy
choć część drogi z pracy na piechotę. To bardzo ważne,
bo światło to jeden z tych elementów naszego otoczenia,
które mają największy wpływ na cykl dobowy. Im bliżej pory
snu, tym bardziej powinniśmy ograniczać jego dopływ,
bo hamuje uwalnianie melatoniny zwanej hormonem snu.
Zasypianie utrudnia zwłaszcza tak zwane niebieskie światło emitowane przez ekrany komputerów, smartfonów lub
telewizorów. Najlepiej więc byłoby przez 3 godziny przed
pójściem spać trzymać się od tych urządzeń z daleka. W dzisiejszych czasach jednak wyjątkowo trudno to zrealizować,
więc eksperci radzą, by nie korzystać z nich przynajmniej
godzinę przed snem. Kiedy już kładziemy się do łóżka,
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To, co się dzieje w naszym umyśle,
zwłaszcza wieczorem, ma ogromny
wpływ na nasz sen. Dlatego ważne
jest, by nauczyć się technik radzenia sobie ze stresem, a wszelkie
trudne rozmowy oraz pracę wymagającą wysiłku umysłowego przesunąć na wcześniejszą porę.

w sypialni powinno być zupełnie ciemno. Jeśli zamierzamy
poczytać przed snem, zapalmy tylko małą lampkę, która daje
ciepłe światło. Najlepiej jednak traktować łóżko wyłącznie
jako miejsce do spania i uprawiania seksu.
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Sport

Nie ma wątpliwości, że aktywność fizyczna to sprzymierzeniec
snu. Zalecenia co do tego, jak i kiedy trenować, by dobrze wypocząć w nocy, trochę się jednak od siebie różnią. Najczęściej
można usłyszeć od specjalistów, że idealne są umiarkowane
ćwiczenia wykonywane 3-5 razy w tygodniu, ale niektórzy
twierdzą, że lepsze efekty daje 30 minut codziennej aktywności. Za optymalną porę treningu zwykle uważa się późne
popołudnie. To, co wymaga dużego wysiłku, na przykład
długi jogging, spinning czy crossfit, lekarze najczęściej radzą
zakończyć 3 godziny przed pójściem spać. Potem można oddawać się kojącym aktywnościom jak tai-chi bądź joga. Są
jednak badania przeprowadzone na osobach w wieku 19-20
lat, których wyniki pokazują, że forsowne ćwiczenia wykonywane późnym wieczorem (zakończone jednak 1,5 godziny przed
pójściem spać) owocują szybszym zaśnięciem i głębszym
snem. Wygląda więc na to, że najlepiej samodzielnie poszukać
optymalnego wzoru na własny trening, obserwując uważnie
swój organizm.

Używki i dieta

Niebagatelny wpływ na nasz sen mają także jedzenie i używki.
Zasada jest prosta – im bliżej pory snu, tym bardziej powinniśmy je ograniczać. Nie musimy rezygnować z posiłku tuż
przed pójściem do łóżka pod warunkiem, że jest to jakaś
mała przekąska. Większe dania, zwłaszcza te ciężkostrawne
powinno się spożywać nie później niż 3 godziny przed snem.
Poranek to czas, kiedy możemy sobie pozwolić na kawę, mocną herbatę, a nawet energetyzujący napój (chociaż oczywiście
lepiej z nich całkowicie zrezygnować). Potem jednak warto ich
unikać, ponieważ ich pobudzające działanie może utrzymywać
się nawet 12 godzin. Sen zaburzają też papierosy i alkohol.
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Z tym ostatnim wiąże się mit, że mała jego ilość pomaga zwalczyć bezsenność. Wprawdzie alkohol może ułatwić zasypianie,
ale jednocześnie sprawia, że śpimy płycej, wybudzamy się zbyt
wcześnie i nie możemy ponownie zasnąć. Nie mówiąc już o tym,
że leczenie alkoholem problemów ze snem to prosta droga do uzależnienia. Na cenzurowanym są też środki nasenne.
O ich dawkowaniu i okresie przyjmowania powinien wyłącznie
decydować lekarz. Specjaliści często jednak najpierw radzą
wypróbować inne metody walki z bezsennością, a farmakologię traktować jako ostateczność.

Siła umysłu

To, co się dzieje w naszym umyśle, zwłaszcza wieczorem,
ma ogromny wpływ na nasz sen. Dlatego ważne jest, by
nauczyć się technik radzenia sobie ze stresem, a wszelkie
trudne rozmowy oraz pracę wymagającą wysiłku umysłowego przesunąć na wcześniejszą porę. Specjaliści radzą także, by
wtedy, gdy jesteśmy pobudzeni emocjonalnie, nie kłaść się od
razu spać, nawet jeśli przyszła nasza pora, tylko poświęcić około godziny na zajęcie, które nas wyciszy. W przeciwnym razie
możemy mieć problem z zaśnięciem. Jednym z największych
błędów, jakie popełniamy, gdy taki kłopot już się pojawi, jest
leżenie w łóżku i czekanie na sen. Zwykle to jedynie pogarsza sytuację. Po kwadransie takich bezskutecznych prób lepiej
przejść do drugiego pokoju i do łóżka wrócić dopiero po kilkudziesięciu minutach. Warto też starać się odsuwać od siebie
myśli o tym, jak koszmarnie będzie wyglądał następny dzień,
gdy tacy niewyspani dotrzemy do pracy. Takie rozmyślania tylko nasilają problemy. Chociaż sen jest ogromnie ważny,
to jedna gorzej przespana noc na pewno nie spustoszy naszego organizmu. Paradoksalnie więc czasem, by poprawić sobie
sen w perspektywie długoterminowej i wyregulować rytm
dobowy, warto pogodzić się z tym, że nie każda noc będzie
dobrze przespana.■

OKIEM SPECJALISTY
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Choroba Parkinsona
Tekst: Michał Fiedorowicz

Chorowali na nią George H.W. Bush, Muhammad Ali, Salvador Dalí i papież Jan Paweł II.
Osoby cierpiące na chorobę Parkinsona potrzebują zrozumienia i wsparcia.
11 kwietnia przypada Światowy Dzień Choroby Parkinsona.

„Odkąd się dowiedziałem o chorobie, żyję pełnią życia.
Wciąż robię rzeczy, które lubię. Niektóre symptomy
mogą być straszne, cierpi osoba chora oraz jej rodzina.
Wiem. Ale wiem też, że ważne jest nie dać się przezwyciężyć przez strach. To najgorsze, co może się zdarzyć,
a przecież wciąż jest wiele rzeczy, które można robić.
Usłyszysz taką diagnozę – ruszaj się!” – takie przesłanie przekazał innym chorym amerykański aktor Alan
Alda, znany z roli Benjamina Franklina „Hawkeye” Pierce’a (Sokole Oko) w serialu komediowym „M*A*S*H”.
83-letni dziś aktor, u którego chorobę Parkinsona zdiagnozowano ponad cztery lata temu, mówiąc o swojej
chorobie podkreślał, że nadal trzy razy w tygodniu chodzi na lekcje boksu i dwa razy w tygodniu gra w tenisa.
Esej Jamesa Parkinsona
Po raz pierwszy w sposób naukowy opisał „drżączkę poraźną”
londyński lekarz, geolog i działacz polityczny James Parkinson.
W opublikowanym ponad 200 lat temu eseju opisywał objawy
występujące u sześciu swoich pacjentów: mimowolne drżenie
przy osłabionej sile mięśni, problemy z utrzymaniem postawy
ciała. Przyczynę tej choroby mylnie upatrywał w uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Sześćdziesiąt lat później choroba, którą opisał James Parkinson została nazwana od jego nazwiska,
a w dzień jego urodzin, 11 kwietnia, obchodzony jest Światowy
Dzień Choroby Parkinsona.
Przyczyny, dla których u niektórych osób rozwija się choroba Parkinsona pozostają nieznane. U większości pacjentów choroba występuje „spontanicznie”, czyli z nieznanej
przyczyny. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek, ponad
80% chorych to osoby po 65 roku życia. Wraz ze starzeniem
się społeczeństwa, można się więc spodziewać wzrostu liczby chorych na Parkinsona. Obecnie jest ich w Polsce około
100 tys., a każdego roku rozpoznaje się nawet 8 tys. nowych
przypadków tej choroby.

Choroba Parkinsona jest jedną z tzw. chorób neurodegeneracyjnych, czyli schorzeń, w których dochodzi do postępującej
i nieodwracalnej degeneracji i śmierci komórek nerwowych.
W przeciwieństwie do demencji takich jak choroba Alzheimera, w parkinsonizmie upośledzeniu ulegają przede wszystkim
funkcje ruchowe. Do degeneracji komórek nerwowych dochodzi głównie w obrębie tzw. istoty czarnej – struktury w mózgu,
w której występują neurony produkujące neuroprzekaźnik
dopaminę.

Diagnoza
„Parkinson – powiedziała pani doktor, ledwo zdołałem przejść
kilka kroków i od tej chwili, (...) nic nie było tak jak przedtem. (...)
zrazu uwierzyłem, że jakoś się pogodzimy, nie potraktowałem
go z należytą powagą. A on i przedtem, jak teraz widzę, dawał
o sobie znać. Najpierw delikatnie, potem coraz bardziej natarczywie. (...) Usiłowałem nie zwracać na parkinsona uwagi, ale
on sam domaga się, żeby o nim nie zapominać. Czasem palce,
którymi ściskam długopis, gną się i zamiast notatek po rozmowie zostaje mi czarna kreska. Czasem kończyna, którą jeszcze
przed chwilą ruszałem całkiem raźnie, odmawia posłuszeństwa,
jakby jej nie było. Czasem nogi miękną, jakby były z waty. Pół
biedy, kiedy się idzie, najwyżej przechodnie popatrzą z odrazą,
jak w samo południe zataczam się. Gorzej, kiedy prowadzę samochód. Trzeba zwolnić, zjechać na bok i szukać bezpiecznej
zatoczki” – tak swoje zmagania z chorobą opisywał wybitny
reporter i publicysta w opublikowanym w 2002 r. w „Polityce”
tekście O chorobie Parkinsona z pierwszej ręki. Dwa lata później reporter wycofał się z życia publicznego, zmarł osiem lat
później.
Proces diagnostyczny w przypadku podejrzenia choroby
Parkinsona może być trudny i długotrwały. Nowe rozwiązania technologiczne, które są obecnie testowane, mogą
w przyszłości usprawnić diagnozowanie nowych przypadków,
monitorowanie postępów choroby oraz sprawdzanie, czy pacjent ma dobrze dobraną dawkę leków.
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Jednym z takich projektów jest aplikacja opracowana przez naukowców z Aristotle University w Salonikach. Projekt i-PROGNOSIS (od angielskich słów Intelligent Parkinson
eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS)
ma na celu opracowanie aplikacji pozwalającej na wczesne
wykrywanie objawów parkinsonizmu. Aplikacja, która jest już
testowana w Grecji, Niemczech, Portugalii i w Wielkiej Brytanii,
analizuje głos użytkownika w trakcie rozmów telefonicznych,
„stabilność chwytu” telefonu oraz sprawność pisania na klawiaturze. W końcowej wersji aplikacji twórcy planują uwzględnić
analizowanie kolejnych danych: przebytych odległości i mimiki twarzy na zdjęciach. Badacze udoskonalają teraz algorytmy
analizowania danych. Aplikacja, w przypadku wykrycia zachowań wskazujących na objawy parkinsonizmu, będzie doradzać
użytkownikom konsultację z lekarzem.

„Pogodna rezygnacja” czy depresja?
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„Przychodzi czas pogodnej rezygnacji. Już nie pojadę za granicę ani na wakacje, w domu czuję się pewniej. Już nie przypnę
nart, nie skoczę do wody, nie będę gonił autobusu. (...) Przyjdzie
czas, że i z pisania trzeba będzie zrezygnować” – podsumowywał Andrzej K. Wróblewski. W przypadku większości chorych
trudno mowić o „pogodnej rezygnacji” – analiza, której wyniki opublikowało pismo „Neurology”, wykazała, że w porównaniu z ludźmi zdrowymi chorzy na parkinsona na każdym etapie
badań częściej cierpieli na depresję, lęki, odczuwali zmęczenie
i apatię. Zespół z University of Pennsylvania School of Medicine
w Filadelfii przeprowadził badania wśród 423 pacjentów z nowo zdiagnozowaną chorobą Parkinsona, którzy nie byli wcześniej leczeni na to schorzenie oraz wśród 193 zdrowych osób.
Ich stan zdrowia śledzono przez kolejne dwa lata. W tym czasie
zbierano dane na temat ich sprawności intelektualnej oraz występowania objawów depresji, psychozy, apatii, zmęczenia,
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zaburzeń lękowych, zaburzeń kontroli impulsów oraz problemów ze snem. Na początku badań 14 proc. chorych na parkinsona miało depresję, podczas gdy w grupie osób zdrowych
odsetek ten wyniósł 6,6 proc. W kolejnych miesiącach wśród
osób z chorobą Parkinsona częstość depresji wzrosła do
16 proc., nasilała się również apatia i ataki psychozy (w grupie
kontrolnej częstotliwość występowania depresji spadała).
Co gorsza, jak pokazują badania naukowców z Northwestern
University w Chicago, depresja u chorych na Parkinsona wciąż
jest za rzadko leczona (praca opublikowana w „Journal of
Parkinson’s Disease” analizuje dane 7 tys. chorych, zebrane
przez National Parkinson’s Fundation). Wedug ich danych,
tylko jednej trzeciej chorych z silnymi objawami depresyjnymi zapisano leki przeciwdepresyjne przed rozpoczęciem
badania. Jeszcze mniejszy odsetek skorzystał z porady
specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. „Istnieją psychologiczne powody mogące tłumaczyć, dlaczego u osób,
u których zdiagnozowano chorobę neurodegeneracyjną,
taką jak na przykład choroba Parkinsona, może rozwinąć się
depresja” – skomentował dr Daniel Weintraub, główny autor
artykułu w piśmie „Neurology”. Podkreślił jednak, że sam proces chorobowy może powodować zaburzenia nastroju.
Nie drżenie rąk, ale właśnie depresja jest jednym z pierwszych objawów choroby. „U pacjentów pojawiają się objawy
depresji i zaburzenia lękowe nawet na 10 lat przed rozwojem
choroby Parkinsona” – mówi prof. David Burn z University of
Newcastle, założyciel brytyjską fundację Parkinson’s UK. Tak
było w przypadku zmarłego w sierpniu 2014 r. aktora Robina Williamsa. Aktor, który popełnił samobójstwo, od wielu lat
zmagał się z ciężką depresją, lękami oraz uzależnieniem od
alkoholu i narkotyków. Krótko przed śmiercią zdiagnozowano u niego wczesne stadium choroby Parkinsona.
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Zastrzyk dopaminy
Najczęściej stosowana w leczeniu farmakologicznym jest lewodopa, aminokwas, będący prekursorem dopaminy uzupełniającym endogenną dopaminę w mózgu, której brak stanowi istotę
choroby Parkinsona. Podawanie leku zmniejsza nasilenie spowolnienia, sztywności, poprawia ogólną sprawność chorego.
Niestety z czasem dawki leku trzeba zwiększać. U niektórych
chorych dochodzi do rozwoju powikłania tzw. zespół dysregulacji dopaminergicznej. Chory odczuwa euforyzację jak
po środku pobudzającym, ale też często ma nasilone ruchy mimowolne o charakterze pląsawicy. Może to powodować także
halucynacje, niepokój oraz pobudzenie – objawy te, pacjent
lub jego rodzina, powinni jak najszybciej zgłosić lekarzowi.

ności fizycznej, jak i trzy do czterech lat później, a skany
mózgu wykonano po dziewięciu latach. Większa aktywność
fizyczna pozwalała przewidywać większą objętość istoty szarej
dziewięć lat później: im dłuższe dystanse były pokonywane
podczas spacerów, tym większa okazywała się objętość mózgu.
Efekty zaobserwowano przede wszystkim w przedczołowych
i skroniowych jego obszarach, w tym w hipokampie. Większa objętość tych obszarów wiązała się z mniejszym ryzykiem
wystąpienia otępienia czy łagodnych zaburzeń poznawczych”
– pisze prof. Elkhonon Goldberg w książce Fitness mózgu.

„Rehabilitacja, uwzględniająca indywidualne potrzeby i aktualny stan zdrowia pacjenta, jest niezbędna na każdym etapie
rozwoju choroby” – podkreślił w wypowiedzi dla PAP kierownik
kliniki i prezes Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych prof.
Parkinsonik musi się dużo
Andrzej
Bogucki
podczas
konferencji
zorganizowanej
ruszać. Lekarzy nie obchodzi,
przez Klinikę Chorób Ukłaże wkładanie skarpetek trwa
du Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
kwadrans, butów dziesięć minut,
w
2014r.
W
konferenpłaszcza drugie dziesięć i właściwie
cji wzięło udział ok. 160
zanim jesteś gotowy do wyjścia,
neurologów, specjalistów rehabilitacji i fizjoterapeutów.
pora już wracać.

Inną grupą leków są tzw.
agoniści dopaminy, mają one
dłuższy niż lewodopa czas
działania – najnowszą na rynku postacią leku z tej grupy jest
rotygotyna – w postaci plastra naklejanego raz na dobę.
W zaawansowanych postaciach można skorzystać z tzw.
głębokiej stymulacji mózgu lub
tzw. terapii infuzyjnych, polegających na dojelitowym
podawaniu lewodopy lub
podskórnym podawaniu apomorfiny. Głęboka stymulacja mózgu (deep brain stimulation
– DBS) polega na umieszczeniu w odpowiedniej strukturze
mózgu elektrod, które połączone są przewodem z umieszczonym pod skórą na klatce piersiowej stymulatorem. Jest
to dostępna w Polsce, całkowicie refundowana przez NFZ,
metoda leczenia i liczba chorych ze wszczepionymi stymulatorami DBS powoli, ale systematycznie wzrasta. Niestety, DBS
nie może być zastosowana u wszystkich pacjentów.

Ruch to zdrowie
Równie ważna jest stała rehabilitacja. „Parkinsonik musi się
dużo ruszać. Lekarzy nie obchodzi, że wkładanie skarpetek
trwa kwadrans, butów dziesięć minut, płaszcza drugie dziesięć
i właściwie zanim jesteś gotowy do wyjścia, pora już wracać.
Lepszym niż spacery wyjściem jest gimnastyka. Są specjalne
książeczki, specjalne kasety audio i wideo, a przede wszystkim
jest specjalna instruktorka Ania O., dzięki której utrzymujemy
się w jakiej takiej formie. Nie tylko fizycznej: Ania nas chwali,
kiedy się staramy, na jednej prostej nodze stoimy, drugą też
prostą wbijamy w drabinkę i rękami sięgamy kostek. (...) Wierzę,
że jesteśmy coraz sprawniejsi” – pisze Andrzej K. Wróblewski.
Richard Smeyne z Saint Jude Children’s Research Hospital
w Memphis odkrył, że rozpoczęcie programu ćwiczeń we
wczesnym okresie życia było skutecznym sposobem na obniżenie ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona w późniejszych
okresach. Bardziej intensywne ćwiczenia fizyczne okazały
się istotnie skuteczniejsze niż mniej intensywne, a każdy
rodzaj ćwiczeń był lepszy od ich braku. „W 2010 roku Kirk
Erickson wykazał, że poziomy aktywności fizycznej pozwalają
przewidzieć objętość mózgu mierzoną dziewięć lat później.
W tym badaniu najpierw zmierzono aktywność fizyczną (odległość pokonywaną tygodniowo podczas spacerów). Funkcje
poznawcze 300 uczestników badania (średnia wieku wynosiła 78 lat) oceniono zarówno w momencie pomiaru aktyw-

Jedną ze specyficznych metod
rehabilitacji w chorobie Parkinsona jest tzw. cueing. Polega on na ułatwianiu pacjentowi wykonywania ruchów przy pomocy bodźców zewnętrznych
– wzrokowych, słuchowych czy dotykowych. Zastosowanie
metody w praktyce można opisać na przykładzie chodu. Jak
wyjaśnił prof. Bogucki u chorego na Parkinsona może on być
spowolniony, następuje skrócenie kroków i pojawia się objaw „zamrożenia chodu”, np. pacjent nie może wykonać pierwszego lub drugiego kroku albo nie potrafi przejść przez drzwi.
Taka osoba drepce w miejscu lub ma uczucie, że jej stopy
„przyklejają się” do podłoża. W takich sytuacjach wystarczy
zastosowanie odpowiedniego bodźca, np. wygenerowanego przez specjalną laskę, która – po naciśnięciu przez pacjenta guzika w rękojeści – kreśli przed nim czerwoną laserową linię
na podłodze – jej przekroczenie umożliwia mu rozpoczęcie
chodu. Wśród form aktywności zalecanych pacjentom z chorobą Parkinsona można wymienić nordic walking. Wyniki badań
potwierdzają, że marsz z kijkami przynosi poprawę sprawności chodu, która utrzymuje się dłużej niż trwa sam cykl ćwiczeń.
Polecany jest także taniec oraz jazda na rowerze.
Niestety, podobnie jak w przypadku innych chorób neurodegeneracyjnych, obecnie dostępne leki mogą tylko spowolnić
przebieg choroby i złagodzić jej objawy. Natalia López-González Del Rey wraz z kolegami w opublikowanym pod koniec
2018 roku w czasopiśmie „Frontiers in Neuroanatomy”
artykule przeglądowym Advances in Parkinson’s Disease: 200
Years Later dokonują przeglądu nowych potencjalnych terapii parkinsonizmu. Wymieniają m.in. terapię komórkami macierzystymi, które mogłyby pomóc w naprawie uszkodzonych
obszarów mózgu, a także nowe sposoby podawania tzw.
czynników troficznych – naturalnie występujących w układzie
nerwowym substancji wspomagających „przetrwanie” komórek nerwowych.■
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Każdy
ma
warstwy
– wywiad z Judy Turan

Rozmawia: Grzegorz Kotoro
Zdjęcia: z archiwum Judy Turan

Judy Turan – aktorka, coach, instruktorka aktorskiej techniki Meisnera, wiceprezes fundacji
Act 4 Art im. Meisnera. Certyfikowany coach International Coaching Community od 2009 roku.
Jako aktorka współpracowała m.in. z A. Glińską, P. Passinim. M. Ślesickim, K. Rogulskim, Ł. Kośmickim, Y. Ourrack. Wyróżniona za kreację aktorską w spektaklu P. Passiniego THE HIDEOUT/Kryjówka
na Festiwalu Korczaka w Teatrze Powszechnym w Warszawie w 2015 roku. Techniki Meisnera dla
twórców uczy w Laboratorium Meisnera w Warszawie, w Warszawskiej Szkole Filmowej, Madrid
Meisner Studio oraz gościnnie na zaproszenie instytucji oraz organizacji artystycznych w kraju
i za granicą. Prowadzi sesje, warsztaty i szkolenia coachingowe dla organizacji kultury, firm i autorskich projektów z zakresu wystąpień publicznych i technik aktorskich w biznesie oraz szeroko
rozumianej komunikacji międzyludzkiej.
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Grzegorz Kotoro: „Składam się z warstw. Każda pochodzi z innego miejsca na świecie. Jestem kolażem krajobrazów, języków i kultur, to właśnie dzięki nim zyskałam głębię
i wielopłaszczyznowość odczuwania. Czuję się obywatelką
świata”. To piękne słowa, które od ciebie usłyszałem i które mnie urzekły. Judy, czy mogłabyś je rozwinąć?

GK: A czy z aktorstwem to nie jest troszeczkę tak, że
grasz siebie lub swoją wizję granego bohatera?

JT: Po latach pracy aktorskiej i nauczania tego zawodu dochodzę do wniosku, że my aktorzy zawsze gramy siebie, tylko w innych okolicznościach, w różnych kontekstach. Chodzi mi o to,
że postać zaczyna się w egzemplarzu sztuki lub scenariusza,
na papierze. To my, naszą wyobraźnią, instynktem, intelektem potrzebnym do analizy tekstu dramatycznego dajemy
tej postaci życie. I jeśli dobrze tę postać znamy, wiemy, jakie
ma motywacje, potrzeby i w jaki sposób osiąga w swoim życiu cele, to możemy stworzyć jej iluzję, ale tylko i wyłącznie
sobą. Albo aż sobą, bo jako ludzie jesteśmy bogaci.

Judy Turan: Te słowa dotyczą mojego pochodzenia, które jest
dość... różnorodne, że tak się wyrażę. Jestem pół-Węgierką,
moje córki są pół-Hiszpankami, w 1/4 Polkami, a w 1/4 Węgierkami. Część dzieciństwa spędziłam na Węgrzech i w Hiszpanii, mam rodzinę praktycznie na całym świecie. Od Chile
po Izrael. Często też zdarza mi się pracować poza Polską –
w Londynie, Madrycie, niebawem w Berlinie. Zawsze byłam
GK: Poza aktorstwem, czym jeszcze wypełniasz swój zaotwarta na różnorodność, wielokulturowość, inność. Dla mnie
wodowy czas?
granice państw i kultur są płynne, przenikają się, uzupełniają
JT: Uwielbiam pracować z ludźmi. Zarówno w teatrze, na plai tylko od nas zależy, na ile będziemy się tych granic trzymać.
nie filmowym, jak i ucząc ich, prowadząc warsztaty, robiąc
Miejsce urodzenia czy pochodzenia to dla mnie tylko punkt
coaching.
wyjścia. Resztę weryfikuje doświadczenie, nasza otwartość i naGK: Szkolisz między innymi studentów i aktorów, świat arstawienie, świadomość siebie w świecie i świata w nas. W tym
tystyczny. Czy możesz przybliżyć technikę Meisnera, którą
kontekście słowa, które przytoczyłeś, mają dla mnie też inne
propagujesz i której uczysz?
znaczenie, a mianowicie, gdziekolwiek jestem – jest mój dom.
Nie chcę przez to powiedzieć, że
JT: Przede wszystkim technikażde miejsce na ziemi w rówka Meisnera przywraca wiarę
Człowiek jest istotą złożoną,
nym stopniu wydaje mi się przyw to, że aktorstwo może być
jazne, bezpieczne i „moje”,
umniejszanie swoich możlitwórczym, pięknym i głębokim
jednak faktem jest, że gdziekolzawodem. Chcę dzielić się tym
wości, predyspozycji, talenwiek jestem, jest mi dobrze. I zaszczególnym podejściem do aktów, które wszyscy mamy,
wsze biorę z tego miejsca coś
torstwa i do człowieka. Wierzę
jest zaprzeczaniem natury
dla siebie, coś we mnie z niew kontakt i instynkt. Dla mnie
człowieczeństwa. Każdy ma warstwy,
go zostaje. Każda podróż, krótto nie tylko walor wzbogacający
sza bądź dłuższa, zawodowa lub
ogromne pokłady potencjału, pytasztukę, ale także, a może nawet
prywatna w jakimś stopniu mnie
przede wszystkim – podstanie tylko, czy je dostrzega i rozwija.
wzbogaca.
wa przetrwania gatunku ludzkiego. To, że jako ludzie jesteśmy na Ziemi dziś i będziemy jeszcze
GK: A może masz jakąś radę dla tych, którzy nie czują, że
długie pokolenia, zawdzięczamy właśnie kontaktowi z drugim
mają warstwy, o kolażu nie wspominając. Tak żeby nam
człowiekiem i naszemu instynktowi. Wierzę, że trzeba o tym
wszystkim było i żyło się lepiej…
mówić i wdrażać to zarówno w życie – będąc uważnym na luJT: Czyli dla tych, którzy wierzą, że są jednowymiarowi?
dzi wokół, jak i w twórczość – ćwicząc wrażliwość na innych
(śmiech) Człowiek jest istotą złożoną, umniejszanie swoich
i na siebie samego. Technika Meisnera to złożony dwuletni sysmożliwości, predyspozycji, talentów, które wszyscy mamy, jest
tem
kształcenia aktorów stworzony w Stanach Zjednoczonych
zaprzeczaniem natury człowieczeństwa. Każdy ma warstwy,
przez
aktora i pedagoga teatru Sanforda Meisnera (1905-1997).
ogromne pokłady potencjału, pytanie tylko, czy je dostrzeUmożliwia
on artystom filmowym i scenicznym autentyczną
ga i rozwija.
i głęboką ekspresję. Technika wspomaga także scenarzystów,
GK: Czy aktorstwo zawsze było ci bliskie? W jakim wiektórzy chcą rozwijać swoje projekty scenariuszowe orgaku wiedziałaś, że jest to coś, z czym zwiążesz się na zawsze?
nicznie, inspirując się improwizacją aktorską, a także reżyserów poszukujących prawdy w swojej twórczej pracy z aktorem.
JT: Może zabrzmi to dziwnie, ale w sercu wiedziałam o tym od
Jedną z podstawowych zasad w tej technice jest głębokie
zawsze. Pierwszy raz stanęłam na scenie w wieku sześciu lat
słuchanie partnera i instynktowne reagowanie na jego słoi do dziś pamiętam uczucie szczęścia, wdzięczności i niezwywa bądź zachowanie. Jedną z podstawowych definicji w techkłego połączenia z bijącą brawo widownią. Pragnęłam,
nice Meisnera jest stwierdzenie: „Granie to działanie”, które
żeby tak było już zawsze (śmiech). Potem do głosu doszedł
ma na celu nauczyć aktora bycia i odczuwania w pełni, wyklurozum, który mówił mi, że powinnam mieć jakiś konkretny
czając nadmierną intelektualizację jego gry aktorskiej.
zawód, stałe dochody, zabezpieczenie na przyszłość... Dlatego pewnie skończyłam anglistykę na UW. Ale już na pierwszym
GK: A czy dla liderów organizacji pozarządowych techniroku filologii przeszłam nabór do zespołu aktorskiego kultoweka Meisnera mogłaby się przełożyć na sprawniejsze funkgo Teatru Academia, teatru niezależnego mającego siedzibę
cjonowanie na różnych płaszczyznach działań?
na warszawskiej Pradze, i tam grałam do piątego roku studiów,
JT: Mogłaby i może! Niejednokrotnie sprawdziłam, jak
kiedy zaczęłam równolegle studiować aktorstwo. Teraz śmieję
ogromny wpływ mają niektóre ćwiczenia aktorskie technisię, że los nade mną czuwał i zawsze dawał mi znaki, że mam
ki Meisnera stosowane przez ludzi nie związanych z aktorz tej ścieżki nie schodzić. Zatem podążam nią, ale mam też
stwem. Zarówno liderzy organizacji, jak i młodzież, seniorzy,
„ten stabilny” zawód, z którego moja racjonalna część jest
osoby
pracujące na co dzień z pacjentami mówili, że ten
bardzo zadowolona! (śmiech)
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rodzaj ćwiczenia uważności na drugą osobę i trening głębokiego słuchania jest niezwykle wzbogacający. Na użytek sytuacji zawodowych wykorzystuję ćwiczenia aktorskie w pracy
z liderami, którzy potrzebują nowych narzędzi nawiązywania kontaktu z zespołem lub klientem, chcą poznać sposoby
komunikowania się w sposób organiczny i spójny lub nauczyć
się występować przed widownią bez paraliżującego stresu.
GK: Miałem wielką przyjemność obserwować, jak pracujesz. Były to warsztaty dotyczące wizerunku, prezentacji siebie światu. Bez dwóch zdań, kwestia bardzo ważna.
Odpowiedni strój nie wystarczy?
JT: Obawiam się, że niezależnie od tego, co na siebie włożymy, ludzie reagują na nas, nasze zachowanie, tembr głosu,
nastawienie, energię. Nie wystarczy przyjść dobrze ubranym,
to tylko pierwszy krok. Ważny, bo jest wyrazem szacunku wobec osób lub organizacji, do których się wybieramy. Warto jest
znać dress code miejsca i cel, z jakim tam idziemy. Ale, jak pisał
niezrównany A. de Saint-Exupéry: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
GK: Na co liderzy organizacji pacjenckich powinni zwrócić
uwagę podczas rozmów z darczyńcami, partnerami, pacjentami, decydentami? Czy istnieją jakieś zbiory zasad,
czy mogę poprosić o przepis w pigułce?
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JT: Przepis jako taki nie istnieje, jestem przeciwniczką dawania gotowych rozwiązań. Dlatego na moich warsztatach czy
szkoleniach tak ważna jest praktyka. Każdy potrzebuje poczuć
na własnej skórze, co niesie za sobą dla niego nawiązanie szczerego kontaktu z innymi ludźmi, jakie wartości mu przyświecają,
jaki jest jego cel takiej rozmowy. Największym sukcesem
dla mnie jest, kiedy uczestnicy korzystają z wiedzy i ćwiczeń,
którymi się z nimi dzielę, ale w efekcie wypracowują własny
zestaw narzędzi tylko dla siebie. Każdy jest inny i niepowtarzalny. Warto znać swoje mocne strony i traktować je jako punkt
wyjścia do dalszego rozwoju. A jeśli chodzi o to, na co zwrócić
szczególną uwagę w kontaktach z rozmówcami, o których
wspomniałeś, to według mnie wszystko sprowadza się do fundamentów, takich jak szacunek, słuchanie siebie nawzajem,
strategia, w której wszyscy zyskujemy (a nie walczymy, kto jest
lepszy, silniejszy, fajniejszy), oraz pamiętanie, jaki jest nasz cel
i jakie wartości stoją za jego realizacją. To tak w dużym skrócie,
potem w grę wchodzi już konkretne działanie, czyli przekierowanie uwagi z „co” na „jak”.
GK: To teraz może o działalności waszej fundacji, w której
pełnisz funkcje wiceprezesa i jednocześnie coacha.

JT: Jak wiesz, fundacja Act 4 Art imienia Meisnera, powstała w grudniu 2014 roku, a jej założycielkami byłam
ja i Sylwia Kaczmarek. Głównymi naszymi celami są działania artystyczne i edukacyjne oraz promocja osoby i techniki Sanforda Meisnera. Od lat prowadzimy studio aktorskie
Laboratorium Meisnera w Warszawie, które kształci aktorów i reżyserów w kraju i zagranicą. Produkujemy sztuki teatralne, organizujemy projekty artystyczne i edukacyjne dla różnych
grup odbiorców, działamy dość prężnie, a nasz apetyt rośnie
w miarę jedzenia (śmiech).
GK: Sanford Meisner, o którym wcześniej wspomniałaś
to współzałożyciel legendarnej formacji The Group Theatre w Nowym Jorku.

JT: Tak, to aktor, który zaczynał swoją karierę w The Group
Theatre, ale też, a właściwie przede wszystkim, pedagog
w Neighbourhood Playhouse School of the Theatre w Nowym
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Jorku, gdzie przez 50 lat swojej kariery nauczycielskiej, aż
do śmierci w 1997 roku rozwijał autorską metodę pracy z aktorem nazwaną później techniką Meisnera.
GK: Twoja wymarzona rola, jeśli oczywiście masz taką, już
była, a może jest jeszcze przed tobą? Gdzie możemy cię
teraz zobaczyć?

JT: Aktualnie gram Teklę w anglojęzycznej wersji sztuki
A. Strindberga The Creditors w warszawskim Teatrze
Druga Strefa, a pod koniec lutego na małe ekrany wszedł
czwarty sezon serialu Diagnoza (TVN) z moim udziałem.
Jeśli chodzi o moje role to dla mnie do tej pory najważniejsza była rola Ireny Solskiej w głośnym spektaklu THE HIDEOUT/Kryjówka w reżyserii Pawła Passiniego, z którym gościliśmy
m.in. w Chinach. Spektakl nadal jest w stałym repertuarze
Centrum Kultury w Lublinie. Wierzę jednak, że rola życia jeszcze przede mną. Jest wiele niezwykłych kobiet – postaci historycznych i wyimaginowanych – które chciałabym zagrać.
Jedną z nich jest na przykład grecka aktorka i dyplomata Melina Mercouri w sztuce autorstwa mojego taty...
GK: Z twojego życiowego doświadczenia, co mogłabyś
i chciałabyś przekazać pacjentom, aby ich weprzeć w walce
ze słabościami, chorobą, cierpieniem?

JT: Mimo relatywnie młodego wieku sporo w życiu przeżyłam,
łącznie z chorobą, która uznawana jest powszechnie za śmiertelną. Zawsze żyłam w przeświadczeniu, że mam szczęście
do ludzi, i prawdą jest, że wielu niesamowitych spotkałam,
w tym mojego lekarza, któremu zawdzięczam głęboką wiarę
w to, że choroba nie przychodzi do nas przypadkowo. Wszystkim chorym, osłabionym i będących w trudnej sytuacji życzę
z całego serca wiary w ich moc sprawczą. Wiary w to, że
jako ludzie myślący i czujący możemy świadomie wpływać
na naszą rzeczywistość. Wymaga to pracy i konsekwencji,
czułości wobec samego siebie, ale często też wyrzeczeń
w stosunku do dotychczasowych nawyków, bo nie wystarczy jedynie zażywać leki. Dotarcie do przyczyny choroby
i zmiana stylu życia jako często nieadekwatnego – bo nie
sprzyjającego nam i powodującego chorobę – daje ogromne
szanse na wyzdrowienie. Życzę wszystkim, żeby widzieli swoją
chorobę i cierpienie jako stan przejściowy, żeby dbali o swoje
myśli, pielęgnowali te uwznioślające, te, które przybliżają
ich do zdrowia, a oddalają od choroby. Cieszcie się życiem
i doceniajcie każdy moment, bo życie jest za krótkie, żeby się
martwić, obwiniać czy unieszczęśliwiać. ■

Pearls™ – super pochłaniacz
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saszetki żelujące i kontrolujące zapach
Czy możesz wyobrazić sobie brak przykrego zapachu z woreczka?
Także podczas opróżniania go.
Czy możesz wyobrazić sobie płaski i dyskretny
Czy możesz wyobrazić sobie nieprzerywany sen,
bez konieczności opróżniania woreczka
i wypuszczania gazów?
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Super pochłaniacz Pearls™ zapewnia wszystkie korzyści
zwykłych saszetek żelujących jak:
• większy komfort
• minimalizacja ryzyka podciekania
• bardziej płaski i dyskretny woreczek
• rzadsze opróżnianie
• neutralizacja zapachów z woreczka
• redukcja odgłosów z woreczka
oraz dodatkowe korzyści dzięki nowej technologii ActiveOne™
zapewniającej kontrolę nad zapachami i zapobiegającej balonowaniu.
W trakcie badań laboratoryjnych oraz testów konsumenckich udowodniono, że
Pearls™ znacząco zmniejsza lub całkowicie eliminuje niepożądane zapachy podnosząc poczucie komfortu oraz świeżości, zwłaszcza w trakcie
opróżniania oraz wymiany woreczka.
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Opatentowana technologia kontroli zapachu jak również zapobiegająca balonowaniu
woreczka ActiveOne zawarta jest w każdej maleńkiej saszetce. Wrzucenie jednej saszetki
do woreczka zapewni poczucie komfortu i dyskrecji noszonego woreczka. To bardzo istotne z uwagi
na fakt, iż balonowanie woreczka spowodowane nadmierną ilością zbierających się gazów podnosi ryzyko
podciekania treści jelitowej pod płytkę. 8 na 10 ileostomików używających PEARLS twierdzi, że zapach z woreczka
został zmniejszony lub wyeliminowany.

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

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

Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl
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Ból i jego
leczenie

– sprawność fizyczna

CZĘŚĆ 6

Foto: pixabay.com
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Tekst: Gabriela Wachowiak-Andersen

ponad 50% mężczyzn i około 70% kobiet na świecie nie
Już starożytni Grecy znali zalety sprawności fizycznej, a nawet
osiąga poziomu aktywności fizycznej, który mogłaby tym
można powiedzieć, że jej hołdowali. Szczególnie w Sparcie zwrachorobom zapobiec. Oblicza się, że w obecnych czasach brak
cano bardzo szczególną uwagę na sprawność ciała, stawiając
ruchu jest większym zagrożeniem zdrowotnym niż palenie
ją nawet wyżej od umiejętności pisania i czytania. Około 700 lat
papierosów. W Polsce tylko około 25% populacji jest wystarprzed Chrystusem dla podkreślenia wagi aktywności fizycznej
czająco aktywne fizycznie.
zaczęto organizować zawody, najpierw w biegach, a później
i innych dyscyplinach, w mieście
Problem braku ruchu zaczyna się
Olimpia. Dlatego później nazywajuż w młodym wieku. W Szweno te zawody olimpiadą. I chociaż
cji przebadano dzieci w szkołach
Problem braku ruchu zaczyna się podstawowych
współczesne igrzyska olimpijskie
i stwierdzono,
daleko odbiegają od tych starożytjuż w młodym wieku. W Szwe- że mięśnie ich kończyn są dzisiaj
nych, to jednak nadal chodzi o ćwio 5-10% krótsze od mięśni ich
cji przebadano dzieci w szkołach rówieśników
czenie ciała, któremu stawia się
sprzed 50 lat. Pocoraz większe wymagania.
podstawowych i stwierdzono, że mięśnie dobne długoterminowe badaOczywiście nie każdy potrafi osią- ich kończyn są dzisiaj o 5-10% krótsze od nia przeprowadzone w Polsce
wykazują
takie
same
tengnąć sprawność lekkoatletów,
dencje – współcześni polscy
ale dbanie o sprawność fizyczną mięśni ich rówieśników sprzed 50 lat.
nastolatkowie są słabsi i mniej
powinno leżeć w interesie każdesprawni niż ich rówieśnicy 40
go z nas. Są bowiem niezbite dolat temu, a ta sprawność spada z dekady na dekadę. Wywody na to, że aktywność fizyczna ma wpływ na stan zdrowia.
nika to ze znacznego ograniczenia aktywności fizycznej
Dziś już wiadomo, że tak zwane choroby cywilizacyjne (wymłodych ludzi, którzy większość czasu spędzają przed
sokie ciśnienie, choroba wieńcowa, cukrzyca, podwyższony
którymś z nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Ducholesterol, nowotwory, itp.) są w dużej mierze spowodowane
żo dzieci chorujących na astmę czy cukrzycę jest zwolnionych
siedzącym trybem życia. Mimo to jednak, według informaz lekcji wf-u, który, odwrotnie, powinien być im zalecany.
cji zebranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO),
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Nie ulega wątpliwości, że ten brak fizycznej aktywności wiąże
się z modernizacją życia. Technologia, która w swoim założeniu miała nam to życie ułatwić, w efekcie przyczyniła się
w do pogorszenia jego jakości poprzez wyeliminowanie konieczności ruchu. Jeszcze pół wieku temu (a w niektórych
regionach może tylko przed dwudziestu laty) codzienne życie
wymagało stałego wysiłku – trzeba było przynieść wodę ze
studni, nierzadko znajdującej się daleko od domu, narąbać
drewno i również je przynieść, że już nie wspomnę o pracy
w polu. Do szkoły czy pracy, do pociągu bądź na zakupy
chodziło się piechotą. Dzisiaj mamy centralne ogrzewanie,
woda leci z kranu, a odległości, które dawniej pokonywało się
pieszo, dziś przebywa się różnymi środkami lokomocji, a zadania załatwia przez komórkę.
Dlatego też nie dziwi kolejna informacja Światowej Organizacji Zdrowia, że największe zaniedbanie aktywności fizycznej,
notuje się w krajach wysokorozwiniętych. Jeśli do tego dodać
nieodpowiednią, a typową dla tych krajów, bogatą w cukry
i nasycone tłuszcze dietę – to cukrzyca, choroby krążenia i serca oraz nowotwory są nieuniknione.

Nawet niewielki wysiłek
ruchowy (pól godziny
dziarskiego spaceru albo
gimnastyki) potrafi obniżyć
podwyższone ciśnienie albo poziom
cukru u ludzi z cukrzycą.
Okazuje się jednak, że przez wzmożenie aktywności fizycznej
można tym chorobom nie tylko zapobiegać, ale również, jeśli już
się pojawią, wspomagać ich leczenie. Nawet niewielki wysiłek
ruchowy (pól godziny dziarskiego spaceru albo gimnastyki)
potrafi obniżyć podwyższone ciśnienie albo poziom cukru u ludzi z cukrzycą. Pozytywne wyniki regularnie podejmowanej
aktywności fizycznej wykazano w zapobieganiu chorobom
krążeniowym, cukrzycy, ale również osteoporozie, a nawet
niektórym rodzajom raka (piersi, prostaty i jelita grubego).
Wiele innych schorzeń chronicznych (np. astma, obturacyjna choroba płuc czy zmiany stawowe), przebiega znacznie łagodniej, kiedy wprowadzi się do leczenia ruch.
Odpowiednio dobrana aktywność fizyczna potrafi zredukować podwyższone ciśnienie krwi, tak że
leczenie farmakologiczne staje się zbędne,
a w każdym razie może zostać znacznie

zredukowane. Podobnie ruch obniża w organizmie poziom
cholesterolu oraz cukru. Nie można również nie wspomnieć
o chorobach psychicznych, a szczególnie o stanach depresyjnych, które ulegają znacznej poprawie dzięki regularnym
ćwiczeniom fizycznym.
W schorzeniach kręgosłupa (lumbago, rwa kulszowa itp.)
zaleca się ćwiczenia, które rozluźniając i wzmacniając mięśnie,
przyczyniają się do znacznego zmniejszenia bólu, a co za tym
idzie, polepszają ruchomość. Wbrew pozorom, również u aktywnych fizycznie osób z zaawansowaną chorobą nowotworową zauważa się poprawę stanu ogólnego oraz zniknięcie
objawów ubocznych będących następstwem stosowanych
terapii. Ćwiczenia fizyczne stymulują wyzwalanie w organizmie
różnych niezbędnych do funkcjonowania substancji, m.in.
morfinopodobnych endorfin, które łagodzą ból oraz wpływają pozytywnie na nastrój i dlatego zaleca się je w przewlekłych dolegliwościach bólowych. W Danii lekarze już od
kilku lat oprócz oczywiście niezbędnych lekarstw przepisują
„ruch na receptę”. Są na niej – zależne od choroby i możliwości pacjenta – propozycje ćwiczeń. Okazuje się, że taka recepta mobilizuje do ich wykonywania.
Choć zdajemy sobie sprawę z ważności ruchu dla naszego zdrowia, to jednak nie wszyscy wiemy, jak się do tego zabrać.
Większość z nas wyobraża sobie, że trzeba się zapisać na jakiś
kurs w najbliższym klubie fitness, a wtedy często pojawia się
problem czasu, a także finansów (opłaty, odpowiedni strój itp.).
I chociaż dobrze byłoby mieć trenera (najlepiej wykształconego fizjoterapeutę), to jednak w większości przypadków nie jest
to konieczne. Okazuje się, że najlepszą i uniwersalną formą ruchu jest zwykły spacer! Jeśli to możliwe, powinien się odbywać
na świeżym powietrzu i w dopasowanym do indywidualnych
możliwości tempie marszu. Odpowiednie tempo to takie, kiedy maszerując, możemy rozmawiać z towarzyszem/towarzyszką spaceru bez zadyszki. Zalecane minimum to 6000 kroków,
czyli około 3 km dziennie. Nie należy się jednak zamartwiać,
jeśli tego wyniku nie osiągniemy – każdy ruch i w każdej ilości ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. I jeśli wykonamy
go przy naturalnym świetle dziennym, to jeszcze dodatkowo stymulujemy produkcję melatoniny, a co za tym idzie,
zapewniamy sobie lepszy sen.
Jak już wspomniałam, dzięki odpowiedniej dziennej ilości ruchu zyskuje nasze zdrowie, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. Wie o tym wielu intelektualistów – pisarzy, malarzy
i innych twórców, którzy często wyruszają na spacer, zanim
zasiądą do tworzenia.

Przede wszystkim za nic na świecie nie trać chęci do spacerów. Ja, codziennie „dochodzę” do dobrego samopoczucia
i „odchodzę” od każdej choroby. „Wychodziłem” moje
najwspanialsze myśli i pomysły i nie ma tak przygnębiających myśli, od których nie można „odejść”. W czasie spacerów wolne myśli się rodzą.

Światowej sławy duński filozof i myśliciel Søren Kirkegaard
napisał:

A więc ruszajmy się! Dla ciała i dla ducha.
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Pisać, aby zrozumieć
Tekst: Magda Rodak

Czy w dzisiejszych czasach, kiedy naszą intymnością tak chętnie dzielimy się w Internecie, prowadzenie dziennika ma jeszcze jakiś sens?

68

Choć mogłoby się wydawać, że praktyka pisania dziennika odchodzi do lamusa, wcale tak nie jest. Prowadzimy zapiski, kiedy
jesteśmy zakochani, kiedy rodzi nam się dziecko, kiedy przeżywamy bolesne rozstania, kiedy zmagamy się z uzależnieniem
i kiedy – jak w przypadku bullet journal – chcemy lepiej radzić
sobie ze swoim życiem.
Philippe Lejeune, francuski badacz literatury i praktyk
związanych z pisaniem, którego określa się mianem „papieża autobiografii”, w książce Ecrire sa vie (Zapisywać życie)
opowiada o początkach swojej fascynacji zapiskami autobiograficznymi i znaczeniu, jakie dla niego osobiście miało prowadzenie dziennika: „Dziennik towarzyszył mi w niepokojach
młodości, niewątpliwie też nauczył mnie analizować uczucia i pomógł w wyrobieniu lepszego stylu pisania. Być może
jednak także zaszkodził mi, przyczyniając się do tego, że stałem się bardziej skoncentrowany na sobie, i odsuwając mnie
od dialogu z innymi ludźmi, który zapewne spowodowałby, że
dojrzałbym w inny sposób. A przede wszystkim był dla mnie
miejscem klęski – klęski moich ambicji literackich”.
Czy zatem pisanie dziennika pomaga żyć? Pozwala rozładować
i zrozumieć emocje? Jest szkołą stylu? A może tylko sprzyja egocentryzmowi i introwertyczności?
Maria w różnych okresach swego życia prowadziła dziennik.
Bardziej regularnie – kiedy urodziły się jej dzieci. Dla każdego z nich miała osobny notatnik. „To dziwne, ale gdy urodziła się
moja córka, moje pierwsze dziecko, początkowo zapisywałam
tylko rzeczy związane z jej planem dnia: kiedy się obudziła,
kiedy wyszłam z nią na spacer, o której miała drzemki. Kiedy
po dwóch, trzech latach spojrzałam na te zapiski, uderzyła mnie
ich ubogość. Tak jakby ten cały huragan zmian, jakie w naszym
życiu nieźle sytuowanych, wolnych młodych ludzi wywołało pojawienie się dziecka, kompletnie mnie przerósł. Dopiero z czasem zapiski stały się bogatsze – nauczyłam się patrzeć,
rozumieć moje dziecko, widzieć w nim indywidualność. Cieszę
się, że mam w ogóle coś zanotowane, ponieważ widzę, że
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wiele rzeczy, nawet ogromnie dla mnie ważnych w danym
momencie, z czasem zaciera się w pamięci”.
Ale Maria zapisuje swoje życie także na inne sposoby. Ma zeszyt kulinarny, gdzie zbiera i notuje przepisy i menu przyjęć,
które lubi urządzać. W zeszytach dotyczących zdrowia zapisuje
choroby dzieci, wizyty lekarskie, zalecenia. Prowadzi też agendę, gdzie wpisuje rzeczy do zrobienia, ważniejsze spotkania,
wyjścia kulturalne. Może nie w sposób tak artystyczny i przemyślany, jak proponuje to Diana Pieniążek w tekście o bullet
journalu, ale jednak regularnie. To pomagało mi w poradzeniu sobie z rzeczywistością szczególnie wtedy, kiedy dzieci były małe, a ja byłam bardzo zaangażowana w moją pracę”.
Małgorzata prowadziła dziennik przez kilka lat. „Czytając
go niedawno, po wielu latach od zapisania, zrozumiałam
o wiele więcej z mojej historii życia, niż byłoby to możliwe
bez takiego realnego i prawdziwego „przypomnienia” po latach” – stwierdza.
Z kolei Aleksandra zapiski prowadzi regularnie od wielu lat. Zaczęła to robić w okolicach matury, żeby utrwalić to, co wydawało jej się ważne w jej życiu. Najczęściej nie były to jednak opisy
zdarzeń, lecz autoanalizy – przemyślenia i wnioski z zaistniałych
sytuacji. „W momentach przełomowych mojego życia, których
było kilka, wyrzucałam te notatki, gdyż wydawały mi się głupie,
napuszone, nieprawdziwe. Ostatnią taką selekcję zrobiłam
po śmierci męża. Ale znowu notuję: w agendach corocznych
wpisuję skrótowo codzienne czynności, co wspomaga moją
pamięć i daje świadomość upływu czasu. W oddzielnym zeszycie zapisuję refleksje dotyczące życia wewnętrznego, czasem
to, co mnie bardzo zafrapuje, ucieszy, albo zmartwi. Co czuję,
gdy odczytuję z tego zeszytu stare zapisy? Na ogół zauważam,
jak szybko mądre myśli wylatują mi z głowy”.

W STRONĘ AUTOANALIZY
Prowadzenie dziennika może mieć znaczenie terapeutyczne.
W kręgu Anonimowych Alkoholików znane jest narzędzie
określane jako „dzienniczek uczuć”. Wielu alkoholików próbujących zmierzyć się z nałogiem prowadzi tego rodzaju zapiski.
Mówi Grzegorz: „Faktycznie prowadzę dzienniczek, który
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początkowo był typowym AA-owskim dzienniczkiem uczuć,
ale z czasem ewoluował. Wśród trzeźwiejących alkoholików mówi się, że alkoholizm jest chorobą ciała, umysłu i duszy.
W mojej chorobie alkoholowej uczucia zostały w sposób
szczególny dotknięte patologią. Patologia ta polegała na zastygnięciu w niedojrzałości, a potem na niezdolności i niechęci do przeżywania uczuć w sposób naturalny. Używałem
alkoholu, żeby znieczulać się wobec uczuć nieprzyjemnych,
a wzmacniać uczucia przyjemne. Z czasem cała sfera uczuć
stała się uwarunkowana chemicznie. Przestałem przeżywać
swoje uczucia, utraciłem kontakt z samym sobą. Dzienniczek
uczuć pozwala stopniowo odnaleźć się w świecie uczuć i nauczyć się ich przeżywania (zamiast zduszania czy nadymania).
Jak się nazywają uczucia, które we mnie powstają? W jakich
sytuacjach powstają? Jakie jest ich natężenie? Tak jak wielu mi podobnych, dopiero trzeźwiejąc, odkrywałem, że facet
w ogóle może mieć uczucia…”

problemy psychiczne i podejmował próby samobójcze. Leczył
się w klinikach psychiatrycznych i sanatoriach. Jeden z lekarzy
zalecił mu prowadzenie dziennika. Miało być to narzędzie pomagające w skupieniu się, odsuwaniu złych myśli, radzeniu sobie
z niepokojem. Powstała fascynująca książka, przez wielu uważana za jego najważniejsze dzieło.
Inny niezwykły notatnik to Dziennik żałobny francuskiego teoretyka literatury, Rolanda Barthesa. Jest to zbiór ponad dwustu krótkich zapisów na karteluszkach, które Barthes specjalnie
sobie przygotowywał, by mieć je zawsze pod ręką. Barthes
zaczął prowadzić te zapiski dzień po śmierci matki. Robił
to przez dwa lata, od roku 1977 do 1979. „Depresja nadejdzie,
kiedy z dna zgryzoty nie będę już nawet w stanie uczepić się
pisania” – napisał tam. Po trzydziestu latach notatki te zostały
opublikowane we Francji, a kilka lata temu wyszły w Polsce.

UCZEPIĆ SIĘ PISANIA

Czy podobne funkcje może mieć pisanie bloga? Tylko częściowo. Choć też prowadzony regularnie, często bardzo osobisty,
wręcz intymny – blog radykalnie różni się od dziennika przez to,
że tak obecna jest w nim publiczność. Obecność odbiorcy,
który od razu klika, lubi, hejtuje, komentuje, radykalnie wpływa na sytuację autora. Blog ma trochę inną funkcję niż dziennik:
zaspokaja (lub nie) naszą próżność, pozwala się wylansować,
wyeksponować jakąś część osobowości. Daje możność bycia kreatywnym, czego tak często nam brakuje, szczególnie
jeśli nasza praca jest raczej odtwórcza lub wiąże się z dużą
rutyną. De facto pisanie bloga bliższe jest działalności pisarza,
który w kolejnych utworach dialoguje ze swoimi odbiorcami.
W dzienniku autor dialoguje raczej z samym sobą.
Są jednak pewne rodzaje dzienników, które doskonale sprawdzają się w blogosferze. Dziennik podróży w formie bloga nabrał zupełnie nowego charakteru – przeżywa dziś prawdziwy
rozkwit i z dużym powodzeniem rywalizuje z przewodnikami w formie książkowej.

Ciekawym literackim przykładem zapisków o funkcji terapeutycznej są Dzienniki Jana Lechonia. Poeta prowadził je
przez ostatnie siedem lat życia. Lechoń już w młodości miał
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Odczytywanie po latach własnych
zapisków wywołuje wiele emocji.
Między innymi – zachwyt i zdziwienie, że tyle przeżyliśmy, że tyle nam
się zdarzyło, że poradziliśmy sobie
z tak najróżniejszymi trudnościami.

DZIENNIK W BLOGOSFERZE

SZTUKA KONTYNUACJI
Dominique Loreau, znana w Polsce m.in. z książek Proste życie
i Sztuka planowania (zainspirowanych japońskim stylem życia),
w tej ostatniej pisze o tym, że w Japonii wiele osób nadal
prowadzi dziennik. „Nie zadają sobie pytania, czemu to służy.
Zawsze to robiły, czując, że inaczej stracą bezpowrotnie część
owego cennego prezentu, jakim jest życie”.
Wiele japońskich kobiet prowadzi kakebo – zeszyty do notowania wydatków domowych. Ale nie tylko. Skrupulatnie zapisują
tam także nowe przepisy, wizyty u lekarza i u fryzjera. A nawet
– kłótnie małżeńskie (w przypadku rozwodu te szczegółowe
zapiski mogą stanowić cenny dowód).
Ubieranie w słowa tego, co czujemy, opisywanie przeżyć,
szukanie odpowiednich środków wyrazu to szkoła warsztatu pisarskiego. Co więcej, dziennik prowadzony regularnie
do pewnego stopnia nabiera cech działa literackiego. Odczytywanie po latach własnych zapisków wywołuje wiele emocji.
Między innymi – zachwyt i zdziwienie, że tyle przeżyliśmy, że
tyle nam się zdarzyło, że poradziliśmy sobie z tak najróżniejszymi trudnościami. Jest to rodzaj swoistego katharsis i estetycznej wręcz przyjemności.■
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Uwaga! To mówi twoje ciało.
Zaufaj ciału.
Głosowi ciała.
Temu, co mówi ciało.

70

Doskonale wiemy, że posiadamy mózg, serce, nerki,
jelita, wątrobę i wiele innych niezbędnych do życia narządów. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę,
że nasz organizm jest całością i tylko tak rozumiany
ma zdolność do prawidłowego funkcjonowania.
Ignorujemy sygnały, które wysyła ciało, a zrozumienie tego mechanizmu może zmienić jakość i długość
naszego życia.
Wszyscy chcemy żyć długo i szczęśliwie. Chociaż naukowe
statystyki mówią, że 125 lat to górna granica naszego wieku,
zdajemy sobie sprawę, że nie ma to żadnego znaczenia, jeśli schorowani będziemy zaczynać dzień od przyjmowania garści leków. Kto chciałby tak żyć? Wielu badaczy sugeruje, że
zwiększenie zdolności reagowania na stres, czyli rezyliencja,
jest kluczem do długowieczności. Podobno dokonać tego możemy, nie przywiązując się za bardzo do naszych stałych
nawyków i przełamując codzienne schematy. Jak to zrobić?
Jak sobie pomóc? Odpowiedzią może być medycyna „umysł–
ciało”. „Badanie z Public Library of Science wykazało, że interwencje umysł–ciało wpływają na ekspresję genów i przebieg
choroby. Dzieje się to poprzez poprawę odpowiedzi na stres
oksydacyjny, co w konsekwencji przynosi zahamowanie procesu zapalnego i uszkadzania komórek” – mówi lek. med.
Elżbieta Dudzińska w wydanej właśnie książce Holistyczne
ścieżki zdrowia. Bądź autorstwa Oriny Krajewskiej.
MOC JEST W NAS
Od wczesnego dzieciństwa miałam problemy ze zdrowiem –
infekcje powtarzały się kilka razy w miesiącu. W tamtych
czasach wierzono tylko w antybiotyki i była to jedyna recepta na większość dolegliwości. W dorosłym życiu przekształciło się to w chroniczne zapalenie zatok i wydawało się, że nie
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ma wyjścia – lekarze proponowali operację. Kiedy wylądowałam
na wizycie u doktora chińskiej medycyny z zapaleniem zatok,
ucha i oskrzeli (żaden antybiotyk nie działał), dostałam receptę
na zioła, akupunkturę dwa razy w tygodniu i monodietę z kaszy
jaglanej. Przez pierwsze trzy dni czułam się fatalnie, z tęsknotą
myślałam o antybiotyku i o tym, jak cudownie szybko działał.
Swoją drogą, Emeran Meyer, w swojej książce Twój drugi mózg
pisze, że niektóre antybiotyki tak bardzo przetrzebiają naszą
florę bakteryjną, że powoduje to pojawienie się stanów lękowych w układzie nerwowym… Po czterech dniach moje ciało zaczęło reagować. Poczułam się lepiej, objawy znikały, siły
wracały, a po siedmiu dniach byłam wyleczona. I chociaż proces
„naprawczy” mojego zrujnowanego lekami organizmu trwał
jeszcze kilka miesięcy, zdałam sobie sprawę, że mamy w sobie
olbrzymi potencjał. To był przełom w moim życiu. Mój „chiński”
lekarz (w rzeczywistości polski psychiatra z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w leczeniu chińską medycyną) wysłał
mnie na jogę, terapię i powoli kierował moim organizmem
na drodze uzdrowienia. Poskutkowało to nie tylko znaczną
poprawą stanu zatok. Puściły blokady, bez żadnych problemów zaszłam w ciążę i urodziłam dziecko, chociaż lekarze konwencjonalnej medycyny nie dawali mi żadnych szans. Gdzie
bym była teraz, gdybym kilkanaście lat temu nie trafiła pod ten
adres? Nie wiem i nie bardzo chcę o tym myśleć. Stało się tak,
a nie inaczej, i od tego czasu zrozumiałam wiele. Czy potrafię
czytać swoje ciało? Kiedy mnie coś boli, szukam przyczyny,
nie biorę leków przeciwbólowych, wiem, że dany objaw może
znaczyć zupełnie coś innego. Nadal chodzę na jogę i różne
terapie, które uczą wyłączać negatywne emocje i myśli. To długa i niełatwa droga, ale efekty są tego warte i dobrze to wiem.
Jak się tego nauczyć, jak zauważać, że coś jest z nami nie tak?
Kiedy codzienność goni, nie mamy czasu, żeby się zastanowić, czy wystarczająco długo śpimy, wystarczająco dobrze
jemy, wystarczająco efektywnie spędzamy wolny czas. Niby
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biegamy, odżywiamy się zdrowo, spędzamy czas z rodziną,
a czujemy się coraz gorzej. Terapie „umysł–ciało”, które działają (przeszły największą liczbę badań), to m.in. medytacja,
joga, trening autogeniczny, biofeedback, mindfulness, tai chi,
progresywna relaksacja mięśniowa i muzykoterapia.
EMOCJE NA SMYCZY
Żyjemy w kulturze, w której dzieci bardzo wcześnie uczą
się tłumić i kontrolować swoje emocje. Odbywa się to bardzo wcześnie, ponieważ jesteśmy uczeni, że osoby emocjonalne są źle postrzegane. „W ten sposób odcinamy się od
ciała, wstrzymujemy pewne procesy fizjologiczne, które odpowiadają za określone emocje – robimy to poprzez napinanie
ciała, powstrzymywanie oddechu – widać to u małych dzieci,
kiedy obserwują wyraz twarzy rodziców – w momencie, gdy
zachowują się zbyt głośno lub bardzo ekspresyjnie wyrażają
swoje emocje, takie jak złość czy smutek. Kiedy je powstrzymują, to samo dzieje się z ich ciałem. Większość z nas sądzi,
że emocje mamy w głowie – teraz jestem smutna czy zła. Otóż
nie, kolejność jest odwrotna – coś dzieje się w naszym ciele,
nasz mózg rejestruje te reakcje fizjologiczne i rozpoznaje je
jako określone emocje” – twierdzi Eliza Koźmińska-Sikora,

MĄDROŚĆ NATURY
To, że emocje oddziałują na przepływ energii w ciele, może
być pomocne w rozszyfrowaniu wyjątkowego języka ciała każdej z nas. Chi, prana, ki czy qi – większość lekarzy nie
dostrzega związku między powstawaniem chorób a ubytkiem
energii, jednak coraz więcej badań potwierdza tę obserwację.
„Nie jesteśmy uczeni tego, że powinniśmy być postrzegani jako całość. Nasze myśli, uczucia, emocje i ciało powinny
funkcjonować razem, współistnieć. Żyjemy w świecie wizualnym, w którym dbamy tylko o ciało – mając 50 lat musimy wyglądać na 30 – starzenie się jest niemodne. Kulturowo mamy
być młodzi i piękni. Staliśmy się fałszywymi ekspertami od
własnego ciała, ponieważ nie słuchamy go, tylko szybko interweniujemy. Nie słuchamy tego, o co woła, a czasem nawet
krzyczy nasze ciało. Nowotwory są taką kwestią – szczególnie
my kobiety nie dajemy sobie pozwolenia na zmierzenie się
z problemem – ma nam nic nie dolegać, mamy być dzielne, nie
marudzić…” – mówi Bianca-Beata Kotoro.
Dr Christiane Northrup, autorka doskonałej książki Ciało kobiety, mądrość kobiety, uważa, że istnieje różnica między
uzdrawianiem a leczeniem. Uzdrawianie jest naturalnym

To, że emocje oddziałują na przepływ energii w ciele, może być pomocne w rozszyfrowaniu wyjątkowego
języka ciała każdej z nas. Chi, prana, ki czy qi – większość lekarzy nie dostrzega związku między powstawaniem chorób a ubytkiem energii, jednak coraz więcej badań potwierdza tę obserwację.
psycholog i psychoterapeutka pracująca w nurcie analizy
psychoenergetycznej Alexandra Lowena. „Problemy człowieka zawsze można odczytać z jego ciała ponieważ ciało jest
tym, kim jest człowiek” – to myśl przewodnia amerykańskiego psychiatry i terapeuty.
JĘZYK CIAŁA
„Kiedy kobiety przychodzą do gabinetu – mówi Bianca-Beata Kotoro, psycholog i psychoterapeutka, na co dzień
pracująca z pacjentami onkologicznymi – i mówią, że czują
się mobbingowane, nadużywane w pracy lub w domu, zawsze pytam, czy nie mają problemów np. z pęcherzem lub
przydatkami. I często pada odpowiedź: tak, a skąd pani wie?
Dlaczego? Bo ciało zawsze wie, co się z nami dzieje. I nadużycie – nie tylko seksualne, ale także w każdej sytuacji, na którą
nie wyrażamy zgody – nasze ciało natychmiast pokazuje, co się
z nami dzieje. Z człowieka można czytać jak z otwartej książki.
Czasami to może wyglądać z boku jak czary-mary, jak magia.
A to nie jest tak, bo mamy w ciele tę mądrość, tylko temu zaprzeczamy. Nie słuchamy go”.
Brooke McAlary w wydanej właśnie książce Powoli pisze:
„Magazyny społecznościowe, gazety, katalogi, komentatorzy,
influencerzy, analitycy trendów, gospodarze reality TV i trendsetterzy przekonują nas, że jeśli nie mamy odpowiedniego stanu konta, pełnego brzucha albo prestiżu społecznego,
coś jest z nami nie tak. Powinnyśmy wstydzić się swoich brwi,
podłóg i zmarszczek. Z mojego doświadczenia wynika, że jak
tylko przestałam tak bardzo przejmować się tym, co sądzą inni,
odkryłam, czym jest zadowolenie, i zdałam sobie sprawę, jak
wiele bzdur codziennie się nam wciska”. Dzięki mówieniu „nie”
i zmianie priorytetów udało się autorce pokonać depresję
poporodową oraz zmienić życie na lepsze. Czasami te małe
kroki pozwalają wypracować w sobie uważność, dlatego warto je stawiać, by powoli zmieniać nasze myślenie i życie.

procesem w zasięgu każdego. Leczenie to coś, do czego wzywa się lekarzy, podaje się lek lub przeprowadza operację.
Ta zewnętrzna terapia niekoniecznie zajmuje się czynnikami,
które doprowadziły do objawów. Uzdrawianie sięga głębiej niż
leczenie i zawsze pochodzi z wnętrza. Zajmuje się brakiem równowagi, który leży u podłoża objawów. Dzisiaj już wiadomo, że
myśli i emocje wpływają na całe ciało, a jego poszczególne
obszary komunikują się ze sobą. „Na stres będziemy narażone
zawsze i nasz kortyzol zawsze będzie się wytwarzał. Tylko powinnyśmy się nauczyć na ten stres reagować. Możemy doznawać stresu, który może nas zablokować albo możemy mieć
świadomość – że przeżywam coś silnego, coś co mnie stresuje
i denerwuje – ale potrafię to za chwilę odreagować, potrafię
zmienić swoje zachowanie w przyszłości. I jeżeli uda się nam
zmienić tę postawę, to nasze ciało też będzie inaczej reagowało” – mówi Kotoro.
Nie możemy także zapomnieć, że język ciała każdej z nas jest
niepowtarzalny. Każde doświadczenie, stres czy trauma będą
miały inne skutki dla każdej kobiety. I nieważne, co wydarzyło się w przeszłości, ponieważ każda z nas ma siłę, aby zmienić
znaczenie danego doświadczenia, a tym samym zmienić je
zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i fizycznym. I w tym
właśnie tkwi uzdrowienie. ■

Książki, które mogą pomóc odnaleźć drogę do ciała:
Dr Christiane Northrup, Ciało kobiety, mądrość kobiety
Alexander Lowen, Duchowość ciała
David Berceli, Zaufaj ciału
Mark Williams, Danny Penman, Mindfulness. Trening uważności
Brooke McAlary, Powoli. Jak żyć we własnym rytmie
Orina Krajewska, Holistyczne ścieżki zdrowia. Bądź
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Twarz Julii zawsze jest starannie umalowana, bez względu na porę dnia i okoliczności. Z precyzyjnie ułożonej fryzury
nie wymknie się żaden niesforny kosmyk. Podobnie jest
z ubraniem, które Julia dobiera z ogromną pieczołowitością.
Na samą myśl, że mogłaby założyć na siebie coś przypadkowego i w pośpiechu, boli ją głowa.
Nawet mojemu mężowi staram się nie pokazywać bez makijażu czy byle jak ubrana. Makijaż zmywam, kiedy mąż zaśnie,
a rano wymykam się do łazienki, żeby szybko się odświeżyć
i nałożyć chociaż trochę pudru, zwierza się dwudziestoośmioletnia Julia.
Jest bardzo ładną kobietą i bez trudu można sobie wyobrazić, że bez starannego makijażu i wypracowanej fryzury
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wygląda równie atrakcyjnie. Mimo to, bez tych wszystkich
zabiegów pielęgnacyjnych i stylistycznych wydaje się sobie
brzydka i zaniedbana.
Często śni jej się, że próbuje się umalować, ale nie może znaleźć szminki albo tuszu. Budzi się z tych koszmarów z uczuciem
ulgi.
Równie pieczołowicie Julia dba o swoją sylwetkę, nieustannie
kontrolując zawartość talerza i przeliczając kalorie. Wciąż próbuje nowych diet i pomimo że jest bardzo szczupła, jeśli tylko odrobinę przytyje, natychmiast wpada w panikę.
Większość z nas w sposób kontrolowany prezentuje taki swój
wizerunek, jaki wydaje nam się najbardziej atrakcyjny i oczeki-
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wany przez innych. Nic w tym złego, że dbamy o siebie i chcemy
ładnie wyglądać. Rodzi się jednak pytanie, kiedy nasza dbałość o wygląd nam służy, a od którego momentu przeradza się
w obsesję i zaczyna nas niewolić.
Być może przypadek Julii to coś więcej, niż wyuczone dbanie
o siebie. Niewykluczone, iż jej pieczołowita troska o makijaż,
strój, fryzurę i wagę ciała to wyraz silnych obaw, że sama w sobie nie jest dość atrakcyjna i dobra, aby inni ją akceptowali.
Za nieakceptowaniem własnego naturalnego wyglądu może
się również kryć brak akceptacji dla różnych trudnych emocji,
które Julia w sobie nosi, np. smutku, lęku, gniewu czy zazdrości. Wówczas jej perfekcyjny wizerunek jest formą kontroli,
dzięki której kobieta każdego dnia udowadnia sobie, że nad
wszystkim panuje i wszystko jest w porządku. Bo skoro tak
doskonale panujemy nad swoim wyglądem, to sądzimy, że
z innymi rzeczami radzimy sobie równie sprawnie.
Kontrolowanie własnego wyglądu nie jest problemem, dopóki sprawia nam przyjemność. Każdy ma prawo do takiego stopnia dbałości o siebie, z jakim mu najlepiej. Problem pojawia się
dopiero wtedy, gdy robimy coś nie dlatego, że to lubimy, ale
ze względu na poczucie zagrożenia. Tymczasem kontrola wyglądu, którą widać u Julii, jest bardziej zogniskowana na tym,
by nie zostać odrzuconą, niż na tym, by mieć przyjemność
z dbania o siebie. Sztywność jej zachowania oraz treść obrazów sennych sugerują, że ta kontrola jest dla kobiety warunkiem samoakceptacji. Szczególnie że nawet najbliższej osobie,
czyli mężowi, Julia obawia się pokazać bez żadnych upiększeń.
Próbą ukojenia wewnętrznego niepokoju może być również
nadmierna kontrola przestrzeni, w której żyjemy. Mieszkanie
Ewy trzydziestoletniej skrzypaczki przypomina muzeum. Dyktatowi sterylnej czystości i porządku poddała nie tylko swojego męża i syna, ale wszystkich, którzy ich odwiedzają. I chociaż
syn ma dopiero sześć lat, wciąż jest strofowany i pouczany
o konieczności odkładania wszystkiego na swoje miejsce.
Jakikolwiek brak porządku bardzo Ewę denerwuje.
Nienawidzę bałaganu i nieładu. Chcę, żeby każda rzecz w mieszkaniu miała wyznaczone miejsce, tłumaczy swoje wymagania względem rodziny. Co w tym dziwnego, że nie położę się
spać, jeśli mieszkanie jest nieposprzątane?
Nieraz zdarza się Ewie wstać w nocy, bo myśl o pozostawionych na stole gazetach albo nieposkładanych ubraniach nie
daje jej spokojnie zasnąć. Na dodatek drażni ją, kiedy jej mąż
Grzegorz mówi, że zbyt tresuje ich syna, a od niepozmywanych
na czas naczyń jeszcze nikt nie umarł. W takich przypadkach
Ewa odpowiada, że samodyscypliny trzeba się uczyć od małego i na małych rzeczach. Być może to nieustanne porządkowanie otoczenia pozwala jej udawać, że podobny porządek
ma również wewnątrz siebie. Niewykluczone, że nieład i widok
porozrzucanych przedmiotów konfrontuje Ewę z chaosem,
jaki nosi w sobie. Ewa nie lubi rozmawiać o swoich emocjach
i niechętnie okazuje uczucia. Jest skryta, ale czasami wpada w złość i wybucha niewspółmiernie do sytuacji. To może
oznaczać, że wiecznym porządkowaniem Ewa w niespecyficzny sposób reguluje swoje tłumione emocje.
Jeśli ktoś ma słabe rozeznanie w tym, co się z nim dzieje na poziomie emocji, słabą umiejętność nadawania znaczenia sytuacjom, nie potrafi dokonać symbolizacji swoich doświadczeń,
wówczas często czuje silne napięcie i niepokój. Przenosi je wtedy w obszar, który jest mu lepiej znany i wobec którego czuje
się bardziej sprawczy. W końcu łatwiej ułożyć książki na półce
lub ubrania w szafie, niż skonfrontować się w świadomy sposób
ze swoimi emocjami, szczególnie tymi trudnymi.

Kontrola daje nam poczucie
bezpieczeństwa, obniża lęk
przed tym, co nieznane i niespodziewane, a więc groźne. Im bardziej
świat wydaje nam się niebezpieczny,
a jednocześnie boimy się różnych emocji wewnątrz siebie i nie dopuszczamy
do ich odczuwania, tym bardziej staramy się trzymać kontrolę nad wszystkim,
co kontrolować umiemy.

Kontrola daje nam poczucie bezpieczeństwa, obniża lęk przed
tym, co nieznane i niespodziewane, a więc groźne. Im bardziej
świat wydaje nam się niebezpieczny, a jednocześnie boimy
się różnych emocji wewnątrz siebie i nie dopuszczamy do ich
odczuwania, tym bardziej staramy się trzymać kontrolę nad
wszystkim, co kontrolować umiemy.
Ten lęk może mieć bardzo różne przyczyny. Mogą go powodować traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, ale również
wyniesione z domu nauki i ostrzeżenia opiekunów typu: „Nie
dasz rady!”; „Nie uda ci się!”; „Bądź ostrożny i nie ufaj nikomu!”; „Wszyscy tylko czyhają, żeby cię wykorzystać!”.
Nadmierna kontrola to nie tylko brak zaufania do świata, to również dowód braku wiary we własne siły, we własną mądrość,
możliwości i intuicję. Pesymiści, nie wierząc w sprzyjający im
los i swoje siły, starają się wszystko mieć pod kontrolą. Czasami pod linijkę ma być już nie tylko własny wygląd i mieszkanie,
ale również partnerzy i bliscy kontrolerów.
Mam dość wiecznej odpowiedzialności za wszystko, skarży
się trzydziestopięcioletnia Basia nauczycielka matematyki.
To ja zawsze muszę decydować, gdzie pojedziemy na wakacje,
na jaki kolor odmalujemy mieszkanie i jak rozplanujemy nasze
fundusze. Czekanie na inicjatywę mojego faceta trwałoby
w nieskończoność. Czasem proszę go, żeby coś zrobił, ale
zanim doczekam się reakcji, sama zdążę zrobić to dwa razy.
Skarżąc się na brak inicjatywy swojego partnera, Basia zapomina dodać, że nawet jeśli on z jakąś występuje, ona go nie słucha i natychmiast przejmuje ster. Kobiety kontrolerki z jednej
strony skarżą się na nadmiar obowiązków i odpowiedzialności za związek, ale z drugiej strony nie starcza im cierpliwości,
aby poczekać na inicjatywę partnera. Często też czują dyskomfort, kiedy mają realizować pomysły innych, a nie własne,
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bo odbierają to jako formę zniewolenia. Natomiast bycie
tysiące rad i wskazówek, jak mamy żyć, jak urządzić mieszkanie,
niezastąpioną i decydującą o wszystkim daje im poczucie
z kim się przyjaźnić, jakie książki czytać i co jeść. To prawda, że
własnej wartości. Trudno wówczas zrezygnować z próby podtraktuje mnie jak syna, dba, martwi się moimi kłopotami w pradania kontroli całego życia rodzinnego.
cy, nieustannie obdarowuje prezentami, ale jest tak ekspanNie mniej trudne dla wiecznych kontrolerów jest rezygnowanie
sywna w okazywaniu troski, że trudno to wytrzymać.
z roli dowodzącego w stoMatki silnie kontrosunku do własnych dzieci.
lujące swoje dorosłe
Początkowa nieustanna kondzieci zazwyczaj nie są
trola rodzicielska z czasem
u s a t y s f a kc j o n o w a n e
powinna
stawać
się
Kontrola jest nam w życiu niezbędna, związkiem ze swoim
coraz bardziej dyskretna,
mężczyzną.
Jednak
bez niej nasza rzeczywistość przerodzi- konfrontacja z tym fakaż wreszcie zaniknąć, przemieniwszy się w życzliwe łaby się w jeden wielki chaos. Problem pojawia się, tem może być dla nich
wsparcie i serdeczne sebolesna. Dlategdy pragniemy kontrolować całą rzeczywistość, zbyt
kundowanie. Często jednak
go dużo łatwiej im myrodzice nie chcą ustąpić czyli panować nawet nad tym, na co możemy mieć śleć o sobie – jestem
swoich praw do kontroli, jedynie znikomy wpływ. Bardzo słusznie, jeśli kon- wspaniałą, opiekuńczą,
traktując ją jako narzędzie
poświęcającą się matką
nieograniczonej
władzy trolujemy stan techniczny własnego samocho- i
teściową,
zamiast
nawet nad dorosłymi już du i to, jak się nim poruszamy, gorzej, jeśli chcemy – jestem nieszczęślidziećmi. Przy czym ubiewą kobietą tkwiącą
kontrolować czyjeś zachowania i decyzje.
rają tę kontrolę w formę
w małżeństwie, które
serdeczności i nieustannej
nie przynosi mi radości.
gotowości do przyjścia z poTaka silna koncentramocą. Nawet kiedy nie są
cja na wyimaginowanych
o nią proszeni.
często potrzebach inChwilami nie daję już rady, zwierza się Andrzej świeżo upienych osób może dowodzić problemów z własnymi potrzebami.
czony małżonek. Moja żona jest wspaniałą kobietą – czułą,
Niewykluczone, że teściowa Andrzeja przestałaby tak nadaktroskliwą i wyrozumiałą. Mam jednak wrażenie, że wraz z nią
tywnie narzucać się ze swoją obecnością, gdyby usłyszała od
poślubiłem jej matkę. Nie ma dnia, żeby do nas nie zadzwoniła.
córki i syna, że jest dla nich ważna i kochana bez względu na to,
Uważa, że ma święte, niczym nie ograniczone prawo przychoile im pomoże i jak często będzie się z nimi kontaktować.
dzić do nas bez zapowiedzi o każdej porze. Ciągle słyszymy
Postawienie kategorycznego zakazu jej nadaktywności w życiu młodej pary może przynieść skutek odwrotny i poczucie
rozgoryczenia, że nie jest nikomu do niczego potrzebna.
Oczywiście, kontrola jest nam w życiu niezbędna, bez niej
nasza rzeczywistość przerodziłaby się w jeden wielki chaos.
Problem pojawia się, gdy pragniemy kontrolować całą rzeczywistość, czyli panować nawet nad tym, na co możemy mieć jedynie znikomy wpływ. Bardzo słusznie, jeśli kontrolujemy stan
techniczny własnego samochodu i to, jak się nim poruszamy,
gorzej, jeśli chcemy kontrolować czyjeś zachowania i decyzje.
Jak więc w sposób dojrzały kontrolować swoje życie? Punktem
wyjścia mogą być słowa słynnej modlitwy Reinholda Niebuhra:
„Boże, daj mi spokój, abym zaakceptował to, czego nie mogę
zmienić, odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę, oraz mądrość, abym potrafił te sprawy od siebie odróżnić”.
Jeśli mamy tendencję do nadmiernego kontrolowania siebie
czy też naszego otoczenia, pierwszym krokiem do zmiany
jest uświadomienie sobie, co tak naprawdę w ten sposób
kontrolować próbujemy. Jednak odpowiemy na to pytanie
dopiero wtedy, gdy skonfrontujemy się z własnymi uczuciami i nauczymy się je rozpoznawać. Wówczas mamy szansę
na wyrażanie ich w bezpiecznej dla innych osób formie.
Nie odbierajmy sobie prawa do złości, lęku, obaw, gniewu,
niechęci lub smutku. Pozwólmy sobie wyrazić te uczucia, ale
tak, aby nikogo w celowy sposób nie ranić. W sprzyjających
warunkach choć trochę poluzujmy kontrolę. Pozwólmy ponieść
się sytuacji i pozwólmy innym czasami decydować trochę
za nas. Wówczas okaże się, że sympatia, jaką nas obdarzają,
nie maleje, gdy wyglądamy mniej atrakcyjnie, mamy bałagan
w mieszkaniu i nie sprawujemy nad wszystkim pieczy. Paradoksalnie może ona nawet wzrosnąć. ■
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i mów o tym
głośno
Tekst: Iza Farenholc
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Polacy ją pokochali.
Najnowsza książka Reginy
Brett Mów własnym głosem
to kolejne 50 lekcji od naszej
dobrej amerykańskiej znajomej
– pocieszycielki tych, którzy potrzebują ukojenia. Tym razem przeczytamy
o tym, jaką moc mają słowa i dlaczego warto mówić o tym, co nas boli.
Iza Farenholc: Swoją najnowszą książkę dedykujesz Polakom, dużo ciepłych słów o nas znajdziemy na jej stronach.
Piszesz, że dobrze się u nas czujesz. Ale, jak wiesz, wiele
niedobrego dzieje się w naszym kraju, trudno to zrozumieć –
ja nie rozumiem. Ludzie zapominają zbyt szybko, do czego może prowadzić brak szacunku do drugiego człowieka.

Regina Brett: Ja także nie rozumiem. Ludzie nazywają to nienawiścią, ale wydaje mi się, że to ignorancja, bo ci, którzy
w agresywny sposób wyrażają się o innych, nie zdają sobie
sprawy, jaki wpływ słowa mogą mieć na człowieka. W Stanach
mamy wolność i demokrację, co dotyczy także wolności wypowiedzi – mamy więc też tych, którzy mają faszystowskie
poglądy. Ale większość z nas jest nastawiona pokojowo do drugiego człowieka – dlatego powinniśmy głośniej mówić o tej
dobroci, bo tylko razem możemy zwalczyć tę nienawiść. Nie
możemy ich wyrzucić, uciszyć, bo to także ich kraj, ale możemy
wyrażać głośniej nasze poglądy.
IF: Kiedy zamieszczam film na Facebooku, na którym
w marszu 11 listopada idą faszyści z podniesionymi rękami,
moja znajoma komentuje: „Ale ja szłam w tym marszu i tam
żadnych faszystów nie było”. Dlaczego ludzie nie chcą
obejrzeć się za siebie?

RB: Ważne, że tam byłaś, widziałaś, to jest prawda. I jeśli tak
będzie postępować coraz więcej ludzi – w co wierzę – to tych,
którzy będą oglądać się za siebie i dostrzegać problem, będzie więcej.
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IF: Piszesz też o historii naszego kraju, o Auschwitz, gdzie
zresztą byłaś.

RB: To część waszej historii, bardzo ważnego momentu,
tego, kim byliście i kim jesteście teraz, niesamowite, jak
wszystko zostało zachowane dla przyszłych pokoleń, żeby
widzieli to, co inni ludzie tu zrobili w czasie wojny czy w czasach komunizmu. Nie chodzi tylko o Niemców i Sowietów,
ale o nas wszystkich. Widząc to, co tu się wydarzyło, jeszcze
mocniej czuję, że powinniśmy być lepsi, żeby to się już nigdy
nie powtórzyło. W Stanach mieliśmy niewolnictwo i przez stulecia Afroamerykanie byli strasznie traktowani – to ciągle nie
zagojona rana – ale musimy pamiętać, że tylko dzięki temu,
że będziemy dobrzy dla drugiego człowieka, ta rana może się
zagoić. Każdy kraj ma jakąś straszną historię.
IF: Co zwykły człowiek może zrobić?

RB: Każdego dnia rzucam sobie wyzwanie: „Jak mogę być
lepsza?”. Staram się, na przykład, pomagając w wychowaniu swoich wnuków – uczę je, żeby nie bały się być odważne,
kochające i dobre. Ludzie utożsamiają bycie miłym i dobrym
z byciem słabym. A bycie dobrym, to także bycie odważnym –
aby ująć się za skrzywdzonym, za kimś o innym kolorze skórze,
za kimś innej narodowości. Mieć odwagę, żeby powiedzieć:
„Staję w twojej obronie”.
IF: Kiedy jednak pewne fakty się ukrywa, to tak, jak w rodzinie – żyjemy w kłamstwie, a to jest toksyczne.

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
RB: Tak, w Biblii jest napisane „prawda was wyzwoli”.

rad i przekazywanie własnych prawd życiowych może być bardzo wzmacniające – mnie dawanie pomaga żyć i pisać.

RB: Więc musimy uzbroić się cierpliwość, bo dokopanie się
do prawdy zabierze więcej czasu.

IF: Dlaczego tę książkę zadedykowałaś Polakom?

IF: A my żyjemy w katolickim kraju…

IF: Wierzysz w to?

RB: Tak, spójrz tylko – przecież mieliśmy Baracka Obamę!
Kto by pomyślał! A on był prezydentem przez osiem lat i to było wspaniałe.
IF: Teraz macie Trumpa.

RB: Tak, i nic nie możemy z tym zrobić, bo mamy demokrację –
takie są zasady. Co to oznacza dla mnie? Muszę być lepszą
Reginą – najlepszą. Może to też wyzwanie dla Polaków – być
lepszymi, zjednoczyć się, nieważne, kto jest u władzy.
IF: My, Polacy uwielbiamy rozmawiać
o polityce, kłócić się. Denerwujesz się
czasem przy rozmowach o polityce?
RB: N ie, po co? Myślenie o tym tylko mnie
drenuje z dobrej energii. Wspominam
wtedy słowa Martina Luthera Kinga:
„Łuk moralnego wszechświata jest długi, ale pochyla się ku sprawiedliwości”.
Więc dajmy im wszystkim się wykrzyczeć – jedyne, co możemy robić, to powtarzać: „Czy nie możesz być bardziej
uprzejmy, miły, dobry”.
IF: Jak odnaleźć talent w sobie?

RB: Wierzę, że talent krzyczy, żeby wyjść
na światło dzienne. Wszyscy mamy w sobie coś, co kochamy, co chcielibyśmy
robić, ale coś innego nas ogranicza.
IF: Strach
porażką?

przed

sukcesem

czy

RB: Ja mam to i to. Nie chcę być tak
sławna, żeby nie mieć czasu dla rodziny,
ale nie chcę też porażki. Dlatego cały
czas szukam równowagi. Przed pisaniem zawsze najpierw słucham siebie.
Wyciszam się i wtedy mogę usłyszeć
ten głos – wystarczy trochę intuicji i skupienia. Jestem pewna, że wszyscy są w stanie to zrobić. Dać
sobie trochę czasu na wsłuchanie się w siebie. Wtedy przyjdą
pytania: Dlaczego nie piszę? Dlaczego nie pomagam innym?
Dlaczego nie maluję?
IF: A jeśli nie usłyszymy? Jeśli nie jesteśmy w zgodzie ze sobą i robimy coś innego – żyjemy z kimś, kogo nie kochamy,
pracujemy, chociaż nienawidzimy swojej pracy etc.
RB: Dostaliśmy prezent od losu i jeśli go używamy, nasze życie
jest szczęśliwsze i pełniejsze. Jeśli nie, jesteśmy nieszczęśliwi i przez to chorujemy, tyjemy. Powinniśmy przestać się bać.

IF: Twoja książka przypomina mi Wielką Magię Elizabeth
Gilbert. To także książka, w której każdy zmagający się
z pisaniem znajdzie rady i inspiracje. Ty także dzielisz się
swoimi pomysłami m.in. jak poprowadzić audycję radiową.

RB: Tak, na przykład zawsze zapisuję na małych karteczkach
zdania, które mnie poruszają. Później je wykorzystuję – są
genialną inspiracją. A jeśli chodzi o audycję radiową? Uwielbiam dzielić się swoją wiedzą, a skoro posiadam tę wiedzę,
to może ona się komuś kiedyś przyda? Dawanie ludziom takich

RB: 11 listopada 2017 roku byłam w Muzeum Stoczni Gdańskiej. Wyszłam na zewnątrz, tam gdzie stoją statki, i zdałam
sobie sprawę, że to wszystko zaczęło się tutaj. Na suficie jest
instalacja zrobiona z setek kapeluszy, które nosili robotnicy.
Kiedy je widzisz, myślisz o tych zwykłych ludziach, którzy
codziennie szli do pracy, aby budować statek, i zwyczajnie
chcieli dostać za to pieniądze. W pewnym momencie poczuli,
że muszą powiedzieć głośno, co jest nie tak. Zrobili to i ich
głos, jak domino, poszedł w świat. Komunizm upadł. W Stanach powszechnie uważa się, że wszystko zaczęło się od muru berlińskiego, ale to nieprawda. I kiedy tak stałam w tym
muzeum, pomyślałam o tym, jakim
silnym narodem jesteście mimo wojny,
komunizmu, tej strasznej historii, którą
jednak udało się wam przeżyć.
IF: Tak, to prawda, ciągle z jakąś traumą, ale żyjemy.

RB: Musimy przejść przez ciężkie chwile,
żeby dotrzeć do dobrych – to nie wydarza się od razu. Kiedy zachorowałam
na raka, musiałam przejść przez chemioterapię, straciłam włosy, byłam łysa,
chora – a teraz, 22 lata później, mówię,
że było warto to wszystko przeżyć.
I będę tak mówić przez kolejne 22 lata –
to dobre życie, może nie perfekcyjne,
ale dobre. W swojej pierwszej książce
pisałam, że życie nie zawsze jest fair, ale
mimo tego jest dobre. To nie fair, kiedy
dziecko choruje na białaczkę, kiedy
matka traci swoje dziecko, nie rozumiem
tego, ale i tak kocham życie.
IF: No właśnie, co powiedzieć komuś,
kto stracił dziecko?

RB: Powiedziałabym, że nie mam
pojęcia, jak taka osoba się czuje i że
mogę się tylko modlić. Ale poznałam
na spotkaniu autorskim rodziców, którzy
stracili swoje dziecko. Kiedy rozmawialiśmy, powiedzieli, że
to niewyobrażalny smutek, ale muszą znaleźć sposób, żeby
żyć dalej. Musimy nauczyć się żyć ze stratą – zawsze będziemy
opłakiwać tego, kogo straciliśmy – czy to było dziecko, czy
matka. Ale nikt z tych, którzy odeszli, nie chciałby, żebyśmy
byli smutni przez całe życie. Najlepszym sposobem na upamiętnienie osoby, która odeszła, jest dobre życie.
IF: Planujesz następną książkę?
RB: Tak, będzie o mojej mamie i naszych relacjach.■
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Zmień się na wiosnę!
Już marzec, a ty z wyrzutami sumienia patrzysz na listę
niezrealizowanych noworocznych obietnic. Nic straconego – czas je odkurzyć i spełnić – wiosenny przypływ energii może ci w tym pomóc!
„Schudnąć, nauczyć się hiszpańskiego, nie tracić czasu na Facebooku” – lista noworocznych postanowień w pierwszych
tygodniach stycznia budzi entuzjazm u wielu nas, ale
w marcu u większości już tylko wyrzuty sumienia. Z badań
CBOS wynika, że co roku noworoczne postanowienia robi połowa Polaków. Obietnice te dotyczą przede wszystkim
zdrowego stylu życia, oszczędzania, zmiany pracy lub poprawienia sytuacji finansowej. 86 proc. z nich jest przekonanych,
że zdoła zrealizować zamierzenia, tymczasem, jak pokazują
badania Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych,
90 proc. ponosi klęskę. Obietnice realizuje jedynie nieco ponad 8 proc. Zdecydowana większość z nas poddaje się już
po trzech miesiącach.
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Wiosenna gorączka
Dlaczego tak się dzieje? Czy nie warto robić noworocznych
obietnic? A może nie należy zniechęcać się, gdy w styczniu się
nam nie powiedzie – można spróbować znowu – na wiosnę!
„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi / Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni / Zdjąłem
z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis / Zapachniało,
zajaśniało wiosna, ach, to ty”– śpiewał w jednym ze swych najsłynniejszych szlagierów Marek Grechuta. Z wiosną cały świat:
rośliny, zwierzęta i ludzie także – budzą się do życia. Słoneczne
światło trwające teraz większą część dnia, którego mogło nam
brakować przez całą zimę, dodaje nam energii.
„To ten czas w roku, gdy nasz wewnętrzny zegar biologiczny
przyspiesza. Poziom neurotransmiterów, hormonów i metabolizm – to wszystko zależne jest od pór roku. Wiosną pojawia się
wzrost energii, którego nie wolno ignorować”, przekonuje John
R. Sharp, autor książki The Emotional Calendar: Understanding
Seasonal Influences and Milestones to Become Happier, More
Fulfilled, and in Control of Your Life. Zdaniem doktora Stephena Krausa, psychologa, autora książki Psychological Foundations of Success wiosna to nie tylko idealny czas na ponowne
zmierzenie się z noworocznymi postanowieniami, ale też takie
ich zmodyfikowanie, by tym razem ich realizacja skończyła się
sukcesem. Gdzie wcześniej popełniliśmy błąd? Może niewłaściwie sformułowaliśmy nasze postanowienia? Cel był zbyt
ogólny lub zbyt wyolbrzymiony? Zabrakło planu, motywacji,
a może jasno określonego deadline’u?
Nad tym zagadnieniem głowił się także Richard Wiseman,
profesor społecznego rozumienia psychologii z brytyjskiego University of Hertfordshire. Wraz ze swoim zespołem
przeprowadził dwa zakrojone na szeroką skalę badania naukowe z dziedziny psychologii motywacji. W projekcie badacze
przez 6 do 12 miesięcy śledzili losy ponad 500 uczestników,
którzy starali się wprowadzić w życie wiele różnych celów,
takich jak: utrata wagi, zdobycie nowych kwalifikacji, znalezienie partnera, rzucenie palenia, rozpoczęcie pracy w nowym
zawodzie. Pod koniec badania naukowcy poprosili uczestników o opisanie technik, jakich używali, by osiągnąć sukces,
i określenie, do jakiego stopnia im się powiodło.
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Plan zamiast plakatu
Wyniki? Tylko 10 procentom badanych udało się zrealizować
swoje postanowienia. Zatem, jakie techniki okazały się skuteczne, a jakie nie. Do tych nieskutecznych uczestnicy zaliczyli m.in.
„myślenie o kimś, kogo podziwiam za jego/jej osiągnięcia”.
Samo powieszenie sobie nad łóżkiem plakatu Ewy Chodakowskiej nie sprawi, że zgubimy 10 kilo i będziemy mieli równie
wysportowaną sylwetkę, jak ta trenerka. Równie nieskuteczne
okazały się takie metody, jak „poleganie na silnej woli” czy
„próby stłumienia natrętnych myśli np. o zjedzeniu słodyczy
lub zapaleniu papierosa” (im bardziej próbujemy o nich nie
myśleć, tym bardziej mamy na nie ochotę).
Skupmy się jednak na tym, co DZIAŁAŁO. Po pierwsze ci,
którym się udało, mieli plan. „Zig Ziglar uczynił kiedyś słynną
uwagę, że nikt raczej nie trafia na Mount Everest, po prostu błąkając się bez celu po okolicy. Tak samo jest w życiu:
ludzie, którzy idą przez świat bez specjalnego celu, zazwyczaj
nie otwierają nagle własnej firmy ani nie zrzucają wagi ot, tak
sobie”, zauważa prof. Richard Wiseman w książce 59 SEKUND.
Pomyśl chwilę, zmień wiele. Uczestnicy, którzy osiągnęli sukces
w badaniu Wisemana, rozkładali swój ogólny cel na sekwencję
pomniejszych celów i tworzyli procedurę określającą drogę
do sukcesu krok po kroku, co pomagało zmniejszyć obawę
i wahania, często towarzyszące tym, którzy zamierzają dokonać poważnych zmian w swoim życiu. Plany okazały się szczególnie skuteczne, gdy kolejne cele były konkretne, wymierne
i przydzielono im określony czas realizacji. Zamiast „muszę
schudnąć” czy „będę ćwiczyć” lepiej napisać na przykład:
„do 1 maja zrzucę 5 kilogramów”. Rozpisz plan na podpunkty:
„pilates raz w tygodniu”, „spacery z psem”, „rower dwa razy
w tygodniu”. Zacznij od małych kroków np. dziesięć minut spaceru z psem dziennie i stopniowo zwiększaj dawkę ruchu, by
się nie zniechęcić. Podobnie jest z dietą – radykalne przejście
z objadania się do głodówki ma niewielkie szanse powodzenia.
Zacznij od wizyty u dietetyka – i zamiast się głodzić, zacznij
odżywiać się zgodne z zaleconą dietą. Pij także co najmniej
2 litry wody dziennie (częstym błędem osób nie mogących
schudnąć jest mylenie pragnienia z głodem). We wprowadzaniu i monitorowaniu nowych, zdrowych nawyków może pomóc
prowadzenie dziennika np. tzw. bullet journala – jak go założyć
i jak z jego pomocą zrealizować wiosenne postanowienia radzi Diana Pieniążek w tutorialu na str. 98.
Znajdź lub zorganizuj sobie grupę wsparcia
W realizacji postanowień mogą nam też pomóc inni ludzie.
„Uczestnicy, którym się powiodło, częściej opowiadali o swoich zamierzeniach przyjaciołom, rodzinie i kolegom.
Wygląda na to, że choć utrzymywanie w tajemnicy celów,
jakie chcemy osiągnąć, pomaga zniwelować strach przed
porażką, to jednocześnie ułatwia rezygnację ze zmian
i powrót do starych przyzwyczajeń. Ludzie częściej trwają
przy swoich poglądach i dotrzymują obietnic, jeśli są one
publicznie znane”, argumentuje profesor Wiseman. W serii eksperymentów przeprowadzonych przez Simone Schnall
z uniwersytetu w Plymouth uczestnicy stojący u podnóża góry
musieli określić, jak bardzo ta góra jest stroma i jak trudno się
na nią wspiąć. Okazało się, że kiedy towarzyszył im przyjaciel,
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ich szacunki okazywały się o ok. 15 proc. niższe, niż kiedy
byli sami – a nawet samo myślenie o kimś bliskim podczas
patrzenia na wzgórze sprawiało, że wzniesienie wydawało im
się o wiele bardziej przystępne.
Z badań opublikowanych w „Journal of Human Nutrition
and Dietetics” wynika, że kobiety, które podczas odchudzania rozmawiały o swoich problemach i otrzymywały wsparcie
od rodziny oraz przyjaciół, lepiej radziły sobie z odchudzaniem
i utrzymywaniem uzyskanej wagi, a także były bardziej konsekwentne w przestrzeganiu zaleceń. Naukowcy sugerują, że
przyznanie się innym do swoich prób odchudzania wyzwala mechanizm odpowiedzialności nie tylko przed samym sobą,
ale też przed bliskimi, którzy zostali wtajemniczeni w proces.
Badacze z University of East Anglia, którzy badali uczestników tzw. grup spacerowych, zauważyli, że spacer w grupie
eliminował poczucie samotności i odrzucenia.
Doświadczenie „zarażania się” od przyjaciół zdrowymi nawykami opisuje też Susan Pinker w książce Efekt wioski. Jak
kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. „W roku 2009 Florence Velly przyjechała z Francji i zamieszkała przy mojej ulicy. Wkrótce potem
spotkałyśmy się przypadkowo w pobliskim parku, gdzie spacerowała z psem. Nasze spojrzenia skrzyżowały się, chociaż
widziałyśmy się po raz pierwszy. Kiedy się zatrzymałam, by
pogłaskać jej psa, szybko ustaliłyśmy, że nie tylko mieszkamy
niedaleko siebie, ale Florence właśnie zaczęła trzy razy w tygodniu trenować w mojej sekcji pływackiej. Zaczęłam chodzić
z Florence i jej psem na spacery do montrealskiego parku Mont
Royal w każdy czwartek rano. Maszerowałyśmy dosyć żwawo,
jej czarna labradorka Talia niestrudzenie wbiegała na wzgórze –
choćby nie wiem jak było ślisko – a my wspinałyśmy się za nią,
beztrosko rozmawiając. Po kilku takich czwartkach zauważyłam, że ubyło mi kilka kilo”.
Grup wsparcia nie trzeba szukać w parku czy lokalnej siłowni,
coraz częściej grupy takie świetnie funkcjonują na portalach
społecznościowych (wystarczy spojrzeć choćby na fan klub
ćwiczących z Ewą Chodakowską!) – sama należę m.in. do grupy, która stara się żyć „Zero waste”.
Myśl o korzyściach i nagradzaj się
Zamiast wyobrażać sobie, jak bardzo będą cię bolały mięśnie po treningu – spróbuj pomyśleć: jak fajnie będzie tam
spotkać znajome osoby i pogadać. Pomyśl, jak miło będzie
móc zrozumieć, co mówią ludzie na ulicy w Madrycie (gdy
opanujesz podstawy hiszpańskiego), o ile przyjemniej będzie
przeć we
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ci się co rano wstawało do pracy, która sprawia ci przyjemność (gdy już ją znajdziesz). „Uczestnicy eksperymentu, którzy
z powodzeniem i na stałe wprowadzili zmiany w swoim życiu,
często myśleli wcześniej o dobroczynnych skutkach, które
wynikną z osiągnięcia wyznaczonego przez nich celu. Nie
chodzi bynajmniej o fantazjowanie na temat nowego lepszego „ja”, ale o stworzenie obiektywnej listy wszystkich korzyści,
jakie przyniesie zrealizowanie planów. Ci zaś, którym się nie
powiodło, częściej myśleli o negatywnych skutkach porażki.
(...) Myślenie o korzyściach skłania do optymistycznego patrzenia w przyszłość, wyobrażanie zaś sobie złych skutków niepowodzenia odbiera motywację, sprawiając, że skupiamy się
na negatywnych wydarzeniach i odczuciach”, argumentuje
Richard Wiseman.
Niestety, ludzie chętniej skupiają się na negatywnych aspektach rzeczywistości. Naukowcy nazwali tę regułę asymetrią pozytywno-negatywną. „Aby zrozumieć, o co chodzi, wyobraźmy
sobie następującą sytuację: nasze dziecko przynosi ze szkoły
świadectwo. Ma jedną szóstkę, cztery piątki i jedną dwóję.
Której ocenie poświęcimy najwięcej uwagi? To hipotetyczne
pytanie zadał Marcus Buckingham, który twierdzi, że prawie
wszyscy rodzice skupią się na dwói. (…) Tylko nieliczni rodzice
powiedzieliby zamiast tego: «Skarbie, z jednego przedmiotu dostałeś szóstkę. Musisz być naprawdę dobry w tej
dziedzinie. Jak można by to wykorzystać?» (…) Te przebłyski sukcesu – te jasne punkty – potrafią oświetlić mapę działania i rozbudzić nadzieję, że zmiana jest możliwa”, przekonują
Chip i Dan Heath, w książce Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić.
Spróbujmy skupiać się na tych „jasnych punktach”. Owszem,
dwa razy lenistwo czy zmęczenie zwyciężyło i nie dotarłem
na trening, ale łącznie w ciągu miesiąca byłem na nim 5 razy!
Udało mi się zgubić już dwa kilo! Do zamierzonych dziesięciu jeszcze daleko, ale może warto wzmocnić motywację i „nagrodzić” się za ten już włożony w zmianę wysiłek? Uczestnicy
eksperymentu Wisemana do każdego osiągniętego pomniejszego celu dodawali nagrodę. Często była to drobna przyjemność, która nigdy nie kolidowała z zasadniczym celem
(na pewno nie wyjście do cukierni, żeby uczcić tydzień pilnego odchudzania), ale dawała powody do radości i zapewniała satysfakcję ze zrealizowanego zamierzenia. Jeśli prowadzicie
dziennik lub bullet journal, możecie uczcić sukces dodatkową
stroną, którą pięknie ozdobicie (przyznam, że mnie kupowanie nowych naklejek, taśm czy kredek bardzo cieszy). Może
wkleicie tam bilet do kina czy teatru, którym nagrodziliście się
za osiągnięty cel?
Korzystajcie też z aplikacji, które monitorują wasze postępy.
Wiele nowoczesnych aplikacji do nauki np. języka (np. Duolingo czy Memrise) opartych jest na mechanizmie grywalizacji,
która wykorzystuje w nauce mechanizmy stosowane w grach
komputerowych, takie jak chęć osiągnięcia celu (zdobycia levelu czyli np. przerobienia porcji ćwiczeń) czy kolekcjonowania (ucząc się, zbieramy punkty, bonusy). Nic tak nie cieszy
po przerobieniu porcji gramatyki, jak nagroda w postaci lekcji angielskich wulgaryzmów!
I najważniejsze. „Będą dni, kiedy zrobicie zerowy postęp. Nie
nazywajcie wtedy siebie przegranym. Poszukajcie wsparcia,
przegrupujcie siły i próbujcie dalej”, przekonuje dr David Susman, psycholog z University of Kentucky. „Zmiana to proces,
w czasie którego doświadczycie wielu prób i błędów, nim
znajdziecie wzorce, które będą dla was najbardziej efektywne.
Nie poddawajcie się!”■
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Choroba
wiecznego
głodu

– czyli życie z zespołem Pradera-Williego
Tekst: Beata Turska
Zdjęcia z archiwum autorki
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Na skutek błędu w informacji genetycznej zapisanej w DNA chorzy na zespół Pradera-Williego (PWS)
w każdej sekundzie swojego życia czują głód, którego nie da się zaspokoić żadną ilością jedzenia. Nie
chodzi o zwykłe ssanie w żołądku albo znaną nam wszystkim chętkę na coś smacznego, ale o wysyłany
przez podwzgórze sygnał: „JEEEEŚĆ!!! Jeśli nie zjesz, umrzesz!”. To coś, czego nie da się zignorować ani
okiełznać przy pomocy silnej woli. Impuls jest tak potężny, że swój cel – zdobycie jedzenia za wszelką
cenę – chory traktuje jak sprawę życia i śmierci. Natura zadrwiła z chorych na PWS podwójnie, a właściwie
po wielokroć. Mimo wiecznego głodu muszą jeść nawet połowę mniej niż inni, bo ich metabolizm jest
bardzo powolny. W dodatku bez porównania trudniej im spalać kalorie: obniżone napięcie mięśniowe
sprawia, że pływanie, jazda na rowerze czy nawet szybszy spacer wymagają od nich o wiele większego
wysiłku niż u ludzi zdrowych. Jakby tego było mało, chorzy nie mają odruchu wymiotnego. Jeśli nikt ich
nie powstrzyma, będą jeść tak długo, aż zabiją ich skutki monstrualnej otyłości. Albo pęknie im żołądek.
Za dużo jak na jednego człowieka? Zdecydowanie tak, ale to wciąż nie wszystko. Pozostałe problemy to
m.in. często (choć nie zawsze) lekka lub umiarkowana niepełnosprawność intelektualna i nasilające się z
wiekiem problemy psychiczne.
Wczesna terapia i hormon wzrostu

Jeszcze dwie, trzy dekady temu większość osób z zespołem
Pradera-Williego nie dożywała 20. roku życia. Umierali z powodu powikłań otyłości, na przykład na zawał albo bezdech.
Dziś na szczęście jest inaczej. Dzięki wczesnej diagnozie, terapii hormonem wzrostu, opiece specjalistów oraz – a właściwie
przede wszystkim – poświęceniu i konsekwencji rodziców,
większość chorych udaje
się uchronić przed zagrażającą życiu otyłością.
To jednak nie rozwiązuje
wszystkich dolegliwości.
Chorym nadal towarzyszy
głód, bo nie wynaleziono dotąd sposobu, który
pozwoliłby go wyłączyć.
Można tylko zagłuszyć
go na chwilę jakimś ciekawym zajęciem. Wciąż
jeszcze
nie
wszyscy
(włączając w to część
lekarzy) rozumieją, że
nieposkromiony apetyt
chorych to nie jest kwestia łakomstwa. To się
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ludziom zwyczajnie nie mieści w głowie. Nadal – choć jest
nadzieja, że wkrótce się to zmieni – nie ma w Polsce miejsca,
do którego mogliby trafiać chorzy, gdy wkroczą w wiek dorosły. Bo z zespołu Pradera-Williego niestety się nie wyrasta.
Dorośli PWS, nawet jeśli ich inteligencja nie odbiega od normy,
nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

Diagnoza wczoraj i dziś

Gdy 42 lata temu urodził się Łukasz Seidler, nikt nie widział,
co mu jest. Jasne było tylko to, że nie jest taki jak inne noworodki: był wiotki, nie miał odruchu ssania, rozwijał się wolniej
niż jego rówieśnicy. Najpierw ważył za mało i nie miał apetytu.
Gdy w 2 roku życia roku życia pojawiło się uczucie głodu,
zaczął gwałtownie tyć. Podejrzenie, że w grę wchodzi choroba genetyczna, pojawiło się, gdy miał 3 lata, ale diagnozę
postawiono dopiero, gdy był nastolatkiem. Nawet wtedy nie
powiedziano rodzicom, jak z nim postępować. Do wszystkiego musieli dojść sami i o wszystko walczyć: o jakiekolwiek
wskazówki, o terapię stosowanym na Zachodzie hormonem
wzrostu (dla Łukasza było już za późno, ale przetarli szlak
kolejnym chorym), nawet o to, by podczas wizyt lekarze nie
mówili ich dziecku rzeczy w stylau: „A kto cię chłopcze tak
zapasł? Ile kilogramów cukierków zjadasz?”. Dziś rodzice dostają diagnozę na ogół tuż po narodzinach dziecka, a chorym
zajmuje się wielu specjalistów: genetyk, neonatolog, pediatra,
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Zespół Pradera-Williego (PWS) to rzadka choroba genetyczna. W Polsce co roku rodzi się kilkanaścioro dzieci, które mają ten problem. Szacuje się, że w naszym kraju żyje około 700 osób,
u których choroba nie została zdiagnozowana.
Autorzy artykułu Zespół Pradera i Williego – fenotyp wczoraj i dziś uważają, że w kierunku tej choroby powinien być badany każdy noworodek u którego stwierdza się niewyjaśnione innymi przyczynami (np.
wcześniactwo, niedotlenienie czy uogólniona infekcja) obniżenie napięcia mięśniowego i osłabienie odruchu
ssania. Zwracają także uwagę na to, że z powodu wczesnego rozpoznania, terapii hormonem wzrostu obraz
kliniczny PWS bardzo się zmienił. Na pierwszy plan wysuwa się teraz nie otyłość pacjentów, a problemy
z zachowaniem (drażliwość, upór, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zachowania autystyczne, próby manipulowania otoczeniem) i narastające z wiekiem problemy psychiatryczne (zaburzenia psychotyczne, omamy,
halucynacje, agresja). Chorzy wymagają wsparcia przez całe życie. Konieczna jest nie tylko wielospecjalistyczna pomoc medyczna, ale także dostosowane do potrzeb i możliwości chorego szkolnictwo, poradnictwo
w zakresie seksualności oraz działania mające na celu jak największe usamodzielnienie chorych (domy samodzielności i miejsca pracy)1.

endokrynolog, dietetyk, ortopeda, fizjoterapeuta, logopeda,
psycholog czy psychiatra. Dziecko dostaje także hormon wzrostu, który co prawda nie sprawia, że przestaje czuć głód, ale
pozwala mu rosnąć i przyspiesza jego przemianę materii na tyle, by – jeśli będzie bardzo ściśle przestrzegało diety – nie tyło.

24 godziny na dobę

Fakt, że rodzice wiedzą dziś od początku, jak postępować
z dzieckiem, nie oznacza oczywiście, że wszystko staje się
proste. Opieka nad Praderkiem (tak rodzice nazywają dzieci z PWS) to coś, co sprawia, życie całej rodziny staje na głowie.
Dziecko musi być non stop na specjalnej diecie. Gdy potrafi już
samodzielnie się poruszać, trzeba zrobić coś, co sprawi, że nie
umrze z przejedzenia: zamknąć
kuchnię na klucz albo zamek
szyfrowy i pilnować 24 godziny
na dobę. Dosłownie.
– Prawda jest taka, że my pilnujemy Julii, a Julia… nas. Jest
bardzo czujna i bez pudła wykorzystuje każdą okazję, by zdobyć
coś do jedzenia – opowiada Dorota Kataryńczuk-Borowik, mama dwunastolatki.
Dla jedzenia chorzy na PWS gotowi są na wszystko: wygrzebują
ze śmietników resztki, zjadają podniesione z ziemi ogryzki i to,
co zostało na talerzach kolegów ze szkolnej stołówki. A także
wyłudzają, a nawet kradną, jak niespełna osiemnastoletni Gabryś, ministrant, który zabrał z zakrystii kilka opakowań opłatków (zjadł je) i pieniądze (kupił za nie w szkolnym
sklepiku drożdżówkę, obwarzanka i napój). Chore na PWS
dzieciaki doskonale wiedzą, co im wolno, a czego nie, jednak
głód wygrywa z zasadami. Gdy skok na upatrzoną zdobycz się
nie powiedzie, wpadają we wściekłość, a wtedy bywa różnie.
Ostatnio Julia została na moment sama w basenowej szatni.
Gdy w żadnym z plecaków nie znalazła jedzenia, ze złości i roz-

czarowania utopiła w ubikacji cudzy telefon.

Jeden pączek nie zaszkodzi

Otoczenie Praderków nie zawsze rozumie problem, zwłaszcza jeśli dziecko jest dobrze prowadzone, a co za tym idzie
– szczupłe. „Rodzicom przychodzi walczyć nie tylko z nie
dającym się zaspokoić apetytem dziecka, ale także z… oskarżeniami otoczenia, typu: «Głodzicie dziecko»; «Przecież jeden
pączek nie zaszkodzi»; «To wspaniałe, że tak ładnie i chętnie je
– o co wam chodzi?»; «Przesadzasz z tym jedzeniem». Na każdym kroku spotykają się z krytyką. Nawet nieznajomy w sklepie
potrafi wytknąć matce, że żałuje maluchowi bułeczki” – pisze
Maria Libura, autorka poradnika Moje dziecko ma zespół
Pradera-Williego. Jak mogę
mu pomóc?
– O tak, znam to słynne:
„Przecież jedno ciastko / jedna czekoladka / jeden pączek
nie zaszkodzi” – potwierdza mama Julii. – Owszem, zaszkodzi.
Zniweczy wszystko to, co wypracowaliśmy przez kilka czy
kilkanaście miesięcy terapii,
bo dziecko dostanie sygnał,
że jednak wolno mu zjeść coś
poza tym, co zostało wcześniej
ustalone.
Chore na PWS dzieci wymagają także systematycznej rehabilitacji, częstych wizyt u lekarzy różnych specjalności i najróżniejszych zajęć terapeutycznych. Julka chodzi dopiero do piątej
klasy, a kalendarz ma wypełniony jak biznesmen: codziennie
po szkole musi gdzieś iść. Na przykład w czwartek ma po lekcjach rehabilitację, po niej psychologa, a potem jeszcze basen.
Gdy wraca do domu, musi jeszcze odrobić lekcje, bo przecież
nazajutrz idzie do szkoły.

1. Magdalena Cabała, Robert Śmigiel, Zespół Pradera i Williego – fenotyp wczoraj i dziś. Znaczenie wczesnej diagnozy, „Pediatria Polska” 2018; 93 (3)
https://www.termedia.pl/Zespol-Pradera-i-Williego-fenotyp-wczoraj-i-dzis-Znaczenie-wczesnej-diagnozy,127,33424,0,0.html (dostęp 31.01.2019)
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Eugenia też była
chora. Zespół Pradera-Williego nie jest
niczym nowym. Na
tę rzadką chorobę
genetyczną cierpiała
m.in. sześcioletnia Eugenia Martínez Vallejo
namalowana w 1680
roku przez nadwornego malarza Carlosa
II, Juana Carreño de
Mirandę. Jej portret
wisi w muzeum Prado.

Trudna dorosłość

Gdy Praderki wkraczają w wiek dorosły, narasta związana z ograniczeniami frustracja. To, że rozumieją, jak bardzo niesprawiedliwy był dla nich los, niczego im nie ułatwia.
Dwudziestoletnia Ewa z PWS podczas konferencji Wiek młodzieńczy, okres przejściowy i dorosłość osób z chorobami rzadkimi ujęła to tak: „Moim przekleństwem jest to, że jestem
taka jak inni, a jednocześnie tak bardzo się od nich różnię”.
– Chorzy są w pełni świadomi tego, co dzieje się wokół nich –
potwierdza Zofia Seidler, mama Łukasza. – Widzą, że inni się
usamodzielniają, mają przyjaciół, wiążą w pary, podejmują
własne decyzje, a u nich wciąż po staremu: ktoś ustala, co mają
jeść, każe ćwiczyć, mówi, co wolno, a czego nie. Nie sposób
się z tym pogodzić, ale prawda jest taka, że niezależnie od IQ
nigdy nie będą w pełni samodzielni. Zawsze będą potrzebowali kogoś, kto będzie regulował dostęp do jedzenia, zachęcał
do ćwiczeń, pilnował przyjmowania leków, dbał o ich finanse,
w razie potrzeby wyciągał z tarapatów.
Z wiekiem nasilają się także problemy z psychiką: ataki furii,
depresja, huśtawki nastrojów, zachowania obsesyjno-kompulsywne i problemy z samokontrolą nie tylko w tym, co się wiąże
z jedzeniem, ale także w wielu innych sferach funkcjonowania.
Bywa, że tak jak np. w przypadku Łukasza, problemy emocjonalne wieku dorosłego niszczą to, co zostało wypracowane
przez lata.
– Jako nastolatek Łukasz był samodzielny, dużo czytał, miał
zainteresowania, sam jeździł tramwajem do szkoły. Wszystko to przepadło, gdy pojawiły się napady furii – opowiada jego mama. – Takiego napadu nie da się opisać słowami. To amok,
podczas którego Łukasz traci kontakt z rzeczywistością,
wrzeszczy, wyzywa rodziców, próbuje zrobić sobie krzywdę,
niszczy wszystko, co mu wpadnie w ręce. Kiedyś rzucił fotelem
w okno. Leki przepisywane przez psychiatrów nie pomagają.
Sprawdza się tylko jedno: gdy Łukasz zaczyna tracić nad sobą
kontrolę, matka zabiera go (co wcale nie jest łatwe) na spacer
i chodzi z nim tak długo, aż oboje opadną z sił. Nie wie, jak
długo jeszcze da radę, bo wiek i lata życia w permanentnym
stresie robią swoje: sama także ma problemy ze zdrowiem.
Co się stanie z jej synem, gdy nie będzie mogła się nim
opiekować? Nie wiadomo, bo w Polsce nie powstał dotąd
ani jeden ośrodek dla dorosłych z PWS. Jedno jest pewne:
jeśli trafi do zwykłego domu opieki, nie przetrwa, bo takie
placówki nie są przygotowane do opieki nad chorymi z tym
problemem.

Dom dla dorosłych z PWS

Pierwszy w Polsce dom samodzielności dla dorosłych z PWS
ma powstać we Wrocławiu. Zamieszka w nim dziesięciu chorych. Dom ma być częścią kompleksu fundacji Potrafię Pomóc,
z którego będą korzystać także dzieci i dorośli z różnymi niepełnosprawnościami. Trwa zbiórka pieniędzy.
– Chodzi nam nie tylko o to, by chorzy na PWS mogli bezpiecznie tam mieszkać, ale także o jakość ich życia. O to,
by mieli przyjaciół, możliwie dużą samodzielność i sensowne zajęcie – mówi Adam Komar, prezes fundacji i ojciec
trzyipółletniego Olka, Praderka. – Wymyśliliśmy to tak, by
mieszkańcy mogli się realizować, włączając w pracę ośrodka,
przede wszystkim w opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.
Praderki są niezwykle opiekuńcze i mają ogromną potrzebę
bycia wśród ludzi. Chcą być potrzebne i akceptowane. Samo lepienie garnków na warsztatach terapii zajęciowej tych
potrzeb nie zaspokoi.
– Ten dom to moja nadzieja, moje światełko w tunelu – mówi Edyta Rucka, mama Gabriela. – Kiedyś myślałam: „Ale jak
to? Miałabym oddać dziecko do jakiegoś ośrodka?”. Dojrzałam do tego, gdy podczas zjazdów Praderków zobaczyłam, jak
Gabryś funkcjonuje w grupie dzieciaków podobnych do niego:
jak jest szczęśliwy, jak się śmieje. Ma nawet dziewczynę, z którą
widuje się podczas zjazdów.
– Takie domy to ratunek nie tylko dla chorego, ale i dla całej
jego rodziny – dodaje Zofia Seidler. – Życie z chorym na PWS
jest bardzo trudne, a my, rodzice, nie jesteśmy wieczni. Kompleksu Potrafię Pomóc jeszcze nie ma, ale lada dzień przy
działającym już we Wrocławiu Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci ma powstać tzw. mieszkanie
wytchnieniowe, do którego chory trafi na tydzień lub dwa, gdy
jego rodzice będą musieli zająć się sobą, np. iść do szpitala.
Jako pierwsza pod opieką terapeutów zamieszka w nim dziewiętnastoletnia Wiktoria. ■

To nie jest bajka

Rodzicom i opiekunom dzieci z zespołem
Pradera-Williego zależy na tym, by jak najwięcej osób zrozumiało, na czym polega ta
choroba. Stąd kampania społeczna „To nie
jest bajka”. Spoty telewizyjne i radiowe można obejrzeć w serwisie YouTube i na stronie
fundacji Potrafię Pomóc.
Przydatne adresy:
Fundacja Potrafię Pomóc:
www.potrafiepomoc.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Zespołem Pradera-Williego:
www.prader-willi.pl
International Prader-Willi Syndrome Organization: www.pwsa.co.uk
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„Chciałam pokazać, co mnie w tym kraju fascynuje, dlaczego, a czasem mimo czego, ten kraj
kocham” – tak o Namibii widzianej nie tylko przez
pryzmat słoni i baobabów mówi Anna Olej-Kobus,
podróżniczka, dziennikarka i przewodniczka po
tym kraju, współautorka świeżo wydanej książki
Namibia. Przez pustynię i busz.
Półki w domu Ani i Krzysztofa Kobusów uginają się od przewodników, atlasów, bębnów i figurek. Na środku salonu pod
sufitem pyszni się najnowszy projekt Krzysztofa – żyrandol
z kolorowych parasolek przywiezionych przez Anię z wyprawy
do Birmy (oficjalna nazwa tego kraju brzmi Mjanma, ale można używać też tradycyjnej – Birma). Anna Olej-Kobus podróżniczka, dziennikarka i fotografka wraz z mężem Krzysztofem
fotografem, oraz dwoma synami: Stasiem i Michałem od lat
podróżuje po całym świecie. Swoje doświadczenia rodzina opisuje na wspólnie prowadzonym portalu www.malypodroznik.pl
oraz w książkach m.in. Polska pełna przygód – rodzinny przewodnik po niezwykłych miejscach czy cyklu Podróżowniki, a ich
najnowsze dzieło to Namibia. Przez pustynię i busz.
Agnieszka Fiedorowicz: Czy Namibia to twoja prawdziwa miłość?
Anna Olej-Kobus: Namibia to kraj, który potrafi urzec.
Przyznaję, że nie spotkałam osoby, która wróciłaby stamtąd
rozczarowana. Czasem jest tak, że myślimy o jakieś wyprawie,
oglądamy zdjęcia, a potem, kiedy już pojedziemy na miejsce,
rzeczywistość trochę nie dorasta do naszych marzeń.
AF: Nie mogę się napatrzyć na przepiękne zdjęcia Namibii w waszej najnowszej książce Namibia. Przez pustynię i busz.
I trochę się obawiam, jak jest naprawdę...
AO-K: Niepotrzebnie. W przypadku Namibii jest tak, że człowiek przyjeżdża i mówi: „O, rany! Jest jeszcze piękniej, niż sobie wyobrażałem”. Namibia jest barwna, bogata, inspirująca,
różnorodna – niepotrzebne skreślić (śmiech), łatwo się w niej
zakochać.
AF: Czy ten kraj był spełnieniem twoich marzeń o podróży
do Afryki?

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (15)/ 2019

AO-K: Tak, choć realizacja tego marzenia trochę trwała. Pierwszy raz zobaczyłam zdjęcia z Namibii na zlocie podróżniczym,
a zanim dotarłam do tego kraju, minęło dwadzieścia lat.
Pojechaliśmy tam całą rodziną z malutkimi wtedy synami,
w ramach mojego prezentu na czterdziestkę, wróciliśmy także
całą rodziną, dziesięć lat później. W międzyczasie zostałam
przewodniczką biura podróży TORRE – i regularnie zabieram
ludzi do Namibii – w moje ukochane zakątki, i jestem szczęśliwa, mogąc się dzielić pięknem tego miejsca.
AF: Namibia wyjątkowo nie pasuje do stereotypu „dzika Afryka”.
AO-K: My w ogóle mamy bardzo dużo stereotypów na temat
Afryki. Na przykład postrzegamy ją jako jeden kraj, a to tak,
jakby jako jeden kraj traktować Europę. Ale faktycznie – zawsze
mówię, że N amibia to jest to, co najlepsze w Afryce, z domieszką
odrobiny tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie.
AF: Europejskiego poukładania? W książce opisujecie choćby, jak restrykcyjne Namibijczycy mają podejście do godzin
wjazdu do parków narodowych. „Wjechać na teren Parku Narodowego Wybrzeża Szkieletowego można tylko do godziny
piętnastej. Pozwala to dotrzeć na camping w Torra Bay jeszcze
za dnia. (...) Gdybyśmy byli tu później, strażniczka z pewnością
by nas nie wpuściła”. Żadnego hakuna matata.
AO-K: To rygorystyczne podejście ma uzasadnienie. Chodzi o to, by nie jeździć nocą, bo zwiększa to ryzyko wypadków,
zwłaszcza z udziałem zwierząt. Zakaz jazdy nocą obowiązuje
zresztą w całej Namibii. Czasem osoby wypożyczające auto nie
mają świadomości, że każdy taki samochód ma tzw. czarną
skrzynkę i lokalizator GPS, co sprawia, że zarówno firma wypożyczająca, jak i ubezpieczyciel wiedzą, gdzie i o której godzinie
jesteśmy. Gdybyśmy jechali w nocy i mieli wypadek – ubezpieczyciel nie zwróci nam kosztów, więc nie ma co ściemniać,
że była 17. Jeśli przepisy w danym parku narodowym mówią,
że brama zamykana jest na półtorej godziny przed zachodem
słońca, a my przyjechaliśmy tylko godzinę wcześniej, to aby
zdążyć na camping musielibyśmy jechać za szybko, a wtedy
wzrasta ryzyko wypadków z udziałem zwierząt. Trudno, czeka nas nocleg pod bramą parku. Ten przykład pokazuje, że Namibijczycy mają ogromne poczucie odpowiedzialności za swój
kraj, przestrzegają przepisów, bo one pomagają chronić ich
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przyrodę, a tym samym ich kraj. I nie mogą pozwolić, by „dzicy
biali”, którzy nie potrafili się zorganizować, by być na czas, tę
przyrodę niszczyli.
AF: Piszesz, że „Namibijczycy są niebywale dumni ze swojego kraju”.
AO-K: Są prawdziwymi patriotami. Możemy spotkać się
z sytuacją, kiedy pani, która sprzedaje pamiątki na straganie
i którą bylibyśmy skłonni traktować jak niepiśmienną przedstawicielkę rdzennych ludów, może nam zwrócić uwagę: „Wyrzuciłeś papierek na ulicę, a ja nie chcę, żebyś śmiecił w moim
kraju, bo mój kraj jest piękny i chcę, żeby takim pozostał”.
Namibijczycy mają pełne prawo by być dumni z swego kraju,
bowiem stoczyli długą walkę o niepodległość, którą uzyskali dopiero w 1990 roku. I udało się im stworzyć jeden naród
namibijski z kilkunastu różnych grup etnicznych. W książce jest
takie zestawienie zdjęć ludzi, których spotkaliśmy w czasie
naszych podróży: mamy tu Afrykanerów, sprzedawczynię
w sklepie, kelnerkę, kierowcę na safari, uczennicę – ten kolaż
pokazuje, jak różnorodni są Namibijczycy. Zdarza się, że na koniec zwiedzania przewodnik potrafi powiedzieć: „Zobaczcie
jak różne są tu minerały w Damaralandzie, ale wszystkie są
piękne, my Namibijczycy też bardzo się różnimy, ale to nas
wzbogaca i sprawia że nasz kraj jest piękny”. Brzmi to jak
agitka, ale oni mówią to z pełnym przekonaniem i w to wierzą.
To cudowne, bo przykłady z wielu krajów, także Polski, pokazują, jak łatwo jest wypuścić dżina animozji z butelki – wystarczy
kilka prostych socjotechnik, by ludzi podzielić i nastawić przeciw sobie.
AF: Choć ciągle wracasz do Namibii, mówisz,
że kraj ten nieustająco cię zaskakuje. Tak się zmienia?
AO-K: Pustynia Namibii ma 80
milionów lat i nie podlega jakimś
dramatycznym
przeobrażeniom
(śmiech). Chodzi o to, że im więcej
wiesz o danym miejscu, tym więcej
widzisz. Zatem za każdym razem, gdy
tam przyjeżdżam, odkrywam coś innego, nowego. Na przykład ostatnio,
będąc w Martwej Dolinie, z pasją przeglądałam krzaki melonów nara w poszukiwaniu trawomyszek namibskich!
AF: Trawomyszka – brzmi intrygująco!

AO-K: To są takie malutkie myszki, których nigdy do tej pory
nie widziałam, ale zostawiają dużo śladów na piasku – ich
obserwowanie uświadamia mi, że człowiek myślał, że to pustynia i nic tu nie ma, a tu tyle się dzieje. Niby Martwa Dolina,
a tyle tu życia. Uwielbiam też tym zainteresowaniem zarażać
ludzi, z którymi jeżdżę. Mam satysfakcję, gdy w Parku Narodowym Etosza, gdzie jeździmy na safari, cała grupa obserwuje
stado słoni przychodzących do wodopoju i nagle ktoś się
odwraca i mówi: „Patrzcie jaki piękny dziwogon!”. I grupa porzuca obserwację słoni, żeby obserwować małego niepozornego ptaka, z dzioba podobnego do nikogo, z czarnym
rozdwojonym ogonem jak u syrenki, który jest niebywale ciekawym oszustem podkradającym jedzenie innym zwierzętom.
Oni też się wkręcili i Afryka staje się dla nich czymś więcej, niż
tylko „baobaby i słonie”.
AF: Niemniej jak się przyjeżdża pierwszy raz do Afryki, to te
„słonie i baobaby” dla nas wychowanych na W pustyni i w puszczy to jest taki must have.
AO-K: Pierwszy przyjazd do Afryki to w ogóle jest przeżycie:
olbrzymi szok kulturowy i przyrodniczy – umysł broni się przed
nadmiarem bodźców i nie jest w stanie wszystkiego dostrzec.
Dlatego wtedy tak ważny jest przewodnik – jego zadaniem
jest zwrócić naszą uwagę na ciekawe rzeczy, obok których
przeszlibyśmy obojętnie...
AF: Bo słoń nam je zasłonił!
AO-K: Podam przykład. W parku Etosza mamy fort Namutoni z końca XIX wieku, wybudowany przez Niemców –
to wielka piękna biała bryła, która tak przytłacza swoim
widokiem, że łatwo jest przeoczyć małą tabliczkę przy
wejściu, która głosi, że w 1908 roku fort był broniony
przez 7 obrońców przeciwko 500 Owambo. Jednym
z tych obrońców był Jakub Basendowski. W tamtych
czasach Namibia była kolonią Niemiecką, a Polska była pod zaborami – także zaborem pruskim,
możemy tylko domyślać się, że w wyniku tego splotu okoliczności los rzucił Polaka tak daleko. Sprawia mi ogromną radość dzielenie się tą wiedzą,
sama także wciąż dowiaduję się nowych rzeczy.
Trochę obsesyjnie już czytam o Namibii i rozmawiam o niej z ekspertami zajmującymi się
na przykład badaniem przyrody. Rezultatem
tego jest właśnie nasza najnowsza książka.
Chciałabym, żeby ludzie jadący do Afryki się-
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Namibia to pustynia, woda jest tu cennym zasobem, słonie, jak widać
na waszych zdjęciach, często zamiast wodnych biorą kąpiele w piasku,
za to niektórym Namibijczykom prysznic zastępuje okadzanie dymem.
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gnęli po nią i wyszli poza powierzchowne widzenie
tego kontynentu. W Namibii. Przez pustynię
i busz chciałam pokazać to, co mnie w tym kraju fascynuje, dlaczego, a czasem mimo czego, ten kraj
kocham. Dużo miejsca w książce poświęciliśmy
ludziom.
AF: Integralną częścią książki są filmy, które
możemy obejrzeć, skanując zamieszczone w niej
kody QR.
AO-K: Staraliśmy się, by była to nowoczesna publikacja, nadążająca za możliwościami, jakie daje
nam technologia. Uzupełnieniem książki jest
nasz portal www.travelnamibia.pl, gdzie wrzucamy artykuły tematyczne, porady, ciekawostki.
W książce zamieściliśmy też atlas roślin i zwierząt. Kiedy jedziemy przez busz, widzimy ścianę roślinności. A warto wiedzieć,
że to, co widzimy, to drzewo mopane, które jest podstawą
kultury wielu rdzennych ludów. Z mopane buduje się domy,
jego gałązkami rozpala się ogień, wykorzystuje się je w medycynie ludowej. Chcę, żeby czytelnik widząc jaszczurkę, która przebiega przez obóz, mógł powiedzieć: „O, rety! To gekon
leśny, ależ on jest śliczny!”. Kto wie więcej, widzi więcej.
AF: Wracając do bohaterów waszej książki – wielkie wrażenie
zrobił na mnie Tommy Collard, przewodnik po pustyni Namib.
AOK: (śmiech) Tommy to wzorzec z Sevres, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą. Jest autentycznym „dzieckiem buszu”, urodził
się w Swakopmund i jako dziesięciolatek pierwszy raz złapał
węża...
AF: ...a jego mama bała się brać jego rzeczy do prania, bo nie
wiedziała, jakie zwierzę znajdzie w kieszeniach...
AO-K: Tommy przez wiele lat pracował jako tropiciel i jak mówi „nauczył się czytać buszmeńską gazetę” – ślady na piasku.
Osób, które mają ogromną wiedzę o pustyni, znalazłoby się
sporo, ale Tommy przede wszystkim ma w sobie tak wielki entuzjazm! Od ponad dwudziestu lat codziennie zabiera grupę
ludzi na pustynię i za każdym razem zachowuje się tak, jakby
byli oni pierwszymi turystami, jakich tam zabrał. „Myślelibyście,
że tu nie ma wody”, zagaduje, zrywając kilka listków buszu do-
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larowego, ściska je i mówi z tryumfem: „Zobaczcie, ile tu wody”.
AF: Lub znienacka, jak królika z kapelusza,
wyciąga z piasku gekona.
AO-K: Ostatnio znaleźliśmy żmiję karłowatą,
która miała wszczepiony czip, żeby zbierać
dane o tym, jak się przemieszcza. Ku rozpaczy
Tommy’ego, który akurat tego dnia nie zabrał
czytnika do sczytania danych. „Szukaliśmy tej
żmii od trzech miesięcy”, westchnął. Najfajniejsze w czasie w tych wypraw jest to, że nigdy
nie wiadomo, co się wydarzy, jakie zwierzęta spotkasz...
AF: „Game drive is a game”, jak piszecie

w książce.
AO-K: Wyprawa w poszukiwaniu zwierząt jest grą. Byłam
na takich safari w Etoszy, kiedy zwierzęta pojawiały się jak
na komendę – stada słoni, lwy. A były i takie dni, że cały dzień
jeździliśmy i nic – nawet ptaków. Na szczęście jesteśmy w parku dwa, trzy dni i w końcu zawsze mamy szczęście, ale to wyczekiwanie sprawia, że są emocje. W Kenii stada zwierząt są
olbrzymie, ale to się błyskawicznie turystom nudzi. My ludzie
zachodu nieprzywykli do obcowania z przyrodą, poszukujemy
ciągle nowych bodźców, nie potrafimy prowadzić dłuższych
obserwacji. „Mam już pięć zdjęć zebr. Możemy jechać dalej?”.
A jak się na coś czeka, to się to potem bardziej docenia.
AF: Czasem pewnie niełatwo jest zwierzęta wypatrzyć.
AO-K: Moi miejscowi przewodnicy mają „magiczne oko” –
magican African eye, jak sami o sobie mówią. Zdarzały mi się
sytuacje w stylu: jesteśmy przy oczku wodnym i nasz kierowca mówi: „Tam jest lwica”. A my wszyscy: „O, lwica! Ale gdzie?”.
Przewodnik wskazuje ją i nagle okazuje się, że lwica jest
między naszym samochodem, a wodą, pięć metrów od nas.
Jak to możliwe, że jej nie widzieliśmy? Nie byliśmy wprawieni do wyszukiwania lwicy w krajobrazie.
AF: Za to słonia, który łazi nad ranem po kempingu, nie da się
przeoczyć.
AO-K: Tak, zwłaszcza, że najpierw się go słyszy.
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AF: Opis tego, jak budzisz się nad ranem w namiocie i słyszysz,
że po kempingu chodzi słoń szukający jedzenia, jest chyba jednym z najbardziej przerażających fragmentów tej książki. Chyba też nie każdy czytający zdaje sobie początkowo sprawę, jak
niebezpieczny może być taki słoń, który zaniepokojony może
cię zaatakować i zadeptać.
AO-K: Kiedy pierwszy raz przyjeżdżamy do Namibii, to wydaje
się nam, że ostrzeżenia przed zwierzętami są przesadzone.
„Chowaj jedzenie, żeby słonie go nie wyczuły”, „Nie wysiadaj
z auta w parku narodowym”. A potem jesteś w takim parku i myślisz sobie: „Przecież nigdzie nie widać żadnego zwierzęcia.
Co może mi się stać?”. Jednak ostatnio moi przewodnicy pokazali mi betonowe przepusty pod drogą, których nie widać
z drogi. „Tam jest przeciąg i lubią tam odpoczywać lwy. Ty
możesz wysiąść z auta, bo jesteś przekonana, że tu nic nie ma,
a pod tobą jest lew, który może uznać, że będziesz dobrym
posiłkiem. Problem nie polega, na tym, że on cię zje, ale że potem trzeba go będzie zastrzelić”, wyjaśnili. Te ostrzeżenia mają
chronić nie tylko turystów, ale przede wszystkim zwierzęta –
przed turystami.
AF: Dobrze o tym wiedzieć.
AO-K: I stosować się do zasad. Na kempingu Purros nie
ma ogrodzeń i zdarza się, że przychodzą tam pustynne słonie
zjadać pnącza obrastające buszowe toalety. Dlatego tak ważne jest, by nie trzymać na wierzchu jedzenia, które słonie lubią:
jabłek czy bananów, bo ich zapach może sprawić, że zwierzę,
szukając go, wtargnie nam do namiotu. Wypadki, które się
zdarzają, są zazwyczaj wynikiem błędu ludzi.
AF: Namibia to pustynia, woda jest tu cennym zasobem,
słonie, jak widać na waszych zdjęciach, często zamiast wodnych biorą kąpiele w piasku, za to niektórym Namibijczykom
prysznic zastępuje okadzanie dymem.
AO-K: Mówimy tu o Himba – rdzennym ludzie, który jest ikoną
Namibii. Kobiety Himba są piękne, mają swój oryginalny rytuał
piękności, polegający na tym, że ciało okadza się wonnym dymem: ziołami, gałązkami kładzionymi na żar, a następnie całe
ciało naciera się ochrą – pomarańczowo-czerwonym minerałem zmieszanym z tłuszczem. Ten „krem” świetnie chroni przed
słońcem, a także upiększa. Fascynujące, jeśli chodzi o Himba,
jest to, że w dużej mierze zachowali tradycyjny styl życia –
co dla nas turystów jest atrakcyjne. Ich wioski oczywiście są
skomunikowane z cywilizacją: Himba wiedzą, do czego służy
turysta (śmiech), w zamian za wizytę w wiosce oczekują darów,
na przykład produktów spożywczych. Od wielu lat wieszczy
się zagładę kultury Himba, mówi się, że nasza cywilizacja ich
„pożre”, ale ja myślę, że oni sobie świetnie poradzą. Nasze
wizyty nie zmieniają ich życia, oni nie „przebierają się” w tradycyjne stroje z dżinsów, żeby nas przywitać.
AF: Choć i takie wioski istnieją.
AO-K: Tak, to tak zwane wioski kulturowe, w których grupy
etniczne pokazują, jak żyły przed wiekami. Ludzie ci przychodzą do wioski do pracy, podobnie jak panie w polskich
skansenach, na przykład w Klukach, przebierają się w ludowe
stroje i pokazują, jak się kiedyś tkało czy ubijało masło. W ten
sam sposób Damara pokazują, jak się rozpalało drewno, jakie
rośliny wykorzystywało się w tradycyjnej medycynie. Zawsze
mówię turystom: „Nie bądźcie rozczarowani, przecież prawdziwych Słowian też już nie ma, nikt w łapciach z łyka nie pójdzie teraz do banku, żeby zlecić przelew”. Życie poszło dalej,
ale dzięki żywym skansenom możemy dowiedzieć się, jak ich
życie wyglądało kiedyś. Przykładowo dla ludu San – Buszmenów wioski kulturowe to szansa na wyjście z biedy i zarabianie

pieniędzy przez pokazywanie własnych tradycji – to pionierski, ale dobrze rokujący projekt.
AF: Co warto zabrać ze sobą, opuszczając Namibię?
AO-K: Wspomnienia, zdjęcia i oczywiście miejscowe rękodzieło, którego zakup także jest formą pomagania miejscowym. Są sklepiki, które prowadzą programy pomocowe,
na przykład Namibia Craft Center w Windhuk, gdzie cały
dochód idzie do wytwarzających rękodzieło ludzi. Są piękne breloczki, które rzeźbi się z nasion palmy makalani, są
rzeźby wykonywane z drutu i koralików: zwierzątka, dekoracje, świeczniki, kapitalne volkswageny garbusy z otwieranymi maskami i bagażnikami.
AF: Są też kolorowe bransoletki z PCW!
AO-K: Tak! N azywane są fałszywą kością słoniową, bo trochę
ją przypominają – to też kapitalna pamiątka. Nie przywoźcie
roślin zebranych w parkach narodowych, ale można zabrać kolec akacji – te kolce potrafią być dłuższe niż palec
wskazujący! Nie wiem, czy wiesz, ale pierwsi przyrodnicy,
którzy przybywali do Afryki, używali tych kolców do przypinania okazów entomologicznych – ponieważ nie dało się
zabrać tylu szpilek z Europy.
AF: Ta książka to także wasze niesamowite zdjęcia! Ile materiału musieliście przekopać, żeby wybrać właśnie te?
AO-K: Te 450 zamieszczonych w książce zdjęć wybieraliśmy
z kilkunastu tysięcy. To były niejednokrotnie trudne decyzje,
ale wszystkich naszych ukochanych fotografii ta książka by
nie pomieściła. Na jednym ze zdjęć jest Rosa, kelnerka,
która pracuje w Village Cafe, jednej z moich ulubionych
knajpek w Swakopmund. Serwują tam pyszną kawę i naleśniki! W styczniu, będąc w Namibii, zawiozłam naszą książkę
kilkorgu jej bohaterom – dla wszystkich było to duże przeżycie, a gdy Rosa zobaczyła swoje zdjęcie, przejęta zawołała wszystkie koleżanki z kawiarni i oświadczyła z dumą: „I’m
in the book”.■
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Czasem jesteśmy...
Tekst:
Karolina
Nowakowska

Wiosna.
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pięknej opowieści spotykają się, gdy ona jest dzieckiem, a on
Piękna, słoneczna wiosna wyczekiwadorosłym mężczyzną. Uczucie, które ich łączy towarzyszyć im
na przez wiele osób. Muszę przyznać, że przeze mnie
będzie do momentu, aż ona będzie sędziwą staruszką, a on
też. I to bardzo. Ubiegły rok był dla mnie bardzo trudny pod
umrze jako niemowlę na jej rękach… Ten obraz ukazuje, że
względem emocjonalnym. Był też chyba jednym z najważczas jest bezwzględny. Mamy go tyle, ile nam zapisane, ale
niejszych w moim życiu, w dużej mierze oczywiście za sprawą
to od nas zależy, jak dobrze go spożytkujemy. To my trzymachoroby i śmierci mojego Taty, i emocji, jakie to za sobą
my pióro, którym zapisujemy karty swojej historii.
pociągnęło. Takie sytuacje - niewyobrażalne, bezpowrotne
Wiosenne przebudzenie przynosi wiele postanowień, niczym
i najtrudniejsze do przeżycia przysparzają masę bólu i zła.
nowy rok. Mnie również. I oprócz popularnego postanowieBudzą w nas ogromny smutek, bunt i strach przed nową
nia regularnych treningów, także to nowe, inne, najważniejsze.
rzeczywistością. Dowiedziałam się jednak, że mogą nieść
Obiecałam sobie zwolnić. Wyhamować konie wyścigowe, któza sobą także wiele dobrego. A może raczej „pozytywnego”
re każdego dnia gnają ze mną na grzbiecie. Zrozumiałam, że
zabrzmi lepiej.
nie muszę być perfekcyjna, a zamiast sprzątać w kółko wciąż
Ku memu wielkiemu zaskoczeniu, od wielu miesięcy mam
rozrzucane zabawki córki, mogę ten czas poświęcić na coś,
wrażenie, że przechodzę pewien proces. Proces, który na noco mnie rozwija, co wywołuje uśmiech na twarzy lub po prowo mnie kształtuje jako człowieka, kobietę, artystkę. Czuję, że
stu na odpoczynek ż filiżanką kawy. To takie banalne, a okazuje
w mojej głowie wszystko zaczyna się układać właściwie, prawisię
tak trudne do zrobienia. Wszyscy pędzą. Ja postanowiłam
dłowo, dobrze. Tak, jak zawsze być powinno. Pewne emocje,
podarować sobie czas. Soktóre były dla mnie niejasne wcześniej, teraz są
bie i ważnym dla mnie osooczywiste. Sytuacje, które kiedyś nie pozwalaSami określamy siebie
bom. Czas na spotkania z
łyby mi zasnąć, dziś przechodzą niezauważone.
najlepiej poprzez sporodziną, przyjaciółmi. Czas
Dorastam. Czuję. Myślę. Inaczej. Spokojniej.
sób, w jaki spędzamy
na dobry film wieczorem
Pełniej. Świadomiej. Mądrzej.
z mężem u boku. Jeszcze
Czas, który kiedyś nie miał znaczenia, dziś stał
najcenniejsze, co jest
więcej czasu dla córki. Czas
się jednym z najważniejszych słów w mowie
nam dane. Bo czas, oprócz
dla siebie w ciągu dnia.
i świadomości. Czas, którego w obecnej
zdrowia, jest najcenniejszym co
Wszyscy
zasługujemy
dobie wszyscy mamy tak mało, jest dla mnie
na
to,
aby
oprócz
obowiązmamy.
teraz jeszcze większą wartością.
ków mieć też z życia frajdę.
Dziękuję Ci Tato, że otworzyłeś mi oczy. Że
I dla każdego ma ona inną postać.
Twoje odejście uświadomiło mi, jak wiele rzeczy muszę jeszCzas. Miejmy go na to, co ważne. Miejmy czas, aby dbać
cze zrozumieć. Jak wiele jeszcze zrobić, przemyśleć, zmienić
o swoje zdrowie. Nauczmy się wartościować rzeczy, odpoi dostrzec, aby to życie było lepsze, pełniejsze i bardziej wartowiednio priorytetować, bo jest ograniczony i nie będzie
ściowe. Przecież jest jedno…, a tak często o tym zapominamy.
go więcej.
Zapominamy, bo gonimy: za pracą, za pieniędzmi, za modą.
„Czasem jesteśmy…” napisałam. Tak. Czasem jesteśmy
Wciąż nam mało, mimo, że mamy więcej niż potrzebujemy.
szczęśliwi, uśmiechnięci. Czasem smutni i bez wizji na przyNikogo tu nie oceniam – mam tak samo. Wszyscy mamy ten
szłość. Ale czasem jesteśmy, bo to on nas definiuje. Sposób,
podświadomy pęd. Uczestniczymy w biegu o większe domy,
w jaki go spędzamy, mówi o nas najwięcej jako o ludziach,
lepsze buty, markowe ciuchy i najzdolniejsze dzieci świata.
małżonkach, partnerach, rodzicach, przyjaciołach…
Tak trudno się w tym nie zagubić. Tak trudno znaleźć rówSami określamy siebie najlepiej poprzez sposób, w jaki spęnowagę. Wymaga to świadomości, ogromnej pracy nas sobą
dzamy najcenniejsze, co jest nam dane. Bo czas, oprócz zdroi mądrości, ale warto zainwestować czas właśnie w to, by
wia, jest najcenniejszym co mamy. A zarazem jedynym,
nauczyć się lepiej żyć. Nie dal innych, lecz dla siebie.
na co nie mamy wpływu. Płynie i płynąć będzie. Nieubłaganie
Pisząc ten tekst trafiłam (nieprzypadkowo, bo nie wierzę
i coraz szybciej.
w przypadki) na film, który znam i cenię od lat, a jednak
Mamy jednak wpływ na to, co z niego dla nas wyniknie i co zoteraz nabrał dla mnie zupełnie innego wymiaru. Ciekawy
stanie. Żyjmy więc tak, aby to jedno życie, które dostaliśmy
przypadek Benjamina Buttona, z pięknymi kreacjami Cate
przeżyć najpiękniej i nigdy nie obwiniać za nie czasu. ■
Blanchet i Brada Pitta, opowiada niezwykłą historię miłości…
Historię, w której czas gra kluczową rolę. Bohaterowie tej
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Zakwaszenie to
wróg zdrowia
Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka
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Wielu ekspertów zajmujących się sprawami zdrowia twierdzi, że w kwaśnym środowisku organizmu dobrze i szybko rozwijają się tylko komórki choroby nowotworowej.
Zdrowe komórki takiego środowiska nie lubią.
Pilni uczniowie pamiętają z chemii, że kwasy tworzą środowisko bardzo szkodliwe dla ciała. Bliskie spotkanie ciała z kwasem
kończy się ciężkim uszkodzeniem tego ostatniego. Dlatego mogłoby się wydawać, że kwas jest straszliwym wrogiem
organizmu. Tymczasem nie do końca jest to prawda. W niektórych miejscach i układach ciała jest niezbędny. Na przykład pH
około 2,5 jest bardzo potrzebne w żołądku do trawienia białek.
Bez tego kwasu nie zostałoby ono rozłożone do produktów nadających się do przekazania dalej w organizmie, gdzie
wykorzystywane jest między innymi do odbudowy, budowy
i odnawiania określonych narządów.
Zatem kwas jest bardzo potrzebny w ciele, ale tylko w harmonii,
czyli tylko tam, gdzie trzeba, kiedy i w jakiej ilości. Ani więcej,
ani mniej!
Stan zapalny w organizmie. Co dzieje się z ciałem, gdy
równowaga kwasowo-zasadowa zostaje zerwana i wystąpi nadmierne zakwaszenie organizmu?
Ciało usztywnia się, ponieważ chroniczne zapalenie połączeń
międzykręgowych przy każdym ruchu wymagającym pracy
kręgosłupa wywołuje ostry ból. Stan zapalny szybko atakuje
także małe stawy w dłoniach i stopach, powodując powolną
lub szybszą ich deformację oraz silny, dotkliwy ból. Bardzo trudno wtedy chodzić, a także wykonywać najprostsze
czynności w domu czy w pracy, do których niezbędna nam jest
praca rąk. Czasem ból jest tak silny, że jedynym sposobem
poruszania się jest używanie wózka inwalidzkiego. Ból chro-
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niczny oraz ten zdradliwy, atakujący nagle, zrywami powodują,
że człowiek bez przerwy źle się czuje, ma zły humor i jest bardzo niemiły dla otoczenia.
Niestety, na tym problem się nie kończy. Stan zapalny w organizmie to nasilające się zwykle powoli problemy z układem trawiennym, mięśniami, stawami, skórą, zębami, włosami i kośćmi.
Zaczynają się też problemy z metabolizmem oraz krążeniem.
Wiele chorób pozornie nie związanych ze zbyt dużą ilością
kwasu w organizmie rozwija się szybciej w takim środowisku.
Badania potwierdziły, że dotyczy to przede wszystkim chorób
przewlekłych, takich jak: cukrzyca, osteoporoza, łuszczyca, trądzik, dna moczanowa, a nawet cellulit i nadwaga. I dopóki nie
zlikwiduje się nadmiaru kwasu w organizmie, wyleczenie
ich staje się bardzo trudne, a nawet prawie niemożliwe.
Rozwiązanie tego problemu wydaje się z pozoru bardzo łatwe:
trzeba zbadać poziom kwasu w organizmie, a jeśli okaże się,
że jest go zbyt dużo, to tak, jak nas uczono na lekcjach chemii – zobojętniamy go albo usuwamy. Tutaj jednak pojawia się
problem: w jaki sposób zbadać, czy organizm jest zakwaszony,
czy też nie? Bowiem okazuje się, że różne tkanki, układy i płyny
w ciele mają różne optymalne poziomy pH (kwasowości). Środowisko lekko zasadowe, czyli pH od 7,2 do 8,7, jest na przykład korzystne dla śliny, krwi czy wydzieliny trzustki.
Dla przypomnienia: pH to jednostka kwasowości; do 6 pH,
to środowisko kwaśne, a powyżej – 6 pH zasadowe.
Jednak sok żołądkowy, jak wspomniałam na wstępie, musi być
silnie kwaśny, kwaśne powinno być także środowisko w pochwie,
co zabezpiecza organizm kobiety przed wieloma bakteriami,
wirusami i grzybami. Gdy harmonia kwasowo-zasadowa w organizmie zostaje zachwiana, początkowo nic się nie dzieje i nie
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Wiele chorób pozornie
nie związanych ze zbyt
dużą ilością kwasu w organizmie
rozwija się szybciej w takim środowisku. Badania potwierdziły,
że dotyczy to przede wszystkim
chorób przewlekłych, takich jak:
cukrzyca, osteoporoza, łuszczyca, trądzik, dna moczanowa,
a nawet cellulit i nadwaga.

ma żadnych niemiłych objawów. Dzieje się tak, ponieważ
zaczynają działać systemy i sposoby regulujące tę nieprawidłowość. Nadmiar kwasów jest rozkładany i wydzielany przez nerki z moczem, wydychany jako CO2, i wreszcie usuwany z potem
przez skórę. Na straży harmonii kwasowo-zasadowej stoją
także bardzo czułe, tak zwane systemy buforowe krwi.
Niestety, organizm radzi sobie z problemem tylko do pewnego poziomu. Jeśli ilość kwasu przekroczy możliwości jego obrony i oczyszczania, zaczynamy chorować.
Zakwaszeniu organizmu sprzyjają: zatrute środowisko,
w jakim żyjemy, niezdrowa woda, jaką pijemy, ciągle rosnący smog w powietrzu, niezdrowy tryb życia, niezdrowa żywność, nieodreagowany prawidłowo stres…
Jednak nie jesteśmy zupełnie bezbronni i mamy szansę pomóc
swemu organizmowi w zabezpieczeniu przed zakwaszeniem
albo w jego odkwaszeniu. Sprzyjają temu: picie dostatecznej
ilości wody, zrezygnowanie na czas leczenia z picia kawy
i alkoholu, rozstanie się z papierosami, nauka relaksacji i dystansu do problemów, włączenie do rozkładu tygodnia kilkakrotnej, choćby 30-40-minutowej dawki ruchu.
W bardzo wielu chorobach, które rozwijają się w zakwaszonym
środowisku i trudno je wyleczyć, radykalna zmiana diety bardzo szybko przynosi ulgę.
Możemy również zrezygnować na czas odkwaszania organizmu z produktów, które go zakwaszają, a są to: mięso (także drobiowe) i wyroby mięsne, wędzonki, sery, niektóre gatunki ryb,
jaja (zwłaszcza samo żółtko), słodycze, alkohol, sosy pomidorowe i majonezowe, orzeszki ziemne, chipsy, cukier, czekolada,
wszelkie słodycze, słodkie napoje gazowane i niegazowane.
Do jadłospisu wprowadźmy więcej produktów odkwaszających organizm, a są to warzywa: ziemniaki, sałaty bez sosów,
warzywa, zwłaszcza zielone (szpinak, papryka, jarmuż, sałata,
kapusta), i paradoksalnie wszelkie kiszonki: kapusta, ogórki,
buraczki; a z owoców: grejpfruty, arbuzy.
Niestety, należy unikać słodkich owoców (także suszonych):
śliwek, moreli, daktyli, gruszek oraz winogron. Wskazane są
natomiast soki z pigwy, aronii i cytryny. ■
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Sardynka

Królowa Portugalii

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro

Sardynki – jeść czy nie? Oto jest pytanie...
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Sardinhas assadas, czyli grillowane sardynki, to duma Portugalii, kraju, gdzie dorsz jest królem a sardynka królową.
Ich przygotowanie jest śmiesznie proste. Ryby oprósza się
gruboziarnistą solą, ewentualnie pieprzem, i w całości wrzuca na ruszt, bez patroszenia. Grilluje się po kilka minut z każdej
strony i kładzie na kromkę chleba czy bułkę. Tradycyjnie podaje się je również z patatami i zjada prawie w całości, wyrzucając
tylko głowę i ogon. Ości lekko chrupią w zębach, a sardynki mają delikatnie słodkawy smak. Rybki są świeże, a mięso z nich
bardzo delikatne. Dawniej sardynki uważano za jedzenie
ubogich, ponieważ były tanie i łatwo dostępne. Dzisiaj to narodowa duma i jedno z najzdrowszych rybnych dań świata, często podawane z kieliszkiem portugalskiego czerwonego wina.
Aby zatem w pełni cieszyć się zdrowymi sardynkami, najlepiej
kupować je surowe i samemu przyrządzać, a zamiast puszek,
wybierać dania w szklanych słoikach. Będziemy mieli pewność,
że jedzenie jest pełnowartościowe bez żadnych sztucznych
i niechcianych dodatków.

Mało znane zalety sardynek

1. Sardynka to mała ryba o bardzo dużej zawartości składników odżywczych na gram. Dlatego niektórzy eksperci nazywają te rybki naturalną multiwitaminą.
2. Sardynki są źródłem kwasów Omega-3, które mają fundamentalne i niepodważalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego naszego organizmu, a przede wszystkim
dla pracy mózgu.
Jedna puszka sardynek pokrywa 25% zalecanej dziennej dawki Omega-3
3. Sardynki są źródłem zarówno tłuszczów EPA, jak i DHA,
które są korzystne dla mózgu, układu nerwowego i serca,
a także zmniejszają stany zapalny w naszym organizmie.
Puszka sardynek w oleju roślinnym, która waży około 125 g,
zawiera 13 g tłuszczu, ale tylko 3,3 g są to tłuszcze nasycone.
4. Sardynki źródłem selenu, bardzo ważnego pierwiastka,
który:
• Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ukła-
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dów enzymatycznych (dzięki niemu produkowanych jest więcej
niż 10 enzymów);
• Bierze udział w procesach detoksykacyjnych, również z metali ciężkich;
• Jest silnym antyoksydantem;
• Bierze udział w produkcji i rozkładzie hormonów tarczycy
oraz nadnerczy.
5. Sardynki są także niezastąpionym źródłem fosforu i wapnia, niezbędnych dla zdrowia skóry, zębów i kości. Zjadając je
w całości, dostarczamy tak dużo wapnia w dobrze przyswajalnej formie, że można uznać te rybki za zamiennik źródła wapnia z wyrobów mlecznych.
6. Sardynki są bogatym źródłem witamin D3 i B12. Puszka sardynek zawiera aż 170 IU witaminy D, a w 85 gramach rybek
znajduje się 7,6 mikrograma witaminy B12.
7. The Natural Resources Defense Council stworzył listę ryb
zawierających najmniej rtęci i innych metali ciężkich. I okazało się, że niepozorne rybki są niemal „superfood” wśród
ryb! Dzieje się tak dlatego, że ich głównym pokarmem jest
plankton.
8. 125 gramów sardynek dostarczy nam około 25 g białka.
Co ważne, ich białko jest uważane za kompletne, co oznacza,
że zawiera wszystkie aminokwasy, których nasz organizm nie
jest w stanie samodzielnie produkować.
9. Zawierają mnóstwo kwasów tłuszczowych Omega-3,
których niedobór wg najnowszych badań ma ogromny
wpływ na depresję lub zaburzenia nastroju.
10. Ponadto duże ilości białka i tłuszczów w sardynkach szybko dają uczucie sytości.
Podsumowując – najzdrowsze ryby to takie, które zawierają
najwięcej substancji odżywczych, a ich mięso nie jest w nadmiernym stopniu skażone toksycznymi metalami, dioksynami i pestycydami. Niestety, nie zawsze bogactwo substancji odżywczych
idzie w parze z brakiem toksyn. Z tego względu przy wyborze
mięsa ryb nie można kierować się wyłącznie zawartością kwasów Omega-3 i witaminy D. Dlatego właśnie „Królowa Portugalii” znajduje się na szczycie rankingów najzdrowszych ryb
na świecie.■
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Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Niedoceniany grejpfrut
Kalorii ma bardzo mało,
bo tylko 59 w 100 gramach, a wartość według
indeksu glikemicznego to tylko 20. Grejpfrut jest
przyjacielem osób, które się odchudzają, ponieważ
nie tylko jest niskokaloryczny, ale „podkręca” szybkość przemiany materii. Czyli robi to, o co walczą
wszystkie starające się o smuklejszą sylwetkę osoby. Dzięki temu, że ma niewiele kalorii, organizm
łatwo go trawi; a zawartość błonnika powoduje
oczyszczenie organizmu z toksyn i szybsze spalanie
tłuszczu. To bardzo dobrze wpływa na opóźnianie
procesu starzenia się organizmu.

Foto: pixabay.com
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Wiele osób obierając go przed zjedzeniem starannie
usuwa białą błonkę. To błąd! Ponieważ ma ona lekko gorzki smak, działa jak większość gorzkawych
Niesamowita cytryna
substancji, mianowicie przeczyszczająco. I jeszcze
jedna – chyba najważniejsza dla wielu osób zaleta –
Co jakiś czas dostaję od koleżanek, znajomych,
grejpfrut ma działanie stabilizujące poziom cuczy od rodziny fantastyczne porady dotyczące rozmakru we krwi, obniżając go. Dlatego jest owocem
itych sfer życia. Najczęściej dotyczących kuchni albo urody.
wskazanym dla cukrzyków.
Sprawdzam na sobie i jeśli się potwierdza, że to rewelacja,
No i niezwykle skuteczny wyciąg z pestek
przekazuję dalej.
grejpfruta działa silnie antyseptycznie.
Przyznałam
się,
że
z
ostatniego
pobytu w Grecji przywiozłam sobie
Badania w laboratoriach potwierdziły, że
cytrynę. Była taka piękna, pachniała niesamowicie i aż szkoda mi byekstrakt z pestek tego owocu ma działanie
hamujące rozwój chorobotwórczych patoło użyć ją w jakiś dotychczasowy, zwykły sposób: pokroić do herbatki,
genów i działa antyoksydacyjnie.
wycisnąć sok. No i jakby na zamówienie dostałam przepis od koleżanki. Ta metoda zrobiła na mnie wrażenie. Usłyszałam, że wielu zawodowców w restauracjach używa całej cytryny, ze skórką i nic z niej
nie wyrzuca. Jak to robią? Wkładają całą cytrynę do zamrażarki!!!
Kiedy jest już zamrożona, biorą tarkę i ścierają na niej całą cytrynę ze skórką i posypują tą utartą masą jedzenie: sałatkę,
lody, zupę, dania rybne, mięsne, sosy, whisky, wino!
Pycha i jakie zdrowe.
PO PROSTU ŻYJ nr 1 (15)/ 2019
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Fermentacja
do kwadratu
Tekst i zdjęcie:
Magdalena Tomaszewska-Bolałek
Wiosnę czuć w powietrzu. Cieszymy się zmianą pogody
i coraz dłuższymi dniami. Jednak dawniej ludzie przeżywali tę porę roku nieco inaczej. Dla uboższych był to przede
wszystkim okres kończących się zeszłorocznych zapasów i przymusowego ograniczania racji żywnościowych.
W czasach kiedy o zaopatrzenie trzeba było zadbać samemu, sytuację niejednokrotnie ratowały produkty kiszone.
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Od kilku lat fermentacja stała się bardzo modnym pojęciem. Wraz z pojawieniem się teorii dotyczących tego, że
nasz drugi mózg mieści się w jelitach, wzrosła liczba badań
dotyczących wpływu poszczególnych produktów na nasze
zdrowie. Na celowniku badaczy, szefów kuchni i foodies znalazły się różne produkty fermentowane. Kiszonki okazały się
probiotykiem i bogatym źródłem witamin oraz minerałów.
Dowiedziono, że wspomagają działanie układu pokarmowego,
a jedzone jako dodatek do mięs ułatwiają jego trawienie. Ze
względu na niską liczbę kalorii znajdują dziś szeroką rzeszę
zwolenników wśród osób dbających o linię. Pod wpływem
licznych doniesień w mediach świat nagle przypomniał sobie
o ogromnym dziedzictwie kulinarnym, które towarzyszyło nam
przez wieki.
Słowianie, którzy przybyli na terytorium obecnej Polski prawdopodobnie w drugiej połowie VI w. n.e., kisili nie tylko warzywa, ale również mięso. Przez wiele wieków na ludzką dietę
składała się szeroka gama kiszonych roślin, która w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w wielu regionach skurczyła się do ogórków, kapusty i buraków na zakwas do świątecznego barszczu.
Współcześnie na nowo odkrywamy zapomniane smaki. Do łask
wraca kiszona rzodkiewka czy pomidory (bardzo popularne
w kuchni Łemków).
Do Polski docierają też ogólnoświatowe trendy kulinarne.
Wraz z modą na kuchnię koreańską w Europie pojawiło się
kimchi. To nic innego jak koreańskie kiszonki. Sposób ich przygotowania znany był już w III-IV w. n.e. i prawdopodobnie
wywodzi się z Chin. Na Półwyspie Koreańskim opisane zostało ponad dwieście różnych rodzajów kimchi, ale te najpopularniejsze przygotowuje się z kapusty pekińskiej, rzodkwi białej,
nashi, marchwi i ogórków. Wspólnym elementem większości kiszonek jest dodatek soli, imbiru i czosnku. Chili nie jest
składnikiem obowiązkowym. Przyprawa ta wzbogaca smak
kiszonek dopiero od XVII wieku. Nie oznacza to jednak, że
wcześniej nie było czerwonego kimchi. Kolor czerwony w kulturach dalekiej Azji oznacza życie, energię, witalność. Przyciąga szczęście i chroni przed złymi duchami oraz chorobami,
co w pewien sposób łączy się z koreańskimi kiszonkami. Dziś
dzięki licznym badaniom naukowym wiemy bowiem, że kimchi pozytywnie wpływa na zdrowie. Kiszonki niejednokrotnie
pojawiały się koreańskiej sztuce, wspominali o nich też poeci,
a w 2013 roku zostały nawet wpisane na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Do najpopularniejszych typów kimchi należą: tongbaechu kimchi, kkakdugi,
nabak kimchi czy baek kimchi. Tongbaechu kimchi robi się
z całych główek kapusty pekińskiej, które nadziewa się drobno pokrojonymi warzywami takimi jak marchew czy biała rzod-
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kiew. Jest to kimchi, które dawniej było przygotowywane
kolektywnie przez mieszkańców wioski i stanowiło główny
zapas kiszonek na sezon zimowo-wiosenny. Kkakdugi ma królewski rodowód. To kimchi z pokrojonej w kostkę białej rzodkwi zostało wymyślone przez księżniczkę Sukseon (1793–1836),
jako przekąska idealna na uświetnienie rodzinnego królewskiego spotkania. Nabak kimchi to wodniste kimchi, które świetnie
sprawdza się w czasie upałów; natomiast baek kimchi (białe
kimchi) polecane jest wszystkim amatorom delikatnych w smaku przetworów. Jak wskazuje sama nazwa, przyrządza się je
bez dodatku gochugaru (mielonej papryki chilli).
Nieco mniejszą siłę przebicia mają japońskie tsukemono. Według legendy pierwsze produkty tego typu powstały przez zupełny przypadek. Ktoś na ołtarzu dla bogów położył sól obok
warzyw. Pod wpływem warunków atmosferycznych zaszedł
proces fermentacji i okazało się że powstał ciekawy produkt,
który można wykorzystać w kuchni. Pod terminem tsukemono skrywają się nie tylko warzywa marynowane w solance.
W tej grupie znajdziemy też jedzenie, które przygotowuje się
w occie, miso (paście ze sfermentowanej soi lub soi wymieszanej z innymi zbożami czy dodatkami), kōji (Aspergillus oryzae)
bądź cukrze. Tsukemono ze względu na to, że poprawiają
trawienie, podaje się praktycznie do każdego posiłku, a także
jako przekąskę do napojów alkoholowych. Najpopularniejszą
japońską kiszonką warzywną przygotowywaną z dodatkiem
soli jest takuan – kiszona biała rzodkiew. Proces jej przygotowania rozpoczyna się od suszenia rzodkwi. Następnie przykrywa się ją mieszaniną zrobioną z soli, łuski ryżowej, a czasem
także cukru. Po kilku miesiącach leżakowania warzywo zmienia kolor na intensywnie żółty. Kiszonka ma też bardzo intensywny zapach. Takuan wykorzystuje się jako przystawkę,
a także składnik sushi.
Kiszone warzywa znajdziemy w wielu regionach świata. Kiszą
Niemcy, mieszkańcy krajów nordyckich, Chińczycy, Marokańczycy. Salwador ma swoje curtido, a Chorwacja produkt
o nazwie kisela repa. Bez względu na miejsce pochodzenia kiszonki mają wiele walorów smakowych i warto je włączyć
do codziennej diety.■

ZatyCZka

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

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE

ROZWIĄZANIA
W DZIEDZINIE
BIOMECHANIKI

ReGeneRaCJa

tkankI

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

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

WSPÓŁCZESNE MANIERY

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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Epistolografią naszej epoki stało się pisanie
e-maili. Wielu z nas wysyła ich dziennie setki,
a otrzymuje ich jeszcze więcej. W tym natłoku listów często zapominamy, że pewne zasady obowiązują również w tego rodzaju korespondencji.
Szczególnie jeśli nasze wiadomości mają mieć charakter formalny.
Poniższe reguły dotyczą pisania e-maili do osób, których nie
znamy lub do których chcemy zachować dystans. Powinno się
je zwłaszcza stosować w kontaktach służbowych, biznesowych
czy uczelnianych. Nie obowiązują, kiedy piszemy wiadomości do bliskich, znajomych bądź przyjaciół – wtedy forma zależy
tylko od relacji, jakie mamy z daną osobą.
Zwrot rozpoczynający wiadomość, to bardzo ważny element
korespondencji. Pominięcie go jest dużym błędem z punktu widzenia etykiety. Problemów nastręcza popularne słowo:
WITAM, które jest formą bezosobową i mało uprzejmą.
W Słowniku wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN natrafiamy
na taki opis tego słówka: „(…) jest wyrazem grzeczności minimalnej, wygodnej dla nadawcy, ale nie wyrażającej szacunku dla adresata”.
– Zgodnie z etykietą wita gospodarz lub osoba wyższa rangą, a więc szef pracownika, a nie pracownik szefa – tłumaczy
Dorota Szcześniak-Kosiorek, trener wizerunku i etykiety z DSK
Consulting dla portalu porady.pracuj.pl
►RADA: W oficjalnej korespondencji służbowej powinniśmy
używać zwrotu: Szanowna Pani/Szanowny Panie lub Pani Dyrektor/Panie Dyrektorze lub Pani/Panie Profesorze/Doktorze
itp.
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*Pisząc do znajomych wystarczy imię, pamiętajmy jednak, że
w języku polskim mamy odpowiedni do tego celu przypadek –
czyli wołacz. Wiadomości zatem zaczynamy np. Mateuszu,
a nie Mateusz. Poza tym, że jest to poprawne, to zdecydowanie lepiej brzmi. Pisanie po imieniu do nieznajomych lub
kontrahentów to kalka z języka angielskiego, która nie jest
dobrym pomysłem. Jeśli bardzo chcemy zwracać się do kogoś
na ty, zapytajmy, czy drugiej stronie to odpowiada i czy się
na to zgadza.
►RADA: Powitania typu: „Dzień dobry” lub „Dobry wieczór”
są błędem, ponieważ nigdy nie wiemy, w jakich okolicznościach i o jakiej porze adresat odczyta wiadomość.
Każdą wiadomość trzeba zakończyć jakimś zwrotem grzecznościowym. Najbezpieczniejszym jest: „Z poważaniem”.
Samo słowo „pozdrawiam” jest dyskusyjne. Jak podaje Słownik
wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN, „Pozdrawiam”, podobnie jak „Witam”, nie jest odpowiednie w zwrotach do osoby
o wyższym statusie oraz do nieznanego adresata. W takich sytuacjach powinniśmy – Pozdrawiam – zastąpić czymś innym lub
obudować dodatkowymi słowami, które uczynią pożegnanie
uprzejmiejszym.
►RADA: Możemy zakończyć mail zwrotami: „Pozdrawiam
serdecznie”, „Łączę pozdrowienia”, „Łączę serdeczne
pozdrowienia”.
* Pamiętajmy, że po powitaniu stosujemy przecinek – nie kropkę ani wykrzyknik, oraz odstęp (2x „enter”). Dalej małą literą
kontynuujemy zdanie (kolejne już normalnie zaczynamy dużą).
Po treści wiadomości stosujemy odstęp, pozdrowienie dużą
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literą (tutaj brak przecinka, kropki czy wykrzyknika), następnie
odstęp i podpis.
Dzielenie treści na akapity (z odstępem między nimi) to doskonała praktyka. Wiadomości pisane jednym ciągiem bardzo trudno się czyta. Przy większej liczbie pytań, dobrze jest je
ponumerować. Ułatwi to odnoszenie się do nich w odpowiedzi.

domość. Przede wszystkim tytuł wiadomości się nie zmieni,
oprócz dodania „Re/Odp.”, a to pozwala odbiorcy szybciej
się zorientować, na jaki e-mail jest to odpowiedź. Po drugie
pozwala to załączać cały dotychczasowy wątek, co często jest
niezbędne, by mieć jasność wcześniejszych ustaleń.
Uprzejmą i pożądaną praktyką jest rozpoczęcie treści e-maila od odwołania się do wcześniejszej wiadomości. Może
to być podziękowanie za samą wiadomość albo za informacje
zawarte w którymś z wątków.

Brak polskich znaków, błędy ortograficzne, interpunkcyjne
i gramatyczne – tego nic nie usprawiedliwia! A więc zanim klikniemy
„wyślij”, sprawdźmy, czy ich nie
Pamiętajmy również, że nasz
popełniliśmy. Literówki, brak przenick w adresie e-mail, to też
cinków, rozpoczynanie zdania małą
literą – wszystko to może świadczyć
rodzaj podpisu. Na potrzeby
o braku staranności oraz szacunżycia zawodowego miejmy
ku do adresata. Według netykiety
taki, który będzie zawierał imię
pisanie całych słów dużymi literami,
użycie caps locka lub wersalików,
i nazwisko lub chociaż inicjał
oznacza podniesiony głos, krzyk.
imienia i pełne nazwisko.
Zwróćmy na to uwagę.

UWAGA: Niezgodne z netykietą jest
też dodanie innych osób do UDW, nie
informując adresata o tym, kto również
został dołączony do korespondencji.
To tak jakbyśmy rozmawiali przez zestaw głośnomówiący i nie powiedzieli rozmówcy, że osoby trzecie słuchają
tej rozmowy.

►RADA: Każdą wiadomość należy
zakończyć podpisem. Podpisujmy się samodzielnie i nie
wykorzystujmy do tego zadania „stopki”. Wynika to z tego,
że niektóre programy domyślnie chowają stopkę i nie wiadomo wówczas, kto jest autorem maila. Podpis samymi inicjałami jest nieelegancki.

Jeśli chcemy, aby nasze maile były
skuteczne, przejrzyste i miłe w lekturze, zwracajmy uwagę na dobierane
słowa. Joanna Wrycza-Bekier w książce
Magia słów radzi, aby eliminować wyrazy–usypiacze, a więc
zrezygnować z przydługich wstępów, a bardziej wyeksponować najważniejsze informacje. Zwraca też uwagę na tak zwane
słowa–tasiemce, na przykład zamiast „z uwagi na fakt” – napiszmy po prostu „ponieważ”.

Pamiętajmy również, że nasz nick w adresie e-mail, to też
rodzaj podpisu. Na potrzeby życia zawodowego miejmy taki,
który będzie zawierał imię i nazwisko lub chociaż inicjał imienia i pełne nazwisko.
Na otrzymane wiadomości powinno się odpowiadać poprzez przycisk „odpowiedz”, a nie pisać zupełnie nową wia-

Wiadomość e-mail jest dziś w pełni naturalną drogą kontaktu,
dlatego dzwonienie do adresata chwilę po wysłaniu maila z pytaniem, czy wiadomość już została odczytana, jest nadużyciem. Można z tej drogi korzystać tylko w nagłych wypadkach.
Na wiadomości powinniśmy odpowiedzieć w przeciągu 24
godzin od ich otrzymania. Dwa dni to już ostateczność.■
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Bullet journal

– zacznij zmiany na wiosnę
Tekst i zdjęcia: Diana Pieniążek

Bullet journal (bujo) to system organizacji wymyślony przez Rydera Carrolla, projektanta mieszkającego na nowojorskim Brooklynie. System ten
ma ci pomóc w jak najlepszej organizacji i planowanie czasu.
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Według badań naukowych przeprowadzonych przez Dominican University of California, jeśli chcesz o 42 procent zwiększyć
szanse realizacji celów, wystarczy, że je zapiszesz na papierze.
Czym jest bullet journal? Jest to zeszyt, w którym sam planujesz swoją przyszłość, zapisując określone zadania na każdy
dzień. Chodzi o to, by twój bullet journal był w 100 procentach dostosowany do ciebie, twojego życia i wszystkiego,
co robisz. Oczywiście w sklepach można kupić mnóstwo kalendarzy i organizerów, ale żaden z nich nie będzie tylko twój, a to dlatego, że jest produkcją masową, uniwersalną,
czyli przeznaczoną dla każdego. Ja osobiście przez długie
lata poszukiwałam kalendarza idealnego i takiego nie znalazłam, póki sama nie stworzyłam własnego bullet jornala. Zdecydowaną zaletą takiego zeszytu jest to, że możesz w nim mieć
wszystko, co chcesz i czego potrzebujesz. Jeśli lubisz czytać
książki, możesz tam zawrzeć choćby listę tych, które przeczytałeś, lub tych, które chcesz przeczytać. Być może musisz kontrolować wyniki badań – dobrze sobie wpisać te najważniejsze
do zeszytu, by będąc u lekarza, móc prześledzić na szybko wszystkie wyniki. Dużo podróżujesz? Może lista, co należy
zawsze spakować, ci to ułatwi. Znalazłeś ciekawy cytat, też
możesz go napisać. Oczywiście najważniejsze są listy zadań
na każdy dzień, które powinny ułatwić ci efektywność w pracy.
Czego potrzebujesz, by stworzyć swój własny bullet journal?
To proste – wystarczy zeszyt i długopis.
Twój zeszyt ma ci służyć jako kalendarz, warto więc jest zaplanować w nim przyszłość. Ja osobiście używam do tego tabeli,
którą uzupełniam na bieżąco, dzięki czemu, gdy przychodzi kolejny miesiąc, mogę sobie spokojnie go zaplanować.
Od czego zaczynamy miesiąc? Od strony startowej. Możesz po prostu napisać nazwę miesiąca lub jeśli masz taką
chęć, jakoś ją ozdobić. Pamiętajmy, że artystycznie wyżywanie
się na papierze znakomicie odstresowuje. Nie musisz mieć

zdolności artystycznych, jeśli lubisz minimalizm, po prostu napisz nazwę miesiąca – to wystarczy.
Gdy już mamy gotową stronę startową, rozpoczynamy rozpisywanie danego miesiąca i wszystkiego, co mamy w nim
zrobić. Standardowo plan miesiąca składa się z prostej listy
dni wraz z miejscem obok na wpisanie najważniejszych wydarzeń. Na sąsiedniej stronie wypisujemy po prostu listę najważniejszych zadań na dany miesiąc. Jest to o tyle wygodny układ,
że jest sporo miejsca na notatki i nie ma żadnych niepotrzebnych elementów. Oczywiście warto przetestować, jaki układ
ci odpowiada najbardziej, możesz zrobić taki w formie koła lub
zwykłych kwadracików.
Ja lubię dodatkowo planować sobie tydzień, rozpisuję więc
zadania na poszczególne dni. Jest to forma wygodna zwłaszcza dla mnie, ponieważ pracuję z domu i często planuję swój
czas wcześniej. Lubię wiedzieć, co konkretnie będę robić
danego dnia, by gdy już ten dzień nadejdzie, z łatwością
przystąpić do wykonywania zadań. Dodatkowo planuję sobie
wcześniej, co robię w poszczególne dni. Dzięki takiemu rozplanowaniu, każdego dnia sprzątam inne pomieszczenie w domu.
Treningi trzy razy w tygodniu stały się dla mnie normą. Nie
zapominam też o telefonach do teściowej.
A teraz możecie stworzyć klucz. Klucz pokazuje nam, co dany
symbol oznacza. Kropka może oznaczać zadanie do wykonania, a krzyżyk, że zostało ono już wykonane. Strzałka, że postanowiliśmy przełożyć dane zadanie na inny dzień. Ja używam
jeszcze kreski od lewej do prawej do oznaczenia rozpoczętego zadania oraz kreski od prawej do lewej dla zadania z którego rezygnuję. Oczywiście, jeśli tylko macie ochotę, wasze
oznaczenia mogą wyglądać zupełnie inaczej. Możecie wprowadzić wykrzyknik dla zadań szczególnie ważnych. Żarówkę,
by zapisywać swoje pomysły. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujecie.
Dniówki, czyli to co najważniejsze i do czego przyda ci się
klucz. Są to zadania, jakie danego dnia będziesz wykonywać.
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Pamiętaj, że często jeśli zadanie jest bardzo duże,
łatwiej jest podzielić je na mniejsze części, które możesz zapisać w swoim bujo. Ważne, by choć małymi krokami zacząć je wykonywać. Warto jest planować sobie
dzień wcześniej, a gdy już on nastanie, z werwą zacząć
realizować najważniejsze zadania. Pamiętajmy też, że nic
się nie stanie, jeśli z jakiegoś powodu nie uda nam się wykonać
wszystkiego. Zastanawiamy się wtedy, czy faktycznie musimy
to zrobić, a jeśli tak, to przenosimy dane zadanie na inny dzień.
A co, jeśli nie mamy czasu lub zapomnimy rozpisać jakiś dzień?
Też nic się nie dzieje, po prostu omijamy te dni i staramy się
planować dalej.

Kolekcje to dodatek, który możesz sobie stworzyć. Jeśli pracujesz nad zdrowymi nawykami, warto codziennie zrobić sobie
tracker takich nawyków. Możesz spisać swoje kolekcje. Możesz też spisać listę „umilaczy” na każdą porę roku. Warto też
czasem zastanowić się nad małymi rzeczami i poświęcić chwilę
na zastanowienie się, za co każdego dnia jesteś wdzięczny.
Jeśli masz ochotę, również ulubione cytaty mogą znaleźć się
w twoim bullet journalu, a może pamiętnik podróży? Tu ogranicza cię już tylko wyobraźnia.
Pamiętajmy o jednym: bullet journal jest dla nas, a nie my
dla niego. Nic nas nie ogranicza, możemy zapisać wszystko,
na co tylko mamy ochotę, a jeśli jesteśmy na urlopie, możemy
po prostu opuścić ten moment. Możemy zrobić strony, jakie
tylko chcemy. Jeśli czujemy się w duszy artystą, możemy wyrazić siebie poprzez swój zeszyt. Jeśli jesteśmy poukładani i systematyczni, nic nie stoi na przeszkodzie, by taki był nasz bullet
journal. Ten zeszyt ma służyć naszej organizacji i efektywności.
Prowadzę swój już od kilku lat i muszę przyznać, że działa. ■
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KSIĄŻKA

Jak wygląda
szczęście?

Tekst: Iza Farenholc

Każdy naród to ma. Wabi-sabi, craic, jugaad, aloha,
saudade czy lagom. To nazwy sposobów na dobre
życie. I chociaż Polacy nie pojawiają się w najnowszej
książce Hellen Russel, na pewno my też mamy obszar, który sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Czytając tę relację o różnych sposobach na poprawienie
samopoczucia, zastanówmy się, gdzie znajduje się
nasza kraina szczęśliwości. Ja stawiam na niedzielny
obiad (bez rozmów o polityce) i grzybobranie.
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O HYGGE – duńskim sposobie na szczęście – napisano już
prawie wszystko. Ba! Na warszawskim Mokotowie znajduje się
nawet knajpka o tej nazwie, a w centrum salon fryzjerski, nie
licząc książek traktujących o tym fenomenie. Hellen Russell
najpierw opisała życie Duńczyków w książce Życie po duńsku.
Rok w najszczęśliwszym kraju na świecie, a w swojej najnowszej
(wydanej po polsku w listopadzie 2018 roku) publikacji Atlas
szczęścia odkrywa sposoby na lepsze życie na całym świecie.
W Australii jest FAIR GO. Oznacza ono równe szanse dla każdego. Nic więc dziwnego, że ten kraj należy do dziesięciu najszczęśliwszych krajów na świecie, a jego mieszkańcy zarażają
optymizmem i serdecznością. Fair go odnosi się także do sportu – każdy musi się starać – ale robi to w imię dobrej rywalizacji.
Aż 94% Australijczyków deklaruje, że ma do kogo zwrócić się
w potrzebie, a przyjaźń nawiązuje się tu dosłownie na każdym
kroku.
JOIE DE VIVRE, mimo że jest określeniem francuskim,
zagarnęli Kanadyjczycy. Wcale się nie dziwię – jak nie czuć
się szczęśliwym, mając takiego premiera jak Justin Trudeau!
Mówi się, że w Quebecku pełno jest Francuzów, którzy
byli zbyt szczęśliwi, żeby mieszkać we Francji… Kanada jest
prawdziwym krajem multi-kulti, bo różnorodność postrzega się tu bardzo pozytywnie i na pewno jest ona częścią joie
de vivre. Sposób na dobre życie? Szacunek do drugiego człowieka i uprzejmość, ale także przebywanie na świeżym powietrzu i podziwianie pięknej natury.
Norwegowie mają swoje FRILUFTSLIV czyli dużo czasu na łonie natury. Jak mówią mieszkańcy tego niedużego kraju – natura pozwala nakarmić duszę, bo na zewnątrz jest
wiele rodzajów energii. Sporo Norwegów uprawia więc „aktywną medytację” każdego dnia, co sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
WABI-SABI to porzucenie wszelkich ideałów estetycznych,
które wymagają perfekcji, docenianie rzeczy takimi, jakie są.
Nie do uwierzenia, ale tak, to filozofia Japonii. Kintsugi –stara sztuka naprawiania potłuczonej ceramiki polega na tym,
że nie tuszuje się pęknięcia, tylko się je uwypukla, często laką
z dodatkiem czystego złota. Pęknięcie uważane jest za piękne.
Japonia nie uchodzi za zbyt szczęśliwe miejsce – wysoki odsetek samobójstw, plaga samotności, pracoholizm i depresje.
Ratunkiem może być utrzymywanie więzi z przeszłością – zamiast pędu za nowością i „wspaniałą przyszłością”. Podobnie
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obcowanie z naturą – kąpiele leśne, wspólne podziwianie
kwiatów, szczególnie wiśni, co wykazały badania, sprzyjają
obniżeniu ciśnienia, poziomu kortyzolu oraz zmianie aktywności mózgu, która pomaga w odprężeniu.
W Syrii TARAB to emocjonalne uniesienie, zauroczenie wywołane muzyką. Aby poczuć się szczęśliwym, musimy poszukać muzyki, która wywołuje jakieś uczucia, sprawi, że będziemy
płakać i śmiać się. Najlepiej posłuchać jej na żywo z ludźmi,
których znasz lub dopiero poznasz. Najważniejsze to pełne
korzystanie z życia, które mamy. Od zaraz.
Tajowie mają swoje MAI PEN TAJ, tłumaczone jako „nie
przejmuj się” lub „to nie ma znaczenia”. Mieszkańcy Tajlandii łagodzą w ten sposób konflikty i pozbywają się napięcia.
Znani ze swojej samowystarczalności, akceptacji losu i codziennego uśmiechu dzięki mai pen taj potrafią zachować właściwe
proporcje w codziennym życiu.
KEYIF oznacza „nastrój, zadowolenie, upojenie”. Dla Turków to celebrowanie prostych czynności – pływania, oglądania zachodu słońca, picia herbaty, spacerów po plaży. Nawet
jak jesteś niezadowolony z życia – keyif oznacza, że w tej
chwili będziesz się dobrze bawić. Żyj wolniej – jedz wolniej,
obserwuj oddech, ciesz się nicnierobieniem.
Irlandczycy używają słowa CRAIC jako synonimu dobrej
zabawy, która obejmuje muzykę i rozmowy. Każdy z nas
nosi co najmniej jedną historię – naucz się więc słuchać. Najlepsze na wzmocnienie więzi, wydzielanie endorfin i poczucie
szczęścia są smutne, przerażające opowieści – dobrze się bać!
No i śpiewanie.
W Hiszpanii dwa słowa określają dobrostan jej mieszkańców.
TAPEO pochodzi od tapas – polega na spotkaniu z przyjaciółmi, zagryzaniu dobrego wina jeszcze lepszymi przekąskami – to pełnia szczęścia. SOBREMESA oznacza rozmowy
nad pustym już stołem, moment kiedy rozmowy toczą się
bez końca i do rana. Szczęście w Hiszpanii to zdecydowanie
kontakty międzyludzkie połączone z jedzeniem – nieważne czy
na siedząco przy stole rodzinnym, czy na stojąco – przy stole
w barze tapas. Oni umieją jeść!
SZCZĘŚCIE NARODOWE BRUTTO to ideologia Buthanu.
Kierują się nim tak rząd, jak i społeczeństwo tego małego kraju. Ponad zysk finansowy stawia się tu szczęście i dobrostan
mieszkańców, a najważniejsze jest duchowe, fizyczne i społeczne zdrowie obywateli. A także stan środowiska naturalnego – tygrysy bengalskie uciekają do Bhutanu z Indii, gdzie
niszczy się ich siedliska. Aby dbać o zdrowie swoich obywateli,
nie przyjęto propozycji McDonalda do założenia restauracji,
a do 2020 roku ma zostać ograniczony import śmieciowego jedzenia. Czy to nie brzmi jak raj? Na pewno dla niektórych.
Ta książka jest fascynującą podróżą w poszukiwaniu sposobu na poprawienie jakości życia. Jak pokazują badania, jednym
z największych zagrożeń dla naszego zdrowia jest stres. Najróżniejsze metody na dobre samopoczucie obywateli różnych
krajów to nic innego, jak właśnie sposób na stres. Więc uczmy
się od innych i bon voyage! ■
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lektura (nie)obowiązkowa
Piosenka jest dobra na wszystko śpiewali przed laty
Starsi Panowie w swoim kabarecie. 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.

JEST DOBRA NA WSZYSTKO

DZIECKO ORCHIDEA CZY MLECZ.
JAK WSPIERAĆ WRAŻLIWE DZIECI
Autor: Dr W. Thomas Boyce
wyd.: CZARNA OWCA
Książka dla rodziców, lekarzy, pielęgniarek,
specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju,
nauczycieli. Pomaga zrozumieć różnice między
dziećmi i procesem ich rozwoju. Uczy, jak je
wychowywać – zwłaszcza te, które stanowią
największe wyzwanie dla konwencjonalnego podejścia do opieki i nauczania.
Doktor Boyle wyodrębnia grupę dzieci – „orchidei” – odstających od bardziej typowo rozwijających się rówieśników, czyli „mleczy”. Dzieci orchidee są niezwykle zdolne
i delikatne, potrzebują jednak szczególnej troski, żeby w pełni rozwinąć
swoje możliwości. „Mlecze” są bardziej odporne i lepiej radzą sobie z problemami, ale często okazują się zwyczajne, przeciętne.
Imponująca i ważna książka – zbór teorii i wyników badań; mówi o głębokich
prenatalnych i perinatalnych czynnikach, które wpływają na późniejszy
rozwój dziecka.

NIE OTWIERAJ OCZU
Autor: Josh Malerman
wyd.: CZARNA OWCA
W zapierającym dech w piersiach debiucie Malermana przeszłość przeplata się z teraźniejszością.
Przedstawia on przerażający, a zarazem wciągający i nieznany świat, co sprawia, że nie sposób
oderwać się od tej lektury.
Josh Malerman, to amerykański pisarz, a także
wokalista i autor piosenek w zespole The High
Strung, którego utwór The Luck You Got jest piosenką przewodnią w serialu Shameless. Obecnie
na podstawie tej książki powstał film z udziałem Sandry Bullock, Johna Malkovicha i Sary Paulson. Powieść ta została także nominowana do wielu prestiżowych nagród literackich, między innymi do Nagrody Brama Stokera.

100% ciebie, czyli książka
o miłości, seksie i zagłuszaczach
Autorzy: Bianca-Beata Kotoro,
Wiesław Sokoluk
wyd.: CZARNA OWCA
100% ciebie, czyli książka o miłości, seksie i zagłuszaczach to zbiór podstawowych informacji
z zakresu seksuologii, psychologii i prawa, absolutnie niezbędnych, by rozpocząć nowy etap
w życiu świadomie i odpowiedzialnie, bez zbędnych obaw, za to czerpiąc z niego maksimum
przyjemności.
Autorzy opisują zarówno jasną, jak i ciemną stronę seksu, obalają liczne
stereotypy, pomagają poznać i zaakceptować nie tylko swoją cielesność,
ale również skomplikowane uczucia, dostarczają wielu przydatnych informacji dotyczących zdrowia czy metod antykoncepcji, radzą, jak stawiać
granice, by w każdej relacji czuć się pewnie i bezpiecznie.

Pupy i kupy
Autor: Bianca-Beata Kotoro
wyd.: Beata Vita
Wiecie, że jętki jednodniówki nie robią kupy? Ale co
z tego, kiedy żyją tylko jeden dzień i nie muszą się wypróżniać! Te i inne ciekawostki w zabawny sposób wprowadzają dzieci w świat kupy i siku. Książka jest doskonałym podręcznikiem dla młodszych i starszych dzieci,
które w bezpretensjonalny sposób poznają niełatwą do
opowiedzenia historię. Autorka książki ostrożnie przeprowadza dzieci przez niełatwe tematy tego świata, a ta seria
zapełnia lukę, którą ewidentnie mamy na naszym edukacyjnym rynku. Z tej serii ukazały się Śmierć i pogrzeb, Inność i różnorodność, Emocje, Płeć i przyjście na świat.

Wszystkie dobre rzeczy
Autor: Clare Fisher
wyd.: Czarna Owca
Dwudziestojednoletnia Beth jest w więzieniu. Zrobiła coś tak
złego, że nie zasługuje na to, by jeszcze kiedykolwiek poczuć
się dobrze.
Jednak jej terapeutka, Erika, nie zamierza spisywać Beth
na straty. Prosi dziewczynę o sporządzenie listy wszystkich
dobrych rzeczy w jej życiu. Skazana zaczyna odtwarzać swoją
historię, począwszy od wspólnego milczenia z Przybranym
Tatą Nr 1, przez flirtowanie w kinie w środy z Orange, aż
po moment, kiedy pierwszy raz poczuła zapach główki swojego dziecka. Ale pod koniec historii Beth musi skonfrontować się z tą złą rzeczą, którą zrobiła…
Jaka prawda kryje się za zbrodnią, której się dopuściła? I czy
każdy, nawet najbardziej zły człowiek, zasługuje na szansę,
by się zmienić?

Namibia. Przez pustynię i busz
Autorzy: Anna i Krzysztof Kobus
wyd.: Travel Photo 2018
Czasem jeden pokaz może odmienić całe życie, chociaż
w chwili, gdy go oglądasz, jeszcze o tym nie wiesz.
Marzenie, aby dotrzeć do Namibii czekało u Ani aż
dwadzieścia lat, ale w końcu je spełniła. Rodzinna wyprawa na czterdzieste urodziny to był najlepszy prezent.
Po niej powstała pierwsza polska książka o Namibii (nagrodzona w konkursie Travelery 2011 National Geographic i wyróżniona Magellanem).
Kilka lat później Ania została przewodniczką po Afryce. Po dziesięciu latach
Kobusowie znów wrócili razem do Namibii. Ta zupełnie nowa publikacja,
ilustrowana ponad 400 wspaniałymi zdjęciami, zawiera opowieści: o ludziach,
największym baobabie i najmniejszym mieście. O tajemniczych kręgach i kamiennych wędrowcach.

Na tropie mikrobiomu. Ogromny
wpływ tycich mikrobów
Autorzy: Rob Knight, Brendan Buhler
wyd.: Relacja 2018
Alergie, astma, otyłość, trądzik: to tylko niektóre ze stanów, które mogą być spowodowane – i kiedyś wyleczone
– przez mikroskopijne życie wewnątrz nas. Kluczem jest
zrozumienie, jak wpływa ono na nasze zdrowie, nastrój
i wiele innych rzeczy. W ciągu ostatnich kilku lat naukowcy wykazali, że mikroskopijne organizmy w naszych ciałach – szczególnie w obrębie jelit – mają zadziwiające znaczenie dla naszego
życia. Zdrowie, nastrój, wzorce snu, nawyki żywieniowe – a nawet prawdopodobieństwo ugryzienia przez komary – mogą zaprowadzić do intrygujących
stworzeń, które żyją wewnątrz nas. Ta pionierska książka wyjaśnia, jak poznać
własny mikrobiom i podjąć kroki w kierunku zrozumienia i poprawy naszego
zdrowia, wykorzystując najnowsze badania jako przewodnik.
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Tekst i zdjęcia: Aleksandra Walczak
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Wiosna to radość, to nowe życie, to miłość, to nowość...
Tym razem troszkę inaczej:
Kolorem 2019 roku został wybrany PANTONE 16-1546 Living Coral – kolor zaczerpnięty z natury, przypominający rafy koralowe,
głównie eksponowany w morzu, dlatego bardziej nieuchwytny.
Kolor ten czaruje wzrok i umysł. Jest kolorem energetyzującym.
Pochodzi z żywego ekosystemu, dlatego też idealnie łączy się ze
wszystkimi kolorami.
Wibrujący a jednocześnie łagodny. W dzisiejszym cyberświecie
przypomina nam o naturze, uspokaja i wycisza jednocześnie, pobudzają do aktywności i uśmiechu. Jest optymistyczny i radosny
jak wiosna!
Wracając do niej – jakie to przyniesie święta w najbliższych dniach
i miesiącach...
W marcu wspaniały – Dzień Kobiet – czas pierwszych wiosennych
kwiatów: szafirków i hiacyntów, które świetnie sprawdzą się
tego dnia. Oczywiście króluje tego dnia też przepiękny tulipan.
Gorąco polecam goździk – to istne odrodzenie tego kwiatu!
Wspaniałe goździki można obecnie spotkać w iście czarujących
kolorach.
Wielkanoc w tym roku przypada w kwietniu – tutaj, jak co roku króluje kolor żółty i pastele: róż, zieleń, błękit. Z ciekawych
kompozycji to polecam te w „skorupkach” jaj strusich lub
po prostu gałęzie/ liście palmy w wazonie. Dla tradycjonalistów – wianki z bukszpanu lub wikliny, plecione wiosennymi kwiatami oraz kompozycje w szkle.
Za to w maju – Dzień Matki – tego dnia każda Mama czeka na kwiaty. Polecam róże: czerwone, białe, różowe, przepięknie
pachnące. Tulipan też będzie bardzo dobrym wyborem. A może
bukiet z różnych kwiatów?

Piszcie do mnie jak zawsze na FB!
Z coralowymi, wiosennymi pozdrowieniami
pełnymi słońca i energii.

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (15)/ 2019

DOBRE RADY

Sznur ek

DROBNE RADOŚCI

materiał
doskonały
Tekst i zdjęcia:
Renata Greń

W

szyscy wiemy, co to jest sznurek. Jest nieco staroświecki,
ale dzielnie broni się, aby go nie zastąpić taśmami przylepnymi. Każdy z nas ma go w swoim domu lub warsztacie.
Ma tysiące zastosowań. Można na nim powiesić pranie, przywiązać nim pomidory do tyczki, udekorować bukiet kwiatów,
zrobić knot do świeczki lub zabawkę dla kota.
Może być wykonany z włókien naturalnych (roślinnych) lub
syntetycznych (sztucznych) skręconych lub plecionych.
Najczęściej stosowane sznurki z włókien roślinnych to:
►LNIANE – mogą być nabłyszczane i matowe. Różnią się
grubością a co za tym idzie mają różną wytrzymałość. Służą
głównie do pakowania przedmiotów ozdobnych.
►KONOPNE – są lekkie, wytrzymałe, sztywniejsze niż lniane.
Głównie wybieramy je jako sznurek opakunkowy.

Ja wykorzystałam szaro-brązowy sznurek pakunkowy. Ze stelaży metalowych, które pozostały mi po foremkach silikonowych
zrobiłam koszyki na owoce. Gdy znudzi mi się kolor brązowy
zastosuję sznurek w innym kolorze, może pomarańczowym?
Moja „żaglówka” zyskała drugie życie. Lekko uszkodzony
żagiel pokryłam klejem montażowym. Następnie ściśle okręciłam sznurkiem. Mocno docisnęłam i gotowe! Figurka żaglowca ozdobi łazienkę.
W taki sam sposób możecie postąpić ze starym wazonem, misą lub donicą. A niepotrzebną butelkę możesz szybko zamienić
w ciekawy flakon.
Sznurki, sznureczki, sznury, wstążeczki – to świetna zabawa.
Bo to są drobne radości życia.

►JUTOWE – mają bardzo różną grubość oraz jakość. Wytwarza się z nich przędzę jutową.
►SIZALOWE – wykorzystywane są głównie do produkcji lin,
drapaków dla zwierząt. Mają szerokie zastosowanie w przemyśle rolniczym.
►BAWEŁNIANE – mają bardzo szerokie zastosowanie,
często używamy je w gospodarstwach domowych do wiązania i przewiązywania przedmiotów codziennego użytku. Są
odporne na wilgoć i wysoką temperaturę.
SZNUREK BAWEŁNIANY jest delikatny w dotyku i wyjątkowo ciepły. Jest wdzięcznym materiałem do dekoracji wnętrz.
Wykonane z niego przedmioty nadają wnętrzu przytulności.
Jest wytrzymały i jednocześnie sprężysty, dlatego wyroby
wykonane z niego cechuje duża elastyczność.
Jednolity kolor i struktura powodują, że każdy motek na całej
długości jest taki sam. Zapewnia to wysoką estetykę robótki.
Występuje w wielu kolorach i odcieniach.
Sznurki bawełniane można stosować do stworzenia wielu niepowtarzalnych przedmiotów codziennego użytku i drobnych
ozdób: koszyków, dywaników, podkładek, puf, poduszek,
siedzisk – słowem, wszystkiego tego co podpowie wam
wyobraźnia.
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Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

Na wiosnę proponuję dla każdego stomika i nie tylko – zestaw ćwiczeń rozciągających
czyli stretching. Polega on na rozciąganiu mięśni celem ich uelastycznienia, a także
poprawienia ukrwienia układu motorycznego i spowodowania jego rozruszania.
A więc ruszajmy wiosennie!
104

Ćwiczenie

1

ROZCIĄGA BOCZNĄ CZĘŚĆ PLECÓW
Stań w lekkim rozkroku, nogi na szerokość barków, ugięte w kolanach, oprzyj ręce
na udach i zrób skręt w jedną stronę, trzymając plecy proste, wytrzymaj, wykonaj
na drugą stronę.

Ćwiczenie

2

PODCIĄGANIE RAMION
Stań na jednej nodze lekko ugiętej, drugą nogę ugnij w kolanie i chwyć z tyłu za stopę, wypychaj
lekko biodro w przód, nie musisz dotknąć piętą do pośladka, wytrzymaj, zmień nogę. Ćwiczenie
ma zastosowanie po biegach, jeździe na rowerze.

Ćwiczenie

3

ROZCIĄGA MIĘŚNIE Z TYŁU NOGI I DOLNĄ CZĘŚĆ POŚLADKA
Stań na jednej nodze, lekko ugnij, drugą nogę wyprostowaną oprzyj z przodu na pięcie. Lekko pochyl tułów do przodu, tak aby poczuć rozciąganie,
Trzymaj plecy proste, ręce oparte na nodze wyprostowanej, wytrzymaj,
zmień nogę.
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ROZCIĄGA BOK I SKOŚNE MIĘŚNIE BRZUCHA
Stań w lekkim rozkroku, nogi na szerokość barków, ugięte w kolanach, jedną rękę oprzyj na udzie,
drugą wyprostowaną unieś w gorę, zrób skłon w bok około 45 stopni bez skrętu tułowia,
wytrzymaj, zmień stronę.

Ćwiczenie

5

ROZCIĄGA KLATKĘ PIERSIOWĄ, PROSTUJE PLECY
Stań w lekkim rozkroku w około 0,5 metra od ściany, oprzyj proste
ręce na ścianie i opuść tułów dół aż poczujesz rozciąganie klatki
piersiowej, wytrzymaj.

Ćwiczenie

6

ROZCIĄGA MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA
Stojąc w lekkim rozkroku, unieś jedną ugiętą rękę w łokciu
nad głowę, drugą chwyć za ramię i lekko ciągnij do wewnątrz,
wytrzymaj, zmień rękę.

Ćwiczenie

7

105

ROZCIĄGA MIĘSIEŃ POŚLADKOWY
Usiadź w siadzie prostym, jedną nogę ugiętą w kolanie skrzyżuj z nogą
wyprostowaną, zrób skręt do nogi ugiętej, trzymaj plecy proste, delikatnie
możesz pomóc sobie, naciskając ręką, wytrzymaj, zmień stronę.

Ćwiczenie

8

Ćwiczenie

9

ROZCIĄGA MIĘSIEŃ POŚLADKOWY, MIĘSNIE Z TYŁU NOGI
I ŚCIĘGNA BIODROWE
Połóż się na plecach, unieś obydwie nogi proste w górę, jedną nogę ugnij w kolanie
i połóż z przodu na udzie powyżej kolana, delikatnie przyciągaj prostą nogę do tułowia,
łatwiejsza wersja z nogą ugiętą, wytrzymaj, zmień nogę.

ROZCIĄGA MIĘŚNIE ŁYDKI I ACHILLES
Stań przed ścianą w wykroku, nogę z przodu ugnij w kolanie, ciągnij piętą
nogi z tyłu w kierunku podłogi, aby zwiększyć rozciąganie, ugnij lekko nogę z tyłu,
wytrzymaj, zmień nogę.
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hit sezonu

Tekst, stylizacje i zdjęcia:
Wiganna Papina

Róż to kolor królewski. Kolor mocy, odwagi i pewności siebie. Niegdyś był przypisany mężczyznom –
królowie nosili szaty właśnie w tym kolorze. Pudrowy
róż, brudny róż, pinky (dla Barbi), amarant... Róż to
cała paleta inspirujących odcieni.

2
Sylwetka jabłko

1

106

Sylwetka klepsydra
Różowa, zwiewna sukienka idealna na wiosenne randki. Okraszona sweterkiem
z czarną lamowką
w stylu Chanel pięknie
podkreśli proporcjonalną
sylwetkę klepsydry.

Różowy taliowany
płaszczyk jest świetnym
pomysłem na powitanie
wiosny. Rozświetli i doenergetyzuje! Świetnie
zatuszuje brzuszek
i/lub woreczek stomijny.
Można nosić go do golfu,
białej koszuli lub t-shirtu.
Mile widziana różowa torebka, a dla podkręcenia
stylizacji srebrne kozaki,
które podkreślą smukłe nogi
figury jabłko.

4

3
Sylwetka banana
Różowy może być też
biznesowy garnitur!
Tu w modnym paryskim
stylu z koszulą z „wężowej
skórki”, na głowę koniecznie beret, bardzo modny
i twarzowy oraz czarne
lakierki w kabaretowym
stylu. Figura Banan idealnie
zakamufluje się
w tej stylizacyjnej kombinacji.
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Sylwetka gruszka
Różowy total look jest
świetnym pomysłem, o ile
prawidłowo dobierzemy
odcień. Różowa kurtka
ramoneska z pagonami
nadda objętości w drobnych ramionach figury
typu gruszka, uwydatni
talię, a rozkloszowana
amarantowa spódnica
ukryje mocne biodra
i uda.
Szpilki podkreślą
smukłą kostkę. Do tej
stylizacji można założyć
też balerinki. Futrzana kopertówka dopełni całości.

MODA I URODA

hit sezonu

Amarant to mocny, intensywny kolor, który przyciąga uwagę i dlatego często używany jest w logo
np. banków. Jest też dopuszczony w dress codzie,
obok czerwieni i szafiru.
Róż przyciąga, róż odmładza! Świat jest piękny
przez różowe okulary! PO PROSTU „Róż i już”!

1

Kolor amarantowy dobrze sprawdza się w casualowych koszulkach
polo.

Jasna różowa koszula to dobre rozwiązanie dla opalonych brunetów. Podkreślona różowym krawatem
w granatowe paski będzie
wyglądała świeżo i młodzieńczo. Granatowy lub grafitowy garnitur będzie się z nim
świetnie komponował.

Można do tego założyć jeansy lub
spodnie chinosy. Koszulkę polo
nosimy na spodnie (po bokach są
małe rozcięcia). Takie polo pasuje
też do granatowego, sportowego
garnituru slim fit.

2

W tego rodzaju stylizacjach worek stomijny będzie całkiem nieźle zamaskowany.

3
Amarantowy szal w kratę, do
wiosennego prochowca lub
dyplomatki.
Szalik można nosić też do
kurtki lub garnituru. Ten kolor
doda nam animuszu jak poranna kawa!
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Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Najłatwiejsze
i najtańsze
uzdrawianie
Życzliwe dotykanie własnego i cudzego ciała – według
mistrzów medycyny wschodniej – działa uzdrawiająco.
I dlatego takiego dotyku powinniśmy się uczyć od wczesnego dzieciństwa. Uzdrawia on nie tylko ciało, ale i psychikę. Stosowany systematycznie pozwala także poprawić kształt sylwetki.
Medycyna holistyczna uznaje organizm za zdolny do samodzielnej zwycięskiej walki z chorobami i dolegliwościami, jeśli tylko mu to umożliwimy, poruszymy go i pobudzimy do zajęcia się
gnębiącym go problemem. Jest wiele takich sposobów, a jednym z nich jest masaż.

►Do wyboru

Klasyczny masaż to jeden z elementów fizjoterapii, działu medycyny zajmującego się leczeniem i przywracaniem
ciału sprawności, przy użyciu rozmaitych technik: na przykład
ciepła, ultradźwięków, pola magnetycznego bądź lasera. Bardzo dobrze sprawdza się w sporcie i rehabilitacji, ponieważ jest
elementem odnowy biologicznej. Przynosi wspaniałe rezultaty,
gdy potrzeba usprawnić uszkodzone lub niedomagające narządy. Wiele osób zawdzięcza mu ulgę w wielu codziennych
dolegliwościach: drętwieniu rąk bądź nóg, bólach kręgosłupa,
ponieważ w miarę szybko przynosi ulgę obolałemu ciału.
Różne celowane rodzaje masażu stosuje się przy określonych
dolegliwościach lub też w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Masaż może pomagać sportowcom, może także ułatwiać
pozbycie się cellulitu i wyszczuplać.
Bardzo specyficznym masażem jest refleksologia. Polega ona na uciskaniu konkretnych punktów na stopach oraz dłoniach. U podstaw tego masażu leżą badania neurologiczne
i fizjologiczne. Na stopach znajdują się bowiem punkty związane z określonymi narządami, więc masowanie ich i uciskanie
poprawia działanie tych narządów. Efekt i skuteczność refleksologii zależy od wiedzy i zręczności terapeuty.
Podobnie jak inne rodzaje masażu refleksoterapia ma na celu przywrócenie organizmowi równowagi, co według medycyny
holistycznej jest podstawą zdrowia.
Ponieważ medycyna z Dalekiego Wschodu staje się coraz bardziej popularna, coraz bardziej znane staja się egzotyczne masaże takie jak mauri, shiatsu, lomi-lomi. Są bardzo skuteczne
pod warunkiem, że robi je fachowiec.

►Działanie

Masowanie ciała to poruszenie skóry, tkanek podskórnych,
mięśni, stawów, więzadeł, a także różnych układów: krążenia,
wydzielniczego, i wreszcie narządów wewnętrznych. Łagodne
dotykanie i głaskanie uspokaja, rozluźnia, więc w konsekwencji zmniejsza napięcie ciała, stres, aż pojawia się uczucie
odpoczynku.
Dobry masażysta podczas pracy pobudza do szybszego ruchu krew, limfę oraz wszystkie płyny w ciele. I wtedy każda komórka w organizmie szybciej dostaje tlen i substancje odżywcze,
więc szybciej pozbywa się tego, co już jest jej niepotrzebne.
Wprawdzie coraz więcej osób zaczyna ćwiczyć, biegać, pływać,
jeździć na rowerze, ale większość z nas wpada w rutynę i stale
wykonuje te same czynności, w związku z tym nie używane mię-
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śnie i ścięgna systematycznie się kurczą. Im dłużej to trwa, tym
szybciej tracą sprawność i okazuje się, że łatwiejsze wcześniej
ruchy stają się coraz trudniejsze. Masaż może ten proces zatrzymać, a z czasem odwrócić.
Jeśli już czujemy, że coraz trudniej zasznurować buty, wstać
z podłogi, dosięgnąć palcami rąk do podłogi czy podbiec
do autobusu, oznacza to, że jak najszybciej trzeba zaopiekować
się naszym ciałem. Zwlekanie, niestety, nie odwróci tego procesu. Najlepiej znaleźć dobrego masażystę i w jego ręce oddać
swój zaniedbany organizm. Jeśli jednak z jakichś powodów nie
mamy takiej możliwości, możemy bardzo wiele zrobić dla siebie sami.

►Jak masować

Jeśli mamy poważne dolegliwości, warto rzeczywiście poszukać dobrego i zdolnego fachowca masażysty. On lub
ona zajmą się naszym zaniedbanym ciałem i powoli przywrócą
mu sprawność.
Jeśli natomiast nasze ciało dopiero zaczyna szwankować, warto poprosić kogoś bliskiego o pomasowanie. A jeśli nie mamy
takiej możliwości albo nie chcemy przyznawać się do własnych
słabości czy dolegliwości, zajmijmy się tym sami.
Na rynku jest wiele rozmaitych przyrządów do masażu. Bardziej
i mniej skomplikowanych. Trzeba je tylko kupić i co ważniejsze –
systematycznie ich używać. Efekty takich zabiegów mogą
bardzo pozytywnie zaskoczyć.
Jeśli usprawiedliwiamy się brakiem czasu, możemy masować
ciało w czasie oglądania telewizji.
Można się także masować podczas kąpieli silnym strumieniem
wody z prysznica. To jest bardzo przyjemne i skuteczne.
Najkorzystniejsze są masaże w kierunku serca czyli od stóp
przez łydki, biodra i brzuch. Potem ręce od dłoni, powoli każdy
palec, aż do ramion i barków. Terapeutyczne i profilaktyczne
jest – według księdza Kneippa i jego wodnej kuracji – kilkakrotne zmienianie temperatury wody. Zaczynamy od ciepłej,
aż do zdecydowanie chłodnej. Jednak nic na siłę, ciało nie
powinno odczuwać temperaturowego szoku. Powoli możemy
dojść aż do zimnej wody, ale ma to być proces, a nie jednorazowy zabieg.
Masaż pod prysznicem szorstką rękawicą lub gąbką powinien
być na początku delikatny, aby nie podrapać skóry. Kolejne
masaże mogą być coraz mocniejsze. To nie tylko pobudzi krew i limfę do szybszego ruchu, ale także usunie martwy
naskórek i umożliwi skuteczniejsze działanie balsamów bądź
serum do ciała.
Nie każdy z nas jest tak wygimnastykowany, żeby samodzielnie
sięgnąć gąbką czy rękawicą do środka pleców lub do stóp.
Przyda się wtedy szczotka na długiej rączce.
Osobom cierpiącym na bóle pleców przyniesie ulgę przypomnienie sobie o czasach dzieciństwa i toczenie się po podłodze. To bardzo skuteczny masaż dla kręgosłupa.

►Dawno, dawno temu

Badania wykazały, że masaż jest jedną z najstarszych procedur
medycznych, a wzmianki o nim odnaleziono na papirusach
egipskich sprzed około 5000 lat temu. Chińska księga
Kung-Fu pochodząca z ok. 3000 r. p.n.e. podaje dokładny
opis masażu. W starożytnym Rzymie i Grecji uznawano masaż
za zbieg leczniczy i przyspieszający odpoczynek po dużym
wysiłku fizycznym.
W XVI wieku we Francji opisano wpływ masażu na różne układy naszego organizmu. A jego skuteczność sprawiła, że został
uznany za równy innym dyscyplinom medycznym. ■
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CZĘŚĆ 1

Zabiegi medycyny
estetycznej
– co można, a czego nie można wykonywać
słoneczną wiosną i ciepłym latem?
110

Tekst: Przemysław Styczeń

Zabiegi medycyny estetycznej stają się coraz bardziej popularne. Warto jednak pamiętać, że niektórych z nich nie powinno się, a nawet nie wolno, robić słoneczną wiosną ani gorącym latem. Ekspozycja uszkodzonej
skóry na intensywne promieniowanie słoneczne utrudnia bowiem jej gojenie
i może powodować na przykład powstawanie przebarwień.
Przeciwwskazania do wykonywania niektórych zabiegów medycyny estetycznej w okresie słonecznym wynikają
z kilku faktów.

Po pierwsze:

Wiosną i latem mamy do czynienia z dużym natężeniem
promieniowania słonecznego, w tym promieniowania ultrafioletowego. Wnika ono głęboko do skóry właściwej, uszkadzając włókna kolagenowe oraz elastynę i kwas hialuronowy.
Działa szkodliwie na komórki skóry i osłabia ich zdolność
do produkcji nowych włókien. Zmniejsza także naturalną barierę
obronną, czego efektem jest m.in. zwiększona liczba skórnych
infekcji bakteryjnych i wirusowych obserwowanych w okresie
letnim (np. opryszczka wargowa występująca po nadmiernym
nasłonecznieniu). Promieniowanie ultrafioletowe jest także
odpowiedzialne za tworzenie się wolnych rodników, które nie
tylko powodują starzenie się skóry, ale również utrudniają jej
gojenie.
Ze słońcem wiążą się niebezpieczne reakcje fototoksyczne
i fotoalergiczne. Polegają one na powstawaniu na skutek
poddania promieniom słonecznym skóry po aplikacji kosmetyku lub leku nieprzewidywalnych uszkodzeń. Może to prowa-
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dzić do przebarwień, wysypek alergicznych, zaczerwienienia,
świądu i bolesności. Gdy skóra jest silnie podrażniona po zabiegu, absolutnie nie wolno wystawiać jej nawet na niewielkie
promieniowanie. To wszystko powoduje, że latem skóra nie
ma optymalnych warunków do regeneracji po niektórych
zabiegach medycyny estetycznej.
Trzeba pamiętać, że promienie ultrafioletowe operują także
w pomieszczeniach zamkniętych. Szyba, ubranie bądź chmury
nie są dla nich żadną przeszkodą – stąd pomimo zachowywanej ostrożności i niewystawiania twarzy bezpośrednio na słońce w okresie pozabiegowym plamy pigmentacyjne i tak mogą
się pojawić.

Po drugie:

Późną wiosną i latem skóra ma tendencję do przesuszania się, co dodatkowo utrudnia procesy naprawcze i gojenie
po intensywnych zabiegach. Długotrwałe i przewlekłe poddawanie skóry promieniowaniu ultrafioletowemu powoduje
zwiększenie utraty wody. Przyczyną przesuszenia jest zanikanie
funkcjonalnej bariery ochronnej naskórka. Tylko odpowiednio nawilżona skóra ma szanse na prawidłowe i szybkie gojenie
się po zabiegu.
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Trzeba pamiętać, że promienie ultrafioletowe operują także w pomieszczeniach zamkniętych. Szyba, ubranie bądź chmury nie są dla nich żadną
przeszkodą – stąd pomimo zachowywanej ostrożności i niewystawiania twarzy
bezpośrednio na słońce w okresie pozabiegowym plamy pigmentacyjne i tak
mogą się pojawić.

Po trzecie:

Późną wiosną i latem znacznie trudniej utrzymać skórę w higienie
odpowiedniej po zabiegach estetycznych. Wynika to z częstszego korzystania z kąpieli oraz sportów i aktywności związanych
z nasilonym poceniem się. Wszystko to zwiększa ryzyko powstawania podrażnień i infekcji.
Wobec powyższego niektóre zabiegi medycyny estetycznej
warto odłożyć do jesieni. Warto – choć nic nie jest absolutnie
przeciwskazane. Jeżeli ktoś naprawdę zdecyduje się nie korzystać z atrakcji wiosny i lata, przebywać tylko w zacienionych
pomieszczeniach, osłaniać skórę i stosować filtry przeciwsłoneczne, to może wykonać każdy zabieg na ciele o tej porze
roku. Wyjątkiem jest twarz, którą trudno skutecznie ochronić.
Są też takie zabiegi, dla których pora roku nie ma żadnego znaczenia. Należą do nich m.in. zabiegi z użyciem botoksu,
wypełniaczy i ultradźwięków oraz wszystkie wykonywane
w miejscach, które na pewno nie będą eksponowane na światło słoneczne.

łez, modelowaniu łuków jarzmowych, likwidacji tzw. linii marionetek (bruzdy poniżej kącików ust), wypełnianiu skroni, korekcie kształtu brody i grzbietu nosa oraz powiększaniu,
modelowaniu i nawilżaniu ust. Są one wykonywane najczęściej
po 30 roku życia, chociaż na niektóre zabiegi zgłaszają się
również znacznie młodsze pacjentki.
Podobnie jak w przypadku botoksu, podanie kwasu hialuronowego jest związane z nieznacznym uszkodzeniem skóry,
dlatego zabieg można wykonywać bez względu na porę roku.
W dniu zabiegu oraz przez kilka kolejnych dni należy chronić
skórę za pomocą filtrów przeciwsłonecznych, aż do czasu zniknięcia zaczerwienienia, które z reguły jest spowodowane środkami dezynfekującymi oraz intensywnym pocieraniem
gazikami w trakcie zabiegu. Natomiast w przypadku wystąpienia zasinień okres ochrony przeciwsłonecznej należy wydłużyć
do ok. 2 tygodni.

Ultradźwięki (HIFU)

Botoks jest powszechnie wykorzystywany w medycynie
estetycznej do likwidacji zmarszczek mimicznych. Zalicza się
do nich zmarszczki między brwiami (tzw. „zmarszczki lwie”),
na czole (zmarszczki poziome czoła), w kącikach oczu (tzw.
„kurze łapki”) oraz na górnej wardze (tzw. „zmarszczki palacza”). Czasami pojawiają się one już w bardzo młodym wieku.
Warto im zapobiegać, aby nie utrwalały się, czyli nie przechodziły w zmarszczki statyczne.
Botoks stosowany jest również do leczenia bruksizmu (niekontrolowanego, mimowolnego zaciskania zębów i zgrzytania nimi;
choroba ta często leży u podłoża niezdiagnozowanych, przewlekłych bólów głowy, dolegliwości bólowych karku oraz mięśni obręczy barkowej), przewlekłej migreny oraz nadmiernej
potliwości pod pachami. Ta ostatnia dolegliwość dotyczy aż
2-3% społeczeństwa.
Podanie botoksu wiąże się z bardzo nieznacznym uszkodzeniem skóry. Zabieg jest mało inwazyjny i można go wykonywać
o dowolnej porze roku. Należy tylko pamiętać, aby w dniu zabiegu nie opalać twarzy.

Zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków stosuje się w obrębie
twarzy przede wszystkim w celu likwidacji tzw. „chomiczków”,
obwisłych policzków, rozmytego konturu żuchwy oraz dla podniesienia brwi. Są one również skuteczne w usuwaniu podwójnego podbródka oraz wiotkiej skóry na szyi i dekolcie.
W innych okolicach ciała zaleca się je w celu poprawy jakości skóry brzucha (np. po ciąży), wewnętrznej strony ud, ramion
i nad kolanami. Zabiegi ultradźwiękowe mogą być również
z powodzeniem stosowane profilaktycznie, np. w okresie redukcji wagi.
Fala akustyczna w technologii HIFU jest emitowana w postaci skupionych wiązek o bardzo dużym natężeniu. W przypadku większości stosowanych głowic (poza głowicą 1,5 mm)
fala ta przechodzi przez skórę i nie powoduje w niej żadnych
zmian. Ogniskuje się dopiero na większej głębokości, wywołując silne mikrouszkodzenia powięzi mięśniowej twarzy i szyi lub
tkanki tłuszczowej – zależnie od użytej głowicy i celu zabiegu.
Ponieważ stosowanie urządzeń emitujących ultradźwięki nie
jest w ogóle związane z uszkodzeniem skóry można ich używać
również latem. Po zabiegu występuje delikatne zaczerwienienie, które z reguły utrzymuje się 2-3 godziny. W tym czasie nie
należy się opalać.

Wypełniacze

Dalsze zabiegi będą opisane w wydaniu letnim „PO PROSTU ŻYJ”. Serdecznie zapraszam.

Botoks

Wypełniacze tkankowe, a więc przede wszystkim kwas hialuronowy (ale także hydroksyapatyt wapnia oraz kwas polimlekowy) podaje się najczęściej głęboko pod skórę. Taki sposób
wstrzykiwania stosowany jest w przypadku zdecydowanej
większości zabiegów – wolumetrii twarzy, wypełnianiu doliny

pl-pl.facebook.com/DrStyczen
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San Francisco
- Lwy Morskie
I Golden Gate
Tekst i zdjęcia: Michał Fiedorowicz
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Strome wzgórza, po których suną tramwaje linowe, lwy morskie wylegujące się na nabrzeżu portowym, majestatyczny most Golden Gate czy
ponura sylwetka więzienia Alcatraz – to sztandarowe atrakcje, jakie
oferuje San Francisco. A jest ich tam dużo, dużo więcej.
Zanim wsiądziemy do tramwaju linowego (ang. cable car)
obserwujemy, jak zawraca na specjalnej obrotnicy. Pojazd,
który dojechał do krańcowego przystanku, jest ręcznie obracany o 180 stopni przez dwuosobową obsługę: gripmana,
czyli „szczękowego” i konduktora. Wagonik tego tramwaju-kolejki linowej nie ma własnego napędu, ale za pomocą specjalnych masywnych szczęk umieszczonych w podwoziu wpina się
w linę stale poruszającą pod powierzchnią jezdni między torami (linę z kolei napędza centralna siłownia – obecnie elektryczna, kiedyś wyposażona w silnik parowy). Drewniane nadwozie
wagonika ma otwarte okna i zabezpieczone barierkami podesty, na których można stać. Niestety wejście do tramwaju wymaga wspięcia się po stopniach, co sprawia, że nie jest
on dostępny dla osób na wózkach. Ruszamy – tramwaj sunie
w górę wzniesienia, pędzi w dół, hamując i dzwoniąc donośnie
na tarasujące mu drogę auta. W czasie przejażdżki podziwiamy
panoramę miasta: wody zatoki, strome wzgórza, pastelowe
wiktoriańskie kamienice. Wiatr wiejący w twarz, ryk dzwonka w uszach – brakuje nam tylko „kwiatów we włosach”, ze
słynnej piosenki Scotta McKenzie. Ten tramwaj to atrakcja,
której nie można odpuścić, nawet jeśli trzeba będzie swoje odstać w kolejce. Historia tutejszych cable cars sięga XIX wieku –
4 sierpnia 1873 Andrew Smith Hallidie przetestował pierwszy
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tego typu pojazd na Clay Street. Do końca stulecia miasto pokryła gęsta sieć 85 kilometrów torów, która niestety niemal
w całości uległa zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi, które
nawiedziło San Francisco 18 kwietnia 1906. Gdy miasto odbudowano – tramwaje linowe zastąpiono nowocześniejszymi elektrycznymi. Pozostało tylko kilka linii cable-car, których
w latach 50. XX wieku ówczesny burmistrz Roger Lapham
postanowił się pozbyć. Okazało się jednak, że mieszkańcy San
Francisco tak kochają swoje stare tramwaje, że zawiązali komitet w ich obronie, i sieć ocalała, a w roku 1964 tramwaj linowy
w San Francisco został uznany za ruchomy zabytek. Trzy linie
– California Street, Powell-Mason oraz Powell-Hyde tworzą
ostatni system tramwajów linowych na świecie.

BLOG PODRÓŻNICZY
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Lwy morskie i Wyspa Głuptaków

San Francisco położone jest na półwyspie otoczonym od zachodu przez Pacyfik, od wschodu przez zatokę San Francisco,
od północy – cieśninę Golden Gate, a swoje początki wiąże
ze św. Franciszkiem. W roku 1776 hiszpańscy kolonizatorzy
pod dowództwem Juana Bautisty de Anza założyli tu misję
św. Franciszka z Asyżu. W 1821 roku, podczas wojny Meksyku z Hiszpanią o niepodległość, rejon ten został przyłączony
do Meksyku. W 1835 roku William Richardson założył w obrębie
misji osiedle nazwane Yerba Buena. W trakcie kolejnego konfliktu, tym razem wojny amerykańsko-meksykańskiej w 1846
roku, miasto ostatecznie trafiło do Stanów Zjednoczonych
i przemianowano je na San Francisco.
Spacerując uliczkami portowego nabrzeża Fisherman’s Wharf,
próbujemy sobie wyobrazić, jak kiedyś mogło ono wyglądać –
dziś to gwarna promenada, pełna modnych serwujących owoce
morza restauracji i sklepików z pamiątkami, ale w połowie XIX
wieku przybijały do niego statki przywożące tu poszukujących
pracy górników. Gdy wybuchła kalifornijska gorączka złota,
tylko w ciągu roku liczba mieszkańców miasta wzrosła dwudziestopięciokrotnie. Powstały tu pierwsze manufaktury: Levi Strauss rozpoczął produkcję słynnych dżinsów – wtedy
spodni dla górników, a Domingo Ghirardelli produkcję czekolady. Miasto, za sprawą imigrantów, stało się wielokulturowym
i wielojęzycznym ośrodkiem: powstały m.in. takie dzielnice
jak Chinatown czy wzgórze Russian Hill, które swoje nazwy

zawdzięczają osiedlającym się tu w XIX wieku przybyszom
z dalekich krajów.
Docieramy do Pier 39 – mola, na którego końcu kłębi się tłum
turystów, podziwiających wylegujące się na słońcu uchatki kalifornijskie, czyli lwy morskie. To niezwykły widok; ssaki te
wolności spotkać można tylko na wyspach Galapagos, na południu Japonii i właśnie w San Francisco.
Z Pier 33 warto wybrać się na wyspę Alcatraz – promy
Alcatraz Cruises odpływają co pół godziny (rejs trwa ok. 10
min.; statki dostosowane są do potrzeb podróżnych z niepełnosprawnością – wyposażone są m.in. w rampy). Na wyspie
zwanej Wyspą Głuptaków (hiszp. Isla de los Alcatraces)
od lat 30. do 60. XX w. działało jedno z najsłynniejszych
na świecie więzień; karę w nim odbywał m.in. Al Capone.
Do budynków więzienia prowadzi stroma ścieżka (zwiedzający
z niepełnosprawnością mogą skorzystać tramwaju, który odchodzi z portu co godzinę).
Alcatraz ma ugruntowaną pozycję w popkulturze. Po pierwsze
przez długie lata uchodziło za miejsce, z którego nie da się
uciec, a na podstawie opowieści o spektakularnych ucieczkach
powstało wiele filmów m.in. Ucieczka z Alcatraz z Clintem
Eastwoodem w roli głównej. 11 czerwca 1962 roku z więzienia zbiegli Frank Morris oraz bracia John i Clarence Anglinowie
i mimo poszukiwań nie udało się ich odnaleźć. Dopiero rok temu ujawniono, że w 2013 policja otrzymała list, którego nadawca przedstawiał się jako John Anglin, potwierdzał udaną
ucieczkę całej trójki i prosił o złagodzenie wymiaru kary w związku z chorobą nowotworową.

Feniks i Złote Wrota

„W całej historii świata nie znajdziemy nowoczesnego, dużego miasta, które zostałoby tak doszczętnie zniszczone. Nie
ma już San Francisco” – napisał Jack London po trzęsieniu ziemi z 18 kwietnia 1906 roku. Miasto położone na uskoku tektonicznym doświadczyło dwóch niezwykle poważnych trzęsień
ziemi – to pierwsze w 1906 r. sprawiło, że trzy czwarte ówczesnej zabudowy legło w gruzach i spłonęło – pożary wybuchły
w wyniku m.in. uszkodzeń linii gazowych. Ówczesne raporty
mówiły o niemal pięciuset ofiarach śmiertelnych, a ponad
połowa z 400 tys. mieszkańców została bez dachu nad głową.
Kolejne trzęsienie w 1989 roku (o sile 7,1 stopni w skali Richtera)
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Metrem, skuterem, a może hulajnogą?
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Mimo że miasto położone jest częściowo na wzgórzach – świetnie nadaje
się do długich spacerów i jest jednym
z najbardziej przyjaznych pieszym
miast w USA (2. miejsce wg najnowszego rankingu), ma też wiele udogodnień
dla osób z niepełnosprawnościami:
wind, ramp, toalet itp. W San Francisco działa jedna z najlepiej rozwiniętych
sieci transportu miejskiego w Stanach
Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć miejska Muni (pociągi oraz autobusy) oraz BART (Bay Area Railway
Transport), który częściowo jest kolejką
naziemną i komunikuje miasto z okolicznymi miejscowościami oraz lotniskiem –
wszystkie stacje BART wyposażone są
w windy. Pociągi i autobusy MUNI mają
rampy dla wózków oraz miejsca wewnątrz do przymocowania wózków.
Wszystkie udogodnienia opisane są
szczegółowo w Muni Access Guide,
wydawanym przez San Francisco Municipal Transportation Agency. Osobom niepełnosprawnym przysługują
zniżki na bilety komunikacji miejskiej.
Warto rozważyć zakup tzw. CityPASS,
który łączy w sobie kilkudniowy bilet
na komunikację miejską z biletami wstę-

pu do najważniejszych atrakcji San
Francisco. Wiele korporacji taksówkarskich m.in. Yellow Cab i Town Taxi
dysponuje taksówkami dla osób
na wózkach, a stawki są takie same jak
w zwykłych taksówkach. Rzadko można je złapać na ulicy, lepiej zamawiać
telefonicznie. Wypożyczalnie samochodów Alamo, Avis oraz Budget mają
w swojej ofercie auta dostosowane
dla kierowców z niepełnosprawnością.
Avis Access wypożycza auta z ręcznie
sterowanym hamulcem, automatyczną
lub pilotowaną skrzynią biegów, oferuje też elektryczne skutery.
Pojazdy elektryczne: skutery, segwaye, a ostatnio także hulajnogi to nowa gałąź pojazdów (tzw. smart mobility),
które szturmem zdobywają amerykańskie miasta. Pierwsze systemy wypożyczania elektrycznych hulajnóg pojawiły
się jesienią zeszłego roku w Santa Monica i szybko rozprzestrzeniły na kolejne
miasta. Po zainstalowaniu aplikacji lokalizujemy najbliższy dostępny pojazd –
odblokowanie sprzętu to koszt 1 dolara,
a jedna minuta jazdy kosztuje 15 centów.
Amerykańskie firmy Bird, Lime, Scoot
oraz Spin oferują usługi w kilkudziesię-

nie spowodowało tak dramatycznych zniszczeń.
Miasto odrodziło się jednak jak feniks z popiołów – w kilka lat
po fatalnym 1906 roku odbudowano je jeszcze piękniejsze
niż przed kataklizmem. Mało tego, San Francisco było jednym z niewielu miast, które
nie ucierpiały w wyniku Wielkiego Kryzysu –
podczas krachu na giełdzie w 1929 roku nie
upadł żaden tutejszy bank, a wręcz odwrotnie był to okres wielkich miejskich inwestycji – powstały dwa największe mosty Bay
Bridge i Golden Gate Bridge.
Ten drugi świetnie prezentuje się
z punktów widokowych np. Golden Gate
Vista Point, a jego ceglastoczerwone przęsła majestatycznie rozpinają się nad cieśniną
Golden Gate. Charakterystyczny kolor
budowli sprawia, że most jest lepiej widoczny w czasie mgły. Został zaprojektowany
przez inżyniera Josepha Straussa, budowano go przez ponad cztery lata i kosztował
ponad 27 milionów dolarów. Każda z lin,
na których wiszą przęsła, ma 93 centymetry
średnicy i składa się z 27 572 drutów stalo-
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ciu miastach USA oraz kilkunastu miastach Europy. Badanie przeprowadzone
w dziesięciu amerykańskich miastach
przez firmę badawczą Populus Ai. między majem a lipcem 2018 roku wykazało, że większość z 7 tys. ankietowanych
ma pozytywny stosunek do e-hulajnóg
(w Atlancie, Austin, Denver, Chicago,
Washingtonie i Los Angeles to ponad
70 proc.). Co ciekawe najchętniej z e-pojazdów nie korzystają bogaci hipsterzy,
ale osoby zarabiające rocznie do 50 tys.
dolarów. Jak tłumaczy Susan Shaheen
badaczka transportu z University of
California w Berkeley, na wprowadzeniu nowej generacji e-pojazdów skorzystały w USA osoby, których nie stać
na własne auto. E-pojazdy są rozwiązaniem pomagającym funkcjonować
osobom z ograniczoną mobilnością:
starszym
lub
niepełnosprawnym,
a zwiedzanie miast z wykorzystaniem
tych środków transportu (np. skuterów czy segwayów) jest atrakcją, z której
korzystają nie tylko niepełnosprawni turyści. Część miast, np. Los Angeles,
stosuje specjalne zniżki za działalność
wypożyczalni w określonych obszarach
miasta (np. mocno zanieczyszczonych).

wych, a każdy pylon wytrzymuje obciążenie 95 tysięcy ton.
Zamiast przejść pieszo przez most, który ma 2,7 km długości,
a po jego wschodniej stronie znajduje się trasa spacerowa do-
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stępna także dla osób z niepełnosprawnością, decydujemy się
na przejażdżkę autem.

„Kwiaty we włosach”

If you’re going to San Francisco / Be sure to wear some
flowers in your hair – najsłynniejsza piosenka o mieście nad
Złotymi Wrotami powstała w maju 1967 roku – tekst napisał
John Phillips z zespołu The Mamas & the Papas, a wykonał
Scott McKenzie. Piosenka szybko stała się hitem, okupującym
listy przebojów, oraz „nieoficjalnym hymnem” amerykańskich
ruchów kontrkulturowych, m.in. hippisowskich, których San
Francisco było w latach 60. niekwestionowaną stolicą. W dzielnicy North Beach tworzyli pisarze z generacji bitników – warto odwiedzić choćby kultową Vesuvio Cafe (255 Columbus
Avenue), gdzie przesiadywali Jack Kerouac czy Allan Ginsberg.
Miasto stało się też ośrodkiem walki o prawa homoseksualistów (tu swoją działalność polityczną prowadził m.in. Harvey
Milk), a dzielnica Castro to do dziś „gay village”, gdzie chętnie
osiedlają się przedstawiciele LGBT.

Tysiącletnie sekwoje

Będąc w San Francisco, warto też zobaczyć kalifornijskie
sekwoje. Najsłynniejsze rosną w Parku Narodowym Sekwoi,
znajdującym się w południowej części pasma gór Sierra Nevada, na wschód od miasta Visalia. Tutejsze sekwoje olbrzymie
(mamutowce olbrzymie) to największe drzewa na świeci;,
w tutejszym Lesie Olbrzymów (Giant Forest) znajduje się 5 z 10
największych drzew na świecie (licząc według obwodu pnia)
m.in. drzewo Generała Shermana (General Sherman tree),
które wg szacunków ma 2700 lat. Sekwoje należą do rekordzistów w wielkości i długowieczności, gdyż są wyjątkowo od-

porne na ogień, z powodu specjalnego rodzaju włóknistej,
bardzo delikatnej w dotyku kory, która stanowi izolację przed
płomieniami. My wybieramy się do położonego bliżej San
Francisco Muir Woods National Monument – parku, będącego jednym z niewielu miejsc, gdzie rosną sekwoje wieczniezielone, który swą nazwę zawdzięcza Johnowi Muirowi,
amerykańskiemu przyrodnikowi i pisarzowi szkockiego pochodzenia, pionierowi ochrony dzikiej przyrody w Stanach
Zjednoczonych, z którego inicjatywy m.in. powstał Park
Narodowy Sekwoi.■

Zwiedzanie bez barier
Muzea i inne atrakcje turystyczne są wyposażone
w rampy dla wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. W pełni dostępne dla zwiedzających
z niepełnosprawnościami jest przebudowane w 2008
roku jedno z największych muzeów historii naturalnej,
mieszczące Steinhart Aquarium z rafą koralową ‑ California Academy of Sciences. W 2007 roku przebudowano też Muzeum Sztuki Współczesnej w San Francisco
(SFMOMA), które mieści kolekcje sztuki współczesnej
z niemal 30 tys. eksponatów, obrazów, rzeźb, fotografii takich twórców jak Diego Rivera, Frida Kahlo czy
Andy Warhol.
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DON KHON, LAOS
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Jeden domek składa się z dwóch pokoi, ganek jest
wspólny. Naszym sąsiadem jest jedna z najbardziej oryginalnych postaci, jakie przyszło nam poznać. Cosmo, bo tak
ma na imię (serio, takie imię widnieje w paszporcie), jest
pół Duńczykiem, pół Rosjaninem. Były wojskowy, wiele lat
mieszkał w USA. W 2004 roku wraz z żoną i kilkuletnią wtedy
córką był w Tajlandii w czasie tsunami. Zginęło wtedy 300
tysięcy ludzi. Cosmo z rodziną przeżył, ale wstrząs, krórego doświadczyli, bardzo ich zmienił. Jakiś czas potem się
rozeszli. Cosmo porzucił armię i na szczęście udało mu się
dostać do komuny hipisowskiej w Kopenhadze. Jeden z jego znajomych odstąpił mu swoje lokum, na które normalnie
czeka się całe lata. Cosmo podróżuje od wielu lat, wracając
raz na jakiś czas do Danii. Na Don Khon zatrzymał się 3 tygodnie temu, w tym czasie udało mu się trochę wtopić w tłum
i poznać paru Laotańskich przyjaciół. Jest bardzo otwarty
i przyjazny. Bez wątpienia jest jedną z najbardziej barwnych
i pozytywnych osób, jakie spotkaliśmy w Azji.
W ciągu 5 dni na Don Khon nie zrobiliśmy nic wartego uwagi. Dwa razy wypożyczyliśmy rowery, na których zwiedziliśmy
sąsiednie Don Det (ot wieś) i pojechaliśmy oglądać delfiny
rzeczne. Ponieważ jednak delfiny widać tylko z daleka i tylko ich grzbiety, a wynajęcie do tego łódki było drogie, postanawiamy wracać na hamak. Tak na prawdę to nie chciało nam
się płynąć. Woleliśmy leżeć i nic nie robić. Jedynym zajęciem,
które zajęło więcej niż dwie godziny (leżenie to nie zajęcie,
choć Kasia twierdzi inaczej) było łowienie ryb wędką zrobioną z butelki, żyłki i haczyka. Przez 2 dni złapaliśmy 4 ryby.
3 z nich stały się pokarmem dla kota właścicieli domku, jedną
wypuściliśmy do rzeki.

Z Don Khon wyjeżdżamy po 5 dniach. Opuszczamy
nie tylko wyspy, ale też Laos. Na początku ten kraj wydawał nam się niezbyt przyjazny - za wszystko trzeba płacić,
o wszystko trzeba się targować, a ceny i tak nie są tak
przystępne, jak być powinny. Po 3 tygodniach przywykliśmy
do wszystkiego i odkryliśmy, że w Laosie jest więcej wolności niż w Europie. Napędzana turystyką gospodarka nie
może sobie pozwolić na ograniczenia typu zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym, licencje na motocykle
czy policję na każdym kroku. W restauracjach można nawet
zamówić ‚wesołe’ hamburgery, pizze, koktajle itp. Wesołe,
znaczy z domieszką lekkich narkotyków. Nie próbowaliśmy,
więc nie są to zweryfikowane informacje. Jeśli jednak tak by
było, to komunistyczny Laos okazałby się paradoksalnie oazą
wolności dla wszystkich europejskich turystów, pragnących
mocniejszych wrażeń.■

Zdjęcia zrob
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Po Pakse jedziemy dalej na południe, do regionu nazywanego „4000 wysp”. Tu Mekong rozwidla się na dziesiątki małych
rzek, tworząc wielką ilość mniejszych i większych wysp. Jedne
mają kilka metrów długości, największe kilka kilometrów. Trzy
największe są zarazem najgęściej zaludnione i najbardziej turystyczne. Don Khong jest największa, zaraz za nią jest Don
Det – wyspa, na której ciągle coś się dzieje. Tu przyjeżdżają
turyści szukający zabawy w niskiej cenie. My jedziemy na Don
Khon – wysuniętą dalej na południe wyspę, spokojniejszą,
trochę droższą ale i ładniejszą. To tu można zobaczyć wodospady, skaliste brzegi i delfiny rzeczne.
   Zatrzymujemy się w domku niedaleko od mostu łączącego Don Khon z Don Det, zaraz nad wodą Mekongu. Domek
skromny, nadaje się do remontu, spodziewamy się karaluchów i innych robali. Ma jednak ogromną zaletę – taras parę
metrów nad wodą, a na nim hamaki. Nie wyobrażamy sobie
lepszego miejsca do leżenia w hamaku: pod nami płynie
Mekong, na wyciągnięcie ręki za tarasem rośnie palma kokosowa, 300 metrów dalej widać stary most kolejowy, jeszcze z czasów kolonii francuskiej. Już wiemy, że zostaniemy
tu na parę dni i nie mamy zamiaru nic robić w tym czasie. Nic.
Będziemy leżeć w hamaku i obserwować jak płynie rzeka.
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Otwór wentylacyjny rozwiąże problemy
z BALONOWANIEM woreczka i EFEKTEM PRÓŻNI

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

Opróżnianie
woreczka otwartego
zyskało nową jakość
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Większy komfort i higiena woreczków otwartych

bEzpłatna infolinia 800 121 122
www.zEnsiv.pl
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Żurawie
-symbol wiosny i wierności
Nareszcie marzec, początek wiosny i wyczekiwane od dawna słoneczne dni oraz śpiewy ptaków. Ich zapowiedzią są wracające do kraju, w charakterystycznych kluczach w kształcie litery
V, żurawie. Widok lecącego żurawia to w naszym kręgu kulturowym zapowiedź szczęścia i powodzenia. A zaobserwować je
można stosunkowo łatwo, ponieważ żurawie są wyjątkowo głośne. Ich bardzo donośne, trąbiące nawoływania – zwane klangorem – są jedyne w swoim rodzaju. Brzmią niepowtarzalnie
z powodu specyficznej budowy mostka i tchawicy wydających
ten dźwięk ptaków. Mianowicie tchawica zapętla się (jak w instrumentach dętych) i dźwięk ulega wielokrotnemu wzmocnieniu niczym w puszce rezonansowej. Dlatego kto raz usłyszy
głos żurawi, już zawsze go rozpozna, nawet z kilku kilometrów.
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Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
Zdjęcia: Paweł Fabijański

Tajemnicze ptaki
Duże ptaki na niebie pod sam koniec zimy i na początku wiosny to nie swojskie bociany, ale nieco tajemnicze żurawie,
które przez setki lat ukrywały się przed człowiekiem na trudno dostępnych mokradłach, torfowiskach lub zalanych łąkach
otoczonych pasmami lasu.
Unikały kontaktu z ludźmi, podrywały się do lotu, jak tylko dostrzegły zbliżającego się intruza. Ich zachowanie trafiło nawet
do zbioru polskich powiedzeń i porzekadeł. Wciąż przecież
mówimy „czujny jak żuraw” lub „stoi jak żuraw na straży”.
Dlaczego żuraw tak się zachowuje?
Ptaki-arystokraci
Żuraw zwyczajny (łac. Grus grus), nazywany też żurawiem
popielatym lub szarym, to nasz najwyższy ptak – kiedy
stoi, ma około 115 cm. Waży 5-6 kilogramów, a rozpiętość
jego skrzydeł osiąga do 220 cm. Żuraw ma wyprostowaną
i smukłą sylwetkę, małą głowę z charakterystyczną czerwoną
plamką oraz ozdobne pióra (a dokładnie zakończenia lotek),
które przy złożonych skrzydłach przypominają nieco strusi ogon. Upierzone są niemal w całości szaropopielato, z nieco ciemniejszymi plamami rozsypanymi na grzbiecie i kuprze.
Czarne czoło i szyja kontrastują z czerwoną potylicą. Od
oczu ku tyłowi przebiegają białe smugi, które łączą się ze sobą
na szyi. Samce są większe od samic.
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Wygląd żurawi oraz ich sposób poruszania się – godny,
elegancki, niespieszny, drobnymi krokami – powodują,
że ptaki te sprawiają wrażenie dumnych i wyniosłych,
wręcz arystokratycznych.
Mimo zanikania ich naturalnych siedlisk (co jest spowodowane
melioracją i osuszaniem terenów podmokłych) żurawi w naszym
kraju stopniowo przybywa. Dlatego coraz łatwiej je zaobserwować w środowisku naturalnym. Mieszkają na terenie prawie
całej nizinnej Polski. Najwięcej jest ich na Mazurach, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Na szczęście dla nas potrafią
się przystosować do zmienianego przez człowieka i klimat
środowiska, coraz częściej żerując w pobliżu ludzkich siedzib,
na łąkach i polach.
Tańczę, więc kocham
Wkrótce po przylocie, często już w marcu, żurawie zaczynają
toki (ptasie zaloty). Para okazuje sobie miłość poprzez „taniec”. To niezwykle piękny spektakl, przypominający baletowe
pas de deux. Ptaki okazują sobie wielką atencję, podskakując
w miejscu, kłaniając się sobie z rozpostartymi skrzydłami, jakby
chciały się objąć; w podnieceniu podrzucają wysoko w górę
znalezione kawałki trawy i patyczki. Nic dziwnego, że ten
taniec od wieków był uwieczniany zarówno w literaturze, jak
i na obrazach i ceramice (zwłaszcza w Chinach i Japonii).
Po okresie toków para żurawi w jakimś wilgotnym obniżeniu terenu (np. w trudno dostępnych olsach, na torfowiskach lub
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zalewanych łąkach) buduje duże gniazdo. Wygląda ono jak kopiec z trawy i trzcin. Samica składa zwykle dwa jaja, nawet gdy
jeszcze wokół leży śnieg i ściska mróz. Ptaki chronią je jednak
przed zamarznięciem, ogrzewając swoim ciałem, choć jaja są
dość odporne na krótkotrwałe wychłodzenie. Para zmienia się
sprawiedliwie, wysiadując jaja przez okres 28-31 dni.
Pisklęta wykluwają się w odstępie dwóch dni. Młode już po kilku dobach opuszczają gniazdo i podążają za swoimi rodzicami.
Żurawie są bardzo troskliwe – każde z rodziców opiekuje się
jednym potomkiem, ucząc go wszystkiego, co niezbędne.
Młode osiągają lotność po 65-70 dniach. Ciekawe jest to, że
dokładnie w tym samym czasie i tak samo długo także rodzice
praktycznie nie mogą latać, ponieważ następuje u nich pierzenie (wymiana lotek). To powoduje, że cała rodzina trzyma się
razem blisko siebie, starając się unikać zagrożeń – dlatego stają się tak ostrożne i płochliwe. Jednak w razie konieczności, np.
ataku drapieżnika, żurawie dzielnie bronią piskląt, rozpościerając szeroko skrzydła i atakując ostrym dziobem.
Żurawie są wszystkożerne, choć w ich diecie dominuje pokarm
roślinny, w tym nasiona. Nie wzgardzą jednak gryzoniami,
owadami czy mięczakami, a nawet małymi rybkami. Wiosna i lato to czas na odchowanie młodych i nauczenie ich życia oraz wielu zachowań społecznych (w tym elementów tańca),
które będą im potrzebne przy spotkaniach z innymi żurawiami.
Dojrzałość płciową żurawie osiągają w wieku 4-5 lat.
Sejmiki żurawi
Niezwykłe są także zwyczaje żurawi związane z ich jesiennym
zbieraniem się przed odlotem. Na przełomie września i paź-

dziernika, w jednym miejscu (np. na dużej łące), można spotkać
setki, a nawet tysiące żurawi. Ptaki razem odpoczywają, żerują
i nabierają sił przed długą podróżą. Takie skupiska żurawi nazywane są sejmikiem lub zlotowiskiem. Największe zlotowiska odbywają się w północnej Polsce – na Mazurach, na Bielawskich
Błotach koło Władysławowa lub w Dolinie Dolnej Odry. Miałam
możliwość obserwowania kiedyś, jak o wschodzie słońca setki tych pięknych ptaków wzbijały się w powietrze, by wyruszyć
w daleką podróż. To był niezapomniany, zapierających dech
w piersiach widok.
Żurawie to ptaki społeczne, komunikujące się ze sobą m.in. poprzez taniec. Wystarczy, że na zlotowisku choćby jeden z ptaków zacznie swoje pląsy, by przyłączyły się do niego kolejne.
Takie wspólne zgrupowanie przed odlotem do cieplejszych
rejonów Europy i Afryki to także czas poszukiwania swojej drugiej połówki. Żurawie właśnie wtedy szukają partnera, a wybór
ów ma dalekosiężne skutki, gdyż łączą się w pary na całe życie.
Razem odlatują jesienią, głośnym klangorem żegnając ojczyznę, by po kilku miesiącach, na wiosnę, jako pierwsze powrócić
do nas, niosąc radość i nadzieję.
Słowianie bardzo szanowali żurawie. Wierzyli, że ptaki te, jako świetni podróżnicy, szybujący wysoko po niebie i znający
najlepsze powietrzne drogi, stają się przewodnikami ludzkich
dusz, które – przyczepione do ich piór – wędrują wraz nimi do pięknej zamorskiej krainy zwanej Wyrajem.
Zachęcam Państwa, byście podczas spacerów (nawet w dużych
miastach) patrzyli w niebo w poszukiwaniu klucza żurawi i nasłuchiwali ich charakterystycznych nawoływań. Bo kiedy lecą
żurawie, to znaczy, że wiosna już przyszła i zostanie z nami aż
do lata. ■

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

www.beata-vita.waw.pl
Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235
02-797 Warszawa
Metro Natolin
tel.: 22 35 39 650 • 22 64 80 369 • 602 515 075
e-mail: info@beata-vita.waw.pl

Zapraszamy do naszego sklepu na beata-vita.waw.pl
oraz do innych internetowych i stacjonarnych księgarni
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Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro
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„Joaninha
polonês”

Wiem, że tytuł brzmi tajemniczo! Możecie oczywiście skorzystać z wszechobecnego, wszechwiedzącego i jakżeż
pomocnego w codziennym życiu – „Wujka G” – lub kontynuować lekturę artykułu, a prędzej czy później będziecie
mieli pewność, o jakim miejscu na Ziemi chciałem opowiedzieć. Oczywiście pisząc o tym kraju, można (a nawet trzeba)
wspomnieć o bogatej kulturze, rozkwicie w XVI wieku, kiedy
jego społeczeństwo znajdowało się na rozwojowym szczycie,
ja jednak podam kilka wskazówek ciekawostek pomocnych
w rozwiązaniu zagadki:
• Kraj ten od 1139 roku ma zdefiniowane te same granice
terytorialne. Fakt ten czyni go najstarszym państwem w Europie. Dla porównania Polska w obecnych granicach liczy sobie
niecałe 74 lata, w tym zdecydowaną większość tego czasu pod
kontrolą „przyjaciół ze wschodu”. Największą tragedię kraj
ten przeżył w połowie XVIII wieku, kiedy jego stolicę nawiedziło tragiczne trzęsienie ziemi, obracając w ruinę ponad 85%
zabudowań i zabijając blisko 300 000 mieszkańców.
• Zatokę, nad którą obecnie leży miasto „Styczniowa Rzeka”,
odwiedził i odkrył zarazem Gaspar de Lemos, będąc pierwszym w tym miejscu Europejczykiem, 1 stycznia 1502 roku.
Mimo położenia na innym kontynencie miasto to między 1808
a 1821 rokiem było faktyczną stolicą europejskiego państwa,
o którym mowa, ponieważ rodzina królewska z Janem VI na czele schroniła się w nim przed inwazją wojsk napoleońskich. Czy
już wiecie? Jeśli nie, jeszcze kilka podpowiedzi - ciekawostek:
• Makau w Chinach aż do 1999 roku należało właśnie
do tego europejskiego kraju (dokładnie taka sama sytuacja jak
w przypadku Hongkongu) – będąc pierwszą i najdłużej istniejącą europejską kolonią na terenie Chin;
• Do tego kraju można się dostać kolejką tyrolską. Kolejka Limitzero łączy Sanlucar de Guadiana z Alcoutim. Jej długość
wynosi 720 m. Co ciekawe porusza się z prędkością dochodzącą nawet do 80 km/h;
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• To nie most nad Sundem, lecz most Vasco da Gamy jest
najdłuższym mostem w Europie. Spina brzegi rzeki Tag, a jego długość wynosi 17,2 km;
• Przylądek Cabo da Roca jest najdalej wysuniętym na zachód punktem stałego lądu Europy;
• Biedronka – Joaninha, która bezspornie odcisnęła piętno na polskim handlu dyskontowym, wywodzi się właśnie
stamtąd.
Proszę o wybaczenie, ale nie będę pisał o miejscach związanych z historią i kulturą, nie będę pisał o najważniejszych muzeach i zabytkach wpisanych na listę UNESCO ani o miejscach
świętych, szczególnie o Fatimie, nie będę pisał też o muzyce
fado (choć jest tego warta), ani o „windach”, panoramach
i przecudownych miejscach. O tych wszystkich wspaniałościach powstało mnóstwo, mnóstwo publikacji i jednym
kliknięciem w przeglądarkę internetową możecie do nich dotrzeć. Postaram się pokazać Portugalię, która mnie zaskoczyła,
i swoim zaskoczeniem się podzielę.
Po pierwsze: Traktory trzy, czyli jak to się robi w ojczyźnie
Joaninha polonês
Wędkarzem może zostać każdy, ale tylko nieliczni zostają
tymi dobrymi. Rybakiem – także każdy, ale tylko ci najlepsi,
najwytrwalsi, obdarzeni pokładami cierpliwości pozostają
nimi na lata, by kultywować pomysły rodzące się przez dziesięciolecia. Kiedy szedłem w stronę plaży nad Oceanem Atlantyckim w Costa De Caparica, moją uwagę przykuły traktory.
Nie te nowe z klimatyzacją, ale te z duszą, wysłużone, ze stażem 35-40 letnim, poruszające się trójkami – jeden większy
i dwa mniejsze. Dodatkowo większy miał kosz, domontowany przez sprytnego fachowca, a przy dwóch pozostałych
pewnie ten sam fachowiec zamontował grube obrotowe
rury, od strony traktora skośnie ścięte. Po krótkiej wymianie
uprzejmości z szefem traktorów dowiedziałem się, że nie
służą one do czyszczenia plaż z pozostałości po tubylcach
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oraz turystach z całego świata tylko do… no cóż, nie powiedział nic więcej, tylko zaprosił mnie na godzinę 14 na plażę.
Naprawdę nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Byłem
w umówionym miejscu dwie godziny przed czasem, ponieważ zima w Lizbonie okazała się w ciepła, a na słońcu bardzo ciepła, wręcz idealna do opalania. W pewnym momencie
dostrzegłem jadące wszystkie trzy traktory z pełną obsługą.
Największy podpiął dużą łódź motorową, która stała na skraju plaży, zaczął ją ciągnąć do oceanu. Oczywiście, w mojej
głowie pojawiła się prześmiewcza myśl, „u nas wystarczyłby
do tej operacji tylko jeden traktor i dwóch sprytnych”. Po zwodowaniu łodzi do jednego z mniejszych traktorków doczepiono kilkukilometrową linę, której reszta została na motorówce,
a ta pognała teraz po horyzont. I w tym momencie pojąłem,
w czym uczestniczę i do czego potrzebne są aż trzy traktory.
Łódź wyrzuciła sieć i pognała z powrotem, ale już w stronę
trzeciego małego traktorka, oddalonego od pierwszego o około pół kilometra. Końcówka liny, na której jest zamontowana sieć, została przekazana operatorowi małego traktora.
Duży traktor wyciągnął łódź i ustawił ją za traktorem, tak aby
można wygodnie odbierać linę i przygotować ją do kolejnego połowu „złota Portugalii”, czyli sardynek. Dwa małe traktory za pomocą skośnych obrotowych rur ściągnęły powoli sieć.
Każda z ośmiu osób uczestniczących od lat w tym sposobie
odłowu „portugalskiego złota” wie, co ma robić. Cały proces
trwa około dwóch godzin. Oczywiście można tradycyjnie
kutrem rybackim eksplorować wybrzeże przez kilka czy
kilkanaście godzin, nie wiem jednak, co jest skuteczniejsze.
Tego typu połów widziałem po raz pierwszy, ci ludzie wiedzieli,
czy sieć jest pełna, obserwując ptaki podążające za jej końcem
w stronę brzegu. Połów okazał się sukcesem, sieć była pełna.
Za moją cierpliwość zostałem wynagrodzony darmowymi sardynkami na wynos. Tę samą ekipę spotkałem po kilku dniach,
stada ptaków nie było, więc sami możecie sobie dopowiedzieć, ile ryb się złapało w sieci. Jak powiadają, nie zawsze jest
święto.
Portugalczycy z sardynek zrobili towar, z którym identyfikuje
się cała Portugalia. Warto wejść do sklepów rozmieszczonych
przy najdroższych deptakach czy w galeriach handlowych –
sprzedających kolorowe puszki z sardynkami w oleju za 7-10
euro. Stworzyli z nich produkt narodowy. Konserwy portugalskie już dawno przestały być tylko produktem spożywczym,
a stały się również – jedną z najczęściej przywożonych z Lizbony czy Porto pamiątek. Tak, może brzmi to dziwnie, ale z pobytu w Portugalii można przywieźć konserwę, której opakowanie
bardzo często jest ciekawie ozdobione, a najlepsze kryje się
w środku. Ładnie prezentują się one zarówno na półce, jak
i na talerzu. Sardynka regularnie gości nie tylko w dziale spożywczym, ale również na magnesach, kartkach pocztowych,
kubkach lub innych pamiątkach.
Po drugie: Lizbona pachnąca, nie tylko pieczonymi
kasztanami...
Wybierając się do Portugalii, nie miałem większej wiedzy o ich
polityce dotyczącej narkotyków. Do momentu, gdy pierwszego dnia pobytu na głównym deptaku nieopodal patrolu lizbońskiej policji kilkunastu gości chciało wcisnąć mi narkotyki.
Pierwszy odruch – tajniacy sprawdzający podejrzanego według nich turystę. Kilkaset metrów dalej – mężczyzna sprzedający chińskie okulary przeciwsłoneczne (aczkolwiek nie one
były głównym towarem w jego jednoosobowej lizbońskiej
działalności). Zaraz po mojej rezygnacji z kupna „oryginalnych
szkiełek przeciwsłonecznych”, wyciągnął z kieszeni płaszcza zestaw swojego głównego asortymentu, czyli „weed, koka, hasz”.

„Truskawką” na torcie, cytując pewnego komentatora sportowego, była propozycja od Rashida, prowadzącego sklep
ze starymi telefonami komórkowymi, od którego również
mogłem nabyć najlepszy „zestaw” i odpłynąć w inny wymiar. Po tych wszystkich propozycjach zaczęło mi świtać, że
tu w Portugalii musi być inaczej niż w pozostałych krajach europejskich. Po późniejszych rozmowach oraz bogatej lekturze
artykułów dowiedziałem się, że prawo związane z posiadaniem
narkotyków jest tu najbardziej liberalne na całym naszym
kontynencie.
Liberalne prawo narkotykowe było wprowadzane stopniowo od lipca 2001 roku. I niby nie jest niczym niezwykłym,
bo mniej lub bardziej łagodne przepisy obowiązują w większości państw UE. Ale w przypadku Portugalii jest jeszcze
inaczej. Tu bez przerwy mówi się o eksperymencie, który
odniósł sukces. O tym, że na taki krok nie odważyło się żadne
inne państwo na świecie. Za posiadanie 25 g marihuany lub
10 g opium, albo 5 g haszyszu, wymiennie z 2 g kokainy bądź
1 g amfetaminy, owszem, można być zatrzymanym, ale nie
trafia się do więzienia. Co najwyżej przed komisję, która odeśle
na leczenie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że sama sprzedaż
jest karalna. Cel, który przyświecał twórcom tej polityki,
to DEKRYMINALIZACJA nie oznaczająca LEGALIZACJI. Eksperyment, który został zapoczątkowany kilkanaście lat temu,
nadal działa, a świat przeciera oczy ze zdumienia. Bo nagle
okazuje się, że zmniejszyła się przestępczość narkotykowa,
mniej jest napadów, kradzieży, a nawet narkomanów jest mniej
i śmiertelnych wypadków z przedawkowania. Liczba zakażonych wirusem HIV także się zmniejszyła. Tak mówią twarde
portugalskie statystyki.
Przez 50 lat katolicka Portugalia była pod dyktaturą, a kiedy
ona padła w 1974 roku, do kraju zaczęło powracać wielu emigrantów. I nagle okazało się, że wszędzie są narkotyki.
João Goulão, lekarz, który był jednym z autorów liberalizacji z 2001 roku, potwierdza ten fakt. Mówi, że gdy otworzył
swoją praktykę lekarską, zauważył, że przychodzą do niego rodzice szukający pomocy dla swoich dzieci, które kiedyś paliły
jointy, a teraz biorą heroinę. W latach 90. było już strasznie.
Liczba uzależnionych była jedną z najwyższych w Europie.
Dekryminalizacja miała ją zmniejszyć. Dziś w samej Portugalii słychać głosy, że idealnie wciąż nie jest, ale widać postęp.
W końcu z jakiegoś powodu wszystkie media na Zachodzie
piszą o tym sukcesie...
Czy polskie służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo na pewno znają doświadczenia Portugalii? Ona pod
wieloma względami przypomina Polskę... Obecnie na naszych
balkonach coraz rzadziej jesteśmy w stanie wyczuć dym papierosowy, a coraz częściej dym – na pewno nie z pieczonych
na grillu kasztanów...
I na koniec jeszcze jedno – czy owe sardynki mogłyby być
dla nas Polaków pewnym wzorem, jak z małej, pospolitej rybki zrobić „złoto”? Czy jest w Polsce coś, co można by w nie
przetopić (a nie utopić) z takim sukcesem? ■
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Wiosna. Cudowny, słoneczny kwiecień, i święta,
a więc ponowny szał zakupów świątecznych,
promocji w sklepach, braku czasu i natłoku obowiązków rodzinnych czy domykania różnych
projektów zawodowych. Nic z tego nie sprzyja dobremu zarządzaniu pieniędzmi. Nasuwa się
retoryczne pytanie – dlaczego wydajemy za dużo pieniędzy? Aby nie zaczynać zbyt pesymistycznie i nie szukać winy w nas samych (o tym będzie
następnym razem...), zacznijmy od tego, co takiego robią ONI, aby wykorzystać ułomności naszego umysłu i skłonić nas do kupienia więcej, niż
planowaliśmy, niż potrzebujemy.
1: Przeładowanie zmysłów i zasobów
mentalnych

Samokontrola jest wrogiem wydawania pieniędzy, a najlepszy
sposób na to, aby pozbawić kogoś samokontroli, to przeładować jego zasoby mentalne. Jak pokazują badania behawioralne, samokontrola jest limitowanym zasobem – im więcej
informacji musimy przetworzyć i przeanalizować i im więcej
decyzji podjąć w ciągu dnia, tym mniej silnej woli zostaje nam
na później. Nie wiem, jak dużo osób w świecie sprzedaży
o tym wie, i na ile świadomy jest to zabieg, ale jedno jest
pewne – centra handlowe i sklepy internetowe w okresie
przedświątecznym czy wyprzedażowym to nawałnica bodźców i informacji, które wypalają nasze zasoby mentalne.
W efekcie tego kończymy zmęczeni, w trybie działania , czyli w tym przypadku - bezmyślnego i nadmiernego wydawania pieniędzy.

2: Raty odsunięte w czasie

Przyszłość obchodzi nas mniej niż teraźniejszość i wszystko to,
co będzie kiedyś, mniej nas boli – w tym opłaty. Zaoferowanie
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nam możliwości zapłacenia za produkt później powoduje, że
ceny (czytaj: percepcja ich wysokości) stają się niższe. Każdy
z nas wysokość takiej obniżki odbierze inaczej, ale dla wszystkich z nas będzie ona faktem – sto złotych teraz to dużo więcej
niż sto złotych za kilka miesięcy, więc w interesie firm jest
oferować zakupy na raty, bo wtedy więcej wydajemy.

3: Wabiki

Ciężko jest nam ocenić wartość bezwzględną produktów. Czy
garnek jest wart 80 zł czy 160 zł? Czy apaszka jest warta 30 zł
czy 80 zł? To, co pozwala nam ocenić adekwatność ceny i wartość produktu, to kontekst, w jakim dana cena się pojawia.
Niektóre firmy dawno już odkryły, że postawienie produktu,
który chcą sprzedać, obok dużo droższej rzeczy, zwiększy
sprzedaż tego produktu. Dlatego też w ofercie pojawiają
się czasami „wabiki”, czyli produkty, których producent czy
sklep nie chcą tak naprawdę sprzedać (lub które są wprost
bezsensowne), ale które mają za zadanie napędzić sprzedaż
tych produktów, które dana firma chce nam sprzedać. Świetny
przykład to maszynki do robienia chleba firmy Williams Sonoma. Firma miała w ofercie dwa modele: tańszy oraz droższy,
za $275, który się bardzo słabo sprzedawał. Postanowili więc
wprowadzić nowy model, który kosztował $429. Efekt? Nikt
nie kupował tego nowego, drogiego modelu, ale za to sprzedaż środkowego wariantu, tego za $275, wzrosła kilkukrotnie.

4: Ceny przed obniżką jako kotwice

Innym przykładem często stosowanego zabiegu, który
ma na celu zachęcenie nas do zakupów, są obniżki cen.
Oczywiście. To, co jest mniej oczywiste, to mechanizm behawioralny, który za tym stoi. Ponieważ ciężko jest nam oszacować bezwzględną wartość rzeczy, nasze umysły szukają
punktów odniesienia. Takim punktami odniesienia mogą być
inne produkty (patrz punkt powyżej), ale też poprzednia/oryginalna cena produktów. Normalne ceny stają się kotwicami,
na których opieramy się, aby oszacować wartość danej rzeczy.
Jest taniej? Super, to znaczy, że musi być to dobra okazja.

DONIESIENIA
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Jak pokazują lata badań ekonomii behawioralnej, to że wiemy
o jakiejś pułapce myślenia, nie oznacza, że przestajemy w nią
wpadać. Niestety tak jest często i tutaj – to, że wiemy o tym,
jak działa mechanizm obniżki nie oznacza, że trick ten przestaje
być skuteczny.

jeśli to więcej jest obarczone ryzykiem (niepewnością).
Połączenie tych dwóch pułapek myślenia potrafi być mieszanką wybuchową dla naszego umysłu, który widząc rzeczy darmowe (gratis, za 0 zł, za 0 groszy, bez prowizji…) pragnie ich
bardziej, niż racjonalność czy nasze rzeczywiste potrzeby by
sugerowały, ponieważ jest zero ryzyka i zero straty związanej
z posiadaniem takiej rzeczy.

5: To, co inni

Gdy nie wiemy, co robić, robimy to, co robią, lub co nam mówią
inni. Badania nad społecznym dowodem słuszności pokazują,
że lubimy podążać za tłumem, szczególnie w sytuacjach, w których jesteśmy niepewni (a kto wie, co kupić babci albo koledze,
który ma wszystko!). Może dlatego tak powszechne stały się
w sklepach półki z bestsellerami, których zadaniem jest pokazanie nam, co kupili inni.
Ponadto nasz umysł uwielbia chodzić ścieżkami najmniejszego oporu i korzystać z ustawień domyślnych, szczególnie tych
pojawiających się w kontekście społecznym. Gdy nie wiemy,
co zrobić, mamy tendencję do słuchania posłańców, np. kasjera, który w momencie zakupu proponuje nam czekoladę lub
grę; albo celebrytów patrzących na nas z plakatów znad półek.

Gratis = zero ryzyka, zero straty
W 2007 roku Dan Ariely, Nina Mazar i Kristina Shampanier
przeprowadzili badanie, które pokazuje tę unikatową pozycję
„zera” w naszym umyśle. Badani mieli możliwość zakupu (ekskluzywnych) czekoladek Lindt za 26 centów lub bardziej
przeciętnych czekoladek Hershey Kiss za 1 centa. W tym
wariancie 40% badanych wybrało czekoladki Lindt a 40%
czekoladki Hershey (20% badanych nie chciało żadnych czekoladek). Kiedy jednak badacze obniżyli cenę obu czekolad
o 1 cent, okazało się, że aż 90% uczestników wybrało darmowe
czekoladki Hershey. Z punktu widzenia racjonalności nie powinno być prawie żadnych różnic w proporcji wyboru między
czekoladkami, ponieważ ich ceny zostały obniżona o tyle
samo, czyli 1 cent.
Na magię zera nakłada się problem ograniczenia naszej
percepcji. Nasze zmysły i umysł nigdy nie widzą wszystkiego.
Zamiast tego koncentrujemy uwagę na wybranych rzeczach,
które z jakiegoś względu przykuły naszą uwagę. A ponieważ
„zero” jest takie seksi dla naszego umysłu, będziemy mieli tendencję do skupiania uwagi właśnie na tym – na darmowych
produktach. Wchodząc do sklepu, będziemy zwracać uwagę
na tego typu promocje, w efekcie czego mniej uwagi będziemy przywiązywać do tego, ile pieniędzy wydaliśmy, a więcej
do tego, co dostaliśmy gratis, tym samym nieświadomie wydając więcej, niżbyśmy zrobili w sytuacji, gdyby nasz umysł nie
został omamiony darmowością.

6: Produkty za darmo

Dwa z lepiej przebadanych i silniejszych błędów poznawczych,
jakie popełniamy, to awersja do straty oraz awersja do ryzyka.
Awersja do straty to tendencja do preferowania unikania strat
nad zdobywanie zysków. Mówiąc wprost, bardziej boli nas
utrata czegoś, niż cieszy otrzymanie rzeczy o takiej samej wartości. Jeśli zgubię 100 zł, to zaboli mniej to bardziej, niż będę
się cieszyć z wygrania lub znalezienia 100 zł. Awersja do ryzyka,
z kolei, jak nazwa sugeruje, to tendencja do unikania ryzyka –
wolimy dostać mniej, ale na pewno, niż potencjalnie więcej, ale

7: Odpowiednie ustawienie produktów
w sklepie

Architektura wyboru to takie zaaranżowanie otoczenia, aby
zmaksymalizować szansę, że zrobimy to, na co architektowi wyboru zależy. Ustawianie produktów, które mają zostać
sprzedane przy wejściu, aby były one pierwszą rzeczą, jaką zobaczymy; ustawianie ich obok mało atrakcyjnych produktów,
aby na ich tle wyglądały lepiej; czy ustawienie odpowiednich
rzeczy przy kasach.

8: Promocje przy kasie

TO

P

Największym wrogiem samokontroli jest zmęczenie – im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym bardziej automatycznie działamy.
Nie bez powodu zatem kolejna seria promocji czyha na nas
przy kasach. Produkty wystawione na wyciągnięcie ręki,
„pierdoły”, które możemy dorzucić do głównego prezentu i czekoladki, które możemy sami zjeść. A na koniec
jeszcze sprzedawca, który oferuje nam coś w promocji.
Jeśli zatem ów sprzedawca zaoferuje większy wariant
produktu albo dodatkową rzecz w promocji, raczej
ją weźmiemy, szczególnie, gdy dzieje się to przy
kasie, kiedy już kończymy zakupy i jesteśmy po prostu zmęczeni.

y
t
i
l
a
Qu
Designed by Freepik

Nie dajcie się! Życzę Wam udanych zakupów oraz wspaniałych świąt! ■
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA

ĆMA BAROWA
Tekst: Agata Passent

Lubicie sami chodzić do kina, knajpy albo jeździć na wakacje? Ja uwielbiam,
zawsze lubiłam, mimo że jestem bardzo towarzyska, lgnę do ludzi jak roślina
do światła, lubię sporty drużynowe, cudownie wspominam to, że mieszkałam
w akademiku, a nie w wynajętym pokoju czy, Boże uchowaj, z rodzicami.
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Rodziców nie należy obciążać swą obecnością – dość się namęczyli z nami do matury, potem powinni sami sobie pożyć.
Wreszcie mogą romantycznie odnowić ślub i tarzać się we
dwoje w czekoladowym spa, masażach dla dwojga albo odwrotnie. Wreszcie mogą przestać odgrywać teatrzyk przed
dziećmi, kulturalnie rozwieść się i zacząć drugie lub trzecie
życie. Niby jestem zwierzęciem stadnym. Robię, pomimo że
mamy dzieci, duże balangi domowe, gdzie trzeba potem workami butelki wynosić, a o eleganckich potrawach można zapomnieć. Lepiej zrobić wielki gar chilli bez mięsa dla wegetarian,
a dla mięsożerców drugi wielki gar z dodatkiem mielonej wołowiny, kupić torbę bagietek większą od torby na kije golfowe
i wystarczy tych przygotowań. Każdy już przyniesie sobie to,
co lubi wypić, sąsiadów uprzedzam, że będzie tańczone i jak
chcą, to niech wpadną, ale niech policji na nas nie nasyłają,
bo jak ktoś chce mieć cicho, to niech się wyprowadzi na wieś.
Już tam go będą dręczyły koguty o piątej rano i kosiarka sąsiada, psy ujadające na łańcuchach, gniazda szerszeni i pełna gama dźwięków sielskości.
Małe dzieci, średnie dzieci, duże dzieci – wszystkie uwielbiają
balangi domowe. Można wtedy nie spać, jeść, co się chce, nie
myć zębów, czytać do późna, klikać w konsolkę, mierzyć przed
lustrem torebki wszystkich cioć, a człowiek w wieku gimnazjalnym już się nadaje na barmankę i może podawać drinki. Gdyby
nie duże balangi, to zupełnie nie umiałabym zrobić gin fizz czy
whisky sour, a jest to umiejętność bardziej przydatna w życiu uczuciowym i służbowym niż lepienie pierogów. Podczas
imprez u moich rodziców nikt nie chował mnie do spiżarni i nie
udawał, że jest bezdzietny, nikt też nie „wywoził mnie” do babci, bo jedną babcię zamordowano w niemieckich obozach
śmierci, a druga sama się dymem truła, będąc nałogową palaczką, i nie miała w grafiku miejsca na zajmowanie się wnusią.
Z wyjątkiem niedzielnych babcinych obiadów, ale te trwały
tylko dwie godzinki i już mnie babcia serdecznie acz przekonująco żegnała z papieroskiem w ręku, machając na pożegnanie
programem telewizyjnym. Do dziś nie mogę pojąć, że było coś
takiego jak program telewizyjny w czasach, gdy w telewizji były
tylko dwa programy! Bardzo też lubię grupowe wyjazdy wakacyjne, gdyż wpycham wtedy innym moje dzieci pod opiekę,
a sama idę popływać w morzu lub na wycieczkę górską,
a w zamian za to chętnie wieczorem popilnuję innych dzieci,
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by ich rodzice mogli zniknąć w sypialni albo ich samotne matki mogły zerknąć, czy w promieniu kilometra na tinderze jakiś
samotny Grek nie nawadnia akurat gaju oliwnego, szukając towarzyszki do odpoczynku. Kilometr da się jakoś w klapeczkach
na obcasiku przedreptać, a z powrotem to już Grek na skuterze
podrzuci, nieprawdaż?
Samotne wypady są jednak jak wietrzenie mieszkania czy niciowanie zębów – po prostu to część higieny mojego życia osobistego. Nie wiem, czy to potrzeba nabyta genetycznie od
innych ssaków, bo często pojedyncze osobniki przecież lubią
się oderwać od stada, nawet podejrzewając, że wtedy ryzykują. A może to wyuczone? Moja matka też lubiła spędzać czas,
nikogo nie holując na barkach, nie taszcząc w torbie przekąsek
dla córeczki czy gorącego rosołku dla męża do samochodu.
Wbrew pozorom często faceci są większymi gadułami od
kobiet i warto czasem uciec od ich przemądrzałych wykładów,
przechwałek, powtarzanych sucharów czy narzekania na nas
lub pracę, lub brak takowej, lub na to, że kolega ma sukcesy,
pomimo że jest durniem. Często jednak kobiety w Polsce dziwnie reagują, gdy wybieram się gdzieś sama. Albo są podejrzliwe, albo zaniepokojone, wręcz przerażone. Czy wychodzę,
by nie wrócić? Porzucę rodzinę, dotychczasowe życie, zniknę?
Czy wychodzę, bo wiodę drugie życie? Pewnie się puszczam
albo nie zauważyły, że mam na mieście lub gdzieś daleko,
może na Sardynii, albo gdzieś w Ameryce rozsiane nieślubne
dzieci, które sobie porobiłam na boku? Ciążę łatwo ukryć
w jakiejś luźnej dresowej sukience. A może gram w kasynie
i mam długi u mafii? Wymykam się wieczorkiem na dwie godzinki rozliczyć się z nimi, niosąc w torebce plik pięćsetkowych
banknotów. Widzieliście takie banknoty? Z Janem III Sobieskim. Sama kobieta w restauracji na obiedzie albo jeszcze
gorzej – wieczorem w barze na drinku podczas happy hour
(uwielbiam!) – to zło, zło, zło. Kobieta może być sama, ale
tylko na zakupach lub u fryzjera. W innych sytuacjach, np. w teatrze, to taka wciąż wzbudza w Polsce niechęć. Ale tylko wśród
zazdrosnych kobiet. Same chciałyby po prostu odpocząć
czasem od bliskich, ale nie wypada tak samotnie podróżować
albo jeść sałatki w karczmie. Oznacza to, że baba gotować nie
potrafi, męża nie pilnuje, dzieci samopas puszcza albo jeszcze
gorzej – nikt jej nie lubi. Ewentualnie to prostytutka. Na szczęście nigdy nie zależało mi na dobrej reputacji. Co za ulga. ■
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Pacjent,

którego nie zapomnęe
Tekst: Anna Rybarczyk

Jak napisał Guy de Maupassant to „Spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia”. W swojej
pracy codziennie spotykam dziesiątki ludzi – moich
pacjentów. Jednych kojarzę tylko z nazwiska, innych
z twarzy, ale są tacy, których nigdy nie zapomnę,
a ich historie zawsze mi towarzyszą. Taką pacjentką
była pani Emilia.
Kiedy pierwszy raz przyszłam do niej na wizytę domową
zobaczyłam w fotelu kobietę niespełna pięćdziesięcioletnią.
Siedziała skulona w fotelu, jej ręce były całe powykrzywiane,
a dłonie miały liczne blizny. Zaczęłam od standardowego pytania: „Na co choruje, co jej dolega?”. Okazało się, że już
jako młoda 20-letnia dziewczyna zapadła na RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. To choroba autoimmunologiczna,
do dziś nie wiemy, co ją powoduje. W jej wyniku stopniowo dochodzi do uszkodzenia chrząstek, kości, więzadeł i ścięgien. Pojawiają się zniekształcenia i usztywnienia, ból, obrzęki.
Emilia miała bardzo agresywną postać tej choroby, przeszła kilkanaście operacji, które miały na celu powstrzymanie m.in.
usztywnienie rąk.
Nawet nie wiem, kiedy ta zwykła lekarska wizyta zmieniła się
w głęboką rozmowę, w trakcie której Emilia opowiedziała mi tragiczną historię swojego życia. Młodo owdowiała, mąż zasłabł,
wracając wieczorem z pracy. To był zawał. Od tego czasu sa-

ma wychowywała jedynego, wtedy 5-letniego synka, jednocześnie zmagając się z ciężką chorobą. Mogła się poddać, nie
poddała. Mimo tak niesprawnych rąk zaczęła je rehabilitować
w niezwykły sposób – zaczęła haftować i szydełkować – dziełem jej rąk były m.in. przepiękne ornaty, szaty mszalne, obrusy
dla miejscowego kościoła. Gdyby nie ta ciągła praca, choroba pewnie szybko doprowadziłaby do usztywnienia rąk, tak,
że sama pewnie nie byłaby w stanie nawet się ubrać, ani przygotować jedzenia.
Nie poddała się. Jej życie skupiło się wokół syna, który już
jako mały chłopiec oświadczył, że będzie księdzem. Jako bardzo wierząca osoba wspierała go w tym postanowieniu – gdy
ją poznałam, jej syn studiował już w seminarium duchownym.
Mimo postępu choroby bardzo chciała dożyć chwili, kiedy jej
syn przyjmuje święcenia. Moje wizyty u niej stały się częstsze,
zaprzyjaźniłyśmy się. Była niesamowicie ciepłą, mimo cierpienia zawsze uśmiechniętą, emanującą dobrą energią osobą.
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wypełnij poniższy kupon i odeślij na adres:

Fundacja STOMAlife

ul. Karola Dickensa 27 lok. 27

Imię

Ulica

02-382 Warszawa

NAZWISKO

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

e-mail

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

miejscowość

nr telefonu

Data i czytelny podpis
..............................................................

127
127

NA ZAKOŃCZENIE
LEKARSKA ROZPRAWKA

128

Często poza wizytami dzwoniłam do niej, zapytać jak się czuje,
ona także dzwoniła do mnie, gdy coś się działo, albo gdy
zwyczajnie chciała się w jakieś sprawie poradzić czy też porozmawiać. Krótko po święceniach i mszy prymicyjnej jej syna,
którą bardzo przeżyła, do problemów z RZS doszły problemy
z sercem. Jedno, drugie zasłabnięcie. Badania wykazały, że
moja pacjentka ma uszkodzoną zastawkę aortalną serca.
Problem uszkodzenia zastawki był mi dobrze znany, moja mama jako młoda dziewczyna w wyniku powikłań po ciężkiej
grypie także miała uszkodzoną jedną z zastawek – dwudzielną.
W wieku lat 50 przeszła operację wszczepienia sztucznej zastawki, dzięki której wróciła do sił i prowadziła aktywne życie.
Zaczęłam także Emilię namawiać na tę operację. Nie były
to łatwe rozmowy, zwłaszcza, że opiekujący się nią kardiolog
nie był przekonany do powodzenia zabiegu, uważał, że tak
schorowana osoba, zmagająca się z chorobą autoimmunologiczną ma niewielkie szanse na przeżycie zabiegu. Ja jednak
postanowiłam, że nie odpuszczę tak łatwo. Na zmianę z jej synem przekonywaliśmy ją i w końcu uwierzyła, że operacja jest
jej jedyną szansą, inaczej postępujące zwapnienie doprowadzi do śmierci. Wysłałam ją do specjalisty do Poznania,
do tego samego profesora, który operował moją mamę.
Zdecydował się przeprowadzić zabieg. Strasznie się bała,
idąc na operację, ale wierzyła, że musi być dobrze, musi żyć,
bo ma dla kogo.
Nie zapomnę tego poranka, kiedy była operowana. Czekałam na telefon z Poznania, zastanawiając się, czy dobrze zrobiłam, namawiając ją na operację. Wreszcie jej syn zadzwonił.
Mama się obudziła, operacja się udała. Jej stan się polepszył.

Nikogo nie należy spisywać na
straty – cuda zdarzają się co dzień.
Minęło kilka kolejnych lat. Jej syn po okresie posługi jako wikary dostał wreszcie swoje wymarzone probostwo i mógł
wziąć mamę do siebie. Żyła urządzeniem wspólnego mieszkania w Poznaniu. Niestety, nie doczekała przeprowadzki.
Sąsiadka, która robiła jej zakupy znalazła ją pewnego poranka.
Serce nie wytrzymało.
Ale ja do dziś myślę, że dzięki tej operacji przeżyła kilka kolejnych lat, w czasie których mogła obserwować, jak syn
spełnia swoje największe życiowe marzenie. I chyba także jej
największe marzenie. Jej historia nauczyła mnie, że jest wiele
prawdy w powiedzeniu „Nikogo nie należy spisywać na straty –
cuda zdarzają się co dzień”.■
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