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Szpiedzy jelit 
Kamerki wielkości pigułki, które po połknię-

ciu filmują podróż po naszym układzie pokar-
mowym, czy specjalny pas z rejestratorami 
dźwięków, podsłuchującymi odgłosy jelit, na 
których podstawie określa się, czy pacjent cier-
pi na zespół jelita drażliwego – to tylko niektóre 
z najnowszych narzędzi diagnostycznych, jakie 
w niedalekiej przyszłości mogą zastąpić kolono-
skopię. O tym wszystkim dowiemy się z artykułu  
prof. A. Dzikiego i dr M. Fiedorowicza.

Żyć według dekalogu
wywiad z Anną Korcz

aktorką filmową, teatralną i telewizyj-
ną. Założycielką Fundacji „Stop Przemocy  
O Godność Człowieka”. O tym, co wpływa 
na jej obecny związek, co stanowi dla niej 
tabu, a jakie przełamała. O przemianach  
w ostatnich dekadach i o tym, co jest dla 
niej najważniejsze w życiu. 

Moc jest w Tobie!
wywiad z Agnieszką Rylik     

bokserką, mistrzynią świata i Europy w kick-
-boxingu, reporterką i prezenterką telewizyjną, 
która stoczyła 18 pojedynków w boksie zawo-
dowym, wygrywając 17. O tym, co dla niej zna-
czy tabu i co trzeba zrobić, aby wygrywać nie 
tylko w sporcie, ale i w życiu. 
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Gwiazdka, choinka i ... prezenty. Wymarzone, 
wyczekane, napisane i wymalowane na listach do  
św. Mikołaja. Co roku z radością patrzę na rosnącą  
listę osób, które chcę obdarować i które obdarowują 
mnie – wspaniale jest dostawać, jeszcze wspanialej 
dawać, ale przeraża  mnie logistyka wymyślania – co 
komu kupić, jak utrafić w gust, uniknąć prezentowe-
go faux pas. Niedawno przeczytałam historię o pew-
nej babci, która znalazła genialne rozwiązanie tego 
problemu. Na Gwiazdkę ofiarowała swym wnukom  
12 kopert, a w dołączonym do nich liście napisała: 
„Kochani chłopcy, w te święta daję wam podarunek 
CZASU. W każdej z 12 kopert znajdziecie zaplanowa-
ny i opłacony pomysł na spędzenie (ze mną lub ro-
dzicami) jednego dnia – już nie mogę się doczekać”. 
Każdą z kopert chłopcy mieli otwierać na początku 
miesiąca (a więc prezentem mogli się cieszyć cały 
rok), a w kopertach były i bilety do kina, parku roz-
rywki, ale i pomysł na piknik w pobliskim lasku. Może 
i wy w tym roku dacie swoim bliskim to, czego kupić 
nie można – PO PROSTU czas, spędzony na wspólnej 
zabawie, w kinie, na koncercie albo spacerze po par-
ku. Ja już szykuję koperty...

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ

Czytam Inną wyspę – wiersze zebrane zmarłej rok temu genialnej 
poetki Julii Hartwig. Tom otwiera cykl Powitanie córeczki, który poetka 
stworzyła w 1956 roku i jak sama przyznała w jednym z wywiadów „To chy-
ba najcieplejsze wiersze, jakie w życiu napisałam”. W Oczekiwaniu pisze: 
„Kiedy niebo rozpęknie jak czarodziejska pocztówka, / w górze ukaże się 
słońce – to wschód, / w dole księżyc pękaty i gwałtowny –/ to noc się cofa 
za tarczą jasną. (...) Wtedy urodzi się dzieciątko / nagie jak gwiazda na sian-
ku światła. / I uśmiechnięte krążyć zacznie w gwiazdozbiorze / na wiele, 
wiele lat”. W te święta, które są przecież świętami radości z narodzin no-
wego życia – doceńmy ten cud, który wydarza się ciągle wokół nas i nam. 
Dajmy naszym bliskim czas, spędzony bez pośpiechu, ciesząc się tym,  
co PO PROSTU ważne: uśmiechami na twarzach naszych dzieci, wnuków, 
prawnuków, które, jak pisze Hartwig, są „jak błyski słońca w lusterku”.  
To one nadają świętom Bożego Narodzenia prawdziwie głęboki sens.  

Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ
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Małgorzata	Kalicińska
Niesamowita i bardzo poczytna pisarka, obsypana nagro-
dami. Z wykształcenia mgr inż. ekonomista rolnik. Świat 
poznaje przez kulinaria. Lubi muzykę klasyczną, dzier-
ga na drutach – kocha rodzinne spotkania. Uprawia zioła                    
i kwiatki. Choć ma bardzo bogate doświadczenie zawodo-
we, napisała wiele książek cieszących się dużym zaintere-
sowaniem – w tym mazurską sagę Nad rozlewiskiem, to za 
swój największy sukces życiowy uważa córkę i syna. 

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

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

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

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

Katarzyna	Montgomery
Dziennikarka z wielkim stażem w radiu, internecie, telewizji 
i prasie. Relacjonowała najważniejsze podróże zagraniczne 
prezydentów i ministrów spraw zagranicznych. Bywała redak-
tor naczelną: dwutygodnika „VIVA!”, tygodnika „Życie jest 
piękne” dodatku „Dziennika”, miesięcznika „Zwierciadło”. 
Przez sześć lat w TV4 prowadziła kobiecy talk-show „Mała czar-
na”. Dwukrotnie nominowana do Wiktora – w kategorii Oso-
bowość Telewizyjna. Autorka książki o Krystynie Jandzie Pani 
zyskuje przy bliższym poznaniu. W Polsacie prowadzi program 
The Story of my life - Historia naszego życia, zaś w Super Polsat 
Małe Wielkie Marzenia. Wielbicielka windsurfngu.

prof.	dr	hab.	Tomasz	Banasiewicz
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Chirurg ogól-
ny i doskonały  wykładowca. Społecznik, dla którego naj-
ważniejszy jest człowiek. Długoletni ratownik Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, lekarz-wolontariusz spędzający 
całe miesiące w najbardziej niebezpiecznych zakamarkach 
Afryki. Człowiek o licznych zainteresowaniach i wielu talen-
tach. Alpinista. Zdobywał laury także jako autor wierszy i być 
może jest jedynym człowiekiem, który wie gdzie ślady zo-
stawia yeti.
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Maja	Jaszewska
Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do Tygodnika Po-
wszechnego, Więzi, Przeglądu Powszechnego, Zwierciadła, 
Sensu, Twojego Stylu, Elle, Mody na Zdrowie, Wysokich 
Obcasów, Polityki. Była wieloletnią redaktorką „Jednoty”. 
Autorka: W co wierzę? i Psychologii mitów greckich. Współ-
pracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskie-
go bestsellera Hope Edelman Córki, które zostały bez matki 
i książki Laurence’a Freemana OSB Od pierwszego wejrzenia. 
Ukończyła program rozwojowy dla liderów Linia życia.

dr	hab.	n.	med.	Anna	Małgorzata	Czarnecka	
Specjalista onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tka-
nek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w War-
szawie, wcześniej lekarz w Oddziale Onkologii Męskiej Kliniki 
Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 
Biotechnolog, specjalista biologii molekularnej – wieloletni 
kierownik zespołów badawczych Laboratorium Onkologii 
Molekularnej WIM, obecnie także badacz w Zakładzie Farma-
kologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej 
i Klinicznej PAN. Ponadto absolwentka studiów Zarządzanie 
innowacją w sektorze zdrowia oraz Menedżer innowacji. Lau-
reatka wielu nagród.

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

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

Iza	Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Pisze  artykuły, 
wywiady, recenzje, które ukazywały się m.in. w Glamour, 
Zwierciadle, Gadze, Twoim Stylu, LaVie.  Jej pasje to by-
cie 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.

Julita	Hackiewicz
Z pierwszego wykształcenia magister inżynier Żywienia Czło-
wieka warszawskiej SGGW. Z prawdziwej miłości terapeuta 
traumy metodą Somatic Experiencing® według Petera Levine’a  
oraz hipnoterapeuta metodą Quantum Healing Hypnosis  
TechniqueSM według Dolores Cannon. Entuzjastka i praktyczka 
stworzonej przez dr. Ryke’a Geerda Hamera Germańskiej No-
wej Medycyny. Jej hobby to astrologia, szamanizm i zgłębianie 
wiedzy na temat uleczania ciała przez uleczanie duszy. Prowadzi 
gabinet terapii alternatywnych w Warszawie.

Małgorzata	Bocheńska
Pielęgniarka z powołania. Aktualnie objęła funkcję prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, w którym działa 
od wielu lat. Z pasją uczy studentów pielęgniarstwa i pacjentów 
na temat opieki stomijnej i leczenia ran. Stale pogłębia wiedzę 
biorąc udział w licznych kursach i konferencjach. Czas wolny 
chętnie spędza poznając nowe miejsca i ludzi.

Hanna	Fidusiewicz
Absolwentka AWF-u w Warszawie i Podyplomowych Studiów 
Menedżera Sportu. Reprezentantka Polski, członek kadry na-
rodowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła ae-
robic do Polski. Trenerka gimnastyki sportowej. Instruktorka 
rekreacji ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjne-
go 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 Fit-
ness Education, Train The Trainers.
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Grzegorz	Kotoro
Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie 
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żoł-
nierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM, uczestni-
czący w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący 
się profilaktyką zdrowia i prawami pacjenta. Prowadził wiele 
konferencji i wydarzeń jako moderator i prelegent na arenie 
europejskiej, w tym w Parlamencie Europejskim. Obecnie 
prezes Europejskiego Centrum Edukacji PO PROSTU. Zawo-
dowy kucharz (z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdro-
wego talerza.

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

dr	n.	hum.	Monika	Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospo-
łecznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka 
ponad pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsię-
biorczości, kapitale społecznym. Redaktorka serii Geron-
tologia przy Wydawnictwie Łódzkim. W swojej pracy te-
rapeutycznej i trenerskiej z oddaniem i zaangażowaniem 
stara się poprawić jakość  życia osób poszukujących po-
mocy, tak aby było ono dla nich źródłem radości i spełnie-
nia. Prywatnie pełni dwie ważne role, żony i mamy. Uwiel-
bia teatr i muzykę Seweryna Krajewskiego.

Agnieszka	Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowników 
języka polskiego PWN i do jedynego polskiego wydania 
Encyklopedii Larousse’a. Redaktorka wielu książek beletry-
stycznych, reportażowych, dokumentalnych. Autorka wielu 
artykułów poświęconych hodowli kotów, którą zajmowała się 
hobbystycznie przez niemal dwadzieścia lat – o genetyce ko-
tów wie niemal wszystko. Wielbicielka jogi, teatru, muzyki kla-
sycznej i piosenki francuskiej. Wolny czas spędza aktywnie, 
podróżując rowerem, kajakiem lub pieszo z namiotem, wciąż 
zadziwiona i oczarowana polską przyrodą i architekturą.

Marcin	Juwa
Właściciel pierwszej w Polsce kancelarii śledczej łączącej usłu-
gi 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 pro-
jektu kształcenia skazanych na poziomie studiów w polskich 
zakładach karnych.

Katarzyna	Kapturkiewicz
Fizjoterapeutka i pielęgniarka z wykształcenia. Zawodowo 
związana z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Wiedzę rozwi-
ja ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb amazonek oraz 
stomików. Przygotowania do uprawiania nordic walkingu 
oraz biegów przebiegną pod jej okiem bez kontuzji. Prywat-
nie mama niesfornych bliźniaków.

Karolina Nowakowska
Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka. Absolwentka dziennikar-
stwa 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.
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Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uni-
wersytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły Kosme-
tycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego ka-
baretu Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. 
Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny Torbickiej, Ali-
cji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej... Kocha podróże, 
uwielbia ludzi.

lek.	med.	Gabriela	Wachowiak-Andersen
Polka pracująca w Danii. Lekarz anestezjolog z 30-letnim 
stażem, od 13 lat specjalista medycyny paliatywnej i ordy-
nator 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” pacjen-
tom, którego skrzywienia są powodem wielu dolegliwości, 
oraz walka z zakwaszeniem ich organizmów, co jest przyczyną  
wielu chorób, m.in. raka.

Aleksandra	Walczak
Florystka, miłośniczka natury. Ekspert telewizji śniadaniowej. 
Z pierwszego wykształcenia finansista, kontroler finansowy,  
menedżer. Krąży pomiędzy liczbami a kwiatami. Jedno i dru-
gie jest jej wielką pasją, ale również rzetelnie wyuczonymi 
zawodami. Właścicielka kwiaciarni OLiFlori.

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

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

Joanna	Troszczyńska-Reyman
Z wykształcenia i zamiłowania biolog-ekolog. Była redakto-
rem prowadzącym specjalistycznych pism medycznych. Nie-
zależna 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 prze-
wodniczką po Kampinoskim Parku Narodowym. Kiedy tylko 
może, ucieka na Podlasie, gdzie ma starą chatę. Co roku speł-
nia choć jedno swoje marzenie.

Monika	Rebelak
Dziennikarka z kilkunastoletnim doświadczeniem, naczelna 
portalu obcasy.pl, wykładowca akademicki. Stworzyła Gru-
pę Obcasy.pl, którą rozwija jako wydawca serwisów i blogów 
internetowych, inicjatorka i główna organizatorka „Koktajlu 
Kobiet Sukcesu” – wydarzenia, które motywuje kobiety do 
podejmowania wyzwań i brania życia w swoje ręce. Wspiera 
akcje charytatywne oraz prowadzi cykl wywiadów ze znanymi 
osobistościami. Stanowcza, lecz niesztywna. O sobie mówi: 
„jestem zasadnicza, ale proludzka”.  Pasjonatka motoryzacji 
i mądrych cytatów. 
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Bianca-Beata	Kotoro:	Aniu,	kiedy	słyszysz	słowo	TABU,	
jakie	jest	twoje	pierwsze	skojarzenie?

Anna	Korcz: To będzie pewnie dla ciebie przedziwna od-
powiedź, ale dla mnie tabu jest wszystko to, co kryją intymne 
sprawy każdej rodziny. Byłam przez wiele lat zdradzaną żoną  
i jestem na tym punkcie chora! Bardzo chora! Mdlejąca! Nawet 
jak teraz o tym do ciebie mówię, to już mnie w nosie kręci,  
a ciało daje sygnały... Po prostu bardzo to wszystko przeżyłam.

B-BK:	A	ma	to	wpływ	na	twój	obecny	związek?

AK: Pewnie zabrzmi to śmiesznie, ale jak mój Paweł nie od-
biera telefonów, to robi mi się słabo...

B-BK:	Demony	przeszłości	ożywają?

AK:	Niestety tak, ożywają. Pewnie przez to, że przez wiele 
lat żyłam w nieświadomości i dopiero po latach puzzle po-

ŻYĆ	WEDŁUG	
DEKALOGU
WYWIAD Z ANNĄ KORCZ

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Aktorka filmowa, teatralna i telewizyj-
na. Jej najbardziej znaną rolą jest Izabela 
Brzozowska-Dudek z serialu Na Wspól-
nej. Ukończyła Państwową Wyższą Szko-
łę Teatralną w Warszawie i otrzymała 
nagrodę Agencji Aktorskiej „Passa”. 
Została nagrodzona główną nagrodą 
na X Ogólnopolskim Przeglądzie Spek-
takli Dyplomowych Szkół Teatralnych. 
Na początku swojej kariery aktorskiej 
była związana z Teatrem Współczesnym  
w Warszawie. Założycielka fundacji Stop 
Przemocy – o Godność Człowieka. Wio-
sną 2005 roku wystąpiła w pierwszej 
edycji programu TVN Taniec z gwiaz-
dami, gdzie jej partnerem tanecznym 
był Robert Kochanek, z którym zajęła 
piąte miejsce. Obecnie współpracuje 
z Teatrem 6. piętro, Teatrem Kamienica, 
Teatrem Mapa Wrażeń (we współpracy 
z Teatrem Imka). Jest właścicielką Ośrod-
ka „Zacisze”, który znajduje się nad rzeką 
Wkrą w Pomiechówku pod Warszawą. 
Zawsze uśmiechnięta, energetyczna, 
otoczona kochającą rodziną, pochłonię-
ta pracą i pasją. Tą niesamowitą i ciepłą 
osobą jest oczywiście Anna Korcz, speł-
niona mama dwóch córek i syna. Czyta, 
pływa, biega, a zimą jeździ na nartach.
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układały mi się w całość. Na-
stąpił czas, że wszystko stało 
się jasne i czytelne. W związ-
ku z tym, tabu kojarzy mi się 
jako coś niewyjaśnionego, jako 
sprawa damsko-męska.

B-BK:	A	dzieci	były	w	to	też	
uwikłane?

AK: Oczywiście, to się wiąże 
także z dziećmi, one najbar-
dziej w całej tej sytuacji cier-
pią. A ja jestem na tym punkcie szalenie wyczulona!

B-BK:	Z	czymś	jeszcze	ci	się	to	słowo	kojarzy?

AK: Tak. Z polityką, pieniędzmi, tajemnicami państw 
i miast. Nie lubię, jak w towarzystwie zaczyna się temat w sty-
lu „a wiesz, jak Kryśka z Irkiem…”. Biorę jakiś udział w tej dys-
kusji, ale potwornie tego nie lubię! To ewidentnie jest moje 
tabu.

B-BK:	A	jak	obserwujesz	innych?

AK: Myślę, że dla otoczenia to są przede wszystkim sprawy 
brudnej polityki, oszustw, matactw, nie tylko w kraju, ale też 
na świecie. Kiedy oglądamy filmy historyczne, kiedy czytamy 
historię ogólnoświatową, obserwujemy, jak inni różnie patrzą 
na te same wydarzenia, co powoduje pewnie taki rodzaj oba-
lania tabu. Osobiście nie obejrzałam House of Cards do koń-
ca, bo mnie korporacyjna polityka nie interesuje i nie wciąga, 
ale ludzie są tym zachwyceni. To jest pewnie swego rodzaju 
tabu, które się odkrywa.

B-BK:	A	czy	obserwujesz	zmianę	na	przestrzeni	ostat-
nich	dwóch	czy	trzech	dekad?	

AK: Zauważyłam pewnego rodzaju eskalację w obalaniu 
tabu, jeśli chodzi o zdrowie. Osobiście nie mam żadnego 
problemu, żeby o nim mówić. Prawda jest też taka, że nie 
mam żadnej śmiertelnej choroby, więc może dlatego mi ła-
twiej. Ale przecież wiemy, że są pewne osoby z pierwszych 
stron gazet, które powiedziały o swoich problemach zdro-
wotnych i mierzeniem się z chorobą. Niektóre z tych chorób 
wyszły, a innym się nie udało. Myślę, że to progres, progres 
w obalaniu tabu dotyczącego chorowania i zdrowienia.

B-BK:	Byłaś	twarzą	kampanii	przeciwnowotworowej.

AK: Nawet dwukrotnie, w walce z nowotworem szyjki ma-
cicy i jajników. Poznałam wtedy koszmarne statystyki. To bar-
dzo źle, że nasze społeczeństwo jest niedouczone i skostnia-
łe w swoich poglądach, ponieważ z tego powodu olbrzymia 
liczba kobiet umiera. Nie wszystkie mają odwagę o tym mó-
wić, ani nawet słuchać, a przede wszystkim się badać.

B-BK:	To	są	po	prostu	wstydliwe	tematy…

AK: I z pewnością trzeba z tym wstydem walczyć. Mówić 
o profilaktyce, ale też o samej chorobie. 

B-BK:	A	w	polityce?	Jakie	tabu	widzisz	w	polityce?

AK: Idące z góry, czyli od polityków, przyzwolenie, aby 
każdego człowieka prześwietlać i czynić z niego złodzieja 
na dzień dobry. Grozić palcem i mówić: „ciekawe skąd on 
ma te pieniądze?”. Czyli jasna sugestia, że na pewno ukradł. 
A może ten człowiek ciężko pracował, a może dostał mają-
tek? Jak się chce komuś grozić palcem, to najpierw trzeba to 
dobrze sprawdzić. Na portalu społecznościowym pojawił się 
piękny aforyzm, że największym osiągnięciem chamstwa jest 
to, iż można być chamem oficjalnie.

B-BK:	Mamy	niestety	społeczne	przyzwolenie	na	byleja-
kość	i	na	oskarżenia,	na	hejt.

AK:	Zastanawiam się, czy to czas wolności dał nam to po-
zwolenie na wyrażanie swoich uczuć i opinii, z pominięciem 
poszanowania innych? Wiesz, kiedyś powiedziałam, że jestem 
za karą śmierci, i jak się okazało, mam tyle samo zwolenników, 
jak i przeciwników. Ci od hejtu, zarzucali mi, że jak taka świa-
tła i mądra kobieta może być tak zacofana w poglądach. A ja 
uważam, że jeżeli ktoś komuś odebrał życie, to nie ma prawa 
żyć. I oczywiście nie w sytuacjach losowych, ale po osądze-
niu, kiedy mamy stuprocentowe dowody i pewność, że to 
zrobił. I że zrobił to z pełną premedytacją i okrucieństwem. 
Zapewniam, nie miałabym wtedy żadnych wyrzutów sumienia 
przycisnąć guzik.

B-BK:	 Mówiąc	 to,	 łamiesz	 pewnie	 jedno	 z	 większych	
tabu	panujących	w	naszym	kraju.	

AK: Właśnie zdałam sobie z tego sprawę... 

JEST KILKA TAKICH POWIEDZEŃ 
I MĄDROŚCI ŻYCIOWYCH, POD KTÓRYMI SIĘ 
PODPISUJĘ, I ONE DO MNIE PRZEMAWIAJĄ. 

CZOŁOWE I SZALENIE MORALNE TO: 
BÓG,	HONOR,	OJCZYZNA. 

CZĘSTO	DODAJĘ	TEŻ	„RODZINA”
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B-BK:	 A	 jeżeli	 chodzi	 o	 kwestie	 związane	 z	 ludzką	 
seksualnością?

AK: W Polsce od ostatniej dekady zaczęliśmy głośno mówić 
słowa: lesbijka, gej, homoseksualista. Zobacz, jeszcze 30 lat 
temu one nie funkcjonowały jako słowa powszechnie używa-
ne, i nie chodzi mi o tolerancję czy akceptację, tylko o same 
słowa. Obecnie zaczęliśmy je na co dzień wypowiadać i nikt 
nie ma z tym problemu, są w użyciu. Nie tylko w dużych mia-
stach, ale też w małych miasteczkach, wioskach, ludzie mówią 
i ich używają.

B-BK:	Ale	głośną	sondę	pamiętasz?	

AK: Och tak! Przeprowadzona kilkanaście lat temu, teraz 
funkcjonuje jako świetny dowcip: „Co by pani zrobiła, gdyby 
się pani dowiedziała, że syn jest homo sapiens?”. Odpowie-
dzi podzieliły się na tych, którzy wyrzuciliby z domu, i na tych 
którzy wciąż kochaliby jak swoje. 

B-BK:	Ale	w	dalszym	ciągu	mamy	niską	wiedzę...

AK: Statystyki mówią, że ludzi homoseksualnych od lat jest 
stały odsetek, około 11% populacji. Zmieniło się tylko to, że 
o nich mówimy. Może to tabu pękło? 

B-BK:	Nikt	nikomu	do	łóżka	nie	powinien	zaglądać.

AK: Ale zaglądamy. Dyskutujemy. Choć jest jedna rzecz, 
pomimo że jestem bardzo tolerancyjną osobą, to nie bardzo 
rozumiem, dlaczego są te kolorowe marsze... Chociaż są one 
piękne i wesołe, ale jako osoba heteroseksualna nigdy nie 
szłam w pochodzie heteroseksualnym (śmiech). Może czas 
taki zorganizować?

B-BK:	A	masz	poczucie,	że	sama	jakieś	tabu	obaliłaś?

AK: Pamiętam, kiedy miałam 22 lata, mój ówczesny mąż 
zatelefonował do recepcji hotelowej i powiedział, że się ze 
mną rozwodzi. Przeczytał artykuł w gazecie, w którym było 
napisane, że mam romans z Olbrychskim.

B-BK:	Czy	to	nie	było	po	nakręceniu	w	teatrze	telewizji	
Snu srebrnego Salomei?

AK: Właśnie, tak. Nagrania były pod Krakowem, więc więk-
szość z nas mieszkała w hotelu, dzieliły nas hotelowe ściany. 
Był Trela, Grabowski, Radziwiłowicz, Baka... Trwało to kilka 
letnich tygodni. Mój pokój, a w nim moja malutka córeczka 
i niania, a obok pokój Olbrychskiego. To wystarczyło, aby nas 
połączyć i opisać. Stworzyć romans wyssany z palca. 

B-BK:	Na	czym	ostatecznie	stanęło?

AK: Znajoma dziennikarka zaproponowała wywiad i wy-
tłuszczony wielkim drukiem tytuł, jako ripostę: „Co kogo ob-
chodzi, z kim ja sypiam!”.

B-BK:	To	były	lata	dziewięćdziesiąte...

AK: W tamtym czasie było to obalenie pewnego rodzaju 
tabu: wchodząca w życie aktorka tak reaguje publicznie. Wie-
le osób mi gratulowało. To oczywiście nie zmienia faktu, że to 
była wyłącznie moja sprawa. Poza tym zawsze mówię głośno 
to, co myślę, a nie to, co ktoś chciałby usłyszeć. Oczywiście 
nie podpalam tęczy, nie mam nic przeciw homoseksualistom 
– szanuję odmienność poglądów i wyborów. Moje dzieci 
uczyłam, że każdy ma prawo wierzyć, w co chce, mówić, co 
chce, pod warunkiem, że to wszystko jest przyzwoite i nie-
obrażające. Może sypiać, z kim chce, ponieważ to jest intym-
na i prywatna sprawa każdego człowieka.

B-BK:	A	czym	się	kierujesz	w	życiu?	

AK: Jest kilka takich powiedzeń i mądrości życiowych, pod 
którymi się podpisuję, i one do mnie przemawiają. Czołowe 
i szalenie moralne to: Bóg, Honor, Ojczyzna. Często dodaję 
też „rodzina”. Jest też starochińska dewiza: „Jak nie wiesz, 
co w życiu zrobić, to usiądź nad brzegiem rzeki i poczekaj, aż 
ciała twoich wrogów spłyną”. Ta kolejność jest troszeczkę jak 
u Kotarskiego i nie trzeba tego brać dosłownie. Jak człowiek 
nie wie, co zrobić, to trzeba poczekać, zatrzymać się i wszyst-
ko się ułoży. Po prostu na pewne rzeczy nie mamy wpływu 
i powinniśmy o tym pamiętać. Można by parafrazować, że 
w takiej sytuacji po prostu jest wokół nas jakaś zła energia 
i trzeba poczekać, aż ona się skończy. Może zmieni się układ 
konstelacyjny na niebie, który szalenie na nas wpływa, i to 
nie wróżby, tylko czysta matematyka. Ukochany papież Jan 
Paweł II powiedział, że jeżeli Bóg kocha człowieka, to daje 
mu przyjaciół – bardzo to do mnie przemawia! Mam wokół 
siebie nieliczną grupę oddanych ludzi, takich, którym mogę 
wszystko powierzyć, wypłakać się. Uważam to za niezwykły 
dar od losu.

B-BK:	A	co	jest	najważniejsze	według	ciebie?

AK: Trzeba być dobrym człowiekiem i żyć według dekalo-
gu. Trzeba mieć wiarę w sobie i w siebie, żeby pokonywać 
przeszkody, które życie będzie nam co jakiś czas rzucało pod 
nogi. Uczono mnie, że trzeba żyć tak, aby nikt przez nas nigdy 
nie płakał.

B-BK:	To	bardzo	mądre	i	poruszające.

AK: Wiem. I wiem też, że już mi się to niestety nie udało. ■
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Rozmawia: Maja Jaszewska

CUD WEWNĘTRZNEJ 
PRZEMIANY, 
CZYLI – DZIĘKI CZEMU DOJRZEWAMY? 

Maja	Jaszewska:	Cud	przemiany	wody	w	wino	na	weselu	w	Kanie	Galilej-
skiej	opisany	przez	św.	Jana	jest	pierwszym	z	cudów,	które	uczynił	Jezus.	
Ciekawe,	że	wedle	wierzeń	dawnych	Greków,	Dionizos	raz	do	roku	przyby-
wał	na	egejską	wyspę	Andros	(gr.	mężczyzna,	człowiek),	gdzie	w	rytualnym	
źródle	przemieniał	wodę	w	wino.	A	więc	symbolika	przemiany	wody	w	wino	
sięga	już	czasów	starożytnych.

Zenon	W.	Dudek:	Dla człowieka woda jest symbolem fizycznej, materialnej 
sfery życia ziemskiego, natomiast wino symbolem ducha ze względu na jego 
pokrewieństwo z ekstazą i uniesieniem, dzięki którym dochodzi do rozluźnienia 
związku z ciałem. 

W najpełniejszy sposób to, czym jest życie duchowe, może wyrazić symbol. 
Symbolika przemiany wody w wino obrazuje proces przemiany, w którym jedna 
forma życia zastępuje inną. Istotny tu jest kierunek – stając się winem, woda na-
biera „mocy”, a jednocześnie wysubtelnia się. 

MJ:	 Grek	 Zorba	 z	 powieści	 Nikosa	
Kazantzakisa	powiedział:	„Stary	pień	
wypuszcza	gałęzie,	 zwisają	z	nich	 ja-
kieś	 kwaśne	 ozdóbki,	 a	 po	 pewnym	
czasie	dojrzewają	w	 słońcu,	 stają	 się	
słodkie	 jak	miód;	nazywamy	 je	wino-
gronami,	zrywamy	je,	wyciskamy	sok	
i	wlewamy	do	beczek,	gdzie	fermen-
tuje;	 otwieramy	 na	 świętego	 Niko-
dema.	Wino	gotowe!	Cud!	Pijesz	 ten	
czerwony	 sok	 i	 dusza	 ci	 olbrzymie-
je,	 nie	mieści	 się	 już	w	 swojej	 starej	
skorupie,	wyzywa	Boga	do	walki.	Po-
wiedz,	szefie,	jak	to	się	dzieje?.

ZWD:	Winorośl, pnąc się do góry, zbie-
ra soki ziemi, aby z czasem wydać z siebie 
niewidoczną moc. Wino pochodzi z wino-
gron, które karmią się wodą. Woda po-
chodzi ze źródła, a źródło ma początek 
w głębi ziemi, w jakimś praźródle, które 
zostało stworzone przez Wielką Matkę. 
W winie zawarta jest esencja energii po-
chodzącej z soku ziemi, ale też tkwi w nim 
moc rodem ze słonecznego światła. Czło-
wiek jedynie przycina pędy winorośli. To 
słońce i ziemia dają im życiodajną ener-
gię. Cudowna przemiana w Kanie wska-
zuje na ukryte praźródło życia, które daje 
nam moc, wiedzie z nizin wzwyż, ku słoń-
cu i duchowi. W sensie psychologicznym 
życie sięga głębin naszej nieświadomości 
i nabiera mocy, kiedy poszerza się i rozwi-
ja świadomość ducha symbolizowanego 
przez niebo i słońce.

Dr Zenon Waldemar Dudek jest autorem publikacji z zakresu psy-
choterapii i psychologii kultury, w tym książek Podstawy psycho-
logii Junga, Jungowska psychologia marzeń sennych. Współautor 
podręcznika psychoterapii: Psychoterapia. Teoria, Psychoterapia. 
Szkoły i metody i książki Psychologia mitów greckich. Założyciel 
wydawnictwa ENETEIA i redaktor naczelny pisma „ALBO albo”. 
Problemy psychologii i kultury. Ten niesamowity człowiek to  
dr Zenon Waldemar Dudek, który prowadzi psychoterapię indy-
widualną ukierunkowaną na zmianę kreatywną. Interesuje się psy-
chologią marzeń sennych, mitów, literatury i zjawisk kulturowych. 
Działa na rzecz integracji nauki i sztuki oraz profilaktyki zdrowia 
psychicznego w warunkach cywilizacji technologicznej. Organizu-
je interdyscyplinarne konferencje jungowskie. Stworzył program 
szkoleniowy dla liderów „Linia życia”. Wydał tomik poezji Na świat 
padają gwiazdy, planety ludzie.

Wywiad	z	ZENONEM	WALDEMAREM	
DUDKIEM
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Chociaż symbole dotyczą czegoś metafi-
zycznego, w ludzkiej percepcji wychodzą od 
tego, co widzialne i doświadczalne. Symbol 
przemiany wody w wino stanowi centrum 
przekazywanej od pokoleń uniwersalnej 
opowieści, ale – tak jak to się dzieje w Kanie 
– samego momentu przejścia nie znamy.

MJ:	To,	co	się	tam	wydarzyło,	 jest	dla	
nas	 niezrozumiałe,	 bo	 ta	 przemiana	 nie	
jest	racjonalna.	

ZWD:	 To dowodzi, że człowiek, który 
żyje jedynie ciałem, nie zrozumie tego, któ-
ry żyje duchem. Przemiana w Kanie, ujęta 
symbolicznie, podlega kategorii wiary, a nie 
wiedzy, w nią trzeba uwierzyć, kto nie uwie-
rzy – będzie pił wodę. To kwestia doświad-
czenia, a nie abstrakcyjnego poznania.

MJ:	Jak	spojrzeć	z	psychologicznej	per-
spektywy	na	cud	w	kanie,	który	wymyka	
się	racjonalnej	ocenie?

ZWD:	 Jezus nie podarował biesiadni-
kom wina „z niczego”, nie dał go „za dar-
mo”. Widzimy brak wina, potem pojawia 
się woda i niespodziewanie ukazuje się nowa rzeczywistość – 
wino. Ci, którzy piją wino, nie są już tylko istotami cielesnymi, 
ale również istotami duchowymi. Kiedy tańczą, widzą aniołów 
i bogów, widzą życie pozagrobowe i wchodzą do krainy nie-
śmiertelności.

Cud Jezusa to przemiana człowieka, a nie tylko wody. Od-
mieniony człowiek, pijąc wodę, pije także wino. Przemiana 
w swojej istocie dotyczy ludzkiego wnętrza. Dzięki wewnętrz-
nej przemianie, woda ma smak wina. Jeśli odrzucam świat 
ducha, piję wodę. Dopiero woda, która zadziwia i uzdrawia, 
staje się winem. Elementem rytuału na wyspie Andros, o któ-
rym wspomniałaś, było oczyszczenie w wodzie źródlanej, 
kąpiele, a potem rytuał obrzędu z winem, ekstazą i tańcem.  
To pokazuje cały cykl psychologicznej odnowy, która ma 
początek w akcie fizycznym, a kończy się aktem duchowym.  
Najpierw jest element oczyszczenia, potem ekstazy, a wresz-
cie przemiany.

MJ:	Woda	w	kamiennych	stągwiach	na	weselu	w	Kanie	
służyła	do	rytualnych	oczyszczeń,	co	potwierdza,	że	bez	
oczyszczenia	nie	jest	możliwa	ekstaza.

ZWD:	 Jezus wskazał na inne przeznaczenie wody w stą-
gwiach. Wskazał, że celem oczyszczenia nie jest zewnętrz-
na nieskazitelność, ale duchowa przemiana. I właśnie wino, 
zmiękczając rygory zimnego rozumu, rozbijając sztywność 
mechanizmów obronnych, zwracając uwagę na pozory, otwie-
ra człowieka na prawdę, która tli się we wnętrzu, a pozbawio-
na duchowego tlenu, gaśnie. Dlatego przemiana w wino sta-
ła się głównym elementem rytuału tradycji chrześcijańskiej. 
Współczesna redukcja obrzędu ofiary do spożywania tylko 
chleba (w tradycji katolickiej – przyp. red.) służy zapomnieniu 
o sensie cudu w Kanie.

Już Stary Testament zawiera wiele znaków budzenia się tej 
transformacyjnej świadomości – mówią o niej wątki mądro-
ściowe, mistyczne i prorockie. Wzywają do przebudzenia się 

człowieka ku wyższym stanom duchowym, do przekroczenia 
bojaźni i trwogi przed Jahwe. Duch to radość ludzi natchnio-
nych przemienioną wodą. Można też powiedzieć, że sama 
obecność Jezusa i jego uczniów na weselu w Kanie spowo-
dowała, że goście byli w innym stanie świadomości.

Dzięki symbolom to co widzialne, namacalne nabiera wy-
miaru duchowego i tym samym zaczyna żyć swoim pozamate-
rialnym, pozafizycznym i pozaracjonalnym życiem. Takim spo-
sobem uruchamiają się nasze procesy mentalne, umysłowe, 
otwiera się zdolność kojarzenia i czytania symboli. Bogactwo 
znaczeń codziennych sytuacji buduje w nas świadomość, że 
to, co się dzieje teraz, działo się w przeszłości i będzie się 
działo potem i w wieczności, a więc ma wymiar uniwersalny. 

MJ:	W	takiej	perspektywie	pojedyncze	zdarzenie	sku-
pia,	jak	w	soczewce	całą	rzeczywistość.

ZWD:	 Świadomość wzbogacona o widzenie symboli po-
zwala widzieć uniwersum w tym, co jednostkowe. Woda prze-
staje jedynie zaspokajać pragnienie, staje się wodą życia, 
winem olimpijskim, boskim nektarem. Winem, które prze-
mienia pijącego w istotę duchową, a w tym sensie pozaciele-
sną, nieśmiertelną.

W Kanie nie chodzi o przemianę zwykłej wody w najlepsze 
nawet wino, ale o przeminę między symbolami, która generu-
je kolejne przemiany w człowieku, w tym te dotyczące jakości 
naszego życia. Z nimi przychodzi refleksja – kiedy byłeś dziec-
kiem, widziałeś świat jak dziecko, teraz jesteś dorosły, więc 
zobacz, że twoje zabawy nie ograniczają się do dziecięcego 
pokoju, ale ich konsekwencje mają wpływ na społeczeństwo 
i cały kosmos. Jeśli kłamiesz, cały kosmos jest zakłamany, bo 
pojedyncze zdarzenia rozpoczynają ciąg wydarzeń na skalę 
całego życia, wpisanych w sens wieczny, ponadczasowy. Dla-
tego tematy symboliczne odzwierciedlają rozwój wewnętrz-
ny człowieka, relacje społeczne i bogactwo możliwości życia 
ludzkiego. Największymi wizjonerami spraw duchowych za-
wsze byli poeci i mistycy.
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MJ:	Waga	tego	pierwszego	znaku	w	Kanie	na	tle	póź-
niejszych	cudów	czynionych	przez	Jezusa,	kiedy	to	uzdra-
wiał,	 a	 nawet	 wskrzeszał,	 	 może	 wydawać	 się	 błaha.	
W	 zbiorowej	 świadomości	 Jezus	 bardziej	 jest	 kojarzony	
z	męczeńską	śmiercią	niż	z	winem,	weselem	i	zabawą.	We-
sele,	wino,	zabawa	–	jak	się	to	ma	do	świętości	powszech-
nie	kojarzonej	z	ascezą?

ZWD:	Rzeczywiście powszechna recepcja Chrystusowego 
nauczania jest w jakiś sposób przesiąknięta obrazami cierpie-
nia, pokory, śmierci na krzyżu i gdzieś na końcu trudnego do 
zrozumienia zmartwychwstania.

Gdyby szukać psychologicznego rdzenia przekazu Jezusa, 
można uznać, że jest to przede wszystkim przekaz duchowej 
radości. Nie chodzi bowiem o to, żeby skupiać się na nie-
szczęściu i cierpieniu, choć jest to bardzo ważne doświad-
czenie, ale trzeba objąć całość doświadczenia ludzkiego. 
A całość, np. sama przyroda, kosmos, człowiek, ludzka kul-
tura, wielkość i głębia życia, serce człowieka wywołują w nas 
radość, która przekracza trudy i fragmentaryczność pojedyn-
czej myśli. Rzecz w tym, by walcząc z cierpieniem i niespra-
wiedliwością, nie zapominać o radości. Trwały wymiar rado-
ści, którą Jezus nazywa Królestwem Niebieskim, buduje się 
jedynie w sferze ducha. I o tym mówi cud w Kanie.

W tej przypowieści bardzo ważnym aspektem są zaślubiny 
oraz wesele, a więc atmosfera tańca, zabawy i szczęścia. Wątek 
wesela wskazuje na coś bardzo naturalnego. Ilustruje bowiem 
pełnię życia ziemskiego, której centrum stanowi ludzka radość. 
Przypowieść ta dowartościowuje znaczenie życia w społeczeń-
stwie i rodzinie, zanurzenie w naturze i przeżywanie radości. 
Pokazuje, jak ważne są to wymiary życia. Trzeba się bawić i cie-
szyć, trzeba się kochać i łączyć w pary, radować miłością zmy-
słową. Chwile radości są ważne i warto dla nich żyć.

MJ:	Po	raz	kolejny	wino	pojawia	się	w	czasie	ostatniej	
wieczerzy,	gdy	Jezus	żegna	się	ze	swoimi	uczniami.	Tym	
razem	wino	zostaje	przemienione	w	krew.	

ZWD:	We wspólnocie, która się cieszy, jest wielka siła nie 
tylko przetrwania, ale samej esencji życia. Ta scena obrazuje 
potęgę Erosa i przychodzącego z nim nowego życia. Można 
zestawić tu dwie sceny spinające naukę Jezusa – na jednym 
biegunie wesele w Kanie Galilejskiej, a więc radość i miłość 
erotyczna, zapowiedź nowego życia rodzinnego i wspólno-
ta społeczna, która się z tego cieszy, a na drugim Ostatnia 
wieczerza, w czasie której Jezus rozstaje się z życiem we 
wspólnocie duchowej. Weselnicy stają się głosicielami na-
uki o radości, miłości i nadziei. Uczniowie żegnają swojego 
nauczyciela w widzialnej postaci, zostając z jego duchowym 
przekazem o metafizycznym wymiarze istnienia.

Krew winogron to wino płynące w krwi człowieka, wino sta-
je się krwią. Ostatnia Wieczerza to symbol przemiany przez 
ofiarę i cierpienie. Jeśli cierpienie dogłębnie przemieni czło-
wieka, wówczas ma on szansę nie wszystek umrzeć. Wino 
staje się krwią, a krew wodą życia, a więc jego symbolem, 
które w wymiarze duchowym trwa poza cierpieniem i poza 
śmiercią. Te dwie sceny tworzą głęboko symboliczną parabo-
lę. Wino ziemskie zostaje przemienione w wino niebiańskie.
MJ:	Ciekawa	wydaje	się	aktywna	obecność	Marii,	mat-

ki	Jezusa,	podczas	cudu	w	Kanie.	To	jedyny	taki	moment	
w	Nowym	Testamencie.	Czy	można	powiedzieć,	że	obra-
zuje	on	znaczący	wpływ	matki	na	ujawnienie	się	naszych	
niezwykłych	możliwości?

ZWD:	To, o czym mówisz, jest bardzo ważnym aspektem 
macierzyństwa. Dojrzała matka widząca wielkość swojego 
dziecka i jego powołanie, aktywuje jego potencjał, ale  umie 
też się w pewnym momencie „pożegnać” z dzieckiem. Odda-
je swoje uprzywilejowane miejsce innym, ważnym dla niego 
osobom oraz czekającym go zadaniom.

Scena na weselu w Kanie pokazuje matkę, która wypełni-
ła swoją rolę i potrafi się samoograniczyć. Nie jest już tyl-
ko matką, ale jedną z niewiast. Dowodzą tego słowa Jezusa, 
który pyta: „Czego chcesz ode mnie niewiasto?” Kobieta, 
której dziecko dojrzewa, powinna przestać być Wielką Mat-
ką, a wówczas jako zwykła matka może wspierać inne potrze-
bujące dzieci w otoczeniu. Może pomagać innym młodym 
kobietom w rodzeniu i wychowywaniu dzieci. Taka powinna 
być prawidłowa kolej rzeczy. Matka, która potrafi w odpo-
wiednim momencie wycofać się ze swojej wyjątkowej pozycji 
w relacji ze swym dzieckiem, umożliwia dalszy prawidłowy 
bieg w jego procesie inicjacyjnym. Wtedy siłę swojej energii 
macierzyńskiej może spożytkować dla świata.

Tak jak dojrzewające dziecko idzie w świat, tak kobieta 
rezygnująca z roli Wielkiej Matki ma możliwość zaoferować 
światu swoją empatię, opiekuńczość i troskę. Matka pozosta-
jąca w roli Wielkiej Matki nie potrafi przelać swojej miłości 
na innych. Uniemożliwia inicjację własnym dzieciom, blokując 
ich rozwój.

MJ:	Są	 teolodzy,	którzy	zwrot	„niewiasto”	 interpretu-
ją	jako	odrzucenie	matki	przez	Jezusa,	twierdząc,	że	sło-
wem	tym	odmówił	jej	prawa	ingerencji	w	swoje	decyzje.	

ZWD:	Można powiedzieć, że Maria, zwracając uwagę Jezusa 
na brak wina, w pewien sposób go poucza. Wydaje polecenie, 
co się spotyka z aktywną postawą Jezusa, mówiącego mat-
ce o granicach jej kompetencji. O dojrzałości Marii jako matki 
świadczy fakt, że wycofała się, mówiąc, aby słudzy robili to, co 
Jezus im każe. Dojrzała matka potrafi zrezygnować z chęci kie-
rowania dzieckiem, natomiast dojrzały syn potrafi odmawiać 
matce, czy wyraźnie wskazywać granice jej kompetencji.

Mamy więc nie tylko przemianę wody w wino, nieświadomo-
ści w świadomość, ale też symbiotycznej więzi matki z dziec-
kiem w relację autonomicznych osób. Jezus staje się dorosłym 
mężczyzną, a Maria matką dorosłego syna. Taka przemiana 
jest podstawą zyskania nowej dojrzałej świadomości. ■
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Bianca-Beata	Kotoro:	Tabu?

Agnieszka	Rylik:	To po prostu przeszłość!

B-BK:	Nie	ma	go?

AR: Ja go nie mam, ale ono w ogóle jest!  Przecież o tylu 
rzeczach się nie mówi. Niektóre można i trzeba zachować 
dla siebie, ale ogólnie tematy tabu w związku, w rodzinie czy  
w stosunkach międzyludzkich – źle wpływają na całokształt. Ży-
cie jest o wiele prostsze, kiedy się mówi prawdę, kiedy się nor-
malnie komunikujemy, kiedy mówimy, czego potrzebujemy. 

B-BK:	Czyli?

AR: Przytul mnie, kochaj mnie, albo nie podoba mi się to. 
Podstawowe rzeczy, z których ludzie robią sobie tabu. Zmo-
wa milczenia często dotyka stosunków rodzinnych, kiedy 
udajemy, że wszystko jest w porządku, a nie jest. 

B-BK:	„O	rodzinie	się	źle	nie	mówi”,	„matka	jest	tylko	jedna”...

AR: Dokładnie! A ja nauczyłam się, że szacunek trzeba mieć 
do ludzi, którzy mają go do nas i są dla nas dobrzy. Złych 
ludzi po prostu trzeba odciąć. I czy są z rodziny, czy obcy, nie 
ma to wtedy znaczenia.

B-BK:	A	co	ma?

AR: Według mnie pierwsza myśl, która zawsze idzie z serca,  
a dopiero kolejna z mózgu. Robienie tego, co się czuje, bez tego 
programowania społecznego i narzuconych cugli. Nauczyłam się 
tego i wiem, że nie jest łatwo żyć z takim podejściem. Na dodatek 
mam wokół siebie ludzi, którzy mówią nie rób tego, nie postępuj 

Jako 15-latka rozpoczęła przygodę z kick-boxingiem, 
choć pierwsze zajęcia miały być tylko kursem samo-
obrony. Po pół roku treningów zdobyła złoty me-
dal Mistrzostw Polski, dwa lata później świętowała 
mistrzostwo świata seniorek. W 1994 roku sięgnęła 
po zawodowe mistrzostwo Europy. Rok później po 
mistrzostwo świata. W następnych latach najlepsza 
była jeszcze trzykrotnie. W latach 2000–2005 sto-
czyła łącznie 18 pojedynków w boksie zawodowym, 
wygrywając 17. Jako jedna z nielicznych walczyła  
w nowojorskim Madison Square Garden i Mandalay 
Bay w Las Vegas. W 2002 powstał film dokumentalny 
48 godzin z życia kobiety w reżyserii Igi Cembrzyń-
skiej, opowiadający o jej życiu. Zagrała również tre-
nerkę w filmie Superprodukcja. Od lat jest związana  
z telewizją jako komentator sportowy. W Dzień Dobry 
TVN prowadziła autorski cykl sportowy. Wcześniej 
współpracowała też m.in. z redakcją sportową TVP. 
Brała udział w drugiej edycji programu TVN Taniec 
z gwiazdami, a jej partnerem tanecznym był Marcin 
Olszewski, z którym zajęła czwarte miejsce. Razem 
z Pawłem Nastulą, prowadziła program rozrywkowy 
TVN Turbo MMAster. Brała udział w drugiej edy-
cji programu TVN Agent – Gwiazdy. Ukazała się jej 
książka autobiograficzna Nokaut. Prywatnie szczę-
śliwa mama 9-letniej córki. To po prostu  Agniesz-
ka Rylik, kobieta o dwóch twarzach: zimnej wojow-
niczki, bezlitośnie nokautującej swoje przeciwniczki  
i wrażliwej, ciepłej romantyczki, dla której miłość jest  
najważniejsza.

MOC 
  JEST W TOBIE!
WYWIAD Z AGNIESZKĄ RYLIK

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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tak... przepraszam, mam to w czterech literach. Może zajęlibyśmy 
się jako doradcze społeczeństwo poważnymi rzeczami? Zobacz, 
ostatnio zostały ogłoszone badania na temat przemocy domo-
wej, według których co piąta kobieta doznaje przemocy fizycznej 
i/lub psychicznej. I co doradzamy, jak działamy?

B-BK:	Tak,	że	te	kobiety	w	większości	przypadków	nie	
mają	się	gdzie	zgłosić.	

AR: A najbliższa rodzina czy przyjaciółki nie pomogą.  
Po pierwsze boją się, a po drugie często doradzają – zostań,  
w końcu nie jest taki zły. Tacy ludzie ściągają nas w dół.  
Ja mówię” zostaw go i nogi za pas! Wiele osób jest przekona-
na, że nie można się z tego wyplątać. Dobrze by było, gdyby 
były miejsca i możliwości, żeby ktoś im powiedział – możesz, 
możesz wszystko, nie bój się - moc jest w tobie! Dasz radę!

B-BK:	Przestań	się	bać.

AR: Przestań, bo jak przestaniesz się bać, to będziesz wie-
dzieć, że nikt nie może cię skrzywdzić. Oczywiście jest to 
ciężkie i nie każdy dojrzewa do tego.

B-BK:	Znasz	to	z	autopsji?

AR:	Dojrzałam w pewnym momencie życia. Nareszcie! Dłu-
go walczyłam o innych, a nie potrafiłam zawalczyć o siebie. 
Po prostu ciężko było mi powiedzieć pewne rzeczy. Dobrze 
wiemy, iż wielu ludzi w relacjach ma kłopot z komunikacją, 
dialogiem.

B-BK:	Masz	na	to	radę?

AR: Usiądźcie i szczerze porozmawiajcie. A jeżeli emocje 
na to nie pozwalają, to napiszcie list. W liście opiszcie, co 
was boli. To jest zdecydowanie łatwiejsze, i co ważne nikt nas  
w tym nie przekrzyczy, a przekażemy, to co chcemy przeka-
zać. Nie odpuszczajmy, życie jest tak cholernie krótkie. Oczy-
wiście możemy robić ze swoim życiem, co chcemy, możemy 
również uprawiać martyrologię i być nieszczęśliwi. Ale jak 
jesteś kobieto matką, to nie możesz zrobić tego swojemu 
dziecku! Po prostu nie pozwalam na to! Dziecko patrzy na to, 
co robi jego ojciec, jak matka postępuje. Patrzy, jak traktuje 
cię druga osoba. To nie jest wychowanie tylko patologiczne 
chowanie. I to schrzani mu życie, pokazując wzorce zacho-
wań, które nie powinny mieć miejsca.

B-BK:	 I	 będziemy	 mieć	 błędne	 koło.	 Przemoc	 tworzy	
przemoc.

AR: Dlatego mówię temu STOP! A jestem uparta i od za-
wsze tak działałam. Cel! Nie potrafiłam śpiewać, ale dostałam 
się do chóru i pojechałam na festiwal. Nie potrafiłam malo-
wać, ale zdobyłam nagrodę, byłam drużynową, byłam wzo-
rową uczennicą, przewodniczącą klasy... Uwielbiałam sport  
i byłam w kick-boxingu, jak jeszcze nikt nie wiedział, co to jest 
(śmiech).

B-BK:	I	zapewne	słyszałaś	–	Rylik	do	nauki,	do	matury,	
a	nie	do	bicia.

AR: (śmiech) Oj tak! Uwierz, moja matka też była zażeno-
wana, że jej córka się bije. Miałam 15 lat i na pierwszych za-
wodach rozwaliłam 4 nosy. Ale ostatnio idę z matką przez 
centrum handlowe i mówię jej: „zobacz mamo” na wielkiej 
reklamie dziewczyna w rękawicach bokserskich jako hit. Wi-
dzisz mamo, to dzięki tobie też, że nie zabroniłaś mi, tylko 
mnie wspierałaś. Przełamałam to tabu. Pokazałam innym, że 
można”.

B-BK:	A	mama?

AR: „Co miałam zrobić, jak się uparłaś, to jeździłam na te 
zawody i na kroplach uspokajających pod tym ringiem sta-
łam”. Bo była. Była blisko. Wspierała mnie i tego mnie na-
uczyła. Jako rodzic teraz wiem, że trzeba wpierać i pokazy-
wać różne drogi. 

WEDŁUG MNIE NAJWAŻNIEJSZA 
JEST PIERWSZA MYŚL, 

KTÓRA ZAWSZE IDZIE Z SERCA, 
A DOPIERO KOLEJNA Z MÓZGU. 
ROBIENIE TEGO, CO SIĘ CZUJE, 
BEZ TEGO PROGRAMOWANIA 

SPOŁECZNEGO 
I NARZUCONYCH CUGLI
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DOJRZAŁAM W PEWNYM 
MOMENCIE ŻYCIA. 

NARESZCIE! DŁUGO WALCZYŁAM 
O INNYCH, A NIE POTRAFIŁAM 

ZAWALCZYĆ O SIEBIE

B-BK:	I	co	jeszcze?

AR: Rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. Z moją córką Marią 
też rozmawiam i staram się nie tworzyć tematów zakazanych, 
nie robić niedomówień. W rodzinie bywa tak, że niektórzy nie 
potrafią panować nad emocjami i ktoś trzaśnie dziwami. Od 
razu mówię do Marii, tak nie robimy, zobacz, babcia wyszła  
i nic nie powiedziała, a my nie wiemy, o co chodzi. Zrzuca na 
nas poczucie winy... I ja z moją dziewięcioletnią córką anali-
zuję sytuację. Maria mówi, że babcia jest obrażona i ani nie 
potrafi powiedzieć o co, ani co czuje. A my tak nie robimy.  
I jak coś jest nie tak, to jej mówię, że robisz „babcię” – i bę-
dzie nam się lepiej żyło, jak będziemy sobie wszystko wyja-
śniały. I to robimy! Ja się tego nauczyłam.

B-BK:	 I	 uczysz	 też	 tego	 ludzi	 na	 różnych	warsztatach	
motywacyjnych.

AR: Tak, pokazuję drogę, którą przeszłam i która się spraw-
dziła. Jeżeli chcemy zmienić nasze życie, to musimy podjąć 
decyzje. Dokonać pewnych zmian. A większość osób niestety 
stoi w rozkroku między jednym a drugim i gdzieś na coś cze-
ka. I sami nie wiedzą, na co. A prawda jest taka, że jak nie 
postanowimy – to tego nie zrobimy. 

B-BK:	To	trudne.

AR: Ja też się obawiałam o różne rzeczy, jak sobie pora-
dzę. Też miałam w głowie, że ktoś jest mocniejszy ode mnie. 
Miałam też takich  trenerów, którzy mówili, że bez nich będę 
nikim. Więc w efekcie bardzo późno przestałam się bać. Ale 
jak już przestałam, to obecnie jest we mnie moc! Taka moc, 
że już mnie nic nie ogranicza. Jestem żywym przykładem, 
że można zawalczyć o szczęście. Można zawalczyć o siebie. 
Można zrezygnować z danej pracy, w której jest zła energia!

B-BK:	Jak	iść	do	przodu?

AR: Najważniejsza jest wiara w siebie. Każdy ma moc, tylko 
musi przestać się bać. Ja przed walkami stałam przed lustrem 
i mówiłam, że jestem mistrzynią	świata, jestem nie do poko-
nania. Wiara w siebie to moc! Uczę takiej afirmacji, żeby się 
nie bać, żeby mieć wiarę w siebie, żeby iść wyprostowanym 
przez życie. Jak przechodziłam z amatorstwa na zawodow-
stwo, czyli z trzech rund na dziesięć, i czułam, że mdleją mi 
ręce, a żaden psycholog na mnie nie działał... Do czasu kiedy 
spotkałam Marka Graczyka, który powiedział: „Stań przed lu-
strem i powiedz, że jesteś mistrzynią świata i że jesteś nie do 
pokonania”. 

B-BK:	I	to	działało?

AR: Tak! Wchodzisz na ring i nie ma możliwości, żeby coś 
poszło nie tak! Nie bierzesz tego pod uwagę, to jest cel! 

B-BK:	Tylko	w	sporcie?

AR: To idealnie przekłada się na życie, czy to przed spotka-
niem biznesowym, czy inną sytuacją. Mamy moc, tylko gdzieś 
tam blokują nas różne rzeczy. Osobiście pamiętam, jak to 
działało w najgorszych momentach. Na przykład leżałam pod 
kroplówką, zamiast robić sparingi... I co? Jest kontrakt, jest 

moja odpowiedzialność... Wtedy wychodzisz do ringu i po 
takiej afirmacji jesteś niepokonana, bo siła umysłu i siła tej 
afirmacji jest mega!

B-BK:	Taka	wiara	w	siebie	jest	niezwykle	ważna.

AR: To podstawa, nie tylko w sportach walki, ale przede 
wszystkim w życiu. Pokochałam siebie w całości. Co oznacza, 
że jestem niezdecydowaną ciapą przedokresową, a po je-
stem konkretna (śmiech). Prawdziwie to polubiłam. Mówię do 
swojego partnera: „Dzisiaj każde słowo zostanie wykorzysta-
ne przeciwko tobie, a więc chcesz mieć rację, czy chcesz być 
szczęśliwy”. Żartujemy sobie i on zawsze odpowiada, że chce 
być szczęśliwy. A więc dobra, musimy to jakoś przetrwać. 

B-BK:	Co	to	znaczy	pokochać	siebie?

AR: Złapać równowagę, by nie być katem, nie być też ofiarą, 
tylko wyrównać emocje i znaleźć siebie. W swoim nowym ży-
ciu powiedziałam, że nie chcę mieć żadnych niedopowiedzeń. 
A to nigdy nie jest łatwe, jak wychodzisz z takiego matrixa.
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NAJWAŻNIEJSZA JEST WIARA 
W SIEBIE. KAŻDY MA MOC, 

TYLKO MUSI PRZESTAĆ SIĘ BAĆ. 
JA PRZED WALKAMI STAŁAM PRZED 
LUSTREM I MÓWIŁAM, ŻE JESTEM 
MISTRZYNIĄ ŚWIATA, JESTEM NIE 

DO POKONANIA

B-BK:	Ze	„strefy	komfortu”,	którą	znasz.

AR: Powiem tak, pomagałam ludziom, utrzymywałam trzy 
rodziny... i wszyscy mnie zostawili, co do jednego, bo im się nie 
podobało, jak zmieniałam swoje życie. Serdeczna koleżanka 
pracowała w dobrej firmie. Miała fajnego i zamożnego męża. 
Wszystko było u niej super. Któregoś dnia miała spotkanie z za-
rządem i dowiedziała się, w jakie „buty” wsadziły ją koleżanki. 
Mówię jej, nie ma co płakać, dobrze, że już wiesz. Sprawa jest 
jasna i klarowna. Jak wszystko ci się układa, masz fajną rodzi-
nę - to musiały cię nienawidzić. Może mało pocieszające, ale  
nareszcie wychodzisz z takiego udawanego świata. Nie wszy-
scy ludzie są dobrzy, po prostu nie są. 

B-BK:	Co	zrobić?

AR: Ja mówię odcinać!  Nie 
myśleć, nie rozpamiętywać 
przeszłości! 

B-BK:	 Wiele	 osób	 ma	 do	
tego	tendencję.

AR: Było, minęło, nie zmie-
nisz! Zamykamy to, uśmiechamy 
się i świat się wtedy uśmiechnie 
do nas. I myślimy, co fajnego 
zrobić kolejnego dnia. 

B-BK:	 A	w	 czasie	 choroby?	
I	 nie	mówię	 tu	 o	 anginie	 czy	
zapaleniu	ucha...

AR: Mega zła energia, jak 
sobie powiesz, że się nie wyle-
czysz. Bo jak tak powiesz, 
to się nie wyleczysz! Jak po-
wiesz, że chcesz, to będzie 
dobrze! Wierzę w to abso-
lutnie, organizm ma dużą 
możliwość samoleczenia! 
Dobre myśli tworzą dobre 
rzeczy. Wierzę, że rzeczy-
wistość tworzy się między 
myślami. Brzmi to jak z fil-
mu albo z ust czarownicy 
(śmiech).

B-BK:	 Ale	 czarownice	
czyli	 wiedźmy	 to	 były	 ko-
biety	wiedzące...	 i	 tym	się	
różniły	 od	 niewiast,	 tych	
niewiedzących...

AR:	 Pamiętaj, że owe 
wiedźmy i czarownice były 
palone na stosach. A pode 
mną często się grunt pa-
lił. Ba, bywają ludzie, którzy mają zamknięte umysły, ale oni 
nie słuchają, tak jak kiedyś. Na przykład, teraz wiadomo, 
że mikrofala to zło, ale nie wszyscy będą chcieli to przyjąć,  
a kiedyś była najlepsza na świecie. Podobnie było z azbe-

stem. Nauka i świadomość ludzka 
idzie do przodu, hamuje ją zbio-
rowa głupota, za którą idziemy  
w instynkcie stadnym. Więc uświa-
damianie ludzi jest ważne, ale nie 
do każdego to dotrze. Ważne 
jest, żeby dać im taką możliwość. 
Spróbujmy podejść do sprawy na  
zimno, bez emocji. Taką szkołę  
dał mi ring.

B-BK:	 Znasz	 dużo	 ludzi,	 oni	
znają	 ciebie,	 czy	 tych	 prawdzi-
wych	przyjaciół	masz	dużo?

AR: Nie. Zawsze mówię, że  
przyjaciół poznaje się nie tylko  
w biedzie, ale również wtedyy, 
kiedy znoszą nasze szczęście i suk-
cesy. Dużo moich przyjaciół nie 
uniosło moich. Ja odcinam takich 
ludzi. Na początku boli. Później 
jest lepiej. Uważam, że należy  

  odcinać złą energię.

B-BK:	Czego	nie	robić?

AR: Nie porównywać siebie do innych. To ślepy 
zaułek.  

B-BK:	A	co	zrobić?

AR:	Zacząć pracować nad sobą. Myśleć otwar-
tym umysłem i kochać siebie. I koniecznie uśmie-
chać się do siebie. Super jest, jak jesteśmy fajni  
i piękni w środku. Nie patrzmy na te fotoshopowe 
okładki. Dziś córka pokazała mi program, w którym 
mogę sobie wydłużyć oczy, zrobić kompletną ko-
rektę. Trzeba uważać na te filtry na portalach spo-
łecznościowych, bo jak gdzieś zaginiemy, to nikt 
nas po tych profilowych zdjęciach nie odnajdzie.

B-BK:	Twoje	motto?

AR: Brzydkie: „jebać system”!  Ale ono ma 
głębszy wydźwięk... Żyjmy po prostu! Cieszmy 

się życiem! Bądźmy sobą.  Nie podporządkowujmy sie sche-
matom. Nie bądźmy marionetkami. Rozmawiajmy ze sobą  
i mówmy sobie prawdę. To bardzo ułatwi nam życie! A ono 
jest piękne! I za krótkie, aby je marnować! ■
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dane kontaktowe:
T: 665 707 790, 668 649 929
info@med4me.pl

ReGeneRaCJa 
tkankI

Pressfit to innowacyjny implant  
stanowiący przełom w leczeniu przetok.

Naturalne włókna kolagenowe  
łatwo zespalają się z tkanką pacjenta. 

Kształt i budowa implantu  
zapewniają doskonałe dopasowanie 

do rozmiarów przetoki.

Wprowadzany jest metodą 
wciskową (press-fit).

Znacznie przyśpiesza proces 
zrastania się kanału przetoki.

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

KSZTAŁT ZAPEWNIAJĄCY STABILNOŚĆ  
I  BL ISKI  KONTAKT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 

ROZWIĄZANIA 
W DZIEDZINIE 

BIOMECHANIKI

ZatyCZka 
pRZetokI odbytu

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

WYPEŁNIONY KOrPuS
PrZECIWdZIAŁANIE rOTACJI

PrZECIWdZIAŁANIE ZAPAdANIu

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI

Untitled-1.indd   1 2017-02-08   12:08:16



Od	kiedy	należą	mi	się	worki?

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

Kto	da	mi	pierwsze	zlecenie?

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

Jak	wygląda	takie	zlecenie?

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

Czy	od	razu	idę	je	realizować	jak	zwykłą	receptę?

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

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

KZC jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumentów i po-
winna 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 ko-
lejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem i podpisem, 
na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC nie otrzymasz 
nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie otrzymasz sprzętu 
stomijnego na kolejny okres. (W przypadku pierwszego zlece-
nia pierwsze rubryczki wypełni pracownik NFZ-etu zamiast le-
karza). 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 po-
tem dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta 
Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić 
swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie 
już miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta bę-
dzie podpowiedzią, na jakie miesiące ma wystawić kolejne zle-
cenie. Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZ- 
etu, aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i do-
stać nową KZC na kolejne 12 miesięcy.
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Mój	lekarz,	czyli	kto?
Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój 

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

Co	i	ile	mogę	odebrać?

Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodza-
ju 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 doświad-
czenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spoj-
rzeniem na różnorodność ich problemów, ale ostateczna decy-
zja zawsze należy do ciebie. I jeśli chodzi o rodzaj odbieranego 
sprzętu, i czas, na jaki chcesz go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt 
musi pasować do twojej stomii.

Ale	jak	zapanować	nad	czasem?

Zlecenia zazwyczaj wydawane są na trzy miesiące, ale jeśli 
chcesz, możesz odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc 
lub dwa. Dzięki temu możesz przetestować nowy rodzaj sprzętu.  
To jest niezwykle przydatne, gdy jesteś początkującym stomi-
kiem lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i musisz dopa-
sować 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 roz-
miar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do pielęgna-
cji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy dwuczę-
ściowy) 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 zre-
alizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się, że miewają go 
także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.

Czy	wszędzie	dostanę	to	samo?

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

Moje	worki	nie	sprawdzają	się,	chcę	je	wymienić.

Podobnie jak w przypadku leków, zwrot i wymiana wyrobów 
medycznych jest niemożliwa w świetle obowiązujących przepi-
sów. Wyjątek stanowią wyroby medyczne obarczone wadą jako-

ściową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze 
sklepem, który zrealizował twoje poprzednie zlecenie, i przed-
stawić, na czym polega problem. Być może uda się uzgodnić, 
w jakim zakresie można dokonać wymiany.

Kiedy	należy	mi	się	następne	zlecenie	w	ramach	
refundacji?

Przed upływem okresu, na jaki odebrałeś ostatnie zlecenie, 
odwiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia 
Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wysta-
wić aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zlece-
niem i KZC, możesz odebrać przydział na kolejny okres. Pamię-
taj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, 
marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już 
tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – 
otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kiedy	mam	pójść	po	kolejne	zlecenie?

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

Kiedy	mogę	zrealizować	zlecenie?

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

Kończy	mi	się	sprzęt!	Co	teraz?

To czas, żebyś poszedł do lekarza z prośbą o wystawienie 
kolejnego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comie-
sięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić 
aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem 
i KZC możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlece-
nie 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 za-
wiodą, odwiedź najbliższy NFZ i poproś o duplikat karty. Tak jak 
w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobi-
ście lub z czyjąś pomocą. Duplikat wydawany jest od ręki.
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Mam	dwie	stomie.	Miesięczny	limit	dotyczy	człowieka	
czy	stomii?

Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii,  
zatem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia. Waż-
ne, aby było to jednoznacznie opisane na twojej Karcie Zaopa-
trzenia Comiesięcznego lub były wydane dwie. Wtedy z dwiema 
kartami trzeba odwiedzać lekarza po dwa zlecenia.

Co	jest	refundowane?

W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego 
z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych 
marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycz-
nych. Szukaj tych, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać 
sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Informację, jakie mar-
ki 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 na-
tomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc. 

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

Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umo-
wa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ-etu. Do niej sporzą-
dzana 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 zrealizo-
wanych zleceń: może rozliczać się samodzielnie (jest to najlepsze 
dla pacjenta, bo wtedy na jedno zlecenie może wydać różno-
rodne produkty, które ma zgłoszone na swojej umowie); dopusz-
czalna 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 po-
trzeb stomików.

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

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

Mam	awarię,	skąd	wziąć	dodatkowy	sprzęt?

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

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

Czy	każde	zlecenie	muszę	zrealizować?

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

Czy	muszę	odebrać	sprzęt	osobiście?

Na szczęście możesz poprosić innych o wsparcie innej osoby 
i wysłać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Ist-
nieje też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Za-
pytaj o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj 
się, że taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postron-
nych. 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 zle-
cenie 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 paź-
dziernik, listopad, grudzień. Możesz po zlecenie pójść do leka-
rza pierwszego kontaktu już we wrześniu. Ale nawet jeśli od razu 
przekażesz je swojemu dostawcy, to pakiet o równowartości  
900 zł otrzymasz w pierwszych roboczych dniach października 
(bo zlecenie może być zrealizowane tylko w miesiącach, na jakie 
jest wydane). Kolejne zlecenie należy ci się na styczeń, luty, ma-
rzec. 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 pa-
kiet. 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. Za-
bierz 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,	skon-
taktuj	się	z	 nami,	odpowiemy	na	nie.
biuro@stomalife.pl	
bezpłatna	infolinia	800 633	463
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Jeśli opuszczasz szpital w grudniu ze zleceniem na grudzień, styczeń, luty 
twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:

Co muszę zrobić:

potwierdzenie zlecenia 
i odbiór Karty Zaopatrzenia 

Comiesięcznego w NFZ

odbiór sprzętu stomijnego 
na grudzień, styczeń, luty

wizyta u lekarza po zlecenie 
na marzec, kwiecień, maj

odbiór sprzętu stomijnego 
na marzec, kwiecień, maj

wizyta u lekarza po zlecenie 
na czerwiec, lipiec, sierpień

odbiór sprzętu stomijnego 
na czerwiec, lipiec, sierpień

wizyta u lekarza po zlecenie 
na wrzesień, październik, 

listopad

odbiór sprzętu stomijnego 
na wrzesień, październik, 

listopad

wizyta u lekarza po zlecenie 
na grudzień, styczeń, luty

potwierdzenie zlecenia  
i odbiór nowej Karty  

Zaopatrzenia Comiesięcznego  
w NFZ-ecie

odbiór sprzętu stomijnego 
na grudzień, styczeń, luty

wizyta u lekarza po zlecenie 
na marzec, kwiecień, maj

zrób to jeszcze 
w grudniu

zrób to jeszcze 
w grudniu

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w styczniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w kwietniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lipcu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

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

limitu na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w styczniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lutym, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w maju, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w sierpniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

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

limitu na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lutym, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

możesz zrobić 
w lutym

lub marcu

zrób to w marcu

możesz zrobić to 
w maju lub czerwcu

zrób to w czerwcu

możesz zrobić to 
w sierpniu lub wrześniu

zrób to we wrześniu

możesz zrobić to 
w listopadzie
lub grudniu

możesz zrobić to 
w listopadzie
lub grudniu

zrób to w grudniu

możesz zrobić 
w lutym

lub marcu

Kiedy to zrobić:
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Z nowym zleceniem, dotychczasową kartą zaopatrzenia 
comiesięcznego oraz dokumentem potwierdzającym 
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 potwier-
dzenie zlecenia i by wpisano na zlecenie oraz kartę za-
opatrzenia comiesięcznego kod uprawnienia dodatko-
wego (47DN lub 47ZN).

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

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 rozwiąza-
niach wspierających osoby o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2

3

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

•

•
•

Jak skorzystać z prawa do większej ilości 
sprzętu stomijnego?

Należy udać się do lekarza po nowe zlecenie, na którym 
lekarz wpisze zwiększoną liczbę sztuk. 
W przypadku sprzętu stomijnego należy wpisać wielo-
krotność 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 sto-
mijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pa-
sty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o wła-
ściwościach 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

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 mie-
siącu 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.

WAŻNE	PORADY

1
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Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

to higieniczne woreczki  
o delikatnym zapachu przeznaczone  
na zużyty sprzęt stomijny. Skład płynu,  
którym są nasączone, jest dobrany tak,  
aby neutralizował brzydkie zapachy. 
Brzoskwiniowy kolor woreczka maskuje  
zawartość i zapewnia dyskrecję użytkownikowi. 
Wielkość woreczka pozwala zmieścić zużyty 
woreczek stomijny oraz pozostałe akcesoria. 
Łatwo wiązane uszy szczelnie chronią  
zawartość przed wyciekiem.
Opakowanie wyposażone jest w szerokie 
zamknięcie wielokrotnego użytku, które ułatwia 
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ODTWARZAĆ 
CZY NIE ODTWARZAĆ
SŁÓW KILKA O LIKWIDACJI 
ILEOSTOMII

Tekst: Tomasz Banasiewicz

Znacznie rzadziej dochodzi do sytuacji, gdy wyłonienie 
stomii jest decyzją dotyczącą zaburzeń lub schorzeń prze-
wlekłych, jak na przykład rozległe przetoki okołoodbytnicze 
czy nietrzymanie stolca. Wtedy oczywiście stomia może być 
wyłoniona w określonym terminie, w trybie planowym.

We wszystkich jednak sytuacjach, zarówno nagłych, jak 
i planowych, wytworzenie stomii opiera się na poczuciu, 
iż bezpieczeństwo i jakość życia pacjenta będą lepsze ze 
stomią niż bez niej. Powikłania wczesne dotyczące stomii są 
stosunkowo rzadkie i relatywnie łatwe do opanowania dla 
chirurga i pielęgniarki stomijnej. Mówiąc bardzo obrazowo 
i upraszczając problem – wyłonienie stomii jest procedurą 
stosunkowo przewidywalną i bezpieczną, pozwalającą na 
uniknięcie groźnych powikłań lub poprawę jakości życia. 
A mówiąc jeszcze prościej – stomia i zdrowie lub brak stomii, 
ale ryzyko potencjalnie bardzo niebezpiecznych powikłań.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z decyzją o odtworzeniu 
ciągłości przewodu pokarmowego u chorego ze stomią. 

W takim przypadku wiemy dość dobrze, jak wygląda jego 
funkcjonowanie ze stomią, jaka jest jakość jego życia i cze-
go możemy oczekiwać w realnie określonej przyszłości przy 
zachowaniu stomii. Przewidywanie dotyczące przyszłych 
losów chorego po udanym zabiegu jest również w miarę 
możliwe – zazwyczaj wątpliwości dotyczą funkcji zwier-
aczy czy ryzyka nawrotu choroby pierwotnej, jednakże te  
potencjalne problemy są możliwe do określenia i nie niosą ze 
sobą dramatycznych konsekwencji dla chorego.

Problemy pojawiają się przy założeniu, iż dojść może do 
powikłań po próbie odtworzenia ciągłości przewodu pokar-
mowego, konieczności kolejnych zabiegów operacyjnych czy 
nawet tak poważnych zaburzeń, iż pojawia się zagrożenie ży-
cia pacjenta.

By rozważać kwestie związaną z zabiegiem operacyjnym 
mającym na celu odtworzenie ciągłości przewodu pokar-
mowego należy krótko doprecyzować pojęcia i sytuacje 
kliniczne, z którymi mamy do czynienia. Zależą one przede 
wszystkim od rodzaju wyłonionej stomii.

Stomia pętlowa (dwulufowa) to najczęściej wykonywany 
rodzaj stomii, gdy celem jej wytworzenia jest czasowe zabez-
pieczenie wykonanego zespolenia czy też zabezpieczenie 
przed oddawaniem stolca w sposób naturalny (na przykład 
w leczeniu przetok okołoodbytniczych). Wytworzenie tego 
rodzaju stomii nie wiąże się z całkowitym przecięciem jeli-
ta, a jedynie z jego „nacięciem” ponad powłokami brzucha. 
Jest to bardzo istotne przy zabiegu odtwórczym, albowiem 
odbywa się on tylko w okolicy stomii. Możliwe jest zeszycie 
„nacięcia” jelita po jego uprzednim odświeżeniu i przygoto-
waniu. Zaletą jest zachowanie części ściany jelita (i to części 
warunkującej jego ukrwienie), co znacznie zmniejsza ryzyko 
nieszczelności związanej z napięciem czy niedokrwieniem.  

Decyzja o wyłonieniu stomii jelitowej jest 
z pewnością jednym z ważnych, a nawet 

newralgicznych etapów operacji. Konieczność 
jej wytworzenia wynika z określonej sytuacji kli-
nicznej, warunków anatomicznych, posiłkowania 
się wytycznymi czy zaleceniami oraz oczywiście 
doświadczeniem chirurga. Wyłonienie stomii jest 
więc zazwyczaj procesem bardzo jasno określo-
nym w czasie – musi wydarzyć się to w trakcie 
zabiegu operacyjnego. Zdarza się oczywiście, że 
stomię wytwarza się po jakimś czasie od zabie-
gu pierwotnego, gdy dojdzie do zaburzeń go-
jenia czy powikłań pooperacyjnych, ale również 
wtedy jest to decyzja skutkująca niemal natych-
miastowym działaniem.
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Zdarza się, iż ze względu na zmiany zapalne okolicy „nacię-
cia” lub znaczne zrosty stomii z powłokami wycina się niew-
ielki fragment jelita z wycięciem miejsca uprzednio tworzące-
go stomię. Wykonywane jest wtedy zespolenie, jednakże 
nadal całość zabiegu dotyczy pętli, na której wyłoniona  
była stomia. Ten rodzaj zabiegu nazywamy zazwyczaj	 likwi-
dacją	stomii, jest to zabieg z definicji mniej obciążający, oby-
dwa fragmenty jelita (przed i za stomią) są dostępne i jed-
noznaczne w lokalizacji.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy u pacjenta wyłoniono stomię 
końcową (jednolufową). W tym przypadku tylko jeden frag-
ment jelita, czyli ten tworzący stomię, jest łatwy w lokalizac-
ji i dostępie. Fragment wyłączony z pasażu (tzw. dystalny), 
pozostawiony w jamie brzusznej wymaga jego zlokalizowania 
i odpowiedniego przygotowania. Czasem, gdy pozostawiony 
odcinek jest stosunkowo długi a w jamie brzusznej nie było 
cech zapalenia, znalezienie tego fragmentu i jego przygot-
owanie do zespolenia jest stosunkowo proste, często jednak 
pozostawiony kikut (jak często nazywany jest ten odcinek) 
jest wtopiony w tkanki, związany z przylegającymi narządami 
i jego lokalizacja a zwłaszcza preparowanie nie jest proste. 

Celem przywrócenia pasażu stolca naturalną drogą należy 
dokonać zespolenia dwóch zazwyczaj odległych od siebie 
części jelita, zabieg ten nazywany jest odtworzeniem	ciągłoś-
ci	przewodu	pokarmowego. W opinii doświadczonych chiru-
rgów zabieg ten jest, ze względu na liczne zrosty, zaburzoną 
anatomię, trudności w preparowaniu trudniejszy niż tzw. 
pierwotna resekcja i jednoczasowe zespolenie.

Obydwa rodzaje zabiegów, to jest likwidacja stomii i od-
tworzenie ciągłości przewodu pokarmowego, obarczone są 
ryzykiem poważnych powikłań, choć jest ono większe przy 
odtwarzaniu ciągłości przewodu pokarmowego. Należy 
pamiętać, rozważając rozległość zabiegu, iż zazwyczaj od-
twarzanie ciągłości jest zabiegiem dłuższym i bardziej ob-
ciążającym dla chorego (na przykład większe ryzyko utraty 
krwi) niż likwidacja stomii pętlowej.

Rozważając kwestię zawartą w tytule, a więc: odtwarzać 
czy nie odtwarzać ciągłości przewodu pokarmowego, jest 
rzeczą oczywistą, iż większość pacjentów będzie dążyć do 
przywrócenia fizjologicznego pasażu treści jelitowej i natural-
nego sposobu oddawania stolca. Decyzje takie, czasem skła-
niające do przyspieszenia zabiegu likwidacji stomii lub od-
tworzenia ciągłości przewodu pokarmowego, wynikać mogą 
również z zaburzeń metabolicznych, na przykład przy ileos-
tomii z dużym wydzielaniem i powtarzającymi się stanami 
odwodnienia. Innym wskazaniem są trudne do zaopatrze-

nia przepukliny okołostomijne u pacjentów, 
u których możliwe jest odtworzenie ciągłości 
przewodu pokarmowego. 

W sytuacjach powyższych możliwe jest 
przywrócenie ciągłości przewodu pokar-
mowego, jednakże niezwykle ważne jest 
wcześniejsze wykonanie badań kontrolnych 
mających na celu:

• ocenę drożności odcinka wyłączo-
nego pasażu, to znaczy sprawdzenie, czy 
stolec może swobodnie przechodzić przez 
ten fragment przewodu pokarmowego;

• ocenę zwieraczy pod kątem ich 
wydolności, aby zweryfikować, czy po za-
biegu chory będzie stanie utrzymać stolec 
i gazy;

• upewnienie się, czy nie ma 
wykładników aktywnej choroby zasadniczej, 
na przykład choroby nowotworowej albo 
choroby zapalnej jelita;

• ocenę stanu ogólnego chorego 
pod kątem bezpieczeństwa i możliwości wykonania za-
biegu.

Dopiero po wykonaniu tych badań, czasem poszerzonych 
o badania dodatkowe, jak na przykład urografia (ocena 
drożności i lokalizacji moczowodów) czy badanie gineko-
logiczne, możliwe jest rozważenie likwidacji stomii albo od-
tworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.

Istnieje wiele sytuacji klinicznych, w których decyzja 
o przywróceniu naturalnej ciągłości przewodu pokarmowe-
go jest bardzo trudna i niejednoznaczna. U wielu chorych, jak 
wspomniano powyżej, zabieg operacyjny może być związa-
ny z wysokim ryzykiem powikłań ogólnoustrojowych. Ich 
stabilny, często satysfakcjonujący poziom życia może ulec 
znacznemu pogorszeniu, w skrajnych przypadkach powikła-
nia mogą być niestety przyczyną zgonu pacjenta. Zdarza się 
również, że presja chorych do likwidacji stomii wynika z kło-
potów z jej zaopatrzeniem i „awariami” w najmniej spodzie-
wanych momentach. Profesjonalna porada, staranny dobór 
sprzętu stomijnego czy poprawa stanu skóry wokół stomii 
mogą okazać się działaniem zupełnie wystarczającym, by 
chory uznał swoje codzienne funkcjonowanie za całkowicie 
akceptowalne.

Kolejnym ważnym czynnikiem mogącym wpływać na de-
cyzję, by nie odtwarzać ciągłości przewodu pokarmowego, 
jest czynność zwieraczy, u osób starszych często o znacznie 
ograniczonej wydolności. Zabieg operacyjny może okazać 
się dla nich zamianą drobnych uciążliwości związanych ze 
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stomią na bardzo istotne pogorszenie jakości życia. Zdarza 
się, że chorzy ci szybko dochodzą do wniosku, że zdecydowa-
nie lepiej funkcjonowało im się ze stomią. To właśnie ta duża 
niepewność co do losów chorego po zabiegu, szczególnie 

PODSUMOWANIE
W przypadku trudnych decyzyjnie operacji odtworzenia 
ciągłości przewodu pokarmowego należy zawsze starannie 
przedyskutować z chorym możliwe konsekwencje i powikła-
nia, chory nie powinien decydować się na operację, gdy ocze-
kuje wyłącznie „uwolnienia” go od stomii, ale wtedy, gdy świ-
adomie akceptuje ryzyko związane z takim zabiegiem. Dobrze 
jest, podejmując tę dyskusję, określić poziom czy etap oper-
acji, jaki chory jest w stanie zaakceptować. Niektórzy, zdeter-
minowani chorzy, akceptują nawet wysokie ryzyko powikłań 
przy zaawansowanych próbach połączenia przewodu pokar-

odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego, jest często 
główną przyczyną rozważań – zostawić coś, co nie jest może 
ideałem, ale daje możliwość życia na akceptowalnym pozi-
omie, czy zagrać w „rosyjską ruletkę” i być może poprawić 
swoją jakość życia, być może jednak otworzyć puszkę Pandory.

mowego, inni natomiast nie widzą sensu podejmowania tak 
dużego ryzyka i proszą o zaniechanie rozległego zabiegu, 
jeśli po otwarciu jamy brzusznej stwierdzi się liczne zrosty, 
zmiany zapalne itd. i dalsze preparowanie wiązać się będzie 
z dużym ryzykiem uszkodzenia jelita bądź krwawienia. Warto 
pamiętać, iż cel leczenia nie powinien być definiowany przez 
stomię lub jej brak a przez umożliwienie choremu jak na-
jdłuższego życia w jak najlepszej kondycji – czasem udaje się 
to bez stomii, czasem jest ona w tym celu niezbędna.

Na zakończenie kilka całkowicie subiektywnych 
przemyśleń, związanych z decyzją „odtwarzać czy 
nie odtwarzać”, które oczywiście w żadne spo-
sób nie wyczerpują problemu, ani też nie próbu-
ją sprawiać wrażenia zaleceń. Kolejność punktów 
nie wynika z próby oceny ich ważności.

CIĄGŁOŚĆ	PRZEWODU	POKARMOWEGO	
MOŻNA	ODTWARZAĆ	GDY:

• chory tego chce i nie ma znaczących przeciwskazań do 
przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego;

• stomia była wykonana z założenia jako czasowe odbar-
czenie zespolenia lub jako wyłączenie dystalnego odcin-
ka przewodu pokarmowego;

• stan ogólny chorego jest wystarczająco dobry, jakość jego 
życia po likwidacji stomii może się znacząco poprawić;

• zaburzenia metaboliczne lub problemy związane ze sto-
mią znacznie pogarszają jakość życia chorego, likwidacja 
stomii czy też odtworzenie ciągłości przewodu pokarmo-
wego są realnym sposobem rozwiązania tego problemu.

NAD	ODTWORZENIEM	PRZEWODU	
POKARMOWEGO	NALEŻY	SIĘ	MOCNO	

ZASTANOWIĆ	GDY:
• stan ogólny pacjenta wskazuje na zwiększone ryzyko  

zabiegu operacyjnego;

• po poprzednim zabiegu lub zabiegach chory długo wra-
cał do zdrowia, obecne były zaburzenia gojenia czy inne 
powikłania;

• nie mamy jasnych danych dotyczących poprzednich  
zabiegów operacyjnych (brak dokumentacji, zdawkowe 
opisy);

• jakość życia chorego ze stomią jest bardzo dobra a jej 
likwidacja tylko w niewielkim stopniu może ją poprawić;

• czynność dolnego odcinka przewodu pokarmowego, 
przede wszystkim aparatu zwieraczowego nie daje wy-
starczającej gwarancji prawidłowej funkcji pooperacyjnej.

NIE	POWINNO	SIĘ	ODTWARZAĆ	CIĄGŁOŚCI	
PRZEWODU	POKARMOWEGO,	GDY

• funkcja zwieraczy jest nieodwracalnie uszkodzona;

• minęło zbyt mało czasu od zabiegu pierwotnego – kry-
teria czasowe są to dość subiektywne i zróżnicowane, 
od krótkich kilku tygodni przy likwidacji stomii pętlowej 
do roku lub dłużej, gdy przyczyną wyłonienia stomii były 
ciężkie zakażenia śródbrzuszne z powikłaniami, na przy-
kład z przetoką;

• ryzyko zabiegu operacyjnego jest bardzo duże (na przy-
kład chorzy obciążeni kardiologicznie po wszczepie 
stentów) a jakość życia ze stomią wystarczająco dobra;

• chory ze stomią funkcjonuje zdecydowanie lepiej niż 
wcześniej bez niej, nie ma zaś pewności, czy nie dojdzie 
do nawrotu dolegliwości;

• badania dodatkowe wykazały brak drożności wyłączone-
go odcinka lub inne odchylenia sugerujące złą funkcję 
przewodu pokarmowego po odtworzeniu ciągłości bądź 
likwidacji stomii;

• chory tego nie chce i akceptuje swoją sytuację życiową 
ze stomią (zdarza się presja rodziny, by pacjent „pozbył” 
się stomii, on natomiast bardzo obawia się zabiegu i jego 
konsekwencji). ■
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PROFILAKTYKA PRZEPUKLINY 
BRZUSZNEJ PO ZABIEGACH 
OPERACYJNYCH

wewnątrztkankowe, u każdego człowieka przebiega w spo-
sób indywidualny. Przepukliny mogą tworzyć się już bezpo-
średnio po zabiegu operacyjnym, jak i po upływie nawet kilku 
miesięcy lub lat od operacji. Okresem wzmożonego ryzyka 
jest okres pierwszych sześciu miesięcy od wykonanego pier-
wotnie zabiegu. W związku z tym zalecana jest profilaktyka 
przeciwprzepuklinowa oraz stała kontrola lekarska. Do czyn-
ników zwiększających wystąpienie opisywanego powikłania 
możemy zaliczyć również zakażenia rany, rodzaj cięcia, typ 
szwu, rodzaj materiału szewnego. Długie, podłużne cięcia 
chirurgiczne, szczególnie po zabiegach u pacjentów niedo-
żywionych, jak również u pacjentów z chorobami nowotworo-
wymi, usposabiają do wytworzenia się przepukliny.

Szczególną grupą ryzyka są osoby z nadwagą. Prawidłowa 
waga ciała sprawia, że tkanki nie rozciągają się nadmiernie. 
U otyłych pacjentów tkanki są słabe i mało spręzyste, dla-
tego znika naturalna barira przeciwprzepuklinowa. Mecha-
niczne obciążenia dodatkowo narażają osłabione struktury 
wewnątrztkankowe. Przeciążone jelita rozpychają się w coraz 
większym stopniu, zwiększając w ten sposób potrzebną dla 
nich przestrzeń. Wytworzone ciśnienie w jamie brzusznej po-
woduje rozciąganie powłok brzusznych, a powiększone jelita 
znajdują potrzebne dla siebie miejsce. 

Znaczącym aspektem tworzenia się przepuklin są czynni-
ki ogólnoustrojowe. Współistniejące choroby takie jak np. 
cukrzyca, niedobór białka w diecie czy długotrwałe przyj-
mowanie leków sterydowych (np. leki z grupy glikokortyko-
steroidów) mają kolosalny wpływ na proces gojenia się rany. 
Zaburzenia metaboliczne stanowią poważny czynnik upośle-
dzający prawidłowy zrost tkanek. Dlatego też źle odżywiona 
tkanka staje się słabsza i mniej podatna na bodźce mecha-
niczne, jakie na co dzień dostarczamy organizmowi. Wśród 
czynników predysponujących do powstania przepukliny 

Tekst: Katarzyna Kapturkiewicz

Ze względu na wiele rodzajów przepuklin, trudno podać 
jej jednolitą definicję. W jednej z wielu przepuklina określana 
jest jako stan, w którym dochodzi do uwypuklenia jakiegoś 
narządu, tkanki, w całości lub częściowo poza swoje prawi-
dłowe oraz anatomiczne położenie. W skrócie, można po-
wiedzieć, że jest to sytuacja, w której narząd lub jego część 
wychodzi poza jamę ciała, w miejsce w którym ten narząd nie 
powinien się znajdować.

Większość z nas myśląc o przepuklinie, utożsamia ją jed-
noznacznie z przepukliną pachwinową. Powodem tego ro-
zumowania jest najczęstsze występowanie tej przepukliny  
w społeczeństwie. Granica ta waha się pomiędzy 60 a 70%.

Jednak, jak pokazują statystyki, niemały odsetek przepu-
klin brzusznych stanowią coraz częściej przepukliny poopera-
cyjne. W dobie szybkiej diagnostyki, wczesnym wykrywaniu 
różnorodnych schorzeń liczba osób z tego rodzaju powi-
kłaniami wciąż wzrasta. Dotyczy to zarazem osób młodych, 
jak i starszych. Związane jest to przede wszystkim z możli-
wościami leczenia operacyjnego już w początkowej fazie 
rozwoju choroby. Oczywisty jest fakt, że ryzyko opisywane-
go powikłania wzrasta wraz z rozległością wykonywanego 
zabiegu. Jednak należy mieć na uwadze, iż każda przebyta 
operacja chirurgiczna w obrębie jamy brzusznej predyspo-
nuje w znacznym stopniu do pojawienia się przepukliny po-
operacyjnej. W dużej mierze punktem wyjścia może stać się 
powstała blizna w okolicach pola operacyjnego, w wyniku 
przeprowadzonej laparotomii. Bliznowata tkanka jest zdecy-
dowanie mniej wytrzymała, niż bardziej elastyczna, nieuszko-
dzona tkanka zdrowa. Regeneracja i proces gojenia się bli-
zny zależy to od wielu czynników osobniczych. Przepukliny 
brzuszne w bliźnie pooperacyjnej są wynikiem rozejścia się 
warstw mięśniowo-powięziowych powłok brzusznych. Okres 
w procesie gojenia, podczas którego zachodzą przemiany 

Każdy zabieg chirurgiczny jest zagrożony ryzykiem w postaci powikłań pooperacyjnych, czy to 
w okresie początkowym, czy bardziej odległym. W praktyce zauważono, że pewien odsetek pa-

cjentów pomimo przestrzegania zalecanych wskazówek jest obarczonych w mniejszym, bądź większym 
stopniu, występowaniem komplikacji w okresie pooperacyjnym. Często są to powikłania z przyczyn nie-
zależnych od nas samych. Jedną z wielu nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonego zabiegu  
jest pojawienie się przepukliny pooperacyjnej. Bagatelizowanie przez wiele osób jej objawów, może 
w konsekwencji prowadzić do martwicy jelit, a nawet stanu zagrożenia życia. W związku z tym pamiętaj-
my, aby nie zwlekać z wizytą u specjalisty, jeśli zauważymy niepokojące nas zmiany. Wczesne wykrycie 
pierwszych objawów oraz ich stałe monitorowanie, pozwoli uniknąć następstw nieleczonej przepukliny. 
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pooperacyjnej należy wymienić również wiek i płeć chore-
go oraz liczne porody. Tendencja wzrostowa dotyczy także 
osób pracujących fizycznie narażonych na przeciążenia, ast-
matyków, a także chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, 
u których dodatnie ciśnienie w jamie brzusznej wzrasta w mo-
mencie włączenia tłoczni jamy brzusznej. Śmiech, kaszel.

Ból i dyskomfort z charakterystycznym promieniowaniem 
to jeden z pierwszych symptomów, z jakim najczęściej pa-
cjent zgłasza się do lekarza. Zanim jednak 
się on pojawi, pierwsze objawy przepukli-
ny można wykryć już podczas rutynowej 
kontroli, w trakcie badania fizykalnego. 
Potwierdzeniem tworzenia się przepukli-
ny jest dobrze widoczny i wyczuwalny gu-
zek w okolicy miejsca operacyjnego. Na 
początku może on zostać zbagatelizowa-
ny. Z czasem jednak potrafi przybrać na 
tyle duże rozmiary, iż jedyną formą lecze-
nia okazuje się zabieg operacyjny. Szcze-
gólnym przypadkiem jest sytuacja, w któ-
rej dochodzi do uwięźnięcia przepukliny. 
Charakterystyczne objawy niedrożności 
mechanicznej przewodu pokarmowego 
w postaci wymiotów i nudności poja-
wiają się natychmiastowo. W zależności 
od poziomu, na jakim niedrożność się 
znajduje, objawy mogą przybierać róż-
ne nasilenie. Pojawienie się bólu brzucha 
o charakterze kolkowym jest zazwyczaj 
spowodowane  nadmiernym rozdęciem 
jelit. Przyczyną nagłego wzrost obwodu 
brzucha jest najczęściej zatrzymanie stol-
ca oraz gazów. Zaniedbanie i nieleczenie 
istniejących objawów z czasem pogarsza 
stan chorego. Dodatkowo pojawienie się 
gorączki oraz zlewnych potów daje podstawy, aby podejrze-
wać istniejący wstrząs septyczny. W związku z tym nie baga-
telizujmy pierwszych zauważonych objawów. Ich przedłużone 
w czasie występowanie może prowadzić nawet do bezpo-
średniego zagrożenia życia.

Problem powstawania przepuklin w dzisiejszej dobie jest 
bardzo aktualny. Jest to przykry problem zarówno dla opero-
wanego, jak i dla chirurga. Należy mieć na uwadze, iż każda 
grupa osób narażona jest na powstawanie wyżej opisanego 
powikłania. Przede wszystkim osoby z wrodzonym osłabie-
niem tkanek w okolicy operowanej, jak i osoby z wyłonio-
ną stomią są bardziej podatne na tworzenie się przepuklin. 
Duże naprężenia w okolicy jamy brzusznej spowodowane 
czynnościami dnia codziennego stanowią szczególne zagro-
żenie. Przewlekłe zaparcia, w trakcie których dochodzi do 
wytworzenia się nadmiernego ciśnienia, mogą spowodować 
mechaniczne uszkodzenie powłok brzusznych. Długo utrzy-
mujący się kaszel u osób z dolegliwościami oddechowymi, 
osłabia w znacznym stopniu naruszone w wyniku zabiegu 
operacyjnego struktury tkankowe. Dlatego też już w począt-
kowym okresie pooperacyjnym należy wprowadzać profilak-
tykę przeciwprzepuklinową, której zaleceniem jest ograni-
czenie w ciągu kilku tygodni po operacji aktywności fizycznej 
i dźwigania ciężarów. Prawidłowe sposoby zmiany pozycji, 
tak często zapominane przez pacjentów, posiadają kolosal-
ny wpływ na zmniejszenie wytwarzanego w jamie brzusznej 
ciśnienia. Zbyt duże naprężenia wykonywane w trakcie prze-

mieszczania się z łóżka, krzesła, czy pozycji kucnych, mogą 
stać się jedną z przyczyn powstawania nabytych przepuklin. 
W związku z tym nie zapominajmy, iż nie tylko w początkowy 
okresie pooperacyjnym, ale i późniejszym powinniśmy zwra-
cać szczególną uwagę na profilaktykę przeciwprzepuklinową. 
Polecane przez lekarzy i rehabilitantów pasy brzuszne prze-
ciwprzepuklinowe stanowią ważny element profilaktyki. Za-
kładane w pozycji leżącej, przed wstaniem z łóżka, zabezpie-
czają naruszone w trakcie zabiegu tkanki przed nadmiernym 

rozciąganiem i nieprężeniami. Powinny być one stosowane 
przede wszystkim przez osoby otyłe, cierpiące na zaparcia, 
przewlekłe schorzenia oskrzelowo-płucne oraz przez męż-
czyzn mających problemy z oddawaniem moczu z powodu 
przerostu gruczołu krokowego. Grupą szczególnie narażoną 
na powikłania w postaci przepuklin są pacjenci wykonują-
cy pracę fizyczną. Podnoszenie i dźwiganie ciężarów, nagłe 
zmiany pozycji  wymagające natychmiastowego uruchomie-
nia tłoczni jamy brzusznej nie są obojętne dla tkanek osła-
bionych w wyniku zabiegu chirurgicznego. Wskazaniem do 
noszenia pasów przepuklinowych jest również wyniszczenie 
organizmu z dodatkowo obniżonym poziomem białka, co 
może w konsekwencji utrudniać  proces prawidłowego goje-
nia się ranu pooperacyjnej i grozi wystąpieniem przepukliny 
pooperacyjnej. Pamiętajmy, że pasy przepuklinowe zmniej-
szają ryzyko wystąpienia przepukliny brzusznej, ale nie za-
bezpieczają przed powiększeniem się przepukliny już istnie-
jącej. Mogą być stosowane także u pacjentów po operacjach 
brzusznych, jako forma profilaktyki w miejscu blizny. Pamię-
tajmy, że elastyczność materiału jest ograniczona i w wyniku 
codziennego użytkowania właściwości takiego pasa ulegają 
stopniowemu pogorszeniu. W związku z tym jest ważne, aby 
pas wymieniać co 3-6 miesięcy. ■
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Konieczność posiadania przy sobie za-
pasowego sprzętu stomijnego może przy-
sporzyć stomikom kłopotliwych sytuacji. 
W wielu z nich niezbędne jest poinformo-
wanie 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, or-
ganizatorzy kampanii mają na myśli kontrole 
celne, graniczne, odprawy lotnicze, ale także 
chwile, kiedy konieczna jest zmiana sprzę-
tu stomijnego. W ostatniej sytuacji uzasad-
niona powinna być możliwość skorzystania  
z miejsca do parkowania dla osób niepeł-
nosprawnych czy pomieszczenia dla matki 
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość 
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.

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

Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest 
bardzo potrzebna. Z własnego doświadczenia 
mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze nie są 
dla stomików przyjemne. Kiedy leciałam samo-
lotem do Turcji, podczas odprawy kontrolerka 
wymacała ręką mój woreczek. Mimo deklara-
cji, że jestem stomikiem, zostałam zaproszo-
na na osobistą rewizję. Kiedy zobaczyłam, że 
oczy pozostałych oczekujących są skierowane 
na mnie, poczułam się jak przestępca, szcze-
gólnie, że prowadziły mnie dwie panie. Mu-
siałam się rozebrać i pokazać woreczek. Do-
piero, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić,  
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać, 
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak słowa 
przepraszam. Nie wstydzę się swojej stomii, 

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

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

Ze względu na specyfikę pielęgnacji sto-
mii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą od-
powiednią ilość sprzętu na pokład samolotu, 
w ramach bagażu podręcznego, aby mieć 
możliwość wymiany woreczka stomijnego 
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, zapin-
ki, klipsy do systemu otwartych worków, pas 
stomijny – mogący zawierać metalowe części, 
a także kosmetyki do pielęgnacji stomii, któ-
re mogą występować w sprayu. – komentuje 
Agnieszka Wołowicz, pielęgniarka stomijna.

Karta stomika ma wygodny format, dzięki 
czemu z łatwością można nosić ją w portfelu 
czy kieszeni. Do karty dołączane jest zaświad-
czenie medyczne, z którym stomik musi udać 
się do lekarza prowadzącego (lekarza POZ), 
w celu poświadczenia przez niego faktu wy-
łonienia stomii. Podpis oraz pieczątka odpo-
wiedniego organu medycznego są warunkiem 
ważności zaświadczenia oraz potwierdzają za-
sadność korzystania z karty stomika.

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

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

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

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

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

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

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

• disposable gloves and paper towels 

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

ENG

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

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

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

• gants jetables et serviettes en papier

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

FR

ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

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

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

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

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

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

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

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

Z poważaniem,

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

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

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

Polskie Towarzystwo Stomijne

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



„Oglądanie własnego żołądka od środka, okiem kamery 
o kolistej soczewce, to niezwykłe doświadczenie. Krajobraz 
tam na dole jest mięsisty i egzotyczny, a do tego pulsuje i sta-
le się porusza. Zapamiętałem, że był też różowy i roztętnio-
ny, pełen soków i miękkiej tkanki. Kiedy żołądek jest pusty, 
błona śluzowa, która pokrywa jego wnętrze, unosi się i marsz-
czy. Przypominała mi powierzchnię Marsa, tylko była bardziej 
oślizgła i znacznie bardziej ruchoma. (...) W jelicie było mrocz-
nie, wokół pływały kawałki częściowo strawionego jedzenia. 
W przeciwieństwie do względnie gładkiej powierzchni żołądka 
ta część jelita pokryta jest milionami kosmków, małych wypu-
stek w kształcie palców, które nadają jej wygląd puszystego 
ręcznika. Ich celem jest zwiększenie powierzchni jelit, a co za 
tym idzie – obszaru służącego wchłanianiu składników od-
żywczych. Przypomniała mi się niedawna wycieczka, podczas 
której nurkowałem w zatoce pełnej wodorostów”1. Ten malow-
niczy opis podróży do wnętrza własnego przewodu pokarmo-
wego znaleźć można w wydanej niedawno po polsku książce 
Jelita wiedzą lepiej. Jak zrewolucjonizować sposób odżywiania 
i zmienić od wewnątrz swoje ciało. Jej autor, Michael Mosley, 
brytyjski lekarz, prezenter BBC i autor programów popularno-
naukowych, znany jest z eksperymentowania na własnym or-
ganizmie. Do celów programu połknął miniaturową, niespeł-

na centymetrową kamerę, by wraz z widownią zgromadzoną 
w Muzeum Nauki w Londynie obserwować, jak pokonuje ona 
drogę w jego przewodzie pokarmowym. Za drugim razem po-
kazał, jak w jego jelitach rozwija się tasiemiec, którego larwy 
połknął kilka tygodni wcześniej (na szczęście, po dokonanej 
obserwacji pozbył się obiektu badań, zażywając środek prze-
ciwpasożytniczy!). Mosley tak tłumaczy swoją motywację: 
„Mikrobiom w jelitach składa się głównie z bakterii, są tam też 
jednak grzyby, wirusy i proste, prymitywne zwierzęta, np. pier-
wotniaki. Razem tworzą cudownie złożony ekosystem. Właśnie 
te stworzenia najbardziej chciałem poznać”. 

Strach	przed	kolonoskopią	
„Kamera przypominała rozmiarem dużą tabletkę. Biorąc 

pod uwagę fakt, że znajdował się w niej ekwiwalent ekipy  
filmowej – w tym także światła i cały sprzęt – była imponująco 
mała. Takiego sprzętu używają zwykle gastroenterolodzy, by 
mieć wgląd w te części ciała pacjentów, do których nie da się 
dotrzeć kolonoskopem”, notuje brytyjski lekarz. Jego ekspe-
ryment pokazuje, jak w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwinę-
ła się technologia, służąca diagnostyce naszego organizmu, 
a szczególnie trudno dostępnych części układu pokarmowe-
go, np. jelita cienkiego. 

Kamerki wielkości pigułki, które po połknięciu filmują podróż po naszym układzie pokar-
mowym, czy specjalny pas z rejestratorami dźwięków, podsłuchującymi odgłosy jelit, na  
których podstawie określa się, czy pacjent cierpi na zespół jelita drażliwego – to tylko nie-
które z najnowszych narzędzi diagnostycznych, jakie w niedalekiej przyszłości mogą zastą-
pić kolonoskopię. 

Tekst: 
Michał Fiedorowicz 

Tekst: 
Adam Dziki

SZPIEDZY 
JELIT 

31

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (14) / 2018



Katalog narzędzi diagnostycz-
nych, jakimi do tej pory dyspo-
nowała współczesna medycyna 
w badaniu zaburzeń jelitowych, był 
dość ograniczony. Lekarz pierw-
szego kontaktu mógł wykonać 
standardowe badanie kału i bada-
nie per rectum, z którego pomocą 
można wyczuć wiele zmian w je-
licie, m.in. hemoroidy, szczeliny, 
guzy czy polipy – niestety tylko 
w zasięgu palca. Dalsza diagnosty-
ka oznaczała konieczność badania 
endoskopowego – najczęściej 
kolonoskopii. Badanie to polega 
na wprowadzeniu do odbytu pa-
cjenta elastycznej rurki z kamerą 
i wyświetlenia rejestrowanego 
przez nią obrazu na monitorze. To 
bardzo użyteczne badanie, które 
pozwala na wykrycie zmian zapal-
nych, pęknięć, uchyłków, polipów 
i guzów. Umożliwia też pobranie 
tkanek jelita do badań bakterio-
logicznych i histopatologicznych 
oraz wykonanie niektórych za-
biegów (np. leczenie krwawień, 
wycinanie polipów). Niestety, ze 
względu na dyskomfort, jaki może 
powodować kolonoskopia (znie-
czulenie podczas badania nie 
wchodzi w skład standardowej 
procedury refundowanej z NFZ, a przygotowanie do bada-
nia wymaga m.in. kilkudniowej diety płynnej i zastosowania 
środków przeczyszczających), wielu pacjentów, mimo wska-
zań, boi się tego zabiegu i z niego rezygnuje. Potwierdziły 
to wyniki badania zespołu naukowców z Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego opublikowane w 2017 roku w periodyku 
„Gastroenterologia Kliniczna”. Badanie objęło 505 uczestni-
ków Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego – kobiety i mężczyzn w wieku 
50-65 lat, których zaproszono na bezpłatne kolonoskopowe 
badania profilaktyczne. Mimo iż zdecydowana większość (89 
proc.) ankietowanych przez gdańskich naukowców przyznała, 
że dotarła do nich informacja o programie, zaledwie 10 proc. 
w momencie przeprowadzenia ankiety poddała się badaniu, 
a 51 proc. deklarowało chęć zgłoszenia się na profilaktyczną 
kolonoskopię (łącznie na badanie zgłasza się 20 proc. zapro-
szonych). Jako powód rezygnacji z badania ankietowani naj-
częściej wymieniali lęk przed bólem (32 proc.), skrępowanie 
formą badania; bali się też (sic!) wykrycia nowotworu.

Z	kamerą	wśród	bakterii	
Naukowcy od lat pracowali nad metodami, które mogłyby 

zastąpić lub wspomóc obecnie dostępne metody diagno-
styczne. Badania endoskopowe nie pozwalały bowiem na 
zbadanie całości przewodu pokarmowego – dokładne zba-
danie jelita cienkiego nie było możliwe z powodu jego dłu-
gości (5–7 m) i licznych zakrętów (pętli jelita) uniemożliwia-
jących wprowadzenie endoskopu. Jednym z kierunków była 
tzw. endoskopia kapsułkowa (zdalne obrazowanie przewodu 

pokarmowego za pomocą kapsułek z kamerą i nadajnikiem), 
której pomysłodawcą był izraelski inżynier Gavriel Iddan. 
W 1996 roku Paul Swain z Wielkiej Brytanii przeprowadził na 
zwierzętach badania prototypem kapsułki endoskopowej, 
a już pięć lat później amerykańska Agencja Żywności i Leków 
zatwierdziła endoskopię kapsułkową jako nową metodę ba-
dania jelita cienkiego. Obecnie na rynku jest dostępnych kil-
ka wersji tego produktu: PillCam i jej nowsza wersja PillCam 
Colon 2 (wyposażona w dwa obiektywy, mająca możliwość 
dwukierunkowej komunikacji z rejestratorem, co pozwala na 
zdalną kontrolę aktywności kapsułki w zależności od jej loka-
lizacji, wykonuje do 35 cyfrowych zdjęć na sekundę). Na czym 
polega badanie? Kapsułka (o wymiarach 11 x 31 mm), taka 
sama, jaką połknął Michael Mosley, mimo swoich niewielkich 
rozmiarów we wnętrzu kryje miniaturową cyfrową kamerę, 
baterie, źródło światła, a także nadajnik, który przekazuje in-
formacje do rejestratora z systemem anten przymocowane-
go do brzucha pacjenta. W przeddzień badania obowiązuje 
półpłynna dieta, a na badanie pacjent zgłasza się na czczo. 
Po połknięciu kapsułka przemieszcza się w przewodzie po-
karmowym, a następnie jest wydalana w sposób naturalny, co 
trwa średnio 10 godzin, a pacjent może w tym czasie wyko-
nywać normalne codzienne czynności (należy jedynie unikać 
wzmożonego wysiłku). Efekt pracy kamery – kilkanaście ty-
sięcy zdjęć – jest następnie oceniany przez lekarza. Metoda, 
choć bezbolesna i bezinwazyjna, ma swoje wady: nie pozwa-
la na pobranie do badania histopatologicznego wycinków 
tkanek z zaobserwowanych podejrzanych zmian. Ponadto 
badanie jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta stwierdzono 
zmiany przewężeniowe przewodu pokarmowego, ma roz-
rusznik serca lub jest w ciąży. Poza tym jest to wciąż metoda 
kosztowna (ok. 2,5-4 tys. zł) i wymagająca sporych nakładów 
pracy ze strony diagnosty. Koszty mogłoby zmniejszyć m.in. 
ograniczenie czasu trwania procedury diagnostycznej – od 
niedawna na rynku dostępna jest kapsułka OMOM, którą 
można za pomocą pilota dezaktywować w miejscach mniej 
interesujących i ponownie aktywować w miejscach istotnych 
– dzięki temu materiału do analizy jest mniej. Nad podobnym 
rozwiązaniem pracuje w ramach grantu Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju gdańska firma CTAdventure we współ-
pracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Ich produkt jest oparty na pio-
nierskiej technologii analizy filmów endoskopowych z funk-
cjami automatycznej detekcji i zliczania zmian chorobowych, 
archiwizacji obrazów rozpoznanych zmian, a mówiąc prościej 
– ma on analizować zapis kamerki i wskazywać te miejsca, 
którym lekarz powinien się przyjrzeć. Dzięki GastroView czas 
analizy nagrań ma skrócić się o ponad dwie trzecie, a koszt 
badania zmniejszyć nawet o połowę. 

Wirtualna	kolonoskopia	
W ostatnich latach rozwinęły się także metody obrazowa-

nia światła jelit wykorzystujące tomografię komputerową lub 
rezonans magnetyczny. Wirtualna kolonoskopia (VC, virtual 
colonoscopy) to metoda polegająca na utworzeniu trójwy-
miarowego modelu jelita grubego od odbytnicy aż do kąt-
nicy przy użyciu obrazów uzyskanych za pomocą tomografii 
komputerowej lub rezonansu magnetycznego. VC jest bada-
niem coraz częściej stosowanym w diagnostyce chorób jelita 
grubego – szczególnie u osób z podejrzeniem nowotworu 
jelita grubego – oraz w skriningu raka jelita grubego. Liczne 
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badania potwierdziły skuteczność tej metody w wykrywaniu 
polipów jelita grubego ≥6 mm, a jest ona podobna do stan-
dardowej kolonoskopii. VC zaleca się na przykład pacjentom 
z cukrzycą, którzy mogą źle znosić dietę konieczną przed wy-
konaniem kolonoskopii. Wirtualna kolonoskopia jest metodą 
mało inwazyjną i, jak pokazują badania, wielu pacjentów woli 
się poddać temu badaniu niż standardowej kolonoskopii. 

Podsłuch	jelit	
Nad inną – jeszcze mniej inwazyjną metodą diagnostyki  

jelit  – pracuje zespół prof. Barry’ego Marshalla, dyrektora 
Marshall Centre for Infectious Diseases Research and Tra-
ining na University of Western Australia. Marshall jest znaną 
postacią w świecie nauki – w 2005 roku wspólnie z Robinem 
Warrenem został laureatem Nagrody Nobla z dziedziny fizjo-
logii i medycyny za udowodnienie, że bakterie Helicobacter 
pylori są odpowiedzialne za stany zapalne żołądka oraz cho-

robę wrzodową żołądka i dwunastnicy, a ich odkrycie po-
zwoliło na skuteczne leczenie tych przypadłości za pomocą 
antybiotyków. Przez lata winą za wrzody żołądka obarczano 
stres, który miał prowadzić do nadprodukcji kwasów. „Jed-
nak w Perth w zachodniej Australii była dwójka lekarzy, któ-
rzy przekonywali, że w większości przypadków pojawienie 
się wrzodów wynika z zakażenia nieznaną wcześniej bakterią, 
którą nazwali Helicobacter pylori. Aby dowieść swojej racji, 
w 1984 roku jeden z tych naukowców, doktor Barry Marshall, 
przyrządził sobie fiolkę napoju z bakterią Helicobacter i wypił 
do dna. Kilka dni później zaczął wymiotować. Poddał się en-
doskopii. Wycięto próbki dotkniętej stanem zapalnym błony 
śluzowej. Gdy je zbadano, okazało się, że żołądek zasiedlił 
Helicobacter. Żona Barry’ego, Robin, zmartwiona, że mąż 
może poważnie zachorować, upierała się, by przerwał ekspe-
ryment. Zatem Barry zażył garść antybiotyków, które, jak wie-
dział, mogą zabić Helicobacter, i wkrótce jego żołądek wrócił 
do normy” – relacjonuje Michael Mosley w swojej książce. 

Mimo to przełomowe odkrycie bardzo powoli zyskiwało przy-
chylność środowiska medycznego. Nikt nie chciał uwierzyć, 
że wrzody można wyleczyć krótką antybiotykoterapią, ani 
tym bardziej, że „do wielkiego medycznego przełomu mogło 
dojść w naukowym ciemnogrodzie, takim jak Perth” – cytuje 
Mosley. 

Dziś leczenie wrzodów antybiotykami jest standardową 
procedurą, a prof. Marshall wziął sobie na cel inne poważ-
ne schorzenie tzw. zespół jelita drażliwego (IBS). Z dolegli-
wościami, których najczęstszym objawem są kurczowe bóle 
brzucha, wzdęcia, burczenie w brzuchu i nadmiar gazów oraz 
nawracające zaparcia lub biegunki, może zmagać się nawet 
30 proc. populacji. Mimo powszechności występowania ze-
spół jelita drażliwego jest trudny do rozpoznania – diagnozę 
zwykle stawia się dopiero po wykluczeniu innych schorzeń, 
a pacjent w tym celu musi przejść szereg niekomfortowych 
badań – od badania kału, przez kolonoskopię czy biopsję. 

„Metody te są kosztochłonne, niosą ze 
sobą dyskomfort i ryzyko”, mówi Mar-
shall, który wpadł na pomysł, by zastąpić 
je „podsłuchiwaniem jelit”. Tak, dobrze 
słyszycie! Ucho od wieków służyło leka-
rzom do diagnostyki serca czy płuc, ale 
jelita to znacznie trudniejsze wyzwanie 
– ze względu na ich długość lekarz nie 
może ich słuchać dostatecznie długo, 
ale przede wszystkim musi wiedzieć, co 
z tego bulgotania wywnioskować. Z po-
mocą naukowcom przyszła więc mate-
matyka, a konkretnie systemy uczące 
się oraz sprzęt akustyczny, używany do 
wykrywania termitów w budynkach. Na-
ukowcy zmodyfikowali to urządzenie, 
tworząc wyposażony w czujniki dźwię-
kowe pas, który noszony przez pacjen-
ta, słucha, nagrywa i analizuje odgłosy 
dochodzące z jelit. Na wstępnym etapie 
projektu The Noisy Guts Project bada-
cze zrekrutowali 37 zdrowych i 31 cho-
rych ze zdiagnozowanym zespołem jelita 
drażliwego, a odgłosy z ich jelit były na-
grywane przez dwie godzinny na czczo 
i przez 40 minut po spożyciu posiłku. 

Nagrania posłużyły do stworzenia akustycznego modelu ze-
społu jelita drażliwego, następnie badacze opracowali algo-
rytm, który uczył się rozpoznawać układ dźwięków charakte-
rystyczny dla IBS u kolejnych badanych. Gdy przetestowano 
urządzenia na kolejnych 15 zdrowych i 15 chorych osobach, 
u 13 z tych ostatnich urządzenie poprawnie zdiagnozowało 
chorobę. Prototyp czekają jeszcze testy kliniczne, a na ryn-
ku ma się pojawić najpóźniej za trzy lata. „Mamy nadzieję, 
że nowa technologia stanie się standardem w diagnostyce 
poprzedzającym bardziej inwazyjne badania, takie jak kolo-
noskopia”, mówi Marshall. ■

1M. Mosley, Jelita wiedzą lepiej. Jak zrewolucjonizować sposób od-
żywiania i zmienić od wewnątrz swoje ciało, tłum. A. Żak, Otwarte 
2018. Wszystkie cytaty pochodzą z tej książki.
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Następna	
wojna	
światowa	
będzie	
o	wodę
CZĘŚĆ	1

Wywiad	z	Pawłem	Golikiem

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 Warszaw-
skiego. 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 Zjedno-
czonych. Badał tam choroby mitochondrialne (przenoszo-
ne przez DNA w mitochondriach – organellach odpowie-
dzialnych za wytwarzanie energii w komórkach), a potem  
historię wędrówek różnych populacji ludzkich w czasach 
prehistorycznych. 

Kieruje zespołem naukowców badającym ewolucję dzia-
łania genów mitochondrialnych u różnych gatunków droż-
dży. Fascynuje go współdziałanie w komórkach eukariotycz-
nych (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 pro-
kariotycznych (bakterii).

Człowiek o wielu zainteresowaniach. Fascynują go za-
gadnienia interdyscyplinarne leżące na styku różnych 
tematyk i dyscyplin: fizyki, chemii, biologii, matematyki, 
etyki i sztuki. Współpracuje z Wydziałem Artes Libera-
les, 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. fe-
stiwali nauki.

 
W nielicznych wolnych chwilach zajmuje się rozmaity-

mi hobby – obserwuje przyrodę (zwłaszcza ptaki), żeglu-
je, studiuje historię marynarki epoki żaglowców, dłubie  
w obwodach elektronicznych. Robi fantastyczne, na-
strojowe 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). 

Rozmawia: Joanna Troszczyńska-Reyman
foto:	archiwum	prywatne 35
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Joanna	 Troszczyńska-Reyman:	 Po	 co	 nam	 kozy	 dające	
mleko	z	pajęczą	siecią?!

Paweł	 Golik: Sieć pajęcza jest fascynującym materiałem, 
z którego niezwykłą wytrzymałością może się mierzyć nie-
wiele wytwarzanych syntetycznie materiałów Ludzka myśl 
technologiczna ciągle jeszcze nie potrafi dorównać temu, 
co przez miliardy lat wytworzyła ewolucja w różnego rodzaju 
układach biologicznych. Z pajęczyny można by robić podusz-
ki powietrzne lub bardzo wytrzymałe kamizelki kuloodporne. 
Jednak na razie ten projekt jest jeszcze w fazie eksperymen-
talnej. Mamy także coraz większy problemem z utylizacją 
powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych, które sta-
nowią ogromne obciążenie dla środowiska. Taki materiał jak 
nić pajęcza mógłby zaspokoić nasze potrzeby inżynieryjne,  
a równocześnie być przyjazny dla środowiska. To jeden z wielu 
przykładów, w których inżynieria genetyczna może nam otwo-
rzyć nowe drogi i zaoferować wiele ciekawych rozwiązań.

JT-R:	No	dobrze,	 ten	eksperyment	ma	sens,	ale	stwo-
rzenia	świecącego	w	ciemności	królika	już	nie	rozumiem.	
Po	co	to	komu?

PG:	Świecący królik to tylko i wyłącznie rozrywka. Stworzo-
no go nie w celach naukowych, choć wykorzystując metodę 
biotechnologii, a dla efektu artystycznego. Na styku nauk 
biologicznych i sztuki funkcjonuje od jakiegoś czasu nurt ar-
tystyczny zwany bio artem. To właśnie w jego ramach, dla nie-
zwykłych efektów wizualnych, stworzono świecącego królika. 
Wszczepiono mu gen oceanicznej meduzy, odpowiadający 
za produkcję białka zwanego białkiem zielonej fluorescencji, 
które powoduje świecenie w ciemności właśnie na zielono. 
Eksperyment był pewną zabawą, co nie znaczy, że takie me-
tody nie mają praktycznego zastosowania. Tym świecącym 
białkiem posługujemy się na przykład wtedy, kiedy chcemy 
ustalić, gdzie dokładnie w organizmie lub w komórce znaj-
duje się jakieś inne białko. W połączeniu z technikami mikro-
skopowymi jest to metoda, która na przykład pozwala nam 
wyśledzić, poznać i zdiagnozować ważne dla naszego funk-
cjonowania cząsteczki. W żargonie biologicznym taki gen 
nazywa się genem reporterowym, bo donosi o ciekawych 
wydarzeniach, które dzieją się w naszym organizmie. 

JT-R:	 Wspomniałeś	 o	 biotechnologii,	 inżynierii	 gene-
tycznej.	Może	wytłumaczysz,	co	oznaczą	te	pojęcia	 i	 jak	
się	mają	do		genetyki,	której	jesteś	wykładowcą.

PG:	Te poszczególne dziedziny nie są jak odgrodzone szu-
flady w komodzie. Nie da się precyzyjnie powiedzieć, gdzie 
jedna się kończy, a druga zaczyna, zwłaszcza że mają one 
znaczne obszary wspólne. Ogólnie genetyka to dziedzina 
nauki, która zajmuje się dziedzicznością. Każdy organizm – 
od bakterii do człowieka – to jakim jest, jak wygląda, jak się 
zachowuje, zawdzięcza współdziałaniu genów, które odzie-
dziczył po poprzednim pokoleniu, oraz oddziaływaniu środo-
wiska. Genetyka zajmuje się właśnie tym, jak dane cechy są 
dziedziczone, w jaki sposób wpływają one na tzw. fenotyp, 
czyli wygląd organizmu. Biologia molekularna z kolei zajmuje 
się tym, jak to wszystko działa na poziomie cząsteczek związ-
ków chemicznych. W tej chwili możemy opisywać „maszyny” 
molekularne, które działają w naszych komórkach, z dokład-
nością do poszczególnych atomów. W tym mieści się także 
dziedzina zwana genetyką molekularną, która zajmuje się 
tym, jak działają geny, z czego są zbudowane, w jaki sposób 
funkcjonują w komórce. Zaś inżynieria genetyczna daje możli-
wość zastosowania naszej wiedzy o organizmach i działaniach 
genów do celów biotechnologicznych, czyli w przemyśle, 
medycynie, gospodarce, rolnictwie. Ale jest to też metoda  
naukowa, poznawcza.

W każdej nauce jednym z podstawowych narzędzi do zro-
zumienia świata jest wpływanie na niego, zmienianie go eks-
perymentalnie. Dlatego, jeżeli chcemy poznawać geny, mu-
simy je zmieniać i sprawdzać, co się stanie. Do tego przede 
wszystkim służy inżynieria genetyczna. Najczęściej mówi się 
jednak o niej w kontekście technologii, modyfikacjach gene-
tycznych, medycyny molekularnej.

foto:	archiwum	prywatne

foto:	Ulli
	Pixa	/	Pi
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JT-R:	 	 Historia	 genetyki	 zaczęła	 się	 w	 XIX	 wieku,	 ale	
to	ostatnie	kilkanaście	 lat	przyniosło	 lawinowe	odkrycia	 
w	tej	dziedzinie.

PG:	Trudno powiedzieć, że genetyka zaczęła się w XIX wie-
ku. W tym czasie pojawiła się pierwsza, w miarę poprawna, 
teoria genetyczna. Natomiast praktyczne zastosowania ge-
netyki towarzyszą nam od dziesiątków tysięcy lat. Przecież 
człowiek od bardzo, bardzo dawna przekształca genetycznie 
towarzyszące mu rośliny i zwierzęta. Zmieniają się tylko meto-
dy, jakimi to robi. Proszę chociażby spojrzeć na współczesne 
rasy psów i zastanowić się, co zrobiliśmy z genomem wilka! 
Także uprawiane współcześnie zboża – kapustę, truskawki 
czy brzoskwinie bez zamszowej skórki – stworzył człowiek.

Już tysiąc lat przed naszą erą wiedziano o genetyce do-
statecznie dużo, żeby stosować sztuczne zapłodnienie, a ra-
czej – bo mówimy o roślinach – sztuczne zapylenie, np. palm 
daktylowych uprawianych na Bliskim Wschodzie. Już wtedy 
wiedziano, że cechy potomstwa zależą od cech przodków 
i że odpowiednio dobierając rodziców, można osiągnąć  
u dzieci oczekiwane efekty. Niemniej bardzo długo ludzie  
nie wiedzieli jednak, jak to działa. Dopiero w XIX wieku  
pojawiły się pierwsze poprawne modele i próby wyjaśnienia 
zasad dziedziczności. 

JT-R:	 Klonowania	 ssaków	 nasi	 przodkowie	 jednak	 nie	
robili.	 Podobnie	 jak	 eksperymentalnej	 terapii,	 przepro-
wadzonej	przez	Amerykanów	w	2016	roku,	kiedy	to	na-
ukowcom	 udało	 się	 stworzyć	 zarodek	 ludzki,	 który	 po-
chodził	od	trojga	rodziców.	Dzięki	zastosowaniu	inżynierii	
genetycznej,	 urodził	 się	 chłopiec	 zdrowy,	 nie	obciążony	
nieuleczalną	chorobą	matki.	Takie	rzeczy	są	możliwe	do-
piero	od	kilku,	a	nie	trzech	tysięcy	lat.

PG:	Twierdzenie, że to dziecko było potomkiem trójki ro-
dziców, jest zabiegiem dziennikarskim, podnoszącym atrak-
cyjność tej wiadomości w mediach. Chłopczyk tak naprawdę 
jest dzieckiem dwojga rodziców. Ogromny zbiór genów, któ-
re każdy z nas ma w swojej komórce, w zdecydowanej więk-
szości znajduje się w jądrze komórkowym. Geny dziedziczy-
my po połowie od obojga rodziców. Oprócz tego jest jeszcze  
w odrębnej strukturze komórki maleńki genom mitochon-
drialny. Ma on tylko 16 tysięcy znaków alfabetu DNA (geny, 
które się znajdują w jądrze, mają ich dla porównania 3 miliar-
dy). Matka miała mutację w genie mitochondrialnym, której 
efektem była choroba, zespół Leigha, powodujący uszko-

dzenia układu nerwowego, serca, wątroby i nerek. Wzię-
to więc mitochondria od zdrowej kobiety i zastąpiono nimi 
michondria w komórce jajowej, noszące geny tej śmiertelnej 
choroby. Potem dokonano sztucznego zapłodnienia metodą 
in vitro.  Kobieta zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. 
Doświadczenia z wymianą mitochondriów w komórkach robi 
się zresztą już od 40 lat (najpierw dokonano tego w komór-
kach drożdży), ale po raz pierwszy wykorzystano tę metodę 
w celach terapeutycznych. Takie terapie będą jednak stoso-
wane wyjątkowo, bo choroby mitochondrialne są niezwykle 
rzadkie. Niewielu rodziców będzie się też decydować, żeby 
stosować aż tak skomplikowane i kosztowne procedury. 

JT-R:	Dużo	się	teraz	także	mówi	o	modyfikacjach	ludz-
kich	komórek	zarodkowych,	których	dokonuje	się	na	przy-
kład	w	Chinach.

PG:	 Tak. Trzeba od razu wyjaśnić, że chodzi o doświad-
czenia na ludzkich komórkach. W związku z tym pojawiające 
się w prasie sensacyjne nagłówki, że Chińczycy zmodyfiko-
wali człowieka, są bardzo na wyrost. Zdaję sobie sprawę, że 
ocena tych działań zależy od przyjętych wartości. Są ludzie, 
dla których zarodek na etapie czterech, ośmiu czy szesnastu 
komórek jest już człowiekiem, któremu z tego tytułu przy-
sługuje pełnia praw. Wtedy rzeczywiście mogą się pojawić 
wątpliwości etyczne. Jeżeli jednak (a tak uważa bardzo wie-
lu ludzi) organizmowi składającemu się z kilkunastu komórek 
nie przysługują takie same prawa co człowiekowi, to wówczas 
tego typu badania nie powinny budzić niepokoju. 

JT-R:	Po	co	je	robiono?

PG:	 Potencjalnie ta metoda redagowania genomu może 
być zastosowana choćby w sytuacjach, w których rodzice ob-
ciążeni chorobami dziedzicznymi zapragną mieć swoje biolo-
giczne, genetyczne dziecko, ale nie obarczone tymi choroba-
mi. Lecz zanim do tego dojdzie i zanim zaczniemy tę metodę 
stosować, musimy mieć wiedzę na temat tego, jak to działa 
i jakie może powodować ewentualne skutki uboczne. I wła-
śnie po to, aby to dokładnie sprawdzić, potrzebne są tego 
typu eksperymenty.

foto:	J.	Troszczyńska

foto:	geralt	/	Pixabay
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JT-R:	Co	nam	więc	w	tej	chwili	daje	znajomość	genomu	
ludzkiego	i	technologii	jego	redagowania?

PG:	To są dwie zupełnie różne sprawy. Na razie bardzo 
dobrze sobie radzimy z opisywaniem cech, które zależą 
od pojedynczych genów. Jednakże w przypadku człowie-
ka takich cech jest naprawdę niewiele. Nawet kolor oczu, 
o którym na lekcjach biologii w szkole dowiadujemy się, że 
jest warunkowany przez jeden gen, w rzeczywistości zależy 
aż od sześciu różnych genów. Pojedyncze geny mogą wy-
woływać choroby, ale na ogół są one bardzo rzadkie. Taką 
chorobą jest na przykład mukowiscydoza. Jest ona uznawa-
na za chorobę dość częstą jak na choroby jednogenowe,  
a dotyka w Polsce mniej więcej jedno na dwa tysiące dzie-
ci. To nie jest mało, ale w porównaniu z chorobami serca, 
zaburzeniami osobowości czy psychicznymi stanowią one 
ułamek procentowy zachorowań. 

Choroby serca bądź nowotworowe zależą od współ-
działania bardzo wielu, dziesiątek albo nawet setek genów  
oraz – dodatkowo – od czynników środowiskowych (gdzie 
mieszkamy, co jemy, jaki tryb życia prowadzimy). W tych 
przypadkach nie mamy jeszcze dobrego modelu przewi-
dywania i opisywania tego, co się stanie. Cały czas robimy 
jednak postępy. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania 
ogromnej ilości danych. Możemy poznawać sekwencję 
DNA (w tej chwili już dziesiątek tysięcy ludzi), ale dopiero 
od kilku lat dysponujemy technikami odczytywania sekwen-
cji DNA na tyle wydajnymi, że kosztem kilkuset dolarów 
mógłbym odczytać swój kompletny genom (a jeszcze 20 lat 
temu byłby to ogromny projekt angażujący setki naukow-
ców i miliardy dolarów). Gromadzimy coraz więcej danych, 
sprawdzamy, jakie u tych osób jest ryzyko zachorowania na 
tę czy inną chorobę, i próbujemy opracować model, który 
pozwoli nam przewidywać potencjalne ryzyko.

Być może niezbędne do tej analizy okażą się systemy opie-
rające się na sztucznej inteligencji, algorytmach przetwarza-
nia ogromnych ilości danych, aczkolwiek na razie jesteśmy 
na początku tej drogi. Dopiero weszliśmy do wielkiej biblio-
teki, jaką jest ludzki genom, i zaczynamy się orientować, co 
tam możemy wyczytać. Na pewno nie należy wierzyć w to, 
że w tej chwili, przy obecnym stanie wiedzy dotyczącej ana-
liz DNA, da się przewidzieć na co ktoś zachoruje lub jakie 
będzie miał talenty. A tego typu reklamy firm zajmujących 
się testami genetycznymi już widziałem. To tak nie działa. Są 
pewne korelacje ryzyka prawdopodobieństwa, ale informa-
cja, że ryzyko zachorowania wzrasta np. trzykrotnie, jeszcze 
nic nam nie mówi.

JT-R:	Nie?

PG:	Nie, bo przecież jeśli wyjściowe ryzyko wynosi 1% to 
wzrost do 3% oznacza, że nadal mamy 97% szans, że nie za-
chorujemy. Dlatego trzeba bardzo sceptycznie podchodzić 
do wszelkich przewidywań przedstawionych na podstawie 
testów dotyczących wystąpienia chorób, zdolności, możli-
wych cech charakteru.

JT-R:	A	przypadek	gwiazdy	Hollywood	Angeliny	Jolie?	
Zrobiła	testy,	wykazały	duże	ryzyko	i	zdecydowała	się	na	
usunięcie	piersi,	żeby	nie	umrzeć	tak,	jak	matka	i	babka.

PG:	To jest inna historia. W jej rodzinie występowały mu-
tacje w genach, które powodują bardzo wysokie ryzyko za-
chorowania na raka piersi lub raka jajnika. I w jej przypadku 
decyzja o prewencyjnej mastektomii była jak najbardziej ra-
cjonalna. Przy czym trzeba pamiętać, że tylko 10-20% przy-
padków raka piersi to są te związane z mutacjami genów 
BRCA. Jeśli wiec zrobimy sobie test diagnostyczny i okaże się, 
że takiej mutacji nie ma, to jeszcze nie znaczy, że nie zachoru-
jemy. Człowiek nie ma intuicyjnej zdolności rozumienia ryzyka 
statystycznego. Dlatego dosyć łatwo pewne nasze strachy  
i niepokoje wykorzystać. Lecz jeśli w naszej rodzinie wystąpiły 
przypadki raka piersi, to jak najbardziej należy odpowiednio 
wcześnie właściwy test genetyczny przeprowadzić (zwykle za-
leca go lekarz rodzinny po pogłębionym wywiadzie).

JT-R:	Wspomniałeś	o	pobieraniu	próbek	i	zbieraniu	oraz	
przechowywaniu	coraz	większej	 liczby	próbek	materiału	
genetycznego	ludzi.	A	co	z	ochroną	tych	danych,	takim		–	
w	cudzysłowie	–	genetycznym	RODO?

PG:	Nawet nie w cudzysłowie. Nowe przepisy europejskie, 
które znamy pod nazwą RODO, zaliczają wyniki analiz gene-
tycznych do danych wrażliwych.  Jest to po prostu rozszerze-
nie tajemnicy lekarskiej. Jeżeli pobranie materiału odbywa 
się w obrębie służby zdrowia,  to standardy RODO (lepiej lub 
gorzej) funkcjonują. Natomiast kiedy ktoś decyduje się na test 
genetyczny w jakiejś firmie z ogłoszenia – co często wiąże się 
z wysłaniem DNA do zagranicznego laboratorium – to nie 
ma praktycznie żadnej gwarancji, że będzie ono odpowied-
nio zabezpieczone.  Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych 
były duże problemy z firmami, które zajmowały się analizą 
i poszukiwaniem korzeni genealogicznych przodków właśnie  
z pomocą badań DNA. Jak się okazało, firmy te zatrzymywały 
dane i wykorzystywały do własnych celów.

JT-R:	Nasze	 prawodawstwo	 nie	 nadąża	 za	 odkryciami	 
i	postępem	w	genetyce?

PG:	Nie nadąża. Problemem jest przede wszystkim to, że 
nie mamy nowoczesnej, odpowiadającej wyzwaniom współ-
czesności ustawy bioetycznej. A dzieje się tak dlatego, że ja-
kiekolwiek dyskusje o bioetyce w Polsce natychmiast utykają 
na sprawach światopoglądowych związanych z testami prena-
talnymi, aborcją czy przetrzymywaniem zamrożonych zarod-
ków. Doprowadza to do sytuacji patowych. W związku z tym 
możemy liczyć jedynie na prawodawstwo Unii Europejskiej. 

rys.	Tumisu	/	Pixabay
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Ustawa o ochronie danych osobowych, która weszła pod-
koniec maja 2018 roku, jest już krokiem w dobrą stronę, ale 
musimy też zdać sobie sprawę z tego, że dyskusje bioetyczne 
współczesnego świata to są dyskusje dotyczące prawa do 
prywatności, do dostępu do własnej informacji genetycznej 
lub kwestii związanych z redagowaniem genomu. Na świecie 
nikt już poważnie nie rozważa kwestii człowieczeństwa na po-
ziomie blastuli. 

JT-R:	A	kwestie	etyczne,	konsekwencje	badań?

PG:	Istnieją tak zwane odkrycia przypadkowe. Na przykład 
naukowcy robią analizę całego genomu w związku z jakimś 
konkretnym testem, który ktoś postanowił sobie zrobić. Może 
się okazać, że przy okazji odnajdziemy w genomie zmiany 
jednoznacznie wskazujące, iż osoba ta zachoruje na coś in-
nego. Czy wówczas pacjent powinien się o tym dowiedzieć? 
Oczywiście tak, jeśli ujawnienie tej informacji może się przy-
czynić do poprawy, czyli jeżeli można wprowadzić leczenie 
lub opóźnić wystąpienie tej choroby. Ale co z sytuacjami kie-
dy takich szans nie ma? Kiedy jest to choroba nieuleczalna? 
To duży dylemat, czy poinformować o takim wyroku, czy nie.

Inny problem to robienie testów u osób niepełnolet-
nich. Każdy rodzic ma instynktowną potrzebę, by wiedzieć  
o wszystkim, co dziecku może dolegać. Tymczasem zalecenia 
bioetyków są takie, że jeżeli w badaniach ujawni się nieule-
czalna choroba genetyczna (a wiedza ta nie przyczyni się ani 
do jej uleczenia, ani do złagodzenia jej skutków), to rodzic 
nie może zażyczyć sobie zrobienia takiego testu u swojego 
potomka. Jest to po prostu kwestia autonomii młodego czło-
wieka, nadająca się na rozmowę ze specjalistami z innych 
dziedzin: bioetyki, prawa, filozofii. Ja się jedynie znam na 
tym, jak takie zmiany wykrywać. 

Powyższy przykład pokazuje, jak bardzo współczesna na-
uka musi być interdyscyplinarna. Nasza edukacja wprowadza 
bardzo silny podział na nauki przyrodnicze, ścisłe i humani-
styczne. Tymczasem okazuje się, że jest wiele sytuacji, w któ-
rych musimy się spotkać z filozofami, etykami, socjologami 
czy prawnikami po to, żeby porozmawiać o tym, co powsta-
je w naszych laboratoriach. Tego dialogu bardzo brakowało  
i nadal brakuje. Osobiście uważam, że występujący od dłuż-
szego czasu kryzys zaufania ludzi do nauki jest właśnie efek-
tem wyizolowania się jej poszczególnych dyscyplin. Tego, że 
przyrodnicy uznali, iż nie potrzebują humanistów, a humaniści 
uznali, że nie interesuje ich to, co robią przyrodnicy. W tej 
chwili, na szczęście, ta tendencja zaczyna się odwracać. Sam 
jako wykładowca akademicki uczestniczę w takich projektach 
ogniskujących się na styku natury i kultury. Uczę zatem także 
humanistów. Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje wy-
dział, który się nazywa Artes Liberales (sztuk Wyzwolonych). 
To są głównie indywidualne studia humanistyczne, ale z moc-
nym akcentem edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych  
i programów interdyscyplinarnych, na styku nauk humani-
stycznych, przyrodniczych i społecznych.

JT-R:	Ten	brak	zaufania	jest	bardzo	widoczny	chociażby	
przy	odbiorze	badań	na	 temat	GMO.	Naukowcy,	w	 tym	
laureaci	nagrody	Nobla,	piszą	listy	otwarte	na	temat	bra-
ku	szkodliwości	roślin	zmodyfikowanych	genetycznie,	My,	
konsumenci,	 w	 przeważającej	 większości	 jesteśmy	 ich	
przeciwnikami.	

foto:	J.	Troszczyńska

PG:	No właśnie. Z jednej strony mamy wyniki metaana-
lizy bardzo wielu badań, a z drugiej percepcję społeczną, 
dla której wyniki badań nie są przekonujące. Możemy, tak 
jak niektórzy naukowcy, podawać jako przyczynę to, że 
ludzie nie rozumieją i nie wiedzą, o co w tym wszystkim 
chodzi. Na przykład z badań przeprowadzonych w Euro-
pie dla Eurostatu wynika, że około 50% badanych uważa,  
iż geny znajdują się wyłącznie w genetycznie zmodyfiko-
wanych roślinach, a te niemodyfikowane żadnych genów 
nie mają! Z kolei 80% osób ankietowanych w Stanach Zjed-
noczonych uważa, że koniecznie trzeba oznaczać żywność, 
która zawiera DNA. Skoro więc społeczeństwo nie wie, że 
każdy żywy organizm zawiera DNA i geny, to trudno się 
dziwić niezrozumieniu wielu bardziej złożonych zagadnień.
Potrzebna jest nam współpraca, choćby z socjologami, 
w zakresie edukacji. Kryzys dotyczy zresztą nie tylko nauki, 
ale jest szerszy, przenosi się także na inne sfery, chociażby 
na politykę. Mówimy tu już o kryzysie zaufania do demo-
kratycznych instytucji.

Ciąg dalszy - w wiosennym wydaniu magazynu 
Po Prostu Żyj 2019 ■
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Błędy	 lekarskie	 są	 problemami,	 
z	 którymi	 przeciętny	 obywatel	
może	spotkać	się	na	co	dzień,	 jed-
nak	często	są	one	ukrywane	przed	
opinią	 publiczną,	 a	 także	 przed	
samym	 poszkodowanym.	 Jednak-
że,	co	pewien	czas	media	donoszą	 
o	bulwersujących	sytuacjach,	w	któ-
rych	pacjenci	zostają	pokrzywdzeni	
w	wyniku	błędnych	decyzji	lekarzy.	

Rodzaje	błędów	medycznych

Rodzaj błędu medycznego nie ma kluczowego znaczenia 
dla możliwości ustalenia odpowiedzialności cywilnej pod-
miotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Ma to na celu 
wyłącznie sprawne poruszanie się po omawianej tematyce. 
Wyróżnia się następujące rodzaje błędów medycznych: błąd 
diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, rokowania, organi-
zacyjny oraz informacyjny. 

Błąd	 diagnostyczny to niewłaściwe rozpoznanie 
schorzenia u pacjenta, które polega na błędnym stwier-
dzeniu, że pacjent jest zdrowy bądź słusznym stwierdzeniu,  
iż pacjent choruje, jednakże stawiana diagnoza jest błędna. 
Następstwem błędu diagnostycznego może być pogorsze-
nie się stanu chorego, rozstrój zdrowia, a w najcięższych 
przypadkach śmierć. W chwili postawienia błędnej diagnozy 
stosowana jest nieodpowiednia terapia, a więc rzeczywista 
przyczyna nie jest leczona, a pacjent otrzymuje leki, które 

Tekst: Marcin Juwa

Problematyka 
odszkodowań 
za błędy lekarskie
Część 2
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mogą powodować rozstrój zdrowia. W orzeczeniu Sądu Naj-
wyższego z dnia 24 października 2013 r. (sygn. akt IV CSK 
64/13) wskazano, że „błąd w sztuce lekarskiej” odnosi się do 
błędu terapeutycznego (błąd leczenia), ale również do błę-
du diagnostycznego (błąd rozpoznania). Błąd diagnostyczny 
może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją 
może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błęd-
nej decyzji o zabiegu operacyjnym lub o zakresie takiego za-
biegu. Przykładowym błędem może być stwierdzenie gruźli-
cy u pacjenta, który w rzeczywistości miał chorobę gośćcową 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1972 r., sygn. akt 
II CR 609/71). 

Błąd	 terapeutyczny to najczęściej skutek źle po-
stawionej diagnozy. Ma on miejsce wówczas, gdy choroba 
została rozpoznana właściwie, ale lekarz wybrał złą metodę 
leczenia. W takiej sytuacji chory otrzymuje leki nie przynoszą-
ce skutecznej poprawy stanu zdrowia albo kierowany jest na 
zabieg, którego wykonanie nie jest konieczne. Takim błędem 
może być skierowanie pacjentki na operację neurochirur-
giczną, pomimo iż stan jej zdrowia nie uzasadniał wykonania 
takiego zabiegu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 
2005 r., sygn. akt V KK 375/04).

Błąd	 techniczny powstanie podczas wykonywania 
wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych (np. operacja chi-
rurgiczna, operacja plastyczna). Wynikają one z niewłaściwe-
go postępowania osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu 
operacji, w wyniku czego dochodzi do uszczerbku na zdrowiu 
bądź nawet zgonu pacjenta. 

Błąd	rokowania występuje w momencie postawienia 
niewłaściwej prognozy, co do stanu zdrowiu pacjenta (np. 
stwierdzenie czasowej niezdolności do pracy w sytuacji, gdy 
istnieją przesłanki do stwierdzenia trwałej niezdolności). 

Błąd	organizacyjny	to następstwo wadliwej organi-
zacji pomocy medycznej, która powoduje dalsze negatywne 
następstwa. W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszo-
wie z dnia 12 października 2006 r. (sygn. akt I ACa 377/06)  
wskazano, że za błędy organizacyjne oraz zaniedbania per-
sonelu medycznego, a także za naruszenie standardów po-
stępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych odpowiedzialność ponosi zakład opieki  
zdrowotnej (szpital). 

Błąd	informacyjny	polega na zaniechaniu przekaza-
nia przez lekarza informacji określonych w art. 31 ust. 1 usta-
wy z dnia 2 listopada 2005 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty  (Dz. U. Nr 226, poz. 1493 z poźn. zm.). W wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. (sygn. akt IV CSK 
431/12) stwierdzono, iż naruszenie obowiązku przewidziane-
go w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty nie przyczynia się do powstania roszczenia o zadośćuczy-
nienie przez poszkodowanego, ale w razie powstania szkody 
i w związku z naruszeniem tego przepisu, poszkodowany 
może żądać zadośćuczynienia na podstawie obowiązujących 
przepisów kodeksu cywilnego. Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 26 października 2012 r. (sygn. akt I ACa 
575/12) wskazuje jednak, że roszczenie o zadośćuczynienie 

(art. 445 kc) oraz roszczenie o zadośćuczynienie będące skut-
kiem zawinionego naruszenia praw pacjenta mają odrębny 
charakter. Odmienny jest przedmiot ochrony prawnej każde-
go z nich. W art. 445 § 1 kc rekompensuje się skutki uszko-
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w  art. 31 ust. 1 ustawy 
z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty chroni się 
godność, prywatność oraz autonomię pacjenta, niezależnie 
od staranności i skuteczności zabiegu leczniczego. 

Rola	pacjenta	w	procesie	leczenia	

Niezwykle ważną rolę w procesie leczenia jest zgoda pa-
cjenta na czynność leczniczą dokonywaną przez lekarza. 
Wynika to z art. 32 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 którym wskazuje się, że lekarz może pro-
wadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych,  
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wy-
rażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni 
lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymaga-
na jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pa-
cjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie 
się z nim jest niemożliwe – zezwolenie sądu opiekuńczego. 
W przypadku badania, zgodę można wyrazić ustnie lub po-
przez zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości 
wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza 
czynnościom medycznym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

W art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2002, nr 21, poz. 204 ze 
zm.) ustawodawca stanowi, że lekarz może wykonać zabieg 
operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki 
stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu 
jego pisemnej zgody. W sytuacji, kiedy pacjentem jest oso-
ba małoletnia, ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świa-
domego wyrażenia pisemnej zgody, taką zgodę podejmuje 
jego przedstawiciel ustawowy lub sąd opiekuńczy, gdy pa-
cjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie 
się z nim jest niemożliwe (art. 34 ust. 2)1.

Badanie lub udzielenie świadczenia pacjentowi bez jego 
zgody jest dopuszczalne, ale tylko w sytuacji, kiedy wyma-
ga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan 
zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości 
porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem faktycznym. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1972 r. (II CR 
296/72, OSN 1973, nr 5, poz. 86) wskazał, że „pacjent, który 
wyraża zgodę na dokonanie zabiegu operacyjnego (resekcję 
płuca), bierze na siebie ryzyko związane z zabiegiem, tj. jego 
bezpośrednie, typowe, zwykłe skutki, o których możliwości 
powinien być stosownie do okoliczności pouczony”. W ten 
sposób Sąd Najwyższy podkreślił, iż chory nadaje zabiegowi 
cechy zgodności z prawem, ale również swoją decyzją i zgodą 
akceptuje ryzyko i świadomie przejmuje je na siebie. 

Ważnym zagadnieniem jest zakres, w jakim lekarz powinien 
udzielić pacjentowi informacji w związku z podejmowanymi 
przez niego czynnościami leczniczymi. Odnosząc się do art. 
31 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

1 Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2002, nr 21, poz. 204 ze zm.).
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i lekarza dentysty (Dz. U. 2002, nr 21, poz. 204 ze zm.), zwrot 
„dające się przewidzieć następstwa” należałoby zinterpreto-
wać, iż informacja o następstwach danej czynności leczniczej 
powinna być ograniczona do następstw dla niej typowych. 
Wyrok z dnia 27 sierpnia 1968 r. (I CR 325/68, OSP 1969, nr 
7-8, poz. 165), wskazuje o potrzebie informowania pacjen-
ta przez lekarza o „bezpośrednich i zwykłych skutkach”,  
a w uzasadnieniu do wyroku z dnia 28 sierpnia 1972 r. (II CR 
296/72, OSN 1973, nr 5, poz. 86) podniesiono, że „nie jest 
(...) wymagane pouczenie o wszelkich w ogóle możliwych 
skutkach, dla danego jednak wypadku normalnie niemożli-
wych do przewidzenia, nietypowych i mało prawdopodob-
nych”. W wyroku z dnia 28 sierpnia 1973 r. (I CR 441/73, OSN 
1974, nr 7-8, poz. 131) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku,  
iż „nie można domagać się od lekarza, by uprzedzał pacjenta 
o wszelkich mogących wystąpić komplikacjach, zwłaszcza ta-
kich, które zdarzają się niezmiernie rzadko. Takie uprzedzenie 
mogłoby prowadzić do zbędnego pogorszenia samopoczu-
cia pacjenta i do bezpodstawnej odmowy wyrażenia zgody 
na dokonanie zabiegu”. Orzeczenie to zostało podtrzymane 
w wyroku z dnia 7 marca 1974 r. (I CR 43/74, „Nowe prawo” 
1977, nr 1, s. 109-110), w którym mowa o pouczeniu pacjenta 
o normalnych, przy danym zabiegu, następstwach, a także 
w wyroku z 20 listopada 1979 r. (IV CR 389/79, OSN 1980, nr 
4, poz. 81), w którym stwierdzono: „(...) lekarz powinien wyja-
śnić pacjentowi cel i rodzaj zabiegu oraz zwykłe jego następ-
stwa, natomiast nie potrzebuje, a często nawet ze względu na 
samopoczucie i zdrowie pacjenta nie powinien zapoznawać 
go z nietypowymi następstwami, nieobjętymi normalnym ry-
zykiem podejmowanego zabiegu, które w szczególnych wy-
padkach powikłań mogą wystąpić”.

Zgodnie z przepisami art. 31 ust. 3 oraz art. 31 ust. 4 Usta-
wy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (Dz. U. 2002, nr 21, poz. 204 ze zm.) lekarz na żądanie 
pacjenta nie musi udzielać mu informacji określonych w art. 
31. ust. 1 (o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, da-
jących się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 
zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniach), ale także w sy-
tuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla 
pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdro-
wia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za 
tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje 
przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważ-
nioną przez pacjenta. Na prośbę pacjenta lekarz ma jednak  
obowiązek udzielić mu żądanej informacji.

Poza czynnościami leczniczymi, dość popularne stają się 
czynności lekarskie, których cele są inne niż leczenie. Do ta-
kich należy zaliczyć np. zabiegi chirurgii plastycznej (kosme-
tycznej), których powodem jest chęć poprawy urody, a nie 
zagrożenia zdrowia czy życia pacjenta. W takiej sytuacji za-
kres informacji dla pacjenta powinien być znacznie szerszy 
niż w przypadku czynności leczniczych ukierunkowanych na 
leczenie. Wynika to z faktu, że takie czynności posiadają cele 
pozalecznicze, w związku z tym pacjent powinien być w peł-
ni świadomy, a jego decyzja przemyślana. W takiej sytuacji 
lekarz, przy podejmowaniu czynności nieterapeutycznej, ma 
obowiązek informować w całej rozciągłości o jej istocie, prze-

biegu, znaczeniu i skutkach, zarówno typowych, jak również 
skutki nietypowe i występujące szczególnie rzadko. Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 5 dnia września 1980 r. (II CR 280/80, OSP 
1981, nr 10, poz. 170), przyjął, że  „wymaganie zgody pacjenta 
na podjęcie zabiegu operacyjnego wyłącznie dla celów este-
tycznych (polepszenia wyglądu zewnętrznego) jest zachowa-
ne tylko wtedy, gdy zostanie on uprzednio dostatecznie po-
informowany także o szczególnych - czyli wszelkich mniej lub 
bardziej możliwych do przewidzenia - skutkach interwencji, 
niestwarzającej dla niego ryzyka wyższego od przeciętnego”. 
Uprzedzenie pacjenta o normalnych następstwach zabiegów 
danego rodzaju może legalizować zabiegi mające na celu 
polepszenie stanu zdrowia pacjenta, zgodnie ze wskazaniami 
wiedzy lekarskiej (tj. zabiegi lecznicze). Sąd Najwyższy uznał, 
że udzielenie informacji o wszelkich możliwych powikłaniach 
pooperacyjnych zabiegów leczniczych miałoby niekorzystny 
wpływ na psychikę pacjenta. ■
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Pearls™ – super pochłaniacz
saszetki żelujące i kontrolujące zapach
Czy możesz wyobrazić sobie brak przykrego zapachu z woreczka?
Także podczas opróżniania go.
Czy możesz wyobrazić sobie płaski i dyskretny  
woreczek z zagęszczoną zawartością?
Czy możesz wyobrazić sobie nieprzerywany sen,  
bez konieczności opróżniania woreczka  
i wypuszczania gazów?

Komfort i bezpieczeństwo
Super pochłaniacz pearls™ zapewnia wszystkie korzyści  
zwykłych saszetek żelujących jak:
• większy komfort
• minimalizacja ryzyka podciekania
• bardziej płaski i dyskretny woreczek
• rzadsze opróżnianie
• neutralizacja zapachów z woreczka
• redukcja odgłosów z woreczka
oraz dodatkowe korzyści dzięki nowej technologii Activeone™  
zapewniającej kontrolę nad zapachami i zapobiegającej balonowaniu.
W trakcie badań laboratoryjnych oraz testów konsumenckich udowodniono, że   
pearls™ znacząco zmniejsza lub całkowicie eliminuje niepożądane zapachy  
– podnosząc poczucie komfortu oraz świeżości, zwłaszcza w trakcie  
opróżniania oraz wymiany woreczka.

Opatentowana technologia kontroli zapachu jak również przeciw balonowaniu  
woreczka Activeone zawarta jest w każdej maleńkiej saszetce. Wrzucenie jednej saszetki  
do woreczka zapewni poczucie komfortu i dyskrecji noszonego woreczka. To bardzo istotne z uwagi  
na fakt, iż balonowanie woreczka spowodowane nadmierną ilością zbierających się gazów podnosi ryzyko  
podciekania treści jelitowej pod płytkę.  8 na 10 ileostomików używających peArLs twierdzi, że zapach z woreczka  
został zmniejszony lub wyeliminowany.

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

szybKie, czyste i łAtwe do użyciA
1.  Umieść całą saszetkę w woreczku – treść jelitowa zagęści 

się. Nie rozrywaj saszetki przed włożeniem do woreczka.
2. Opróżnij woreczek jak zwykle.
Dodatkowe saszetki możesz wkładać przez otwór do 
odpuszczania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Treść 
jelitowa może być ciemniejsza po użyciu saszetek lub zawierać 
czarne kropki. To oznaka działania systemu ActiveOne™.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi zawartą na 
opakowaniu.
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TERAPEUTYCZNY 
LAS...

Warsztaty terapeutyczne, leśno-flo-
rystyczne dla pięcio-sześcioosobo-

wych grup pacjentów onkologicznych trwały od 
września do listopada, każdy turnus po 5 dni. Były 
niesamowitym czasem i doświadczeniem nie tyl-
ko dla pacjentów, ale również dla mnie. Przyniosły 
spektakularne efekty jeśli chodzi o samopoczu-
cie, redukcję bólu lub ustępowanie, a wręcz zanik 
apatii czy płaczliwości. Te kilka dni uczyły tego, co 
potem każda z osób, razem z rodziną lub przyja-
ciółmi miała kontynuować. Ktoś mógłby zapytać, 
czy chodzenia do lasu trzeba uczyć? A oddycha-
nia? Co w tym odkrywczego? Albo czy można las 
zabrać ze sobą do domu, do mieszkania w bloku? 
Po co to? Co to ma dać? 

A więc po kolei: najpierw poznajemy las i uczymy się w nim 
oddychać, poznajemy odgłosy, rośliny, grzyby. Jest to abso-
lutnie konieczne, ponieważ troje na czworo Polaków, miesz-
kańców dużych i średnich miast spędza mniej czasu na świe-
żym powietrzu niż osadzeni w zakładach karnych. Więźniowie 
mają chociaż spacerniaki. My, niestety, tylko ścieżkę z domu 
na parking i z powrotem. W ciągu ostatnich kilkuset lat stali-
śmy się gatunkiem domowym. Niemal nie wychodzimy z po-
mieszczeń. Nawet jeśli uprawiamy sport, najchętniej ćwiczy-
my pod dachem, uniezależniając się od pogody. Norweskie 
przysłowie mówi, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, 
jednak my tego nie przyjmujemy, bo nawet wspinaczka, dys-
cyplina, zdawać by się mogło, nieodłącznie związana z góra-
mi, przeniosła się na sztuczne ściany w betonowych halach. 

Prawdopodobnie to potrzeba kontroli, wygody i bezpieczeń-
stwa sprawiła, że unikamy terenów otwartych. A więc musimy 
uczyć się na nowo, jak czerpać przyjemność z przebywania 
w lesie, na świeżym powietrzu, bez telefonów albo tabletów. 
Dozwolony jest aparat fotograficzny i/lub dyktafon, notes. 
Dotykamy roślin, drzew, ziemi. Powoli poznajemy ich zapach 
i strukturę. A jak już je poznamy, to następnym razem do ko-
szyka oprócz grzybów (które teraz zimą wykorzystujemy do 
potraw wigilijnych) zbieramy maleńkie kępki różnych gatun-
ków mchu, maleńkich roślinek, gałązek, szyszek, szczepki 
paprotek... Aby potem umieszczać to w słojach i mieć na za-
wsze, „na forewer”! Wymysł, placebo czy może nauka? 

Już wyjaśniam: japońscy lekarze, zamiast przepisywać pa-
cjentom antybiotyki, wysyłają ich do lasu. Dlaczego? Aby 
mogli tam wrócić do zdrowia i wzmocnić swój organizm  
w okresie rekonwalescencji. Badania wykazały, że spacero-
wanie po lesie, połączone z prawidłowym oddychaniem, ma 
uzdrawiający wpływ na nasz organizm. Badania te przepro-
wadzono i opisano już w latach 80. XX w. Mieszkańcy Kraju 
Kwitnącej Wiśni nazwali tę naturalną terapię shinrin-yoku, 
czyli leśna kąpiel. Obecnie jest to jeden z ważniejszych ele-
mentów japońskiej profilaktyki zdrowotnej. Azjatyccy na-
ukowcy udowodnili, że poprzez wdychanie lotnych związ-
ków zapachowych, emitowanych przez drzewa i inne leśne 
rośliny, wzmacniamy swoją odporność na choroby. Roślinne 
fitoncydy wykazują bowiem silne właściwości bakteriobójcze  
i grzybobójcze oraz zmniejszają poziom kortyzolu (hormonu 
stresu). Przebywanie w lesie zwiększa witalność, łagodzi stany 
depresyjne i podnosi próg bólu. Badania wykazały także, iż 
shinrin-yoku pozytywnie działa na układ krwionośny, obniża-
jąc ciśnienie krwi i regulując puls.

Najlepsze efekty kąpiel leśna dała w funkcjonowaniu ukła-
du odpornościowego. Naukowcy z Nippon Medical School 
w Tokio opublikowali niedawno wyniki eksperymentu prze-
prowadzonego z udziałem kilkudziesięciu ochotników, którzy 
spędzili określony czas w lesie. Już po kilku godzinach zaob-

   Tekst i zdjęcia: Bianca-Beata Kotoro
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serwowano u nich zwiększenie 
produkcji komórek NK (natu-
ral killer). Im większe stężenie 
tych komórek w organizmie, 
tym efektywniejsza walka  
z patogenami, które próbują 
nas zaatakować. Co ciekawe, 
odporność na wysokim po-
ziomie utrzymuje się nawet do  
3 tygodni po leśnej kąpieli. 
Fenomen shinrin-yoku rozu-
mieją i stosują także miesz-
kańcy Korei Południowej, 
a amerykańskie Narodowe 
Instytuty Zdrowia zamówiły 

obecnie własne badania na temat skuteczności tej aktywno-
ści. W Polsce, mimo bogatych zasobów leśnych, wciąż nie 
praktykujemy powszechnie tego rodzaju leczenia. Powo-
dem jest z pewnością brak świadomości korzyści, jakie płyną  
z obcowania z naturą w najczystszej postaci. Tymi warsztatami  
i opiniami osób, które wzięły w nich udział, chcę razem ze 
swoimi współpracownikami zmienić to podejście. Lasy, kon-
takt z naturą nie tylko relaksują, one po prostu leczą. I nie 
chodzi o wysiłek, o liczbę zrobionych kroków czy spalonych 
kalorii, tylko o zanurzanie się w lesie, świadome bycie.

Od 2004 roku przez osiem lat japońscy urzędnicy wydali 
równowartość około 4 mln dolarów na badanie fizjologicz-
nych i psychologicznych skutków kąpieli w lesie. Qing Li, 
profesor Nippon Medical School w Tokio, by dowieść nauko-
wo, że wyprawa do lasu wzmacnia zdrowie, mierzył aktyw-
ność ludzkich komórek NK (natural killer), czyli głównej gru-
py komórek układu odpornościowego – przed spacerem i po 
nim. Nazwa limfocytów NK oznacza „urodzonych zabójców” 
i nie wzięła się znikąd. Są one bowiem pierwszą linią obrony 
przed wszystkim, co wydaje się organizmowi obce – wirusami 
czy komórkami nowotworowymi. Zabijają „z własnej inicjaty-
wy”, bez czekania na rozkaz wyspecjalizowanego we wska-
zywaniu wroga „szefostwa” odpornościowej armii. Jedynym 
sposobem, by ujść cało ze spotkania z tymi jednostkami spe-
cjalnymi, jest „wylegitymowanie się” białkami identyfikacyj-
nymi potwierdzającymi legalną przynależność do organizmu. 
Profesor Qing Li wykazał, że już po tygodniu godzinnego 
zażywania leśnej kąpieli każdego ranka we krwi badanych 
zastępy limfocytów NK rosną, zapewniając im lepszą ochro-
nę przed infekcjami i nowotworami. Ten dobroczynny wpływ 
uczony tłumaczy działaniem fitoncydów.

Ostatnim etapem warsztatów 
było tworzenie słojów z lasem 
lub ogrodem na wzór spryt-
nego botanika dr Nathaniela 
Bagshawa Warda i jego wyna-
lazku nazywanego Wardian 
Case. Co to takiego? To po 
prostu szklane kontenery, dzię-
ki którym podróżnicy i botanicy 
mogli bezpiecznie dowieźć na 

drugi koniec świata cenne okazy egzotycznych roślin i owa-
dów, bo pod szczelnie zamkniętym szkłem wytwarza się mi-
kroklimat. Wilgotność jest odpowiednia, a roślina chroniona. 
W XIX wieku w ten sposób przewożono sadzonki oraz pędy 
roślin, aby później mogły się swobodnie rozrastać, wsadzone 
z powrotem do ziemi w innym zakątku świata.

W słojach i szklanych naczyniach z warsztatów znajdziemy 
fragmenty lasu albo ogrodu. W naczyniach pozamykaliśmy 
chwilę, ale nie uśmierciliśmy natury, żeby stanowiła tylko ład-
ną dekorację. Lasy w butelkach żyją i mają się świetnie. Rośli-
ny wytwarzają wszystko, co jest potrzebne do życia, a zwłasz-
cza tlen, dlatego nie duszą się w słoiczkach, tylko oddychają 
i zachowują wilgotność. Słoiczkowe rośliny nie lubią pełnego 
światła ani źródeł ciepła, za to bardzo lubią być widoczne. 
W słojach słychać szepty leśnego runa i pomruki dębów w 
wersji mini. Żaden skrawek lasu nie jest w nich przypadkowy, 
żaden nie udaje, że jest naturalny. Nikt nie tworzył sztam-
powych rozwiązań ani taśmowej produkcji widocznej czasem 
w sklepach lub kwiaciarniach. Z każdym lasem czy ogrodem 
każdy spędził wiele czasu, a te, które potem przekazywaliśmy 
innym, były już po kilkutygodniowej adaptacji. A po około 
10-11 miesiącach doglądania, słoikowe lasy i ogrody stwo-
rzą samowystarczalny ekosystem. Będą się same żywić, kwit-
nąć, reagować na zmiany pór roku, obumierać i rodzić nowe 
roślinki. Od lasu czy ogrodu spotykanego w naturze różnią 
się tylko wielkością i tym, że czasem trzeba im odkryć wiecz-
ko, żeby je przewietrzyć. A poza tym obserwować i kochać. 
Jedyne, czego potrzebują z zewnątrz, to energia w postaci 
światła. 

Pamiętajmy, drzewa naprawdę trzymają nas przy 
życiu. Kiedy umierają drzewa, umierają ludzie. 

Kolejne grupy i terapie leśno-słoikowe już na wiosnę, tym 
razem nie tylko onkologiczne, ale również dla pacjentów  
z depresją. Co nie oznacza, że nie można, a nawet trzeba za-
cząć je propagować prozdrowotnie, dla wszystkich. Do zoba-
czenia w lesie wiosną, kiedy zanurzymy się w zieloną naturę 
i jej lecznicze właściwości. A obecnie zimową porą upajajmy 
się lasem w słoikach. ■

45

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (14) / 2018



CIEKAWOSTKA: 
Był rok 1960, gdy francuski botanik Da-
vid Latimer założył swój ogród w butli. 
Ostatni raz podlewał go w 1972 roku i 
wtedy zamknął go ostatecznie. Od tego 
czasu butla jest odcięta od świata ze-
wnętrznego. Prawie, bo dociera do niej 
światło, dzięki któremu zachodzi fotosyn-
teza. Woda krąży w obiegu zamkniętym, 
podobnie jak składniki mineralne. Tlen 
pochłaniają bakterie żyjące w glebie, któ-
re wytwarzają też dwutlenek węgla. Za-
mknięta wewnątrz trzykrotka nie narzeka 
na warunki. Bakterie w glebie – też nie. 
Botanik pielęgnuje swój „ogród” jedynie 
w ten sposób, że od czasu do czasu prze-
stawia go to bliżej, to dalej od światła sło-
necznego.

JAK ZROBIĆ SWOJĄ WŁASNĄ „BIOSFERĘ” W SŁOIKU?

Potrzebujemy:
• dużego słoika, około 2 litry, z zakrętką lub szkłem do przykrycia
• świeżą ziemię uniwersalną
• czysty piasek lub keramzyt
• aktywowany węgiel drzewny (do kupienia w aptece)
• małe roślinki – np. paprocie
• mech
• czystą i miękką wodę (przefiltrowaną)

Co robimy:
1. Na dno słoika wsypujemy piasek lub keramzyt.
2. Na piasek/keramzyt sypiemy rozdrobniony węgiel drzewny.
3. Na węgiel wsypujemy ziemię.
4. Ubijamy delikatnie całość.
5. W ostrożnie zrobione zagłębienia wsadzamy rośliny, starając się,  

aby nie leżały przyklejone do ścianek słoika.
6. Podsypujemy ziemię wokół korzeni i ubijamy ją.
7. Układamy na ziemi mech.
8. Wlewamy do środka po ściankach słoika wodę, aby było widać ją tro-

szkę na dnie.
9. Słoik zakręcamy szczelnie lub przykrywamy szkłem.

Następnie:
Całość stawiamy blisko okna, ale nie bezpośrednio na słońcu. Obser-
wujemy. Na ściankach powinna zbierać się wilgoć w postaci drobnych  
kropelek – takiej mgiełki. Jeśli jednak woda wyraźnie ścieka po ściankach 
słoika, to jest jej za dużo – w takiej sytuacji słoik odkręcamy na dwie godz-
iny. Jeśli mgiełka zupełnie się nie pojawia – dolewamy troszkę wody. Taki 
zamknięty system może stać latami. Wymaga tylko nieco uwagi na samym 
początku uprawy.
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Skąd bierze się ten ból i szok, skoro przecież fakt, że umrze-
my, jest jedynym pewnikiem w naszym życiu? Nie wiemy tyl-
ko, kiedy to nastąpi.

Od momentu urodzin każdy dzień przybliża nas do śmierci, 
a jednak nie zaprząta nam ona myśli i w życiu codziennym 
nie poświęcamy jej zbytniej uwagi. Powiedziałabym nawet, że 
skutecznie unikamy tego tematu.

Jednakże nie zawsze tak było. W książce Śmierć w kultu-
rze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku 
możemy przeczytać: „Śmierć, wszędobylska i wszechmocna, 
przez stulecia stanowiła istotną część życia dawnej Polski,  
a jej obecności nie tuszowano wstydliwym milczeniem” .

Śmierć, często przedstawiana jako kościotrup z kosą, 
stanowiła częsty temat w malarstwie i rzeźbie. Było nawet 
zwyczajem, żeby na ubiorach, nawet najwytworniejszych, 
umieszczać gdzieś symbol śmierci, czyli czaszkę ze skrzyżo-
wanymi piszczelami pod spodem, właśnie dla przypomnie-
nia, że wszyscy, bez względu na klasę społeczną lub posiada-
ne bogactwa, kiedyś jej doświadczą.

Śmierć była naturalną częścią życia. W czasach, kiedy 
mieszkające pod jednym dachem wielopokoleniowe rodzi-

Śmierć kogoś bliskiego jest takim zda-
rzeniem w naszym życiu, które powodu-
je najsilniejsze odczucie bólu. Rozpacz, 
desperacja, zagubienie i strach towarzy-
szące procesowi odejścia, choć są odczu-
ciami czysto psychicznymi, bardzo często 
powodują również fizyczne odczuwane 
bólu, składając się na to, co nazywamy 
bólem całkowitym, czyli cierpieniem (Ból 
i jego leczenie. zob. cz. I w nr 4(10)2017 ). 
I bez względu na to, czy odejście będzie 
nagłe, czy też poprzedzone długą choro-
bą, zawsze zaskakuje i pozostawia najbliż-
szych w szoku.

Tekst: Gabriela Wachowiak-Andersen

BÓL 
i	jego	leczenie

Memento mori
część 5
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ny nie były rzadkością, bywało, że umierająca babcia leża-
ła w łożku ustawionym w centralnym punkcie głównej izby, 
a wokół toczyło się codzienne życie. Umierający nigdy nie był 
sam, a rodzina, w tym także dzieci, miała możliwość posługi-
wać mu i go pielęgnować, jednocześnie oswajając się z myślą 
rychłego rozstania.

Jednak w miarę rozwoju nauki, głównie medycyny, oraz 
przemian społecznych, wizerunek śmierci poszedł w zapo-
mnienie, nie tylko w sztuce i kulturze, ale i w życiu codziennym. 
Śmierć została zepchnięta na peryferie naszej świadomości  
i myślimy o niej tylko w kontekście szpitala, domu opieki czy 
hospicjum.

Dzisiaj świat zajęty coraz to nowymi odkryciami i wynalaz-
kami, mającymi przedłużać nam życie, stara się zapomnieć, 
że jesteśmy śmiertelni. Często mówimy o ryzyku śmierci  
z tego czy innego powodu, nie biorąc pod uwagę, że mowa 
nie o ryzyku, ale o pewności.

W pogoni za ideałem „piękni, młodzi i bogaci” lansowa-
nym przez większość środków masowego przekazu trak-
tujemy śmierć jako bezwzględną porażkę, której mogliby-
śmy uniknąć, gdybyśmy tylko wystarczająco trenowali siłę  
woli, wykonywali odpowiednią ilość ćwiczeń na skompli-
kowanych przyrządach w klubach fitness, zjadali optymal-
ną ilość suplementów diety, dołączając do tego dawkę  
gimnastyki mentalnej.

Oczywiście wszystkie te działania są bardzo pożądane  
i z pewnością poprawiają zdrowie oraz jakość życia, jednak 
mogą powodować fałszywe poczucie bezpieczeństwa i wy-
parcie własnej śmiertelności.

Temat staje się zazwyczaj aktualny dopiero wtedy, kiedy 
mimo naszych wysiłków – zachorujemy. Jednak nawet wtedy 
wszyscy zainteresowani (pacjent, rodzina, lekarze oraz perso-
nel pielęgniarski) skupiają całą energię na leczeniu. Spędza-
my godziny nad wyborem odpowiedniego szpitala, wertuje-
my strony internetowe w poszukiwaniu najnowocześniejszych 
technik operacyjnych, eksperymentalnej chemii czy przesz-
czepów komórek macierzystych. Szukamy pomocy w medy-
cynie alternatywnej lub nawet praktykach okultystycznych.

Wszystko to oczywiście ma sens i często prowadzi do po-
prawy stanu chorego, a czasami nawet do całkowitego wy-
leczenia, jednakże w wielu przypadkach, szczególnie chorób 
nowotworowych albo przewlekłych (np. stwardnienia rozsia-
nego, stwardnienia zanikowego bocznego czy wymagających 
nieustannej dializy chorób nerek), szczególnie w ich stadium 
terminalnym, należałoby sobie przypomnieć o naszej śmier-
telności i przenieść punkt ciężkości ze starań o przedłużenie 
życia na jakość tego końcowego okresu.

Nadchodzi czas, kiedy należy bardzo skrupulatnie rozwa-
żyć, czy kontynuować leczenie lub rozpocząć nowe (np. eks-
perymentalne), narażając pacjenta na liczne skutki uboczne 
(czytaj: cierpienia) i to bez gwarancji na pozytywne efekty, 

czy też skoncentrować się na jakości życia, które pozostało. 
Mam tu na myśli zadbanie o zminimalizowanie wszystkich 
dręczących objawów i umożliwienie umierającemu przeżycia 
tego czasu tak, jak on sobie tego życzy.

To wszystko jednak nie jest takie proste. Lekarzowi, wy-
kształconemu przecież do uzdrawiania, trudno jest przyznać, 
że mimo całej swojej wiedzy oraz najnowocześniejszych tech-
nologii nie zawsze jest w stanie osiągnąć ten cel i, powodo-
wany oczywiście najlepszymi pobudkami, będzie do końca 
proponował kolejne metody terapii. Poza tym bardzo często 
wszyscy zainteresowani tego właśnie od niego oczekują.

Wytłumaczenie, że dalsze leczenie nie tylko nie da oczekiwa-
nych rezultatów, ale narazi chorego na dodatkowe cierpienia, 
jest jednym z najtrudniejszych zadań. Wymaga czasu, nadzwy-
czajnej delikatności, cierpliwości oraz pokory wobec pacjenta  
i naszych ograniczonych, mimo wszystko, możliwości.

Jest to jednak warte zachodu, a zapłatą jest spokój, jaki na-
gle spływa na wszystkich obecnych, którzy wreszcie mogą się 
oddać temu, co naprawdę ma znaczenie: przygotować się, 
każdy na swój sposób, do tego najważniejszego momentu  
w życiu. Wreszcie mamy czas na powiedzenie sobie słów 
miłości i zapewnienie o pamięci, wyrażenie wdzięczności,  
a może i prośby o wybaczenie.

I wtedy to, co miało być najgorszym okresem naszego ży-
cia, może się okazać błogosławieństwem.

Nie wszystkim jednak dany jest czas przygotowania do 
odejścia. Statystyki wykazują, że najwięcej osób umiera w wy-
padkach drogowych oraz z powodu chorób sercowo-naczy-
niowych i osoby te mają dużo mniej lat niż przewidywany 
wiek fizjologicznej śmierci.

 
Nie czekajmy więc na chorobę, ale miejmy świadomość, że 

jesteśmy śmiertelni, więc żyjmy tak, abyśmy w każdej chwili 
byli gotowi na odejście.

Wielu znanych pisarzy poruszało ten temat. I tak Francuzka 
Colette pisze: „Nie ci mieli najwięcej z życia, którzy żyli sto 
lat, ale ci, którzy żyli w każdej jego chwili”.

Szwed, Per Olov Enquist: „Pewnego dnia wszyscy umrze-
my. Ale we wszystkie pozostałe będziemy żyć”.

I wreszcie Duńczyk, Johannes Møllehave, przypomina, że 
życie nie jest czymś, co się nam należy, ale darem, o ograni-
czonym trwaniu, z którym należy obchodzić się z szacunkiem 
i rozwagą. 

Obok wejścia do mojego hospicjum widnieje napis:  
„Nie chodzi o to, ile ma się dni życia, ale ile życia jest  
w tych dniach”.

Warto	o	tym	pamiętać	do	samego	końca.	■
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łuszcząca się skóra

WOUND  to w 100% naturalny i wolny 
od konserwantów produkt do zaopatrywa-
nia ran, wykorzystujący synergicznie działa-
jące połączenie olejku z nasion neem, olejku 
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dzielnego zaopatrywania otarć, 
skaleczeń, oparzeń, trudno gojących się ran 
oraz uszkodzeń skóry towarzyszących różnego 
rodzaju chorobom i zaburzeniom skórnym.

WOUND  to uniwersalny aerozol do pielę-
gnacji ran działający przeciwdrobno-
ustrojowo, który wspomaga proces gojenia 
rany, wspiera naturalne zabliźnianie się i zra-
stanie tkanek oraz umożliwia szybkie i bezbo-
lesne zaopatrywanie ran.
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Reklama_Wound.indd   1 2017-05-19   12:15:21



M	JAK	
MENOPAUZA
wywiad	z	Michałem	Lisem

Wiele mitów narosło wokół menopauzy. 
Boimy się jej, ale jeśli zadbamy o siebie 

wcześniej, wcale nie musi wiązać się ona  z nie-
przyjemnymi objawami. Nie zapominajmy, że 
to naturalny proces – mówi dr Michał Lis, en-
dokrynolog, diabetolog, internista, który wyja-
śnia i pomaga zrozumieć jej przebieg. 

Rozmawia: Iza Farenholc

Iza Ferenholc: Ginekolog czy endokrynolog? Do kogo po-
winna trafić kobieta, która przechodzi menopauzę?
Michał Lis: Ja bym jeszcze dodał psychologa lub psychiatrę. 
IF: Dlaczego?
ML: Dlatego, że jest to bardzo trudny okres dla kobiety. 
Moment, kiedy upływający czas jest bardzo dotkliwy. Me-
nopauza kojarzy się z okresem emerytalnym, z eliminacją 
z życia zawodowego, społecznego, ze strachem przed utratą 
kobiecości. Dołącza się tutaj element ze sfery psychogennej, 
dlatego właśnie rozszerzyłbym grupę osób sprawujących 
opiekę nad kobietą. 
IF: Przychodzi do ciebie dużo kobiet z problemami meno-
pauzy?
ML: Nie, przychodzą pacjentki, które zgłaszają się z powodu 
innych chorób towarzyszących. Rzadko z powodu osteopo-
rozy, gdzie rzeczywiście czynnikiem etiologicznym jest me-
nopauza, ale nie tylko – głównie zwracają się z problemem 
przyrostu masy ciała, którą rzeczywiście obserwujemy w okre-
sie menopauzy, a może to być związane z insulinoopornością, 

ze stanem  przedcukrzycowym lub cukrzycą, czyli chorobami, 
które mogą dać o sobie znać w tym okresie.
IF: Kiedy zaczyna się menopauza?
ML: Menopauzę należy zdefiniować jako ostateczne ustanie 
miesiączkowania w wyniku nieodwracalnej utraty aktywności 
jajników. Jest to ostatnia w życiu kobiety miesiączka po któ-
rej nie obserwujemy krwawienia przez kolejne 12 miesięcy. 
Średni wiek to 50 – 52 lata, ale wczesna menopauza u kobiet 
około 45 roku życia występuje u prawie 10% kobiet. 
IF: Podobno coraz więcej kobiet  przechodzi wcześniejszą 
menopauzę. Co jest powodem? 
ML: Bezdyskusyjnym i niewątpliwym czynnikiem przyśpiesza-
jącym menopauzę jest palenie papierosów.
IF: Papierosy podobno zmieniają cały metabolizm w  naszym 
organizmie…
ML: No tak, widać to właśnie w przypadkach przed- 
wczesnej menopauzy czy ich wpływie na naczynia 
krwionośne  – u mężczyzny będą zaburzenia produkcji testo-
steronu i zaburzenia potencji na skutek zaburzeń ukrwienia 
jader, u kobiety zaburzenia ukrwienie jajnika. 

Selfie - Michał Lis
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IF: Mam wrażenie, że menopauza jest ignorowana, lekcewa-
żona przez lekarzy. Moja ginekolog powiedziała: po co badać  
poziom hormonów? Przecież wiadomo, że jest niski…
ML: Menopauza uważana jest za element starzenia się. Nato-
miast faktycznie szereg objawów na przykład naczyniorucho-
we tzw. uderzenia gorąca, somatyczne – zawroty głowy, 
czy psychiczne – drażliwość – mają zmienność 
osobniczą, tzn. u każdej pacjentki występu-
ją z różnym nasileniem i z różną często-
tliwością. Zwracamy uwagę na inne 
objawy towarzyszące i muszę powie-
dzieć, że nie jest to zła cecha, jeżeli 
lekarz patrzy na pacjenta szero-
ko, tzn. nie twierdzi, że wszelkie 
objawy są obrazem klinicznym 
menopauzy, tylko bierze pod 
uwagę inne choroby, które mogą 
przebiegać w różny sposób i ich 
symptomy mogą być bardzo po-
dobne do menopauzalnych.
IF: Wiele moich koleżanek prze-
chodzi menopauzę, bardzo wiele ma 
uderzenia gorąca, kilka zdecydowało 
się na hormonalną terapię zastępczą, 

jednak  lista objawów przyjmowania hormonów jest długa – 
migreny, mdłości, rozdrażnienie, senność. 
ML: Wskazaniem do stosowania hormonalnej terapii zastęp-
czej jest po pierwsze leczenie objawów wypadowych przy 
wygaszaniu funkcji hormonalnej jajnika – ale nie wszystkich, 
tylko tych uciążliwych, a po drugie – leczenie kobiet, które 
przechodzą menopauzę po chirurgicznej operacji do pięć-
dziesiątego roku życia, o ile wskazaniem do operacji nie był 
nowotwór złośliwy. 
IF: Kiedyś HTZ była stosowana prawie u każdej kobiety. 
ML: To prawda, ale dzisiaj wiemy, że powikłania takiej terapii 
są częste, i dlatego stosujemy ją tylko wtedy, kiedy korzyści 
przewyższają ryzyko powikłań. 
IF: Lekarze nie powinni podawać HTZ bez badań?
ML: Aby zweryfikować i ocenić, na ile objawy mogą być wy-
nikiem menopauzy, powinno się ocenić gospodarkę hormo-
nalną pacjentki. Takim najważniejszym hormonem jest FSH, 
którego stężenie w okresie menopauzalnym wzrasta. Obie-
cującym markerem menopauzy jest hormon  antymüllerow-
ski (AMH),  który dotychczas wykorzystywany był  do oceny 
rezerwy jajnikowej, czyli możliwości funkcjonalnej jajnika. Już 
5 lat przed menopauzą, niezależnie od fazy cyklu, obserwu-

je się jego niskie stężenie i jest to bardzo obiecujący marker 
zwiastujący menopauzę. 
IF: Kto w takim razie kieruje pacjentkę na badania?
ML: Ginekolog lub endokrynolog. Jeżeli u kobiety 
35 – letniej zauważylibyśmy przedwczesne wygaszanie funkcji 
jajnika, to wtedy należy podjąć leczenie, ponieważ  jest to już 

choroba. Diagnostyka i profilaktyka są bardzo ważne.
IF: Lista objawów menopauzalnych jest bardzo 

długa: uderzenia gorąca, depresja, kłopoty 
z pamięcią, suchość pochwy, którą straszą 

reklamy etc. Jak mówisz, mogą one być 
objawami jakichś jednostek chorobo-
wych. Całkiem niedawno gdzieś prze-
czytałam, że kobiety zdrowe nie mają 
objawów menopauzy…
ML: Właściwie jest to na tyle osobnicza 
cecha, że trudno przewidzieć, czy pa-
cjentka będzie miała objawy, czy nie, bo 
wpływa na to wiele czynników. Najbar-

dziej uciążliwe dla kobiet są te uderzenia 
gorąca i nocne zlewne poty – zwiększają się 

w okresie menopauzalnym i osiągają szczyt 
dwa lata po menopauzie, a później stopnio-

wo ta aktywność wygasa. Zdecydowanie jest to 
pogorszenie jakości życia, zarówno w strefie psycho-

fizycznej, emocjonalnej, społecznej. Często dochodzą do 
tego zaburzenia snu, pojawia się wiele objawów depresyjnych 
itd., jednak HTZ nie powinna być pierwszą pomocą z racji po-
wikłań. Pacjentka powinna otrzymać pomoc psychologiczną 
lub psychiatryczną, a także  także opiekę internistyczną – skąd 
na przykład bierze się przyrost masy ciała i czy można temu 
zapobiec. Jeśli kobieta rozumie, co się z nią dzieje, dostaje 
pomoc, nie ma przyrostu masy ciała, dobrze śpi – to nadal 
czuje się atrakcyjna. To jest ważne, bo ma to swoje odzwier-
ciedlenie w psychice. Poza tym   badania potwierdziły wy-
stępujący niedobór serotoniny i noradrenaliny w okresie me-
nopauzy, co  jest przyczyną depresji endogennej – dlatego 
ważna jest opieka psychologiczna i stosowna farmakoterapia.
IF: Co powinno zaniepokoić w tym trudnym okresie?
ML: Jeżeli objawy są na tyle uciążliwe, że nie pozwalają funk-
cjonować albo w momencie, kiedy pojawia się krwawienie. 
Każde krwawienie, poprzedzone tymi dwunastoma miesiąca-
mi bez miesiączkowania wymaga absolutnej diagnostyki. 
IF:  Dieta, ruch? Pozwalają zminimalizować objawy?
ML: Uważam, że ma to ogromne znaczenie. Chociażby dlate-
go, że pomaga pokonać insulinooporność, która często po-
jawia się w okresie menopauzy. Jeśli chodzi o wpływ diety 
na sam przebieg menopauzy, na gospodarkę  hormonalną 
– tutaj zdania są podzielone, nie ma jednoznacznych wykład-
ników. Jest to bardzo zindywidualizowane, dlatego trudno 
stworzyć grupę kontrolną, bo każda pacjentka będzie inaczej 
reagować na dany produkt. 
IF: Kiedy nie piję wina czy kawy, nie jem mięsa, to mam wra-
żenie, że uderzeń jest mniej…
ML: No wiesz, kawa na przykład zwiększa stężenie prolaktyny 
i innych hormonów, natomiast jedni będą  spożywać kawę lub 
mięso i nie będą mieli żadnych objawów, a ktoś inny może je 
mieć. Osobiście nie nakłaniałbym cię do picia kawy, jedzenia 
mięsa bądź innych produktów, jeśli po ich spożyciu występują 
objawy niepożądane. Natomiast należy pamiętać, że eliminu-
jąc mięso z pożywienia, ograniczamy dostępność choćby że-
laza w diecie i należy to suplementować w inny sposób.  

Jeśli prowadzona
jest wczesna profilaktyka, jeśli 
kobieta jest świadoma procesu 

toczącego się w jej organizmie jak 
również jeśli prawidłowo diagnozowane 

i leczone są schorzenia towarzyszące 
menopauzie, to klimakterium czyli ta 

burza hormonalna w organizmie 
kobiety przebiega łagodniej.
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Prowadzenia 
pacjentki w tym okresie  

to nic innego jak podanie  
kobiecie ręki i przeprowadzenie 
jej na drugą stronę rwącej  rzeki,  

w sposób bezpieczny, bez uszczerb-
ku na zdrowiu i życiu. Na tym polega 

rola lekarza niezależnie czy jest to 
ginekolog, endokrynolog 

czy psychiatra. 

IF: Coraz więcej kobiet stosuje tzw. naturalne hor-
mony. Estrogen i progesteron w kremie, który 
wciera się w skórę, fitoestrogeny do łykania 
– minimalizują objawy. Spotykam mnóstwo 
kobiet, które uważają, że im pomaga ten 
rodzaj terapii. Sama ich używam. U nas 
to ciągle tabu. 
ML: Fitoestrogeny są zawarte w die-
cie i rzeczywiście mają one aktyw-
ność estrogenową. Nie ma nato-
miast badań randomizowanych, 
klinicznych, ale coraz więcej kobiet 
stosuje tego rodzaju terapię. Hor-
monalna terapia zastępcza wiąże 
się z licznymi powikłaniami, zwiększa 
choćby ryzyko incydentu zakrzepo-
wo-zatorowego, poza tym liczne cho-
roby współistniejące na przykład choro-
ba niedokrwienna serca, wysokie wartości 
ciśnienia tętniczego, przebyty udar mózgu czy 
niewyjaśnione krwawienie z dróg rodnych stanowią 
bezwzględne przeciwskazanie do stosowania hormonalnej 
terapii zastępczej. Wobec tego pacjentki szukają innych roz-
wiązań niekonwencjonalnych – nie jako leczenie alternatyw-
ne, ale wspomagające, niwelujące  – choćby w niewielkim 
stopniu uciążliwe objawy. Dzisiaj rozmawiałem z pacjentką, 
która stosowała tego rodzaju terapię i powiedziała mi, że nie 
wie, czy one działają, ale na pewno przyjmowanie tych pre-
paratów dało jej poczucie spokoju i bardzo dobrze wpływa-
ło na jej psychikę.  Skutki stosowania takich terapii poznamy 
pewnie dopiero za kilka lat, obecnie trudno je przewidzieć.
IF: Żeby więc podać kobiecie HTZ, trzeba ją dokładnie  
przebadać. 
ML: Tak. Przede wszystkim trzeba ocenić korzyści i straty sto-
sowanej terapii. Korzyści muszą zdecydowanie przewyższać 
ryzyko powikłań, aby taka terapia została wdrożona. Wiemy 
już, że zwiększona częstotliwość występowania raka piersi 
wiąże się z zastosowaniem terapii estrogenowej i progeste-
ronowej. Nie stwierdzono istotnych korzyści wynikających ze 
stosowania HTZ w odniesieniu do funkcji poznawczych (pa-
mięć i koncentracja) u kobiet, a nawet istnieją doniesienia po-
twierdzające, iż te funkcje poznawcze  uległy wręcz pogorsze-
niu. A jak mówiliśmy wcześniej, poziom serotoniny w okresie 
menopauzy jest niższy i w tym momencie bardziej wskazane 
byłoby podanie leków zwiększających jej poziom. 
IF: W Polsce nie ma jeszcze badań dotyczących wpływu na-
turalnych preparatów, trudno nawet je dostać, tymczasem 
w Stanach i innych krajach są one dostępne od lat.
ML: Są stosowane, ale nie ma badań klinicznych, które po-
twierdziłyby skuteczność tych preparatów. Takie badania 
związane są z olbrzymimi pieniędzmi i dotyczą preparatów 
farmakologicznych, które są opłacalne dla firm farmaceutycz-
nych.
IF: Żyjemy w kraju, gdzie starsi ludzie nie istnieją, a kobiety 
po 50-tce stają się przezroczyste. Nie przygotowujemy się do 
tego czasu.
ML: W przeciwieństwie do innych krajów, w których świa-
domość tego typu zmian jest na wysokim poziomie. Cho-
ciaż mam już dużą grupę pacjentek, które w wieku 30-35 lat 
badają sobie stężenie witaminy D, gęstość mineralną kości, 
wdrażają taką profilaktykę, aby okres starości stanowił przy-
jemność i radość, a nie kojarzył się z bólem i cierpieniem.
IF: W kontekście menopauzy często mówi się o osteoporozie. 

Jakie badania powinnyśmy sobie zrobić, żeby spraw-
dzić, w jakim stanie są nasze kości?

ML: Przede wszystkim oznaczenie stęże-
nia  witaminy D w wieku młodzieńczym 

i w okresie tzw. szczytowej masy kost-
nej czyli około 35 roku życia, ocena 
gospodarki wapniowo-fosforanowej, 
stężenia  parathormonu oraz radiolo-
giczna ocena układu kostnego, czyli 
densytometria określająca  stan mi-
neralny tkanki kostnej.
IF: I jeśli coś jest nie tak, dostajemy 
leki?

ML: Tak, jest duża grupa leków, któ-
re w zależności od wskazań pozwalają 

zatrzymać  proces ubytku masy kost-
nej. I znowu - zamiast HTZ, która nie le-

czy osteoporozy, lepiej zastosować leczenie 
prowadzące do zatrzymania postępu procesu  

chorobowego. Pamiętajmy, że menopauza  jest na-
turalnym procesem, pewnym etapem w życiu kobiety. U męż-
czyzn zmniejsza się poziom testosteronu, u kobiet rośnie  
poziom FSH. 

IF: Z czego zatem wynika taki, a nie inny przebieg menopauzy?
ML: Jeśli prowadzona jest wczesna profilaktyka, jeśli kobie-
ta jest świadoma procesu toczącego się w jej organizmie jak 
również jeśli prawidłowo diagnozowane i leczone są schorze-
nia towarzyszące menopauzie, to klimakterium, czyli ta burza 
hormonalna w organizmie kobiety przebiega łagodniej. Pro-
wadzenia pacjentki w tym okresie, to nic innego jak podanie 
kobiecie ręki i przeprowadzenie jej na drugą stronę rwącej  
rzeki,  w sposób bezpieczny, bez uszczerbku na zdrowiu i ży-
ciu. Na tym polega rola lekarza, niezależnie czy jest to gine-
kolog, endokrynolog, czy psychiatra. 
IF: Jesteś idealistą i marzyłabym, żeby każda kobieta trafiła 
do takiego specjalisty.
ML: Pocieszające jest to, że kobiety są coraz bardziej świa-
dome i reagują na to, co dzieje się z ich ciałem. Wierzę, że te, 
które tak postępują, za parę lat będą przechodzić ten okres 
zdecydowanie lżej. Takie mam marzenie. ■
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Komórki macierzyste nowotworów to komórki mające moż-
liwość różnicowania we wszystkie rodzaje komórek tworzą-
cych masę nowotworową, w tym także w komórki macierzyste 
angiogenezy guza. Są to komórki rzadko dzielące się, a więc 
oporne na klasyczną chemioterapię, która niszczy odróżnico-
wane i różnicujące się komórki dzielące się, a więc te budujące 
guz. Obecność tych komórek jest najpewniej przyczyną nawra-
cania choroby nowotworowej. Rakowe komórki macierzyste są 
dobrym celem dla nowych terapii przeciwnowotworowych. 

Komórki macierzyste są nadzieją dla wielu chorych. 
Krwiotwórcze komórki macierzyste wykorzystywane są w le-
czeniu białaczek (m.in. ostrej białaczki limfoblastycznej, ostrej 
białaczki szpikowej, przewlekłej białaczki szpikowej), a także 
w reumatologii i ortopedii – do leczenia uszkodzeń ścięgien, 
chrząstki stawowej, przy wczesnych zmianach zniekształcenio-
wo-zwyrodnieniowych występujących np. w reumatoidalnym 
zapaleniu stawów. Są to niezróżnicowane komórki, które cha-
rakteryzują się zdolnością do samoodnowy podczas kolejnych 
podziałów komórkowych oraz posiadają zdolność różnico-
wania w szerokie spektrum wyspecjalizowanych komórek.  
To znaczy, że mogą z nich powstawać bardziej wyspecjalizo-
wane „potomne” komórki. Komórki progenitorowe natomiast 
są wczesnymi potomkami komórek macierzystych, które mogą 
różnicować się w jedną lub więcej linii komórkowych, ale nie 
potrafią zachować zdolności do różnicowania i nieprzerwanej 
samoodnowy. Komórki macierzyste mogą dzielić się syme-
trycznie na dwie komórki macierzyste lub asymetrycznie two-
rząc komórkę macierzystą i komórkę progenitorową- utrzymu-
jąc dzięki temu stałą populację komórek macierzystych.

Tak zwane nowotworowe komórki macierzyste zdecydowa-
nie nie są jednak naszymi sprzymierzeńcami. Nie wiadomo, 
czy pochodzą one od „normalnych” komórek macierzystych, 
ale mają podobne do nich właściwości. Nowotworowe komór-
ki macierzyste również mogą się intensywnie namnażać i różni-
cować się w inne typy komórek. Ta niewielka frakcja komórek 

nowotworowych charakteryzuje się w związku z tym wyjątko-
wą agresywnością. Komórki te mogą inicjować w warunkach 
doświadczalnych rozwój guza (stąd ich inna nazwa: komórki 
inicjujące rozwój guza). Tworzą odrębną populację komórek 
guza, z własnymi charakterystycznymi tzw. markerami po-
wierzchniowymi, dzięki czemu można je np. wyizolować z guza 
i poddać dokładniejszym badaniom. 

Podobnie jak „normalne” komórki macierzyste, także no-
wotworowe komórki macierzyste, mogą dzielić się w sposób 
asymetryczny, w wyniku czego powstaje jedna nowotworowa 
komórka macierzysta oraz jedna nowotworowa komórka pro-
genitorowa. Mogą też dzielić się w sposób symetryczny, kiedy 
powstają dwie identyczne nowotworowe komórki macierzy-
ste. Podejrzewa się, że nowotworowe komórki macierzyste 
mogą również dzielić się symetrycznie na dwie komórki proge-
nitorowe, tym samym zmniejszając populacje nowotworowych 
komórek macierzystych w guzie.

Nowotworowe komórki macierzyste wraz z innymi  
komórkami nowotworowymi, tworzą populację krążących 
komórek nowotworowych, które są odpowiedzialne za po-
wstawanie przerzutów. Ich poziom we krwi pacjenta zależy 
od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby (wielkości guza 
pierwotnego, całkowitej masy nowotworu) i waha się pomię-
dzy 1-10 komórek na ml krwi, co oznacza, że liczba krążących 
komórek nowotworowych w całym ciele wynosi między 4 000 
a 50 000. Na szczęście, tylko niewielka część krążących komó-
rek nowotworowych spowoduje powstanie ognisk przerzuto-
wych. Prawdopodobnie większość tych krążących komórek nie 
jest w stanie przeżyć w nowym miejscu, tzw. mikrośrodowisku 
guza. Ogniska przerzutowe mogą powstawać tylko w przy-
padku, gdy nowotworowe komórki macierzyste znajdują się 
w sprzyjającej niszy. Komórki propagujące guza są nie tylko 
odpowiedzialne za rozwój nowotworu, ale także za wznowę, 
progresję choroby i jej oporność na chemio- i radioterapię. 

W ostatnich latach opublikowano wiele artykułów nauko-
wych, pokazujących, że nowotwory składają się z niejednorod-
nej populacji komórek o różnym stadium zróżnicowania, w tym 
nowotworowych komórek macierzystych. Występowanie no-
wotworowych komórek macierzystych udowodniono w róż-
nych typach raka, stanowią one kilka procent całkowitej masy 
guza. Mechanizmy wznowy powodowanej przez nowotworo-
we komórki macierzyste zostały najpierw opisane w białacz-
kach, a następnie w guzach litych, w tym w modelu gruczola-
koraka jelita grubego, raka pierwotnego wątroby, raka trzustki 
i glejaka wielopostaciowego. 

Tekst i zdjęcia: Anna Czarnecka

Tekst i zdjęcia: Michał Fiedorowicz

KOMÓRKI
MACIERZYSTE 
NOWOTWORÓW 
– cel nowych terapii

Komórki macierzyste raka nerki tworzące sfery czyli „mikroguzy” 
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Komórki macierzyste jako nowe cele lekowe

Dotychczasowe terapie i diagnozy raka opierały się na zało-
żeniu, że masa guza składa się z komórek o podobnym poten-
cjale wzrostowym, histopatologii i biochemii. Konwencjonalne 
terapie nowotworowe z wykorzystaniem leków cytostatycz-
nych nie działają na rakowe komórki macierzyste. Cytostatyki 
niszczą bowiem odróżnicowane lub różnicujące się komórki 
nowotworu, które nie są zdolne do tworzenia nowych ognisk 
choroby. Rakowe komórki macierzyste, dzielące się i dające 
początek nowym guzom, przeżywają terapię cytostatykami, co 
jest powodem nawrotów choroby nowotworowej. Dotychcza-
sowe terapie nowotworów są więc skierowane przede wszyst-
kim na mniej inwazyjną, ale najliczniejszą część guza, czyli tzw. 
komórki somatyczne nowotworu. Tymczasem wielu badaczy 
uważa, że to nowotworowe komórki macierzyste powinny być 
celem terapii antynowotworowej. Dlatego stały się one obiek-
tem intensywnych badań mających na celu rozwój nowych 
terapii przeciwnowotworowych. Szczególnie ważne może się 
okazać eliminowanie nowotworowych komórek macierzystych 
w niektórych typach raka. Przykładem może być rak nerki, któ-
ry w Polsce każdego roku jest rozpoznawany u prawie czterech 
tysięcy osób. U prawie 80% pacjentów to podtyp jasnoko-
mórkowy, który charakteryzuje wysoka oporność na chemio-
terapię i radioterapię, co negatywnie wpływa na możliwości 
terapeutyczne. Nawet u ponad połowy pacjentów występuje 
przerzutowa forma choroby już w chwili pierwszego rozpozna-
nia, dlatego badanie komórek odpowiedzialnych za powsta-
wanie przerzutów ma niezwykle istotne znaczenie dla postę-
pów w metodach leczenia tego nowotworu.

Rozpoczęto już badania nad poszukiwaniem leków prze-
ciwnowotworowych nacelowanych na eliminację nowotwo-
rowych komórek macierzystych, m.in. w ostrej białaczce 
limfoblastycznej, a także w modelu zwierzęcym glejaka wielo-
postaciowego. Z kolei jedną z pierwszych grup leków nie bę-
dących cytostatykami, które testowano na nowotworowych 
komórkach macierzystych były niesteroidowe leki przeciwza-
palne badane w modelu raka jelita grubego. W badaniach 
wykazano, że niesteroidowe leki przeciwzapalne efektywnie 
eliminują „zmienione” komórki macierzyste krypt jelitowych 
– potencjalne nowotworowe komórki macierzyste gruczola-
koraka jelita grubego. 

Zespół Luis Parady z University of Texas w Dallas, który 
zidentyfikował komórki macierzyste w glejaku wieloposta-
ciowym - najczęstszym złośliwym nowotworze centralnego 
układu nerwowego, przeprowadził badania z wykorzystaniem 
genetycznie zmodyfikowanych myszy o zwiększonej podat-

ności na rozwój glejaka. Podczas postępującej choroby gry-
zoniom podano temozolomid – lek powszechnie stosowany 
w terapii antynowotworowej glejaka. „Odkryliśmy, że w obrę-
bie guza istnieje pewna grupa komórek, która jest oporna na 
działanie terapii i daje początek następnym pokoleniom zło-
śliwych komórek. Na tkankę nowotworową nie działał temo-
zolomid, który jest powszechnie stosowany u ludzi. Dopiero 
dodatkowe podanie gancyklowiru zahamowało rozrost guza. 
Nie ulega wątpliwości, że tak duża oporność na terapię no-
wotworową była spowodowana obecnością nowotworowych 
komórek macierzystych” – wyjaśnił badacz. Badania Cedrica 
Blanpaina z Université Libre de Bruxelles potwierdziły obec-
ność nowotworowych komórek macierzystych w raku kolczy-
stokomórkowym skóry. Z kolei wyizolowane komórki macierzy-
ste raka piersi poddawano testom na działanie leku Tranilast. 
Wykazano, iż związek ten redukuje ilość sfer tworzonych 
przez komórki macierzyste raka piersi (zdolność tworzenia 
sfer świadczy o „macierzystym” charakterze tych komórek), 
a także zmniejsza ekspresję ich charakterystycznych markerów 
powierzchniowych i wywiera efekt antyproliferacyjny w bada-
niach na hodowlach komórkowych. 

Obiecującym kierunkiem badań jest wykorzystanie w eli-
minacji nowotworowych komórek macierzystych wirusa Zika 
wynika z badania opublikowanego w „Journal of Experimen-
tal Medicine”. Wiedząc, że wirus Zika atakuje komórki neu-
roprogenitorowe płodu, Michael S. Diamond, jeden z autorów 
projektu, uznał, że może on również stanowić zagrożenie dla 
niewyspecjalizowanych komórek nowotworowych. W celu 
sprawdzenia tej hipotezy, badacze wystawili na działanie wi-
rusa guzy wycięte od pacjentów chorujących na glejaka. Wi-
rus atakował komórki macierzyste guza. Wstrzyknięcie wirusa 
do mózgu myszy chorych na glejaka spowalniało wzrost guza 
i znacznie wydłużało życie badanych gryzoni. Podobne wyniki 
zaprezentowali dr Kenneth Alexander z Nemours Children’s 
Hospital oraz dr Griffith Parks z University of Central Florida 
w publikacji w czasopiśmie PLOS ONE: w ich doświadczeniach 
komórki neuroblastomy zainfekowane wirusem Zika umierały 
w ciągu 10 dni po infekcji. 

Zgodnie z najnowszym artykułem Stephanie Annett i Tra-
cy Robson z Irish Centre of Vascular Biology, Royal College  
of Surgeons in Ireland opublikowanym w czasopiśmie „Phar-
macology & Therapeutics” pod koniec 2017 roku toczyło się 
27 badań klinicznych, w których testowano terapie nacelo-
wane na eliminację nowotworowych komórek macierzystych. 
Najbardziej zaawansowane są badania nad lekiem o nazwie 
napabucasin (stosowanym w kombinacji z innymi lekami prze-
ciwnowotworowymi) w przerzutowym raku jelita grubego. 
Napabucasin jest inhibitorem STAT3 – markera nowotworo-
wych komórek macierzystych w raku jelita grubego. Wyniki 
badań III fazy, które ukazały się w czasopiśmie „Lancet Ga-
stroenterology & Hepatology”, wskazują, że co prawda nie 
poprawiał on całkowitego czasu przeżycia w ogólnej niewy-
selekcjonowanej populacji pacjentów, ale obserwowano po-
prawę czasu przeżycia u pacjentów, u których nowotwory cha-
rakteryzowały się obecnością ufosforylowanego białka STAT3 
(pSTAT3). „Nasze wyniki sugerują, że napabucasin może być 
skutecznym inhibitorem STAT3 u pacjentów z guzami pSTAT-
3-pozytywnymi, planujemy dalsze badania napabucasinu 
w tej grupie pacjentów”, zapewnia dr Derek J. Jonker z Otta-
wa Hospital Research Institute University of Ottawa. Obecnie 
prowadzone są badania III fazy napabucasinu podawanego 
w kombinacji z innymi substancjami o działaniu przeciwnowo-
tworowymi. Pozostałe badania kliniczne dotyczą, m.in. raka 
piersi, raka płuc, glejaka, raka wątroby, raka trzustki i mięsa-
ków kości i tkanek miękkich. ■

Komórki macierzyste raka nerki - widoczne pojedyncze komórki 
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Zdjęcia: z archiwum fundacji Zaskoczeni Wiekiem

FIZYCZNE DOBRE 
WYCHOWANIE, 
CZYLI WCIĄŻ 

NIEDOCENIANY 
RUCH!

Anna Plucik-Mrożek
Prezes fundacji Zaskoczeni Wiekiem, lekarz – specjalista 
chorób wewnętrznych. Współautorka projektu Fitness Medy-
czny w Polsce oraz programów aktywności fizycznej dla osób 
z chorobami przewlekłymi: „Aktywność w każdym wieku”, 
„Zaskoczeni Wiekiem”, „Spacer po zdrowie – zaproś swoje-
go lekarza”. Ukończyła kursy z zakresu kwalifikacji do wysiłku 
fizycznego – Integrating Physical Activity Counselling Into 
Health Care in Boston.

Małgorzata Perl
Wiceprezes fundacji Zaskoczeni Wiekiem, magister wy-
chowania fizycznego ze specjalizacjami: rekreacja ruchowa 
i fitness, korektywa i kompensacja, manager sportu; trener 
z wieloletnim stażem w zakresie kwalifikacji do ruchu (Inte-
grating Physical Activity Counselling Into Health Care in Bos-
ton). Promotorka zdrowego stylu życia, partner prozdrowot-
nego programu „Zaskoczeni wiekiem”, finalistka programu 
Shape: „Kobiety, które zmieniają świat”, trener fitnessu med-
ycznego. Właścicielka klubu Perła Wellness.

Hanna	Stolińska-Fiedorowicz
Dietetyk kliniczny, absolwentka Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego. Współpracuje z osobami z problemem 
nadwagi i otyłości, cierpiącymi na choroby dietozależne 
oraz będącymi na dietach alternatywnych ze szczególnym 
uwzględnieniem diet roślinnych. Prowadzi szkolenia żywie-
niowe dla dzieci i dorosłych, m.in.: ,,Zdrowa kuchnia zdrowe 
społeczeństwo’’ oraz ,,W Zielonej Krainie’’. Współpracuje 
z licznymi firmami, promując zasady zdrowego żywienia, oraz 
cateringami, zarówno dietetycznymi, jak i tymi, które przy-
gotowują posiłki do szkół i przedszkoli.
 

Rozmawia: Grzegorz Kotoro

Grzegorz	Kotoro: Od jak dawna „wprawiacie w ruch” na-
sze społeczeństwo? I co stało za decyzją związaną z tego typu 
działalnością?
Anna	Plucik-Mrożek:	Spotkałyśmy się już 10 lat temu, kiedy 

Gosia zapytała mnie, czy mogłabym jej pomóc w ocenie ba-
dań klientów klubu fitness Perła Wellness, którego jest właści-
cielką. Zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że mamy podobne 
zainteresowania – chcemy, aby dzięki zaplanowanej aktyw-
ności fizycznej ludzie z różnymi chorobami mogli poczuć się 
lepiej. Napisałyśmy program „Aktywność w każdym wieku” 
i uzyskałyśmy na niego dofinansowanie z powiatu legionow-
skiego – dzięki temu mogłyśmy sprawdzić i upewnić się, że 
aktywność fizyczna prowadzona przez lekarza i trenera jest 
bezpieczna i poprawia stan zdrowia.
Małgorzata	 Perl: Zaczęłyśmy od programów, które pro-

wadziłyśmy w naszym klubie, skierowanych do osób z cho-
robami przewlekłymi. Przebadałyśmy tak ponad 250 osób. 
Obserwowałyśmy i analizowałyśmy, jak zmieniają się parame-
try zdrowotne, sprawność fizyczna i samopoczucie naszych 
podopiecznych i wtedy postanowiłyśmy podzielić się zdo-
bytą wiedzą oraz doświadczeniem z szerszą częścią naszego 
społeczeństwa. Zorganizowałyśmy w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia organizowanego przez Ministerstwo Zdro-
wia program „Spacer po zdrowie – zaproś swojego lekarza”, 
którego przesłaniem jest informacja, że już 30 minut marszu 
może poprawić nasze zdrowie i samopoczucie. Mamy na to 
sto dowodów naukowych. Takie spacery odbyły się w sześciu 
miastach Polski w 2017 roku i dziesięciu miastach w 2018 roku. 
Towarzyszyły im specjalistyczne warsztaty np. „Zdrowy kręgo-
słup”, „Nordic Walking”, „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży”. 
Razem z nami spacerowało po swoje zdrowie tysiące osób. 

Naszą misją jest zarażanie polskiego społeczeństwa zapla-
nowaną aktywnością fizyczną.
GK: A więc zarówno zdrowa, jak i ta z różnego rodzaju dole-

gliwościami społeczność oraz, co najważniejsze – brać lekar-
ska – nie docenia wpływu szeroko rozumianego ruchu?
AP-M:	Na razie siedzący tryb życia jest czwartą przyczyną 

zgonów na świecie i w ciągu ostatnich 10 lat niestety nic się 
nie zmieniło. Trzeba podejść do tematu bardziej systemowo, 
ponieważ w Polsce ok. 25% społeczeństwa prowadzi siedzący 
tryb życia, a np. w Finlandii jest to tylko 16%. Mówimy tu oczy-
wiście o całym społeczeństwie, jeżeli spojrzelibyśmy tylko na 
populację z chorobami przewlekłymi – jestem pewna, że sta-
tystyki byłyby jeszcze gorsze.

56

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (14) / 2018



MP: Wierzę głęboko, obserwując i uczestnicząc w kongresach 
medycznych, że polscy lekarze znają i doceniają wartość aktyw-
ności fizycznej oraz jej wpływu na poprawę leczenia pacjentów, 
ale nie wiedzą jeszcze, jak ją zalecać i przepisywać na receptę. 
Dlatego działamy dwubiegunowo. Chcemy docierać do profe-
sjonalistów, żeby im pokazać, jaki rodzaj aktywności jest najlep-
szy, np. w cukrzycy, i do polskiego społeczeństwa, organizując 
imprezy masowe, żeby zaczęło aktywnie spędzać czas pomimo 
choroby przewlekłej, żeby pacjenci zaczęli pytać swoich lekarzy, 
jaka aktywność fizyczna jest dla nich najlepsza.
GK:	Czy są dostępne badania potwierdzające skutecz-

ność w leczeniu lub wspomaganiu leczenia tzw. chorób 
cywilizacyjnych?
AP-M: Badań potwierdzających terapeutyczne działanie ru-

chu jest niezmiernie dużo. Pierwsze takie badania były wyko-
nane w Londynie w latach 50. XX w. Obecnie możemy z pełną 
odpowiedzialnością powiedzieć, że odpowiednio zaplanowa-
na aktywność fizyczna obniża ryzyko chorób układu krążenia, 
ryzyko udaru, nadciśnienia, cukrzycy typu 2, jak również nowo-
tworów piersi, trzonu macicy oraz jelita grubego. Co więcej, 
w kontekście toczonej ostatnimi laty walki z epidemią otyłości 
umiarkowane bądź intensywne ćwiczenia fizyczne doskonale 
zapobiegają nadmiernemu przybieraniu na wadze oraz stano-
wią kluczowy element programów odchudzania i utrzymania 
wagi. Korzyści płynące z regularnej aktywności nie ograniczają 
się jednak wyłącznie do zdrowia fizycznego. Wysiłek fizyczny 
ma pozytywny wpływ na naszą psychikę: pozwala lepiej wy-
począć podczas snu, wspomaga pamięć oraz umiejętności 
poznawcze. Regularny trening redukuje objawy oraz ryzyko 
depresji – nie tylko wśród osób ze zdiagnozowaną depresją 
kliniczną. Ponadto aktywność fizyczna pomaga uchronić się 
przed ostrymi i przewlekłymi stanami lękowymi. Wysiłek fi-
zyczny ma często większy wpływ na redukowanie objawów 
depresji niż konwencjonalne leczenie – a może być stosowany 
samodzielnie bądź w połączeniu z innymi formami terapii.
GK:	Kwartalnik „Po Prostu Żyj” jest przede wszystkim skiero-

wany do pacjentów z wyłonioną stomią, do tych z problemami 
z układem pokarmowym i/lub wydalniczym. W tle dudnią no-
wotwory... Czy są jakieś twarde statystyki na temat wpływu ru-
chu na tę grupę pacjentów?
AP-M:	Tak, wiemy już, że uprawiając rekreacyjnie sport, mo-

żemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego 
o ok. 20-60%. Oczywiście im więcej ruchu, tym lepiej. WHO 
coraz częściej podkreśla, że optymalną ilością ruchu jest 300 
minut umiarkowanego wysiłku tygodniowo. W przypadku raka 

jelita grubego trzeba się raczej trzymać tej wersji. Dane doty-
czące raka żołądka nie są tak spektakularne, ponieważ jest to 
nowotwór występujący rzadziej, więc badań jest zbyt mało, aby 
jednoznacznie potwierdzić skuteczność ruchu jako profilaktyki. 
Poza tym im lepszą mamy kondycję fizyczną, tym lepiej znosimy 
chorobę i łagodniej przebiega chemio- czy radioterapia. 
GK:	A czy w trakcie leczenia trzeba konsultować się z leka-

rzem prowadzącym? Co zrobić z takim lekarzem, który sta-
nowczo zabrania? Jak przekonać nieprzekonanego? 
AP-M: Coraz więcej lekarzy onkologów jest świadomych roli 

aktywności fizycznej w zapobieganiu i leczeniu choroby no-
wotworowej. Pacjent cierpiący na chorobę przewlekłą zawsze 
powinien wcześniej skonsultować się z lekarzem, który oceni 
jego stan zdrowia, ryzyko związane z aktywnością fizyczną i co 
najważniejsze, zaleci spersonalizowaną formę ruchu. 
GK:	 Często pacjenci mają kilka słabych punktów – czy-

li współistniejące choroby. Może kilka słów na temat układu 
krążenia, cukrzycy… 
AP-M:	Układ krążenia najszybciej odpowiada na aktywność 

fizyczną i dzięki niej zachodzi w nim bardzo dużo zmian. Do ko-
rzystnych należy zwolnienie czynności serca, wydłużenie fazy 
rozkurczu, mniejsze zapotrzebowanie serca na tlen podczas 
wysiłku i w spoczynku, tworzenie nowych naczyń krwionośnych 
włosowatych w mięśniu sercowym – wszystkie te zmiany prowa-
dzą do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, a co 
za tym idzie również zawału serca. Poza tym aktywność fizyczna 
powoduje obniżenie wartości ciśnienia tętniczego, a to również 
jest zmianą bardzo korzystną. Dzięki ruchowi poprawia się pro-
fil lipidowy, co także zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ser-
ca. Takie same zmiany dotyczące naczyń dodatkowo zachodzą 
w ośrodkowym układzie nerwowym, co sprzyja zmniejszeniu ry-
zyka udaru lub postępu choroby otępiennej, niezależenie od jej 
podłoża (otępienie naczyniopochodne czy choroba Alzheimera). 
Jeżeli myślimy o poprawie funkcjonowania mózgu, ważne jest, 
aby pamiętać, że aktywność fizyczna powinna być o małym lub 
średnim natężeniu. 

Cukrzyca to choroba XXI wieku – jemy po prostu za dużo 
– a to najczęstsza przyczyna cukrzycy. Przy odpowiednio za-
planowanej aktywności fizycznej glukoza jest lepiej wykorzy-
stana, ponieważ mięśnie do pracy potrzebują właśnie dużo 
glukozy. Efektem treningu jest zmniejszony poziom glikemii, 
mniejsza insulinooporność, ponieważ również insulina jest le-
piej wykorzystywana. W trakcie treningu glukoza może dosta-
wać się do komórki mięśniowej bez udziału insuliny, co rów-
nież sprzyja lepszemu wyrównaniu cukrzycy. 
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GK:	Słuchając uważnie jednego z waszych wykładów, dowie-
działem się, że COI Warszawa zaczyna zwracać baczną uwagę 
na dietę, jaką pacjent powinien stosować w trakcie leczenia 
i rekonwalescencji. Czy możecie coś więcej powiedzieć na ten 
temat? Czy dieta wegetariańska, wegańska zaczyna mieć zna-
czenie w procesie leczenia? Czy powoli przestaje być „wybry-
kiem”, zgodnie z myśleniem większości „drapieżników”?
Hanna	Stolińska-Fiedorowicz:	Styl życia, a w tym prawi-

dłowe żywienie, determinuje aż 53% czynników wpływają-
cych na zdrowie człowieka. Odpowiednia dieta niezbędna 
jest do zachowania zdrowia, czyli profilaktyki, ale również 
w czasie leczenia wszystkich chorób, nie tylko tych dietoza-
leżnych. Faktycznie coraz większą uwagę zwraca się na ba-
dania potwierdzające korzystny wpływ stosowania dobrze 
zbilansowanych diet wegetariańskich, w tym diety wegań-
skiej. Liczne obserwacje wykazują, iż wegetarianie żyją dłu-
żej niż osoby regularnie spożywające mięso i jego przetwory. 
Szczególnie śmiertelność z powodu chorób układu krążenia 
występuje u wegetarian o 25% rzadziej. Osoby nie spoży-
wające mięsa i jego przetworów przez co najmniej pięć lat 
mają o 34% niższe ryzyko śmierci z powodu niedokrwiennej 
choroby serca w porównaniu z osobami, które te produkty 
mają w codziennym menu. Analizy badań wskazują na rzad-
sze występowanie u wegetarian nowotworów jelita grubego 
i prostaty, odpowiednio o 88% i 54%, w stosunku do osób na 
diecie zawierającej wszystkie grupy produktów spożywczych. 
Dieta wegetariańska wykazuje również prewencyjne działanie 
w przypadku nadmiernej masy ciała, nadciśnienia tętniczego, 
stanów zwyrodnieniowych oraz cukrzycy. Na szczęście diety 
wegetariańskie są coraz modniejsze. Osobiście mam nadzie-
je, że to nie chwilowa moda, a Polacy zasmakują w pysznych, 
aromatycznych, urozmaiconych, lekkich i odżywczych daniach 
z kuchni roślinnej. 
GK: Czy mogłybyście rozwinąć hasło, które szalenie mi się 

spodobało: „SIEDZENIE TO NOWE PALENIE”?
AP-M:	Jedna godzina siedzenia skraca nam życie o 20 mi-

nut, a jeden wypalony papieros o 11 minut – stąd coraz czę-
ściej mówi się, że siedzenie to nowe palenie.
GK:	Za czym jesteście i dlaczego – środki przeciwbólowe 

najnowszej generacji czy „stary” dobry ruch, a może jedno 
i drugie?
AP-M: Ruch, jak każda metoda naturalna, wymaga cierpli-

wości w oczekiwaniu na efekty. Po lekach przeciwbólowych 
efekt występuje w tym samym dniu, jednak również po od-
stawieniu tych leków, ból najczęściej wraca, co zależy oczy-
wiście od jego przyczyny. Przy zastosowaniu ruchu jako leku 
przeciwbólowego po odpowiednim czasie treningów ból 
zmniejsza się lub ustępuje trwale – tak właśnie jest w chorobie 
zwyrodnieniowej stawów czy osteoporozie. W przypadku np. 
fibromialgii niewiele leków pomaga na dolegliwości bólowe, 
a ruch sprawdza się doskonale, jednak trzeba ćwiczyć cały 
czas, aby utrzymać efekt przeciwbólowy. Wszystko zatem za-
leży od przyczyny bólu. Na początku zawsze stosuję terapię 
skojarzoną – lekami i ruchem, potem wszystko zależy od roz-
woju sytuacji i samopoczucia pacjenta. 
GK:	Jak podsumowałybyście 7. Europejski Kongres Exercise is 

Medicine, który odbył się po raz pierwszy w Polsce jesienią 2018 
roku na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
MP:	Temat przewodni konferencji brzmiał: Where Medici-

ne meets Exercise and Health Promotion. W trakcie kongresu 
odbyło się 27 wykładów teoretycznych, 8 Master Class oraz 

4 specjalistyczne warsztaty praktyczne. Wystąpiło 35 prele-
gentów z całego świata. W programie kongresu znalazły się 
zagadnienia związane z aktywnością fizyczną w chorobach 
przewlekłych, profilaktyką, promocją zdrowego stylu życia, 
motywacją do podjęcia aktywności fizycznej, żywieniem dzie-
ci i dorosłych, zdrowiem publicznym w kontekście aktywności 
fizycznej. Dodatkowo w ramach programu konferencji odby-
ła się pierwsza w Europie konwencja fitnessu medycznego 
oraz warsztaty z zakresu aktywności fizycznej w zależności 
od istniejących chorób przewlekłych. W programie kongresu 
i konwencji nie zabrakło też tematyki związanej z aktywnością 
fizyczną seniorów oraz starzejącego się polskiego społeczeń-
stwa. Kongres skierowany był do profesjonalistów: lekarzy, 
fizjoterapeutów, trenerów, dietetyków i psychologów. Są to 
grupy społeczne, które mogą teraz bezpośrednio docierać 
do osób z chorobami przewlekłymi, ich rodzin i przekazywać 
im zdobytą podczas 7. Europejskiego Kongresu Exercise is 
Medicine wiedzę. W kongresie wzięło udział 230 uczestni-
ków oraz 100 osób w samej konwencji fitnessu medycznego 
i warsztatów.

Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że zrealizowałyśmy swoje wiel-
kie marzenie i połączyłyśmy sport i medycynę, lekarzy i tre-
nerów. 

Już teraz serdecznie zapraszamy na nasz kolejny Kongres 
Exercise is Medicine, który odbędzie się w dniach 18-20 paź-
dziernika 2019 roku na terenie Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.
GK: Jakie macie plany, projekty, o których możemy wkrótce 

się dowiedzieć i być ich świadkami? Gdzie możemy Was spotkać 
i skorzystać z Waszej pomocy?
MP:	Naszym celem jest edukacja profesjonalistów, dlatego 

ruszamy ze szkoleniami dla zespołów składających się z lekarza 
i trenera, współpracujących ze sobą i wspólnie realizujących za-
planowaną, bezpieczną aktywność fizyczną, która zostanie prze-
pisana pacjentom na receptę. Nasz program „Spacer po zdro-
wie – zaproś swojego lekarza” odbył się w tym roku w dziesięciu 
miastach Polski – chcemy zwiększyć jego zasięg i zarazić spa-
cerowaniem mieszkańców innych miejscowości. Każdego dnia 
natomiast można nas spotkać w klubie Perła Wellness (www.
perlasport.pl), czyli w miejscu, w którym wszystko się zaczęło. 
O wszystkich naszych działaniach, kongresach, szkoleniach po-
czytacie na stronie: www.exerciseismedicine.org/poland
GK: Co radziłybyście wszystkim tym, dla których własne zdro-

wie jest naprawdę najważniejsze i chcą je wziąć w swoje ręce?
MP:	Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć ćwiczyć! 
Tak pięknie powiedział dr Kenneth H. Cooper, którego mia-

łyśmy ogromną przyjemność poznać osobiście: Ćwiczenia to 
podróż – nie cel. Muszą być kontynuowane do końca życia. Nie 
możemy przestać ćwiczyć, bo się starzejemy – starzejemy się, 
ponieważ przestajemy ćwiczyć.

Nie ma wymówek! Nasza najstarsza pacjentka zaczęła ćwiczyć 
w wieku 87 lat i to nie było proste wyzwanie – przy tylu proble-
mach zdrowotnych, ale to już historia na kolejną rozmowę. ■
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Motyle w brzuchu, chodzenie na randki, umieranie z tęsk-
noty, miłosne uniesienia, namiętność, ponowny związek, by-
cie szczęśliwym i do szaleństwa zakochanym – czy to wypa-
da w wieku dojrzałym? Czy jest to w ogóle możliwe? – pytają 
bardzo często zarówno osoby młodsze, jak i sami zaintereso-
wani. Tak, wypada i co więcej, jest możliwe, ale często kłóci 
się z funkcjonującymi negatywnymi schematami dotyczącym 
postrzegania osób starszych, a szczególnie stereotypami do-
tyczącymi miłości w wieku dojrzałym. 

Niesłusznie zakłada się, że wszystko, co powszechnie kojarzy 
się z miłością, zarezerwowane jest jedynie dla ludzi młodych. 
Stąd też pojawiające się tu i ówdzie pytania: „Czy osobom 
starszym wypada się zakochiwać”? „Czy osobom starszym 
wypada okazywać sobie nawzajem miłość”? „Czy w tym wieku 
nie za późno na miłość, na związek”? Ileż tego typu wątpliwo-
ści poruszanych jest w poradnikach dla osób starszych, pro-
gramach telewizyjnych, artykułach prasowych, internetowych 
lub w prywatnych dyskusjach. I choć odpowiedzi na pytania 
o prawo do miłości i związków w dojrzałym wieku są najczę-
ściej twierdzące, i całe szczęście, o tyle większość starszych 
osób nie jest przekonana o ich słuszności. Podobne zresztą 
wątpliwości mają ich najbliżsi. Wynika to zapewne z pojawia-
jących się lęków, m.in. o to, jak zostanie to odebrane przez ro-
dzinę, znajomych, niemalże wedle typowej dla społeczeństwa 
polskiego zasady: „Co ludzie powiedzą”? W obawie przed 
opinią otoczenia dojrzałe samotne osoby – rozwodnicy, wdo-
wy, wdowcy albo ci, którzy do tej pory nie spotkali drugiej po-
łówki, na siłę bronią się przed uczuciem. Często nie dają sobie 
po prostu prawa do kochania i bycia kochanym, stwierdzając, 
że na to jest już za późno. Tymczasem miłość nie zna metryki 
i jest możliwa w każdym wieku. Ważne jednak, aby mieć tego 
świadomość i dać sobie do niej prawo. Dać sobie prawdo do 
szczęścia!

Wszyscy ludzie, bez względu na wiek, mają prawo do miło-
ści, przyjmowania jej i dawania, do nawiązywania relacji, za-
spokajania potrzeb związanych z akceptacją, uznaniem. Bez-
sprzecznie takie prawo mają także osoby starsze, które mimo 
kolejnych krzyżyków na karku także chcą być szczęśliwe. Bo 
przecież nie ma większej wartości w życiu człowieka niż miłość. 
I choć nadal trudno o precyzyjną definicję tego uczucia, nie od 
dziś wiadomo, że miłość uskrzydla, dodaje siły, energii, spra-
wia, że moglibyśmy przenosić góry, że dowartościowuje i po-
prawia jakość naszego życia. Pod wpływem miłości zaczynamy 
inaczej patrzeć na siebie, na innych, a przede wszystkim na 
świat. Zakochaną osobę, bez względu na wiek, rozpiera szczę-

ście i poczucie spełnienia. W tym stanie problemy i troski zdają 
się mieć mniejsze znaczenie, a życie staje się wprost cudowne. 
Doświadczając miłości, jesteśmy w stanie zrobić rzeczy szalo-
ne i spontaniczne, nawet kiedy nie jesteśmy już najmłodsi. Mi-
łość w każdym wieku niesie ze sobą wiele korzyści, a ta srebrna 
–odmładza i dodaje witalności. Trudno zatem nie zgodzić się 
ze słowami Krystyny Mazurówny, która w wywiadzie do Srebr-
nego tabu powiedziała: „Miłość to jedyny cud, który zdarza się 
w życiu, i to bez względu na wiek”. Co zrobić, aby ten cud stał 
się udziałem osób dojrzałych, mimo obaw, lęków, negatyw-
nych schematów i braku akceptacji otoczenia? O czym osoby 
wcześniej urodzone powinny wiedzieć, pamiętać, czego mieć 
świadomość, aby przyzwolić sobie na pójście za głosem ser-
ca, kochać i być kochanym? W udzieleniu odpowiedzi na te 
i podobne pytania, a także wyeliminowaniu negatywnych na-
wyków myśleniowych w odniesieniu do tzw. srebrnej miłości, 
pomocne okazać się mogą poniższe stwierdzenia, które warto 
sobie uświadomić i przyswoić: 

• Każdy ma prawo do miłości i wiek nie jest w tym przesz-
kodą. 

• Miłość w każdym wieku dodaje sił witalnych, energii do 
życia, warto zatem o nią zabiegać.

• Osoby starsze mają prawo do nawiązywania nowych relac-
ji, chodzenia na randki, budowania nowych związków etc. 

• Bez względu na wiek człowiek ma prawo do okazywania 
czułości i wyrażania uczuć.

• Warto otworzyć się na nowe znajomości, przyjaźnie, bo na 
to nigdy nie jest za późno. 

• Należy mieć świadomość, że ci, którzy nas naprawdę ko-
chają, chcą naszego szczęścia dotyczy to zarówno tych, 
którzy żyją, jak i tych którzy odeszli.

• Ważne, aby być w zgodzie z sobą. 
• Warto dać sobie prawo do kochania i bycia kochanym 

w każdym wieku.
• Pamiętajmy, że na wszystko potrzeba czasu, na miłość 

także!

Również Teresa Lipowska wyznała w książce Srebrne Tabu: 
„Ludzie starsi tak samo mogą kochać, przyjaźnić się, rado-
wać, być aktywnymi. (…) Na miłość nigdy nie jest za późno. 
(…) A jeśli masz ochotę na seks i znajdziesz odpowiedniego 
człowieka? Czemu nie? (…) Przytulenie, pocałunek, czułość. 
Na wszystko jest pora”. Miłość dojrzała niejedno ma imię, 
a dojrzałe uczucie może być tak samo piękne i wartościowe, 
jak to w młodości”. 

Tekst: Monika Mularska-Kucharek
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Tekst: 
Agnieszka Fiedorowicz 

Boże	Narodzenie,	sylwester,	walentynki 

oraz mniej znany, przypadający 28	grud-

nia,	Międzynarodowy	Dzień	Pocałunku– 

nadchodząca zima niesie wiele okazji, 

by się przytulać i całować. Róbmy to 

jak najczęściej, bo jest to nie tylko 
przyjemne, ale także korzystne 

dla naszego zdrowia.

„To był sobotni poranek – jeden z tych rzadkich mo-
mentów, kiedy nie musieliśmy wyskakiwać z żoną z łóżka 
o świcie, by z kimś się spotkać, dotrzeć gdzieś – to był ten 
dzień, kiedy mogliśmy pozwolić sobie na sesję przytulania. 
Nie jest to pruderyjna aluzja do seksu, na myśli mam właśnie 
przytulanie, tulenie, ściskanie. Nie zrozumcie mnie źle – seks 
jest cudowną sprawą, ale przytulanie jest czynnością naj-
bardziej intymną, to lepsze niż kolacja przy świecach, zwrot 
podatku, a nawet seks. To akt fizycznej komunikacji, w ten 
sposób okazujemy sobie miłość, przywiązanie, oddanie, 
szczodrość i wrażliwość. (...) Przytulanie to jedna z najwięk-
szych przyjemności w życiu, a zarazem podstawowa ludzka 
potrzeba”, pisze Rob Grader w The Cuddle Sutra: An Unaba-
shed Celebration of the Ultimate Intimacy [Sutra przytulania, 
niepohamowana celebracja największej intymności], książce, 
w której przekonuje, że dotyk ma niesamowity wpływ na na-
sze życie, łagodzi ból, depresję, stres, astmę czy nadciśnie-
nie, pomaga też szybciej powrócić do zdrowia. „Bez niego 
po prostu nie bylibyśmy w stanie żyć”. Nadchodząca zima 
niesie wiele okazji do przytulania i całowania: Boże Narodze-
nie, sylwester, walentynki oraz mniej popularny, przypadają-
cy 28 grudnia, Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Róbmy to 
jak najczęściej!

Cztery uściski, by przeżyć 
Zmysł dotyku wykształca się bardzo wcześnie, już około 
ósmego tygodnia życia płodu – jest też kluczowy dla rozwoju 
dziecka po urodzeniu. To pierwszy język, za pomocą które-
go komunikujemy się ze światem, na długo zanim nauczymy 

się mówić. „Prawidłowo rozwijające się nie-
mowlę próbuje złapać wszystko, co jest w zasię-

gu jego ręki, a gdy tylko zdoła chwycić przedmiot, 
wkłada go do ust i wysysa z niego każdy bit informacji do-

tykowej” – pisze dr Martin Grunwald w książce Human Haptic 
Perception [Percepcja dotyku u ludzi]. Jak zauważyła ame-
rykańska psychoterapeutka Virginia Satir: „By przeżyć, trze-
ba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, 
ośmiu. By się rozwijać – dwunastu”. Ale jeszcze nie tak dawno 
temu ten pogląd nie był tak rozpowszechniony. Do połowy 
XX wieku dominował trend tzw. zimnego wychowu. Luther 
Holt, pediatra z Columbia University, autor niezwykle popu-
larnego i wielokrotnie wznawianego w XX wieku podręcznika 
wychowania dzieci The Care and Feeding of Children A Ca-
techism for the Use of Mothers and Children’s Nurses [Pielę-
gnacja i żywienie dzieci. Katechizm dla matek i pielęgniarek 
pediatrycznych] przestrzegał przed okazywaniem dzieciom 
czułości - przytulaniem i całowaniem: „Dzieci powinno się ca-
łować – jeśli w ogóle – w policzek lub czoło, a im rzadziej się 
to robi, tym lepiej”, głosił. Ów „zimny wychów” miał jednak 
katastrofalne skutki. Brak czułości jest tragedią nie tylko dla 
ludzkich dzieci, co pokazał pod koniec lat 50. ubiegłego stu-
lecia amerykański psycholog eksperymentalny Harry Harlow. 
Odseparował nowo narodzone makaki od matek i podzie-
lił je na dwie grupy – wychowywane przez inne małpy oraz 
„wychowywane” przez surogatki: lalki z drutu, wyposażone 
w wypełnione mlekiem butelki do karmienia. Harlow szybko 
zauważył, że samo karmienie nie wystarcza, małpy pozbawio-
ne czułego kontaktu z matką nie nauczyły się wchodzić w nor-
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malne interakcje. „Zamiast bawić się z innymi, eksperymen-
tować i próbować nowych doświadczeń, małpki wychowane 
przez surogatki godzinami kurczowo trzymały się krat klatek 
i wrzeszczały na widok przechodzących, skubały się, gryzły 
po ramionach i wyrywały sobie sierść”, pisze Deborah Blum 
w książce Love at Goon Park [Miłość w Goon Park]. Bardziej 
współczesne badania Stephena Suomi z National Institute of 
Child Health wykazały, że małpy pozbawione w niemowlęc-
twie troskliwej matczynej opieki wyrastają na impulsywnych 
i agresywnych dorosłych – badane rezusy w życiu dorosłym 
wciąż miały podwyższony poziom kortyzolu we krwi. Zjawisko 
to u ludzi opisywali naukowcy obserwujący dzieci dorastające 
w sierocińcach. Mary Carlson i Felton Earls w latach 90. XX 
wieku pokazali dramat rumuńskich sierot, które pozbawione 
czułości nie rozwijały się normalnie, wycofywały się z kon-

taktu, popadając w chorobę sierocą. Równie ciekawe wyniki 
przyniosły badania z udziałem matek karmiących przepro-
wadzone na Białorusi. „Ponad siedemnaście tysięcy kobiet 
i noworodków z 31 oddziałów położniczych przypisano do 
grupy, w której promowano karmienie piersią, lub do grupy 
kontrolnej (w której zapewniano opiekę okołoporodową, jed-
nak bez poradnictwa laktacyjnego). Kierujący tym badaniem 
20-osobowy międzynarodowy zespół naukowców stwierdził, 
że obserwowane w grupie eksperymentalnej częstsze kar-
mienie piersią w pierwszych dniach życia skutkowało rzad-
szym występowaniem u noworodków dolegliwości trawien-
nych i chorób skóry, zaś po osiągnięciu przez nie sześciu lat 
— wyższymi wynikami w teście na inteligencję werbalną. Jak 
wyjaśniał Michael Kramer, epidemiolog chorób dziecięcych 
z McGill University, główny autor badania, kluczowe było nie 
mleko, ale „kontakt społeczny: matka w czasie karmienia czę-
sto mówi do dziecka, stymuluje je, uśmiecha się, przytula je”, 
cytuje eksperta Susan Pinker w książce Efekt wioski. Jak kon-
takty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczę-
śliwszymi i mądrzejszymi. 

Magia hormonów 
W czym kryje się magia przytulania? W oksytocynie zwanej 
hormonem miłości. Poziom tej substancji wzrasta w czasie, 
gdy okazujemy sobie czułość, przytulamy się lub całujemy. 
Oksytocyna nas uspokaja, sprawia, że czujemy się bezpiecz-
ni, a wydzielane dodatkowo endorfiny poprawiają nam na-
strój. Oksytocyna nie tylko obniża poziom kortyzolu i ciśnie-

nia krwi, działa też przeciwbólowo. Badania przeprowadzone 
na Uniwersytecie Południowej Florydy w Tampa wykazały, że 
chorym z nadciśnieniem wystarczyło codziennie przez piętna-
ście minut lekko uciskać plecy i kark, by po trzech tygodniach 
ciśnienie tętnicze krwi spadło do poziomu umożliwiającego 
zmniejszenie dawki leków. O jedną trzecią udało się z kolei 
ograniczyć dawkę leków przeciwbólowych u chorych cierpią-
cych na migreny i fibromialgię, gdy do terapii włączano dwa 
seanse masażu w tygodniu. Naukowcy z Wydziału Psychiatrii 
i Nauk Behawioralnych Cedars-Sinai w Los Angeles wykazali 
z kolei, że uciskanie pobudza organizm do produkcji białych 
krwinek, a zwłaszcza limfocytów T i B, które pomagają zwal-
czać wirusy i bakterie. W grupie, która była przez 45 minut 
masowana, nie tylko wzrastał we krwi poziom białych krwi-
nek, ale równocześnie spadał poziom tzw. cytokin zapalnych, 
czyli białek wywołujących choroby autoimmunologiczne, 
m.in. toczeń. 

Jak ważny jest dotyk, wykazały liczne badania dotyczące 
„kangurowania”, procedury polegającej na przytulaniu owi-
niętego jedynie w pieluszkę dziecka do skóry rodzica. Na-
ukowcy odkryli, że zaledwie minuta kangurowania wystarcza, 
aby niemowlęta poddane bolesnej procedurze medycznej 
- na przykład ukłuciu w piętę w celu pobrania próbki krwi 
-  odczuwały ból dwukrotnie słabiej niż niemowlęta, które po 
identycznej procedurze trafiają do inkubatorów. (...) W innym, 
szwedzkim badaniu wykazano, że niemowlęta urodzone ter-
minowo przez cesarskie cięcie, które po przyjściu na świat 
ojcowie przytulali „skóra do skóry”, płakały mniej, a spały 
więcej niż te, które odłożono do łóżeczek. 

Zawodowi „przytulacze” 
Dowody na dobroczynne skutki przytulania noworodków są 
tak silne, że w niektórych szpitalach zaczyna się korzystać 
z usług zawodowych, przeszkolonych „przytulaczy”, którzy 
wkraczają do akcji, gdy rodzice nie mogą być przy dziecku. 
W 2009 roku wprowadzono program przytulania niemowląt 
w szpitalu w Pensylwanii, dzięki któremu dzieci po kuracji le-
kami mogły opuścić szpital średnio o cztery dni wcześniej niż 
niemowlęta, które nie zostały włączone do programu. „Przy-
tulanie, zwłaszcza «skóra do skóry», przyspiesza przyrost 
wagi noworodka, wyrównuje jego oddech i reguluje tempe-
raturę ciała”, wylicza Susan Pinker w książce Efekt wioski. 

Zapotrzebowanie na usługi „zawodowych przytulaczy” ro-
śnie nie tylko w pediatrii. W 2004 roku trenerzy rozwoju oso-
bistego Reid Mihalko i Marcia Baczyński zorganizowali pierw-
szą imprezę typu „cuddle party”. Nowojorska domówka, na 
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Całowanie w liczbach

58 godzin 35 minut i 58 sekund – to rekord Guinessa 

w długości pocałunku 

20 kcal – tyle energii wg naukowców pozwala spal-

ić jednominutowy, intensywny pocałunek. Pięć 

pocałunków może zastąpić 20 minut gimnastyki. 

34 – tyle mięśni twarzy angażuje całowanie – są to 

mięśnie odpowiadające za utrzymanie naszych rysów 

– całowanie to dla nich znakomity trening, który 

przeciwdziała starzeniu, m.in. opadaniu policzków czy 

pogłębianiu zmarszczek. 

10 lat – tyle przeciętnie dłużej żyją mężczyźni, którzy 

przed wyjściem do pracy całują żony na pożegnanie – 

to wynik trwających blisko 10 lat badań prowadzonych 

w Niemczech. 

Dotknij, a pomogą ciWiele badań wykazuje, że trwające sekundę lub 
dwie dotknięcie kogoś w ramię może zaskakująco 
mocno wpłynąć na chęć udzielenia pomocy przez 
dotkniętą osobę. „W jednym z eksperymentów 
amerykańscy psychologowie podchodzili do ludzi 
na ulicy i prosili ich o dziesięć centów. Okazało się, 
że krótkie dotknięcie ramienia zagadniętej osoby 
zwiększało szanse na otrzymanie pieniędzy aż o 20 
procent. Inne badania dowiodły, że ten sam lekki 
dotyk znacznie zwiększa szanse na to, że ludzie pod-
piszą petycję, zostawią kelnerowi napiwek, wezmą 
udział w testowaniu produktów w sklepie (co nas-
tępnie zwiększa prawdopodobieństwo, że dany 
produkt kupią), wypiją więcej drinków w barze czy 
zaangażują się w działalność dobroczynną. Istnie-
ją przekonujące dowody na to, że delikatny dotyk 
jest postrzegany jako oznaka wysokiej pozycji”, tłu-
maczy Richard Wiseman w książce 59 sekund. 

której goście w dresach lub piżamach przytulali się do siebie, 
zrobiła taką furorę, że trenerzy zaczęli organizować podobne 
„cuddle party” dostępne dla wszystkich chętnych. Szybko 
znaleźli naśladowców. Dziś na całym świecie jak grzyby po 
deszczu wyrastają salony profesjonalnego przytulania. Usłu-
ga skierowana jest nie tylko do singli czy osób samotnych, 
ale także tych, które pozostają w związkach i po prostu chcą 
korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą sesja profesjo-
nalnego przytulania. W Polsce od roku działa pierwszy tego 
typu salon, Przytulanie.pl, stworzony przez Sylwię Kalinowską 
i Magdalenę Fiałkowską. Sesja może trwać pół godziny lub 
godzinę. Klient ustala razem z przytulaczem metody przytu-
lania i to, jak sesja ma wyglądać. Podczas spotkania klient 
może milczeć, rozmawiać z przytulaczem, mogą razem czytać 
książki bądź grać w planszówki. 

Całuj na stres i na astmę 
Szereg korzyści zdrowotnych niesie ze sobą także całowanie: 
podobnie jak przytulanie stymuluje produkcję oksytocyny 
i endorfin oraz dopaminy, która pobudza ośrodek przyjem-
ności w mózgu. „Całowanie rozszerza naczynia krwionośne, 
co sprawia, że ciśnienie krwi spada”, pisze Andrea Demirjian 
w książce Kissing: Everything You Ever Wanted to Know Abo-
ut One of Life’s Sweetest Pleasures [Całowanie: wszystko, co 
chcielibyście wiedzieć o jednej z najcudowniejszych przy-
jemności w życiu]. Czynność ta wpływa na spadek poziomu 
kortyzolu, co pozwala redukować uczucie stresu – wynika 
z badań opublikowanych w 2009 roku w piśmie „Western Jo-
urnal of Communication”. Całowanie może też być skuteczną 
terapią dla alergików, na co wskazują rezultaty japońskiego 
badania opublikowane w czasopiśmie „Journal Psychoso-
matic Research”. W eksperymencie wzięło udział 48 pacjen-
tów, połowa cierpiała na egzemę, a druga połowa na katar 
sienny. Lekarze poprosili ich, aby w intymnych warunkach 
i przy romantycznej muzyce całowali się ze swoim partnerem 
przez pół godziny. U wszystkich badanych w badaniu krwi 
stwierdzono spadek przeciwciał IgE, które świadczą o reakcji 
uczuleniowej organizmu. Tej reakcji nie wykryto u badanych 
w grupie kontrolnej. Japoński eksperyment uhonorowano 
w 2015 roku Ig Noblem – nagrodą przyznawaną za najdziw-
niejsze badanie naukowe. A to jeszcze nie koniec rewelacji, 
bo okazuje się, że całowanie zwiększa także odporność. 
Wydawać by się mogło, że wymiana śliny, a co za tym idzie,  
40 tysięcy drobnoustrojów, w tym 250 gatunków bakterii, 
może mieć na nas niekorzystny wpływ, tymczasem okazuje 
się, że działa trochę jak szczepionka, wzmacniając nasz układ 
immunologiczny i ucząc go walczyć z różnymi bakteriami.  
Badanie opublikowane w roku 2014 w magazynie „Micro-
biome” pokazało, że całujące się często (co najmniej 9 razy 
dziennie) pary mają podobny skład flory bakteryjnej w ślinie 
i na języku. W jednym z badań stwierdzono, że całowanie 
zwiększa odporność kobiet na infekcję cytomegalowirusem 
mogącym powodować upośledzenie płodu. 

Robin Dunbar, brytyjski antropolog i biolog, oraz Rafael 
Wlodarski, doktorant na Uniwersytecie Oksfordzkim auto-
rzy opracowania Examining the possible functions of kis-
sing in romantic relationships opublikowanego w 2013 roku  
w „Archives of Sexual Behavior” poprosili 902 dorosłych 
Amerykanów i Brytyjczyków, by oszacowali m.in. poziom za-
dowolenia w związku oraz częstotliwość całowania się z part-
nerem. Nietrudno zgadnąć, że im częściej partnerzy się cało-
wali, tym większą odczuwali satysfakcję ze związku. ■
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Tekst: Maja Jaszewska

ła do siebie, inicjowała wspólne wyjścia na różne imprezy 
w mieście lub na koncerty. Interesowała się naszym życiem, 
pracą, chciała poznawać naszych przyjaciół. A że była przy 
tym serdeczna i grzeczna, nie przeszkadzała mi jej częsta 
obecność. Z czasem zauważyłam jednak, że zaczyna być jej 
stanowczo za dużo. Kiedy wybieraliśmy mieszkanie, Seba-
stian był wciąż na telefonie z siostrą. Wszystko, co ustali-
liśmy, konsultował jeszcze raz z nią. Słuchał jej rad i opinii 
i bardzo się z nimi liczył. To mogło być jeszcze zrozumiałe, 
bo Anka pracowała kiedyś w agencji nieruchomości. Ale kie-
dy wreszcie kupiliśmy mieszkanie, a ona równie intensywnie 
zaczęła być obecna przy jego urządzaniu, powiedziałam – 
dość! Nie widzę żadnego powodu, dla którego Sebastian 
miałby omawiać z siostrą zakup pralki czy kolor zabudowy 
kuchennej. Tymczasem Anka kręci się po naszym mieszkaniu 
i daje bratu sto rad na minutę – co warto kupić, czego nie 
warto, jaki kolor ścian jest modny, jakie podłogi praktycz-
ne. Kiedy zwróciłam mu uwagę, że jej zaangażowanie jest 
nadmierne a on za bardzo słucha jej wskazówek, bardzo się 
obruszył. Wykrzyczał mi wtedy, że chyba jestem bez serca, 
skoro nie mogę docenić jej starań, które wynikają tylko 
i wyłącznie z dobrej woli. I jeszcze zarzucił mojej rodzinie, 
że jest oziębła i nie interesuje się naszymi sprawami. Poczu-
łam się dotknięta do żywego, bo moi rodzice i moja siostra 
zawsze są gotowi do wsparcia i pomocy, ale nigdy się z nią 

Natalia i Sebastian są pięć lat po ślubie. Oboje 
mają dobrą pracę, sporo wspólnych zainte-

resowań, są też zgodni co do przyszłości – za jakiś 
czas dwoje dzieci i partnerski podział obowiązków, 
tak aby oboje mogli się rozwijać i spełniać zawodo-
wo. Natalia jest ekonomistką, Sebastian informaty-
kiem. Dzięki dobrym zarobkom stać ich na kredyt, 
dlatego nie muszą wynajmować mieszkania, tylko 
pomału urządzają własne nieduże, ale bardzo ład-
ne i świetnie zlokalizowane. Oboje lubią czynny 
wypoczynek i są ciekawi świata. Nie ma między 
nimi tarć o to, gdzie pojechać na wakacje i jak spę-
dzić wolne chwile. Brzmi jak bajka i można im tylko 
pozazdrościć wzajemnego dopasowania, a jednak 
między tą pozornie zgraną parą z miesiąca na mie-
siąc pojawia się coraz więcej napięcia i wzajemnej 
niechęci. Przez „tę trzecią” – jak mówi ze złością 
o szwagierce Natalia.

Początkowo cieszyłam się, że mam tak dobre relacje 
z Anką – siostrą męża. Wpadała do nas na kawę, zaprasza-

RODZINNE 
TRÓJKĄTY 
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nie narzucają. Traktują nas jak dorosłych ludzi i nie przyszło-
by im do głowy pchać się z dobrymi radami bez wyraźnej 
prośby z naszej strony.

Coraz częściej mi się wydaje, że Sebastian i Anka są nie-
rozdzielni, i poślubiając jego, jednocześnie poślubiłam jego 
siostrę.

Sebastian jest świadom narastającej niechęci swojej żony 
wobec jego siostry. Tyle że jemu nie przeszkadza troskliwość 
Anki i nieustanne zainteresowanie, jakie im okazuje. Zawsze 
trzymali się z siostrą razem. Od wczesnego dzieciństwa. 
Jest między nimi raptem półtora roku różnicy. Mieli wspólny 
pokój i wspólne zabawki, którymi chętnie razem się bawili. 
I wspólną kryjówkę w przedpokoju pod wieszakiem z pal-
tami, gdzie chowali się, kiedy rodzice się kłócili. Ojciec miał 
słabość do kieliszka i często wracał z pracy podpity. Wtedy 
w domu rozpętywało się piekło. Najpierw rodzice krzyczeli na 
siebie, oskarżając się wzajem o wszystko, a potem mama pła-
kała. Sebastian z siostrą starali się wtedy schodzić im z oczu 
i jak najmniej przeszkadzać. Mama była nerwowa i nie chcieli 
jej dodatkowo rozdrażniać. Owszem, bywały miłe chwile –
wspólne spacery, wyprawy na grzyby, wczasy na Mazurach, 
ale widmo pijanego ojca i rodzicielskich kłótni wciąż straszy-
ło. Rodzeństwo nauczyło się, że najbardziej mogą liczyć tylko 
na siebie. To Ance Sebastian powiedział, kiedy pierwszy raz 
się zakochał, a ona jemu zwierzała się ze swoich kolejnych 
zauroczeń. I teraz miałby ją od siebie odsunąć? To przecież 
byłaby zdrada! Dlaczego Natalia nie może zrozumieć, że ko-
chając ją, jednocześnie kocha siostrę, która jest obok niego 
całe życie i której tyle zawdzięcza.

To trudna i nietypowa sytuacja. Rodzeństwo z racji wiecz-
nego konfliktu rodziców zaczęło względem siebie pełnić rolę 
matki i ojca. Nic dziwnego, że kiedy Sebastian się ożenił, 
Anka przyjęła postawę nadmiernie kontrolującej i zazdrosnej 
o syna teściowej. Brat jest dla niej najbliższą osobą i boi się, 
że go straci.

Rozważając problem Natalii, jej męża i szwagierki trzeba 
uwzględnić, kto z jaką przeszłością wszedł w ten trójkąt i na 
ile jest obciążony różnego rodzaju trudnymi doświadczenia-
mi z domu rodzinnego, tym bardziej, że najwyraźniej emocje 
tych doświadczeń powracają w bieżących wydarzeniach i są 
nieświadomie rozgrywane w tej trójkątnej konfiguracji.

W przypadku Sebastiana i Ani można powiedzieć, że ze 
względu na nerwowość ich matki, nieradzenie sobie z nało-
giem męża, który stanowił zagrożenie także dla nich, rodzeń-
stwo zdane było przede wszystkim na siebie. W rodzinach, 
gdzie rodzice pełnią swoje funkcje, dzieci nie mają potrzeby 
szukania zastępczych obiektów i rodzeństwo po wspólnym 
dzieciństwie może z biegiem czasu uniezależnić się od siebie 
i w dorosłym życiu zbudować nową autonomiczną, partner-
ską relację.

Tymczasem u Anki wyraźnie widać, że wchodzi w rolę matki, 
uważając, że najlepiej wie, co dla jej brata jest najlepsze i naj-
ważniejsze. Jemu z kolei sprawia wyraźną trudność postawie-
nie siostrze wyraźnej granicy, która jest niezbędna z powodu 
zmiany układu między nimi po założeniu przez Sebastiana ro-
dziny. Być może byłoby to łatwiejsze, gdyby Anka miała swo-
jego partnera i była zajęta budowaniem z nim własnej prze-
strzeni życiowej. Jednak w takiej sytuacji, jaka jest, rodzeństwu 
może być trudno przerwać łączącą je swoistą pępowinę. Dla 
Sebastiana oznaczałoby to zdradę wobec siostry i bezwzględ-
ne jej zranienie, dla Anki być może utratę sensu życia.

Wygląda na to, że ciężkie przeżycia z przeszłości dają 
rodzeństwu poczucie szczególnej bliskości i wzajemnego 
zrozumienia. W związku z tym Natalia może w pewnych ob-
szarach życia wydawać się mężowi bardziej obca i nie ro-
zumiejąca go tak dobrze, jak siostra. Z kolei o Ance można 
pomyśleć, że swoje zaangażowanie w życie brata i bratowej 
wykorzystuje do tego, aby nie konfrontować się z różnymi 
trudnymi emocjami i decyzjami dotyczącymi własnego życia. 
Tak długo, jak długo żyje sprawami brata, nie musi odpowia-
dać sobie na pytania – co z moim życiem? Jak chcę je sobie 
ułożyć? Co mi się dotąd udało, a gdzie odczuwam deficy-
ty? Na dodatek dowartościowuje się przekonaniem, że nikt 
tak dobrze nie rozumie Sebastiana, jak ona, dlatego jest mu 
wciąż potrzebna.

Sytuacja, w której jest jeden mężczyzna i dwie bliskie mu, 
ale skonfliktowane ze sobą kobiety, jest bardzo dużym wy-
zwaniem. Jeżeli któraś z osób trójkąta nie spojrzy na tę sy-
tuację z pewnego oddalenia, które pozwoli zyskać dystans, 
konflikt będzie narastał.

Być może uświadomienie sobie, że w sferze seksualnej 
dzieli z mężem taki rodzaj bliskości, który jest wyjątkowy 
i niedostępny dla siostry, pozwoli Natalii uzyskać poczucie 
własnej wartości i pewnego rodzaju przewagę, co ją trochę 
uspokoi i będzie z mniejszym rozdrażnieniem reagować na 
zbyt intensywną obecność siostry męża w ich życiu i lepiej 
sobie radzić z napięciem swoim i Sebastiana. Żądanie od 
niego, aby zredukował liczbę kontaktów z siostrą, może być 
nieskuteczne, bo nawet jeśli to zrobi, będzie miał poczucie 
winy, które położy się cieniem na jego relacjach z żoną.

Równie nieudanym rozwiązaniem będzie wchodzenie 
w otwarty konflikt ze szwagierką. Takie podejście przyniesie 
tylko szkody. Błąd, który w takich sytuacjach często popeł-
niają kobiety, polega na obarczaniu całą winą „tej trzeciej”. 
Traktują partnera jak bezwolną, pozbawioną własnego zda-
nia słabą istotę. Przy takim podejściu konflikt może prze-
rodzić się w walkę obu kobiet. Tymczasem to mężczyzna 
jest zobowiązany znaleźć w sobie granice bliskości z siostrą 
i jasno określić, do jakiego stopnia pozwala jej ingerować 
w swoje życie. Oczywiście nie jest to łatwe, ale to rolą męż-
czyzny jest w takiej sytuacji dostrzec, że swoim zachowaniem 
generuje konflikty, i w jego mocy leży uzdrowienie sytuacji.

Najlepiej zdecydować się na szczerą rozmowę z Seba-
stianem, w której Natalia wytłumaczy mu, dlaczego jest jej 
ciężko zaakceptować taki stan rzeczy, jakie emocje w niej 
to budzi i, okazując zrozumienie mężowi, spróbuje nakre-
ślić jakiś konsensus. Jeśli to nie pomoże, warto rozważyć 
wspólną konsultację psychoterapeutyczną, która umożliwi 
małżonkom wzajemne wysłuchanie swojego podejścia do 
problemu i podjęcie próby rozwiązania go. Dzięki temu Na-
talii łatwiej będzie zrozumieć zachowanie męża i jego siostry, 
a Sebastian uświadomi sobie, że gdy swoimi zwierzeniami 
„zaprasza” siostrę do ingerencji, kiedy bezwolnie poddaje 
się jej wpływowi, działa na szkodę związku, a wówczas złość 
i zazdrość żony są w pełni uzasadnione. Dlatego jego relacje 
z siostrą na obecnym etapie życia powinny ulec przewarto-
ściowaniu. I nie oznacza to dla siostry nic złego, bo uwolniw-
szy się od nadmiernej symbiozy z bratem, stworzy przestrzeń 
dla własnej intymności i realizowania własnych, niezależnych 
od brata pragnień oraz potrzeb.
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Ewa ma młodszą siostrę, która w dzieciństwie była bar-
dzo chorowita i cała uwaga rodziców była na niej skupio-
na. A ponieważ Ewa była dzieckiem spokojnym i dobrze się 
uczyła, nie sprawiając żadnych kłopotów, to dziś po latach 
uważa, że rodzice prawie w ogóle się nią nie zajmowali. Ma 
do nich o to ogromną pretensję, ale nigdy jej nie wypowie-
działa. W efekcie jest szczególnie drażliwa na punkcie tego, 
czy ważne dla niej osoby w wystarczający sposób okazują jej 
zainteresowanie. Byle błahostka powoduje, że Ewa czuje się 
niewidzialna i zepchnięta na dalszy plan. Widząc, jak Michał 

wspaniale dogaduje się 
z siostrą i jak okazuje jej 
braterską miłość, odnosi 
wrażenie, że jest niepo-
trzebna i nieważna.

Jeśli kobieta czuje, że 
jej zazdrość jest irracjo-
nalna i na tyle silna, że 
nie potrafi się z nią upo-
rać, wtedy źródłem pro-
blemu najczęściej jest 
nadmierne zapotrze-
bowanie na bycie dla 
partnera najważniejszą 
osobą na świecie. Przy-
czynami ukształtowania 
się takiego oczekiwania 
mogą być różne wcze-
śniejsze doświadczenia 
emocjonalne. Zarówno 
dla takiej kobiety, któ-
ra w dzieciństwie była 
stawiana na piedestale 

przez ojca, jak i dla tej, która była frustrowana przez rodzi-
ców w potrzebie miłości, zazdrość o uwagę i uczucia part-
nera mogą stać się przyczyną niejednego konfliktu. W takim 
przypadku mąż i szwagierka nie są w stanie wiele zrobić dla 
poprawy relacji.

Jedynie zazdrosna żona może próbować przyjrzeć się targa-
jącym nią emocjom, aby znaleźć ich rzeczywiste źródło. Roz-
mowa z terapeutą pomoże Ewie zrozumieć, że być może pod 
pretensjami do Michała ukryty jest żal i gniew na rodziców.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem doty-
czący relacji rodzinnych, tym razem o charakterze obycza-
jowym. Jesteśmy społeczeństwem, które za normę uważa 
bezpardonowe wtrącanie się rodziny w życie jej członków. 
Często mamy kłopoty z wyznaczaniem i respektowaniem 
granic intymności. I jeśli w naszym mniemaniu bliscy po-
pełniają błędy albo naszym zdaniem dzieje im się krzywda, 
rościmy sobie prawo, żeby ich oceniać i pouczać, a nawet 
wymagać określonych rozwiązań. Takie działanie, niezależ-
nie od dobrych intencji, nie tylko pomaga, a wręcz utrudnia 
rozwiązywanie problemów. Rodzinna bliskość nie oznacza 
braku granic, tylko serdeczną gotowość do wsparcia w razie 
potrzeby i poszanowanie wzajemnej autonomii. ■

Relacje w układzie żona, mąż i jego siostra, z którą jest sil-
nie związany, mogą przybierać różną postać i nie muszą mieć 
charakteru konfliktowego. 

Jeżeli rodzeństwo jest sobie bardzo bliskie, ale siostra nie 
stara się wywierać wpływu na to, co dzieje się w małżeństwie 
brata, a on nie traktuje siostry jako powierniczki w małżeńskich 
problemach, obie te bliskości – partnerska i braterska nie są 
dla siebie wzajemnie zagrożeniem.

Jeśli wówczas pojawia się zazdrość ze strony żony, ma ona 
prawdopodobnie źródło w jej funkcjonowaniu emocjonalnym.

Michał bardzo ko-
cha Ewę i na każdym 
kroku powtarza, że 
trafiła mu się wspa-
niała żona. Jedyne, 
co mógłby jej zarzu-
cić, to fakt, że bywa 
zaborcza i zazdrosna, 
jego zdaniem bez 
powodu. Ostatnio 
obraziła się, że na 
trzydzieste urodziny 
swojej siostry Kasi, 
kupił jej piękny i do-
syć kosztowny zega-
rek. Wykrzyczała mu, 
że siostra to nie żona 
i nie kochanka, żeby 
kupować jej takie oso-
biste i cenne prezenty. 
Michał był zszokowa-
ny, tłumaczył Ewie, że 
to okrągłe urodziny, 
a Kasia od dziecka bardzo lubi zegarki i taki prezent sprawi 
jej ogromną radość. I dlaczego niby brat nie miałby pamię-
tać o upodobaniach siostry i nie pragnąć jej uszczęśliwić 
w tak ważnym dniu. Ale Ewa była nieprzejednana i zaciekle 
trwała przy swojej opinii, że takie prezenty daje zakocha-
ny mężczyzna, a nie brat siostrze. Ta sytuacja uzmysłowiła 
Michałowi, że za każdym razem kiedy okazuje zaintereso-
wanie czy troskę siostrze, Ewa się boczy. Niechętnie też 
uczestniczy w rodzinnych uroczystościach, nigdy nie ini-
cjuje spotkań z Kasią, nie zaprasza jej do domu, chociaż 
szwagierka mieszka blisko. Kaśka jest fajną, bezkonflikto-
wą osobą, kocham ją i chciałbym, żebyśmy utrzymywali 
rodzinne kontakty, a Ewa wyraźnie dąży do tego, żeby jak 
najbardziej je ograniczyć – żali się Michał, wyraźnie rozcza-
rowany stosunkiem żony do szwagierki.

Dlaczego Ewa traktuje Kasię jako zagrożenie? Dlaczego 
jest tak zazdrosna o szwagierkę? 

Gdyby była świadoma swojej zazdrości i siła tego uczucia 
nie byłaby zbyt duża, mogliby z mężem o tym rozmawiać, 
a nawet stać by ich było na potraktowanie sprawy z humo-
rem, wówczas napięcie mogłoby się zmniejszyć.

Jednak zdarza się, że niektóre kobiety są szczególnie wraż-
liwe na symetrię w uczuciach, a więc mogą mieć skłonność 
do buchalteryjnego rozliczania partnera i sprawdzania, czy 
nie dostają od niego mniej uwagi i bliskości niż jego siostra. 
Jakiekolwiek wątpliwości w tym względzie traktują jako do-
wód, że są niewystarczająco kochane.
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Iza Farenholc: Zdajesz sobie sprawę, że twoja książka jest 
uniwersalna, że to, co ty przeżywałeś jako lekarz w Wielkiej 
Brytanii, jest udziałem tysięcy lekarzy w większości krajów?
Adam Kay: Kiedy ją pisałem, nawet przez chwilę nie podej-
rzewałem, że będzie tak popularna. Myślałem, że dostanę kil-
ka egzemplarzy pocztą i tyle. Tymczasem moja książka uka-
zała się w ponad 25-ciu krajach i każdego dnia przychodzą 
maile od lekarzy, którzy piszą, że sytuacje opisane w książce, 
zdarzają się w Wenezueli, Izraelu czy  Polsce. Jest w niej uni-
wersalność, bo takie rzeczy dzieją się wszędzie tam, gdzie 
pacjent spotyka lekarza. 
I.F: Jest zabawna, ale to gorzki śmiech przez łzy.
A.K: Kiedy jesteś lekarzem, nikt nie uczy cię, jak sobie radzić 
z bólem, ze śmiercią, z wszystkimi trudnymi przypadkami. 
Owszem, uczą komunikacji. Ja szukałam zabawnych sytuacji, 
światła w tym mroku i to pozwalało mi przetrwać. Bardzo 
dużo moich kolegów ma problemy z alkoholem, narkotykami, 
odsetek samobójstw wśród lekarzy jest także bardzo wyso-
ki. Mnie pomagało poczucie humoru, dlatego moja książ-
ka momentami jest zabawna. W tym zawodzie jest smutek 
i radość oraz  stres na najwyższym poziomie, dlatego ma to 
taki wpływ na lekarzy i ich życie prywatne. Rozmawiam z nimi 

(także polskimi, pracującymi w Wielkiej Brytanii) i wiem, że 
sytuacja jest bardzo podobna w naszych krajach, jeśli chodzi 
o finansowanie służby zdrowia. To system, który oparty jest 
na pracy ludzi bardzo słabo opłacanych. Do tego dofinanso-
wanie ciągle się zmniejsza, więc ta bardzo wymagająca praca 
stała się właściwie niewykonalna. 
I.F: Jakie jest wyjście?
A.K: Bez pieniędzy to się nie uda, nie ma innej opcji i taniej 
odpowiedzi. Pieniądze na służbę zdrowia są coraz mniejsze, 
nie ma możliwości wykonywania tej pracy bez odpowiednio 
wyszkolonego personelu i odpowiedniej liczby ludzi. Kiedy 
odchodziłem z mojej pracy w 2010 roku, lekarze nosili 2 lub 
3 pagery,  czyli wykonywali pracę dwóch lub trzech lekarzy. 
Jak to zrobić? Możesz ciągnąć przez 3 miesiące, pół roku, rok, 
ale wyobrażasz sobie lekarzy, którzy tak pracują ponad de-
kadę? Dlatego tak wielu z nich odchodzi z publicznej służby 
zdrowia.
I.F: Jakim jesteś pacjentem? Jako były lekarz pewnie nieła-
twym?
A.K: Wszyscy lekarze są beznadziejnymi pacjentami czyli 
ignorują problemy. Tydzień przed wydaniem książki, wraca-
jąc do domu, pośliznąłem się na mokrych liściach, skręcając 
kostkę. Mój partner chciał natychmiast zawieźć mnie do szpi-
tala, ponieważ nie mogłem chodzić, a ja krzyczałam – nie, 
absolutnie nie! Oczywiście kilka godzin później, kiedy kostka 
była spuchnięta jak balon i purpurowa, pojechałem do szpi-
tala. Okazało się, że była złamana. Przez miesiąc promowa-
łem książkę z nogą w gipsie…
I.F: Z jednej strony dzięki twojej książce bardziej rozumiem 
lekarzy, ale przez wiele lat nie spotkałam takiego, który byłby 
specjalnie zainteresowany moim stanem chorobowym w da-
nym momencie. Mówi się, że to zawód z powołania, a nie 
widzę specjalnej pasji u lekarzy, których spotykam. 

Książkę Adama Kay Będzie bolało. Sekretny dzien-
nik młodego lekarza czyta się jednym tchem. To 
szczery, czasami przerażający, czasami zabawny za-
pis 97-godzinnego tygodnia pracy lekarza w Wiel-
kiej Brytanii, który rzucił zawód i został pisarzem. 

Wiesz, chirurdzy mówią, że jeśli nie zro-
biłeś żadnego błędu, to albo kłamiesz, 

ale wykonałeś za mało operacji. 

BĘDZIE BOLAŁO, 
JEŚLI NIE BĘDZIEMY 
MÓWIĆ PRAWDY

Rozmawia: Iza Farenholc
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A.K: Nie jestem pewien, czy ja sam poszedłem na studia 
z właściwych powodów. Ale decyzję podejmujesz, mając  
16 lat.
I.F: Sama chciałam być lekarzem, ale dałam sobie spokój, bo 
wiedziałam, że nie dam sobie rady z przedmiotami ścisłymi. 
A.K: Oczywiście lekarze powinni mieć minimum wiedzy, ale 
najlepsi z nich to ci, którzy potrafią się dobrze komunikować, 
którzy mają w sobie empatię, to przecież nie tylko sama na-
uka. Lekarze na całym świecie uczeni są mechanizmu radze-
nia sobie i to właśnie oni zdecydowali, że najlepszym sposo-
bem jest milczenie. Kiedy więc coś się wydarza, ignorujemy 
to kompletnie. To bardzo niezdrowe.
I.F: Teraz coraz częściej mówi się o medycynie holistycznej, 
integralnej. Chodzi o więcej czasu dla pacjenta.
A.K: Tak, to najważniejsze. I zaufanie. Oraz empatia.
Ale zobacz, to tak, jak z moją nogą – biurokracja wszędzie. 
Wszystko musi być udokumentowane: prześwietlenie, tablet-
ki przeciwbólowe, jak długo moja noga musi być w gipsie 
etc. I oczywiście  jest też dokumentacja na to, jak sobie po-
radzić z czymś strasznym, co się wydarzyło przed chwilą na 
dyżurze. Milczeć. A przecież wiadomo, że tylko mówienie 
prawdy może nas uzdrowić. Sama znasz lekarzy czy pielę-
gniarki i kiedy ich zapytasz: „Co słychać?”, usłyszysz – „Ok”. 
A przecież powinni mówić o tym, co właśnie przeżyli. To także 
moja historia – moi przyjaciele nie wiedzieli, co przeżywam, 
także moi rodzice. Ale widzę zmiany. Kiedy miałem praktyki 
w 1998, to był pierwszy rok, w którym mieliśmy zajęcia z ko-
munikacji. Dzisiaj to podstawa na studiach medycznych. Pro-
wadzi się także techniki radzenia sobie ze stresem. 
I.F: Pamiętasz, kiedy zacząłeś pisać pamiętniki i kiedy zdałeś 
sobie sprawę, że pisanie jest lepsze niż bycie lekarzem?
A.K: Jako lekarz musisz prowadzić ewidencję, więc to robi-
łem – zapisywałem historie chorób, trudne przypadki, po-
stępy w leczeniu, te wszystkie straszno-śmieszne wydarzenia 
na dyżurach.  Pisałem od zawsze. Podczas strajku lekarzy 
stażystów (którzy zarabiali marne grosze, a rząd jak zwykle 
przykrywał to okrągłymi podsumowaniami sytuacji, w której 
oskarżał tych ciężko pracujących ludzi). Pomyślałem wtedy, 
że pojadę na festiwal do Edynburga i przeczytam moje dzien-
niki publiczności, aby poznali też drugą stronę. Okazało się, 
że spotkało się to ze świetnym przyjęciem, a na sali zupeł-
nie przypadkowo była również moja znajoma, pracująca dla 
wydawcy książek. Zapytała, czy mam więcej takich historii 
i czy dałoby się je zebrać w książkę. Nie czułem się zbytnio 
komfortowo w sytuacji, w której dosyć intymne sytuacje ujrzą 
światło dzienne, ale mój agent (pisałem wcześniej dla telewi-
zji) przekonał mnie, żeby to wydać. Zdałem sobie sprawę, że 
to ważny temat. 

I.F: Nie potrafię 
wyobrazić sobie 
sytuacji porzuce-
nia zawodu, jesz-
cze takiego! Co 
czułeś? I jak sobie 
poradziłeś? 
A.K: To było ol-
brzymia zmiana. 
Bałem się, bo wy-
dawało mi się, że  
bycie lekarzem po 
tylu latach studiów 
to wszystko co po-

trafię. Postanowiłem 
pisać komediowe sce-
nariusze do telewizji 
i myślałem, że będę 
to robił przez kolejne 
dekady, a tymczasem 
wykopałem te dzien-
niki i pokazałem je 
światu. 
I.F: W książce opisu-
jesz przypadki bardzo 
drastyczne, niewiary-
godne – jak znalezie-
nie pilota od telewizo-
ra w odbycie.  Udało 
ci się nie zwątpić w ro-
dzaj ludzki?
A.K: Rzeczywiście 
te przypadki odsłoniły inną, mroczną stronę ludzkiej natu-
ry.  I nauczyły mnie kilku rzeczy – po pierwsze takie sytuacje 
dotyczą każdego niezależnie od wieku, płci ani statusu spo-
łecznego, nieważne czy mieszkasz w pałacu, czy na ulicy. Po 
drugie nie oceniam. I po trzecie nic nie jest w stanie mnie za-
skoczyć – umiem zachować pokerową twarz, chociaż w środ-
ku (czasami) umieram ze śmiechu. 
I.F: Zdarza się jeszcze, aby ktoś z rodziny albo znajomych py-
tał cię o rady, dotyczącą zdrowia?
A.K: Nie jestem lekarzem już prawie 8 lat, w rodzinie radzą 
sobie sami, bo wszyscy są lekarzami i tylko czasami ktoś za-
dzwoni, ale raczej, żebym przetłumaczył język, którym mówią 
lekarze. Nie daję rad, ale kiedy ktoś upadnie na rowerze, od-
ruchowo pomagam, to oczywiste, to moja moc. I tego nigdy 
się nie pozbędę.
I.F: Piszesz, że pomaganie kobietom przyjmować dzieci na 
świat to najwspanialsza rzecz na świecie, ale z tego, co pi-
szesz, to krew, pot i łzy…
A.K: Tak, to wspaniała praca z sytuacjami, dzięki którym je-
steś jak na haju, a za chwilę masz doła, kiedy coś idzie nie 
tak. Nie przeszkadzało mi, że po czterech godzinach porodu, 
byłem skonany i cały we krwi, bo za każdym razem zdarzał 
się cud. Za tym tęsknię. I mogę udawać sam przed sobą, że 
moje deadline’y dają mi też dawkę stresu, ale nic nie może się 
równać z porodem i przywitaniem nowonarodzonego dziec-
ka na świecie. 
I.F: Taka praca to niezły zastrzyk adrenaliny. Skąd teraz ją bie-
rzesz? 
A.K: Nikt nie umiera na moich oczach, teraz zły dzień dla 
mnie jest wtedy, kiedy usłyszę, że moja książka jest do nicze-
go. Jak da się to porównać do sytuacji życia i śmierci? Nicze-
go nie da się z tym porównać. 
I.F: Myślałeś o powrocie do zawodu?
A.K: Nie, to było moje ostatnie cesarskie cięcie. Myślałem 
o pracy ze stażystami, o tym, jak sobie radzić z tymi wszyst-
kimi emocjami, kiedy spotykasz ból, chorobę i śmierć. Myślę, 
że moje doświadczenie mogłoby się przysłużyć kolejnej ge-
neracji lekarzy. Wiesz, chirurdzy mówią, że jeśli nie wykonałeś 
żadnego błędu, to albo kłamiesz, ale zrobiłeś za mało ope-
racji. Lekarze to też ludzie. Niegdysiejsi nastolatkowie, którzy 
kiedyś postawili znaczek na formularzu. I ci ludzie popełniają 
błędy, chorują i niczym nie różnią się od innych ludzi. Dla-
tego muszą się uczyć, jak radzić sobie z emocjami, których 
doświadczają podczas pracy, bo inaczej będzie kiepsko. Taki 
jest przekaz mojej książki. ■
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Dziś	tę	dziedzinę	nazywamy	chromoterapią,	jednak	po-
sługiwanie	się	kolorami	oraz	światłem	w	leczeniu	i	wpły-
waniu	na	nastroje	ludzi	jest	bardzo,	bardzo	stare.	Podob-
no	jako	pierwsi	działanie	barw	zauważyli	i	zaczęli	z	niego	
korzystać	egipscy	kapłani,	którzy	wystawiali	na	działanie	
życiodajnej	energii	słonecznej	misy	z	sokiem	wyciśniętym	
z	owoców	i	warzyw.	Często	do	tych	mis	wkładali	klejnoty	
w	 kolorze	 znajdującego	 się	w	niech	 soku,	 aby	podnieść	
siłę	 działania	 koloru.	 Tak	 przygotowany	 napój	 podawali	
chorym,	 a	 także	 rekonwalescentom	 i	 zdrowym,	 aby	 za-
bezpieczyć	 ich	przed	dolegliwościami.	Również	klejnoty	
nasycone	światłem	słonecznym	uważano	zarówno	za	za-
bezpieczające	przed	chorobami,	jak	i	leczące.

Na Dalekim Wschodzie terapię kolorami stosuje się od 
tysięcy lat i w literaturze można znaleźć opisy wielu takich 
przypadków. W USA i Europie działa coraz więcej terapeutów 
stosujących kolory w celach leczniczych. 

Amerykański lekarz E. Babbit opatentował urządzenie na-
zwane chromolume, w którym wykorzystał lecznicze działa-
nie promieni słonecznych przechodzących przez kolorowe 
szybki. W Wielkiej Brytanii diagnozowanie i leczenie kolorami 
jest oficjalnie uznawaną metodą terapii.

Kolory	to	energia
Terapeuci wspomagający leczenie kolorami opierają się  

w swoich metodach uzdrawiania na założeniu, że w począt-
kach życia na Ziemi procesy życiowe organizmów zależały 
od światła. A światło z kolei to nic innego jak fale elektro-
magnetyczne o określonej długości. Kolor i światło działają 
bezpośrednio na cytoplazmę komórek, a więc wpływają na 
szybkość i energię reakcji zachodzących w całym organizmie. 
Każdej barwie odpowiada inna długość fal, stąd też odmien-
ne ich działanie.

Fizycy udowodnili, że energia rozchodzi się w formie fal. 
Oraz to, że im dłuższa długość fali, tym jej częstotliwość jest 
niższa. Każdy kolor ma własną, określoną częstotliwość i dłu-
gość fali. I tylko niewielka część widma elektromagnetyczne-
go jest widoczna dla ludzkiego oka. 

Barwa fioletowa ma najkrótszą długość fali, a czerwona 
najdłuższą. Poza obszarem fioletu leży ultrafiolet, który, choć 
niewidoczny dla ludzkiego oka, przenika przez nasze ciało. 
Ultrafiolet zapewnia nam opaleniznę i zabija bakterie.
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Naukowcy zajmujący się badaniem budowy najmniejszych 
cząsteczek, z których składa się znana nam materia, zarów-
no żywa, jak i martwa, udowodnili ostatnio, że niekiedy mają 
one charakter materialny, a kiedy indziej energetyczny. To 
wyjaśniło wiele dotychczas niezrozumiałych i niezgodnych ze 
znanymi prawami fizyki zjawisk. Wyjaśnia również, dlaczego 
różne barwy mogą wpływać na zdrowie i psychikę ludzi. 

Ponieważ wszystkie żywe organizmy zmieniają się z bardzo 
wielu znanych i nieznanych powodów, kolory ze względu na 
swoją indywidualną częstotliwość i długość fali, mają na nie 
wielki wpływ.

Ten, kto wie, w jaki sposób posługiwać się barwami, ma do 
dyspozycji bardzo ważne i silne w działaniu narzędzie. 

Na przykład barwy błękitna i różowa wpływają na psychi-
kę uspokajająco. Nie zawsze w sytuacji konfliktowej  mamy 
przedmioty tego koloru pod ręką, możemy jednak posłużyć 
się wyobraźnią. Wystarczy – zamiast wdawać się w kłótnię – 
wyobrazić sobie wielki obszar najpiękniejszego błękitu albo 
cukierkowego różu. Wydaje się to dosyć trudne? Prawda jest 
taka, że tak jak z każdą nową umiejętnością, trzeba ją ćwiczyć, 
zanim nabierze się wprawy.

Kolor zielony uzdrawia, niebieski działa sterylizująco,  
a czerwony dodaje energii. 

Pewne cechy charakteru są związane z wybieraniem ulubio-
nych barw. W historii ludzkości były okresy, gdy pewne kolory 
były zastrzeżone dla określonej grupy ludzi. Dla królów na 
przykład była to czerwień albo złoto…

Warto	może	zapytać	znajomych,	jaki	kolor	lubią…

Jaki kolor lubisz – taka jesteś

Podobno wybierając określony kolor jako ulubiony, zdra-
dzamy nieświadomie swój charakter w danej chwili. Zmienia-
my się w zależności od sytuacji i otoczenia, więc co jakiś czas 
zmienia się również upodobanie do koloru.

CZERWONY

to kolor ognia, działania i namiętności. Ci, którzy ją wy-
bierają, czują potrzebę kierowania, a wyrzuty sumienia nie 
przeszkadzają im zbytnio. Chcą dominować, wysuwać się na 
pierwszy plan. Ich najważniejsze pragnienie to spełniać wła-
sne zachcianki i używać życia na całego.

BIAŁY

to spokój, cisza, wyobraźnia. Miłośnicy tego koloru marzą 
o tym, aby oderwać się od ziemi i unieść ponad codzienność. 
Muszą bardzo się starać, aby te skłonności nie utrudniały im 
życia.

CZARNY

to kolor buntu i zapatrzenia w siebie. Osoby lubiące ten 
kolor są stale gotowe do walki, a ich uczucia skrajne i namięt-
ne. Ludzie wybierający czerń miewają kłopoty z prawidłową 
oceną sytuacji, ale są tak pewne siebie i własnych pomysłów, 
że rzadko się wahają w podejmowaniu decyzji i działaniu.

ZIELONY

to solidność, upór i spokój. Zwykle osoby wybierające ten 
kolor nie są otwarte na pomysły innych. Mają poczucie este-
tyki, a prawidłowe oceny wyzwań, przed którymi stają, po-
zwalają im zwykle wzbogacić się duchowo i materialne.

NIEBIESKI 

to kolor artystów, naukowców i podróżników. Jeśli im za-
leży, łatwo mogą zdobyć i pieniądze, i sławę. Kochają dzieci  
i powodzenie, a jeżeli lubią swoją pracę, najczęściej są w niej 
bardzo dobrzy.

ŻÓŁTY

ten kolor lubią twórcze umysły, pasjonaci, kochający praw-
dziwie i silni. Entuzjaści tego koloru są zawsze pełni energii,  
a w ich życiu stale wydarzają się niesamowite sytuacje. Zwy-
kle ludzie podziwiają ich i trochę im zazdroszczą. Jeśli nad 
sobą nie panują nie zapanują, mogą być postrzegani jako za-
rozumialcy.

BRĄZOWY

to oszczędność, umiarkowanie i surowość. Amatorzy tej 
barwy są konkretni, akuratni i cenią wiedzę. Boją się silnych 
uczuć, ponieważ nie chcą stracić kontroli nad sobą. Trudno 
się z nimi zaprzyjaźnić, ale jeśli uda się zdobyć ich przyjaźń, 
nie zawiodą i zawsze mogą służyć wsparciem.
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Sztuka	uzdrawiania
Leczenie kolorem można prowadzić na dwa sposoby. Je-

den z nich to odpowiednie naświetlenie przez kolorowe filtry, 
a drugi to mentalne wyobrażanie sobie określonego koloru. 
Ten drugi sposób nie wymaga żadnych nakładów, oprócz wy-
obraźni...

Terapeuci kolorystyczni podpowiadają, jakie kolory poma-
gają przy różnych dolegliwościach.

Czerwień rozgrzewa, ożywia, działa na ośrodek witalno-
ści. Pomaga w leczeniu chorób krwi, zwalcza anemię, łago-
dzi paraliż. Podnosi ciśnienie krwi, co może przynieść ulgę 
niskociśnieniowcom. Brak chęci do czegokolwiek, znużenie, 
ospałość złagodzi agresywna, pulsująca czerwień, która nie-
stety w nadmiarze może wywołać złość, spowodować nawet 
u spokojnego zwykle człowieka nagły napad wściekłości.

Pomarańczowy to kolor witalności i ciepła, wpływa również 
na lepszą pracę gruczołów i poprawia krążenie. Wskazany 
jest przy słabej pracy serca, astmie, bronchicie. Reguluje rów-
nież apetyt. Zmniejsza ten nadmierny, a zwiększa go, kiedy za 
mało jemy, nie dostarczamy organizmowi dostatecznej ilości 
energii, a także wtedy, gdy w jedzeniu brakuje składników 
niezbędnych do prawidłowego działania złożonego żywego 
mechanizmu, jakim jest nasze ciało.

Żółty leczy ciało i umysł w całości. Przydatny jest zwłaszcza 
przy nieustalonych chorobach i obrażeniach ciała. Regeneru-
je system nerwowy. Pomaga przy niestrawności, zaparciach  
i wzdęciach.

Zielony jest kolorem równowagi i harmonii. Uspokaja, koi 
cierpienia i lęki. Wskazany dla osób w depresji oraz cierpią-
cych na bóle głowy. Reguluje pracę serca.

Niebieski jest najlepszym antyseptykiem, ma własności 
ściągające i nasenne. Działa uspokajająco, łagodzi nastroje. 
Jest doskonały przy gorączce i stanach zapalnych.

Indygo rządzi oczami, uszami i nosem. Pomaga we wszel-
kich dolegliwościach tych narządów. Nawet przy katarakcie 
i zapaleniu oka. Podobnie jak pomarańczowy pomaga w le-
czeniu bronchitu, astmy i zapalenia płuc.

Fiolet świetnie działa na system nerwowy, wskazany jest dla 
osób często pracujących w stresie i napięciu. Pomaga przy 
bezsenności, łagodzi agresję i uspokaja. 

Dolegliwości oznaczają brak harmonii w organizmie. Aby 
ją przywrócić, należy dodać to, czego brakuje w tym precy-
zyjnym systemie biologicznym, albo usunąć nadmiar jakiegoś 
czynnika. Maria de Karpowicki w swojej książce Spektrobio-
logia opisuje badania, które wykazały, że każdy kolor spełnia 
określoną funkcję życiową i wspaniale działa stymulująco. I to 
niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też 
robimy to nieświadomie. Stąd też w różnych okresach życia 
wybieramy inne kolory jako ulubione. 

Smakuj	kolory
Czy może zwróciłaś uwagę, że w eleganckich restauracjach 

na talerzu zwykle jest kilka kolorowych dodatków: żółty lub 
zielony listek sałaty, listek cykorii, plasterek pomidora, nie-
obranego ogórka bądź rzodkiewki? To pobudza apetyt! 

A w dużych centrach handlowych przy wejściu nieprzypad-
kowo umieszcza się kwiaty, kolorowe dekoracje lub stoiska  
z barwnymi produktami. To wszystko wprawia klientów w do-
bry nastrój i w efekcie stają się znacznie skłonniejsi do wyda-
nia pieniędzy. 

Barwy są dla mózgu niezwykłym bodźcem. Potrafią na 
przykład zmienić nasze gusty kulinarne i przekonać do no-
wych potraw. Im więcej jaskrawych kolorów na talerzu, tym 
bardziej rośnie apetyt i zainteresowanie serwowanym da-
niem. Można to świadomie wykorzystać np. przy specjalnej 
okazji. Jeśli potrzebujesz energii, to terapeuta kolorystyczny 
poradzi ci jeść więcej potraw w kolorze czerwonym i poma-
rańczowym. 

Z kolei jeśli chcesz namówić dziecko do zjedzenia sałatki, 
powinnaś dodać do niej nieco jaskrawych akcentów kolory-
stycznych, aby pobudzić zainteresowanie malucha.

Jeśli zaś jesteś na diecie, wiedz, że kolorowe potrawy po-
wodują po zjedzeniu uczucie większej sytości, więc dodaj 
barwy, nawet jeśli nie możesz zjeść zbyt wiele.

Panie	mają	lepsze	wyczucie	koloru	i	wrażliwszy	smak

Wzięło to się z ich roli zbieraczek podczas ewolucji homo 
sapiens (czyli człowieka myślącego). 

Te zdolności są przydatne kobietom do dziś, choć więk-
szość z nas „zbiera produkty” najczęściej w sklepie lub 
supermarkecie. Barwy również oznaczają określone skład-
niki. Kolor pomarańczowy w marchewkach, mango lub 
brzoskwiniach sygnalizuje dużą zawartość beta-karote-
nów. Ciemna zieleń szpinaku lub papryki mówi o zawarto-
ści żelaza. Fioletowe owoce, jak czarne porzeczki i jagody, 
mają sporo witaminy C. 

Pewnie stąd wzięła się nasza fascynacja potrawami 
Wschodu i kuchni śródziemnomorskiej – tam nikt nie 
oszczędza kolorów. ■

Beata Tyszkiewicz w jednym z wywia-
dów powiedziała: „Przez lata nie zdawa-
łam sobie sprawy, że moje skłonności do 
określonych barw mają naukową pod-
budowę. Wiedziałam jednak, że bardzo 
zdecydowanie wybieram pewne kolory, 
unikając innych. Przez długi czas nosiłam 
wyłącznie beżowe ubrania. Moi koledzy 
nadali mi wtedy pseudonim Beżyk. Ostat-
nio noszę się najczęściej na czarno, ale za-
wsze ubarwiam go przy szyi dodatkowym 
kolorem lub biżuterią. Lubiłam czerwony 
szal i chustę błękitno-bzową. Bardzo się 
cieszę, że intuicyjnie wybierałam potrzeb-
ne mi w danej chwili kolory”. 
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Mamy w naszej strefie klimatycznej wesoło, no aż sześć pór 
roku – przedwiośnie, wiosnę, lato, złotą polską jesień, je-

sień i zimę. Teraz lekko się to miesza, ale generalnie od lat 
jakoś to tak właśnie przebiega i w związku z pogodą, naprze-
miennymi: zimnem, chlapą, i ciepłem i upałami zmienia się 
też nasza kuchnia. Podobnie zresztą jest w każdym kraju kli-
matu umiarkowanego, gdzie amplituda temperatur jest taka 
„rozfalowana”. Na przykład w Korei Południowej, bo o niej 
będę pisać. Koreę poznałam na tyle, że mogę zabrać głos.

Jakie było moje zdziwienie, wynikające oczywiście z niewie-
dzy na temat Korei, że pory roku podobne, lata tam są upalne 
i mokre, a zimy suche i zimne. (U nas z tą wilgocią odwrotnie, 
ale z temperaturami podobnie). Jesienie piękne, jak u nas. 
W Seulu bywa nawet minus czternaście stopni! Na południu 
nie aż k zimno ale minusowa temperatura, lodowaty wiatr od 
morza i śnieg miały i mają wpływ na kuchnię. To, co mnie 
zaskoczyło, to fakt, że w pałacach królewskich sprzed lat, 
a i w wiejskich chatach od setek lat funkcjonowało… ogrze-
wanie podłogowe. (A na Wawelu zawsze zimno było królom 
i królowym, bo tylko kominki!).

Pod domem czy chatą ciągnie się długi kanał od paleniska, 
które jest na zewnątrz, a wylot kominowy po drugiej stronie 
domu, pałacu, chaty. I ciepło jest! Z powodu szczupłości miej-
sca często też palenisko do gotowania znajdowało się na ze-
wnątrz. To tak na marginesie. Wracam do kulinariów.
Nic tak nie rozgrzewa zimą, jesienią, zimną wiosną jak micha 
gorącej zupy. W Polsce znamy nasze „rozgrzewajki” zimowe 

– to wszelkie odmiany kwaśnicy: kapuśniak, zarzutka, bigos 
i pokrewne, grochówka i fasolówka, zupa z soczewicy, żurki 
i krupniki a też gorący rosół.

W Korei, jak się okazało, podobnie! Koreańczycy kochają 
zupy. W książce o Korei Południowej Dom w Ulsan opisuję, 
jak wróciłam do Korei do mojego Pana Inżyniera po poby-
cie w Polsce. Po 12-godzinnym locie byłam zmęczona i nieco 
tylko głodna (ostatniego posiłku typu „przekąska” nie jadam 
w samolocie), więc mój mąż zaproponował mi jakąś europej-
ską restaurację na lotnisku, a ja mu na to, że nie, europejskie 
to ja jem całe życie, poproszę koreańską zupiarnię.

Tekst: Małgorzata Kalicińska
Zdjęcia: z archiwum Małgorzaty Kalicińskiej
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Korea jest krajem raczej buddyjskim, ale dzięki otwarciu na 
świat, wspaniale przyjmowanych turystów i szacunek dla in-
nych kultur, i tu podczas zimowych świąt Bożego Narodze-
nia spotykamy akcenty świąteczne. Gdy nie ma śniegu – to 
się go robi na jakimś placyku, ustawia choinkę i świecące 
napisy Merry Christmas – żeby i przybyszom ze świata było 
miło. W kwiaciarniach widać poinsecje, na skrzyżowaniach 
dmuchane bałwanki i Mikołaje z jelonkami. Te akcenty ni-
komu tu nie przeszkadzają, powiem nawet, że wzbogacają, 
uweselają te dni, w których nasze rodziny obchodzą Boże 
Narodzenie. Są też świętowane oczywiście koreańskie świę-
ta: na przykład księżycowy nowy rok, Lunar New Year, w lu-
tym i wówczas jest ciekawie i barwnie, zwłaszcza na plażach.

Reszta podobieństw i różnic, nie tylko kulinarnych, jest opi-
sana w książce, którą napisaliśmy z moim mężem. Korea Po-
łudniowa to też kraj wart zobaczenia. Jak ostatnio napisał 
znajomy, który znalazł się tam po raz pierwszy bez większej 
wiedzy o tym kraju – „O jejka, ja sądziłem że to Azja, a to 
jest super nowoczesny kraj, a my za nimi daleko…”. Niechaj 
Was zainteresuje ta inna kultura, górzysty krajobraz i zupeł-
nie inne niż wszędzie kulinaria. ■

Mnóstwo tam zupiarni, a w nich trzy zupy, które najspokoj-
niej można porównać z naszymi – zwłaszcza zimowe: pomi-
nę może najzwyklejszy rosół z żeber wołowych galbitang, 
bo to nic takiego, ot rosół, warzywa (ciut inne niż nasze) ma-
karon jak nasz i gorący musi być! Niemniej zaskoczyła mnie 
gamjatang – jedyna tu zupa z ziemniakami, też jedzona 
w chłodne dni, a ugotowana na kościach schabowych (mu-
sza być niedbale obrane z mięsa, żeby jednak to mięso było 
na nich), z dodatkiem podkiszonej kapusty pekińskiej kim-
chi, wodorostu wakame i … po ugotowanym ziemniaku na 
głowę. Jak nasz kapuśniak! I ulubiona zupa Koreańczyków 
na ziąb, sprzedawana też na ulicznych stoiskach – fasolówka 
z czerwonej fasoli patjuk na… słodko. Raczej na słodkawo. 
Czerwona fasola jest rozgotowana z dodatkiem cukru albo 
miodu, musi być gęsta, bywa że z dodatkami – ryżowymi 
kluseczkami, pieczonymi kasztanami i innymi dodatkami lub 
bez. Po takiej zupie zjedzonej podczas wypadu na miasto 
można iść dalej, nawet gdy wieje wietrzydło znad oceanu!

Co jeszcze jest ciekawego w koreańskiej zimie? Mocno po-
stawiony akcent na zimowe sporty – bardzo dużo sztucznie 
naśnieżanych miejsc zjazdowych dla dzieciaków i dla całych 
rodzin. Na sankach lub nartach. Koreańczycy chętnie wy-
chodzą z domów i zażywają świeżego powietrza. W niedzie-
le nawet zimą parki i pobliskie górki pełne są spacerowi-
czów. Sklepy „sportowe”, których jest zatrzęsienie, oferują 
mnóstwo sprzętu do chodzenia po górkach (piszę „górki”, 
bo nie ma tam wielkich gór) od butów przez plecaki i kurt-
ki po sprzęt zimowy: łyżwy, sanki, bo też sztucznych lodo-
wisk jest tu sporo. I jeszcze taka ciekawostka. Gdy zmarznę 
podczas zakupów i potrzebuję szybko się nieco rozgrzać 
(na przykład idę do autobusu czy metra), to szukam wzro-
kiem ulicznego stoiska, na którym 
są sprzedawana nadziane na patyk, 
zwinięte w harmonijkę rybne nale-
śniki (ciasto z dodatkiem kłaczków 
suszu rybnego). Stoją zanurzone 
w garze ze słonawą wodą żeby 
stale były gorące. Trzeba popro-
sić o mały kubeczek i łyżką wazo-
wą, która zawsze tkwi w tym garze, 
nabrać sobie do kubeczka wrzącej 
lekko słonej wody o smaku cienkiej 
zupki rybnej, żeby łyk nas rozgrzał. 
Ten wrzątek jest za darmo.

„O	jejka,	ja	sądziłem	że	to	Azja,	
a	to	jest	super	nowoczesny	kraj,	a	my	za	

nimi	daleko…”.
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Tak samo jak trudno znaleźć słowa pocieszenia dla 
chorującego człowieka, tak jemu trudno wyrazić, 
jak się czuje i czego potrzebuje. Ten trudny stan 
zawieszenia między „jest dobrze”, a „nie wiem, co 
będzie jutro” próbowała uchwycić i opisać Ania 
Kaszubska. 

Ania była postacią wyjątkową! 31 marca minął rok 
od Jej odejścia, a nadal wielu z nas ma przemożną 
chęć umówienia się z Nią na spotkanie, rozmowę, 
kawę i śmiech. Pozostały nam po Niej wspomnie-
nia i świadectwo świadomego odchodzenia.

Anna Kaszubska (1977-2017) pedagog, wykładow-
ca akademicki, kobieta o złotym sercu i wrażliwej 
duszy, pisarka. Autorka zbiorów Bajkoterapia, 
Bajkowa mozaika, Bajki pełne miłości oraz książki 
Muzyka świata czyli jak obudzić Leona. Jej ostatnia 
publikacja (marzec 2016) to 186 szwów. Z Czecze-
nii do Polski. Droga matki – pełna emocji opowieść 
o silnym antywojennym przekazie, opowiadająca 
o pierwotnej kobiecej więzi, sile, wierze w życie, 
nadziei i miłości.

Teksty pochodzą ze strony annakaszubska.pl.

Niezapomnianej lektury i wielu przemyśleń
Redaktor Naczelna
Bianca-Beata Kotoro

Kilka lat temu, w jeden ze zwyczajnych, szarych dni oświeciła 
mnie, jak słoneczny promień myśl, której nie mogłam zignorować. 

Wszystko wokół powtarzało mi, że pławię się w obfitości. 

Obfitość wystukiwały krople deszczu, wydzwaniały tramwaje, 
szumiały o niej ulice pełne aut, stukały obcasy spieszących się do 
pracy przechodniów. Słyszałam o niej w śmiechu i płaczu moich 
dzieci i nawet podniesionym głosie męża. Trąbił o niej autobus, 
mówili w Wiadomościach, plotkowali na rogach ulic emeryci i pa-
nie w okienkach na poczcie. Ćwierkały sklepowe kasy, tykał zegar, 
krzyczała o niej cisza. 

Tamtego dnia obudziła się we mnie potężna siła. 

Oczywistością stało się codziennie dawanie, dzielenie się tym, 
co mam. 

Nagle dawanie stało się łatwe, proste, pozbawione żalu czy po-
czucia straty. 

Od tamtej pory daję to, co mam. Daję, czasem nie mając nic. 
Innym razem mając bardzo niewiele. Nieustannie zapraszam do 
dawania innych.

Wiele razy, kiedy prosiłam o wsparcie dla moich potrzebujących 
przyjaciół, słyszałam: nie teraz, nie możemy, nie w tym miesiącu, jak 
dostanę premię, może później, nie stać nas, nie mamy nic do od-
dania, zatrzymujemy, bo może się przyda, dlaczego nie pomożesz 
komuś innemu…

Przyjmuję te słowa, szanując rzeczywistość każdego człowieka.

U mnie fakty również nie przemawiają za dawaniem. Samotne 
macierzyństwo, choroba, od niedawna także moja niepełnospraw-
ność, trzy córki, potężny kredyt, wciąż niestabilna praca, a teraz 
także jej brak… Niełatwo. Ale z drugiej strony mam potężne oręże 
w postaci kreatywności, entuzjazmu, umiejętności gospodarowa-
nia czasem, zjednywania sobie ludzi, całej masy znajomych – to 
wystarczająca obfitość dóbr i baza do dzielenia się!

A	zatem…

Kiedy dostajemy paczki z żywnością, odzieżą czy artykułami 
szkolnymi – możemy je podzielić tak, by starczyło także dla innych. 
Możemy nawet dołożyć do nich ubrania za małe już na dziewczynki 
lub zwyczajnie niechciane. 

Możemy powiedzieć znajomym, że zbieramy rzeczy dla potrze-
bujących. Możemy je przyjąć, przebrać, naprawić, odświeżyć i do-
starczyć. W ten sposób nie dajemy, co prawda, nic materialnego, 
ale oddajemy swój czas i energię. No i paliwo;) Wydatek energe-
tyczny ostatnimi czasy cenię bardziej. Nie doceniałam wcześniej 
własnych sił. Teraz choroba pokazała mi, że moje siły mają także 
określoną wartość!

W ostatnie święta Bożego Narodzenia – dzięki połączeniu sił 
wielu ludzi udało się przygotować upominki dla dziesięciu rodzin 
uchodźców. To aż pięćdziesiąt sześć osób, zarówno dorosłych, jak  
i dzieci. Nasze mieszkanie na tydzień przed Wigilią utonęło w pacz-
kach. Trzeba było cierpliwie je omijać i przełożyć w czasie świątecz-
ne porządki. Ale to nic. Pracy było sporo. Najpierw, jeszcze jesienią 
powstał pomysł, potem należało spisać potrzebujących, przemy-
śleć, co komu sprawi radość, zarazić ideą innych, zwieźć wszyst-
kie podarunki do domu, zapakować dla każdej osoby oddzielną 
paczkę, dopisać piękne życzenia i zawieźć wszystko jeszcze przed 
świętami. Radość była ogromna! A dla nas – przygotowujących tę 
niespodziankę? Jeszcze więcej radości, kilka cudownie spędzo-
nych wieczorów ze sobą i naszymi dziećmi, prawdziwa magia świąt!

A kiedy nie ma się już nic? Ani w portfelu, ani na koncie i nawet 
na półkach pusto? 

DOBRO 
POWRACA

Tekst: Anna Kaszubska
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mania zostają nam alimenty zjadane przez kredyt, którego nie 
mogę się pozbyć, oraz niewielki zasiłek rodzinny.

Z najróżniejszych źródeł, jak zwykle nieoczekiwanie, przycho-
dzi wsparcie rzeczowe, finansowe, spływają propozycje pracy. 
Miesiąc po opuszczeniu przeze mnie szpitala mój wydawca 
podpisuje ze mną umowę na kolejną książkę. Dzwoni telefon 
z zaproszeniami do poprowadzenia warsztatów. Z tajemniczych 
kierunków dyskretnie pojawiają się koperty z pieniędzmi. Jak na 
przykład ta, od pewnej kobiety, która kilka lat temu straciła syn-
ka. Przed jego śmiercią nie zdążyła oddać mu kilkuset złotych. 
Teraz potrzebowała zamknąć tamtą sprawę. Pieniądze przeka-
zała dla moich dziewczynek. Dzięki temu mogę kupić im szkolne 
plecaki. Dobro wysłane przez nas wiele lat, a może wiele miesię-
cy wcześniej nagle do nas powróciło. Jak zawsze. W nieoczeki-
wany sposób. Z nieoczekiwanego kierunku. Wystarczyło ufać, że 
ścieżka się wyprostuje.

I tak wciąż. Codziennie. Dobro powraca. A ja niezmiennie za-
dziwiona otwieram mu drzwi.

Wystarczy się rozejrzeć, by spo-
strzec, że toniemy w obfitości. 

Moje dziewczynki niczego nie 
wyrzucają. Tego je nauczyłam, 
wciąż uczę. Wszystko najpierw 
przynoszą do mnie i zastanawia-
my się, co z tym zrobić. 

Niechciane lub za małe ubra-
nia lub buty można naprawić, wy-
prać, wyczyścić i przekazać dalej.

Zniszczone ubrania można 
przerobić na broszki, wyszy-
wanki, zabawki, dywaniki, stro-
je karnawałowe. Dzięki temu 
ktoś może zostać obdarowany 
wdzięcznym dziecięcym ręko-

dziełem. Część z takich wyrobów można sprzedać na charyta-
tywnych szkolnych kiermaszach.

Zabawki, książki, przedmioty szkolne zawsze znajdą nowych 
właścicieli – nie można ich wyrzucać, ale trzeba cierpliwie prze-
chować, aż staną się komuś potrzebne.

Artykuły AGD, wystroju wnętrz czy meble także chętnie przyj-
muje wiele osób. Niektóre dadzą się sprzedać, a w ten sposób 
pozyskane pieniądze mogą zapewnić wyżywienie niejednej ro-
dzinie.

W któreś lato nawet zbędne drewno z mojego ogrodu sta-
ło się dla kogoś prezentem. Pewien człowiek zabrał pozostałości  
po rozbiórce starej szopy oraz cięciu drzew. Korzyść była  
obopólna – ja nie płaciłam za wywóz, a pan miał czym ogrzać dom. 

A pieniądze? Szczerze mówiąc, one wracają najprędzej. Wy-
starczy tylko je uwolnić, przestać kurczowo się ich trzymać. Za-
wsze wrócą, bo nie są niczym innym, jak energią krążącą pomię-
dzy ludźmi. A ta zawsze wraca!

A więc nie tońcie w obfitości, lecz pozwólcie swobodnie się 
unosić na jej powierzchni.  Z wiarą i ufnością oddajcie się cudowi 
dawania. Nie czekajcie jednak w napięciu na powrót fortuny, bo 
utoniecie. Dobro powróci, ale dopiero wtedy, kiedy przestanie-
cie rozliczać siebie i wszechświat, a zamiast tego lekko poddacie 
się jego prawom. 

Odetchnijcie i spokojnie zaufajcie w ten kosmiczny cud – do-
bro zawsze powraca! ■

Wtedy przychodzi czas na to, by dać to, co bezcenne – czas, 
uwagę, zrozumienie i własne łzy. Można słuchać, otoczyć ramie-
niem, pokiwać głową, pogłaskać po dłoni. Można zarażać wiarą, 
że ścieżka się wyprostuje, że wciąż warto ufać. 

Nie piszę o tym, by namalować sobie laurkę, bo nadal uczę się 
dawania. Najwięcej nauczyli mnie ci, którzy mają mniej. Piszę, 
gdyż to też dawanie, dzielenie się tym, co mam, wiem, czego 
doświadczyłam. Piszę, by zapewnić, że warto ufać. Chcę dać 
świadectwo temu, że dobro powraca. Piszę, bo wiem, że warto 
pozwolić sercu, by nami pokierowało. 

Warto uspokoić i wyciszyć zdenerwowane ego, które pilnuje 
naszego stanu posiadania. Warto szerokim gestem, bez lęku, 
bez żalu dzielić się, dawać. I poczuć tę chwilę, by móc się nią cie-
szyć. Pewne jest przecież, że dobro do nas powróci. Nie warto 
rozpamiętywać potem, ile straciliśmy, oddaliśmy, poświęciliśmy 
w chwili słabości. Warto natomiast odetchnąć głębiej i odpuścić. 
W tamtej właśnie chwili uwolniona przez nasz gest energia da-
wania i obfitości rozpoczęła swój ruch we wszechświecie. Zaczę-
ła frunąć ponad naszą głową i teraz z każdą sekundą 
kumuluje więcej i więcej dobrej energii, by za jakiś 
czas, zupełnie niespodziewanie, z całkiem nieocze-
kiwanego kierunku do nas wrócić. Piękne, prawda? 
Cudowna wiadomość! Ale mam jeszcze jedną wia-
domość, o wiele lepszą! Energia dawania do nas 
powróci, ale nie z taką siłą z jaką ją wysłaliśmy, lecz 
z siłą wzmocnioną wielokrotnie! 

Tak właśnie dobro powraca. 

Wciąż trudno w to uwierzyć?

Przywołam więc kilka cudownych „przypadków”, 
które na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy 
spotkały mnie i moje dziewczynki.

Wrzesień	2014:

Tracę pracę, wracam zapłakana i zrezygnowana do 
domu, nie mamy środków do życia!

Jeszcze tego samego dnia znajomy kupuje ode mnie kilka-
dziesiąt moich książek, zapewniając mi bieżące funkcjonowanie, 
a już kolejnego „znajoma znajomej” podpisuje ze mną umowę 
o pracę.

Lato	2015:

Blisko cztery miesiące spędzone przeze mnie na OIOMie.  
Stan bardzo ciężki, dziewczynki zostają bez mamy. Przerywam 
pracę. Zawieszam wszystkie rozpoczęte projekty.

To niezwykły czas, w którym doświadczam samego dobra. Do-
bro przypływa w małych i gigantycznych porcjach. Oddziałowa 
przynosi mi świeże truskawki, młode salowe słodkości, przyja-
ciółka wymarzoną książkę, dziewczynki dostają pełne wyposaże-
nie na letnie wyjazdy i czułą opiekę w szkole, bez trudu gromadzi 
się kilkaset osób, by oddać dla mnie krew, lekarze, profesorowie 
i pielęgniarki poświęcają swój prywatny czas, by ratować moje 
życie, zdrowie i dobre samopoczucie. Przez wszystkie kolejne 
dni i tygodnie czuwa przy mnie odważny mężczyzna, który jest 
moim oparciem, powiernikiem, pielęgniarzem, przyjacielem, po-
średnikiem pomiędzy mną a dziewczynkami, rodziną, światem 
zewnętrznym i personelem medycznym. Każdego dnia nie po-
zwala zasnąć mojej nadziei i wierze w cuda.

Jesień	2015:

Po wyjściu ze szpitala jestem słaba, wystraszona, bez pracy. 
Dostaję smutne orzeczenie o niepełnosprawności. Nie mogę 
wrócić do poprzedniej aktywności. Jako jedyne źródło utrzy-
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„KIEDY	JEST	SIĘ	DŁUGO	 
POZBAWIONYM	RADOŚCI,	 
JUŻ	SIĘ	PRZESTAJE	JEJ	 

SPODZIEWAĆ	I	PRAGNĄĆ,	 
A	KIEDY	NIESPODZIEWANIE	

ZASTUKA	DO	NASZYCH	DRZWI,	 
OTWIERAMY	JE	ZE	STRACHEM,	 
CZY	NIE	JEST	ZAMASKOWANYM	 

CIERPIENIEM”
(Carmen Sylva)

W ferworze świątecznego planowania i zakupów, osa-
czeni reklamami i wciąż spełniający potrzeby innych, naj-
mniej myślimy o sobie. A przecież ten czas nie jest odręb-
ną częścią roku, kiedy tylko poświęcamy się innym – nasze 
potrzeby, ambicje i cele nie przestają nagle istnieć, nawet 
jeżeli na chwilę je usypiamy. Jest ciemno, zimno i melan-
cholijnie, więc trudniej zmotywować się do działania. War-
to się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje.

Wielki wpływ na nasze samopoczucie mają dwa hor-
mony: serotonina i dopamina. Pierwsza zwana jest hor-
monem szczęścia – choć w okresie świątecznym czujemy 
swego rodzaju ekscytację, to jednak ograniczona ilość 
światła dziennego sprawia, że poziom serotoniny spa-
da. Druga sprawczyni zimowej melancholii, ucieczki od  
teraźniejszości i sentymentalnych wycieczek w przeszłość  
to dopamina. Jakie są konsekwencje spadku poziomu 
tych hormonów?

Do	czego	może	doprowadzić	
niedobór	serotoniny	i	dopaminy?

Te dwa ważne hormony sterują naszymi lękami, obsesjami, 
a ich nieodpowiedni poziom powoduje przeróżne psychicz-
ne zaburzenia. Gdy ich brakuje, komórki nerwowe ogarnia 
kompletny chaos. Ciało zarządzane przez mózg ma problem 
z kontrolowaniem poszczególnych narządów. Obrazowo i do-
sadnie można powiedzieć, że głowa traci łączność z resztą cia-
ła. Dlatego codziennym działaniom towarzyszą tak sprzeczne 
zachowania.

Nasz umysł naprzemiennie wypełniają euforia i rozpacz.  
Z jednej strony mamy objawy typowe dla zakochania: brak 
łaknienia, zaburzenia koncentracji i problemy ze snem. Z dru-
giej zaś strony pojawia się uczucie senności, melancholii i wy-
cofania się. Natomiast niski poziom dopaminy doprowadza 
do nadpobudliwości, nerwowości i lęku przed otaczającym 
światem. Dlatego tak łatwo sięgnąć po środki uzależniające.

Te	czynności	sprawią,	
że	poczujesz	się	lepiej!

Od czego zacząć? Regularność jest podstawą – zadbaj za-
tem o rytm dobowy. Wyznacz sobie stałą porę snu. Na mini-
mum jedną godzinę przed pójściem spać postaraj się ograni-
czyć wszelkie bodźce zewnętrzne. Włącz w swój rytm dobowy 
codzienne ćwiczenia. Już 25 minut aktywności sprawi, że 
pobudzisz wydzielanie serotoniny. Często w stresie organizm 
domaga się węglowodanów, dlatego pojawia się potrzeba 
zjedzenia czegoś, co poprawi ci nastrój. Pierwsza myśl to ba-
tonik, chipsy lub lody. Chwilowy wzrost stężenia cukru we krwi 
sprawi, że podniesie się także poziom serotoniny i poczujesz 
się lepiej. Niestety na krótko. Dlatego ważne jest, aby do die-
ty wprowadzić produkty bogate w witaminę B. Znajdziemy ją 
w orzechach, pestkach dyni, brokułach oraz kaszach i ryżu. 
Produkcję serotoniny wspierają również nowoczesne prepara-
ty, jednak przed ich spożyciem lepiej poradzić się specjalisty.

Niedobór dopaminy w organizmie jest odpowiedzialny za 
lęki, fobie i stany depresyjne. Tu znów kłania się dieta – ta 
właściwa pomoże wyregulować poziom tego hormonu. Przy-
kładowe produkty, które należy włączyć do jadłospisu, to: 
awokado, zielone warzywa, np. szpinak i jarmuż, oraz nasiona 

Tekst: Monika Rebelak

Wybuchowy	
zimowy	
koktajl	
EMOCJI

ALE GDY DOPADNIE 
CIĘ ZŁY NASTRÓJ  

I WSZYSTKIE DUCHY 
WYJDĄ Z SZAFY, 
ZASTANÓW SIĘ,  

JAKIE MYŚLI WYWOŁAŁY 
TWÓJ STAN
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dyni, soczewicy i fasoli, a także mięso, najlepiej drobiowe.
Dopamina uwalnia się również podczas pobudzenia seksu-

alnego, ale także dzięki dotykowi, bliskości i przytuleniu. De-
cyduje o wytworzeniu się więzi oraz powstaniu uczucia miłości 
między dwojgiem ludzi.

Zacznij zatem od drobnych przyjemności – filiżanki pach-
nącej kawy czy aromatycznej herbaty. Abyś mogła poczuć 
jej smak, wstań wcześniej, miej czas dla siebie. Jeśli do pracy 
powinnaś dotrzeć na 8.00, wstań o 6.30, wtedy świadomie 
rozpoczniesz dzień. Wykonanie kilku prostych ćwiczeń na-
prawdę pobudza umysł, a ciało otrzymuje dzięki nim sygnał, 
że powinno działać. Oprah Winfrey rozpoczyna swój dzień  
o świcie – jeszcze przed 6.00. Pracowitość, systematyczność 
i właściwy tryb życia pokazują, że można być szczęśliwym  
i odnieść sukces.

Powodzenie w czasie, gdy podejmujemy intensywne dzia-
łania i stawiamy na osiąganie celów, w dużej mierze zależy od 
tego, jak zaczniemy dzień. Pośpiech i bieganina z modnym 
kubkiem kawy kupionym w znanej sieciówce nie sprzyjają do-
bremu samopoczuciu. Nerwowy klimat, plucha i szarość za 
oknem działają destabilizująco.

Jak	nauczyć	się	pozytywnego	myślenia?

W ciągu ostatnich trzydziestu lat wzrosła nasza świado-
mość. Zdaliśmy sobie sprawę, że problemy zdrowotne są 
deteminowane przez to, co jemy, czego doświadczamy,  
w jakim towarzystwie się obracamy, czym się otaczamy  

i przede wszystkim – przez to, co myślimy.
Chaos komunikacyjny i bombardujące nas ze wszystkich 

stron bodźce sprawiają, że niejednokrotnie mamy ogromną 
trudność, aby wsłuchać się we własne „ja”. Instagramowy 
i facebookowy świat nijak się ma do potrzeb i relacji, jakie 
chcielibyśmy stworzyć, a potem utrzymać. Na tych platfor-
mach pojawiamy się po to, żeby się pokazać. Niczym towar. 
W najlepszym opakowaniu. Sami wystawiamy się na ocenę, 
tracąc kontrolę nad własnym nastrojem. Przestajemy racjo-
nalnie reagować na zaistniałe sytuacje. Przerzucamy tysiące 
stron, dyskutujemy na forach internetowych, starając się od-
naleźć siebie w życiu, doświadczeniach innych. 

Ale gdy dopadnie cię zły nastrój i wszystkie duchy wyjdą  
z szafy, zastanów się, jakie myśli wywołały twój stan. A gdybyś 
je potraktowała tak, jakby pochodziły od kogoś innego, nie  
z twojej głowy, ale od kogoś, kto nie jest ci życzliwy? Czy wte-
dy udałoby ci się rzucić im wyzwanie?

Pamiętaj:
   nie zadawaj sobie pytania, czy warto;
   pomyśl o sobie, nie oceniaj, tylko akceptuj;
 tak zaplanuj dzień, aby każdy z punktów wypełnić  

     jak najlepiej;
   wielcy wiedzą lepiej, zatem zgłębiaj życie autorytetów;
  zainwestuj w siebie;
  naucz się odpoczywać;
  popełnianie błędów jest ludzką cechą, więc bądź dla       

    siebie wyrozumiała, ale nie porzucaj pracy nad sobą.
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W sylwestrową noc jestem jak mała dziewczynka, która pę-
dzi na szkolny apel wystrojona na biało-granatowo, w podko-
lanówkach i odświętnych bucikach. Wierzę, że dostanę nagro-
dę, i podskakuję szczęśliwa. W domowym tornistrze wszystko 
poukładane: podłogi lśnią, pranie wyprane, kurze pościerane, 
rachunki popłacone, bo trzeba ten Nowy Rok przywitać jak 
najwspanialszego gościa. Nie wiem, co mi przyniesie w pre-
zencie, ale przecież prezenty powinny być miłe. I nawet jeśli 
się nie spisał w minionym roku, to wierzę, że tym razem bę-
dzie hojniejszy. Coś mu po prostu nie wyszło. Musiał nieco 
zaoszczędzić, ale teraz mi to wynagrodzi z nawiązką. W tym 
radosnym oczekiwaniu nie mam głowy do postanowień, ra-
chunków sumienia, stawiania sobie poprzeczek na jakiejkol-
wiek wysokości.

Noworoczne postanowienia? Nigdy ich nie robi-
łam. Co innego plany, a właściwie marzenia. Zaczy-
nam nawet podejrzewać, że wiem, jak się spełniają.

Tekst:	Katarzyna	Montgomery

Uwielbiam szaloną zabawę, tańce do białego rana i prze-
mieszczanie się w trakcie z miejsca na miejsce. Robię to 
z czystej zachłanności, bo chciałoby się spotkać ze wszystki-
mi bliskimi, uściskać, podziękować za ten stary rok i życzyć 
wszystkiego, co najlepsze w nowym. Ale od czasu do czasu 
lubię sylwestra „nic nie muszę”. Spędzam go wtedy z przyja-
cielem na rozmowie przy winie i obieraniu krewetek albo, jak 
ostatnio, z przyjaciółką, kiedy po roku pełnym zwrotów akcji, 
przejechałam do niej kilkaset kilometrów, żeby przeleżeć syl-
westrową noc na kanapach z pilotem w ręku. Uśpione progra-
-mem rozrywkowym tuż po północy ze zdziwieniem, kto tak 
późno dzwoni, odbierałyśmy życzenia.
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Tekst:	Katarzyna	Montgomery

Zdarzył mi się też sylwester w szpitalu. Głuchym w tę najgło-
śniejszą z nocy, bo na oddziale, na którym leżałam w izolat-
ce, nie było konieczności zatrzymywania pacjentów na 
święta i Nowy Rok. Nie podnosiłam się z łóżka, 
więc poprosiłam tego dnia o umycie włosów, 
cudem pomalowałam sobie paznokcie na 
czerwono i sylwestrową noc z 2006 na 
2007 rok spędziłam z Keanu Reeve-
sem… I z jego najnowszym wówczas 
filmem Dom nad jeziorem.

Wtedy wiedziałam, że nawet 
w najgorszych tarapatach zawsze 
trzeba szukać światełka, choćby le-
dwo się tliło. Wypatrywałam go, cza-
sem sama sobie zapalałam je dla otu-
chy.  Ale wtedy też dopadł mnie strach 
– zaczęłam bać się marzyć. Bo co, jeśli 
się nie spełni, bo może to niemożliwe – 
lepiej się nie rozczarować.

Aż pewnego dnia zupełnie znienacka ktoś za mnie 
wypowiedział moje ukryte marzenie. Tak ukryte, że gdy zo-
stało nazwane -  rozpłakałam się. Zrobiło mi się 
smutno, bo zrozumiałam, że nie marzę, a to 
oznacza, że nie oczekuję, że coś dobrego 
mnie spotka. Kiedy ochłonęłam, za-
wzięłam się: codziennie trenowałam 
wypowiadanie dwóch słów tworzą-
cych zdanie tak dla mnie ważne. Aż 
w końcu usłyszałam, jak je mówię. 
Powtarzałam je coraz pewniej i bar-
dziej stanowczo. Coraz częściej 
i potem już bez żadnego powątpie-
wania. Poczułam, że to jest możliwe. 
Aż w końcu się spełniło. Po 12 latach 
dzięki splotowi różnych okoliczności, 
ludzi, którzy pojawili się na mojej drodze 
w krytycznym momencie, jestem zdrowa.

Zrozumiałam wtedy jedno: nie może spełnić się coś, cze-
go nie pragnę. Postanowiłam, że od teraz muszę się pilno-
wać, żeby mieć marzenia. Mniejsze, większe – wciąż 
się spełniają, a ja czuję się jak gracz w kasynie 
ze szczęśliwą kartą. I wiem, że dopóki tylko 
będę marzyć, mam szanse na wygraną.

Dwa lata temu redaktor naczelna jed-
nego z kobiecych pism, kiedy propo-
nowałam jej tematy, o których mogła-
bym napisać, zapytała mnie: „A co jest 
twoim dziennikarskim marzeniem?”. Bez 
chwili zastanowienia wypaliłam: „Wywiad 
z Konstantinem Chabienskim”. Zdradziłam jej 
marzenie z półki „nie do osiągnięcia”, które je-
dynie ją zdziwiło, bo nic jej nie mówiło.  Rok później 
z jednym z najlepszych współczesnych aktorów rosyjskich, 

społecznikiem robiącym bardzo wiele na rzecz chorych dzie-
ci, zrobiłam z wywiad, poprowadziłam konferencję praso-

wą i premierę jego filmu Sobibór w Polsce. Żartuję, że 
premiera odbyła się w naszym kraju, bo przecież 

moje marzenie, odkąd je wypowiedziałam, 
czekało na spełnienie.

A co zrobić, jeśli marzenia to zbyt 
górnolotne wyzwanie? Po prostu na-
zwij je planami. Głęboko wcią-gnij 
powietrze, odetchnij i szybko (ale 
wyraźnie, żeby potem można było 
odczytać) zapisz wszystko, co ci 
przyjdzie do głowy, co chciałbyś/
chciałabyś zrobić, przeżyć, osiągnąć, 
a o czym nawet boisz się pomyśleć na 

co dzień. Wypisuj najbardziej odloto-
we pomysły na siebie, na swoje życie. 

Tylko pamiętaj o zasadzie: zamiast „będę 
się uczyć języka włoskiego” pisz: „mówię po 

włosku” – tak oswojony cel łatwiej będzie ła-
twiejszy do zrealizowania. Przeczytaj potem wszyst-

ko na głos, tak żebyś sam/sama usłyszał/usłyszała, czego 
pragniesz w głębi duszy, sprawdź, czy na pewno wszystko 

znalazło się na liście, znowu odetchnij i zamknij notes lub 
kalendarz.

Czy to zadziała? – mam nadzieję, że w two-
im przypadku też. Od kilkudziesięciu lat mam 
wszystkie swoje kalendarze. Od kilkunastu –
zawsze jedną stronę w nich poświęcam na te 
moje plany-marzenia. Kiedyś to była zabawa, 
ale odkąd widzę, jak potrafią się w mniejszym 
lub większym stopniu zmaterializować, traktuję 
je nieco poważniej. Bo nawet wtedy, gdy nieco 

wstydząc się sama przed sobą, napisałam w jed-
nym z nich: „zagram w filmie”, to okazało się, że 

wystąpiłam później w reżyserowanym przez Krystynę 
Jandę dziennikarskim charytatywnym spektaklu o „Kop-

ciuszku” i teraz w międzynarodowej bazie aktorów widnieję 
jako aktorka znana z Teatru Telewizji z rolą kasztelanki Heleny 
na koncie. Zabawne, ale przecież się spełniło! ■

Bo najważniejsze,
 jeśli chodzi 

o marzenia to: 
trzeba je mieć!
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Najgorzej, kiedy nasz bliski senior mieszka sam, a my, uwa-
żając, że jest w pełni samodzielny, nie kontrolujemy jego za-
chowań, nie wtrącamy się w jego życie. To podstawowy błąd. 
Warto od czasu do czasu z rodzicem, zwłaszcza tym samotnym, 
przejrzeć zawartość szafy i szafek kuchennych. Sprawdzić, czy 
nie gromadzi on niepotrzebnie jakichś zapasów żywności. 
W początkowym etapie demencji zdarza się powtarzanie za-
kupów tych samych produktów – to powinno nas zaniepokoić. 
Inny sygnałem alarmowym mogą być informacje, że coś gubi 
– klucze, okulary, długopisy itp. Można zasugerować mu po-
szukanie tych przedmiotów w domu– oczywiście, nie mówiąc 
w pierwszych słowach, że na pewno położył to w nietypowym 
miejscu, ponieważ na pewno się zirytuje, a wręcz może od-
mówić współdziałania. Konieczna jest nadzwyczajna delikat-
ność. Oczywiście, dziś, kiedy żyjemy w pośpiechu, wszystkim 

nam zdarza się coś zgubić, sami przecież zapominamy słowa, 
czy to, po co właśnie poszliśmy do drugiego pokoju. Jednak 
jesteśmy w stanie sobie to łatwo przypomnieć, a zagubione 
klucze lub okulary znajdziemy w innym przewidywalnym miej-
scu. Natomiast powinniśmy się zaniepokoić, kiedy okulary lub 
klucze naszego rodzica znajdą się w lodówce, a pilot do tele-
wizora w etui na okulary.

Ważna	 jest	 świadomość,	 że	 demencja	 nie	 pojawia	 się	
nagle,	z	dziś	na	jutro.	Ta	choroba	rozwija	się	podstępnie	
i	powoli.	Im	osoba	inteligentniejsza,	z	większym	wykształ-
ceniem	 i	wiedzą,	 tym	 dłużej	 udaje	 jej	 się	 kompensować	
ubytki	pamięci.	Sprzątając	teraz	mieszkanie	mojego	taty,	
natykam	się	na	dziesiątki	karteczek	i	karteluszek	z	zapisa-
nymi	numerami	telefonów	do	najbliższej	rodziny.	Na	nie-
których	z	tych	kartek	obok	imion,	nazwisk	i	numerów	te-
lefonów	pojawiają	się	także	daty	urodzin.	Tak	sobie	radził	
sam,	a	myśmy	nie	podejrzewali,	że	ma	kłopot	z	pamięcią.	

Stary człowiek nie musi być smut-
ny. Nie musi rezygnować z aktyw-
ności, którą lubił. Nie musi ubie-
rać się na szaro, nosić starych 
ubrań („Bo po co ja będę sobie 
kupować coś nowego, wiadomo 
to, ile jeszcze pożyję?”). Nie jest 
normalną oznaką starości zapo-
minanie słów, mylenie pojęć, roz-
kojarzenie. Ponieważ jednak takie 
stereotypy wciąż, niestety, po-
kutują w naszej mentalności, nie 
umiemy wyłapać w początkowej 
fazie, że w mózgu naszego bli-
skiego dzieje się coś niedobrego. 
Obcy ludzie zaczynają mu dzia-
łać na nerwy, przestaje nad sobą 
panować i na przykład pewnego 
dnia rysuje gwoździem wszyst-
kie samochody, które parkują na 
chodniku. Albo wyzywa hałasują-
cych na podwórku nastolatków. 

Tekst:	Agnieszka	Łodzińska

DEMENCJA 
pierwsze kroki opiekuna

80

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (14) / 2018



Tekst:	Agnieszka	Łodzińska

Jeśli będziemy mieć szczęście, rodzic sam zwróci się do nas 
o pomoc – bo np. straci umiejętność samodzielnego zrobie-
nia zakupów, wyjęcia pieniędzy z bankomatu. I wtedy możemy 
działać, zanim zostanie okradziony, oszukany lub naciągnię-
ty na zakup superdrogiego i całkowicie zbędnego sprzętu. 
A przecież mogłoby się zdarzyć, że pojedzie lub pójdzie gdzieś 
sam, straci orientację w terenie, nawet w najbliższej okolicy, 
i nie będzie potrafił wrócić do domu. Osoba w pierwszym eta-
pie demencji może świetnie poruszać się po mieście, w którym 
mieszka, ponieważ zwykle jeździ w te same miejsca, tą samą 
trasą, działa na określonych schematach. Problem pojawi się, 
kiedy będzie musiała pojechać gdzieś, gdzie nigdy nie była 
lub była bardzo dawno temu, albo kiedy przez jakiś czas nie 
jeździła do jakiegoś puntu, albo w sytuacji, kiedy standardowy 
środek komunikacji nieoczekiwanie zmieni trasę. Wtedy może 
się zgubić. Powinniśmy się zaniepokoić, kiedy senior, wieziony 
niestandardową drogą do domu, nie rozpozna okolicy.

Do	lekarza,	tylko	do	jakiego?

Wszystkie te drobne znaki powinny nas – dzieci, wnuki, naj-
bliższą rodzinę – zaalarmować i skłonić do umówienia nasze-
mu bliskiemu wizyty u specjalisty. Tylko – jakiego specjalistę 
wybrać? Jak do niego trafić? Ponadto, jak namówić rodzica, 
żebyśmy mogli wejść z nim do gabinetu?

Lekarze rodzinni nie są szkoleni w rozpoznawaniu demencji, 
osoba chora podczas wizyty mobilizuje wszystkie siły i bar-
dzo często nie wykazuje objawów choroby, a lekarz zwykle nie 
daje wiary słowom jego najbliższej rodziny. Musimy być na to 
przygotowani, nie dać się zbyć lekarzowi pierwszego kontaktu 
i żądać skierowania do geriatry, neurologa lub psychiatry. Do 
psychiatry nawet nie potrzebujemy skierowania, jednak wizy-
ta u lekarza tej specjalności może budzić sprzeciw naszego 
bliskiego. W sumie wszystko jedno, do którego z tych spe-
cjalistów trafimy, najważniejsze jest, żeby specjalizował się on 
w leczeniu chorób otępiennych. Dużą pomocą mogą być sto-
warzyszenia i fundacje alzheimerowskie – można tam przyjść 
lub zadzwonić w godzinach dyżurów i dopytać się o specjali-
stów przyjmujących w pobliżu naszego miejsca zamieszkania.

Żeby wejść z rodzicem do gabinetu, możemy powiedzieć 
mu, że sami także zabieramy na ważną wizytę lekarską kogoś 
bliskiego, ponieważ stres z nią związany sprawia, że wchodząc 
do gabinetu nie pamiętamy części dolegliwości, z którymi 
przyszliśmy, a wychodząc połowy lekarskich zaleceń. Może-
my wspólnie z rodzicem spisać na kartce wszystkie pytania do 
lekarza i przygotować drugą kartkę, na której lekarz zapisze 
swoje zalecenia. Jeśli rodzic kategorycznie będzie odmawiał 
naszej obecności podczas wizyty, możemy wcześniej iść do le-
karza, pod którego opieką znajduje się nasz rodzic, i zapowie-
dzieć mu jego wizytę oraz opowiedzieć o naszych obawach. 
Dobry lekarz powinien nas wysłuchać. Możemy także zamó-
wić wizytę specjalisty do domu – na wizytę prywatną lekarz 
przyjedzie bez względu na to, czy pacjent jest wychodzący, 
czy nie, jednak należy się liczyć z wydatkiem 200-400 zł. Je-
śli natomiast nasz rodzic ma kłopoty z chodzeniem lub wręcz 
jest niewychodzący, przysługuje mu domowa wizyta specja-
listy. Od kilku lat działa w Polsce środowiskowa opieka psy-
chiatryczna, skierowana m.in. do osób z dysfunkcją narządu 
ruchu. Aby zostać nią objętym, niezbędne jest skierowanie od 
lekarza pierwszego kontaktu oraz oczywiście zgoda pacjenta 

na leczenie. Po rejestracji skierowania we właściwej przychod-
ni (listę środowiskowych przychodni opieki psychiatrycznej 
znajdziemy w internecie), możemy zamówić domową wizytę 
specjalisty refundowaną przez NFZ. 

Lekarz na podstawie wywiadu zaordynuje leki. Miejmy jed-
nak świadomość, że nie zadziałają one od razu. Musi minąć 
kilka dni, zanim organizm na nie zareaguje. Mogą też mieć 
działanie odmienne od oczekiwanego, dlatego istotny jest 
stały kontakt z lekarzem prowadzącym, któremu powinniśmy 
meldować o wszelkich niepokojących objawach. Specjalista 
może także zaproponować hospitalizację w celu dokładniej-
szej diagnostyki. W szpitalu można zrobić tomografię głowy 
i na podstawie jej wyników przedsięwziąć celowane leczenie. 
I tu dygresja – demencja jest chorobą nieuleczalną (chyba że 
jest to demencja pozorna spowodowana niedoborem wita-
miny B12 lub depresją – wtedy po podaniu odpowiednich 
leków może się cofnąć). Kolejną istotną sprawą jest to, że 
chwila, kiedy choroba daje o sobie znać, jest widoczna dla 
osób postronnych, a często także dla samego chorego, poło-
wa neuronów w jego mózgu już nie istnieje. I nie da się ich już 
odbudować. Można powiedzieć, że demencja, to postępują-
cy zanik mózgu. Nikt i nic go już nie odtworzy, można tylko 
ten zanik spowolnić i objawowo leczyć jego skutki. Ponieważ 
w demencji zaburzona zostaje gospodarka neuroprzekaźni-
ków i hormonów sterujących działaniem naszego organizmu, 
można wspomóc te procesy farmakologicznie, ale degenera-
cji mózgu cofnąć się nie da.

Warto także rozważyć bilans zysków i strat wynikający z ho-
spitalizacji. Plusem jest dokładna diagnostyka oraz spotkanie 
w jednym miejscu z lekarzami różnych specjalności – neurolo-
giem, psychiatrą, psychologiem czy rehabilitantem. Minusem 
zaś stres związany z pobytem w nowym miejscu, który może 
u chorego na demencję spowodować nasilenie objawów cho-
roby (np. dezorientację lub nietrzymanie moczu). Dlatego ja 
jestem zdania, że jeśli diagnoza została postawiona prawi-
dłowo na podstawie badania ambulatoryjnego, podane leki 
przynoszą oczekiwane rezultaty, można darować seniorowi, 
który na pewno jest wystarczająco przejęty tym, co się z nim 
dzieje, dodatkowy stres związany z pobytem w szpitalu.

Co	poza	lekami?

Warto, a nawet trzeba, na tym początkowym etapie choro-
by, zorganizować choremu terapię zajęciową – czy to w ośrod-
kach dziennego pobytu, czy w jego własnym domu, przygo-
towując się merytorycznie do takich zajęć (np. na specjalnych 
kursach) lub korzystając z porady specjalisty. 

Jeśli nasz chory na demencję bliski samodzielnie wychodzi 
z domu, należy bezwzględnie zaopatrzyć go w telefon, z któ-
rego łatwo będzie mógł się z nami skontaktować, oraz ku-
pić mu niezdejmowalną opaskę / bransoletkę na nadgarstek 
z danymi kontaktowymi do nas (jest wiele firm, które robią 
takie opaski). A w drugiej kolejności musimy się zacząć przy-
gotowywać do chwili, kiedy nasz bliski będzie wymagał cało-
dobowej opieki i z powodu postępującej choroby nie będzie 
już mógł o sobie decydować – czyli do ubezwłasnowolnienia 
i wyboru sposobu opieki (czy będzie to wspólne zamieszka-
nie, zatrudnienie opiekunki z zamieszkaniem, czy dom opieki).
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— Masz już prezenty dla rodziny? — zapytała.
— Mam dla taty świetny nóż do nurkowania — po-
chwalił się, wyraźnie z siebie zadowolony.
— To twój tata nurkuje? — Tak się złożyło, że Józia 
nie znała nikogo, kto by to robił.
— I to od wielu lat. Jest instruktorem nurkowania. 
Zaczął na studiach. Uczył się na mazurskich jezio-
rach, a potem zaczął wyjeżdżać do Chorwacji, na 
Cypr i do Niemiec.
— Gdzie w Niemczech można nurkować? — zdzi-
wiła się Józia.
— W zamkniętych kamieniołomach Sparmann. 
Bardzo ciekawe miejsce, bo ma strome ściany 
i mnóstwo nieczynnych instalacji.
— Ty też nurkujesz? — dopytywała Józia.
— Nie, jakoś mnie to nie pociąga. Ale dla moje-
go taty nurkowanie to największa w życiu przy-
jemność. Porobił wszystkie możliwe kursy. Mama 
zawsze się o niego niepokoiła, kiedy robił kolejne 
specjalizacje: nurkowanie podlodowe, we wrakach 
czy nocne. Sama wolała spokojniejsze atrakcje. 
Bardzo lubiła czytać i chodzić po tatrzańskich do-
linach. Każdego roku na początku października je-
chali z tatą na tydzień w góry.
Oczy Michała posmutniały. Czas przeszły, którego 
używał, mówiąc o mamie, zaniepokoił Józię, ale 
bała się o cokolwiek zapytać.
— Moja mama umarła dwa lata temu… — Michał 
odchrząknął, jakby mu nagle zaschło w gardle. — 
Jeszcze nie potrafię o tym mówić — wyznał nagle 
i było w jego głosie tyle bezradności, że Józi bole-
śnie ścisnęło się serce.
Stała jak trusia, zupełnie nie wiedząc, co zrobić i co 
powiedzieć. Najchętniej przytuliłaby Michała z ca-
łych sił, ale na to nie miała odwagi. Zdjęła ręka-

wiczkę i delikatnie wzięła go za rękę. W odpowie-
dzi na ten czuły i łagodny gest Michał bez chwili 
namysłu objął Józię mocno i stali przez chwilę tak 
spleceni. Kiedy się odsunął, był już uśmiechnięty 
i spokojny.
— A ty? Masz już prezenty dla wszystkich? — za-
pytał.
Józia odetchnęła z ulgą i jak nakręcona zaczęła 
opowiadać, jaki problem ma z babcią i z tatą, któ-
rzy zawsze ze wszystkiego są zadowoleni i niczego 
nie oczekują, a przez to naprawdę trudno jest dla 
nich wybrać coś wyjątkowego.
— Skąd ja to znam… „Wszystko mam, nic mi nie 
potrzeba” — zaśmiał się Michał. — Mój tata też tak 
mówi, ile razy go pytam, co by chciał na urodziny, 
imieniny czy Gwiazdkę. Takie deklaracje nie uła-
twiają wyboru, ale zaraz coś wymyślimy dla twojej 
babci i twojego taty. Opowiedz mi o nich.
Rozmawiając, ruszyli Nowym Światem przed sie-
bie. Po drodze oglądali świąteczne wystawy, na 
których liczne paczki z prezentami kusiły prze-
chodniów. Ten i ów zatrzymywał się przed wi-
trynami, zwabiony ich świąteczną dekoracją czy 
obiecującą świąteczną promocją. Właściciele skle-
pów prześcigali się w pomysłowości. W jednym 
z wystawowych okien postawiono wielką makietę 
świątecznego miasteczka z XIX wieku. Zgrabne 
drewniane domki o czerwonych okiennicach i da-
chach przykrytych śniegiem zapraszały do swoich 
wnętrz. Wokół nich stały maleńkie choinki, obwie-
szone czerwonymi jabłuszkami. Grupka rozbawio-
nych dzieci lepiła bałwana. Eleganckie damy z pa-
kunkami w dłoniach wspierały się na ramionach 
wąsatych dżentelmenów w cylindrach. Na środku 
ryneczku sunęły po lodowisku roztańczone pary. 

Tekst: Maja Jaszewska
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Wszystko to oświetlały miniaturowe gazowe latar-
nie, gęsto rozstawione wzdłuż domków. Nie moż-
na było oderwać oczu od tego pełnego uroczych 
detali widoku. Trzeba było jednak ruszyć dalej, bo 
grupka dzieci zachwycona wystawą dzielnie się 
przepychała, aby po chwili zamrzeć w zachwycie 
z noskami i rączkami rozpłaszczonymi na szybie.
Józia kontynuowała przerwaną opowieść o rodzi-
nie, a Michał zaśmiewał się z cytowanych przez 
Józię powiedzonek temperamentnej babci Amelii.
— A może kupiłabyś babci pakiet filmowy Teatru 
Sensacji Kobra? To były wspaniałe przedstawienia 
— zasugerował.
— Świetny pomysł — ucieszyła się Józia. — Babcia 
wspominała, że w każdy czwartek czekała na Ko-
brę. Na pewno się więc ucieszy. Czyli został mi tyl-
ko tata, bo dla Bożeny i mamy już kupiłam prezen-
ty, a dla dziewczyn z redakcji bez problemu sama 
coś wymyślę.
— Z tatą to akurat żaden problem. Z tego, co mó-
wiłaś, lubi naprawiać i robić różne rzeczy w domu. 
Przyrządów do takich zajęć jest mnóstwo — mó-
wiąc to, Michał troskliwie poprawił wciąż zsuwający 
się Józi z głowy kaptur.
— Ale ja się na tych technicznych sprawach kom-
pletnie nie znam. No i nie wiem, co tata ma, a cze-
go mu brakuje — westchnęła Józia, udając, że nie 
dostrzega opiekuńczości Michała, chociaż tak na-
prawdę wzruszyła ją ona ogromnie.
— Wymyślimy coś takiego, że nawet jeśli to ma, 
kolejny egzemplarz też mu się przyda. — Michał 
w typowy dla optymistów sposób potrafił rozwiać 
każdą obawę.

Rozmawiając, doszli do „domu bez kantów” na 
rogu Krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej. 
Z kawiarni znajdującej się w jego arkadowych pod-
cieniach dobiegał urzekający głos Deana Martina, 
śpiewającego świąteczny standard Let it snow.
— Wiesz, że przed wojną był tam słynny Instytut 
Propagandy Sztuki? — Michał wskazał ręką w stro-
nę hotelu Sofitel Victoria. — A w nim znana ka-
wiarnia, do której przychodzili Słonimski, Leśmian, 
Boy, no i najbarwniejsza postać tamtych czasów, 
Franciszek Fiszer.
— Ten, co twierdził, że lubi proste jedzenie, czyli 
kawior i szampana? — zaśmiała się Józia.
— A słyszałaś, co powiedział, kiedy popełnił kiedyś 
gafę wobec pewnej damy?
Józia zaprzeczyła ruchem głowy.
— „Łaskawa pani, gdybyśmy teraz byli sami we 
dwoje w lesie, udusiłbym panią i nie byłoby gafy!”.

Józia to dziewczyna pracująca w redakcji magazynu 
psychologicznego dla kobiet „Przemiany”. Chodzi na 
jogę, choć tego nie lubi, stosuje dietę cud, mimo że 
bardzo tęskni za swojską kuchnią mamy i babci. Sta-
ra się sprostać wymogom otoczenia, jednak w oczach 
koleżanek nadal pozostaje szarą myszką z Podlasia. 
Wszystko to się zmienia, gdy naczelna magazynu zleca 
jej wywiad ze znanym coachem i felietonistą... ale tego 
dowiecie się sięgając po książkę „Gwiazdeczka”, która 
jest zaskakująca i pyszna jak słony karmel, a zakręcona 
jak...warszawski słoik! ■
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FELIETON

Tekst: Karolina Nowakowska

Długo myślałam, który temat poruszyć w zimowym wyda-
niu. Od jakiegoś czasu mam w głowie gonitwę myśli, a każdy 
dzień podsuwa mi nowe, warte rozważenia, kwestie. Zdecy-
dowało jednak za mnie – SERCE. Bo to nim się zawszę kieruję. 
A jak wszyscy wiemy – serce sługą rozumu nie jest.

Jakie to wspaniałe, że jesteśmy tak różni. Każdy z nas ma 
swoje, indywidualne, właściwe tylko sobie myśli, przyzwy-
czajenia, wspomnienia, unikatowy sposób bycia, chodzenia, 
mówienia...

Jak wiele osób, tak wiele zdań. I jak wiele osób, tak wie-
le spojrzeń na tę samą sprawę. Często mnie zastanawia, jak 
to możliwe, że dwie teoretycznie podobne do siebie osoby 
mogą mieć tak diametralnie różne poglądy na dany temat. 
Mogą. I zazwyczaj mają. Bo mają do tego prawo.

Żyjemy w dobie internetu, który oprócz dobra, którym 
niewątpliwie dla nas jest np. w zakresie dostępu do in-
formacji, jest także polem do popisu dla wielu smutnych, 
zgorzkniałych, nieszczęśliwych osób. I to one zalewają go 
swoją żółcią i zatruwają jadem niespełnienia.

Jak bardzo mi ich żal. I wiem, że ich smutne serca też 
nie potrafią inaczej... W zasadzie ich nie winię. Prawdo-
podobnie napisaliby coś miłego, gdyby ich twarze były 
uśmiechnięte, a portfele pełne...

Jakie to szczęście, że księżna Diana, Freddie Mercu-
ry czy moja ukochana Marilyn Monroe nie żyli w dobie 
mediów społecznościowych i portali plotkarskich, dla 
których najbardziej sycącą pożywką są ludzkie prawdzi-
we emocje, słabości i dramaty. Nad nimi pastwiła się “ 
tylko” prasa... 
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FELIETON

A przecież każdy ma swoją historię – drogę, którą kroczy 
– walkę, którą toczy każdego dnia. O coś. I dla każdego 
tym „czymś ważnym” jest co innego.  Dlaczego nie potra-
fimy tego uszanować?

Zawsze przed napisaniem felietonu szukam. Szukam 
tematu, który poruszy mnie na tyle, aby mnie zatrzymać  
w biegu dnia codziennego. Myśli, która albo da począ-
tek rozważaniom, albo po prostu sama zawiedzie mnie 
do komputera i każe się przelać na papier. Czasem szu-
kam długo. Czasem obawiam się, że nie znajdę. A potem, 
w najmniej spodziewanym momencie, myśli pojawiają się. 
Często całe zdania, których nie zdążam spisać, bo na przy-
kład robię akurat zakupy. Ale wtedy już wiem, że warto było 
czekać. I uwielbiam ten moment. I nie mogę się doczekać, 
aż zacznę je układać w zdania, akapity… A potem znów się 
boję, że nie uda mi się przełożyć języka myśli na język słów. 
I o to, czy te rozważania do was trafią? Bo przecież piszę 
zawsze sercem. Uważam, że tylko tak ma sens i tylko tak 
jest uczciwie.

Na drodze do tego tekstu towarzyszyło mi wiele obra-
zów. W przenośni i dosłownie. 

Moje osobiste, przykre doświadczenia z ostatniego 
czasu, „przypadkowo” obejrzany film Diana (nie wierzę  
w przypadki), a ostatnio muzyczny majstersztyk o znako-
mitym (i niezwykle ważnym dla mnie od lat tytule) „Bohe-
mian Rhapsody” o jedynej w swoim rodzaju Królowej spra-
wiły, że wiedziałam już, że muszę poruszyć  ten temat.

Bo każdy z nas jest inny. Każdy powinien słuchać przede 
wszystkim swojego serca. I każdy powinien być sobą. Nie-
zależnie od tego gdzie jest co robi i w jakiej znalazł się 
sytuacji życiowej. 

Życie rzuca nas na różne wody i stawia nam różne wy-
zwania. Potrafi rzucić stos kłód pod nogi, ale daje też 
piękne szanse. Czasem trudno w tym wszystkim zachować 
równowagę i wewnętrzny spokój.

Wielu osobom się nie udało. Wielu wielkim też nie.  
W zasadzie im większy geniusz, tym trudniej.

Artystom jest chyba najtrudniej. Obdarzeni ekstre-
malną wrażliwością (której efektami są często arcydzieła) 
nieustannie walczą ze swoimi demonami, słabościami, ze 
swoim geniuszem czy wreszcie z niekończącą się krytyką, 
zwaną dziś popularnie hejtem.

Jakże ciężko się odnaleźć w morzu tych skrajnych emo-
cji,  doświadczeń i presji.  Jakże trudno pozostać w tym 
wszystkim sobą. Nie wyobrażam sobie co mogli czuć  
i przeżywać moi najwięksi idole, choćby cI wymienieni wy-
żej. Każdy inny, z innego  środowiska, a tak wiele ich łą-

czyło… Każdy z nich walczył o to, by pozostać sobą. Mnie  
w tym bardzo pomaga muzyka, która towarzyszy mi przez 
całe życie. Często przypomina mi o ważnych dla mnie mo-
mentach, emocjach bądź osobach. Nie pozwala wymazać 
w pamięci mojego JA.

Życie nas zmienia. Nie tylko fizycznie. Doświadczenia 
odbijają się w naszych oczach, ale także w zachowaniu  
i sposobie myślenia. Czyż nie zdarzyło wam się udawać 
przed samym sobą, że czegoś, co kiedyś sprawiało wielką 
przyjemność,  już nie lubicie? Bo tak lepiej,  bo tak wypada?

Zmieniamy się, bo dorastamy. Bo zmienia się nasz świat 
i otoczenie. Mamy rodziny, obowiązki, jesteśmy odpowie-
dzialni już nie tylko za siebie. I często zapominamy o sobie. 
O tym JA, które w nas jest. Zawsze było i zawsze będzie.  
To duży błąd. 

Ze sobą zostajemy do śmierci i nie można go zaniedby-
wać, bo wówczas sami skazujemy się na cierpienie i we-
wnętrzny ból. Zapewne wynikać to może z faktu, że jeste-
śmy za to karceni. Za bycie sobą. Za szczere dzielenie się 
swoimi emocjami. Papier przyjmie wszystko, ekran kompu-
tera też. Człowiek jednak nie. I to boli.  I pomaga uciekać 
od siebie w coś, co nie jest nasze…ale jest bezpieczne.

NIE róbmy tego. Słuchajmy swojego wewnętrznego gło-
su. Zawsze. Bo serce wie lepiej. I zawsze znajdzie drogę, 
aby dać nam znak, że za bardzo zapędziliśmy się w  byciu 
wszystkim oprócz siebie. 

Warto spojrzeć w głąb siebie i przypomnieć sobie, co lu-
bisz, co cię cieszy, co uspokaja. Kim jesteś? Bo do tego się 
to sprowadza. Za wszelką cenę chcemy być z wielu powo-
dów  lepszą wersją siebie. Pcha nas do tego świat, media, 
wszechobecna presja… 

A życie mamy jedno i nasze serce wie najlepiej, jak  
i z kim powinniśmy je przeżyć. Nie ma co z nim walczyć. 
Ono i tak  prędzej czy później  upomni się o swoje.

Miej serce i patrzaj w serce – radził nam Mickiewicz. 
Chcesz być szczęśliwy? Bądź wrażliwy i nie oceniaj. 
Rób swoje i nie oglądaj się na innych. Bądź sobą.  
Bo serce nie sługa.
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OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA

Kto z nas nie uwielbia włoskiego je-
dzenia? To przecież idealne comfort 
food.  Wyklęte węglowodany i nie-
dobry gluten zaleczą rany, zaspokoją 
największy apetyt, a przy tym prze-
niosą w lepsze miejsce  i spowodują, 
że wszelkie troski umkną przynajmniej 
na chwilę. Najnowsze książka Jamiego 
Olivera to nostalgiczna podróż po Wło-
szech, spotkanie z ludźmi, którzy nauczą 
nas cieszyć się każdym kęsem wspól-
nie ugotowanego jedzenia.  

Jamie gotuje po włosku. Przepisy z serca włoskiej kuchni 
powstały z miłości do włoskiego jedzenia i stylu życia. To 
także próba uchronienia najwspanialszych smaków świata 
przed pędzącym rytmem życia. Żeby nie zapomnieć, co 
znaczy dolce far niente.
Dwadzieścia pięć lat temu Jamie Oliver pracował w Lon-
dynie pod okiem samego Antoniego Carlucciego i właśnie 
u niego poznał swojego mentora Gennaro Contaldo, 
znanego już teraz kucharza, który ma własne programy 
telewizyjne, pisze książki, cieszy się życiem i gotowani-
em. To z nim brytyjski kucharz przemierzył Włochy wzdłuż 
i wszerz, poznając tajemnice oraz smaki włoskiej kuchni. 
Poznał niezwykłe kobiety – nonny i mammy, dla których 
kuchnia nie ma tajemnic – niektóre z nich gotują od pon-
ad półwiecza. To podróż dwóch mężczyzn w poszukiwaniu 
zwykłych, codziennych doznań, które dzieją się najczęściej 
przy wspólnym biesiadowaniu. Jak pisze we wstępie Jamie: 
„Chłonąłem wszystko – receptury, połączenia smaków, sz-

tuczki i cenne wskazówki – i teraz chcę przekazać ci prawdzi-
wego ducha włoskiej kuchni, zainspirować do samodzielnego 
odkrywania wspaniałej kultury kulinarnej, ale też podsunąć 
świeże i przystępne pomysły pasujące do nowoczesnego sty-
lu życia”. Jamie świetnie zdaje sobie sprawę, jak to jest żyć 
w codziennym zabieganiu (ma pięcioro dzieci, pisze książki, 
prowadzi programy telewizyjne, uczy gotować dzieci i dor-
osłych, walczy z otyłością u dzieci i złymi nawykami w got-
owaniu) i rozumie, że czasy, kiedy spędzało się w kuchni pół 
dnia, odeszły bezpowrotnie. Przynajmniej dla współczesnej 
kobiety. Większość z nas lubi gotować, ale nie z obowiązku 
tylko dla przyjemności i Jamie wydaje się rozumieć tę potrze-
bę. W najnowszej książce znajdziemy przepisy na słynne an-
tipasti, sałatki, zupy,  ryby, mięso i desery – słowem wszystko 
to, co chcielibyśmy wiedzieć o włoskiej kuchni. A jeśli do tego 
możemy nauczyć się oszczędzać czas i szybko przygotować 
wykwintne potrawy, to nic nie może nas powstrzymać przed 
eksplorowaniem tej książki i wypróbowywaniem przepisów. 

Tekst: Iza Farenholc
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Linguine z kiełbasą
Chiński brokuł, płatki chili, czosnek, 
białe wino i pecorino. 
Danie to odzwierciedla filozofię, że z nie-
wielkiej ilości składników da się wyczaro-
wać coś wspaniałego. Możliwość zaopa-
trzenia się w małe ilości składników, na 
przykład jedną kiełbaskę, to doskonały 
powód chodzenia na targ. Chwytaj ko-
szyk i w drogę!

2 porcje I 15 minut
150 g linguine
200 g chińskiego brokuła lub brokułów   
gałązkowych
1 dobra surowa kiełbasa (125 g)
1 ząbek czosnku
2 filety z sardeli w oliwie
1 szczypta płatków suszonego czerwone-
go chili
100 ml białego wina frascati
20 g pecorino lub parmezanu
oliwa z pierwszego tłoczenia

Ugotuj makaron w rondlu osolonego 
wrzątku zgodnie z instrukcją na opakowa-
niu, a następnie odcedź go, zachowując 
kubek wody.

W tym czasie przytnij łodygi brokułów 
(grubsze poprzekrawaj na pół, żeby ła-
twiej się je jadło). Postaw dużą patelnię 
na średnim ogniu i wlej na nią 1 łyżkę oli-
wy. Wyciśnij mięso z kiełbasianej skórki na 
patelnię i rozdrobnij je drewnianą łyżką. 
Kiedy lekko się przyrumieni, dodaj obrany 
i posiekany grubo czosnek, a następnie 
sardele, płatki chili, brokuły i wino. Trzy-
maj sos na ogniu, aż makaron się ugotuje.

Odcedzone linguine wrzuć na patelnię 
z sosem, posyp drobno startym pecori-
no i skrop oliwą z pierwszego tłoczenia. 
Wymieszaj wszyst  ko i jeśli trzeba, rozrzedź 
sos odrobiną zachowanej wody, tak żeby 
był lekki i kremowy. Skosztuj dania, do-
praw je do smaku i podawaj od razu.

W jednej porcji:

kalorie tłuszcze tł. nas. białka węglow. cukier sól błonnik

647 kcal 30,7 g 9,3 g 28,2 g 60,6 g 5,2 g 1,8 g 6,2 g

9780718187736_JamieCooksItaly_CI_092-145.indd   125 22/01/2018   20:46

kalorie tłuszcze tł. nas. białka

299 kcal 18,2 g 3,7 g 26,2 g

węglow. cukier sól błonnik

8,3 g 6,8 g 1 g 1 g

9780718187736_JamieCooksItaly_CI_184-237.indd   225 22/01/2018   21:05

Aromatyczne bakłażany i pomidory 
z kaparami. 
To danie, hołd na cześć wspaniałych sma-
ków jednej z Wysp Liparyjskich, powstało 
z inspiracji nonny Mariny. Właśnie w jej 
ogrodzie znalazłem smakowite składniki, 
z których powstała prawdziwa uczta. Sy-
cący i rozpływający się w ustach kurczak, 
łagodne przyprawy i pyszny, maślany 
bakłażan podane z kieliszkiem zimnego 
białego wina – niebo w gębie.

6 porcji I godziny
3 bakłażany (łącznie 750 g)
1 cały kurczak (1,4 kg)
oliwa
2 ząbki czosnku
3 świeże czerwone papryczki chili
1 laska cynamonu
4 gałązki świeżych ziół, np. rozmarynu,  
tymianku, listków laurowych
50 g małych kaparów w zalewie
2 czerwone cebule
200 g dojrzałych pomidorków koktajlo-
wych
50 g orzeszków pinii
2 cytryny
4 gałązki świeżej bazylii

Przytnij bakłażany i posiekaj je w kawałki 
o boku 5 cm, wrzuć do dużej miski i po-
syp sporą ilością soli morskiej, a następ-
nie odstaw. 

Podziel kurczaka i skrop wszystkie kawał-
ki oliwą. Postaw duży płytki rondel na 
dość dużym ogniu i przełóż do niego kur-
czaka skórą do dołu. Smaż go, aż przy-
rumieni się ze wszystkich stron, a potem 
wyjmij na duży półmisek. Obetrzyj sól 
z bakłażana, wrzuć go do rondla po kur-
czaku i smaż, aż zrobi się rumiany. Wyjmij 

bakłażana na półmisek i zmniejsz ogień 
pod rondlem. Obierz czosnek i pokrój go 
w plasterki, ponakłuwaj chili i dodaj je do 
rondla razem z cynamonem, ziołami i ka-
parami. Smaż wszystko, mieszając, kilka 
minut, a potem dodaj obra ne, po krojone 
w cienkie plasterki cebule. Smaż warzy-
wa, od czasu do czasu mieszając, ok.  
15 minut, aż mocno się przyrumienią. 

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Rozgnieć 
pomidory w misce z wodą, żeby usunąć 
pestki – to trik podpatrzony u nonny, 
dzięki któremu się nie pochlapiesz – i do-
daj miąższ do rondla. Przełóż kurczaka 
i bakłażany z powrotem do rondla razem 
z sokami, które z nich wyciekły, dolej 
600 ml wody, wsyp orzeszki pinii i polej 
wszystko sokiem z cytryny. Wstaw rondel 
na najniższą półkę piekarnika i piecz kur-
czaka ok. 45 minut, aż się przyrumieni. 
Posyp danie listkami bazylii i podawaj je 
z miską cytrynowego kuskusu.

W jednej porcji:

Kurczak z wyspy Salina
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Gianduja 
Oryginalna Nutella. 
Jak to często bywa z najlepszymi prze-
pisami, matką wynalazku okazała się 
potrzeba. W pewnym okresie import to-
warów do Europy był ograniczony, tak że 
brakowało czekolady. Żeby wystarczała 
mu na dłużej, cukiernik Michele Prochet 
zmieszał ją ze zmielonymi orzechami 
laskowymi – genialny pomysł. Giandu-
ję bardzo łatwo zrobić, a w dodatku 
jest idealnym prezentem – obdarowani 
szczęściarze nie będą mogli wyjść z za-
chwytu.

600 g I 15 minut
150 g blanszowanych orzechów lasko-
wych
400 g gorzkiej czekolady (70%)
100 g cukru pudru
łagodna oliwa

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Wsyp orze-
chy do brytfanny, wstaw je do piekarnika 
i praż ok. 6 minut, aż lekko się przyrumie-
nią. Przełóż orzechy do blendera i zmiksuj 
do pożądanej konsystencji – ja lubię, kie-
dy krem jest lekko chrupki, ale możesz też 
zmiksować orzechy na proszek. Przełóż 
czekoladę do żaroodpornej miski, postaw 
ją na rondlu lekko bulgoczącego wrzątku 
i roztapiaj, od czasu do czasu mieszając. 
Kiedy czekolada zrobi się gładka, dodaj 
do niej szczyptę soli morskiej, przesiany 

cukier puder, 200 ml oliwy i zmiksowane 
orzechy. Mieszaj wszystko, aż składniki się 
połączą. Nic prostszego!

Gianduję możesz zjeść od razu albo 
przełożyć ją do wysterylizowanego sło-
ika i przechowywać w suchym, chłodnym 
miejscu do 6 tygodni. Otwarty słoik zużyj 
w ciągu kilku tygodni. Gianduja świetnie 
nadaje się do grzanek, croissantów i na-
leśników, jest doskonałą masą do ciast 
biszkoptowych i ptysiów zeppole – można 
nawet podawać ją z makaronem.

W 50 g:

kalorie tłuszcze tł. nas. białka węglow. cukier sól błonnik

306 kcal 23,9 g 6 g 2,4 g 21,6 g 21,2 g 0,1 g 0,6 g

9780718187736_JamieCooksItaly_CI_328_365.indd   349 22/01/2018   22:18
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Nieważne czy masz lat 34, czy 73, zawsze 
i każdego dnia możesz zacząć odżywiać się 

lepiej. Zdrowa dieta seniora nie odbiega mocno 
od zaleceń dla innych okresów życia. Jest jednak 
kilka punktów nad którymi warto się pochylić, tak 
by zapewnić dobre wyniki badań i samopoczucie 
naszego pacjenta, zwłaszcza wtedy, gdy jest nim 
STOMIK.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 
W DIECIE SENIORA 
STOMIKA

Tekst: Halszka Sokołow

MONOTONIA
Kilka przepisów potraw przygotowywanych od lat, kilkana-
ście przewidywalnych produktów, które stale pojawiają się 
w lodówce… to nie wystarczy, by mówić o zdrowym, urozma-
iconym menu. Każdy ze stomików doświadcza różnych okre-
sów. Są dni, kiedy dieta musi być bardziej delikatna, a posiłki 
wyłącznie sprawdzone, ale jest też czas kiedy można spróbo-
wać kilku nowych dań i włączyć do diety nieznane produkty. 
Jak o to zadbać i nie tracić dużo czasu na zakupy i gotowanie?

Możesz rozpocząć od planowania jadłospisu. Wiele osób tak 
robi i bardzo ceni sobie tę metodę organizacji pracy. To po-
zwala nie tylko lepiej zadbać o wartość odżywczą diety, ale 
pomaga w ograniczeniu zbędnych wydatków i w zaoszczę-
dzeniu czasu.
• w planowaniu urozmaiconego jadłospisu np. tygodniowe-

go, nie trzeba być przesadnie drobiazgowym. Taki plan 
ma być ogólnym schematem i przede wszystkim prak-
tyczną pomocą, a nie nieprzyjemnym obowiązkiem. Nie 
trzeba spisywać tego bardzo szczegółowo typu „100g 
fileta z piersi kurczaka, szczypta soli, 2 szczypty pieprzu, 
łyżka posiekanego szczypiorku” etc. Wystarczą proste 
hasła typu „kurczak”, „ryba”, „kasza jaglana”, „ziemniaki” 
etc. Takie planowanie pozwoli ci na szybką i obiektywną 
ocenę urozmaicenia twojego jadłospisu w skali tygodnia.

• nie pozwól, by w twoich posiłkach pojawiła się monoto-
nia kolorystyczna – krem z kalafiora + pieczony schab + 
puree z ziemniaków + budyń waniliowy w ramach dese-
ru… brzmią mało zachęcająco. A przecież łatwo to zmie-
nić!

• szukaj inspiracji. Na świecie wymyślono już miliony dań 
i kolejne są do odkrycia. Jeśli w twojej wazie do tej pory 
pojawiała się wyłącznie pomidorowa i rosół, poszukaj 
przepisów na inne zupy. Może krem z cukinii albo zupa 

z soczewicą? Szukaj pomysłów w rozmowach ze znajomy-
mi, czasopismach albo w ciekawych programach kulinar-
nych. Wiele z nich możesz wykorzystać w swojej kuchni.

• to co może Ci pomóc w zakupach, to odciążenie Twoje-
go kręgosłupa. Wiele dużych sklepów oferuje obecnie 
bezpłatne dostawy zakupów do domu. Jeśli sam nie ko-
rzystasz zbyt często z komputera, ale nie jesteś pewny 
czy dobrze „klikniesz”, poproś o pomoc wnuczka lub 
kuzynkę. Złożenie zamówienia zajmie chwilę, a Ty nie bę-
dziesz musieć dźwigać zakupów.

• zwróć uwagę na estetykę podawanych dań, nawet jeśli 
mieszkasz sam i gotujesz tylko dla siebie. Zakup ładnej 
serwetki to mały wydatek, a jedzenie od razu jest przy-
jemniejsze. A może zaprosisz sąsiadkę lub wnuka na 
wspólne testowanie jakiegoś nowego przepisu?

• aby dobrze zorganizować swoją pracę w kuchni, pamię-
taj też, że proces mrożenia pozwala na zachowanie dużej 
ilości składników odżywczych. Możesz przygotować jed-
norazowo większe ilości jedzenia, poporcjować, zamro-
zić i odgrzewać albo przygotować półprodukty.

MAŁA ILOŚĆ NAPOJÓW
Nie ma chyba ważniejszego zalecenia dietetycznego jak 
właśnie odpowiednie nawodnienie organizmu. Zbyt mała 
ilość płynów prowadzi do poważnych problemów zdrowot-
nych. Wpływa na mniej efektywne trawienie (ważne zarówno 
w przypadku tendencji do biegunek, jak i do zaparć), utra-
tę apetytu, senność, zaburzenia koncentracji. Prowadzi do 
uporczywych dolegliwości takich jak bóle głowy, osłabienie, 
zaburzenia mowy, utrudnione wchłaniania leków etc. Prak-
tyczne rady:
• pij, nawet jeśli nie czujesz pragnienia,
• zwyczajowa podstawowa zalecana dobowa ilość płynów 

dla kobiet wynosi 2 litry zaś dla mężczyzn 2,5 litra,
• pamiętaj, że jeśli masz tendencje do biegunek lub wy-

miotów, ilość napojów powinna być większa,
• jeśli wychodzisz z domu, zawsze zabierz ze sobą małą 

lekką butelkę z wodą i pamiętaj o piciu.

SUPLEMENTY NA WŁASNĄ RĘKĘ
Jesteśmy przytłoczeni ilością reklam suplementów diety. 
„Witaminki” na mocne kości, stawy, bolący bark, wypadające 
włosy, pamięć, paznokcie… można zwariować. Po suplemen-
ty nagminnie sięgają pacjenci onkologiczny, uważając, że ich 
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Wybrana bibliografia: Raport NIK w sprawie suplementów diety – 2017
Normy żywienia dla populacji Polski – redakcja naukowa Mirosław Jarosz, 
Instytut Żywności i Żywienia, 2017
Dietetyka – żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – redaktor naukowy  
Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia, 2017

włączenie pomoże w walce z rakiem. Suplementy są potrzeb-
ne i mogą być pomocne, ale tylko wtedy jeśli są dobrej jako-
ści i uzupełniają to, czego faktycznie w organizmie brakuje.

Niestety, twórcy reklam bardzo często wykorzystują zaufanie 
odbiorców i tworzą kolejne preparaty, generując nierzadko 
sztuczne potrzeby. Suplementy to jednak nie kolorowe cu-
kierki, ale preparaty zawierające barwniki, substancje prze-
ciwzbrylające… Dodatkowo ubiegłoroczna kontrola NIK-u 
wykazała, że duża część dostępnych w Polsce suplementów 
nie spełnia deklarowanej przez producenta roli, a także pod-
stawowych norm sanitarnych. Wiele z tych preparatów za-
wierało np. bakterie chorobotwórcze czy związki o działaniu 
narkotycznym.
Jak mądrze zażywać suplementy?
• Stosuj tylko te preparaty, które poleci ci lekarz, a nie rekla-

ma. Jeśli słyszysz od lekarza hasło typu „proszę brać ma-
gnez”, zawsze dopytaj, o jaki dokładnie suplement chodzi, 
jaka powinna być dawka magnezu, jak długo go przyjmo-
wać etc. Rynek jest tak szeroki, ilość preparatów z magne-
zem tak duża, że bardzo trudno jest się w tym samodzielnie 
odnaleźć.

• Suplementy i leki zawsze popijaj wodą w czasie sugerowa-
nym przez lekarza.

• Jeśli jesteś seniorem, po konsultacji z lekarzem, włącz suple-
mentację witaminą D. Jest to jedyna witamina, która przez 
większość osób powinna być suplementowana, ze względu 
na fakt, że tylko w niewielkim stopniu jest dostarczana ze 
źródeł pokarmowych.

POŚPIECH PRZY POSIŁKACH
Mówi się, że współczesny świat pędzi w zawrotnym tempie, 
a prawda jest taka, że nierzadko ulegają mu również seniorzy. 
Pośpiech, nerwowość w jedzeniu posiłków to wyzwanie rów-
nież dla jelit. Szybkie jedzenie posiłków i niedokładne gryzie-
nie sprzyja powstawaniu wzdęć i gazów jelitowych. To mocno 
obciążające zwłaszcza dla stomików. Dokładne przeżuwanie 
każdego kęsa w pewnym sensie wydłuża przewód pokarmo-
wy, umożliwia lepsze trawienie i efektywniejsze działanie en-
zymów już w jamie ustnej.
Jak sobie pomóc w walce z pośpiechem?
• Jeśli masz tendencję do ekspresowego jedzenia np. kana-

pek – spróbuj je sobie kroić na kawałki i jeść je … sztućcami. 
Zupę możesz jeść małą łyżeczką do herbaty. To powoduje, 
że zjedzenie posiłku będzie spokojniejsze i wolniejsze, choć 
na początku może mocno irytować.

• Możesz też pomyśleć o używaniu mniejszych sztućców np. 
takich, jakich używa się do krojenia owoców.

• Staraj się jak najdokładniej przeżuwać każdy kęs. Jeśli 
trzeba - odwiedź stomatologa w celu uzupełnienia bra-
ków w uzębieniu.

MAŁA ILOŚĆ WARZYW I OWOCÓW
Według badań jedynie 13% seniorów spożywa minimalną 
zalecaną ilość warzyw i owoców, podczas gdy powinny być 
one dodatkiem do każdego z posiłków. Piramida żywieniowa 
pokazuje różne grupy produktów w zalecanych proporcjach. 
U podstawy piramidy są warzywa i owoce, a to oznacza, że 
gdyby rozłożyć na stole wszystkie produkty, które zjadasz 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA 
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA OSÓB 

W STARSZYM WIEKU
(INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

przez cały dzień, to właśnie warzyw i owoców powinno być 
najwięcej. Kolejne poziomy piramidy pokazują w jakich pro-
porcjach względem siebie powinny pojawiać się pozostałe 
grupy produktów.

• Mówiąc o warzywach i owocach, konieczne jest zwrócenie 
uwagi na właściwe proporcje między nimi. Warzyw powin-
no być 3-4 razy więcej niż owoców, a nie odwrotnie. Warto 
zawsze wybierać produkty sezonowe – mają dobrą cenę 
i wysoką wartość odżywczą. Pamiętaj także o kiszonkach, 
warzywach korzeniowych, a zimą również o mrożonkach.

• Rodzaj produktów dobieraj do swoich preferencji, tole-
rancji organizmu i stanu zdrowia. Osoby z tendencją do 
biegunek będą lepiej tolerowały np. pieczone jabłko, 
podduszone warzywa, kremy z warzyw. Osoby z tenden-
cją do zaparć będą natomiast sięgać po inne produkty – 
w zależności od rodzaju zaparć (zaparcia spastyczne lub 
atoniczne). Szczegółowe zalecenia dietetyczne w róż-
nych rodzajach stomii i przy różnych objawach znajdziesz 
we wcześniejszych artykułach. ■

Uwaga. Informacje przedstawione w artykule mają 
charakter ogólny i nie zastąpią indywidualnej konsultacji 
dietetycznej. Rodzaj produktów musi być zawsze dopaso-
wany do osobistej tolerancji, stanu zdrowia oraz rodzaju 
przyjmowanych leków.
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Przygotowanie spodu: masło rozpuścić, wymieszać z cukrem, płatkami i jajkami. Spód tortownicy  
24 cm wyłożyć papierem do pieczenia i nanieść ciasto.

Twaróg z dynią zblendować na gładką masę, dodać cukier, jajka, mąkę cynamon i wanilię, a całość 
wymieszać (można lekko zblendować). Przełożyć masę do tortownicy i piec 75 minut w temperaturze 
150 stopni. Po upieczeniu ostudzić.

Miód i masło rozpuścić w rondelku, odparować do zgęstnienia. Gdy masa zgęstnieje dodać śmieta-
nę i orzechy. Całość wymieszać. Ostudzić do temperatury pokojowej i wyłożyć na ostudzony sernik.  
Ciasto odstawić do lodówki na noc.

SERNIK DYNIOWY
Dzięki niemu wspominamy jesień 
- cudną, zimową porą

Polewa:
150 g miodu
50 g masła
6 łyżek śmietany kremówki
Garść posiekanych orze-
chów/pekanu/migdałów

 Smacznego!

Przepisy i zdjęcia: 
Romualda Krasnopolska

Spód:
110 g masła
75 g cukru brązowego
100 g płatków owsianych
2 jajka

Masa serowa:
1 kg twarogu śmietankowego¾ szklanki cukru brązowego2 szklanki zmiksowanej pieczonej dyni (piec 50 minut w 180 stopniach)

2 jajka
1/5 szklanki mąki ziemniaczanej1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
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100 g miodu/melasy
100 g cukru lub ksylitoluu, bądź  
trochę cukru i stewii
1 łyżka zmielonego siemienia lnia-     
nego
3 łyżki wody 
1 szklanka mąki z ciecierzycy
½ łyżeczki sody
½ łyżeczki cynamonu
1/5 łyżeczki imbiru
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
¼ łyżeczki mielonych goździków
30 g oleju kokosowego

Lukier:
150 g cukru pudru
1 łyżeczka soku  
z cytryny
3 łyżki zalewy z puszki 
z ciecierzycy konser-
wowej

PIERNICZKI WEGAŃSKIE 
BEZGLUTENOWE

Doskonałe	i	smaczne	–	na	przykład	do	gorącego	naparu	
cytrynowo-imbirowego,	kawy	z	cynamonem	czy	herbaty	

z	goździkami	i	plastrami	pomarańczy

Miód (lub melasę) z cukrem rozpuścić w rondelku i lekko przestudzić. Sie-
mię lniane w małym pojemniku zalać 3 łyżkami wody i odstawić do na-
pęcznienia.

W misce wymieszać: mąkę, sodę, cynamon, imbir, gałkę muszkatołową 
i goździki. Dodać miód/melasę z cukrem, siemię lniane i olej kokosowy 
i zagnieść ciasto. Zagniecione ciasto zawinąć w folię spożywczą i schło-
dzić w lodówce przez minimum pół godziny. Ciasto rozwałkować na około  
4 mm grubości podsypując lekko mąką, aby się nie przyklejało. Wycinać 
pierniczki i układać na blasze do pieczenia wyłożonej papierem do piecze-
nia. Piec przez około 8 minut w 180 stopniach.

Zmiksować cukier puder, sok z cytryny z zalewą do uzyskania gładkiej 
błyszczącej konsystencji. Dekorować wystudzone pierniczki. ■
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Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, od kiedy wytwarza-
ny przez pszczoły rarytas towarzyszy ludziom, ale stało się to 
w zamierzchłej historii. Już w Biblii opisana jest kraina mle-
kiem i miodem płynąca jako ta, która obfituje we wszelkie 
dobra. 

Oczywiście, nawet tak wartościowy miód nie jest w stanie 
uzdrowić człowieka z każdej choroby. Jako naturalny specyfik, 
choć jest skuteczny, działa powoli. Aby mógł wykazać swoje 
dobroczynne działanie, trzeba go jeść codziennie przez cały 
rok i, co bardzo ważne, we właściwy sposób. Niestety, wiele 
osób nie wie, że jego nieodpowiednie używanie sprawia, że 
traci swe cenne właściwości.

Najważniejsze jest to, aby nie podgrzewać go do tempe-
ratury powyżej 40 stopni Celsjusza. Dlatego słodzenie nim 
gorącej herbaty, wody, kawy czy mleka pozbawia go właści-
wości bakteriobójczych i leczniczych. 

Dobry miód skrystalizuje się w ciągu 3 do 4 miesięcy. Tyl-
ko miody: akacjowy i spadziowy mogą być płynne nawet do  
12 miesięcy. Jeśli chcemy skrystalizowany miód przywrócić 
do postaci płynnej, możemy zanurzyć słoik, w którym się 
znajduje, w ciepłej wodzie, jednak tak, aby nie podgrzał się 
powyżej 40 st. C.

Miody wytworzone przez pszczoły z zebranych kwiatów 
nazywamy nektarowymi, a te z soków uszkodzonych przez 
mszyce lub czerwce roślin – spadziowymi. Czasem zdarzają 
się miody mieszane spadziowo-nektarowe. Jeśli pszczoły ze-
brały nektar w przeważającej części z nektaru jednej rośliny, 
można go nazwać miodem odmianowym, zaś z wielu roślin 
kwitnących powstaje miód wielokwiatowy.

Miód jest bardzo cenny, ponieważ zawiera cukry proste– 
glukozę i fruktozę, ponadto białka, enzymy, kwasy orga-
niczne, olejki eteryczne, witaminy i barwniki. Są w nim także 
wapń, fosfor, żelazo, magnez i inne cenne mikroelementy. 
Ma w swoim składzie również kilka witamin: A, B2, C, PP.  
O zapachu miodu decydują olejki eteryczne, o smaku kwasy 
organiczne, a o kolorze barwniki. Dlatego miody występują  
w wielu kolorach od białego przez kremowy, żółty, zielonka-
wy, aż do brązowego. Jaśniejsze miody smakują łagodniej, 
zaś ciemniejsze są zwykle ostrzejsze.

MIÓD	DLA	
ZDROWIA	
I	URODY

   Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Ponieważ jest bardzo smaczny, doskonale 
sprawdza się w kuchni. A ponieważ zawiera 
wiele cennych składników, używa się go rów-
nież w kosmetyce oraz jako środek leczniczy  
i profilaktyczny w medycynie. Dlatego szanuj-
my go i używajmy właściwie, czyli tak, aby nie 
stracił swoich cennych właściwości.
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Miód	w	kosmetyce
„Ze względu na dużą zawartość mikroelementów, kwa-

sów organicznych, witamin i enzymów – mówi kosmetolog 
Agnieszka Mienik – miód stanowi bardzo skuteczny składnik 
kosmetyków w tym kremów zapobiegającym starzeniu się 
skóry i wypłycających zmarszczki. 

Miód ma działanie antyoksydacyjne (spowalniające proce-
sy starzenia). Doskonale odżywia i regeneruje skórę. Łagodzi 
podrażnienia, przyspiesza gojenie się ran. Działa odmładza-
jąco, utrzymując właściwy poziom nawilżenia skóry, sprawia, 
że pozostaje elastyczna, miękka i gładka.

Bardzo dobrze komponuje się z wanilią, mlekiem, cynamo-
nem. Takie mieszanki świetnie sprawdzają się w relaksacyj-
nych zabiegach na ciało połączonych z masażami. Używany 
jest też jako składnik odżywek do włosów, kremów do depi-
lacji, odżywek do paznokci oraz olejków do kąpieli”. 

Miód to świetny naturalny kosmetyk dla zmę-
czonej, szarej skóry. Szybko przywraca jej świe-
ży, naturalny kolor. Maseczki i okłady z niego są 
świetne, także gdy trzeba nawilżyć suchą skórę 
oraz włosy. A jako lekarstwo na spękane usta 
i pięty stosuje się go od zamierzchłych cza-
sów. Naturalna pielęgnacja miodem prze-
znaczona jest dla wszystkich typów cery.

Królowa Egiptu Kleopatra znała jego cudowne 
działanie poprawiające urodę, wygładzające zmarszcz-
ki, zapobiegające zapaleniom skóry (kiedy powstają krostki 
i pryszcze) oraz powstawaniu obrzęków czy podrażnień. Dla-
tego polecała dodawanie miodu do mleka, w którym brała 
upiększające i odstresowujące kąpiele. 

UWAGA!

Zanim jednak zastosuje się miód w kosmetyce czy pro-
filaktyce zdrowotnej, trzeba sprawdzić, czy nie wywołuje 
alergii. Nie jest to zbyt częste, ale zdarza się i wtedy trzeba 
z niego zrezygnować. Próbę uczuleniową przeprowadzamy 
na nadgarstku lub na miejscu za uchem. Czekamy 24 godzi-
ny i już wiemy, czy jesteśmy na miód uczuleni.

O tym, jakie są najpopularniejsze rodzaje mio-
dów, i o ich właściwościach opowiada Andrzej 
Rytwiński z gospodarstwa pszczelarskiego 
„Miodowy Raj”: „Współczesne normy mó-
wią, że miód jest przydatny do spożycia 
przez półtora roku. Tymczasem niedaw-
no w Egipcie wykopano amforę sprzed 
2000 lat i miód, który zawierała, nadal nada-
wał się do spożycia… Są takie teorie, że miód 
właściwie przechowywany nigdy się nie psuje, ale 
nie wiem, czy to prawda.

Jak poznać dobry miód? Trzeba szukać takiego, na 
którym jest nazwa producenta i adres. Dobry pszczelarz nie 
wstydzi się swojego miodu”.

Miód	 lipowy	  jest aromatyczny, jego zapach przypomina 
zapach lipy, a smak ma bardzo charakterystyczny i lekko 
szczypiący w język. Poleca się go przy przeziębieniach, gry-
pie, kaszlu, ponieważ ma silne działanie wykrztuśne. Działa 
uspokajająco i obniża ciśnienie krwi.

Miód	spadziowy    to miodowy antybiotyk, działa przeciwza-
palnie, antyseptycznie i wykrztuśnie. Zawiera cztery razy 
więcej aktywnego biologicznie żelaza niż miody nektarowe. 
Podnosi odporność organizmu. Świetny przy przeziębieniach 
i infekcjach górnych dróg oddechowych.

Miód	wrzosowy    może mieć kolor od bursztynowego aż do 
ciemnobrunatnego i ma naturalnie galaretowatą konsysten-
cję. Cechuje się intensywnym zapachem i smakiem. Jest bar-
dzo cenny i rzadki. Pomaga w stanach zapalnych dróg mo-
czowych i gruczołu krokowego, kamicy nerkowej, zapaleniu 
jelit i biegunce.

Miód	 akacjowy	 	 	 jest jasny, przezroczysty. To jego skład 
(dużo fruktozy) powoduje, że przez długi czas jest płynny. 

Po krystalizacji jest biały albo lekko słomkowy. Poprawia 
układ krążenia, oczyszcza wątrobę, działa moczo-

pędnie, bakteriobójczo i uspokajająco. Szcze-
gólnie cenny przy chorobach nerek, dróg mo-

czowych, nadkwasocie żołądka i zaburzeniach 
pracy układu pokarmowego.

Miód	wielokwiatowy    ma łagodny smak i dlatego 
bardzo lubią go dzieci. Sprawdza się znakomicie przy 

zapobieganiu i leczeniu grypy oraz przeziębień. Pomaga 
w leczeniu dolegliwości dróg oddechowych.

Miód	rzepakowy    poleca się zwłaszcza osobom cierpiącym 
na dolegliwości sercowe. Ponieważ serce pracuje bez przerw, 
a miód rzepakowy ma większą niż inne miody zawartość glu-
kozy, stanowi świetne źródło łatwo przyswajalnej energii.

Miód	 gryczany   silnie pachnie, ma kolor ciemnobrązowy  
i ostro smakuje. Cenią go cukiernicy (zwłaszcza piekący pier-
niki) i producenci pitnych miodów. Zalecany przy niedoborze 
żelaza i dla rekonwalescentów. Przyspiesza zrastanie się ko-
ści, wspiera procesy leczenia układu krążenia, działa prze-
ciwmiażdżycowo.

Miód	słonecznikowy   polecany jest przy stanach zapal-
nych górnych dróg oddechowych. Pomaga w leczeniu 

wątroby i układu krążenia. Ceniony za obniżanie cho-
lesterolu w organizmie. Usuwa nadmiar toksyn  

z organizmu.

O tym, jakie wspaniałe właściwości ma miód, 
można przeczytać w starożytnych notatkach. 
Miód był ceniony przez greckich atletów, ponie-
waż szybko dawał dużo energii. Homer górnolot-
nie opisywał miód jako słodką potrawę bogów. 
Hipokrates i jego uczniowie opracowali kilkaset 
przepisów, w których stosowano miód jako lekar-
stwo obniżające gorączkę i rozrzedzające krew 
oraz wyciszające i uspokajające. 

95

NA TALERZU

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (14) / 2018



 Flexifit 
Płytka
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NATURALNA 
OCHRONA

Nacięcia w płytce zapobiegają  
załamywaniu się  płytki  umożliwiając 

jej krawędziom dokładne 
przyleganie do skóry wokół 
stomii co zabezpiecza skórę stomii co zabezpiecza skórę 

przed podciekaniem treści jelitowej.

NATURALNE 
NACIĘCIA

Unikalna płytka Flexifit® 
z pięcioma nacięciami idealnie 
dopasowuje się do naturalnych 
kształtów ciała dając poczucie 

bezpieczeństwa nawet bezpieczeństwa nawet 
w przypadku przepukliny.

NATURALNE 
DOPASOWANIE

Doskonała elastyczność 
i przyczepność, jak również 
kształt płytki umożliwiają 

idealne dopasowanie 
do kształtu każdego brzucha.do kształtu każdego brzucha.

NATURALNY 
KSZTAŁT

płytki Flexifit® 
pozwala jej na podążanie 

za ruchem ciała



MIĘŚNIE 
TUŁOWIA I RĄK

Silne, proste plecy są oznaką prawidłowej, zdrowej sylwetki. 
Życie jest ruchem, a ćwiczenia są lekarstwem.

Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

Można powiedzieć, że mięśnie pleców są najważniejszy-
mi mięśniami w ciele człowieka. Biorą udział prawie we 

wszystkie czynnościach wykonywanych w życiu codziennym. 
Stanowią podporę całego organizmu, odgrywają ważną 
rolę w pracy kręgosłupa. Angażowane są podczas obrotów, 
skłonów tułowia, a także unoszenia ramion.  

Pozycja pionowa człowieka jest możliwa dzięki wykształco-
nym prawidłowo krzywiznom kręgosłupa oraz proporcjon-
alnie rozwiniętym otaczającym kręgosłup mięśniom pleców 
i brzucha. Równowaga między nimi stanowi właściwą pod-

porę dla całego organizmu, w tym narządów wewnętrznych, 
co jest istotnym czynnikiem ochronnym w przypadku wyłon-
ionej stomii. 

Mięśnie pleców pełnią bardzo zróżnicowaną rolę. Odpowi-
adają za podnoszenie i opuszczanie barków, zginanie i pros-
towanie kręgosłupa na całej jego długości, w zależności od 
wykonywanego ruchu. Zbliżają, opuszczają i podnoszą łopat-
ki. Ważną funkcję spełniają, poruszając żebrami podczas 
oddychania. Biorą udział w  ruchach głowy. 

Słabe mięśnie pleców utrudniają 
przepływ krwi. Są wtedy źle odży-
wione i niedotlenione, co zwiększa ry-
zyko kontuzji, bowiem pozostają wtedy  
w stałym napięciu. Złym sygnałem są 
bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, 
szyjnym czy też na całej jego długości. 

Osłabieniu i rozciągnięciu mięśni pleców 
w odcinku piersiowym sprzyja praca 
siedząca. Środek ciężkości przesuwa 
się do przodu, powodując dodatkowe 
obciążenie pleców i ich zaokrąglenie. 
Podczas wykonywania podstawowych 
czynności życiowych mamy uczucie szt-
ywności, a proste ćwiczenia fizyczne 
sprawiają nam trudność. Pojawia się 
problem z utrzymaniem równowagi.
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PODCIĄGANIE RAMION
Wzmacnia mięsień czworoboczny, mięśnie naramienne i mięśnie 

dwugłowe ramienia i przedramienia. Stań w lekkim rozkroku, grzbiet 
wyprostowany, dłonie opuszczone z ciężarkami na szerokość ra-
mion. Ciągnij ciężar wzdłuż ciała, uginając łokcie i unosząc je jak 
najwyżej. Powoli opuszczaj, zachowując ten sam ruch. Dostosuj 

ciężar do możliwości. Wykonaj 3 serie po 10-15 razy.

UNOSZENIE RAMION W BOK
Wzmacnia mięsień czworoboczny, mięsień naramienny.
Stań w lekkim rozkroku, ramiona z ciężarkami opuszczone 
wzdłuż tułowia. Podnieś ramiona do wysokości barków, 
łokcie lekko zgięte, powoli opuść. Zmieniając sposób 
rozpoczynania ruchu, ręce lekko z przodu lub z tyłu, 
angażujemy całą środkową część mięśnia naramiennego. 
Podczas wykonywania ćwiczenia, trzymaj napięte mięśnie 
brzucha. Zacznij od małego ciężaru 0,5–1 kg, sukcesywnie 
go zwiększaj, nie stosuj jednak dużych obciążeń.  
Wykonaj 3 serie po 10-15 razy.

ZGINANIE PRZEDRAMION  
Wzmacnia mięsień  dwugłowy ramienia. Stań w lekkim rozkroku, 
ramiona opuszczone z ciężarem w dłoniach. Powoli zginaj  prze-
dramiona, trzymając  łokcie blisko tułowia, i powoli wyprostuj. 
Trzymając ciężar w nachwycie (nasada dłoni skierowana w górę), 
dodatkowo wzmacniasz stawy nadgarstka. Ćwiczenie można wy-
konywać jedną ręką w pozycji siedzącej, opierając łokieć na kola-
nie. Dostosuj ciężar do możliwości. Wykonaj 3 serie po 10-15 razy. 

WSZYSTKIE	ĆWICZENIA	W	POZYCJI	STOJĄCEJ	DODATKOWO	
KSZTAŁTUJĄ	ZMYSŁ	RÓWNOWAGI.
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UNOSZENIE RAMION W PRZÓD
Wzmacnia przednią część mięśni naramiennych, górną 

część mięśnia piersiowego większego. Stań w lekkim rozkroku, ramiona z cię-
żarkami opuszczone wzdłuż tułowia, lekko z boku uda. Naprzemiennie lub jed-
nocześnie unoś przedramiona na wysokość oczu. We wszystkich ruchach uno-
szenia pracują mięśnie przytwierdzające łopatkę do klatki piersiowej. Podczas 
wykonywania ćwiczenia, trzymaj napięte mięśnie brzucha. Zacznij od małego 
ciężaru 0,5–1 kg, sukcesywnie zwiększaj, nie stosuj jednak dużych obciążeń. 

Wykonaj 3 serie po 10-15 razy.

UNOSZENIE RAMION W POCHYLENIU
Wzmacnia wszystkie mięśnie ramion, mięsień czworoboczny 
i równoległoboczny większy. Stań w lekkim rozkroku, pochyl 
tułów równolegle do podłogi, ramiona z ciężarkami  
opuszczone w dół, plecy proste. Powoli podnoś ramiona w bok do linii  
pleców, łokcie lekko ugięte, powoli opuszczaj do pozycji wyjściowej.  
Wykonaj trzy serie po 10-15 razy. Ćwiczenie można wykonać w pozycji  
siedzącej z klatką piersiową opartą na udach.

POMPKI Wzmacnia mięsień piersiowy większy, przednią głowę mięśnia  
naramiennego, przy wąsko ustawionych ramionach, mięsień trójgłowy ramienia. 
Oprzyj wyprostowane ręce na podłodze, pozostałą część ciała na ugiętych  
kolanach („babskie pompki”) powoli uginaj ręce, trzymaj tułów cały czas wypro-
stowany nie dotykaj do podłogi, nie podnoś, głowy do góry, utrzymuj w jednej 
linii z tułowiem. Wersja zaawansowana,  stopy oparte na podłodze na szerokość 
barków („męskie pompki”). Wykonaj 3  serie 10-15 razy.

MARTWY CIĄG NA PROSTYCH KOŃCZYNACH DOLNYCH 
Angażuje i wzmacnia głęboko położone mięśnie znajdujące się po 

obu stronach kręgosłupa, dolny odcinek  prostownika grzbietu 
oraz mięsień pośladkowy i ekscentrycznie mięsień dwugłowy uda. 

Stań lekkim rozkroku, pochyl tułów, sięgając rękoma z ciężarkami 
do czubków palców. Powoli unoś tułów do pełnego wyprostu, 

napnij pośladki, Powoli opuść z powrotem tułów, trzymaj cały czas 
plecy proste i lekko ugięte kolana. Wykonaj 3 serie po 10-15 razy. 

99

MODA I URODA

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (14) / 2018



SZKOCKA 
KRATA

Szkocka krata czyli tartan ma długą historię, sięgającą  
III wieku naszej ery. Jej kolor i splot świadczył o przynależ-
ności do danego klanu.

Wzór ten używano również w tzw. stroju college, w któ-
rym młodzież uczęszczała do szkoły. Szyto z niej spódnicz-
ki, spodnie i krawaty.

Na wybiegi modowe wprowadziła kratę firma Burberry, 
szyjąc z niej podszewki do słynnych trenczy. Natomiast wy-
rafinowane zastosowanie szkockiej kraty stworzyła Vivien-
ne Westwood – używając jej na suknie balowe i codzienne.

Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Sylwetka gruszka - o drob-
niejszych ramionach i biuście, za 
to z rozłożystymi biodrami ide-
alnie będzie prezentować się 
w eleganckiej sukni w kratę 
z połyskiem. Fason tej sukni 
z dekoltem i kołnierzykiem 
zrównoważy proporcje tej 
sylwetki, ale koniecznie trze-
ba podkreślić talię. Taka 
sukienka idealnie nadaje 
się na wszelkie wizyty  
w okresie świąteczno- 
-noworocznym.

Sylwetka klepsydra -  
może pozwolić sobie na 
ekstrawagancję i łączyć różne 
wzory krat. Jest to sylwetka 
proporcjonalna, z wciętą 
talią, którą warto podkre-
ślić. Tu: rozkloszowana 
spódnica w kratę 
z mocno podkreśloną  
talią, za kolano, w połącze-
niu z kraciastą koszulą oraz 
dodatkami również w kra-
tę! Uwaga, uwaga -  
eleganckie szpilki też są 
w kratę! Vivienne  
Westwood byłaby  
zachwycona!

Sylwetka jabłko - cha-
rakteryzuje się smukłymi 
nogami, warto więc za-
łożyć wąskie spodnie 
w kratę, szkocka, 
oczywiście. Marynar-
ka krótsza, zapinana 
na 1 guzik do kom-
pletu, stworzy ładną 
i nietuzinkową styliza-
cję. Garnitur ten można 
nosić z koszulą i golfem, 
w zależności od dodat-

ków może być on elegancki 
lub sportowy. Można też nosić 
osobno marynarkę, np. do jean-
sów, a spodnie w kratę do t-shirtu.

Sylwetkę banan - 
można zakamuflować 
prostym płaszczem tzw. 
dyplomatką, ale żeby nie 
było pospolicie – dyplo-
matka jest kraciasta. Aby 
było nowocześnie, można 
do tego założyć czapkę 
baseballową,  też w kratę, 
i lakierowane botki, które 
dodadzą pazura całości.

1 2

3

4

hit sezonu 
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Szkocka krata od począt-
ku jej powstania noszona 
była przez mężczyzn. 
Szyto z niej tradycyjne 
męskie spódnice czyli 
kilty.

Tu: krótki płaszczyk trochę 
w formie marynarki, ciepły 
i efektowny. Można go nosić 
z białą koszulą lub t-shirtem.  
Tu: wersja na zimowe chło-
dy z wełnianym golfem i szarą 
czapką z daszkiem.

Koszulę w szkocką kra-
tę można nosić samą lub 

z białym t-shirtem pod. 
Tu: w wersji casualowej 

z marynarką, a dla odważ-
nych można dokomponować 

też spodnie w inny rodzaj 
szkockiej kraty.

Krata to wzór elegancki, 
dlatego spodnie w kratę 
świetnie sprawdzą się w sty-
lizacjach z marynarką i kra-
watem. Można założyć je też 
do skórzanej kurtki lub weł-
nianego swetra.

hit sezonu 

Szkocka krata to ponadczasowy szyk, klasa i ele-
gancja, która nigdy się nie znudzi.

W tym sezonie przeżywa prawdziwy renesans,  
bo w kratę można kupić dosłownie wszystko.

Wzór ten oczywiście idealnie zakamufluje wore-
czek stomijny.

Jeżeli nie jesteście przekonani 
do kraciastych spodni czy ko-
szuli, a pragniecie jednak coś 
w kratę posiadać - wystarczy 
zaopatrzyć się w kraciasty 
szal. Będzie wtedy ciepło, wy-
godnie a przede wszystkim 
bardzo modnie.

1

2

3

4
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BUTY
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Wielu z nas wciąż spędza sen z powiek kwestia zdejmowa-
nia butów w gościach. Jedni nie wyobrażają sobie, by o to 
prosić, a inni w ogóle nie zdejmują – nawet na wyraźną proś-
bę gospodarza.

Zdejmować zatem, czy nie? Na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi, bo wiele zależy od okoliczności. Na 
początku jednak trochę o tym, skąd w ogóle wziął się ten 
zwyczaj w Polsce.

Jesteśmy narodem o pochodzeniu przede wszystkim 
chłopskim, a na wsiach zdejmowanie butów było zwyczajem 
powszechnym i miało tam swoje logiczne uzasadnienie. Po 
prostu po przyjściu z pola czy obory człowiek miał buty zwy-
czajnie bardzo brudne, a czasem cuchnące gnojem. Nikt nie 
chciał wchodzić do izby mieszkalnej w takim obuwiu. Z bie-
giem lat mieszkańcy terenów wiejskich przenosili się do miast 
i wraz z nimi przenosiły się także ich zwyczaje.

Osoby, które oczekują zdejmowania butów, mają różne ar-
gumenty. Najczęściej boją się późniejszego sprzątania, ale 
także zniszczenia podłogi czy dywanu. Osoby mające dzieci 
najczęściej tłumaczą się podstawowymi zasadami higieny. 

Takie argumenty są jednak niewystarczające i nie świadczą 
dobrze o naszych manierach. Pamiętajmy też, że dobrze wy-
chowane osoby to nie te, których pierwszą czynnością po 
wejściu do czyjegoś domu jest zdjęcie butów!

Gospodarz, który chce utrzymać w czystości swój dom, 
a jednocześnie zadbać o komfort gości, powinien odpowied-
nio przygotować się do ich wizyty. Jeżeli urządza przyjęcie 
lub spotkanie towarzyskie, podczas którego obowiązują kre-
acje formalne – garnitury, sukienki, kostiumy, zdecydowanie 
powinien być przygotowany na to, że goście będą chcieli być 
ubrani kompletnie, czyli w buty i pozostałą część stroju. 

Przezorny i uprzejmy gość może podczas zimowej pluchy 
zabrać ze sobą buty na zmianę, zaś zaradny gospodarz wła-
ściwie przygotować mieszkanie, łącznie z miejscem, gdzie 
gość może osuszyć i oczyścić swoje buty. Wystarczy położyć 
jakiś chodniczek lub kawałek materiału w okolicach wejścia.

Podczas spotkań niezobowiązujących, w atmosferze niefor-
malnej, pośród bliskich znajomych często naturalnym odru-
chem gościa jest zdjęcie obuwia. Jeżeli gospodarz nie ma 
nic przeciwko – pytamy się o to – nie będzie to gafą. Ale 
pamiętajmy, nawet najbliższemu przyjacielowi nie proponuje 
się założenia kapci „dla gości”. Tego rodzaju obuwia nie po-
winno się mieć w ogóle w domu!

Kilka	zasad	raz	jeszcze:

• Jeśli	na	dworze	jest	plucha,	idąc	w	gości	zabieramy	obuwie	na	zmianę.
• Jeśli	nie	mamy	obuwia	na	zmianę	–	prosimy	gospodarza	o	możliwość	oczyszczenia	 

obuwia.
• Jeśli	koniecznie	chcemy	zdjąć	buty,	pytamy	się	gospodarza	o	zgodę.
• Panie	powinny	unikać	szpilek	–	mogą	gospodarzowi	zniszczyć	panele	lub	parkiet.
• Zdejmujemy	jednak	buty,	wchodząc	do	dziecięcych	pokojów,	oraz	kiedy	w	domu	 

jest	raczkujące	dziecko.
• Nie	proponujemy	nigdy	naszym	gościom	kapci	lub	klapków.

A	w	innych	krajach?W	Japonii	buty	zdejmuje	się	zawsze!	Jest	
to	element	tamtejszej	kultury.W	 krajach,	 gdzie	 klimat	 jest	 bardziej	
przyjazny	 i	 deszcze	 zdarzają	 się	 spora-
dycznie,	 zdejmowanie	 butów	 należy	 do	
rzadkości.	 Na	 przykład	 w	 Hiszpanii	 czy	
we	 Włoszech	 gospodarz	 byłby	 bardzo	
zaskoczony,	 widząc	 nas	 zostawiających	
obuwie	w	przedpokoju.
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Zdejmiemy 
z Ciebie jedno 
zmartwienie

Posiadanie stomii może być trudnym 

momentem dla dzieci i ich rodzin. Co 

powiedzą ich przyjaciele? Czy będą 

mogli wspólnie bawić się? Z pomo-

cą sprzętu stomijnego SALTS odpo-

wiedź na te pytania będzie dziecinnie 

łatwa. Nasze worki Confidence Comfort 

with Flexifit Neonatal & Paediatric zostały 

opracowane we współpracy z pielęgniarkami 

stomijnymi, aby zaspokoić potrzeby wszystkich 

dzieci od urodzenia do nastoletnich lat.

Cechy szczególne, takie jak zintegrowany filtr i miękki, 

bardziej elastyczny wylot sprawiają, że te woreczki są jesz-

cze łatwiejsze do otwierania, opróżniania i czyszczenia. 

Owalna płytka bez otworu początkowego w woreczkach 

dla niemowląt umożliwia indywi-

dualne dopasowanie położenia 

otworu na stomię, aby było łatwo 

opróżnić zawartość woreczka 

niezależnie od pozycji dziecka. 

A  przyjazny skórze hydrokoloid 

sprawia, że worki są łagodniejsze dla 

delikatnej skóry maluszka.

Dodatkową pielęgnację skóry i bezpie-

czeństwo delikatnej skóry zapewniamy 

bogatą ofertą środków 

pielęgnacyjnych.

Po prostu dajemy rodzicom pew-

ność, że zaspokajamy potrzeby 

ich dzieci ze stomią.

Skontaktujmy się z nami, aby uzyskać bezpłatne próbki.
www.salts.pl       •       bezpłatna infolinia 800 120 130       •       info@salts.pl

COMFORT
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LEKTURA	(NIE)OBOWIĄZKOWA	

GWIAZDECZKA
Autor:	Maja	Jaszewska
wyd.	Editio

CZY	CHCESZ	ZOSTAĆ	STARĄ	PANNĄ?
Autor:	Mari	Okazaki
wyd.	HANAMI

TRADYCJE	KULINARNE	FINLANDII
Autor:	Magdalena	Tomaszewska-Bolałek
wyd.:	HANAMI

MÓW	WŁASNYM	GŁOSEM
Autor:	Regina	Brett
wyd.:	INSIGNIS

ATLAS	SZCZĘŚCIA
Autor:	Helen	Russell
wyd.:	INSIGNIS

PO	WŁOSKU
Autor:	Oliver	Jamie	
wyd.:	INSIGNIS

SAMOTNY	SMAKOSZ
Autor:	Jirō	Taniguchi,	Masayuki	Kusumi
wyd.	HANAMI

PUPY I KUPY
Autor: Bianca-Beata Kotoro   
wyd. Beata Vita 

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.

Opowieść romantyczno-satyryczna — zaskaku-
jąca i pyszna jak słony karmel, zakręcona jak... war-
szawski słoik!

Lato, a w redakcji magazynu dla kobiet „Przemia-
ny” trwają już przygotowania do wydania świątecz-
nego numeru na grudzień. Józia, młoda dziewczyna 
z Białkowej, stawiająca pierwsze kroki w korporacyj-
nej dżungli, z zapałem, ale i z ukrytym powątpiewa-
niem, wciela w życie wszystkie rady swoich redakcyj-
nych koleżanek. Chodzi na jogę, choć tego nie lubi, 
stosuje dietę cud, mimo że bardzo tęskni za swojską 
kuchnią swojej mamy i babci. Stara się sprostać wymogom otoczenia... Wszyst-
ko się zmienia, gdy naczelna magazynu – Gromowładna – zleca jej wywiad 
z Jackiem Sobiepańskim, znanym coachem i felietonistą magazynu, a do tego 
zarozumiałym snobem... Czy Józia straci dla Jacka głowę, zapomni o swoim 
dawnym zwyczajnym życiu i Michale, z którym zwiedzała kiedyś Warszawę śla-
dem kultowych polskich filmów ?

Poznaj zaskakujący finał tej przepełnionej humorem komedii romantyczno-
-satyrycznej!

*Książka wzbogacona o mały dział kulinarny — ciekawe potrawy z dedykacją 
od bohaterów.

„Czy chcesz zostać starą panną?” – prawie każda 
kobieta słyszała to pytanie. Najgorsze są imprezy 
rodzinne – wesela, pogrzeby… albo spotkania kla-
sowe. Tam dodatkowo można się jeszcze natknąć 
na swojego byłego. Ale czy każdy musi kogoś 
mieć? Czy nie można być szczęśliwym bez stałego 
związku? Czy chcesz zostać starą panną? to zbiór 
nowel graficznych na podstawie książki Mami Ama-
miyi (1976-2016), której adaptacją zajęła się Mari 
Okazaki, twórczyni Suppli. Jak w jej bestsellerowej serii, tak i tu możemy liczyć 
na nietuzinkowe kadrowanie, wspaniałą narrację i doskonałe wyczucie medium 
komiksowego.

Finlandia ma dużo do zaoferowania poszukiwaczom 
niezwykłych smaków. Ze względu na burzliwą prze-
szłość w jej współczesnych potrawach odnajdziemy 
wpływy szwedzkie, rosyjskie czy saamskie. Miejscowa, 
tradycyjna kuchnia jest niezwykle ujmująca w swojej 
prostocie. Charakteryzuje ją ogromny szacunek do 
produktów, które przez wieki często były trudno do-
stępne. Wykorzystanie tego, co oferuje świat natury, 
i racjonalne zarządzanie składnikami to jej kolejne cechy.  Książka znalazła się  
w finale jednego z najbardziej prestiżowych konkursów dla książek kulinarnych- 
Gourmand World Cookbook Awards (Kulinarne Oskary). Publikacja nominowa-
na jest aż w dwóch kategoriach: Scandinavian (kuchnia skandynawska) i Embas-
sies (ambasady, dyplomacja kulinarna).

Regina Brett tym razem pokazuje nam, jak ważne 
jest, byśmy odkrywali swoją prawdę i za nią podąża-
li. Jej lekcje niezminnie łączą się z wiarą w człowieka  
i jak zwykle dają nadzieję. Uczą, jak tworzyć. Ta lektu-
ra to porywające 50 lekcji o tym, jaką siłę mają słowa 
- nie milczenie. O tym, że nawet jeśli trudno zmierzyć się  
z prawdą, to tylko w ten sposób staniemy się wolni. 

Niecodzienny atlas szczęścia zabierze cię w podróż po tym, 
co w danym kraju najlepsze  - poczucie szczęścia. Oka-
zuje się, że mieszkańcy każdego kraju mają na nie recep-
tę. Chcielibyście dowiedzieć się, co wprowadza w dobry  
nastrój Japończyków, Finów czy Australijczyków? 

Prawdziwa włoska uczta w wykonaniu Jamiego, który po-
dróżuje i zbiera najlepsze przepisy od tych, którzy gotują 
przez całe swoje życie. A następnie dzieli się swoją wiedzą z 
czytelnikami i smakoszami. 

Samotny smakosz to historia człowieka, który nie 
je, ale delektuje się każdym kęsem, poznając nowe 
smaki. Sushi, makarony, zupy, mięsiwa, ryba czy 
słodkości. Inogashira Gorō jest bardzo oddany 
swojemu hobby. Podczas wyjazdów służbowych, 
w przerwach, a także w czasie wolnym od pracy po-
szukuje kulinarnych doznań. Dociera do ukrytych 
w zgiełku rodzinnych restauracji, jada na dworcach 
i w znanych lokalach. Samotnie odkrywa bogactwo 
kulinarnego świata Japonii. Masayuki Kusumi oraz wielokrotnie nagradzany 
Jirō Taniguchi stworzyli niezwykły komiks, którego nastrój tworzy wspaniała 
historia oraz szczegółowe, sugestywne ilustracje. Samotny smakosz to świetna 
pozycja zarówno dla foodies, jak i miłośników komiksu.

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 młod-
szych i starszych dzieci, które w bezpretensjonalny 
sposób poznają niełatwą do opowiedzenia histo-
rię.  Autorka książki ostrożnie przeprowadza dzie-
ci 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.

JEST DOBRA NA WSZYSTKO
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Tekst i zdjęcia: 
Aleksandra Walczak

Drugie i trzecie życie...

Jesień pożegnała nas już dawno... Ale jej ślady pomimo 
zimy widać czasem w naszych domach i miejscach pracy. 

Co zrobić z jesiennym, pięknie zasuszonym bukietem bądź 
wiankiem, kiedy zaczynamy słyszeć dzwonki sań Mikołaja...?

Absolutnie nie wyrzucajmy jesiennych kompozycji, tylko 
dołóżmy do nich ozdoby świąteczne lub walentynkowe. 
Wystarczy trochę więcej szyszek, kilka bombek i kompozycja 
świąteczna lub walentynkowa – gotowa!

Jeśli jednak wolimy coś nowego – to w tym roku proponuję 
zestawy kolorystyczne: niebieski ze złotym, czerwień i brudne 
srebro – to najbardziej aktualne trendy.

Walentynki – klasyka to oczywiście czerwone róże, ale gdy 
chcemy trochę inaczej, bardziej oryginalnie, proponuję hort-
ensje w odsłonie z ilexem, czyli ostrokrzewem. To coś wyjąt-
kowego, ciekawego, a jednocześnie urzekającego. ■

Zobaczcie sami.

Zapraszam do mojej kwiaciarni

OLIFLORI – KWIATY I WNĘTRZA 
w Centrum Handlowym Janki koło Warszawy

FLORYSTYKA
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Tekst i zdjęcia: 
Renata Greń

Kiedyś uważałam, że nie 
wypada dawać pieniędzy 

w prezencie, że taki prezent 
jest mało elegancki i świad-
czy o braku wyobraźni obdaro-
wującego. Myślałam, że dawanie 
gotówki jest pójściem najłatwiejszą 
drogą. Wśród moich znajomych i rodziny 
zdania były podzielone. Przeprowadziłam kil-
ka rozmów na ten temat. Osoby ze starszego 
pokolenie było zdecydowanie przeciwne tej 
praktyce. Młodsi i ci bardziej praktyczni - nie 
mieli nic przeciwko!

Każdy zakup prezentu poprzedzałam zastanowie-
niem się, co sprawi bliskim przyjemność, o czym marzą, 
co im się przyda, a co ich po prostu zachwyci. Pomimo tak 
dogłębnych przemyśleń zdarzyło mi się zabrnąć w „ślepą 
prezentową uliczkę”. A to za sprawą członka rodziny, który, 
tak jak ja, podarował mojemu bratu kolejny ekspres do kawy 
(przy dużych uroczystościach rodzinnych takie sytuacje nie są 
rzadkością), albo nie trafionej książki dla nastolatka, którego 
już przestały interesować motocykle. 

Kilka takich sytuacji spowodowało zmianę podejścia do ob-
darowywania prezentami. Są okazje rodzinne, przy których 
zdecydowanie będę preferowała opcję „gotówkową” a w in-
nych zwycięży „dobry, tradycyjny prezent rzeczowy”

Wiem, że: 
1. Dzieci bardzo lubią dostawać zabawki i książki, a ja lubię je 
im dawać. Gotówka odpada!       

2. Nastolatkom przyda się trochę kasy, a ona z nieba nie spa-
da (pamiętam z własnej młodości), sami będą wiedzieli najle-
piej na co ją przeznaczyć. Gotówka zwycięża!

3. Młode małżeństwo będzie bardziej zadowolone z pie-
niędzy, wspólnie będą mogli wybrać potrzebne przedmioty 
i kolory pasujące do ich nowego życia. Chyba, że skorzysta-

li z opcji „lista prezentów dla Pary 
Młodej” i wszyscy goście się do 

tego zastosują! Gotówka i prezent 
rzeczowy – remis! 

4. Osobom w średnim i starszym wieku nie 
dam pieniędzy nigdy, przenigdy i raczej wy-
biorę osobistą pamiątkę, bilety do teatru lub 
prezent związany z ich zainteresowaniami. 
Gotówka odpada!

  5. Osobną grupę stanowią wszyscy zbiera-
jący na konkretny cel, np. skuter albo wyciecz-

kę do Paryża. Gotówka wskazana!

A czy Mikołajki, święta Bożego Narodzenia i walen-
tynki to czas na gotówkę – zdecydujcie sami. Jeśli wybie-

rzecie takie rozwiązanie zadbajcie koniecznie o opakowanie. 
To nie powinna być tradycyjna, biała koperta!!!
Pieniądze można włożyć do skarbonki. Jest ich całe mnóstwo. 
Mają przeróżne kształty i kolory.

W sklepach są dostępne kolorowe, różnej wielkości koper-
ty (warto mieć w domu kilka na wszelki wypadek). Można je  
samodzielnie ozdobić małymi naklejkami, rysunkami lub za-
bawnymi życzeniami. 

Można też samemu zrobić kopertę z papieru do pakowania 
lub strony z kolorowej gazetki. Koperta może być w kształcie 
np. choinki, gwiazdy lub serca.

Pieniądze można włożyć do małego pudełka lub metalowej 
puszki. Przed świętami w sklepach znajdziemy ich naprawdę 
dużo!

Gotówkę na wyjazd do Paryża proponuję włożyć do albumu 
lub przewodnika po tym mieście. Przyda się jedno i drugie.

Najważniejsze powinno być jednak nie to, co dostaniemy 
w prezencie, ale wspólne spotkanie, wzajemna bliskość 
i życzliwość. Czego wam serdecznie życzę! ■

GOTÓWKA NA 
PREZENT!?!

MAŁE	RADOŚCI

106

DOBRE RADY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (14) / 2018



ŚWIAT

Do Pakxé dojeż-
dżamy o bardzo, 

bardzo nieodpowied-
niej porze. Z autobu-
su wysiadamy o 3.45 
w nocy. Taksówek, tu-
k-tuków, autobusów 
ani innego transportu 
publicznego nie ma. 
Wszystkie hotele, hoste-
le, domy gościnne i inne 
noclegownie będą za-
mknięte. Nie pozostaje 
nam nic innego, jak ruszyć do centrum i prze-
czekać do świtu w jakimś bezpiecznym miej-
scu. Znajdujemy komisariat policji. Czynny 24 
godziny na dobę, ale wszyscy w środku śpią. 
Trudno, żeby nikogo nie obudzić, zaczekamy 
na podwórku. Noc jest ładna i ciepła, powin-
na szybko minąć. Jak tylko robi się jasno za-
czynamy poszukiwania noclegu. Ten poleco-
ny przez Lonely Planet jest już sporo droższy, 
ale za rogiem jest kolejny – nie najtańszy, ale 
ma wszystko, co potrzeba.

Pakxé  jest niestety bardzo brzydkim mia-
stem. Urodą przypomina polskie blokowiska, 
gdzie budynki są wysokie, odrapane, ob-
wieszone reklamami. Gdzieniegdzie, wśród 
tysięcy odcieni szarości, można zauważyć 

pomarańczowe kolory buddyjskich świątyń. Jedna 
z nich okazuje się szkołą i internatem dla mnichów. 
Oczywiście nie brakuje i samej świątyni, jak wszę-
dzie pełnej złotych ozdób, obrazów ze scenami 
z życia Buddy i jego posągów.

Na drugi dzień wykupujemy wycieczkę po 
okolicy. Najpierw jedziemy na plantację herba-
ty. Okoliczna wyżyna Bolaven Plateau ma ideal-

ne warunki do uprawy herbaty, 
kawy i tytoniu. ma tu zbyt dużych 
opadów, ale ziemia nigdy nie 
wysycha. Prawie zawsze jest go-
rąco, ale nie skwarnie. Cała okoli-
ca jest więc usłana uprawami. Na 
odwiedzanej przez nas plantacji 
herbaty pracuje tylko 4-5 osób: 
właściciele i rodzina. Pracuje się 
właściwie tylko jeden dzień w ty-
godniu. Najpierw zbiera się liście 
herbaty. Wszystko odbywa się 
ręcznie, a liście, zbierane w pę-
dach po 2-3, nigdy nie są cięte – 
zawsze urywane. Zbiera się tylko 
młode liście – stare nie nadają 
się na herbatę. Zebrane liście su-
szy się na podgrzewanym przez 
ogień blacie. Następnie wrzuca 
się je do maszyny, która je lekko 
ugniata i zmiękcza. Później ostat-

Z	Katarzyną	Matuszak	i	Kamilem	Jaroszem

PAKSE, 
LAOS 
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ŚWIAT

ni etap – 4 godziny w obrotowym bębnie w temperaturze 
około 100 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z bębna herbata jest 
gotowa do parzenia. W porze deszczowej zbiera się tu około 
50 kg herbaty na tydzień, a w porze suchej 20 kg. Ta z pory 
suchej jest podobno lepsza, ale też droższa. Na koniec wy-
cieczki czekała nas degustacja, mieliśmy więc okazję skoszto-
wać herbaty prosto z plantacji, czyli bezpośrednio u źródła. 
Po radosnym stwierdzeniu: „To tak smakuje prawdziwa her-
bata!”, oboje przyznaliśmy, że jest 
nieprawdopodobnie niesmaczna.

Po herbacie jedziemy na plantację 
kawy. Kawa laotańska należy podob-
no do jednej z najlepszych na świe-
cie. Mijamy jedną plantację za dru-
gą – jest ich tu mnóstwo. Większość 
ma około 10 ha wielkości – pola 
należą do rodzin, nie do wielkich 
korporacji. Uprawiano tu głównie 
gatunek robusta, teraz przerzucono 
się na arabikę. Głównym odbiorcą 
jest Europa, z Niemcami i Polską na 
czele. Drzewo kawowe sadzone jest 
z 3-miesięcznych sadzonek. Sadzon-
ka dopiero po 3 latach rodzi ziarna 
kawy, które nadają się do zebrania. 
Owoce drzewa zbierane są ręcznie, 
a następnie maszynowo oddziela 
się ziarna kawy od skorupek. Na-
stępnie ziarna są suszone i palone- 
a raczej opalane. Eksportowane są 
jednak ziarna niepalone. Ten etap 
nadaje smak, więc odbiorcy kawy –  

koncerny – same chcą za niego odpowiadać. Każda rodzina 
na Bolaven Plateau, która uprawia kawę, ma własną, unikal-
ną recepturę palenia jej. Po oprowadzeniu po polu i opowie-
dzeniu o produkcji przyszedł czas na degustację kawy.

 To były najciekawsze punkty wycieczki, która obejmowała 
jeszcze 3 wodospady i dwie wioski z mniejszościami etniczny-
mi. Wodospady jak zawsze wspaniałe, w tym jeden o wyso-

kości 125 metrów, a wioski cóż... bied-
ne. Co interesujące – jedna z nich była 
animistyczna. Animizm to wiara w świat 
duchowy i w to, że każde stworzenie ma 
swojego ducha. Animiści mają swych 
szamanów – mędrca, lekarza i przy-
wódcę duchowego w jednym. Składają 
krwawe ofiary ze zwierząt i noszą amu-
lety. Najważniejszy budynek to Duch 
Wioski (Spirit of the Village), w którym 
odprawiane są obrzędy, a do którego 
ma wstęp tylko i wyłącznie szaman. Lu-
dzie mieszkający w odwiedzonej przez 
nas wiosce nie różnią się jednak od in-
nych Laotańczyków. Też mają własne 
pola ryżowe i posyłają dzieci do szkoły. 
Nie chodzą w liściach bambusa zamiast 
ubrań i nie rzucają w obcych dzidami. 

My – turyści – jesteśmy tu bardziej 
inni niż oni. Animizm wciąż jest kulty-
wowany i chyba tylko przez Zachód 
jest uznawany za wymarły lub co naj-
mniej dziki.
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 Ostatnia wioska, jaką widzieliśmy, składała się z kilku 
grup etnicznych. Wyróżniało ją to, że wszyscy palili tam 
tytoń (wymieszany z cukrem) w fajkach zrobionych z bam-
busa. Wszyscy, niezależnie od wieku. Widzieliśmy starszą 
kobietę wciągającą dym z wielkiej bambusowej rury, ale też 
dzieci. Tu to standard i tradycja. Nie ma ograniczenia wie-
kowego. Co nas jednak uderzyło, to śmietnik, jaki ci ludzie 
wokół siebie zrobili. Wioski, które widzieliśmy wcześniej, za-
wsze choć biedne, były czyste. Tu jedna z dróg pomiędzy 
budynkami wyglądała jak wysypisko śmieci. Papiery, plasti-
ki i inne śmieci leżały tak gęsto, że nie sposób było przejść 
obok, nie nadeptując na coś innego. Wioska dobrze zna 
również wartość pieniądza – wstęp do niej jest płatny, choć 
nie wiemy ile – płacił przewodnik.

Po 2 tygodniach w Laosie już się zdążyliśmy przyzwycza-
ić do tego, że trzeba wszędzie i za wszystko płacić, że na 
wsi dzieci biegają gołe i niemożliwie umorusane w piachu, 
a połowa domów jest zrobiona z bambusa. Nie możemy się 
jednak przyzwyczaić do widoku śmieci rzuconych w krzaki. 

Na koniec polski akcent. Jak się dowiedzieliśmy, w cza-
sach komuny wielu Laotańczyków wyjeżdżało na studia 
do Polski. Dziś są to już starsi ludzie, ale nawet po latach 
pamiętają nasz język. Jedną z takich osób jest właściciel 

najpopularniejszego domu gościnnego w Pakxé. Podob-
no spędził w Polsce 10 lat, kolejne 15 we Francji. Po polsku 
i francusku mówi lepiej niż po angielsku. Niestety nie udało 
nam się z nim spotkać. Może następnym razem? ■
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POLSKA

CZY	ZIMORODKI	RODZĄ	
SIĘ	ZIMĄ

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman

Zimą	 zwierzęta	 przybierają	 maskujące	 szaty	 i	 stają	 się	
mniej	widoczne.	Ptaki,	które	nie	odleciały	na	południe,	tracą	
swoje	godowe	upierzenie,	rzadko	się	odzywają		i	nie	rzucają		
w	oczy.	Czasem	jednak	wśród	śniegu,	w	pobliżu	niezamar-
zniętego	 strumienia,	 rzeki	 lub	 jeziora	można	 przeżyć	 spo-
tkanie	 ze	 stworzeniem	 jak	 z	bajki.	Niespodziewanie	ujrzeć	
latający	klejnot	mieniący	się	odcieniami	szafiru,	turkusu	i	la-
zuru.		Ten,	kto	nie	pomyśli,	że	zwariował,	i	poczeka	trochę,	
dostrzeże	w	końcu,	że	to	nie	elf,	ale	niewielki	(mniej	więcej	
wielkości	 szpaka)	ptak.	Ptak,	który	 siada	na	gałązkach	po-
bliskich	 drzew	 lub	 na	 patykach	 sterczących	w	wodzie	 i	 co	
jakiś	czas	błyskawicznie	nurkuje,	by	po	chwili	pojawić	się	na	
powierzchni	z	małą	rybką	w	dziobie.	

Ten piękny wędkarz to zimorodek zwyczajny.  
Po angielsku - Kingfisher (król rybaków), a po łacinie 
- Alcedo atthis. 

Jest to jeden z najciekawszych gatunków ptaków, 
jakie można spotkać w Polsce. Pełen kontrastów –  
równocześnie piękny i nieproporcjonalny, troskliwy 
i bezwzględny, zorganizowany i bałaganiarz. Choć 
nie jest to ptak w Polsce pospolity, można go spo-
tkać w wielu miejscach nizinnej części naszego kra-
ju. Najłatwiej go zobaczyć właśnie zimą, gdy drzewa  
i krzewy nie mają liści. Ruchliwe, kolorowe ptaki stają 
się wówczas znacznie lepiej widoczne. Tym bardziej, 
że właśnie wtedy najczęściej się przemieszczają  
w poszukiwaniu niezamarzających akwenów.

Ta nagła widoczność ptaków w zimie jest odzwier-
ciedlona w ich nazwie, ludzie byli bowiem przeko-
nani, że ptaki te rodzą się właśnie zimą. Według 
ludowych podań kilka styczniowych ciepłych dni 
umożliwia wyklucie się zimorodków.
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Foto: Joanna Troszczyńska-Reyman

Zimorodek z bliska

Ma dużą głowę, stosunkowo długi dziób i krótki ogon, co 
powoduje, że wydaje się masywny. Jego ubarwienie zaś osza-
łamia. Światło załamujące się na piórach sprawia, że ludzkie 
oko widzi błyszczące i mieniące się odcienie koloru niebieskie-
go i zielonego. Spód ciała jest rdzawobrązowy. Pióra zimorod-
ków były równie drogocenne i poszukiwane, jak szlachetne ka-
mienie, jedwab, kość słoniowa, perły czy przyprawy korzenne. 
Na przykład w Chinach używano ich do wyrobu biżuterii, wa-
chlarzy, a nawet tworzenia marynistycznych obrazów. Gdyby 
ktoś ogłosił konkurs na najpiękniejszego ptaka, jakiego można 
spotkać  naszym kraju, to zimorodek na pewno znalazłby się 
na podium.

To też najmniejszy ptak w Polsce, który żywi się rybami. 
Ma około 16 cm długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi  
to 24 cm. Samica i samiec są tak samo ubarwione, odróżnić 
je można jedynie po dziobie. U samca jest czarny, u samicy 
(w okresie godowym) żuchwa ma różowo-pomarańczowe za-
barwienie. Zimorodki mają charakterystyczny, przypominający 
gwizd głos i często odzywają się w trakcie lotu.

Miłość i rodzicielstwo

Zaloty zimorodków są romantyczne. Samiec, kiedy upatrzy 
sobie samiczkę, lata za nią, gwiżdżąc namiętnie. Kiedy dama 
serca zatrzyma się na chwilę i usiądzie, samiec rzuca się do 
wody, wyławia rybę i podaje swojej wybrance. Jeśli ta przyj-
mie prezent…oznacza to, że ślub został zawarty.  Po upojnych 
chwilach nad wodą, para na pobliskiej skarpie zaczyna wspól-
nie kopać tunel, a na jego końcu komorę gniazdową.

Gniazdo musi być w odpowiednim miejscu – tak, aby z dołu 
nie zalała go woda, a z góry nie dobrały się do niego drapież-
niki. Ptaki pracują razem i razem wysiadują jaja. Kiedy wylęgną 
się młode, rodzice wspólnie karmią je złowionymi rybkami. 
W sezonie mogą być dwa albo nawet trzy lęgi! W każdym z nich 
jest około ośmiu piskląt, a każde zjada około 60 rybek dziennie. 
Zimorodki są więc tytanami rodzicielskiej pracy! Lęgi odbywa-

ją się wiosną i wczesnym latem (wiemy już 
zatem, że zimorodki – mimo swej nazwy– 
nie przychodzą na świat zimą). Rodzice, 
jak już wspomniałam, są niezwykle praco-
wici w donoszeniu pożywienia, ale w dba-
niu o porządek już w znacznie mniejszym 
stopniu. Komora gniazdowa, prowadzący 
do niej tunel i okolice są zabrudzone od-
chodami, rybimi ośćmi i wypluwkami. No 

i niezbyt ładnie pachną. Za to wszystkie pisklęta są sprawie-
dliwie nakarmione, a to dzięki specjalnemu systemowi. Młode 
ustawiają się przy wyjściu z gniazda w kolejkę. Pisklak, który 
dostał swoją rybkę, przesuwa się na jej koniec, a jego miejsce 
zajmuje głodna siostra lub brat.

Kiedy młode opuszczą gniazdo, rodzice uczą je trudnej sztu-
ki łowienia ryb, ogłuszania ich o gałęzie i połykania głową do 
przodu przełyku. To podstawowe umiejętności zimorodka. 
Nieodpowiednie nurkowanie powoduje zmoczenie piór i uto-
nięcie, a połknięcie żywej ryby (np. ciernika, który w obronie 
swojego życia stroszy płetwę grzbietową z kolcami, stając się 
trudnym do przełknięcia kąskiem) może spowodować zadła-
wienie się, czego konsekwencją jest także śmierć.

Zmiana osobowości

Odchowanie i usamodzielnienie się młodych powoduje dra-
styczną zmianę w zachowaniu zimorodków, które z oddanych 
sobie partnerów lub rodziców przeistaczają się w bezwzględ-
nych egoistów i wojowników. Ptaki zaczynają nagle walczyć 
o terytorium,  które do niedawna było ich wspólnym domem. 
Chwytają się dziobami. Próbują wciągnąć przeciwnika pod 
wodę i przytopić. I ta walka może czasem być śmiertelna! Poza 
okresem lęgowym (kiedy para często łączy swoje terytoria) 
ptaki są samotnikami. Aby przeżyć, potrzebują powierzch-
ni rzeki lub innego zbiornika, która pozwoli im się wyżywić. 
Stąd takie zachowanie. Kolejnym trudnym momentem jest 
okres zimowy. Część naszych zimorodków odlatuje wówczas 
na południe. Inna  jedynie się przemieszcza w poszukiwaniu 
niezamarzających zbiorników wodnych. Niektóre jednak pozo-
stają na swoich włościach. Lecz jeśli nagle chwyci ostry mróz, 
który skuje wodę lodem, te piękne ptaki mogą umrzeć z głodu  
i wyziębienia. 

Zima może być fantastycznym czasem do obserwacji przy-
rody. Na śniegu można wypatrzyć ślady i tropy, przy karmniku 
różne gatunki ptaków – w tym jemiołuszki, które do nas w tym 
czasie przylatują. W okolicach czystych, niezbyt głębokich 
rzek, jezior i stawów rozglądajcie się Państwo za naszym krajo-
wym klejnocikiem. Spotkanie zimorodka przynosi radość i roz-
grzewa nawet przy trzaskającym mrozie! Powodzenia! ■
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LARGE CLOSED POUCHES  (Colostomy)

STANDARD CLOSED POUCHES  (Colostomy)

MINI C LOSED POUCHES  (Colostomy)

LARGE DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

STANDARD DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

SMALL DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)
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Nasza najbardziej miękka, ściśle przylegająca oraz elastyczna płytka convex spełnia 
wiele funkcji, aby pacjent mógł cieszyć się lepszym dopasowanie, lepszym 
samopoczuciem i lepszą jakością życia. Płytka Flexifit z pięcioma nacięciami 
zapewnia doskonałe dopasowanie do nierównej skóry, zmniejszając 
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•  Wyjątkowa płytka Flexifit z pięcioma nacięciami zapewnia lepsze 
dopasowanie

•  Jedyna płytka typu convex zawierająca wyciąg z Aloe Vera
•  Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
•  Delikatniejszy wkład convexu zapewnia większą elastyczność
•  Przyjazny skórze hydrokoloid, potwierdzony badaniami  

British Skin Foundation oraz Skin Health Alliance
•  Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie

Więcej specjalnych funkcji dla użytkowników  
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zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex  

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

wraz•liwa̧ skórȩ.” 
Pani S, Plymouth “Jak druga  

skóra: delikatna  
i gładka.”

Pani R, Nottingham

“To najlepiej 
przylegaja̧ca płytka 
jakiej kiedykolwiek 

uz•ywałam” 
Mrs P, Pani P, Surrey

“Przykleja siȩ 
błyskawicznie. 

Delikatna i miȩkka. 
Wyja̧tkowo wygodna.” 

Pani C, Oxon“Od kiedy  
uz•ywam tych płytek nigdy  

nie przydarzyło mi siȩ  
podciekanie czy problemu ze 

skóra̧. Najlepsza płytka  
ze wszystkich! 

Pan E, Hampshire



Jesienią na ekrany kin powrócili ulubieni 
bohaterowie sagi Millennium: hakerka Lisbeth 
Salander i dziennikarz Mikael Blomkvist. Komu 
jednak obejrzenie Dziewczyny w sieci pająka tylko 
narobi apetytu, ten zimą koniecznie powinien 
wybrać się na weekend do Sztokholmu, gdzie 
od kilku lat organizowane są wycieczki śladami 
bohaterów tej serii. A to dopiero początek 
atrakcji, jakie Wenecja Północy ma nam do 
zaoferowania. 

Z okien samolotu powoli wyłania się Sztokholm – nie 
bez powodu nazywany Wenecją Północy. Położona między  
Morzem Bałtyckim a jeziorem Melar stolica Szwecji rozciąga się 
na czternastu dużych (i kilkuset małych) wyspach Archipelagu 
Sztokholmskiego (w całości liczy on 24 tys. wysp), połączonych 
ze sobą 54 mostami, oraz na stałym lądzie. Gdzie tylko spojrzę–  
woda, pocztówkowe nabrzeża, przy których cumują zarówno 
promy, jak i żaglówki, zachęcają do spacerów – w zimie z uwagi 
na temperatury spadające nawet do -20 stopni nieco bardziej 
pospiesznych, ale widok tafli lodu w zatokach oraz pokrytych 
śniegiem drzew i pomników w parkach wynagradza przemar-
znięcie. 

Gwiazdkowy	glögg	na	Stortorget	

Pierwsze zapiski na temat miasta pochodzą z 1252 roku. Nie-
którzy badacze wywodzą jego nazwę od słów „stock” kłoda 
lub pień i „holm”, czyli wyspa. Miasto powstało na terenie dzi-
siejszego Starego Miasta (Gamla stan), a jego założycielem był 
jarl Birger Magnusson. Dopiero w 1643 Sztokholm został stoli-
cą Szwecji. Zwiedzanie zaczynam od Gamla Stan. 

BEZ	BARIER

Sztokholm 
na tropach Lisbeth i Pippi 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz 

LARGE CLOSED POUCHES  (Colostomy)

STANDARD CLOSED POUCHES  (Colostomy)

MINI C LOSED POUCHES  (Colostomy)

LARGE DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

STANDARD DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

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

Nasza najbardziej miękka, ściśle przylegająca oraz elastyczna płytka convex spełnia 
wiele funkcji, aby pacjent mógł cieszyć się lepszym dopasowanie, lepszym 
samopoczuciem i lepszą jakością życia. Płytka Flexifit z pięcioma nacięciami 
zapewnia doskonałe dopasowanie do nierównej skóry, zmniejszając 
podciekanie. Płytka jest nasączona wyciągiem z Aloe Vera, który pomaga 
złagodzić, uspokoić i ochronić skórę wokół stomii.

•  Wyjątkowa płytka Flexifit z pięcioma nacięciami zapewnia lepsze 
dopasowanie

•  Jedyna płytka typu convex zawierająca wyciąg z Aloe Vera
•  Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
•  Delikatniejszy wkład convexu zapewnia większą elastyczność
•  Przyjazny skórze hydrokoloid, potwierdzony badaniami  

British Skin Foundation oraz Skin Health Alliance
•  Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie

Więcej specjalnych funkcji dla użytkowników  
woreczków odpuszczalnych

OkienkO PODgląDu NiePrzezroczySty 
WylOt WOrkA

uchWyt ułAtWiAJący 
oPróżNiANie

DOstęPny W WersJi 
zAMknięteJ i OtWArteJ

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

zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex  

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

wraz•liwa̧ skórȩ.” 
Pani S, Plymouth “Jak druga  

skóra: delikatna  
i gładka.”

Pani R, Nottingham

“To najlepiej 
przylegaja̧ca płytka 
jakiej kiedykolwiek 

uz•ywałam” 
Mrs P, Pani P, Surrey

“Przykleja siȩ 
błyskawicznie. 

Delikatna i miȩkka. 
Wyja̧tkowo wygodna.” 

Pani C, Oxon“Od kiedy  
uz•ywam tych płytek nigdy  

nie przydarzyło mi siȩ  
podciekanie czy problemu ze 

skóra̧. Najlepsza płytka  
ze wszystkich! 

Pan E, Hampshire
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Sztokholm jest miastem bardzo przy-
jaznym dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Wszystkie środki komunikacji 
publicznej oraz muzea są dostosowa-
ne do ich potrzeb – jedynym trudnym 
obszarem jest właśnie Stare Miasto, 
którego uliczki są wąskie i często wyło-
żone brukiem. Ich plątaniną docieram 
do osiemnastowiecznego Zamku Kró-
lewskiego, oficjalnej siedziby rodziny 
królewskiej. Wcześniej w tym miejscu 
znajdował się renesansowy pałac, któ-
ry spłonął w 1697 roku. Wybudowany 
w stylu włoskiego baroku w pierwszej 
połowie XVIII wieku zamek składa się 
z ponad 600 pomieszczeń, wśród któ-
rych znajdują się m.in. skarbiec kró-
lewski, zbrojownia i kaplica. Z zamkiem 
sąsiaduje luterańska katedra sztokhol-
mska (Storkyrkan), w której odbywają 
się wszystkie ważne ceremonie rodziny 
królewskiej. W północno-zachodniej 
stronie Gamla Stan, na wyspie Rid-
darholmen znajduje się jeden z naj-
starszych budynków w mieście, kościół 
Riddarholmskyrkan, który od połowy 
XVII aż do XX wieku służył jako miej-
sce pochówku szwedzkich królów (nie-
stety, w okresie zimowym od grudnia 
do kwietnia, zabytek nie jest dostępny 
dla zwiedzających). Warto zwiedzić też 
pobliski Riksdagshuset (siedzibę parla-
mentu szwedzkiego) oraz usytuowany 
na rogu wyspy Kungsholmen Stadshu-
set, czyli ratusz miejski z przepiękną 

Salą Błękitną (Blå hallen), w której od-
bywają się uroczyste bankiety po za-
kończeniu ceremonii wręczenia nagród 
Nobla.

Od połowy listopada miasto szyku-
je się do świąt – rozświetlają je tysiące 
bożonarodzeniowych dekoracji – lam-
pionów i świetlnych girland, układają-
cych się w kształty gwiazd, choinek czy 
reniferów, a ukoronowaniem zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia jest 
świąteczny jarmark na Stortorget, Ryn-
ku, będącym najstarszym miejskim pla-
cem. Jarmark bożonarodzeniowy jest 
najstarszą szwedzką imprezą tego typu 
i odbywa się cyklicznie od 1837 roku. 
Do 23 grudnia można tu codziennie 
napić się pysznego rozgrzewającego 
glöggu – grzanego czerwonego wina 
z miodem, cynamonem, goździkami, 
imbirem, skórką pomarańczową oraz 
bakaliami, najczęściej migdałami i ro-
dzynkami – i zaopatrzyć się w gwiazd-
kowe ozdoby, tradycyjne szwedzkie rę-
kodzieło oraz wyroby z mięsa łosia czy 
renifera. 

...	i	kawa	u	Blomkvista

W sobotni poranek sztokholmska 
dzielnica Södermalm leniwie budzi się 
ze snu. W kawiarniach, które mijam, 
ludzie nieśpiesznie dopijają kawę, czy-
tając gazety. Koło stacji metra Zikens-

damm zaczepiam rowerzystkę. Na hasło 
Bellmansgatan uśmiecha się. „Umówi-
łaś się na kawę z Blomkvistem?”, pyta 
żartem. Przytakuję. Mieszkańcy Sztok-
holmu są już przyzwyczajeni do „mille-
turystów” takich jak ja, fanów sagi Stie-
ga Larssona, którzy tłumnie zjeżdżają 
do Sztokholmu, by podążyć tropami 
dwojga bohaterów cyklu: dziennikarza 
Mikaela Blomkvista i genialnej hakerki 
Lisbeth Salander. Książki z cyklu Millen-
nium do dziś sprzedały się na świecie 
w ponad stu milionach egzemplarzy, 
ale twórca tego sukcesu – dziennikarz 
Stieg Larsson, autor pierwszych trzech 
tomów sagi (Mężczyźni, którzy niena-
widzą kobiet, Dziewczyna, która igrała 
z ogniem, Zamek z piasku, który runął) 
tego nie doczekał, zmarł 9 listopada 
2004 roku na zawał, jeszcze przed pu-
blikacją pierwszego tomu cyklu. Jednak 
ponieważ czytelnicy z miejsca zakochali 
się w jego książkach, a wydawcy zauwa-
żyli, że to kura znosząca złote jajka – na 
rynku ukazały się dwie kolejne części 
serii, napisane (zgodnie z wolą spad-
kobierców) przez Davida Lagenkrantza: 
Co nas nie zabije i Mężczyzna, który 
gonił swój cień. Dziewczyna w sieci pa-
jąka – najnowszy film, który na ekrany 
kin wszedł jesienią tego roku, to ekrani-
zacja części Co nas nie zabije – oprócz 
niej fani sagi mogą też oglądać szwedz-
kie ekranizacje pierwszych trzech to-
mów oraz amerykańską ekranizację 
pierwszego tomu (ze świetną Rooney 
Mary w roli Lisbeth). Kolejne ekraniza-
cje (przynajmniej u mnie) tylko podkrę-
ciły chęć, by na własne oczy zobaczyć 
pokazywane miejsca akcji: wypić kawę 
w Kaffebar czy odwiedzić mieszkanie 
Blomkvista na Bellmansgatan. Od kil-
ku lat Muzeum Miejskie w Sztokholmie 
(www.stadsmuseum.stockholm.se) or-
ganizuje więc specjalne „Millennium 
Tour” (w sezonie dwa razy w tygodniu, 
we czwartki i soboty, poza sezonem 
tylko w soboty, bilet kosztuje 150 SEK, 
czyli ok. 75 zł), a tym, którzy chcą samo-
dzielnie wyruszyć tropami bohaterów, 
oferuje specjalną mapę z zaznaczonymi 
najważniejszymi miejscami występują-
cymi w powieści. Ja decyduję się na tę 
wycieczkę – w końcu zajęła ona pierw-
sze miejsce w konkursie Lonely Planet 
na „The best Literary Walking tour in 
the World”. 

Z daleka widzę tłum turystów groma-
dzących się obok czerwonej kamienicy 
z wieżyczką, która znajduje się na sa-
mym rogu Bellmansgatan. To tu pod 
numerem 1 mieszka główny bohater 
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trylogii Larssona – dziennikarz 
miesięcznika „Millennium” i de-
tektyw w jednej osobie – Mika-
el Blomkvist, który niestety nie 
mógłby tu naprawdę zamiesz-
kać, ponieważ kamienica jest 
własnością miasta. Szkoda, bo 
z okien apartamentu rozpoście-
ra się godny pozazdroszczenia 
widok na zatokę Riddarfjärden 
(my podziwiamy go z pobliskiej 
promenady Monteliusvagen). 
Södermalm było ukochaną dziel-
nicą autora powieści – tu miesz-
kał z życiową partnerką, Evą Ga-
brielsson, i tu osiedlił wszystkich 
pozytywnych bohaterów swojej 
sagi: m.in. Mikaela i Lisbeth. Ci negatywni, jak adwokat Nils 
Bjurman, który zgwałcił Salander, czy skorumpowany biznes-
men Wennerström zamieszkują dzielnice na północy miasta. 

Kawy u Mikaela nie dostaniemy, ale możemy ją wypić tam, 
gdzie pijał ją sam główny bohater, w Kaffebar na Hornsgatan 
78. Bywał tu nie tylko Blomkvist, ale i sam Stieg Larsson, któ-
ry pisał tu swe powieści. Lokal po sukcesie cyklu przemiano-
wano na Mellkvist’s Kaffebar. Takich gastronomicznych must 
have jest na naszej trasie więcej 
– warto wpaść na tradycyjne 
szwedzkie klopsiki (köttbullar) 
do restauracji Kvarnen przy 
Tjärhovsgatan 4 (na tanie piwo 
i koncerty zespołu heavymetalo-
wego Evil Fingers w serii Millen-
nium przychodziła tu Salander) 
lub do pubu The Bishops Arms, 
przy Bellmansgatan 12, gdzie 
często bywał Blomkvist (w koń-
cu z domu miał zaledwie dwa 
kroki) – to tu zawiązuje się intry-
ga powieści Co nas nie zabije, 
a Blomkvist pierwszy raz spoty-
ka się z Linusem Brandellem. 

Lisbeth	 
z	Czerwcowego	 
Wzgórza

Mijamy plac Mosebacke i na-
szym oczom ukazuje się apar-
tamentowiec z jasnoniebieskim 
dachem – to tu, przy Fikargatan 
9, Lizbeth Salander za pieniądze 
skradzione biznesmenowi Wen-
nerströmowi kupiła swój 21-po-
kojowy apartament. Żeby tu za-
mieszkać, trzeba wyłożyć kwotę 
ok. 2,5 miliona euro. Z okien Lis-
beth rozciąga się widok m.in. na ogrody na wyspie Djurgår-
den – to kolejny punkt na trasie mojej wycieczki, bo to tam 
symbolicznie narodzili się główni bohaterowie sagi Millen-
nium. A konkretnie w Junibacken (czyli Czerwcowym Wzgó-
rzu), muzeum poświęconym postaciom szwedzkiej literatury 

dziecięcej, przede wszystkim 
zaś bohaterom książek Astrid 
Lindgren. Co ma wspólnego 
Salander z Lindgren? Wiele. 
Lisbeth to nikt inny, tylko słyn-
na Pippi Pończoszanka, która 
dorosła. „Zacząłem się zasta-
nawiać, jak Pippi by teraz wy-
glądała, czy byłaby socjopat-
ką, autystką? Tak narodziła się 
Lisbeth Salander, która wśród 
ludzi czuje się jak przybysz 
z obcej planety”, opowiadał 
w jednym z wywiadów Stieg 

Larsson. Trudno też nie sko-
jarzyć podobieństwa Mikaela 
Blomkvista do innego bo-
hatera Lindgren, detektywa 
Kalle Blomkvista (sam Mikael 
jest złośliwie nazywany Kalle), 
a aluzji do postaci Pippi i Kal-
lego jest w książce więcej (zaj-
rzyjcie i poszukajcie!).

Latem do Junibacken naj-
prościej dopłynąć tramwa-
jem wodnym, jednak w zimie 
wsiadam w tramwaj nr 7 (wy-
siąść trzeba na przystanku 
Nordoska Museet). Dojeżdża 
tu też autobus nr 69 z T-Cen-
tralen (głównej stacji sztok-
holmskiego metra). Muzeum, 
otwarte 8 czerwca 1996 roku 
przez szwedzką rodzinę kró-
lewską, należy do najczęściej 
odwiedzanych atrakcji stolicy. 
I trudno się dziwić. To miejsce 
ma niewiele wspólnego z tra-
dycyjnym muzeum, to raczej 

interaktywne centrum kultury, które mieści wystawy, ale też 
teatr i ogromną księgarnię z literaturą dla dzieci. Wizyta tam 
to niezapomniana przygoda dla każdego mola książkowego, 
tak małego, jak i dużego. Jedną z głównych atrakcji jest Plac 
Opowieści Książkowych (Sagotorget), na którym znajdują się 
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domki, poświęcone znanym bohaterom literatury dziecięcej 
– jest tu charakterystyczny niebieski domek Muminków, ale 
i Valleby, znane fanom przygód młodych detektywów Lasse-
go i Mai autorstwa Martina Widmarka. Czeka nas też podróż 
po świecie bajek kolejką The Storybook Train, przypomina-
jącą tę z wesołego miasteczka, której wagoniki to unoszą się 
w górę, to opadają w dół. Z góry możemy podziwiać makiety 
miejsc z powieści Astrid Lindgren – dom Madiki z Czerwco-
wego Wzgórza, Emila ze Smalandii czy las Ronji, córki zbójni-
ka. Końcowy przystanek – to dom Pippi – willa Śmiesznotka, 
przed którą stoi (a jakże!) koń w niebieskie kropki (można go 
dosiąść), a na zmęczonych rodziców w muzealnej kawiarni 
czeka pyszna kawa i bułeczki cynamonowe. 

Ulubiony	okręt	Augusta	Baldera	

Jednym z głównych bohaterów książki Co nas nie zabije 
jest Frans Balder, ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną 
inteligencją, który prosi Mikaela o pomoc, oraz August – jego 
autystyczny syn sawant – genialny matematyk. Podążając ich 
śladami, trafiam do ulubionego muzeum Augusta Baldera – 
Vasa Muzeum, w całości poświęconemu jednemu ekspona-
towi – okrętowi wojennemu Vasa. Zbudowany na zamówienie 
króla Gustawa II Adolfa okręt miał być chlubą szwedzkiej flo-
ty – nigdy dotąd nie powstała tu tak wielka jednostka. Przy 
jego budowie przez dwa lata pracowało czterystu ludzi. Sta-
tek miał 3 maszty, mógł rozwinąć 10 żagli, mierzył 52 m od 
topu masztu do kilu oraz 69 m od dziobu do rufy i ważył 1200 
ton, a wyposażony był w 64 działa. Niestety pośpiech przy 
jego budowie oraz spełnianie kolejnych (niekoniecznie racjo-
nalnych) zachcianek zamawiającego monarchy okazały się dla 
okrętu zgubne. 10 sierpnia 1628 roku Vasa wypłynął w swój 
dziewiczy rejs, ale w jego 20. minucie po silnym podmuchu 
wiatru przechylił się na burtę i zatonął w porcie, zabierając na 
dno ponad jedną trzecią ze stupięćdziesięcioosobowej zało-
gi. Trzy wieki później na początku lat 50. XX wieku badacz 
Anders Franzén rozpoczął poszukiwania okrętu. 25 sierpnia 
1956 nurek z jego załogi, Per Edvin Fälting, odnalazł wrak, 
a Franzén przekonał szwedzki rząd do jego wydobycia. Ope-
racja ta trwała kilka lat – nurkowie musieli m.in. wydrążyć pod 
kadłubem wraku tunele, aby przeciągnąć tam liny, potem 
wrak stopniowo przesuwano na płyciznę. 5 maja 1961 roku 
rozpoczęto żmudną – trwającą wiele lat konserwację okrętu. 
Jej efekt możemy od roku 1990 podziwiać w muzeum. Wi-
dok robi wrażenie – żaglowiec zajmuje wielką muzealną halę, 
a przemieszczając się po specjalnych kładkach i schodach, 
można go obejść całego, wejść pod kadłub, a nawet złapać 
za ster. Rekonstruktorzy pieczołowicie odtworzyli nie tylko 
okręt, ale wydobyte z niego tysiące przedmiotów – od dział 
po drewniane łyżki i talerze marynarzy.

Pippi	z	piernika	

Jeśli zostanie wam trochę czasu na zwiedzanie okolic Sztok-
holmu, to warto zahaczyć o Sandhamn. W tym malowniczym, 
położonym 30 km od stolicy letnisku książkowy Blomkvist 
ma 30-metrową chatę rybacką i jak wielu Szwedów, często 
spędza tam weekendy (w tej miejscowości toczy się także 
akcja serii kryminałów autorstwa Viveki Sten). Ja opuszczam 
szwedzką ziemię pełna wrażeń z plecakiem załadowanym 
ulubionymi słodyczami mojego męża (lukrecjowymi żelkami) 
i nabytym w Junibacken kompletem foremek do pierników, 
oczywiście w kształcie Pippi, konia i małpki – pana Nilssona. 
Szykują się nam naprawdę szwedzkie święta. ■

INFO
Powierzchnia: 188 km2.
Język: szwedzki.
Ludność:	900 tys.
Religia:	większość Szwedów (ok. 70 proc.)  
należy do kościoła ewangelicko-augsburgskiego.
Waluta:	korona szwedzka, 1 SEK = 0,42 zł.

PRZYDATNE INFORMACJE

Jak dotrzeć do Sztokholmu?

Promem Polferries z Gdańska do Sztokholmu 
(Nynäshamn). Prom wypływa codziennie (zarówno 
z Gdańska, jak i ze Sztokholmu) o godz. 18, a przy-
pływa do portu docelowego ok. 12 następnego 
dnia. Ceny za dorosłą osobę w jedną stronę od ok. 
300 zł, kierowca z samochodem ok. 600 zł. 

Samolotem: np. tanie linie Wizz Air (z warszaw-
skiego lotniska Chopina) i Ryanair (z Modlina) latają 
na lotnisko Skavsta (Nyköping ok. 100 km od Sztok-
holmu). Ceny od 400 zł w obie strony. Z lotniska 
do Sztokholmu dojeżdża się autobusem (ok. 1,5 
godziny). 

Warto zaopatrzyć się w kartę Stockholm Pass, 
która uprawnia posiadacza do odwiedzenia ponad 
80 muzeów i atrakcji miasta oraz korzystania ze 
wszystkich miejskich środków transportu. Koszt dla 
osoby dorosłej 580 SEK (na 24 h), dla dziecka 290 
SEK. Bilety do nabycia w Stockholm Tourist Center, 
(koło głównego dworca kolejowego) lub na stronie 
https://www.stockholmpass.com.
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Tekst: Julita Hackiewicz

Żelazne prawo 
raka CZĘŚĆ  4

Ryke Geerd Hamer – twórca Germańskiej Nowej Me-
dycyny – urodził się 17 maja 1935 r. na Wyspach Fryzyj-
skich. Ukończył studia medyczne i teologiczne. Później 
przez kilkadziesiąt lat pracował w różnych klinikach i pro-
wadził prywatną praktykę. W 1976 r. rodzina Hamerów 
podjęła decyzję przeniesienia się do Włoch. Doktor Ryke 
Geerd chciał tam prowadzić w ubogich dzielnicach Rzy-
mu bezpłatną praktykę lekarską dla biednych. Wszystko 
jednak potoczyło się inaczej. W 1978 r. na Korsyce, w na-
padzie furii, włoski książę z Savoyen śmiertelnie postrzelił 
Dirka – syna doktora Hamera. Po 19 operacjach chłopiec 
zmarł. To był potworny cios. Krótko po śmierci syna dok-
tor Hamer zachorował na raka jądra. Przyszło mu wtedy 
do głowy, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy 
śmiercią syna a jego chorobą. Postanowił więc sprawdzić, 
czy inni ludzie dotknięci nowotworami również na krótko 
przed chorobą doznali silnego urazu.

W 1981 r. rozpoczął pracę w klinice onkologicznej uni-
wersytetu w Monachium, gdzie przeprowadzał z pacjen-
tami wywiady na temat wystąpienia w ich życiu szczegól-
nie ważnych wydarzeń o negatywnym zabarwieniu, zanim 
zachorowali. Na podstawie zabranego materiału potwier-
dził swoje przypuszczenia: u każdego pacjenta na krót-
ko przed diagnozą nowotworu miało miejsce przeżycie, 
które wywołało szok. To był początek drogi, którą kroczy 
do dziś. Zdążył zebrać sporą dokumentację. Prowadząc 
nadal swoje badania, do 1986 r. zgromadził 22 tysiące 
przypadków, potwierdzających jego teorię.

Według doktora Hamera 
każde „zachorowanie” 

podlega Pięciu Prawom Natury, 
są to Biologiczne

Żelazne Prawa Raka
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TRZECIE PRAWO NATURY 
mówi o uzależnieniu przebiegu dwóch faz „choroby” od pocho-
dzenia embrionalnego tkanki oraz części mózgu, która zarządza 
daną tkanką w danym narządzie.

Organizm ludzki składa się z ponad 50 miliardów żywych ko-
mórek. Istnieje około 200 rodzajów komórek różniących się 
funkcjami i wyglądem. Zespoły komórek wykonujących wyspe-
cjalizowane zadania wraz z wytwarzaną przez nie istotą mię-
dzykomórkową noszą nazwę tkanek. Kilka tkanek znajdujących 
się w określonym miejscu i pełniących ściśle określone i skoor-
dynowane działania nazywa się organem lub narządem. Kilka 
narządów spełniających podobne lub uzupełniające się funkcje 
tworzy układ narządów np. jama ustna wraz z zębami i językiem, 
przełyk, żołądek, wątroba i trzustka oraz jelito cienkie i grube 
tworzą układ pokarmowy. Narządy i tkanki można ułożyć zgod-
nie z ewolucją i przyporządkowanym tej ewolucji rozwojem  
mózgu. Po zapłodnieniu, między pierwszym a trzecim tygo-
dniem życia płodowego, tworzą się cztery warstwy embrional-
ne. Do ósmego dnia ciąży zapłodniona komórka jajowa składa 
się z jednego tylko rodzaju komórek. Następnie komórki zarod-
ka zaczynają się różnicować. Tworzą się dwie niezależne grupy 
komórek i od teraz będą rozwijały się w różny sposób. Jedna 
z nich to ektoderma – umieszczona bliżej strony zewnętrznej. 
Druga – endoderma usytuowana bliżej środka. W szesnastym 
dniu życia płodowego powstaje trzecia, środkowa warstwa, 
czyli mezoderma. Dzieli się ona na starą i nową mezodermę. 
Wszystkie warstwy embrionalne stykają się ze sobą, ale są cał-
kowicie autonomiczne. Od trzeciego tygodnia ciąży każda war-
stwa embrionalna zaczyna się różnicować, tworząc poszczegól-
ne narządy. Każda tkanka i każda część narządu jest sterowana 
za pośrednictwem ściśle określonej części mózgu, który rozwi-
nął się w trakcie ewolucji. Każdy fragment mózgu ma określone 
funkcje sterujące przyporządkowane do funkcji poszczególnych 
narządów. Dzięki temu na podstawie zdjęć z tomografii kompu-
terowej możliwa jest bardzo dokładna diagnostyka. Obserwując 
rozwój mózgu można wyjaśnić rozwój gatunkowy istot żyjących 
oraz porządek pojedynczych tkanek i narządów. Pień mózgu, 
śródmózgowie i móżdżek nazywane są starym mózgiem, ponie-
waż powstały na początkowym etapie ewolucji. Mózg z istotą 
białą i korą mózgową rozwinęły się później i są nazywane no-
wym mózgiem.

CZWARTE PRAWO NATURY 
mówi o roli mikroorganizmów w zdrowieniu

Podział mikroorganizmów na grzyby, bakterie i wirusy odpo-
wiada ich ontogenetycznemu wiekowi. Najstarszymi mikroor-
ganizmami są grzyby, młodszymi – bakterie, a najmłodszymi 
–  wirusy.

Podział mikroorganizmów wynika z ich przynależności do „opra-
cowywanych” przez nie obszarów narządów.

• Grzyby i mykobakterie np. tbc-prątki gruźlicy – opracowują 
endodermalne narządy sterowane przez pień mózgu.

• Mykobakterie i bakterie opracowują mezodermalne narzą-
dy sterowane przez móżdżek.

• Bakterie opracowują mezodermalne narządy sterowane 
przez istotę białą mózgu.

• Wirusy opracowują wyłącznie ektodermalne narządy ste-
rowane przez korę mózgową.

Wszystkie mikroorganizmy pracują wyłącznie w drugiej fazie, 
czyli fazie zdrowienia. Każdy rodzaj mikrobów jest pewnego ro-
dzaju specjalistą z powodu przynależności do opracowywanych 
narządów oraz rodzaju i sposobu ich pracy.

Grzyby i mykobakterie dr Hamer nazywa „śmieciarzami”, gdyż 
sprzątają one endodermalne nowotwory sterowane przez pień 
mózgu – gruczolakoraki oraz mezodermalne nowotwory stero-
wane przez móżdżek – adenoidoraki. Powodują one serowace-
nie narosłych guzów.

Bakterie mogą pracować również w charakterze „śmieciarzy” 
w mezodermalnych tkankach sterowanych przez móżdżek. Tu 
rozkładają i usuwają adenoidowe guzy. Ale w mezodermalnych 
tkankach sterowanych przez istotę białą mózgu bakterie pracują 
jako „murarze”. Tu odbudowują defekty powstałe wskutek mar-
twicy np. wypełniają ubytki w kościach.

Wirusy są wyłącznie pracownikami naprawiającymi. Przywra-
cają do stanu wyjściowego miejsca dotknięte niewidocznymi 
mikroowrzodzeniami powstającymi w czasie aktywności kon-
fliktu. Odbywa się to przy wyjątkowo silnych obrzękach i bólu 
np. opryszczka czy półpasiec to efekty pracy wirusów napra-
wiających wcześniejsze szkody. Przy wirusowych naprawach 
mikroowrzodzeń nabłonka płaskiego wyściełającego narządy 
w kształcie rurek może dochodzić do przejściowej niedrożności 
tych narządów z powodu obrzęku i zamknięcia światła przewo-
du np. oskrzela, tętnice i żyły wieńcowe, przewody wyprowa-
dzające mleczne, przewody żółciowe wątrobowe, trzustkowe, 
tarczycowe czy moczowody.

Sterowanie pracy mikroorganizmów odbywa się przez mózg. 
Nie pracują one przeciwko nam, ale przez miliony lat ewolucji 
zostały dostosowane, aby nam pomóc. Jeśli w miejscu stanu 
zapalnego pojawiają się zarazki, medycyna wnioskuje, że to wła-
śnie te zarazki odpowiadają za tenże stan zapalny. Ale czy straż 
pożarna, która pojawia się w wypadku pożaru jest sprawcą tego 
pożaru? No raczej nie. Oni przyjeżdżają z wyposażeniem i sprzę-
tem pozwalającym ugasić pożar. Nasze pójście do lekarza po 
antybiotyk, żeby zwalczyć grzybicę, ropnie i stany zapalne bak-
teryjne bądź wirusowe, jest równoznaczne z wynajęciem płat-
nych zabójców, żeby likwidowali strażaków przyjeżdżających 
ratować płonące ludzkie mienie.

PIĄTE PRAWO NATURY 
mówi o sensowności biologicznej każdej „choroby”

Każda	„choroba”	jest	 
SENSOWNYM	BIOLOGICZNYM	 
SPECJALNYM	PROGRAMEM	 
RATUNKOWYM	NATURY

I to jest właśnie kwintesencja – jeśli dowiesz się dlaczego twoja 
podświadomość potrzebuje specjalnego programu ratunko-
wego – w tym właśnie momencie przestanie być on potrzeb-
ny i zacznie się proces naprawy. A ten „straszny i przerażający 
rak”, z którym „trzeba walczyć wszystkimi siłami i nie poddawać 
się” po prostu odwróci się na swojej „raczej pięcie” i jak sam 
przyszedł, tak sam odejdzie. Może cię uszczypnie lekko przed 
absolutnie całkowitym zniknięciem i może zostanie lekki znak, 
ale nic więcej. ■
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PROSTE TESTY 
SPRAWDZAJĄCE 
PAMIĘĆ I SPRAWNOŚĆ 
RUCHOWĄ

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman

W Polsce, podobnie jak i w innych krajach, rośnie liczba 
osób cierpiących na choroby Alzheimera, Parkinsona oraz 
inne dolegliwości typowe dla osób starszych. Na świecie 
coraz większą uwagę przywiązuje się do profilaktyki, badań 
przesiewowych i działań na wczesnym etapie występowania 
u pacjentów zmian degeneracyjnych. U nas niestety medycy-
na wkracza dopiero na bardzo zaawansowanym etapie cho-
roby. Jak wykazały kontrole Najwyższej Izby Kontroli (m.in. 
w raporcie z 2015 roku dotyczącym opieki medycznej nad 
osobami w wieku podeszłym) tylko ok. 3% lekarzy rodzinnych 
ocenia  podczas wizyt kontrolnych pamięć swoich pacjentów 
po 60. roku życia. Trudno też otrzymać skierowanie na spe-
cjalistyczne badania np. rezonans magnetyczny, który po-
maga zaobserwować nieprawidłowe zmiany w mózgu osób 
badanych.

Grupa polskich lekarzy, m.in. geriatrów, neurologów i psy-
chologów  postanowiła więc opracować proste badania do-
tyczące sprawności pamięci i ruchowej. 

Badania te – to krótkie, proste testy, możliwe do wykona-
nia w kilka minut – wykorzystują nowe technologiew postaci 
tabletu  systemem Android.

Specjaliści-pasjonaci z Fundacji Pamięć i Pomoc im. Edmun-
da Gryglewicza, Politechniki Śląskiej oraz EMC Silesia sp. 
z o.o. (Szpital Geriatryczny w Katowicach) stworzyli wspólnie 
projekt pt. Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna. Reali-
zują go dzięki współfinansowaniu przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju  w ramach programu Innowacje Społeczne. 
Opracowane w ramach projektu badania mają za zadanie 
ocenę obecności chorób neurodegeneracyjnych (bądź ich 
wykluczenie) występujących u osób  starszych. Kierownikiem 
projektu jest dr n. med. Jarosław Derejczyk – znakomity ge-
riatra, przez wiele lat dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. 
Jana Pawła II w Katowicach. 

Testy są nową innowacyjną usługą, do-
stępną bezpłatnie dla każdego, kto chce 
je przeprowadzić na osobie bliskiej lub 
sobie. Trzeba jednak pamiętać, że wynik 
badania nie jest równoznaczny z diagnozą. 
W przypadku nieprawidłowych wyników 
jest jednak pierwszą wskazówką, sygnałem 
ostrzegawczym, że u osoby poddającej się 
badaniu występują jakieś nieprawidłowości 
w funkcjach poznawczych lub ruchowych. 
Kolejnym krokiem powinna być wówczas 
wizyta u specjalisty i stałe monitorowanie 
ewentualnych zmian.

Co	powinno	nas	skłonić	do	
przeprowadzenia	badań?

Wpływ wieku na pogarszanie się kon-
kretnych funkcji poznawczych w naszym organizmie jest bar-
dzo niejednorodny. W dużym stopniu zależy od czynników 
genetycznych, a także wykształcenia, wykonywanej pracy, 
aktywności fizycznej i umysłowej. Każdy ma więc swój in-
dywidualny i charakterystyczny dla siebie profil deficytów 
wynikających z naturalnych zmian zachodzących z upływem 
czasu w organizmie. Po opracowane testy warto sięgnąć po 
55 roku życia lub wtedy, gdy obserwujemy u siebie (lub bli-
skiej osoby) problemy z pamięcią (zapominanie o wizycie le-
karskiej, wzięciu leków, słów podczas rozmowy, numeru PIN, 
adresu...),  zmianę zachowania (większą drażliwość, smutek, 
agresję), a także kiedy po 65 roku życia obserwujemy zmniej-
szenie sprawności ruchowej: wolniejsze ruchy, w tym chód, 
częstsze potykanie się lub przewracanie. 

Jak	to	się	robi	w	praktyce?

Potrzebny nam będzie tablet z systemem Android w wersji 
5.0. lub wyższej oraz ekranem o przekątnej co najmniej 10 
cali. Aplikację do przeprowadzenia testu pobiera się ze stro-
ny https://testysenioralne.pl

Na stronie znajdują się też krótkie filmiki pokazujące, jak 
działa badanie, oraz dokładny opis poszczególnych testów.

Kiedy mamy już pobraną aplikację, przygotowujemy kart-
kę papieru lub kartonik, którym podzielimy nasz ekran na 
pół. Badanie należy przeprowadzić w cichym spokojnym po-
mieszczeniu, kładąc tablet lub telefon na stole.

Najpierw przeprowadzamy test próbny, a następnie test 
właściwy, który potrwa kilka minut.

Możemy przeprowadzić dwa różne testy wskazujące na 
inne problemy. 

dr Jarosław Derejczyk (przy mikrofonie) mówi o testach podczas 
konferencji  Alzheimer w rodzinie.
Konferencja odbyła się w Warszawie, w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich we wrześniu 2018
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1.	TEST	PAMIĘCI	-	
dla	osób	w	wieku	powyżej	55	lat

Badanie ocenia sprawność pamięci. Przeznaczone 
jest dla osób, u których zaobserwowano trudności  
z zapamiętywaniem nowych informacji lub z przypo-
minaniem sobie znanych słów. Takie objawy mogą 
wynikać ze stresu, przemęczenia lub wskazywać na 
rozwój choroby. 

Test pamięci opiera się na teście przesiewowym 
Mini COG powszechnie stosowanym od 2000 roku 
w diagnostyce geriatrycznej.

Test trwa kilka minut. Polega na zapamiętaniu  
3 słów, zrobieniu rysunku i powtórzeniu nauczonych 
uprzednio słów. Instrukcje są wyraźnie podawane 
przez głos w tablecie. Z jego pomocą można zba-
dać zdolność zapamiętywania, uwagę, przypomina-
nie bezpośrednie i odroczone, sprawność werbalną, 
funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz wykonawcze,  
a więc parametry opisujące nasze zdolności po-
znawcze i funkcjonowanie pamięci.

Jak	interpretować	wynik? 

Badanie ma charakter przesiewowy (sprawdza-
jący, czy nie występują jakieś nieprawidłowości,  
i mające wskazać, czy dana osoba nie wymaga ob-
serwacji i szerszej diagnostyki). Większość osób 
uzyskuje w tym badaniu wynik pozytywny, tzn. jest 
w stanie powtórzyć wskazane słowa przed i po wy-
konaniu zadania rysunkowego, bez ich zapisywania 
lub podpowiedzi osób z otoczenia, a samo zadanie 
rysunkowe jest wykonane poprawnie. Wynik nega-
tywny, czyli niepoprawne wykonanie zadania ry-
sunkowego oraz niezapamiętanie podanych słów, 
należy potraktować jako wskazówkę do dalszej dia-
gnostyki w placówce medycznej. Sam fakt wyko-
nania zadania niepoprawnie jest jedynie sygnałem 
ostrzegawczym. Dopiero szczegółowa identyfikacja 
przyczyn niepoprawnego wykonania zadanych po-
leceń może właściwie ukierunkować diagnozę. 

3.	TEST	PODCZAS	ROZMOWY	 
Z	PSYCHOLOGIEM

Osoby, które nie mogą lub nie chcą skorzystać z aplika-
cji i przeprowadzić testu pamięci za pomocą tabletu, mogą 
skorzystać z anonimowej rozmowy z psychologiem, która 
będzie równocześnie badaniem pamięci z wykorzystaniem  
tzw. Zdalnej Oceny Pamięci.  Ta usługa jest już jednak płat-
na. Rozmowę umawia się wcześniej, trwa ona do 30 minut. 
Badanie jest zakończone podaniem wyniku wraz z krótką in-
terpretacją. ■

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się  
z ekspertami Geriatrycznej Platformy Telediagnostycznej:  
kom (+48) 799 940 760 w godz. 9.00-13.00
e-mail: info@testysenioralne.pl 

2.	TEST	SPRAWNOŚCI	RUCHOWEJ	-		
dla	osób	powyżej	65	roku	życia

Test ocenia sprawność motoryczną osoby badanej w opar-
ciu o analizę ruchu dłoni. Jego przeprowadzenie zaleca się 
u osób, u których zaobserwowano spowolnienie ruchowe, 
drżenie rąk, a także apatię i skłonność do upadków. Badanie 
wykonuje się samodzielnie, w pozycji siedzącej, bez koniecz-
ności zmiany pozycji w trakcie badania. Nie wymaga więc ono 
przebierania się w strój sportowy ani wykonywania ćwiczeń 
fizycznych. Podczas badania wskazana jest obecność drugiej 
osoby. Sam test polega na jak najszybszym, naprzemiennym 
dotykaniu palcem wskazującym dominującej ręki pomarań-
czowych punktów (kropek) pojawiających się na tablecie. 
Ważne jest, by rękę przenieść ponad przeszkodą (wykonaną 
z papieru lub kartonu, według zamieszczonej na stronie in-
strukcji). Osoba testowana ma także za zadanie zaznaczenie 
odpowiedzi na trzy wyświetlone pytania.

Test ten jest autorską wersją 
tradycyjnych badań sprawno-
ściowych często wykorzysty-
wanych w geriatrii, neurologii 
i rehabilitacji, przystosowaną 
do warunków telemedycznych. 

Jak	interpretować	
wynik? 

Badanie ma charakter prze-
siewowy. Wynik badania okre-
ślony jest liczbą punktów mó-
wiących o liczbie poprawnych 
ruchów dłoni w zadanym cza-
sie. Połączenie tego parame-
tru z odpowiedziami na zadane 
po badaniu pytania umożliwia 
analizę i określenie, czy wyka-
zana podczas testu sprawność 
jest właściwa dla wieku osoby 
wykonującej badanie lub czy 
pojawiły się nieprawidłowości 
charakterystyczne dla osób 
szczególnie zagrożonych tzw. 
zespołem słabości (krucho-
ścią). 

W przypadku wyniku 
wykraczającego poza nor-
mę, celowa jest szczegóło-
wa diagnostyka sprawno-
ści ruchowej w placówce 
medycznej, która pozwoli 
zidentyfikować przyczyny 
obserwowanego zaburze-
nia funkcji ruchu.

Oba testy można wykonać 
osobno lub jeden po drugim. 

Autorka (w  białej bluzce) wykonuje 
test ruchowy

Praca, np. uprawa ogródka zapewnia 
seniorowi zdrowy ruch
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Wiersz: Monika Mularska-Kucharek

Walentynki nie są oznaką amerykanizacji Europy! 
Zapewniam! Ci, którzy uważają, że to święto sztucz-
ne i komercyjne, powinni wiedzieć, że walentynki 
mają bardzo długą historię i tradycję ... sięgającą 
już czasów starożytnego Rzymu. 

Na obszarze współczesnych Włoch 14 lutego obchodzono 
wigilię uroczystości Lupercaliów, czyli święta ku czci Fauna. 
Był to mityczny bóg płodności i obfitości. Z tego też okresu 
pochodzą pierwsze liściki miłosne. Zwyczaj nakazywał, aby 
dziewczęta przed Lupercaliami papieru zapisywały swoje 
imiona na skrawkach papieru, które następnie losowane były 
przez kawalerów. Utworzone w ten sposób pary, spędzały ze 
sobą całą uroczystość. Często dziewczęta poza wpisaniem 
swojego imienia, dodawały na karteczkach również wierszyki 
miłosne.

W średniowieczu Kościół stanowczo sprzeciwił się tym 
praktykom. Jednak pomimo usilnych prób wykorzenienia ob-

chodów Lupercaliów, nie udało się Kościołowi powstrzymać 
wiernych przed ufnością w magiczną moc tego dnia... Dlate-
go też prawdopodobnie jeden z papieży ustanowił patronem 
tego dnia św. Walentego – męczennika, z którym związana 
jest następująca legenda:

Biskup Walenty, żyjący w III w n.e., łamiąc nakazy cesarza 
Klaudiusza II Gockiego, udzielał ślubów legionistom rzym-
skim. Za te praktyki został skazany na karę lochów. Tam zako-
chał się w niewidomej córce strażnika, która za sprawą jego 
uczucia odzyskała wzrok. Cesarz Klaudiusz, dowiedziawszy 
się o tym związku, nakazał natychmiast ściąć Walentego. Ten 
w przeddzień egzekucji napisał do ukochanej miłosny list, 
podpisując go „Twój Walenty”. 

Od tej pory imię i nazwisko autora na kartkach do sympatii 
zastępowane było i jest tym właśnie zwrotem.

W Polsce walentynki obchodzi się od początku lat 90.  
XX w. I od samego początku święto to ma zarówno zago-
rzałych przeciwników, jak i zwolenników. Pomijając komer-
cjalizację tego, jak i każdej w obecnych czasach, uroczysto-
ści – walentynki mogą być czasem okazją do uśmiechu oraz 
ocieplenia stosunków. Być świętem radosnym i optymistycz-
nym. I dobrym do napisania wiersza...i może nawet do stwo-
rzenia własnej kartki... Wszystko w naszych rękach, głowach 
i...oczywiście sercach!

PO	PROSTU

Wiersz: Karolina Nowakowska 

Tekst: Bianca-Beata Kotoro 
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Tekst: Bianca-Beata Kotoro 

• William Szekspir wspomina dzień św. Walentego nie 
w Romeo i Julii, a w Hamlecie. 

• W XIX wieku Anglicy masowo wysyłali sobie kartki 
walentynkowe.

• Najstarsza kartka walentynkowa powstała w Anglii w 
XVI wieku i napisał ją Karol Orleański do swojej żony. 
Miłosny list z wierszem wysłał z Tower w Londynie, 
gdzie był więziony przez 25 lat.

CIEKAWOSTKI:

Walentynki w Czechach obchodzi się dwa razy w roku – 
14 lutego i 1 maja. W tych dniach oblężenie przeżywa most 
Karola w Pradze, będący kultowym miejscem zakochanych. 
Aby miłość przetrwała, trzeba koniecznie zawiesić na nim 
kłódkę.

 W Japonii to panie obdarowują słodyczami panów i to 
nie tylko swoich ukochanych − podarunki wręczają również 
znajomym i żonatym mężczyznom. Aby odróżnić intencje ko-
biety, czekoladki podzielono na giri-chok, czyli dla kolegów, 
i honmei-choko − dla ukochanego.

Bogactwo
Bogactwo to NIE miliony na kontach,Chodzenie w markowych ciuchach.To nie super wypasione auto,I nie wygrana szóstka w Lotto!Bogactwo to nie MIEĆ, a BYĆ!Być z kimś, kto czułością umie okryć,Przytuli, pocieszy, dobre słowo powie,A miłość czuć nie tylko w jego mowie,A w gestach, czynach i zachowaniach,Nie wspominając o miłych doznaniach!To uśmiech o poranku i całus na dobranoc,To serdeczny uścisk , z którego płynie moc,I wiara, że jest ktoś, komu zaufać możnaI jeszcze to, że jesteś dla niego ważna!Kto dla ciebie wiele gotów zrobić,Dla kogo warto zasnąć i wcześniej się obudzić,Z kim można się kłócić i godzić, za dnia i w nocy,Kto nigdy nie odmówi ci pomocy!Kogo kochasz całym sercem, a on kocha ciebie,I liczyć możecie na siebie w każdej potrzebie! 

O takie bogactwo warto zabiegać!Doglądać, chronić, chuchać i dmuchać!A o miłości, którą obok mamy, i o tym kimś, kogo bardzo kochamy,Nie tylko w święto zakochanych – pamiętamy,Ale PO PROSTU na co dzień bardzo dbamy!                 
M. Mularska-Kucharek

Miłość...

O Miłości rozprawiamy:

Że jej mało, że jej brak.

Że co się z Miłością stało?

Że szukamy jej wciąż tak.

Myślę, że się przestraszyła,

Że prawdziwej nie chce nikt,

I się szybko ulotniła,

Zamykając ciężkie drzwi.

Nagle w lutym – czternastego

Nikt nie gniewa na nią się.

Wszyscy serca przytulają, 

Mówiąc, że to piękne jest. 

Miłość to nie czekoladki.

Nawet nie brylantów garść.

Codzienności nosi łatki.

Powie z kim te konie kraść.

I pisana jest każdemu,

Kto pokorę w sobie ma.

I nie tylko w Walentego.

Czcijmy ją każdego dnia!

  
K. Nowakowska 
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9
1 grudnia  
3 grudnia  
4 grudnia
5 grudnia 
6 grudnia  

10 grudnia  
13 grudnia  
17 grudnia  
18 grudnia  
21 grudnia  
22 grudnia  
24 grudnia  
25 grudnia  
26 grudnia  
28 grudnia   
31 grudnia  

GRUDZIEŃ 2018

2 lutego  
3 lutego  
8 lutego  

11 lutego  
14 lutego
15 lutego  
20 lutego
21 lutego
23 lutego
28 lutego    

1 stycznia  
1 stycznia 
6 stycznia  

11 stycznia  
17 stycznia  

21 stycznia  
22 stycznia  
24 stycznia  
26 stycznia  
27 stycznia  
28 stycznia  

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

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

(wtorek) 
(wtorek) 
(niedziela) 
(piątek) 
(czwartek) 

(poniedziałek) 
(wtorek) 
(czwartek) 
(sobota) 
(niedziela) 
(poniedziałek)

10
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
Święto Służby Więziennej
Światowy Dzień Chorych
Dzień Zakochanych (walentynki)
Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
Tłusty czwartek

Nowy Rok, 
Światowy Dzień Pokoju
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
Dzień Wegetarian
Dzień Dialogu z Judaizmem (obchodzony przez 
Kościół Katolicki)
Dzień Babci
Dzień Dziadka
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Światowy Dzień Transplantacji
Dzień Dialogu z Islamem
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko 
Wojnie Nuklearnej

STYCZEŃ 2019

11
LUTY 2019

Światowy Dzień Walki z AIDS
Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych
Barbórka 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Dzień św. Mikołaja
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci
Dzień bez Przekleństw
Międzynarodowy Dzień Emigrantów
Początek astronomicznej zimy – najkrótszy dzień roku
Światowy Dzień Wody
Wigilia Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
Międzynarodowy Dzień Pocałunku
Sylwester
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CHORY...
Nigdy go nie zrozumiemy,
Bo zrozumieć nie ma jak,
gdy to jego, a nie nasz świat
nagle stanął – idzie wspak.

Najpierw strach, rozpaczy demon,
chce go w szpony porwać swe,
By po chwili w śmiechu ręce
oddać - niechaj łudzi się.

Na nic nasze pocieszenia,
Na nic łzy i ciszy krzyk.
Nie ma czasu do stracenia.
Lepiej cieszyć się i być.

On chce tylko zrozumienia,
że rozmawiać nie chce dziś.
Nie smutnego biadolenia...
Jasne, że jest lepiej żyć!

Bądźmy mądrzy, delikatni.
Sercem lepiej słucha się.
Zwłaszcza gdy on nic nie mówi,
A uśmiecha tylko się.

Chory nie chce twej litości.
Na nic mu twe smutne łzy.
Książkę przynieś o miłości, 
Jeszcze lepiej bądź nią ty.

Normalnego dnia daj cząstkę,
by miał siłę wrócić tu,
Kiedy znowu ujrzy wiosnę
Miast zimowych białych pól.

Zanim jednak ta najgorsza
postanowi przysiąść się.
Żyjmy tak, by złej chorobie
Głośno móc powiedzieć NIE!

BABCIA...
Ukochana. Wyjątkowa.
Nigdy jej nie boli głowa
I choć lata swoje ma,
Dużo żywsza jest niż ja.

Zawsze ciepła i radosna -
W jej uśmiechu zawsze wiosna!
Daje mi swój cenny czas,
Z nią nie straszny nawet las.

Z nią potwory też nie straszne - 
Głaszcze mnie - póki nie zasnę.
Serce swe na dłoni da.
Nikt nie kocha jej jak ja.

Babcia jest mym przyjacielem.
Od niej uczę się tak wiele - 
Co na świecie dobre, złe...
Kiedy można mówić NIE.

Babcia to ta starsza mama.
Niby inna, a ta sama.
Bez niej smutny byłby świat.
Chcę, by żyła tysiąc lat!

SYLWESTER...
Sylwestrowa noc nadchodzi.
Najważniejsza w roku noc,
której nie wypada spędzić 
otulonym w ciepły koc.

Towarzystwa duszą każdy 
z nas powinien dzisiaj być.
Towarzystwu opowiadać
jak u niego pięknie żyć.

A wystarczy o północy
w najpiękniejszą spojrzeć twarz –
Tego, z kim śniadania jadasz,
Komu ufasz, kochasz, znasz.

Zwykła kartka z kalendarza
Siłę wręcz magiczną ma.
Jednak nigdy ona sama
nie naprawi życia nam.

Wiersze: Monika Mularska-Kucharek
Wiersze: Karolina Nowakowska 

WYJĄTKOWY ŚWIĄTECZNY CZAS...
Zanim ogarnie nas magia świąt i to co nieistotne odłożymy na bok,
I zanim usiądziemy przy stole i pierwszą gwiazdę wypatrzy wzrok,
I jeszcze przed tym, gdy wspólnie połamiemy się opłatkiem,
Odpuśćmy sobie  wzajemnie winy i urazy z dobrym skutkiem.
 
Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas, co zmienia wiele w nas,
I może niech w relacjach  będzie inaczej niż było dotychczas,
To nie zawsze łatwe, a czasem trudne i wręcz niemożliwe,
Ale z pewnością trzymanie urazy – jest dla nas mocno szkodliwe.  
 
Ileż w nas czasem żalu do naszych bliskich, przyjaciół, rodziny,
Zaciskamy zęby i szczęścia, radości, spokoju sobie życzymy,
A gdy tylko pryśnie czar i uleci magia świąt Bożego Narodzenia,
To nagle żadnego dla nas znaczenia nie mają składane  życzenia.
 
A może tym razem niech będzie inaczej i niech ten czas uzdrowi nas.
Przebaczyć nie znaczy zapomnieć, a odrzucić urazy i przełamać impas,
Warto w trosce o siebie i swoje zdrowie psychiczne tak do tego podejść.
I odpuścić dla siebie, by lepiej żyć i przyjemniejszą drogą przez życie iść.
 
Więc gdy pyta pani, czy mu wybaczyć, a ja lekko się uśmiecham,
To właśnie dlatego, że na pani twierdzącą odpowiedź z nadzieją czekam,
I gdy pan się zastanawia, i potwierdzenia w osobie terapeuty szuka,
To ja się zgadzam, że wybaczyć nie tylko na Święta – to nie lada sztuka.

NIE DAJ SIĘ RAKOWI...
Patrzysz wokół z przerażeniem,
Pytasz siebie ze zdziwieniem.
Czy tak  jest, czy to prawda?
Czy  choroba tak nagle dopada?
 
A gdy zewsząd kiepskie wieści
Tobie w głowie się nie mieści,
Że ktoś, kto pełen życia był
Latami z okrutną chorobą żył!
 
I trudno się dziwić, to prawda
Że rak tak nagle dopada,
I to oczywiste, że rodzi się złość,
Że odchodzi przez niego ktoś!
 
I choć człowiek słusznie się buntuje,
A w złości prawdy nie przyjmuje!
To ja w imię życia zachęcam i proszę,
I o czujność błagalne modły zanoszę!
 
Bądźmy rozważni i o zdrowie dbajmy.
Swoje ciało regularnie badajmy!
Profilaktyka to najlepsza taktyka,
Dzięki niej rak człowieka nie tyka!

DZIADEK
Trudno oprzeć się wrażeniu,
Że straciło na znaczeniu
Coś co wieki święte było
I przez lata się liczyło!
 
I choć mniej się świętowało
To szacunkiem obdarzało!
Nic kalendarz miał do tego,
A stosunek młodszego do starszego!
 
Słowo Dziadek wiele znaczyło,
A i poważania więcej było!
Te mądrości, dobre rady,
By nie szukać choćby zwady.
 
I choć dziś powszechny kult młodości,
I więcej u młodych świadomości,
To niech powszechna będzie zasada:
Szacunek dla wieku – bo tak wypada!
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FELIETON

Tekst: Agata Passent

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

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

IMIĘ

ULICA

E-MAIL

NAZWISKO

NR	DOMU

NR	TELEFONU

NR	MIESZKANIA 	KOD	POCZTOWY 	MIEJSCOWOŚĆ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. K. Dickensa 27 lok. 27, 02-382 Warszawa (dalej Fundacja) moich da-
nych osobowych podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o działaniach 
podejmowanych przez Fundację) i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informacyjnych. 
Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią 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 iich poprawiania i usunięcia. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

ZAMÓW	PRENUMERATĘ

Data	i	czytelny	podpis

..............................................................

Jedni chodzą spać z kurami, a drudzy z internetami. Czy 
w świecie, w którym wielu z nas usypia ze smartfonem w ręku 
lub tabletem na kolanach, używamy jeszcze tego powiedzonka 
o kurach? Czy wiemy, co ono oznacza? Niedawno mój znajomy 
narzekał, że jego syn nie odróżnia kalafiora od brokuła, a wa-
rzywa widuje tylko w sklepach – prawdziwej warzywnej grządki 
nigdy nie widział. Zapewne wydaje mu się, iż kalafiory rosną 
na drzewach, a kartofle, razem z pomidorami, wiszą na krza-
kach w szklarni.  Zwyczaje kur są mu pewnie zupełnie nieznane.  
Jedyne kury, które widział, to tylko te kręcące się na rożnie. 

Kura 
optymizm
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Nie jestem rannym ptaszkiem, rozśpiewanym koli-
brem, a raczej kolibrzycą, która już o piątej rano ko-
lorowa od mejkapu lata po świecie. Ale kurą jestem.  
Nie spędzam wieczorów i nocy w internetach. Wkrótce 
po zmierzchu dopada mnie ziewanie. Podpierając się 
kubkami herbaty z miodem (udaję, że to zdrowsze niż 
kawa z cukrem), brnę do kolacji, po której wykazuję 
się heroicznym wręcz wysiłkiem, upychając dzieci do 
snu.  Gdy te zwlekają z zasypianiem, wymyślając coraz 
dziwniejsze powody, by nie spać – zgubiona szczotka 
do zębów, nagłe poszukiwanie podręcznika do histo-
rii, pilna rozmowa z kolegą na fejstamie o nowej edycji 
jakiejś gry, tracę cierpliwość i upycham je do łóżek me-
todą siłową – dociskami rękami ten nadbagaż do wa-
lizy.  Teoretycznie robię to z troski o ich dobro – rano 
muszą wstać do szkoły, ale tak naprawdę jestem kurą, która po 
zmierzchu kieruje się do kurnika. Dopada mnie kurza ślepota, 
ciemność widzę, ciemność, a oczy same mi się zamykają. Po 
całym dniu pracy i zajmowania się rodziną padam na dziób jak 
kura. Czasem zdążę przeczytać kilka stron powieści, a smart-
fon biorę do ręki tylko po to, by nastawić budzik. Zasypiając, 
myślę, że choć kładę się wcześnie, to i tak będzie mi trudno 
wstać z kurami.

Gdy zimą rano mózg i ciało przeszywa znienawidzony dźwięk 
budzika, a za oknem ze smołowatej ciemni machają do mnie 
bezlistne anorektyczne badyle zwane drzewami, zaprawdę 
instynkt podpowiada mi, aby schować się z powrotem pod 
kołdrę. Już nawet Desdemoną chce mi się być – sama przydu-
szam się poduszką, spod której nie chce mi się wychylać nosa. 
Staram się tak organizować życie, by spać siedem, a zimą na-
wet osiem godzin dziennie, i zaprawdę mało obchodzą mnie 
anegdoty o tym, że Margaret Thatcher sypiała cztery godziny 
na dobę. Zresztą dobrze wiemy, ilu przez te jej pomysły ucier-
piało górników.

Przerażają mnie dane 
o tym, że coraz większa 
liczba dzieci (!) i dorosłych 
cierpi na bezsenność. Już 
żarówki powodowały to, 
że dzień nam się wydłużał, 
ale ekrany pełne haczyków 
szarpiących za naszą uwa-
gę zabijają nas w tempie 
sprinterskim. Kolejny fajny 
youtuber zamieścił śmiesz-
ny filmik, posłanka kretynka 
zaćwierkała obraźliwy tłit, 
giełda w Stanach wysyła nie-

pokojące sygnały, koleżanki właśnie grają w coś online, więc 
i ja dołączę, a tak w ogóle to kto powiedział, że serial trzeba 
oglądać po bożemu – może od razu cztery odcinki odpalę, 
próbując zasnąć.  A liga piłkarska – klubów na pęczki, zawsze 
ktoś gra. A koszykówka? Fani koszykówki potrafią nie spać do 
czwartej rano, oglądając jak dwumetrowe posągi o stopach 
w rozmiarze 49 wsadzają piłkę do kosza, który wg mnie już 
dawno powinien być zawieszony co najmniej pół metra wyżej. 

Wiemy, iż Szekspir napisał słynny wers: For some must 
watch, while some must sleep (Ktoś nie śpi, aby spać mógł 
ktoś) ale chyba nie chodziło mu o to, że mamy skazać się  
na katatoniczne wlepianie w ekran naszych umęczonych oczu. 
Kto na własne życzenie codziennie zarywa noce, ten próbuje 
wstrzymać obroty Ziemi. To może być dużo trudniejsze niż wy-
gaszenie wszystkich domowych ekranów o sensownej porze. 
Lepiej unikać ekranów niż leczyć efekty bezsenności w szpitalu 
psychiatrycznym. O faszerowaniu się pigułkami na problemy 
ze snem nawet nie myślę. Kury swój rozum mają, więc ekranów 
nie nadużywają. ■
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