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B-BK: Pójść na grzybobranie.
AF: I nie zapomnieć koszyka!
B- BK: Zrobić kolorowy bukiet z liści.
AF: Upiec szarlotkę i chleb.
B-BK: Wypić gorącą czekoladę
z laską cynamonu.
AF: Ogrzać się przy ognisku.
B-BK: Kupić nowe kolorowe kalosze!
AF: Całować się w deszczu.
B-BK: Skakać po kałużach.
AF: Na boska lub w tych nowych kaloszach.
B-BK: Iść na poranny spacer we mgle.
AF: I pooddychać jesiennym powietrzem.
B- BK: Pójść na imprezę z dynią w roli głównej.
AF: Lub zorganizować samemu!
B-BK: A Państwo, co dopiszą do tej
jesiennej listy...?
AF: Opiszcie to w listach do nas...

Re

Jesienna lista,
(nie)obowiązkowa
do zrealizowania:

da

k to r

j
Na czelne

Po

Pr

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

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

Agnieszka Fiedorowicz

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

Maja Jaszewska

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

Karolina Nowakowska

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

dr hab. inż. Anna Harton

Adiunkt w Katedrze Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, członek
Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Autor ponad 70 artykułów naukowych,promotor i recenzent ponad 100 prac
dyplomowych. Autor, współautor i konsultant wielu tekstów popularno-naukowych i popularnych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki. Na co dzień nauczyciel akademicki
i pracownik Poradni Dietetycznej działającej przy SGGW w Warszawie. Wielbicielka twórczości malarskiej Van Gogha, nie stroniąca też od koncepcji Salvadora Dalego.

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

Agata Passent

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

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny
Duszą i ciałem związany z Bydgoszczą. Tam się urodził i wychował, szlifował wiedzę medyczną na tamtejszej Akademii
Medycznej i tam od lat leczy. Specjalista w dziedzinie chirurgii, pracuje w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej CM
UMK. Równie pewnie co skalpel trzyma w dłoni pióro i z niezwykłą lekkością przybliża trudne sprawy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze stomikami już od ponad 30 lat.

Michał Olszański
Dziennikarz telewizyjny i radiowy. Z wykształcenia pedagog po
studiach w Instytucie Profilaktyki Społecznej i na wydziale Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Były dyrektor Ośrodka Socjoterapii i Programu III Polskiego Radia. Obecnie nadal
pracujący w Trójce, gdzie prowadzi audycje sportowe „Trzecia
strona medalu” oraz piątkową „Godzinę prawdy”. Współpracuje
równolegle z TVP2, gdzie jest gospodarzem „Magazynu Ekspresu Reporterów”. Przez ponad 10 lat prowadził poranny program
„Pytanie na śniadanie”. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr
Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Me-dycznym oraz psychodietetyki Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, właścicielka studia dietetyki. Ekspert wielu
programów telewizyjnych i radiowych. Propagatorka ruchu
slow food z nadmiarem energii, którą wykorzystuje na tworzenie nowych przepisów, edukację innych i pracę w teatrze.
Autorka dziewięciu książek, w tym „Odżywianie dzieci mądre i zdrowe” oraz „Gotujemy pełną parą”.
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BIO PISZĄCYCH
Hanna Fidusiewicz
Absolwentka AWF-u w Warszawie i Podyplomowych Studiów
Menedżera Sportu. Reprezentantka Polski, członek kadry narodowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła aerobic
do Polski. Trenerka gimnastyki sportowej. Instruktorka rekreacji
ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjnego TVP2 Akademia Zdrowia, książek Aerobik, Bądź Kotem, czyli stretching.
Autorka programu ćwiczeń 50 plus. Posiada międzynarodowe
certyfikaty Nike Elite Poland Instructor, Step Reebok Instructor,
Aerobic Instructor World Class Fitness Education, Train The
Trainers.

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

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

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

Dominik Haak
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Psycholog specjalizujący się w seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych, w procesie certyfikacji na seksuologa klinicznego w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w procesie
kształcenia na psychoterapeutę psychodynamicznego. W swojej pracy klinicznej skupia się głównie na osobach z mniejszości
seksualnych, specjalizuje się w pomocy dla osób transpłciowych. Autor licznych artykułów z zakresu seksuologii, szkoleń
i warsztatów w tym zakresie.

Renata Greń

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

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

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

dr n. beh. Julia Kołodko
Doradca w obszarach nauk behawioralnych. Otrzymała doktorat z ekonomii behawioralnej z Warwick Business School,
gdzie była stypendystką The Behavioural Insights Team oraz
brytyjskiego Economic and Social Research Council. Prowadziła badania we współpracy z rządem brytyjskim. Przez 10 lat
pracowała w marketingu w Polsce i we Włoszech, w sektorach
telekomunikacyjnym, bankowym i mediowym. Posiada certyfikat Professional Diploma in Marketing. Jest certyfikowanym
coachem ICF i Bulletpr–of Training Institute oraz nauczycielem
jogi.
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Marcin Juwa
Właściciel pierwszej w Polsce kancelarii śledczej łączącej usługi zawodowych śledczych i adwokatów. Prawnik, kryminalistyk
oraz pedagog. Doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie na
wydziale prawa. Autor wielu publikacji z zakresu więziennictwa,
wykładowca akademicki oraz prelegent. Pomysłodawca projektu
kształcenia skazanych na poziomie studiów w polskich zakładach
karnych.

BIO PISZĄCYCH
Grzegorz Kotoro

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

Magdalena Makarewicz

Archeolog-historyk, krytyk ubioru i dziennikarz mody. Badaczka antropologii i etnografii stroju. Wieloletnia redaktor prowadząca Fashion Magazine, oraz redaktor naczelna magazynu
dla studentów „Positiff”. Stylistka współpracująca z m.in z TV
Polsat, TVN, TVP oraz wieloma czasopismami kolorowymi –
m.in „Viva”, „Gala”. Współautorka publikacji Doroty Wellman –
„ I ja nie mogę być stylistką.” Szkoleniowiec wizerunku. Od 2017
roku twórca marki Jasmin projektującej unikatowe hafty ręczne,
w których hippiczne motywy przeplatają się z tematyka fantasy
oraz ornamentami roślinnymi.

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka
ponad pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsiębiorczości, kapitale społecznym. Redaktorka serii „Gerontologia” przy Wydawnictwie Łódzkim. W swojej pracy terapeutycznej i trenerskiej z oddaniem i zaangażowaniem
stara się poprawić jakość życia osób poszukujących pomocy, tak aby było ono dla nich źródłem radości i spełnienia. Prywatnie pełni dwie ważne role, żony i mamy.

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

Diana Pieniążek

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

Dorota Marta Pędzieszczak

Polonista, pedagog i arteterapeuta. Obecnie prowadzi
szkolenia dla dorosłych z baśnioterapii, bajkoterapii oraz
terapeutycznych zajęć plastycznych. Pasjonuje się psychologią, sztuką, a także pisaniem opowieści psychoedukacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Magda Rodak

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

Joanna Troszczyńska-Reyman

lek. med. Anna Rybarczyk

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

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

Iwonna Widzyńska-Gołacka
Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, jak
i komplementarnym, poprawianiu urody, smacznej i oryginalnej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze znanymi osobami,
przygotowując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje, talent,
poczucie humoru. Ale przede wszystkim lubi spędzać czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!
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Wywiad z Robertem El Gendy
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
Zdjęcia: Joanna Barchetto i Waldemar Kompala

Przystojny ekonomista z Olsztyna, który ziścił swoje marzenie o pracy w mediach dzięki tembrowi głosu, niepokornej osobowość i „diablikom” w oczach. Miłośnikom sportów przedstawiać go nie trzeba,
bo nieraz relacjonował dla TVP rozgrywki koszykarskie NBA czy Rajd Dakar, a od dwóch lat zasilił ekipę
„Pytania na śniadanie” w TVP2. Optymistyczny, uśmiechnięty, z ciętą ripostą – ten wspaniały dziennikarz to Robert Sharif El Gendy, w którego żyłach płynie polsko-egipska krew. Ma trzech wspaniałych
synów, z których jest bardzo dumny, i zawsze kiedy o nich mówi, bardzo się wzrusza. Szaleńczo zakochany w swojej drugiej połówce Agacie.
PO PROSTU ŻYJ nr 3 (17) / 2019

ZNANI
Bianca-Beata Kotoro: Jakie ma znaczenie dla ciebie słowo TABU?
Robert Sharif El Gendy: Pierwsze skojarzenie jest na pewno pejoratywne, czyli że jest to coś, o czym nie powinniśmy
mówić. Pojawia się zapewne z różnych względów wynikających
z naszego przekonania, że istnieją takie tematy, które nas z jakiegoś powodu krępują, a my nie chcemy tego uzewnętrznić.
B-BK: Masz takie TABU w sobie?
RSG: Osobiście, nie mam w swoim słowniku takiego słowa.
Pytanie jest, czy ja mam tego typu tematy...
B-BK: A masz?
RSG: Tak, mam. Ale nie dotyczą oczywiście najbliższego kręgu,
a jest nim moja najbliższa rodzina. To są jedyni ludzie, których
kocham i którym ufam bezgranicznie. To właśnie z nimi mogę
porozmawiać o każdej, absolutnie każdej bolączce natury
fizycznej czy psychicznej. Pewnie krępujące dla mnie byłyby
tematy związane z chorobami.
B-BK: To znaczy?
RSG: Choroby są różnie postrzegane, w szczególności zaś te
związane ze strefą intymną. Według mnie to obszar przeznaczony dla wąskiego grona odbiorców. I wcale nie dlatego, że
jestem taki skryty. Tylko nie wszystko jest dla wszystkich.

prawdę naszego warsztatu nie weryfikuje liczba łapek w górę
czy komentarzy. Wydaje mi się, że jeżeli na kanale społecznościowym jest kilka tysięcy komentarzy, oglądają go miliony,
to właśnie te miliony pokazują, jakie jest naprawdę zainteresowanie tematem, którego ja dotykam na co dzień w swojej
pracy. To jest prawdziwa weryfikacja. A nie to, czy ktoś mnie
lubi, czy nie. Włączy telewizor, zostanie albo przełączy na inny
kanał – to jest prawdziwa weryfikacja. A ludzie sobie przesyłają
informacje, klikając w te serduszka. Czasami zastanawiam się,
na ile jest to bezwiedne i nieprawdziwe.
B-BK: Ale to już było i nie wróci więcej...
RSG: Tak, też lubię Rodowicz, ale uważam, że bez TEGO bylibyśmy szczęśliwsi. Kiedyś nie mieliśmy telefonów komórkowych
i potrafiliśmy się spotykać, a przede wszystkim doprowadzić
do takiego spotkania. Najchętniej rozmawialiśmy twarzą
w twarz, a nie za pośrednictwem komunikatorów. Dobrze
wiesz, że to nie jest to samo, jak patrzy się drugiej osobie
w oczy, kiedy się ją czuje, a emocje, które się przekazuje, są
inne w bezpośrednim kontakcie. Przeprowadzono przecież
badania, które wykazały, jak niekorzystny wpływ mają na ludzkość te wszelkiego rodzaju udogodnienia, wykorzystujące
rozwój technologii.

Staram się, żeby ludzie wiedzieli, że ich dostrzegam, i chcę, żeby to było prawdziwe. Chcę im
przekazać dobrą energię, nawet wtedy, kiedy ja mam słabszy dzień.
B-BK: Spora część społeczeństwa uważa inaczej?
RSG: No cóż… Obserwujemy to, co dzieje się w mediach
społecznościowych, i możemy wysnuć takie wnioski. Powinniśmy jednak wszystkie te wiadomości szybko przefiltrować
i dostrzec, ile prawdy jest publikowane na wszystkich kontach
osób znanych i bardziej lubianych. Najczęściej jest to tylko część ich życia, i do tego nie wiadomo, czy akurat ta prawdziwa. Zazwyczaj jest to kreacja, za którą stoją rzesze ludzi,
którzy piarowskimi działaniami tę osobę prowadzą. Sam nie
widzę w tym nic złego, ale jeżeli dajemy się oszukać i wierzymy
w tę nieprawdziwą historię – to jesteśmy troszeczkę naiwni.
B-BK: A może te manipulacje są tak silne?
RSG: Przecież świat jest zupełnie inny niż ten pokazywany,
ten kolorowy, pomalowany, pachnący. Wszyscy raczej znają
uczucie cierpienia, bólu czy to po stracie najbliższej osoby, czy
po prostu z powodów natury finansowej, zawodowej. Nie wierzę, że najbogatsi i najpiękniejsi ludzie nie przeżywają takich
emocji. Oni też mają swoje kłopoty i bolączki.
B-BK: Co tobie dało taki dobry fundament na życie?
RSG: Rodzina, i jeszcze raz rodzina. Jestem osobą bardzo rodzinną i mocno przywiązaną do wartości, które przekazała mi babcia. To ona, wspólnie z moją mamą, dbała o mój
mentalny rozwój i to jest to, co mam w sercu. Potem spotkałem
moją ukochaną Agatę, która jest najlepszym człowiekiem
na świecie. A więc fundament idealny.
B-BK: Istniejesz w przestrzeni wirtualnej?
RSG: Oczywiście. Na swoich kanałach pokazuję moją pracę,
bo to lubię! Pokazuję także rodzinę. Po prostu pokazuję te
elementy życia, które dotyczą codzienności. W dzisiejszych
czasach osoba ze świata mediów ma te kanały komunikacji ze
światem, z widzami, i to jest istotne. Choć moim zdaniem,
gdyby tego nie było, wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi. Tak na-

B-BK: Ludzie się od siebie oddalają?
RSG: Tworzą alternatywny świat. Mam nadzieję, że jeszcze
odróżniają fikcję od rzeczywistości. Ale technologia zawładnęła kulturą i powinniśmy się z tym pogodzić. Świadomość
jest tu najważniejsza. Na komunikatorach często odpowiadam
na pytania czy drobne komentarze. Staram się, żeby ludzie
wiedzieli, że ich dostrzegam, i chcę, żeby to było prawdziwe.
Chcę im przekazać dobrą energię, nawet wtedy, kiedy ja mam
słabszy dzień. Myślę, że to na tym powinno polegać.
B-BK: Oby więcej osób miało takie podejście...
RSG: Wiesz, ja chyba jestem osobą osadzoną w starych czasach, które były bardziej romantyczne i spokojne (śmiech).
Jestem przekonany, że nawet wykonując mój zawód dzisiaj,
byłbym w stanie przeżyć bez konta na portalu społecznościowym, chyba że mój pracodawca uważałby inaczej. W obecnych
czasach są instytucje, nie wspominając o influencerach, które
się utrzymują z tego typu działalności. Ale to jest ich praca, ich
zawód i ja to rozumiem i akceptuję. Inną natomiast sprawą jest
to, że odbiorca powinien jasno widzieć, że za tym stoi wynajęty
i opłacony człowiek czy instytucja. Ale pewnie wtedy by to nie
działało...
B-BK: Czym dzielisz się z innymi?
RSG: Ostatnio przeżyłem bardzo dużo życiowych tragedii,
które były dla mnie bardzo bolesnym doświadczeniem. Opowiedziałem o tym, podzieliłem się po prostu i po ludzku, że
boli mnie serce. Nie wyjaśniłem do końca, ponieważ uważam,
że obcy ludzie nie powinni wszystkiego wiedzieć. Każdy
ma w sobie jakąś granicę. Każdy ma inny stopień empatii i poczucia człowieczeństwa, ale niestety zauważam, że coraz mniej
jest osób, dla których moralność jest ważna. Boli mnie, że
pogoń za karierą, pieniędzmi zdominowała ludzką twarz.
Przecież my do życia oprócz jedzenia i picia potrzebujemy
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przyjaźni i wsparcia innych ludzi,
nie tylko najbliższych.
B-BK: Mnie ten obszar wirtualny paraliżuje.
RSG: Staram się obserwować, jak
się rozwija ten społecznościowy
rynek, i mnie to też przeraża. Tam
wszyscy chwalą się podróżami,
ładnymi ciuchami – ja też to czasem robię, ale to jest dodatek.
Jednak spora grupa zajmuje się
tylko tym, a najgorsze, że młodzi ludzie ślepo wierzą w to, co widzą
w mediach spolecznościowych.
Dziewczyny jak modelki, chłopcy
wysportowani,
„inteligentni”,
z dobrym samochodem.
B-BK: Przecież ładne nie może
oznaczać czegoś złego.
RSG: Oczywiście, że nie! Przecież
ja też lubię ładnie i dobrze wyglądać. Szanuję widza, a więc wyrażam to przez swój strój, formę
wypowiedzi. Dbam o siebie sam,
a dodatkowo o mój wygląd dbają
nasze telewizyjne stylistki. Chodzę na siłownię, odkąd pamiętam.
Zresztą sport pozwala mi lepiej
żyć, od zawsze.
B-BK: A co jest jeszcze istotne?
RSG: Moim zdaniem najistotniejsza w życiu jest przyjaźń. Nawet
moje relacje z dziećmi próbuję
budować w oparciu o przyjaźń.
Próbuję, ponieważ w relacjach
z dziećmi nie można wszystkiego zaplanować, zaprogramować,
a każde dziecko jest inne. Jednak
ja wciąż próbuję, ze wszystkich sił.
B-BK: Co w takim razie oznacza dla ciebie – przyjaźń?
RSG: To podstawa mojej egzystencji! Od tego zaczynam
wszystko – każdą relację, i nie mam
na myśli tylko relacji w związkach.
Jeżeli mam przyjaciół w pracy,
to się dobrze czuję, nieprzyjemnie
jest chodzić do miejsca, w którym
wszyscy tylko udają przyjaciół.
Przyjaźń to jest dla mnie punkt
wyjścia.
Sama zobacz – prawdziwy przyjaciel nie zostawi cię w potrzebie.
Miłość jest prawdziwa, jeżeli jest
oparta na przyjaźni. Przyjaciel
zawsze cię wysłucha, będzie przy
tobie. Nie będzie ci zazdrościł,
a w kryzysowych sytuacjach wesprze, a to jest najważniejsze.
B-BK: Czy można mieć rzesze
przyjaciół?
RSG: Zacząłbym od tego, że
przyjaciół w życiu ma się kilku.
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Bo przyjaźń musi mieć czas, by
się rozwinąć do prawdziwej formy.
A cała reszta jest koleżeństwem.
B-BK:
Prawdziwy
przyjaciel
to jaki?
RSG: Prawdziwy przyjaciel zawsze
jest obok, nawet jeśli jest za oceanem, to potrafi wyczuć moment,
w którym jest potrzebny tej drugiej
stronie, i wesprzeć ją rozmową
bądź w jakikolwiek inny sposób.
Na prawdziwej przyjaźni nigdy się
nie zawiedziemy, więc musimy ją
pielęgnować.
B-BK: Nigdy się nie zawiodłeś
na przyjacielu?
RSG: Spotkało mnie to tylko w moim czterdziestoletnim życiu raz.
Sytuacja, w której z przyjaźni zrodziła się dziwna relacja, a u jej źródeł
stały niedopowiedzenia. Potem
okazywało się, że to była kwestia zwykłej, ludzkiej zawiści, podyktowanej chwilą słabości tej
osoby, zupełnie nie prawdziwym
obrazem. Tak czasem bywa.
B-BK: Masz na to jakąś receptę?
RSG: Staram się, choć nie zawsze
mi to wychodzi, nie oceniać. Trzeba się pogodzić z taką sytuacją
i iść dalej. Wierzę, że dobro wraca,
i odwrotnie, jeśli ktoś wysyła do świata złą energię, to taką samą
otrzymuje. Do takich sytuacji trzeba podchodzić jak do lekcji i nie
zapominać, że takie sytuacje nas
nie osłabiają, a wręcz przeciwnie.
Wydaje mi się, że ludzie się nie
dogadują, pojawia się wrogie
nastawienie. Dopiero analizując
na spokojnie, dojdziemy, o co chodzi. Szkoda czasu na przepychanki,
życie jest za krótkie. Kocham ludzi,
którzy mnie kochają, a tym, którzy
postępują w stosunku do mnie inaczej, współczuję i trzymam za nich
kciuki, żeby zaczęli być kochani,
bo może im tego brakuje. Czasem na zło trzeba odpowiedzieć
dobrem i doznać fajnego uczucia.
Polecam.
B-BK: To o czym mówisz bywa trudne do wykonania, bo emocje biorą górę.
RSG: Ja to też przeżywam, to bardzo ludzkie. Niejednokrotnie i mnie
spociły się oczy. Ale uważam, że
nie powinniśmy ze sobą walczyć.
Jestem osobą wierzącą, On wie,
gdzie jest moja droga i dokąd
ona mnie prowadzi. To On mi wytycza ten szlak. Jeśli stwierdził, że
jest mi za dobrze, dostanę po nosie

ZNANI
Uczciwość zawsze popłaca! Przy nieuczciwości dostajemy rykoszetem. Każde kłamstwo czy nieszczerość ukrywane latami – wychodzą.
po to, aby wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Nie szukam konfrontacji czy zemsty, chociaż mnie też takie myśli czasami przychodzą. Na szczęście dają się przegonić (śmiech).
B-BK: Jak?
RSG: Mając tyle lat, ile mam, wiele rzeczy w swoim życiu już
przerobiłem. Wiem, że po dołkach przychodzą górki – zawsze,
pokazuje nam to jasno matematyka, jak zmienia się okresowo sinusoida. Tak samo jest w życiu.
Zaryzykuję takie stwierdzenie: jeżeli jest za długo dobrze,
to trzeba wyjść ze strefy komfortu, bo wiadomo, że zaraz będzie słabo. To wyjście jest po to, żeby coś zmienić, nie stać
w miejscu. Nie jestem kompetentny, aby radzić, natomiast
chętnie powiem, co ja robię.
B- BK: A więc mów.
RSG: Mam to szczęście, że obok mnie jest wspaniała i cudowna kobieta. To ona mi mądrze pokazuje, że na niektóre sprawy
patrzę ze złej perspektywy.
B- BK: Czyli radzisz, aby słuchać mądrych kobiet?
RSG: Oj tak! (Śmiech) Ona potrafi mnie naprowadzić, nie
krytykując. To jest niezwykła umiejętność. A poza tym wszystko dzieje po coś. A jak się w to wierzy, nie popada się w przesadną panikę.
B-BK: Poczucie własnej wartości wyniosłeś z domu rodzinnego, czy sam musiałeś wypracować?
RSG: To jest trudne pytanie, bo poczucie własnej wartości buduje się przez lata i jest to zapewne składowa wielu czynników.
Tak naprawdę nie wiem, czy teraz jestem wstanie uwierzyć
w swoją siłę pomimo tego, co wiem, jakie mam cechy charakteru oraz jak mógłbym je wykorzystać. Bazując na moich
życiowych doświadczeniach, wiem, że dobrze jest mieć kogoś,
kto powie: słuchaj, ludzie dalej z tobą rozmawiają, świat się nie
skończył, zobacz, jaki ty jesteś.
B-BK: Lubisz ludzi?
RSG: Uwielbiam kontakt z ludźmi! I fajnie, że mam kogoś,
kto mi każdego dnia przypomina, że nie tylko jestem dziennikarzem, ale też jestem Robertem. Jestem tatą, a przede
wszystkim jestem człowiekiem.
B-BK: Który ma dobre nastawienie do świata.
RSG: Wiem, że ludzie mnie lubią i jestem odbierany pozytywnie, ale najbardziej chcę być zapamiętanym przez moje dzieci jako dobry ojciec, jako partner mamy, który pokazał im świat
i dał wskazówki, a nawet narzędzia, aby mogli iść przez życie
jako pewni siebie ludzie. Ja wcześniej nie byłem pewny siebie
i musiałem w sobie tę pewność zbudować. A robiłem to w Olsztynie, w trudnej dzielnicy, wychowywany przez mamę i babcię.
W takiej niepełnej rodzinie, w której babcia przejmuje rolę ojca. Dobrze wiesz, że to zostawia w głowie, zwłaszcza chłopaka,
poczucie zagubienia. I ono we mnie było ogromne. To, o czym
mówię, to nie są wyrzuty, tylko świadomość, do której trzeba po prostu dojrzeć. Ale jeżeli sobie z takimi przeżyciami nie
radzimy, powinniśmy udać się do specjalisty i nie bać się tego,
bo to nie jest temat tabu.
B-BK: Psycholog, terapeuta, psychiatra... to specjalizacje,
których ludzie się nadal lękają.
RSG: W sporcie profesjonalnym jest to element życia zawodowego. Jedną ze składowych treningu są spotkania z psychologiem, które przygotowują do spektakularnych zwycięstw lub
nieoczekiwanych porażek, podobnie jak w życiu.

B-BK: Masz w życiu autorytety?
RSG: Mam wiele autorytetów w różnych sferach życia. Ale
uważam, że w sferze budowania więzi rodzinnych trudno mówić o autorytecie. Wydaje mi się, że dla mnie jest nim Agata i mam do niej w tych kwestiach pełne zaufanie. Oczywiście
w poglądach na wychowanie dzieci się różnimy. I to bardzo.
To nie jest tak, że zawsze jest idylla.
B-BK: Każda normalna rodzina ma między sobą jakieś
konflikty. Ważne, jak je rozwiązuje i czy ich nie powtarza.
RSG: Z szacunku dla siebie nie rzucamy talerzami (śmiech). Ale
rozmawiamy ze sobą, nie mamy cichych dni, a z konfliktowych
sytuacji wychodzimy obronną ręką. Natomiast, jeżeli chodzi o mój zawód, to autorytetem jest każdy dziennikarz, który
przepracował ponad 10 lat i ma bogate cv dziennikarskie.
Miałem dużo szczęścia, bo obok siebie miałem Włodka Szaranowicza i redakcję sportową, którą mogłem podpatrywać
i wraz z nią jeździć po całym świecie, od Igrzysk Olimpijskich
po Mistrzostwa Świata. A nie było wtedy „wujka Google”.
Tylko ludzie i ich praca. Patrzyłem z podziwem na zapiski Szaranowicza, a zawodu uczył mnie również Andrzej Turski. Ważne jest to, aby nikogo nie naśladować. Autorytet pokazuje
drogę, a reszta należy do nas. Nie wolno nikogo udawać.
B-BK: Jeśli jesteśmy uczciwi przed sobą i przed światem,
to się nam to opłaca.
RSG: Uczciwość zawsze popłaca! Przy nieuczciwości dostajemy rykoszetem. Każde kłamstwo czy nieszczerość ukrywane
latami – wychodzą. Nie muszę posługiwać się przykładami,
można otworzyć Internet.
B-BK: A co to znaczy dla ciebie być ojcem?
RSG: Ojciec powinien po prostu być. Ja nie miałem ojca,
ponieważ został w Egipcie. Po latach zrozumiałem jego decyzję i dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Wierzę, że zrobił
to ze względu na mnie, bo dorastając w Europie, miałem inne
perspektywy niż w Egipcie. Chciałbym być idealny w swoim
ojcostwie i dlatego tak gadam, ale wiem, że moje dzieci kochają mnie i naśladują. To jest przepiękne, jak widzę, kiedy
moje klony próbują robić to co ja. Jestem typem nadwrażliwca i to jest jedyne, czego bym nie chciał przekazać synom,
ponieważ ten świat nie jest gotowy na takich ludzi.
B-BK: Ależ świat potrzebuje wrażliwości i takich ludzi!
RSG: Wrażliwców się nie rozumie. Łzy powodują, że ludzie się
odwracają, nie wiedzą, jak się zachować, i starają się z takiej
sytuacji jak najszybciej wyjść.
B-BK: Łzy u mężczyzny to temat tabu.
RSG: A spora grupa podchodzi do osób, które płaczą, w sposób agresywny i wykorzystuje ich słabość. Kiedy o to zapytasz, co druga osoba oczywiście odpowie, że współczuje.
To tylko pięknie brzmi, ale co to znaczy, co za tym idzie? Czy
ktokolwiek z nich porozmawiał z kimś, kto płakał? Może warto się zatrzymać i zapytać, czy w czymś mogę pomóc. To nie
znaczy, że za każdym razem zatrzymuję się przy płaczącym.
Niemniej jednak powinniśmy mieć w sobie tę wrażliwość
na innych. Płacz nie powinien powodować u nas blokady
i budowania muru, ale przeciwnie – otwarcie się, ale to nie
jest łatwe. Jesteśmy ludźmi, którzy mają takie samo prawo do płaczu, do smutku, jak i do radości. To wszystko jest
ludzkie. ■
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Szansa na rozwój
Wywiad z Claude’em Virot

Rozmawia: Magda Rodak
Zdjęcia: z archiwum Claude’a Virot

Doktor Claude Virot jest francuskim psychiatrą, psychoterapeutą i trenerem. Od początku swojej kariery interesował się hipnozą i terapiami krótkoterminowymi. Jest założycielem
Instytutu Ericksonowskiego w Rennes (Bretania) oraz dyrektorem Instytutu Emergences.
Specjalizuje się w terapii depresji. Pod koniec września na zaproszenie Polskiego Instytutu Ericksonowskiego poprowadzi w Łodzi specjalistyczny warsztat: Żyjący i ich zmarli – depresja, lęk i zdrowie. Uważa, że depresja jest normalną fazą naszego życia.
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Magda Rodak: Doktorze, czy może pan
przedstawić naszym czytelnikom swój
sposób pracy z osobami z depresją?
Claude Virot: Najpierw musimy powiedzieć, co to właściwie jest depresja,
ponieważ termin ten jest często używany
w bardzo szerokim znaczeniu. Depresja to pewien szczególny moment w życiu, w którym nie jesteśmy już w stanie
mierzyć się z tym, co nas spotyka,
stawić czoła obowiązkom i relacjom.
W naszej kulturze od około 60 lat
panuje przekonanie, że w takiej sytuacji wystarczy podawać ludziom leki, aby
zaczęli zdrowieć. Dziś jednak wiemy, że
to nie do końca działa. Dzięki lekom stan
człowieka może się poprawić, ale często trzeba je brać bardzo długo, a bywa,
że nawet do końca życia. A kiedy ludzie
przestają przyjmować leki, dolegliwości powracają.
Ja także przez długie lata przepisywałem
moim pacjentom leki. Jestem lekarzem
psychiatrą, od ponad 30 lat prowadzę
prywatną praktykę. Od samego początku przychodziło do mnie wiele osób
z depresją. Około połowie z nich przepisywałem leki, pozostałym zaś – hipnozę,
terapię
krótkoterminową.
Hipnozę
stosowałem w przypadku lżejszych depresji. Często też łączyłem oba sposoby
leczenia. Stopniowo zacząłem sobie zdawać sprawę, że jestem w stanie leczyć
za pomocą hipnozy coraz trudniejsze
depresje. Przepisywałem więc pacjentom coraz mniej lekarstw, a coraz więcej
hipnozy i psychoterapii.
Jednak kiedy stosowałem i hipnozę, i leki,
szybko pojawiała się poważna trudność.
Kiedy pacjenci zaczynali czuć się lepiej,
zawsze uważali, że zawdzięczają to lekarstwom, a nie hipnozie. Że pomógł im

jakiś zewnętrzny zasób, produkt, który
został umieszczony w ich ciele. Natomiast
kiedy nie przepisywałem leków, ludzie
myśleli, że poprawa ich stanu ma związek z hipnozą, a zwłaszcza ze zmianą,
jaką terapia wprowadziła w ich świecie
wewnętrznym lub w ich zachowaniu.
Uświadamiali sobie, że mogą sami, dzięki własnym zasobom, zmienić sposób,
w jaki ewoluują, rozwijają się, widzą
świat. Bo o to w tym wszystkim chodzi.
W depresji ludzie widzą świat w bardzo mroczny, bolesny, niepokojący sposób. A kiedy wychodzą z niej, odkrywają
inny świat, do którego wracają. Pomiędzy fazą „przed” a fazą „po” depresji nastąpiły zmiany. Słowo „zmiana” jest
bardzo ważne. Depresja to faza życia,
w której następują zmiany. Weźmy
na przykład sytuację, gdy młody dorosły podejmuje pierwszą pracę. Być
może wszystko dobrze się ułoży, ale
może – mimo że wprowadzi rozmaite
konieczne adaptacje, odchodząc od rodziny, zmieniając styl życia – nie odniesie
sukcesu. Depresja będzie jak porażka.
Sukces będzie zaś polegał na przełamywaniu depresji i rozwijaniu nowych możliwości pracy, z nowymi ludźmi, w nowym
systemie.
MR: Można zatem powiedzieć, że
depresja jest fazą życia, w której prawdopodobnie będziemy się zmieniać?
CV: Tak, możemy zacząć postrzegać
życie jako ścieżkę, podróż: w pewnych
momentach wszystko układa się dobrze, jest łatwe i proste, a potem nagle
napotykamy
przeszkody
związane
z fazami cyklu życia. Każdy z nas przechodzi przez różne fazy: jesteśmy dzieć-

mi, dorastamy, zmieniają się warunki,
w jakich żyjemy, spotykamy nowych
ludzi, wchodzimy w pierwszy związek,
opuszczamy dom, mamy dziecko...
Nie wiem, czy zna pani publikacje Miltona Ericksona. Można by powiedzieć, że
jego praca polegała na pomaganiu ludziom w przechodzeniu przez kolejne etapy cyklu życia. Ja także zacząłem tak
widzieć życie – z jego trudnościami i niespodziewanymi próbami, takimi jak wypadki życiowe, choroby, rozstania.
Wydarzenie życiowe, które dla jednej
osoby będzie łatwe do pokonania, dla innej może okazać się trudne – tak jakby
nie miała ona w swoich zasobach niezbędnego bagażu do przejścia przez ten
etap. W takiej sytuacji można podawać
najróżniejsze leki, a i tak to niewiele zmieni. Jakiś czas temu opublikowano kilka dobrych badań, które pokazują, że
leki przeciwdepresyjne mają taką samą
skuteczność jak placebo. To i tak już coś,
ale jednak trochę za mało!
Dla mnie depresja to naturalna faza życia. Dlaczego więc depresje bywają
skomplikowane, bolesne, długotrwałe?
Po pierwsze dlatego, że uważamy, że depresja jest rzeczą złą. Czasami mówię moim pacjentom: „Ta depresja to prawdziwe
szczęście! Jest pan/pani w fazie, w której
system wewnętrzny szuka rozwiązania,
by znaleźć właściwy kurs, sprostać określonemu wyzwaniu”. I bardzo łatwo jest
zrozumieć, o jakie wyzwanie chodzi.
Mam na przykład w swoim najbliższym
otoczeniu kobietę, która kilka miesięcy
temu urodziła dziecko i ma depresję.
Nie przeszła jeszcze drogi prowadzącej
do tego, by stać się mamą, która potrafi dobrze czuć się ze swoim dzieckiem.
Teraz chodzi o to, by pomóc jej poko-

Plakat: Zo
fia K lajs

Każdy z nas przechodzi przez różne fazy:
jesteśmy dziećmi, dorastamy,
zmieniają się warunki, w jakich żyjemy,
spotykamy nowych ludzi,
wchodzimy w pierwszy związek,
opuszczamy dom, mamy dziecko...
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nać ten etap. Hipnoza może
walny i niezrozumiały. Pacjenci nie
aktywować nowe zasoby, korozumieją, dlaczego to ich dotyka, są
rzystając z wcześniejszych doogarnięci przez chaos. Ale w chaosie
świadczeń tej pacjentki, a także
jest coś bardzo aktywnego, dynamiczjej wizji przyszłości i losów innego, żywego. Te fazy chaotyczne,
nych kobiet.
wiążące się z dużym niepokojem, są
Wiele osób
MR: Dlaczego hipnoza może
w rzeczywistości bardzo pozytywne,
być bardziej skuteczna niż teraponieważ system wewnętrzny jest
uważa, że pacjent

pia polegająca na dialogu mięw tym czasie bardzo aktywny, a hipnow hipnozie śpi.
dzy terapeutą a pacjentem?
za znacznie łatwiejsza. Hipnoza służy
CV:
Rozmowa
jest
barw tym przypadku uspokojeniu i spoTymczasem jest
dzo ważna. Ja też rozmawiam
wolnieniu tego procesu, dzięwręcz przeciwnie!
z moimi pacjentami. Są ludzie,
ki czemu do systemu wraca pewien
Hipnoza to stan
którym pomaga już samo to,
porządek, spójność. Przywraca to paże mogą porozmawiać, że ktoś
cjentowi spokój i pozwala na przejście
„hiperczuwania”.
ich słucha, że mówią o rzeczach,
fazy krytycznej, niekiedy bardzo szybo których nigdy wcześniej nie
ko. Z pacjentami, którzy mają depreopowiadali. Ale to nie wystarsję chaotyczną, często spotykam się
cza w przypadku pacjentów,
zaledwie 4 lub 5 razy. Po przejściu faktórzy czują się bardzo źle lub
zy krytycznej proces zmian staje się
cierpią od dłuższego czasu.
autonomiczny, a pacjenci mogą zaanDlaczego hipnoza działa? Przede
gażować się w nową fazę życia.
wszystkim muszę powiedzieć:
MR: Jeśli dobrze rozumiem,
nie wiemy, dlaczego. Nadal
podczas sesji hipnozy nadal roznie wiemy, jak działa mózg, jak
mawia pan z pacjentem, który nie
działa świadomość, co sprawia,
zapada w sen, ale pozostaje barże życie trwa i że się zmieniamy.
dzo, bardzo czujny.
Ale empirycznie doświadczamy
CV: Wiele osób uważa, że pacjent
tego, że hipnoza może reakw hipnozie śpi. Tymczasem jest
tywować pewne procesy wewręcz przeciwnie! Hipnoza to stan
wnętrzne, tak jakbyśmy wlali olej
„hiperczuwania”.
do zatartego silnika, co sprawia,
Istnieją dwa wymiary świadomości.
że zaczyna on na nowo działać.
Ten pierwszy jest związany z bezpoPonadto być może hipnoza, stan
średnią rzeczywistością i w hipnozie
transu, umożliwia wytwarzanie
jest on mniej aktywny. Ten drugi natomiast opracowuje strategie, planuje
nowych neuronów i nowych
przyszłość, jest związany z przemiapołączeń synaptycznych.
nami cielesnymi. W czasie tranNie wiem, czy słyszała pasu hipnotycznego ten drugi wymiar
ni o nowej dyscyplinie naukowej
świadomości – chwilowo uwolnionej
– teorii chaosu i o efekcie mood ciężaru rzeczywistości –uletyla. Efekt motyla jest metaforą,
ga intensywnej aktywacji. Wywołuje
która mówi, że wystarczy, by
to wewnętrzną nadaktywność, ukiew zatoce San Francisco motyl
runkowaną na poszukiwanie nowej
zatrzepotał skrzydłami, aby wyrównowagi spójnej z życiem pacjenta.
wołać huragan w Honolulu. NaW stanie „hiperczuwania” pacjent
tomiast teoria chaosu mówi, że
nadal zachowuje łączność z terapeutą
system, czyli zestaw elementów,
i kontroluje, czy terapeuta mówi rzektóre na ogół działają dobrze,
czy satysfakcjonujące i spójne z jego wartościami, oczekiwaw pewnych okolicznościach może zacząć się psuć. Teoria chaniami, etyką, widzeniem świata. Nie możemy powiedzieć byle
osu jest jedną z ważnych podstaw mojej pracy.
czego, wręcz przeciwnie! Gdy tylko pacjent usłyszy coś, co nie
MR: W jaki sposób czerpie pan inspirację z tej teorii?
jest zgodne z jego oczekiwaniami i potrzebami, ciach! – wyCV: Uświadomiłem sobie, że miałem wielu pacjentów, którzy
chodzi z hipnozy.
przechodzili przez nieuporządkowane fazy swojego życia. Te
Hipnoza jest bardzo trudna właśnie dlatego, że można mówić
nieuporządkowane fazy nazywamy depresją, ponieważ ich
tylko to, co jest właściwe. Jednym ze sposobów na mówienie
objawy są dość do niej podobne. Ale występuje wtedy wielkie
wyłącznie trafnych rzeczy jest opowiadanie historii. To jest
pobudzenie i chaotyczne zaburzenie, w którym nieoczekiwanie
hipnoza metaforyczna. Opowiadamy historię, tworzymy ją
u danej osoby mogą wystąpić objawy o nieprzewidywalnym
specjalnie dla konkretnego pacjenta, opracowujemy mniej
charakterze i intensywności.
lub bardziej złożoną metaforę, w której znajdują się obrazy jePozwoliło mi to opisać dwa rodzaje depresji: depresje „sztywgo problemu i rozwiązania. W tej formie hipnozy nigdy jednak
ne” i depresje „chaotyczne”. Te sztywne, przewlekłe depresje
nie mówimy pacjentowi, jak powinien się zmienić. Model zmian
zwykle trwają dość długo; czasem całe życie. Chaotyczne
wyłania się z tych uruchomionych przez hipnozę złożonych
depresje są jednak znacznie bardziej niepokojące i bolesne,
procesów. To jedna z metod, a istnieje wiele innych.
ponieważ często pojawiają się nagle, w sposób nieprzewidy-
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MR: Czy może pan powiedzieć jeszcze
kilka słów o żałobie, o której będzie
pan mówił w Łodzi? W Polsce Dzień
Zmarłych, Zaduszki to ważne i piękne
święto.
CV: Tradycje przeżywania żałoby są bardzo ważne. Żałoba to praca wewnętrznej
przemiany. Ale z moimi pacjentami roz-

Ponieważ mamy potrzebę podtrzymywania kontaktu z naszymi zmarłymi.
Musimy utrzymywać relacje z żywymi,
ale nasi zmarli zajmują również ważne
miejsce w naszym życiu. Mamy wspomnienia, mamy przedmioty, które nam

pozwolili dziecku odejść na „tamten
świat” – taki, jakim go sobie wyobrażają.
To wymaga pracy związanej z rozstaniem, czasem trudnej i bolesnej, ale
możliwej do wykonania.
MR: Gdzie uczył się pan tych technik?
Na przykład, skąd wziął pan pomysł
na rytuał, który pomógł tej wdowie?

Są ludzie, dla których ich zmarli przestają istnieć, i to też nie jest dobre. Taka jest właśnie myśl
przewodnia mojej pracy związanej z żałobą.

mawiam nie tyle o żałobie, co o ich zmaro nich przypominają, są obietnice, CV: W wielu kulturach tradycyjnych są
łych; o relacjach, jakie żywi mogą mieć
które sobie składaliśmy. Rozmawiamy techniki, które pomagają regulować
z umarłymi. Czasami zmarła osoba jest
o naszych zmarłych, chodzimy na cmen- relacje ze zmarłymi bliskimi. To także
zbyt obecna, natrętna, związek z nią jest
tarz... W pewnym sensie nadal „istnieją” doświadczenie kultury tradycyjnej we
zbyt silny. Na przykład moja dawna paw naszym życiu. Są ludzie, dla których ich Francji i w Bretanii. Zapomnieliśmy wiecjentka zwróciła się do mnie ponownie,
zmarli przestają istnieć, i to też nie jest lu rzeczy, o których nasi przodkowie
ponieważ dwa lata temu straciła męża:
dobre. Taka jest właśnie myśl przewod- wiedzieli i które pomagały im dobrze
„Od kiedy zmarł mój mąż, ja już nie żyję.
nia mojej pracy związanej z żałobą.
przeżyć żałobę. Trzeba należycie odCały czas o nim myślę. Mam wrażenie, że
MR: To jest bardzo piękne, bar- prawić wszystkie rytuały związane ze
go zaniedbuję”. W domu zrobiła mu ołtadzo ludzkie.
śmiercią. Wykonać niezbędne gesty,
rzyk i przestała gdziekolwiek wychodzić.
CV: Tak, bardzo lubię ten rodzaj pracy. wypowiedzieć odpowiednie słowa.
Zawiesiła swoje życie na kołku. Takie zaCzasami jest to bardzo proste, czasem Być aktywnym w tym procesie żałoby
chowanie często ma swoje źródło w pobardziej skomplikowane. Najbardziej i przeżyć go aż do końca. ■
czuciu winy. Ta pacjentka uważała, że
skomplikowane jest wtedy, kiedy rodzice
nie zajmowała się mężem dostatecznie
tracą dziecko. Niekiedy moja praca podobrze, szczególnie w ostatnich dniach
lega na pomaganiu rodzicom, by
jego życia.
Nie pracowałem z nią metodą hipnozy.
dny
Poprosiłem, żeby przyszła ze zdjęnać tru k
o
k
o
ciami i jakimiś przedp
a
de
orzu i m rn czy Przylą ż
miotami, które należały
m
a
n
t
Ho
wa
jes
do jej męża. Przynio, któr y nąć przylądek ieczne, ponie yk
e
t
a
t
s
p
w
y
sła łańcuszek z medaliniebez
my opł
je tam
aź sobie
kiem, który zawsze nosił.
Wyobr rasy, powiedz ki są bardzo więc występu rzylądek
kt
Powiedziałem jej, żeby zayląd
kie,
mi p
odcine
iei. Prz ystemy mors jednak czasa elacje wiez
d
łożyła ten łańcuszek i mea
N
ąr
as
A
Dobrej
dalik na nadgarstek. Od
tępne s mu. To trotam dw skie, wiatr y...
s
o
ię
d
s
ie
ją
c
tego czasu powrócił do niej
rne
roble
zderza , prądy mor
. W inte k Horn bez p dnego będzie
u
d
la
spokój. Zaczęła wychodzić
u
a
r
f
t
bez
ląde
la je
soka
z domu, widywać się z ludźokonać pokonali przy echodzimy. D tyczne.
p
a
n
ż
mo
mi. A jej mąż odnalazł właściao
prz
uję
r zy
z które owane lub ch y? Cóż, cum
rzy, któ
e
la
z
r
g
we miejsce w jej życiu i w jej
p
e
,
ż
lu
ie nie
y życia
omplik rn – co wted
świecie wewnętrznym.
oje życ mi,
jak etap rugiego – sk
m
o
ę
j,
H
h
c
le
a
a
k
a
To był przypadek, kiedy
e, dla d namy przyląd j, nie płynę d iami, miesiąc uzmarły był nazbyt obecny.
to łatw
e
n
o
d
M
w
k
nie po r yki Południo potr wa: tygo
lądka.
y
li
z
ś
Ale jest druga kategoria pror
p
je
.
A
łynięcie
w życiu
cu. I to
ża Ame
p
blemów z żałobą: kiedy zmary
js
ó
o
z
n
a
ie
a
r
d
n
m
o
up
ję w
nów
Wiele
li są całkowicie nieobecni. Ktoś
się, sto odważę się z n. Ten i inne.
a
ij
w
z
umarł i nigdy się o nim nie wsporo
or
ie
o ile n j przylądek H
i,
mina, nie ma jego zdjęć, nikt
m
a
t
la
ć swó
nie chodzi na cmentarz... Jakby
pokona
z
is
s
go nigdy nie było. Moim zadaniem jest wówczas pomoc ludziom
w odbudowaniu relacji ze zmarłym.

k Horn
e
d
ą
l
y
prz
Opłyń

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (17) / 2019

13

ZNANI

GODZINA
ZNANI PRAWDY

GODZINA PRAWDY

14

Kresy
Wywiad z Tadeuszem Olszańskim
Rozmawia: Michał Olszański
Zdjęcia: z archiwum Tadeusza Olszańskiego

TADEUSZ OLSZAŃSKI

Dziennikarz, tłumacz, publicysta. Urodził się 28 sierpnia w 1929 roku w Stanisławowie (dziś Iwano-Frankowsk na Ukrainie)
w rodzinie polsko-węgierskiej. W czasie drugiej wojny światowej wraz z rodzicami przebywał na Węgrzech jako uchodźca. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Przełożył na polski 40 dzieł literatury węgierskiej, w tym
Chłopców z placu Broni Ferenca Molnára i Byłem asystentem doktora Mengele Miklósa Nyiszliego. W latach 1986-1990
był dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej w Budapeszcie. Swoją fascynację narodem, kulturą i kuchnią węgierską opisał
w przewodniku Nobel dla papryki. W latach 1990-1994 pracował jako korespondent Polskiego Radia i Telewizji na Węgrzech
oraz w Jugosławii. Opublikował dwie wspomnieniowe książki – Kresy Kresów. Stanisławów w 2008 roku i dwa lata później
Stanisławów jednak żyje. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w Polsce w dziedzinie olimpizmu. Za książkę Osobista historia olimpiad został wyróżniony Złotym Wawrzynem Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
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TO: Ojciec miał 48 lat, gdy poznał
Michał
Olszański:
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MO: A rodzina Olszańskich też miała poczucie zagrożenia? Dziadek mógł być aresztowany?
TO: Mieliśmy poczucie zagrożenia, ale jednocześnie jakoś
to wszystko na szczęście, nas omijało. Pewnie dlatego, że
ojciec był lekarzem. Lekarze byli potrzebni, więc pozostawali jakby poza strefą zagrożenia. Do pewnego momentu.
MO: Właśnie, sytuacja się zmieniła w czasie ofensywy
niemieckiej na Związek Radziecki?
TO: Tak, walki zaczęły się 21 czerwca 1941 roku, ale Niemcy
nie wkroczyli do Stanisławowa. Z miasta wycofali się też
Sowieci i na kilka dni zapanował totalny chaos. Znów grasowały bandy ukraińskie z widłami i kosami. Wreszcie, nieoczekiwanie, w Stanisławowie pojawili się Węgrzy. Stacjonował
tam ich garnizon. Zrobili porządek, chronili polską ludność
przed rozbojami. Wojskowi wystawili kuchnię polową i żywili Polaków. Zapanował duch Wiosny Ludów, kiedy to Polacy
i Węgrzy razem wystąpili przeciwko Austrii.
MO: Rozpoczął się dla was dramatyczny czas wojny. Czy
Polska istniała wtedy w waszej świadomości, czy straciliście nadzieję?
TO: Nadziei nigdy się nie traci. Wojna trwała, ale zmieniała oblicze z powodu konfliktu między Niemcami a Związkiem
Radzieckim. Wiedzieliśmy, że padła Francja, Belgia, Dania,
że walczą w Norwegii. Dowiadywaliśmy się o powstawaniu tajnych organizacji – na przykład Związku Walki Zbrojnej. Około roku 1942 po raz pierwszy pojawili się w naszym
domu przedstawiciele polskiej konspiracji. Spotkali się
z oficerami węgierskimi. Wszystko dzięki mojej matce,
która miała kontakty przez swoich braci piastujących
na Węgrzech dość wysokie stanowiska w administracji Horthyego. Arpad był wojewodą w trzech województwach
graniczących z Polską, jeździliśmy do niego na wakacje,
a Szandor – dyrektor departamentu w ministerstwie
spraw zagranicznych w Budapeszcie. Węgrzy znaleźli się
w tej wojnie wbrew woli społeczeństwa, choć niektórzy
politycy w tym kraju wiązali swoją przyszłość z Niemcami. Dzięki nim mieli odzyskać tereny, które stracili po pierwszej wojnie światowej.■
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Na pozostałą część rozmowy odsyłam Państwa do mojej
książki Godzina prawdy, gdzie opublikowałem niektóre
rozmowy przeprowadzone w Radiowej Trójce ze wspaniałymi i niezwykłymi ludźmi.
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Straciłyśmy matkę...
Wywiad z Hope Edelman
18
Rozmawia: Maja Jaszewska

Maja Jaszewska: Hope, dlaczego zdecydowałaś się napisać
książkę na tak trudny i bolesny temat, jak przedwczesna śmierć matki i jej konsekwencje w życiu córki?
Hope Edelman: Moja mama zmarła na raka piersi, kiedy
miałam 17 lat. To był początek lat osiemdziesiątych i w moim
mieście nie było żadnego miejsca, gdzie mogłabym otrzymać
jakiekolwiek wsparcie psychologiczne. Nikt jeszcze wówczas
nie myślał o konieczności takiego wsparcia. Na szczęście lubiłam czytać, zaczęłam więc szukać książki, która pomogłaby
mi uporać się z żałobą. Niestety nie znalazłam żadnej.
MJ: A w gronie najbliższej rodziny nie otrzymałaś wsparcia?
HE: Moja rodzina w ramach radzenia sobie z problemem
po prostu zamilkła i nawet nie wspominała o mamie. Jej
strata była na tyle bolesna, że nikt nie miał siły i nie potrafił
o tym mówić. Kilka lat później przeczytałam w „Chicago Tribune” artykuł Anny Quindlen o tym, że straciła mamę, mając
19 lat. Wiele lat później dowiedziałam się, że mnóstwo kobiet,
będących w podobnej sytuacji, wycięło ten artykuł i nosiło go w portfelu.
Okazuje się, że córek, które przedwcześnie, a więc w dzieciństwie lub w wieku dojrzewania straciły matkę, jest bardzo dużo,
a strata ta nie jest tylko bolesnym faktem w ich biografii, ale
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czymś, co determinuje całe ich życie i stanowi rdzeń ich tożsamości. Bez względu na pochodzenie etniczne, wyznanie,
status ekonomiczny, my kobiety przedwcześnie osierocone
przez matki, mamy pewne wspólne cechy – poczucie wyobcowania z rodziny, lęk przed własną śmiertelnością, szczególnie
nasilony, kiedy same zostajemy matkami, pragnienie, by
partner zastąpił nam rodzica, dążenie do bycia idealną matką.
I odczuwamy ogromny strach przed utratą najbliższych.
MJ: To chyba z tego powodu twoja książka Motherless
daughters zyskała tak ogromny rozgłos natychmiast po pojawieniu się w księgarniach.
HE: Ta książka nie zna granic, bo doświadczenie, które opisuje, rozumie każda osierocona przez matkę córka. Pragnęłam
tą książką powiedzieć wszystkim tym kobietom, że chociaż
śmierć matki pod każdym względem zmieniła ich życie, a tęsknota za nią nigdy nie ustaje, to jednak można żyć dalej i być
szczęśliwą.
MJ: Przedwcześnie traci matkę zarówno dziesięcioletnia dziewczynka jak i siedemnastoletnia dziewczyna. Czy
jest jednak jakaś różnica dla córki, kiedy to „przedwcześnie” się wydarzy?

ZNANI
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Amerykańska pisarka (literatura faktu) i dziennikarka. Jej pierwsza książka Motherless daughters wydana w 1993 roku opisuje dziedzictwo przedwczesnej utraty matki. Była to pierwsza
tak bogata i osobista publikacja na ten temat, w związku z czym spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem czytelniczek i czytelników.
W przeciągu dwóch miesięcy od publikacji książka znalazła się na liście bestsellerów „New
York Timesa”. Do tej pory przetłumaczono ją na 11 języków i wydano w 16 krajach. Ponieważ
poruszony temat wywołał lawinę zainteresowania, autorka napisała kolejne książki podejmujące nowe aspekty przedwczesnego osierocenia córki. W 1995 roku Edelman opublikowała
listy czytelników Letters from Motherless daughters, następnie Mother of my Mother (1999)
i Motherless Mother (2006).
Opublikowała też swoje wspomnienia The Possibility of Everything (2009).
Polskie wydanie Motherless daughters i Motherless Mother pod tytułami Córki, które zostały
bez matki i Matka, która nie miała matki wydało wydawnictwo Feeria.

HE: Niektórzy terapeuci uważają, że w najtrudniejszej syNatomiast kobiety, które straciły matkę w wieku dorastania,
tuacji są dzieci tracące matkę między 6. a 12. rokiem życia.
mają szansę na to, by widzieć ją trochę bardziej realnie i mieć
Są już na tyle dojrzałe emocjonalnie, by odczuć głęboką
trochę bardziej prawdziwe wyobrażenia na temat wychowystratę, ale nie panują jeszcze nad swoimi emocjami i nie są
wania dziecka i macierzyństwa. Jednak nastolatki częstokroć
ich w pełni świadome. Dorośli zazwyczaj przechodzą żałobę
przeżywają apogeum młodzieńczego buntu i jeśli przed
bezpośrednio po stracie. U dzieci sączy się ona przez resztę
śmiercią matki często i gwałtownie się z nią kłóciły, mogą
ich życia, co jakiś czas dając o sobie znać napadami agresji lub
mieć potem olbrzymie poczucie winy i żalu. Zdarza się, że
przygnębieniem. W dużej mierze ich reakcja w żałobie uwarunpodświadomie obwiniają się za śmierć matki i nie mogą sobie
kowana jest zachowaniem żyjącego rodzica. Często zdarza się,
wybaczyć swojego wobec niej aroganckiego zachowania.
że dziecko zaczyna przeżywać stratę dopiero wtedy, gdy roZ kolei kobiety tracące matkę w dorosłym życiu, tracą wielodzic, który pozostał, zaczyna sobie lepiej radzić. Dzieje się tak,
letnią, wypracowaną relację, wraz z matką bezpowrotnie zniponieważ dziecko potrzebuje zaplecza w postaci poczucia bezka z ich życia powierniczka czy przyjaciółka. Trudność tej straty
pieczeństwa, aby pozwolić sobie na przeżywanie rozpaczy. Zapolega na tym, że dla dorosłej osoby matka była przez wiele
równo dzieciom, jak i młodzieży jest
lat centralnym elementem pejzażu życiowego i emocjonalnedużo trudniej niż dorosłym płakać
go. Bardzo trudno zaakceptować jego bezpowrotny brak. Jak
w reakcji na wielką stratę. Kobieta,
widać, utrata matki na każdym etapie życia przynosi innego roktóra straciła matkę we wczesnym
dzaju bolesne skutki i wyzwania.
dzieciństwie, ale pamięta ją, ma zazwyczaj jej bardzo wyidealizowany
wizerunek.
Dorośli zazwyczaj przechodzą żałobę bezpośrednio po stracie.
MJ: Czym to skutkuje?
HE: Taka matka jawi się jako ktoś, U dzieci sączy się ona przez resztę ich życia, co jakiś czas dając
kto nigdy nie zrobił nic złego,
zawsze był dobry, uśmiechnięty o sobie znać napadami agresji lub przygnębieniem.
i kochający. Kobiety, które niosą
w sobie taki wizerunek matki, będą
miały niezwykle wyśrubowane standardy macierzyństwa,
MJ: Czy powód śmierci matki ma wpływ na przeżywanie
a gdy same zostaną matkami, grozi im wieczna frustracja, że
żałoby przez córkę?
nie są dość dobre w tej roli. Dlatego terapia takich kobiet
HE: Kobiety, których matka zmarła w wyniku choroby,
polega na pożegnaniu się z obrazem matki, będącej wzorem
a szczególnie takiej, która może być w jakimś stopniu uwacnót i chodzącą doskonałością. Podobnie jak idealizacja,
runkowana dziedzicznie, będą borykały się z lękiem, że być
również gniew jest normalną reakcją na stratę matki. Czasamoże one same również zachorują i osierocą swoje dzieci.
mi wściekłość na nią, że odeszła, trwa całymi latami. I chociaż
Z kolei te kobiety, których matki zmarły nagle w wyniku wypadgniew ten budzi poczucie winy, bo w naszej kulturze nie
ku bądź samobójstwa, nieustannie obawiają się o los swoich
wolno myśleć i mówić źle o zmarłych, dopiero dopuszczenie
najbliższych. Jedna z takich kobiet opowiadała mi, że ciągle
do siebie wszystkich uczuć, łącznie z tymi najtrudniejszymi,
wyobraża sobie sytuację, kiedy dzwoni telefon i ktoś mówi, że
pozwoli w pełni przeżyć żałobę. Jest to trudne, bo trudno żyjej mąż zginął. Myślą tą starała przygotować się emocjonalnie
wić negatywne uczucia wobec kogoś, kogo się kocha i kto już
na coś, czego podświadomie bardzo się obawiała. Uważała,
jest nieobecny, ale bez określenia zarówno pozytywnych, jak
że dzięki tym wyobrażeniom, na wypadek tragedii, będzie
i negatywnych więzi, jakie łączyły córkę ze zmarłą matką, kowiedziała, co robić, i nie przeżyje takiego szoku, jak wtedy, gdy
bieta nie będzie mogła pójść wolna w życie.
była mała i nagle straciła matkę.
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Koncepcja self–macierzyństwa stała się w ostatnich czasach dość popularna w USA. Ja jednak nie
wierzę, żeby cokolwiek mogło zastąpić wszystko to, co tracimy, gdy umiera nasza matka.

20

MJ: W swojej książce piszesz o jeszcze innym rodzaju osierocenia, nie mniej bolesnym niż ten wynikający ze śmierci matki. Czy rzeczywiście kogoś, kogo matka porzuca i nie
zajmuje się nim, można porównać do tego, komu matka umarła?
HE: Bez względu na to, czy porzucenie córki przez matkę
ma miejsce w wymiarze fizycznym czy emocjonalnym, efekt
jest ten sam – wyjątkowo bolesny cios w poczucie własnej wartości. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że z perspektywy
psychologicznej porzucenie jest trudniejsze niż osierocenie,
ponieważ wiąże się z myślą, że nie było się dość dobrym, by
być przez matkę kochanym. Rozmawiałam z kobietami, których
matki żyły, ale nie zajmowały się nimi, i mogę powiedzieć, że
obie te straty są bardzo do siebie podobne. Nie badałam dogłębnie tematu kobiet porzuconych przez swoje matki, ale z tego, co się orientuję, widzę, że córki matek chorych psychicznie
lub uzależnionych, borykają się z problemami typowymi dla sieroctwa i w dorosłe życie wchodzą bez zaplecza emocjonalnego oraz pozytywnych wzorców kobiecości i macierzyństwa.
Kiedy umiera „niedobra matka”, taka, która nie zajmowała się
córką albo stosowała wobec niej przemoc, znikają szanse
na uzyskanie od niej czegoś pozytywnego. Dla takiej córki jest
to kolejna strata, tym razem bezpowrotna, bo już nigdy nie
usłyszy „przepraszam” ani nie doświadczy zmian na lepsze
w zachowaniu matki. Z drugiej strony kończy się przemoc
i doświadczanie ciągłego zawodu.
MJ: Sto lat temu i wcześniej, gdy wiele kobiet umierało młodo – podczas porodu czy gorączki połogowej, córek
bez matek było znacznie więcej, ale też więzi rodzinne były
silniejsze i opiekę nad osieroconymi dziećmi przejmowały
ciotki, kuzynki i babcie. Dziś śmierć w młodym wieku nie
jest już tak powszechna, ale i więzi rodzinne nie są tak
silne, więc córki pozostające bez matek mogą się czuć
wyalienowane ze swoim dramatem.
HE: To prawda, chociaż nie istniały miejsca profesjonalnego wsparcia i poradnictwa dla takich córek, to przez znacznie
większą powszechność zjawiska dziewczynka lub nastolatka nie czuła się tak, jakby ta tragedia przytrafiła się tylko jej.
Na szczęście dzisiaj dziewczęta, które tracą matkę, mają dostęp do pomocy psychologicznej w różnego typu ośrodkach.
MJ: Jeśli matka jest ciężko chora i wie, że umrze, może
jakoś przygotować do tego swoją córkę?
HE: Nazywa się to „antycypacja żałoby” i polega na próbie
wewnętrznego żegnania się z matką, w obliczu jej nieuchronnej
śmierci. Ale dotyczy to tylko dorosłych córek, dojrzałych emocjonalnie. Nie ma o tym mowy w przypadku dzieci, dla których
śmierć jest niezrozumiałą tajemnicą i które zazwyczaj nie są
w szczegółach informowane o stanie zdrowia matki oraz możliwości jej śmierci. Ja jednak osobiście wątpię w to, żeby możliwe
było jakiekolwiek przygotowanie na rzeczywistą śmierć. Jest
to taki rodzaj straty, której nie sposób sobie nawet wyobrazić.
Nawet jeżeli myślimy, że jesteśmy na nią przygotowani, jej
nadejście jest zawsze brutalnym szokiem. Ale matka wiedząca,
że nadchodzi kres jej życia, może o tym otwarcie porozmawiać
z córką, bo ważne i potrzebne może być dla córki, aby usłyszała, jak ważna jest dla matki i jak mocno przez nią kochana.
To oczywiście nie załagodzi straty, która przyjdzie, ale może
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chociaż odrobinę pomoże w ciężkich czasach, które nadejdą…
Córka, która wie, jak ważna była dla matki, z czasem, kiedy już
upora się z żałobą, może postarać się dostrzec, jak dużo od
matki dostała sił, energii, miłości, i na tym budować swoje
dalsze życie, a nie tylko rozpaczać nad tym, co wraz z jej odejściem straciła.
MJ: Jak ojciec może pomóc swojej córce, gdy ta straciła matkę?
HE: Niestety niewielu ojców jest w stanie emocjonalnie poradzić sobie z utratą partnerki życiowej i pomóc dzieciom przejść
przez proces żałoby. Mężczyźni zazwyczaj uciekają w milczenie
i omijają w rozmowach temat matki i jej śmierci. Tymczasem
najważniejsze, co ojciec może zrobić dla swojej córki, to rozmawiać z nią o matce, aby pamięć o niej była żywa. W przeciwnym
razie córka może odnieść wrażenie, że tylko dla niej matka była ważna i tylko ona o niej pamięta.
Ważne jest też, aby ojciec, chcąc związać się z nową kobietą,
poczekał na to przynajmniej rok, aby córka przez ten czas
przeżyła tylko z nim swoje urodziny, urodziny matki, święta,
Dzień Matki. Córki, które nie przeżyją procesu żałoby, nie
mają możliwości rozmawiania o stracie, a tym samym nie
mogą wyrażać tęsknoty, rozpaczy, lęku i gniewu. W efekcie
tego stłumienia mogą w dorosłym życiu mieć problem
w relacjach z mężczyznami, unikać bliskości w obawie przed
kolejną bolesną utratą albo mogą rozpaczliwie pragnąć być
kochane i nierozważnie rzucać się w niekorzystne dla siebie
związki. Kobieta szukająca w mężczyznach kogoś, kto zaopiekuje się nią na podobieństwo matki, skazana jest na wieczne
rozczarowanie.
MJ: W takim razie, czy jest ktoś lub coś, co może zastąpić
chociaż w niewielkim stopniu wszystko to, co otrzymuje się
od matki?
HE: Koncepcja self–macierzyństwa stała się w ostatnich
czasach dość popularna w USA. Ja jednak nie wierzę, żeby
cokolwiek mogło zastąpić wszystko to, co tracimy, gdy umiera nasza matka. Uważam, że bardziej możliwe jest zaakceptowanie straty. Nazwanie jej i przyjęcie. To może pomóc uniknąć
prób zaspokojenia deficytu matczynej miłości objadaniem
się, nadużywaniem alkoholu, narkotykami czy kompulsywnymi romansami. Myślę, że najważniejsza jest uczciwość wobec
samego siebie i szczere nazywanie swoich uczuć.
MJ: Jeden z najpopularniejszych polskich zespołów śpiewa:
„nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu”.
HE: Nie wiem, czy zmiany rzeczywiście mogą zachodzić tak
błyskawicznie, ale bez prawdy wobec samego siebie, nie
można zadbać o własne potrzeby. Tylko absolutna szczerość
i cierpliwa konfrontacja z własnymi uczuciami pozwala nam
pielęgnować psychikę, zadbać o własne pasje i mądre życiowe wybory, ale nie w zastępstwie matki, tylko jako ktoś,
kto ma wewnętrzną motywację do bycia szczęśliwym i osiągania sukcesów. Jedynym substytutem, który wydaje mi się
skuteczny w przeżywaniu straty matki, jest zaopiekowanie się
własnym wewnętrznym dzieckiem.
MJ: Dlaczego moment, w którym kobieta nie mająca już
matki, sama zostaje matką jest tak trudny i uruchamia bolesne emocje?

ZNANI
du na to, czy go akceptuje, czy nie, będzie opierać swoje
HE: W każdej kulturze rola babci jest bardzo znacząca. Babcie
wyobrażenia o kobiecości i macierzyństwie na bazie doświadsą niezastąpionym źródłem informacji, towarzyszą narodzinom
czeń z własną matką. I nawet jeśli będzie to budowanie siebie
wnuków, pomagają je pielęgnować i wspierają emocjonalnie
i swojego życia na podstawie antywzorów, jakie przynosi matswoje córki. Brak matki oznacza dla córki brak tych wszystkich
ka, to i tak ona będzie tym centralnym punktem odniesienia.
aspektów i jest dużą stratą. Na dodatek, kiedy kobieta osieroMJ: Jak kobieta, która przedwcześnie straciła matkę może
cona przez matkę sama zostaje matką, na nowo wraca do relasobie pomóc?
cji, jaka ją z matką łączyła. W swoim dziecku widzi samą siebie,
HE: Tak zwana terapia żałobna i rozmowa z innymi kobietami,
przez co powraca dojmujące poczucie straty, nawet jeżektóre straciły matki, jest najlepszym sposobem na znalezienie
li miało ono miejsce już dawno temu. Nowo upieczona matwsparcia tuż po stracie, ale też wiele lat po niej, jeśli żałoba nie
ka może wtedy czuć żal do swojej matki, że nie ma jej w tak
została przeżyta w odpowiednim czasie. W USA jest wiele
ważnym momencie, i czuć się osierocona zarówno jako dogrup wsparcia dla córek bez matek. Każdego roku w dniu porosła kobieta, jak i mała dziewczynka, którą była kiedyś. Poprzedzającym Dzień Matki kobiety spotykają się przy herbacie,
czucie straty może towarzyszyć córkom bez matek przez cały
aby uczcić pamięć swoich matek. Wieloletnie doświadczenie
czas, kiedy wychowują swoje dzieci. Na szczęście nie każdy
pokazuje, jak bardzo grupy te są pomocne dla kobiet.
aspekt powracania żałoby musi być negatywny. Jeśli osieroMJ: Kiedy następuje koniec żałoby i czy można na to w jacona kobieta ma świadomość, że daje swojemu dziecko to,
kiś sposób wpłynąć?
czego sama nie otrzymała, może jej to przynieść satysfakcję
i radość, a przez to wzmocnić ją i dodać siły.
MJ: Wiele córek bez matek przeżywa kryzys w momencie, w którym ich własne dzieci osiągają wiek, kiedy
one straciły matkę. Dlaczego tak się dzieje?
HE: Psychologowie nazywają ten moment
„czasem korespondencji wydarzeń” i rzeczywiście jest on ciężkim wyzwaniem. Jeżeli kobieta straciła matkę, mając 11 lat,
to w momencie, gdy jej córka ma tyle
Wszystkie, które
lat, myśli sobie najczęściej: „mój Boże,
za wcześnie straciłyśmy
przecież to jeszcze takie małe dziecmatkę, będziemy się
ko!”. Nic dziwnego, że czuje się wtedy
z jej brakiem mierzyć
rozgoryczona, że musiała tyle wycierdo końca życia, ale to nie
pieć i tyle straciła. Na dodatek wiele
znaczy, że nie możcórek bez matek czuje podświadomy
lęk, że gdy ich dziecko osiągnie wiek,
na go przeżyć szczęśliwie
w którym one straciły matkę, może
i w kreatywny sposób.
wydarzyć się coś tragicznego i ich dziecko też zostanie sierotą. Większość z nich
bardzo się stara być dobrymi matkami i jednocześnie bardzo się boi, że im się to nie uda.
Narzekają na brak wsparcia emocjonalnego ze
strony najbliższej w życiu kobiety, na to, że nie mogą
porozmawiać ze swoją matką, zapytać, jakie miała dzieciństwo i jak je wspomina.
HE: Jest w nas potrzeba, żeby po największej nawet stracie
MJ: W jakim jeszcze momencie przedwczesna utrata matwycierpieć swoje, a potem wrócić do dawnego życia. Jednak
ki odczuwana jest wyjątkowo dotkliwie?
uczciwiej będzie powiedzieć, że nie ma takiej możliwości.
HE: Z moich rozmów wynika, że najtrudniejszym dla nich
Przeprowadziłam rozmowy ze stu pięćdziesięcioma czteremomentem są narodziny pierwszego dziecka. Wtedy pierwszy
ma kobietami na potrzeby Motherless daughters. Ponad 80%
raz patrzą na świat oczami matki, czują z własną matką wyjątz nich powiedziało, że ich żałoba wciąż trwa, choć od śmierkową więź, a jednocześnie we własnym dziecku, w jego bezci matki minęło wiele lat. Z upływem czasu przerwy między
radności, bezbronności, potrzebie matczynej miłości, widzą
dotkliwym przeżywaniem żałoby są coraz dłuższe, jednak
siebie. Czują też ból, bo rozumieją, co straciła z życia i macietęsknota za matką nigdy nie przemija i może się pojawić,
rzyństwa ich matka, umierając tak młodo.
i to dojmująco, w zupełnie nieprzewidywanym miejscu i czasie.
MJ: Relacja matki i córki jest wyjątkowa. Pia Skogeman
I jest to zupełnie zrozumiałe i normalne. Być córką, która przedw swojej książce Kobiecość w rozwoju napisała, że głęwcześnie straciła matkę, oznacza żyć w poczuciu straty, ale też
boko u podstaw matka i córka stanowią jedność. Czy
ze świadomością, jak dużo się od matki dostało.
to dowodzi, że śmierć matki jest dla córki stratą nieporówWszystkie, które za wcześnie straciłyśmy matkę, będziemy się
nywalną do innych?
z jej brakiem mierzyć do końca życia, ale to nie znaczy, że nie
HE: Mamy pewną tendencję do idealizowania matki, którą
można go przeżyć szczęśliwie i w kreatywny sposób. Musimy
zawsze chcemy widzieć jako uosobienie miłości i troskliwości.
szybciej dorosnąć, poszukać źródeł pewności siebie i własnej
I rzeczywiście, w wielu rodzinach matki są kochające i opiekuńwartości, trochę po omacku kształtować swoją kobiecość.
cze, ale bywają przecież matki zdystansowane wobec swoich
To wszystko uczy nas brać za siebie odpowiedzialność, lepiej
dzieci, a nawet narcystyczne, egoistycznie skoncentrowane
od innych mobilizować się do działania, zadbać o siebie i wyna sobie. Jednak każda matka jest dla córki podstawowym
korzystywać szanse, jakie przynosi nam życie. ■
wzorcem zachowań kobiecych. Każda kobieta bez wzglę-
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Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę
stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład
podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych.
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Konieczność posiadania przy sobie
zapasowego sprzętu stomijnego może
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytuacji. Wiele z nich wymaga poinformowania otoczenia o fakcie posiadania stomii
i związanych z nią potrzebach. Karta stomika
oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie
jest odpowiedzią na zaistniały problem.
Udogodnienia w podróży
Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, organizatorzy kampanii mają na myśli kontrole celne, graniczne, sytuacje odpraw lotniczych, ale
także momenty kiedy konieczna jest zmiana
sprzętu stomijnego. W ostatniej sytuacji uzasadniona powinna być możliwość skorzystania
z miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, czy pomieszczenia dla matki
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.
Podczas kontroli lotniczej, każdy pasażer musi okazać wszystkie przedmioty, które
zamierza zabrać w bagażu podręcznym, na
przykład klucze, telefon, pasek, urządzenia
elektryczne oraz okrycie wierzchnie – płaszcz,
kurtka, szal. Brak wiedzy na temat stomii może
sprawić, że osoba kontrolująca będzie się domagać także odklejenia worka stomijnego.
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób
niewykwalifikowanych może spowodować
rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skutkujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu,
posiadanie przy sobie karty stomika może zapobiec takim sytuacjom.
Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest
bardzo potrzebna. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze
nie należą do przyjemnych dla stomików.
Kiedy leciałam samolotem do Turcji, podczas odprawy kontrolerka wymacała ręką
mój woreczek. Mimo deklaracji, że jestem
stomikiem, zostałam zaproszona na osobistą
rewizję. Kiedy zobaczyłam, że oczy pozostałych oczekujących są skierowane na mnie,
poczułam się jak przestępca, szczególnie,
że prowadziły mnie dwie panie. Musiałam
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopiero, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać,
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak słowa
przepraszam. Nie wstydzę się swojej stomii,

ale nie chciałabym też za każdym razem tłumaczyć się z jej posiadania – komentuje Hanna
Hybicka, stomiczka.
Przepisy dotyczące przewozu bagażu podręcznego, leków oraz środków medycznych nie
mówią nic o sprzęcie stomijnym. Posiadanie
karty stomika oraz zaświadczenia medycznego
może okazać się pomocne w trakcie przewożenia i posiadania przy sobie sprzętu stomijnego.
Ze względu na specyfikę pielęgnacji stomii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą odpowiednią ilość sprzętu na pokład samolotu,
w ramach bagażu podręcznego, aby móc
zmienić woreczek stomijny w każdym momencie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Na
akcesoria do pielęgnacji stomii mogą składać
się nie tylko worki stomijne, ale także: pasta
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klipsy do systemu otwartych worków, pas
stomijny – mogący zawierać metalowe części, a także kosmetyki do pielęgnacji stomii, które mogą występować
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wołowicz,
pielęgniarka stomijna.
Karta stomika posiada wygodny format,
dzięki czemu z łatwością można nosić ją w portfelu czy kieszeni. Do karty dołączane jest zaświadczenie medyczne, z którym stomik musi
udać się do lekarza prowadzącego (lekarza
POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu
posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka odpowiedniego organu medycznego są warunkiem, ważności zaświadczenia oraz potwierdzą
zasadność korzystania z karty stomika.
Wierzymy, że rozpoczęcie tej inicjatywy
będzie początkiem dyskusji na temat egzekwowania praw stomików. Akceptacja społeczeństwa jest kluczowym elementem w tym procesie. Wywołanie reakcji łańcuchowej możliwe
jest jedynie poprzez działania informacyjne
- powiedział Andrzej Piwowarski, z Polskiego
Towarzystwa Stomijnego POLiLKO.
Karta jest przydatna m.in. w trakcie podróży samolotem. Już w ponad połowie portów
lotniczych w Polsce zostali przeszkoleni pracownicy kontroli bezpieczeństwa oraz Straży
Granicznej z pomocą Fundacji STOMAlife.
Treść zaświadczenia towarzyszącego karcie
jest dostępna w siedmiu językach: angielskim,
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim oraz greckim, aby podróżowanie
było wygodne także poza granicami Polski. ■
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Please be advised that the bearer of this document is a stoma patient and must
constantly wear an ostomy pouch.
Stoma is a surgically created opening in the large intestine that allows the removal
of faeces out of the body, bypassing the rectum, to drain into a pouch or other collection
device. Therefore a person with a stoma should receive special treatment during control
by border guards and customs services. Such a person should be allowed not to remove
result compromise of
the integrity of the pouch and ultimately leakage of the contents.
A stoma patient must be allowed to keep the following ostomy accessories in their
hand luggage:
• ostomy pouches, base plates;
• skin care products used at the time of changing pouches:
◦ skin care and sealing paste
◦ skin care washing agent – may be in the form of aerosol
◦ wet wipes
◦ sealing rings
◦ pouch clips and locks
◦ ostomy belt with possible metal parts
• disposable gloves and paper towels

Polskie Towarzystwo Stomijne

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

ZAŚWIADCZENIE
MEDYCZNE

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

………………………………………………………

………………………………………………………

(pieczątka przychodni)

(data wystawienia)

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

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

lub moczu poza worek stomijny.

Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego

Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie

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

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

numerem telefonu………………………………………..

•

worki stomijne, płytki stomijne;

•

środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne

Z poważaniem,

podczas wymiany sprzętu, takie jak:
◦
◦

pasta uszczelniająco-gojąca

………………………………………………………

zmywacz do pielęgnacji skóry wokół

(pieczątka i podpis lekarza)

stomii – może występować w spray’u

•

◦

nasączone chusteczki

◦

pierścienie uszczelniające

◦

zapinki, klipsy do systemu otwartych worków

◦

pas stomijny, mogący zawierać metalowe części

rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe
Polskie Towarzystwo Stomijne

Infolinia 800 633 463
www.stomalife.pl

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

Weź udział w IV edycji plebiscytu

stomaPERS NA 2018
2019
Wyróżniamy najlepszych
• lekarzy
• pielęgniarki stomijne
• punkty porad stomijnych
Zgłoś siebie lub współpracowników!
Poinformuj swoich pacjentów i daj
im szansę docenić Twoją pracę!
Plebiscyt stomaPERSONA organizowany
jest w ramach kampanii społecznej
,,STOMAlife. Odkryj stomię”.
Cel plebiscytu to wyróżnienie osób,
które:
• od lat poświęcają się pacjentom
stomijnym,
• pomagają im w powrocie do
zdrowia,
• udzielają im potrzebnych informacji.
Wystarczy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz placówkę (nazwa placówki i oddziału),
w której pracuje. Oddając głos na punkt porad stomijnych, wystarczy podać jego adres.
Zgłoszenia przyjmujemy
Listownie:
stomaPERSONA
ul. Karola Dickensa 27 lok. 27
02-382 Warszawa

SMS-owo:
+48 608 525 952

@

Mailowo:
biuro@stomalife.pl

Szczegóły i regulamin plebiscytu dostępne na:
www.stomalife.pl/stomapersona
ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:

JAK PRZETŁUMACZYĆ STRONĘ INTERNETOWĄ?

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Stomia online
CZYTAJ WIECĘJ

Tłumaczenie stron internetowych w Chrome
Otwórz Chrome na komputerze 
otwórz stronę, która jest napisana w innym języku 
u góry kliknij TŁUMACZ
Nie działa? Odśwież stronę. Jeśli to nie pomogło,
kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu strony.
Następnie kliknij PRZETŁUMACZ NA [język].

TŁUMACZENIA ONLINE:

 en.pons.com/text-translation
 www.translator.eu
 translate.google.com

Tekst: Magda Rodak
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Zoey Wright pisze o sobie, że jest „vlogerką fitnessu” to mistrzyni pod każdym względem – ma swój kanał na YouTubie, a na Instagramie obserwuje ją niemal 60 tysięcy osób. „Do 2012 roku moje
życie było jak życie każdej innej młodej, dwudziestoparoletniej
kobiety” – pisze Zoe. – „Lubiłam chodzić z przyjaciółmi na drinki, studiowałam, uprawiałam sporty i w bikini wylegiwałam się
na plaży. Wszystko to zmieniło się w 2012 roku, kiedy zdiagnozowano u mnie przewlekłą chorobę zwaną «wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego». Stan ten często kończy się zabiegiem
chirurgicznym – usunięciem całego jelita grubego i założeniem
worka ileostomijnego, aby móc dalej żyć. Od tego momentu dostałem etykietkę. Narzucono mi wiele ograniczeń. Dostałam
koktajl bardzo silnych leków, aby odsunąć w czasie operację w tak
młodym wieku. Jednak leki zawiodły i zaczęłam się bać. Nie będę
już mogła nosić bikini ani żadnego innego ubrania bez tego worka przytwierdzonego do skóry... Musiałam znaleźć sposób, aby
przejąć kontrolę nad moją fizycznością i nad moim ciałem.. Wtedy
natknęłam się na trening siłowy jako sposób na rozwinięcie mojego ciała i uczynienie go silniejszym. Tego właśnie potrzebowałam.
W 2015 roku, dziesięć miesięcy po operacji wyłonienia stomii,
wyszłam na scenę i zdobyłam pierwsze miejsce w konkursie
kulturystycznym na najlepszą kobiecą sylwetkę. Od tamtej pory
postanowiłam inspirować i motywować ludzi. Nasze niepowodzenia nie muszą określać nas jako ludzi! zoeywright.com

Klasyczna bielizna i spodnie często uciskają worek stomijny, co jest
niewskazane. Znacznie lepiej nosić spodnie i bieliznę z niskim lub
wysokim stanem. Na stronie stomiwear.fr możecie obejrzeć i kupić
bieliznę oraz stroje kąpielowe dla mężczyzn ze stomią, eleganckie
i tak zaprojektowane, by zakrywały worek stomijny. Wyglądają
solidnie, a wykonane są z elastycznej tkaniny, która dobrze podtrzymuje worek. Dzięki wewnętrznym kieszonkom worek stomijny
nie styka się bezpośrednio ze skórą. To projekt małej francuskiej
firmy, która dopiero stawia pierwsze kroki. Wkrótce na stronie
mają pojawić się propozycje dla kobiet. stomiwear.fr
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Stephie przez wiele lat zmagała się z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego. Ileostomia uwolniła ją od bólu. Teraz jest mamą
dwójki dzieci i profesjonalną blogerką ileostomijną, obecną we
wszystkich typach mediów społecznościowych (na Facebooku, Instagramie, YouTubie..). Bez skrępowania dzieli się swoim doświadczeniem. Pokazuje, że nawet mając stomię, można zajść w ciążę,
być seksowną, jeść wegańskie potrawy i po prostu żyć normalnie.
W trudnych momentach pomaga jej muzyka (szczególnie punk
rock). Stephie na swoim anglojęzycznym blogu w bardzo miły
sposób zaprasza innych blogerów do współpracy. Na pewno sporo można się od niej nauczyć. http://colitistoostomy.com/

Kiedy jesienna pogoda powoduje, że nie chce nam się wstać z łóżka, warto zerknąć na inspirujące zdjęcia Christiana Meijera na Instagramie. Christian ma stomię od 2012 roku z powodu choroby
Leśniowskiego-Crohna. Jest tatą trójki dzieci, a jego pasją są
wyprawy rowerowe. @bikingwithostomy

Nawet jeśli tak dobrze sobie z tym radzę, to jeszcze nie znaczy,
że jest mi z tym łatwo – pisze Holenderka Wieke. Ma 30 lat i jest
bardzo aktywna na Instagramie. Mimo wszystko stara skupić
się na pozytywnych aspektach swojego życia. Jej pięknym,
bardzo kobiecym zdjęciom towarzyszą króciutkie, filozoficzne komentarze. Te maksymy dobrze tłumaczą stan ducha stomików, ich
trudności i to, w jaki sposób chcieliby być traktowani przez innych
ludzi. @ileostomy_crohn_princess (Ages)

ŻYCIE ZE STOMIĄ

ZASADY REALIZACJI
ZLECEŃ NA SPRZĘT
STOMIJNY
czyli jak nie zgubić się w przepisach
w drodze do sklepu medycznego

25

Od kiedy należą mi się worki?
Dopóki jesteś pacjentem oddziału, o zabezpieczenie stomii dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne
miesiące, nie ma znaczenia, czy opuszczasz szpital pierwszego,
czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się
nauczyć, więc jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca,
dopilnuj jak najszybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować
zlecenie i odebrać limit przysługujący ci już w tym miesiącu.
Kto da mi pierwsze zlecenie?
Pierwsze zlecenie wypisze chirurg i otrzymasz je wraz z wypisem ze szpitala.
Jak wygląda takie zlecenie?
Zlecenie musi zawierać m.in. dane personalne stomika, kod
choroby oraz pieczęcie przychodni i osoby wystawiającej.
Wzór poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie
fundacji STOMAlife.
Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?
Zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZetu i odebrać tam Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC).
KZC jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumen-

tów i powinna znajdować się u ciebie, bo przez najbliższe 12
miesięcy będzie służyć do wymiany informacji między lekarzem
a sklepem medycznym: lekarz odznacza tam, na jakie miesiące
wydał kolejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem
i podpisem, na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC
nie otrzymasz nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie
otrzymasz sprzętu stomijnego na kolejny okres. (W przypadku pierwszego zlecenia pierwsze rubryczki wypełni pracownik
NFZ-etu zamiast lekarza). Potwierdzenia w N FZ-ecie możesz dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby: członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Na wszelki wypadek
napisz krótkie oświadczenie, że reprezentuje cię ktoś inny.
Przygotuj także aktualny dokument ubezpieczenia oraz wypis
ze szpitala.
I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?
Nie. Tę wizytę musisz odbyć przy pierwszym zleceniu, a potem
dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić
swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie już
miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta będzie
podpowiedzią, na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlecenie.
Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZetu, aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i dostać nową KZC na kolejne 12 miesięcy.
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Co i ile mogę odebrać?
Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodzaju stomii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia 300 zł, ileostomia 400 zł, urostomia 480 zł.
Możesz go przeznaczyć na woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej. Poradą
będą ci służyć profesjonaliści, bo oni mają doświadczenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem na różnorodność ich
problemów, ale ostateczna decyzja zawsze należy
do ciebie. I jeśli chodzi o rodzaj odbieranego sprzętu, i czas, na jaki chcesz go odebrać. Pamiętaj, że
sprzęt musi pasować do twojej stomii.
Ale jak zapanować nad czasem?
Zlecenia zazwyczaj wydawane są na trzy miesiące,
ale jeśli chcesz, możesz odebrać zaopatrzenie
tylko na jeden miesiąc lub dwa. Dzięki temu możesz przetestować nowy rodzaj sprzętu. To jest niezwykle przydatne, gdy jesteś początkującym
stomikiem lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i musisz dopasować inny zestaw. Musisz tylko pamiętać, że częstsze odbiory
sprzętu wiążą się z większą liczbą wizyt u lekarza, bo do każdego odbioru potrzeba nowego zlecenia.
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Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?
Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czyli rozmiar
sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najlepiej odebrać
wtedy sprzęt na jeden miesiąc i obserwować, jak się sprawdza.
Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane, aby ułatwić sobie
zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej realizacji.
Gdzie mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym,
który ma w swojej ofercie sprzęt stomijny, lub bezpośrednio u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział NFZ-tu publikuje
na swoich stronach listę świadczeniodawców, u których można zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się, że miewają
go także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.
Czy wszędzie dostanę to samo?
Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynkowym jak inne placówki handlowe i mogą różnić się między sobą
ofertą oraz cenami. Szukaj takich, które mają najszerszą ofertę,
a w razie potrzeby umożliwiają realizację sprzętu różnych marek
w ramach tego samego zlecenia.
Moje worki nie sprawdzają się, chcę je wymienić.
Podobnie jak w przypadku leków, zwrot i wymiana wyrobów medycznych jest niemożliwa w świetle obowiązujących przepisów.
Wyjątek stanowią wyroby medyczne obarczone wadą jakościową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze sklepem, który zrealizował twoje poprzednie zlecenie, i przedstawić,
na czym polega problem. Być może uda się uzgodnić, w jakim
zakresie można dokonać wymiany.
Kiedy należy mi się następne zlecenie w ramach
refundacji?
Przed upływem okresu, na jaki odebrałeś ostatnie zlecenie, odwiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić
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aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem
i KZC, możesz odebrać przydział na kolejny okres. Pamiętaj,
że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty,
marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już
tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu –
otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kiedy mam pójść po kolejne zlecenie?
Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres, na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie.
Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytuacjami, które uniemożliwią wizytę, jak choroba czy urlop.
Możesz też spokojnie odbyć tę wizytę do końca pierwszego miesiąca kwartału, na których chcesz odebrać sprzęt.
Kiedy mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione.
Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu,
w lutym już tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Kończy mi się sprzęt! Co teraz?
To czas, żebyś poszedł do lekarza z prośbą o wystawienie kolejnego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić
aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem
i KZC możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał, np. na styczeń, luty, marzec:
całość sprzętu odbierzesz tylko pierwszym jego miesiącu,
w kolejnym – na dwa miesiące, a w ostatnim tylko na miesiąc!
– otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.
Zaginęła mi Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego!
Czy teraz nie dostanę worków na refundację?
Spokojnie. Najlepiej z drugą osobą sprawdź miejsce, w którym zazwyczaj trzymasz kartę. Jeśli jej nie ma, skontaktuj się
ze swoim sklepem. Być może została tam podczas twojej
ostatniej wizyty. Jeśli zazwyczaj odbierasz sprzęt wysyłkowo,
sprawdź jeszcze raz paczkę, w której przyszła ostatnia realizacja. Jeśli te próby zawiodą, odwiedź najbliższy NFZ i poproś
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o duplikat karty. Tak jak w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobiście lub z czyjąś pomocą. Duplikat
wydawany jest od ręki.
Mam dwie stomie. Miesięczny limit dotyczy człowieka
czy stomii?
Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii,
zatem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia.
Ważne, aby było to jednoznacznie opisane na twojej Karcie
Zaopatrzenia Comiesięcznego lub były wydane dwie. Wtedy
z dwiema kartami trzeba odwiedzać lekarza po dwa zlecenia.
Co jest refundowane?
W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych
marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Szukaj tych, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać
sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Informację, jakie marki są refundowane uzyskasz, dzwoniąc, pod numer bezpłatnej
infolinii fundacji STOMAlife 800 633 463.
Mój sklep nie ma wszystkiego, co chcę.
Czy mogę podzielić zlecenie między dwa różne sklepy?
Sklep rozlicza się z NFZ-tem przekazując mu oryginał zlecenia,
więc można je zrealizować tylko w jednej placówce. Możesz natomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc.
Mój sklep ma dużo sprzętu, ale na zlecenie mogę odbierać
tylko jedną markę.
Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umowa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ-etu. Do niej sporządzana jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane
w danej placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje,
jakie wyroby medyczne będzie miał w swojej ofercie. Każdy
też decyduje, w jaki sposób będzie się rozliczał z NFZ-em ze
zrealizowanych zleceń: może rozliczać się samodzielnie (jest
to najlepsze dla pacjenta, bo wtedy na jedno zlecenie może
wydać różnorodne produkty, które ma zgłoszone na swojej
umowie); dopuszczalna jest także możliwość rozliczenia się
za pośrednictwem swojego dostawcy. Ten także musi mieć
odpowiednią umowę z NFZ-etem i swoje zobowiązanie do wydawania określonych wyrobów medycznych. Jeśli ma on tylko jedną markę, to będzie mógł rozliczyć tylko wyroby ze
swojej umowy, jeśli ma szeroką listę na swojej umowie refundacyjnej – na zleceniu może znaleźć się większy wybór marek
ten i dostawca lepiej dopasuje do potrzeb stomików.
Czy jestem związany z jednym sklepem medycznym,
z jedną marką?
Decyzja na jaki czas, gdzie i na jaki sprzęt stomijny ma być
zrealizowane zlecenie, zawsze leży po stronie stomika. Nawet
jeśli przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu,
możesz w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub
inną markę, a nawet mieszać marki sprzętu na tym samym
zleceniu. Zmiana nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji. Twoim prawem do refundacji jest aktualne
ubezpieczenie zdrowotne oraz Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego i zlecenie.
Mam awarię, skąd wziąć dodatkowy sprzęt?
Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka z workami na zmianę jednak leży ciągle na łazienkowej

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

Jeśli ta lista nie wyczerpała twoich pytań,
skontaktuj się z nami, odpowiemy na nie.
biuro@stomalife.pl
bezpłatna infolinia 800 633 463
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Jeśli opuszczasz szpital we wrześniu ze zleceniem na wrzesień, pażdziernik, listopad,
Twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:
Co muszę zrobić:

Kiedy to zrobić:

potwierdzenie zlecenia
i odbiór Karty Zaopatrzenia
Comiesięcznego w NFZ

zrób to jeszcze we
wrześniu

odbiór sprzętu stomijnego
na wrzesień, październik,
listopad

zrób to jeszcze we
wrześniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na grudzień, styczeń, luty

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

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w listopadzie, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
dwa miesiące

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

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

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

jeśli przekażesz zlecenie do
realizacji w maju, otrzymasz
sprzęt o równowartości limitu na
dwa miesiące

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

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

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

możesz zrobić
w listopadzie lub grudniu

odbiór sprzętu stomijnego
na grudzień, styczeń, luty

zrób to w grudniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na marzec, kwiecień, maj

możesz zrobić to
w marcu

odbiór sprzętu stomijnego
na marzec, kwiecień, maj

zrób to w marcu

wizyta u lekarza po zlecenie
na czerwiec, lipiec, sierpień

możesz zrobić to
w marcu lub kwietniu
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odbiór sprzętu stomijnego
na kwiecień, maj, czerwiec

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

zrób to w czerwcu

wizyta u lekarza po zlecenie
na wrzesień, październik,
listopad

możesz zrobić to
w sierpniu lub wrześniu

potwierdzenie zlecenia i odbiór nowej Karty Zaopatrzenia
Comiesięcznego w NFZ

możesz zrobić to
w sierpniu lub wrześniu

odbiór sprzętu stomijnego
na wrzesień, październik,
listopad

zrób to w sierpniu
lub wrześniu

wizyta u lekarza po zlecenie
na grudzień, styczeń, luty

możesz zrobić
w listopadzie lub grudniu
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Stomia?
A co to takiego?
CZĘŚĆ 2
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Tekst: Wojciech Szczęsny

W pierwszej części artykuł u (PPŻ lato 2019) wspomnieliśmy, że
podstawowym powodem wyłaniania stomii wydalniczych jest
konieczność odprowadzenia wydzieliny (kału), w sytuacji kiedy odcinek leżący dystalnie (bliżej odbytu) jest czasowo lub
ostatecznie wyłączony (np. wycięty). Drugi powód to protekcja zespoleń jelitowych wykonanych dystalnie od stomii.
Chodzi o to, żeby przez jakiś czas nie docierał tu kał. Nie jest
tajemnicą, że wśród chorób powodujących potrzebę stomii (w tym protekcyjnych), dominują nowotwory. Na dalszych
pozycjach plasują się choroby zapalne (wrzodziejące zapalenie
jelita grubego – CU, Choroba Leśniowskiego-Crohna – LC),
urazy, niedokrwienia na tle miażdżycy, a czasami niestety
także powikłania operacji na innych narządach (uszkodzenie
jelita). Rzadziej mamy do czynienia z chorobami neurologicznymi (chory nie jest w stanie oddać stolca przez fizjologiczny
odbyt) lub z innymi stanami patologicznymi stanowiącymi tak
zwaną kazuistykę (wyjątkowo rzadkie choroby).
Ogólnie sytuacje związane z wyłonieniem stomii można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to taka, kiedy pacjent wie, że
operacja zakończy się właśnie w ten sposób. Miał wykonane
badania, które potwierdziły chorobę, i jedyną metodą jest
wycięcie części jelita. Druga – kiedy stomia wyłaniana jest
„na ostro”. Przykładem jest niedrożność operowana na dyżurze. Chirurg może przewidzieć potrzebę stomii i zazwyczaj
uprzedza o tym pacjenta, który podpisuje zgodę na zabieg.

Bywa jednak, że pacjent jest nieprzytomny lub sytuacja w brzuchu jest zaskoczeniem dla operatora i zachodzi potrzeba wyłonienia jelita. Chory budzi się ze stomią, o której wcześniej nie
wiedział.
Jeśli wiemy o planowanej stomii, przyszły stomik powinien
wraz z pielęgniarką i lekarzem ustalić miejsce jej wyłonienia.
Założyć „na sucho” sprzęt, przespać z nim noc i jeśli trzeba,
dokonać korekty lokalizacji. W przypadkach nieplanowanych”
stomię wyłania się w typowych miejscach zgodnie z zasadami „dobrej stomii” opracowanych ponad 50 lat temu, a wciąż
aktualnych. Jeszcze w latach 80. XX wieku, stomie pętlowe
otwierało się dopiero na drugi dzień (nacinanie jelita nie boli).
Dziś robimy to w czasie pierwotnego zabiegu. Sprzęt zakłada się wraz z opatrunkiem jeszcze na sali operacyjnej. Pierwsze
worki powinny być przezroczyste, aby móc obserwować śluzówkę wyłonionego jelita, bez ich zdejmowania.
Omówmy zatem kilka najczęstszych zabiegów kończących się
stomią. Jeśli zwieracze są zniszczone przez proces nowotworowy (nacieczone), bo guz odbytnicy położony jest bardzo nisko,
zostaną wycięte wraz z tkanką nowotworową i końcową częścią
jelita grubego. Wiemy już, że będzie to ostateczna kolosto-
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mia końcowa. Taką operację te nazywamy brzuszno-kroczowym odjęciem odbytnicy (zabieg Milesa). Rzadziej wykonuje
się ją także z powodu ciężkich urazów krocza z rozerwaniem
zwieraczy lub przetok odbytniczych do innych narządów.
Jedną z częstszych operacji jelita grubego jest tak zwany zabieg Hartmanna. Tym razem zmiana leży wyżej, nie nacieka i nie
niszczy zwieraczy. Może to być guz nowotworowy, perforowany uchyłek, rozerwanie jelita kulą pistoletu czy nożem, a także
zaawansowane zmiany zapalne. Taki zabieg miał wykonany Jan
Paweł II, 13.05.1981, kiedy jedna z kul Agcy przebiła mu esicę.
Wycina się zatem zmieniony odcinek, powyżej wyłania się
stomię taką jak w poprzednim zabiegu – końcową kolostomię.
Jest ona jednak z definicji czasowa, gdyż zwieracze pozostały nienaruszone. Odcinek jelita od zmiany do zwieraczy
zamyka się chirurgicznie. Operacja odtwórcza polega na likwidacji stomii i zespoleniu górnego odcinka z pozostawionym
dolnym. Czemu tak robimy,
a nie od razu po usunięciu zmiany, zespalamy? Otóż
dlatego, że jelito jest nieprzygotowane do zabiegu,
pełne kału, zaś często również
mamy do czynienia z zapaleniem otrzewnej. Zespolenie
mogłoby się rozejść. Jednak
niektórzy chirurdzy decydują
się na taki krok. Oczyszczają
jelito „na stole” i wykonują
zespolenie. I tu dochodzimy
do zagadnienia stomii protekcyjnej. Bowiem znajduje
ona zastosowanie właśnie w takich sytuacjach. Wspomniane
połączenie jelita jest zespoleniem niepewnym. W jego prawidłowym zagojeniu pomocny
jest czasowy brak kału w jelicie.
Temu właśnie służy stomia protekcyjna. Wyłoniona powyżej
zespolenia (najczęściej pętla na jelicie cienkim), odprowadza treść jelitową do worka,
niedopuszczając tym samym
na dotarcie jej w okolice zszytego jelita. Po około trzech
miesiącach, kiedy mamy pewność, że wszystko jest dobrze,
likwiduje się stomię. Czasami można to zrobić nawet
w znieczuleniu miejscowym.
Istnieją choroby, w których
tylko całkowite usunięcie
jelita grubego ratuje życie.
To
polipowatość
rodzinna (100% pewności rozwoju raka) i powikłania CU.
Po takim zabiegu wyłaniało się
w końcowej części jelita cienkiego ostateczną końcową ileostomię. I była ona już dożywotnia, na całe życie młodych, często dwudziestoletnich ludzi. Od
kilkudziesięciu lat istnieje alternatywa. Proktokolektomia od-
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twórcza. Co to za zabieg? Wycięcie całego jelita grubego z wytworzeniem „sztucznej” odbytnicy. Po usunięciu jelita grubego,
pozostawia się fragment odbytnicy ze zwieraczami. Z końcowej części jelita formuje się zbiornik, który ma właśnie pełnić
funkcję „zastępczej odbytnicy”. Następnie zbiornik łączy się
z kikutem odbytnicy, który, jak wiemy, zawiera zwieracze. Jest
jednak pewien problem. Otóż do całkowitego zagojenia zbiornika i jego połączenia, potrzebny jest czas i brak treści kałowej
(dojrzewanie zbiornika). Tu również potrzebna jest na trzy
miesiące stomia protekcyjna. Po tym okresie likwiduje się ją
i pacjent zaczyna oddawać stolec przez fizjologiczny odbyt.
Oczywiście i tu istnieją pewne ograniczenia i każdy przypadek
trzeba rozpatrywać indywidualnie.
Wspomnieliśmy, że ostatnio pojawiają się, coraz to nowsze
metody zabiegów na jelitach, które mogą spowodować, że
stomia nie będzie konieczna.
Są to operacje laparoskopowe, z użyciem robotów, a także połączenia kilku technik,
na przykład laparoskopii z tzw.
zabiegami transrektalnymi,
czyli wykonywanymi przez odbyt, za pomocą specjalnych
przyrządów. Zarezerwowane
są jednak dla nowotworów o małym lub średnim
zaawansowaniu, czyli wykrytych wcześnie. I tu jak zawsze
apel o nielekceważenie wczesnych objawów raka. Jakich?
Krwi w stolcu, zmiany charakteru wypróżnień czy uczucia niepełnego wypróżnienia.
Tylko to, w połączeniu z nowoczesną chirurgią, gwarantuje
pełne wyleczenie i niekiedy
uniknięcie stomii. Powszechnie dostępna jest kolonoskopia. Wiele osób lekceważy
zaproszenia na bezpłatne badania. A to jedyna droga do wykrycia wczesnych
stanów raka lub polipów,
z których on się tworzy.
Ich usunięcie (niebolesne)
zabezpiecza przez rozwojem
nowotworu. Badajmy się więc
sami, namawiajmy krewnych
i przyjaciół. Raka można wyprzedzić!
Stomia jest często ceną
za odzyskane zdrowie czy uratowane życie. O tym, że można z nią żyć, wiedzą ci, którzy
mają ją wyłonioną. Jednak
jest ona niefizjologiczna. Organizm „traktuje” stomię jak
ranę. Skóra brzucha nie jest
przystosowana do obecności tam treści kałowej. I tak dalej. Dlatego właśnie stomia generuje powikłania. Opowiemy o nich w części trzeciej. ■

Pearls™ – super pochłaniacz
ŻYCIE ZE STOMIĄ

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

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

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

Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl
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Wywiad z Marzeną Królikowską-Staszewską

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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Bianca-Beata Kotoro: I przychodzi na świat Marysia...
Marzena Królikowska-Staszewska: Tak. To była moja trzecia ciąża i trzeba jasno powiedzieć, że późna.
B-BK: To znaczy?
MK-S: Miałam wtedy czterdzieści cztery lata i moje zdrowie
jako kobiety i matki dwójki malutkich dzieci było już trochę
nadszarpnięte. Moja pierwsza ciąża była zagrożona od ósmego miesiąca, druga od połowy.
B-BK: A ta trzecia ciąża?
MK-S: Ta już od samego początku była ciążą bardzo wysokiego ryzyka. Lekarz dawał 50 procent na przeżycie. Moje przeżycie. Nie wspominając już o dziecku. Zakładał czarny scenariusz,
ale myślał, że się nie ziści.
B-BK: Co mówił?
MK-S: Ordynator, Witold Ledowicz – wspaniały lekarz i człowiek, jasno powiedział, że tak trudnej ciąży od wielu lat nie
miał. Mój mąż niestety podłamał się psychicznie, słysząc, że
mogę tej ciąży po prostu nie przeżyć.
B-BK: A z pani punktu widzenia, jak to wyglądało?
MK-S: Ja widziałam to tak: dwójka dzieci, trzecie w brzuchu,
mąż – zdecydowanie jest dla kogo żyć! A okazuje się, że perspektywa może być inna... Mnie po ludzku też było ciężko.
B-BK I co wtedy się stało?
MK-S: Pomogła mi wiara, wiara w Pana Boga! To On dał
mi dużo siły i wszystko mi się wyprostowało, poczułam się
bezpiecznie. Oddałam to wszystko Bogu, bo bez Jego woli włos z głowy mi nie spadnie, zawsze sobie to powtarzam. Nie
mogłam zrobić nic innego. Bo proszę posłuchać, co się wtedy
wydarzyło: dostałam zakażenia wewnątrzmacicznego, a to był
przełom 23 i 24 tygodnia, i zaczęły się bóle porodowe. A cztery dni wcześniej byłam u lekarza i wtedy wszystko było w miarę
w porządku. To się stało we wtorek, a we środę miałam jechać
na badania połówkowe z wynikami badań moczu, ponieważ
w moczu pojawił się ślad maleńkiego zakażenia. I to ono było przyczyną wszystkiego.
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Marzena Królikowska-Staszewska pracowała w gastronomii,
jako menedżer zarządzała klubami i restauracjami, przez jakiś
czas prowadziła również swoją małą gastronomię. Od ponad
dwudziestu wielu lat jest także stylistką paznokci. Prywatnie
nie ma czasu dla siebie, bo od przeszło trzech lat jest mamą
na pełen etat, a nawet na dwa etaty – w domu. Ma troje
malutkich dzieci. Właśnie skończył jej się urlop macierzyński,
nie wróciła do pracy i jest na zasiłku – z powodu Maryni. Mąż
jej pracuje w autoryzowanym salonie Husqvarny i wraca bardzo późno. Marysia ma czternaście miesięcy, Zosia dwa latka i trzy miesiące, zaś Stasio trzy latka i sześć miesięcy.
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B-BK: Na szczęście była pani pacjentką ordynatora.
MK-S: Tak, i cały czas byłam z nim w kontakcie telefonicznym. Pogotowie zawiozło mnie, z niemałymi problemami,
do szpitala, gdzie miałam rodzić i gdzie miałam zapewnioną
prawidłową opiekę medyczną. Nie każdy szpital jest przecież
przystosowany do takich porodów i takich malutkich dzieciątek. Ale w tym szpitalu czekało na mnie wszystko, niczym
w serialu Na dobre i na złe, wszystko w biegu, profesjonalnie.
B-BK: Doktor panią zbadał, i?
MK-S: I stwierdził, że sytuacja jest bardzo ciężka i dziecka już
nie uratuje, ale będzie walczył o mnie. Miał straszną minę,
a znaliśmy się z wcześniejszych porodów. Złapał mnie za rękę
i powtórzył to ponownie. Choć dał do zrozumienia, że tak
na prawdę nie wie, czy nawet ja z tego wyjdę. Popłakałam się,
ale nie nad sobą, tylko nad
tym, że tracę dziecko.
B-BK: To wszystko trwało kilka minut?
MK-S: Tak. Lekarz wyszedł
na chwilkę, pewnie przemyśleć i podjąć decyzję, co robić. Wszystko to działo się
w bardzo krótkim czasie,
ponieważ ja na izbę przyjęć
przyjechałam o godzinie
18.00, a o 18.22 Marysia była już na świecie.
B-BK: Uratowana!
MK-S: To była niesamowicie sprawna akcja, niemal
jak w filmie. Każda sekunda na wagę życia. Poprosiłam tylko lekarza o to, abym jak najmniej cierpiała. Doktor
po powrocie krzyknął: „na blok”, i wszyscy rzucili się do pracy
jak mróweczki! W drodze na blok operacyjny w biegu już byłam usypiana, nie czułam bólu i całkiem odpłynęłam. Ostatnimi myślami zwracałam się do Pana Boga, że to nie mój czas,
ale jeśli zdecyduje inaczej, to niech mi wybaczy wszystko...
i wyłączyłam się.
B-BK: A po przebudzeniu?
MK-S: Na szczęście się obudziłam. Pan doktor przyszedł
do mnie, złapał za rękę, jak poprzednio, i powiedział, udało się! Jestem i ja, i dziecko też. Wtedy znów się popłakałam.
B-BK: Ale tym razem ze szczęścia.
MK-S: Oczywiście! Tak wielkiego, że nie potrafię tego opisać.
Po pewnym czasie, jak już mnie przewieźli z sali pooperacyjnej, przyszła do mnie pani doktor, która odbierała poród.
Powiedziała, że ma dla mnie dwie dobre wiadomości: pierwsza ma pani córeczkę, a druga – ogólnie urodziła się zdrowa.
B-BK: Co to oznaczało?
MK-S: Przez cały tydzień nie dawali mi konkretnych informacji na temat córki. Dozowali je, pojedynczo. Że urodziła się
w czarnych, śmierdzących wodach, że ma sepsę, że ma niewydolność oddechową, krążeniową, wylew krwi do mózgu... Tak
podawali mi informacje po jednej. A potem zaczęła się walka o nią przez te niewydolności, zapalenie płuc... Była na morfinie i różnych antybiotykach.
B-BK: Jak pani to znosiła?
MK-S: Gdy była reanimowana, a ja to zobaczyłam, nie byłam
w stanie się ruszyć. Po prostu zamarłam. Następnie zaczęły
się kolejne kłopoty, ponieważ nie mogła wydalić smółki,
a przypominam, że urodziła się na początku 24 tygodnia. Aż

trudno to sobie wyobracać jakie malutkie to dzieciątko było!
Niczym pół kilo cukru! Okazało się, że jelita nie były wykształcone na tyle, żeby same teraz pracować, zapchały się i zrobiły się w nich grudy. Marynia zaczęła puchnąć, a o godzinie
1.00 w nocy otrzymałam informację, że muszę przyjechać
do szpitala, aby córeczkę przewieźć do Instytutu Matki i Dziecka na operację. Kilka dni później podjęto decyzję, że zostanie
zoperowana i zostanie wyłoniona przetoka.
B-BK: Rozumiem, że na jelicie cienkim.
MK-S: To była operacja ratująca życie, a jak pani wie, lekarze
mają tylko godzinę na jej wykonanie. Jeżeli potrwa dłużej,
dziecko nie przeżyje. W czasie operacji muszą wyjąć jelita,
oczyścić, odciąć, zrobić przetokę i zamknąć. Wszystko w ciągu godziny.
B-BK: Ale udało się.
MK-S: Po operacji zaczęła wracać do świata żywych, a ja wiedziałam, że
będzie dobrze.
B-BK: Skąd ta pewność?
MK-S: Przecież ponad
1000 osób się o nią modliło! W różnych krajach były
msze święte w jej intencji.
Sami lekarze byli zadziwieni, że ona tak szybko odzyskuje zdrowie i radzi sobie
z tymi wszystkimi infekcjami, zakażeniami.
B-BK: Ale pewnie to nie
wszystko?
MK-S: Przeszła jeszcze
operację związaną z retinopatią, bo skrajne wcześniaki mogą
stracić wzrok. Kiedyś takie dzieci były niewidome, ale obecnie
lekarze mogą pomóc operacyjnie, dzięki czemu siatkówka może się rozwijać w oku u wcześniaka. Nie jest to łatwe dla dziecka – co tydzień czasem dwa badanie oka w znieczuleniu,
rozszerzają powieki i badają gałki oczne.
B-BK: A jak jest teraz?
MK-S: W czerwcu Marysia przeszła kolejną operację, podczas której lekarze złączyli jej jelita i uruchomili jelito grube.
To znaczy, że jelito cienkie zamknęli, a wyłonili stomię na jelicie
grubym. Jest szansa, że na początku jesieni ją zamkną.
B-BK: Jak w tym wszystkim odnalazł się pani mąż?
MK-S: Niestety, sytuacja ze zdrowiem Marysi mojego męża przerosła. Przez długi czas nie był w stanie się nią zajmować–
ani przewinąć, ani nakarmić. On po prostu się bał. Do dziś się
boi, a najbardziej tej stomii.
B-BK: Nie zostaje z Marysią sam?
MK-S: Zostanie, ale jeśli Marysia sobie zerwie woreczek stomijny, to on od razu dzwoni do mnie i panikuje, abym szybko wracała. Jak przyszedł któregoś dnia do szpitala i panie
mu powiedziały, żeby przewinął córkę – to parę razy mu się
udało. Ale do dziś to przeżywa! Bardzo dużo go to kosztowało.
Kiedy Marysia wróciła do domu, nie był w stanie jej wykąpać,
a przy dwójce starszych dzieci nigdy nie było z tym problemu.
A więc przy Marysi to ja musiałam wszystko ogarnąć. Ale wtedy mąż bardziej zajmował się starszakami.
B-BK: Podzieliliście role.
MK-S: Tak, Marysia była i jest moja, i w związku z tym jest
bardzo zżyta ze mną. Brakuje mi słów, aby określić, jak ona się
wtula we mnie. Jesteśmy obie po przejściach, więc mamy

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (17) / 2019

33

grafika: www.freepik.com

Zdjęcia: archiwum
Mar zeny Króliko
ws

kiej-Staszewskie

j

ŻYCIE ZE STOMIĄ

34

zapewne inne relacje względem siebie. Mam do niej ogromną
cierpliwość.
B-BK: A jak rodzeństwo reaguje na całą sytuację, na to, że
ich siostrzyczka ma woreczek na brzuszku?
MK-S: Mówią, że Marysia ma kuku, że ma chory brzuszek.
Kiedy były młodsze, to im tak tłumaczyłam i tak im zostało.
Pewnie powinnam to sprostować. A jeżeli chodzi o relacje,
to Stasio ma do niej ogromnie dużo miłości i jest bardzo czuły.
Próbuje się z nią bawić. Zosia, ponieważ jest małą zadziorą –
zachowuje się różnie. Potrafi być miła, ale potrafi i popchnąć,
dokuczyć małej w różnych sytuacjach. Sama mam troje rodzeństwa, więc dobrze pamiętam, że różnie w dzieciństwie
bywało (śmiech).
B-BK: Staś chodzi do przedszkola?
MK-S: Tak, a Zosia do żłobka. Ale w przedszkolu o stomii siostrzyczki nie opowiadają, ponieważ uważają to za coś normalnego i oczywistego.
B-BK: A jak zareagowała rodzina, przyjaciele?
MK-S: Kilka osób z mojej rodziny deklarowało się, żebym
pisała lub dzwoniła, to oni chętnie pomogą. No cóż... Ale
z drugiej strony, ja sama nie chciałam angażować ludzi w swoje
prywatne sprawy. Oczywiście, jak była potrzeba, to moja ma-
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ma i ciocia pomagały, na ile mogły. Inni dzwonili, pytali się
i wspierali na odległość. To też było mi potrzebne. Z pewnością
każda z tych osób na swój sposób przeżywała to, co działo się
z Marynią i ze mną.
B-BK: A spoza rodziny?
MK-S: Bardzo w pomoc Marysi zaangażował się Jarek Jakimowicz, aktor grający w piłkę nożną z moim mężem w reprezentacji artystów polskich.Był na bieżąco z informacjami o stanie
Marysi. Marysia skradła jego serce. Także Marcin Mroczek
z Marlenką nas wspierali. To super ludzie, bardzo, bardzo pomocni i przejęci losem innych. Jarek załatwił pulsoksymetr,
czujnik oddechu, po prostu przeprowadzając szybką zbiórkę
pośród aktorów, po meczu. Otrzymałam wsparcie i rzeczowe,
i finansowe, i emocjonalne. Muszę głośno to przyznać, że
obcy ludzie zaangażowali się nawet bardziej niż moja rodzina. Jestem im za to bardzo wdzięczna. Więc chciałabym
jeszcze wymienić kilka osób – Adam, Wojtek, Rafał ze Stasią,
Ania i Zbyszek, Agnieszka i Adam, Monika oraz mamy dzieci,
które leżały z moją Marysią na oddziale – bez nich nie poradzilibyśmy sobie. Wielkie DZIĘKUJĘ dla nich! Po prostu kocham
ich!
B-BK: A dziś, czego pani chciałaby najbardziej?
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MK-S: Aby było łatwiej z opieką, tak żebym mogła wrócić
do pracy. Tutaj, gdzie mieszkam, czyli w Radzyminie, cały czas
spotykam się z murem. W żadnym ze żłobków nie chcieli przyjąć Marysi, ze względu na stomię. To jest przykre, bo człowiek
traci możliwości pracy. Ludzie postrzegają stomię jako niepełnosprawność, a nie jako inny sposób wydalania. Personel
po prostu się boi i nie jest przeszkolony. Są to prywatne żłobki,
państwowych tu nie ma.
B-BK: Może to brak wiedzy w tym obszarze?
MK-S: Zapewne, ale nawet nie chcieli spróbować. Kiedyś,
dawno temu pracowałam w firmie, gdzie spotkałam
się z ludźmi z woreczkami na brzuchach, i od tamtego czasu wiem o stomii dużo. Wprawdzie dotyczyło to osób dorosłych, starszych, dzieci raczej nie.
I pomimo że nie miałam osobistego kontaktu z pacjentami, to wielu rzeczy się nasłuchałam i nauczyłam. Bardzo mnie to wtedy
oswoiło z tym tematem. Może więc
dlatego, że miałam ze stomią takie
doświadczenie, to mnie nie przeraziła? Zdecydowanie bardziej
bałam się operacji, że
córka może nie przeżyć
tak po ludzku, chociaż
z drugiej strony,
zabrzmi to dziwnie – czułam
wewnętrzny
spokój. Wierzę całą sobą,
że Marysia sobie
ze wszystkim poradzi. Bóg nad nią czuwa,
ja jej muszę zapewnić miłość i opiekę, i edukację, takie
jest moje zadanie.
B-BK: A nagłaśnianie tematu stomii?
MK-S: Uważam za bardzo ważne! Ludzie
muszą wiedzieć, że nie tylko dorośli mają
problemy z jelitami, ale także młodzież i małe
dzieci. Jest ich naprawdę sporo, a nawet bardzo dużo. Za dużo! Personel przedszkolny i szkolny
taką przypadłość u dziecka postrzega jako niepełnosprawność. Choć stomia nią nie jest! Ponieważ z Marysią
ciągle bywamy w Instytucie Matki I Dziecka, widzę, jak wiele
jest takich dzieciaczków z wyłonioną stomią. Kiedy trafiłam
na OIOM, to na pięcioro dzieciaczków, czworo miało chore
jelita. Przecież szczególnie wcześniaki są skazane na stomię.
Czasem czasową, a czasem na całe życie, różnie to bywa.
B-BK: Skąd w pani tyle optymizmu i dzielności?
MK-S: Z wiary w Boga i tego, że to wszystko jest w jego rękach.
Kiedy byłam w szpitalu, to wszystkie inne matki mnie podziwiały, że jestem taka dzielna, i one bardzo czerpały ze mnie tę
siłę. Ale niech pani nie myśli, że nie płakałam, łez było sporo.
Najgorszy w szpitalach był jednak brak informacji, oczywiście
nie we wszystkich.
B-BK: Jakiego typu?
MK-S: Choćby to, że przy tak chorych i słabych wcześniakach
można sobie przedłużyć urlop macierzyński. Kobiety leżą pół
roku w szpitalu z takim maleństwem, wychodzą z niego i zostaje im pół roku macierzyńskiego. Nikt im nie mówi, że mogą

przedłużyć urlop i że jest coś takiego, jak „świadczenie
za życiem” w przypadku skrajnego wcześniactwa i skutków tegoż stanu. To po prostu się im należy, to daje możliwość
wizyt u specjalistów bez ograniczeń i kolejek i jednorazowe
świadczenie pieniężne w wysokości czterech tysięcy złotych.
To wszystko pozwala łatwiej przetrwać rodzinom, dopóki nie
będą mogły zostawić tego dzieciątka pod inną opieką i pójść
do pracy. Matki, które urodziły wcześniaki, często z poważnymi chorobami, są w permanentnym stresie, z depresją, płaczą
non stop. One nie są w stanie nawet pomyśleć, żeby zajrzeć
do jakiegoś informatora czy pogrzebać w internecie.
B-BK: To powinien robić personel szpitala, położne,
pielęgniarki...
MK-S: Tak, jeśli od położnej lub lekarza nie dostanie się konkretnej informacji,
to sama matka nawet o tym nie pomyśli.
Bo skąd miałaby wiedzieć! Dopiero,
kiedy się szykuje do opuszczenia szpitala, to zaczyna się interesować,
ale wtedy to już jest za późno,
dawno po terminie.
B-BK: A pani kto o tym
powiedział?
MK-S:
Miałam
to szczęście, że
powiedziała mi o tym
młoda
lekarka w szpitalu im. Orłowskiego,
a potem o wszystkich
szczegółach
poinformowała
mnie
pani ordynator Maria Wilińska.
Dwa tygodnie po porodzie już
wiedziałam, na co mogę liczyć.
To bardzo zmniejsza stres, co będzie
za chwilę.
B-BK: A dziś co jest dla pani najważniejsze?
MK-S: Oczywiście Bóg, On jest zawsze
na pierwszym miejscu. To dzięki niemu, nie mam
się o co martwić. Miałam w życiu różne sytuacje,
bardzo trudne i nieprzyjemne... Straciłam pracę, miałam kredyt... Nie załamałam się, tylko modliłam. Bóg się
o wszystko zatroszczył. O godzinie 22.00 straciłam posadę,
a rano o 9.00 pojechałam na modlitwy i rozmowy do księdza.
A tam, ksiądz powiedział, żebym się nie martwiła, bo Bóg
sprawi, że dostanę pracę. I dostałam wspaniałą pracę! A więc,
jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko zawsze
się ułoży. To dzięki niemu lekarze przecierają oczy, i mówią, że
Marysia to cud, to cud Boży, a Bóg nie marnuje swoich cudów!
Ja to wiem.
B-BK: Przesłanie od Pani, dla wielu rodziców w takich trudnych sytuacjach?
MK-S: Dla Mam i Tatusiów, którzy mają chore dzieci – nigdy
się nie poddawajcie, nigdy nie rezygnujcie z walki! Przenigdy!
Pamiętajcie, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trzeba prosić z wiarą i z całego serca szturmować niebo,
ile sie da! I zatrudniać do tego absolutnie wszystkich! Bóg wie
co dla Was i dla dzieci jest najlepsze! On zawsze jest przy Was.
Wszystkie dzieci, a te chore szczególnie, są wyjątkowe dla serc
rodziców. Jestem z Wami! ■
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PRAWO

Prawa i obowiązki specjalistów
Co wolno, a czego nie wolno: lekarzowi, pielęgniarce, psychologowi, terapeucie, pedagogowi?
Tekst: Marcin Juwa

CZĘŚĆ 2

PIELĘGNIARKA

Zawód pielęgniarki reguluje Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.
O zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2018, poz. 23,
650, 1000, 1515, 1544, 1629, 1669, 2429). Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na rozpoznawaniu warunków i potrzeb
zdrowotnych pacjenta; rozpoznawaniu jego problemów pielęgnacyjnych; planowaniu i sprawowaniu nad pacjentem
opieki pielęgnacyjnej; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie
świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; a także na edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

OBOWIĄZKI PIELĘGNIARKI
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Pielęgniarka ma obowiązek wykonywać swoją pracę starannie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Pielęgniarka ma obowiązek wykonywać swój zawód z należytą
starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo,
wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Wynika to z art. 11 przytoczonej ustawy. Natomiast zgodnie z treścią
uroczystej przysięgi, jaką pielęgniarki / pielęgniarze składają,
przyjmując nadany im tytuł, osoby wykonujące ten zawód są
zobowiązane sprawować profesjonalną opiekę nad życiem
i zdrowiem ludzkim, a według swej najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć
w procesie terapeutycznym. Pielęgniarka przysięga nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne
różnice; okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać
ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej; strzec
godności zawodu pielęgniarki / położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich
zaufania, postępować bezstronnie, mając na względzie przede
wszystkim dobro pacjenta. Ponadto musi wdrażać do swojej
praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu, a także rzetelnie wypełniać
obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej pielęgniarka, wykonując swoje czynności zawodowe, nie może służyć aktom bezprawnym ani też
powodować szkód dla zdrowia ludzkiego, ale powinna działać
zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich
życie i zdrowie mogą być zagrożone.
Pielęgniarka ma obowiązek udzielenia natychmiastowej
pomocy
Pielęgniarki są obowiązane zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do udzielenia pomocy w każdym przypadku,
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gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowia. Ponadto obowiązek ten wynika z treści kodeksu etyki zawodowej, gdzie w części szczególnej pkt 1
wskazuje się, że jest zobowiązana do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia.
Prawo odmowy udzielenia zlecenia lekarskiego
Pielęgniarka
i
położna
mogą
odmówić
wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem
posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że
zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego). W takim przypadku, pielęgniarka ma obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub
jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub w innym
podmiocie leczniczym.
W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych
z przyczyn, o których mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

OBOWIĄZKI WZGLĘDEM PACJENTA

Pielęgniarka
ma
prawo
wglądu
do
dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,
proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć
następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarka ma obowiązek informować pacjenta o jego prawach
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417, z późn. zm.), a także udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, albo osobie przez niego wskazanej
informacji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym
do sprawowania opieki pielęgnacyjnej lub opieki podczas ciąży
oraz prowadzenia porodu i połogu. Zapis ten wskazuje jednak
na ograniczone kompetencje pielęgniarki w zakresie informowania pacjenta. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
z 2011 roku uprawnia również pielęgniarkę do wykonywania w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
do podawania pacjentowi leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty. Pielęgniarka może
także podawać pacjentowi określone wyroby medyczne,
w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty. Warunkiem samodzielnego ordynowania jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo, albo posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa. Pielęgniarka mająca tytuł specjalisty w dziedzi-

PRAWO
nie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo ma prawo wystawiać skierowania na wykonanie
określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej
diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających
metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. W ramach realizacji zleceń lekarskich
w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać
recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje
psychotropowe, na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym
zakresie; mogą wystawiać także zlecenia na wyroby medyczne.
Pielęgniarka powinna okazywać pacjentowi życzliwość,
wyrozumiałość, cierpliwość, stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. Ponadto jest zobowiązana przestrzegać zasad wynikających z praw pacjenta, do których
zalicza się prawo do intymności i godności osobistej podczas
udzielania świadczeń medycznych. Jest zobowiązana udzielić
wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami; udzielić pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej
informacji dotyczącej procesu pielęgnowania. Pielęgniarka jest
zobowiązana poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji, oraz podjąć próbę przekonania pacjenta do zmiany
zdania. Powinna również realizować świadczenia pielęgniarskie
za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować, a także
umożliwić pacjentowi kontakt z rodziną. W miarę potrzeby
musi pomóc rodzinie w sprawowaniu opieki nad pacjentem
oraz edukować członków rodziny w zakresie dalszego postępowania pielęgnacyjnego. Pielęgniarka powinna również
umożliwić kontakt z duchownym, stwarzając w miarę możliwości odpowiednie ku temu warunki. Pielęgniarka powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pacjentowi humanitarną
opiekę terminalną, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem uznawanych przez niego wartości.
Obowiązek zachowania tajemnicy
Pielęgniarka jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy
informacji związanych z pacjentem, które uzyskała w związBibliografia:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669, 2435).
2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. O systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173).
4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. O zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. 2018, poz. 23, 650, 1000, 1515, 1544, 1629, 1669, 2429).
5. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. O zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2018 r. poz. 1000, 1669).
7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. O ochronie zdrowia psychicznego
(Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457,
1560, 1669, 2245).
9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967
i 2245).
10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
(Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).
13. Kodeks Etyki Lekarskiej.
14. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa.
16. Kodeks zawodowy nauczyciela.

ku z wykonywaniem zawodu. Wynika to z art. 17 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. O zawodach pielęgniarki i położnej.
Przepis ten wzmacniają również przepisy kodeksu etyki zawodowej, w którym wskazuje się, że pielęgniarka ma obowiązek
zachować w tajemnicy wszystkie wiadomości o pacjencie
i jego środowisku (rodzinnym, społecznym), które zostały
uzyskane w związku z pełnieniem roli zawodowej. Przepisu art.
17 nie stosuje się jednak w sytuacji, gdy tak stanowią odrębne
przepisy, zachowanie tajemnicy może stanowić zagrożnie
dla życia lub zdrowia pacjenta, bądź innych osób, pacjent
albo jego przedstawiciel ustawowy wyrażają zgodę na ujawnienie tajemnicy, lub gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o stanie pacjenta, poza sytuacjami wskazanymi powyżej,
trwa również po śmierci pacjenta.
Obowiązek prowadzenia dokumentacji i przekazywania jej
innym podmiotom
Pielęgniarka ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdzie w art. 26 ustawodawca wskazał, że
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie,
która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem
ustawowym.
Obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
z wyjątkiem:
1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym nastąpił zgon;
2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne
do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres
10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
albo 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie
zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się
pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał
skierowanie;
5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Po upływie wymienionych okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może
być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. ■
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Jon Ronson, autor książki Czy jesteś psychopatą?, jasno pisze, że nie ma żadnej różnicy między
psychopatą, odsiadującym wyrok za zabójstwo,
a psychopatą, który siedzi w gabinecie prezesa.
Ten ostatni miał po prostu więcej szczęścia:
urodził się w dobrze sytuowanej rodzinie, która zapewniła mu wykształcenie, więc nie wszedł
na drogę przestępstwa. Ale czy oni są jedyni?
Psychopata jest zręcznym manipulatorem ze skłonnościami sadystycznymi, narcystycznymi i egoistycznymi. Nie kieruje się
zasadami moralnymi, ponadto cechuje go poczucie wyższości nad innymi. Jego życiowym celem jest zdobycie władzy
i możliwości sterowania drugim człowiekiem. Określenie
„psychopata” kojarzy się nam z kryminalistą lub sadystycznym
mordercą, a to nic bardziej mylnego! Oczywiście to skojarzenie jest efektem sztuki masowej, a konkretnie filmu Milczenie

nipulacji innymi, stale muszą potwierdzać swoją wyższość,
bez wyraźnej przyczyny dostają ataków wściekłości i nie potrafią opanować emocji. Potrafią też ukrywać swoje prawdziwe
oblicze pod pozorami łaskawości i zrozumienia, by w dogodnym momencie zadać bolesny cios swojej ofierze.
Rozpoznanie psychopaty nie jest wcale tak proste, jak
mogłoby się wydawać. Psychopata często bowiem ukrywa swoją prawdziwą twarz, udając przed innymi miłego, towarzyskiego i uprzejmego człowieka. Potrafi doskonale kłamać
i to bez żadnych fizjologicznych zmian, które zwróciłyby uwagę
rozmówcy. Wielu z nich potrafi ukryć prawdę nawet podczas
badania wykrywaczem kłamstw, ponieważ ich organizm nie
wykazuje żadnych zmian emocjonalnych. Wysokie IQ w połączeniu z bezwzględnością sprawia, że są to osoby niebezpieczne, które nie zawahają się usunąć wszelkie przeszkody stojące
im na drodze do władzy bądź realizacji swojej idei. Jednak nawet najbardziej wyrachowanego psychopatę da się rozpoznać!
Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
które na szczęcie specjaliści mają.
Psychopata najczęściej jest pełnym uroku sympatycznym

Osoby z tym zaburzeniem często piastują stanowiska kierownicze – są
dyrektorami, managerami, prawnikami czy postaciami znanymi z
ekranów telewizyjnych. Lubują się w manipulacji innymi, stale muszą
potwierdzać swoją wyższość, bez wyraźnej przyczyny dostają ataków
wściekłości i nie potrafią opanować emocji.
owiec z jego najbardziej znanym w świecie sztuki bohaterem
psychopatą – Hannibalem Lecterem, perfekcyjnie zagranym
przez sir Anthony’ego Hopkinsa, którego postać jest doskonałą ilustracją zakładanej przez psychopatów zimnej maski –
bo to jest tylko maska. Autor powieści, wg której nakręcono film,
Thomas Harris wzorował postać Hannibala na prawdziwych
seryjnych zabójcach po przeprowadzeniu badań w wydziale
nauk behawioralnych FBI. Harris pokazał, że zachowanie Hannibala było skutkiem szkód psychologicznych doświadczonych
w dzieciństwie. Pamiętajmy, że psychopata jest pozbawiony
uczuć wyższych, ale na ogół posiada bardzo wysoki wskaźnik
inteligencji. Nie przeżywa skutków własnych czynów, za to wie,
jak nie wolno postępować, dlatego za swój czyn odpowiada jak
każdy inny przestępca. Osoba psychopatyczna owładnięta jakąś ideą, by ją „sprzedać”, musi zyskać popularność i wykazać
się dużą inteligencją. Zazwyczaj jest perfekcyjnie przygotowany do składania wszelkich wyjaśnień. W taki sposób próbuje
sprzedać swoją ideę przez radio, telewizję, internet.
Statystycznie to zaburzenie osobowości częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Ciekawe jest jednak, że kobiety potrafią lepiej opanowywać i ukrywać swoje skłonności psychopatyczne!
Jak wskazują badania, psychopaci stanowią około 2–3 proc.
populacji, przy czym szacuje się, że ich liczba stale rośnie.
Osoby z tym zaburzeniem często piastują stanowiska kierownicze – są dyrektorami, managerami, prawnikami czy
postaciami znanymi z ekranów telewizyjnych. Lubują się w ma-

człowiekiem. Ta twarz, maska sprawia, że natychmiast zjednuje
sobie sojuszników. Dodatkowo, aby osiągnąć cel, bez skrupułów mami otoczenie, udając przyjaźń, troskę i zaangażowanie.
Wyszukuje i wykorzystuje słabe punkty potencjalnych ofiar, aby
łatwiej nimi manipulować. Prezentując się w oczach otoczenia,
jako bardzo pewna siebie osoba z wszechstronną wiedzą –
zyskuje dominację, która pozwala mu sterować ludźmi, grając
na ich najprostszych uczuciach – potrzebie bycia lubianym,
chwalonym, docenianym, lepszym od innych. Dlatego osobę
wybraną na ofiarę deprecjonuje i izoluje od otoczenia.
Psychopaci tworzą intrygi, które całkowicie rozbijają świat ich
potencjalnych ofiar i wywołują konflikty, którymi kierują tak,
by osoba upatrzona na ofiarę, sama uznała się za winną i się
do tego przyznała. Tak budują dramaturgię wydarzeń, że dramatis personae nieświadomie perfekcyjnie grają wyznaczone
im role, żeby w końcu zgodnie zwrócić się przeciwko ofierze.
Na portalach społecznościowych robią wpisy i lajkują rzeczy,
które mają ich stawiać w jak najlepszym świetle. Ważne artykuły, zbiórki pieniędzy, niszowe i dramatyczne sprawy bądź
dotyczące duchowości... Wrażenie ma być jedno – mają serce
na dłoni, a dobroć się z nich ulewa. Teatr w pełni wygrany,
a świat odbiera to tak realnie. Oni dobrze o tym wiedzą.
Podczas gdy normalne osoby czują wyrzuty sumienia, kiedy zrobią coś moralnie nagannego, często można złapać
je na kłamstwie – nawet bez wariografu, psychopaci ze
swojego postępowania czerpią przyjemność i radość, a ich
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oszustw nie wykryje nawet precyzyjne urządzenie. Dzieje
się tak dlatego, że są z siebie dumni, a krzywdą wyrządzaną
innym wzmacniają się do kolejnych działań. Ponieważ cały
czas kłamią, budują fałszywe historie i światy, nawet przyłapani na oszustwie, potrafią na poczekaniu stworzyć wiarygodną
opowieść, którą nie tylko się wybronią, ale i zdyskredytują osobę, która chciała ich zdemaskować. A często są nawet w stanie
doprowadzić do sytuacji, w której sam demaskator zaczyna czuć się jak paranoik. Ponadto psychopata natychmiast
wymyśla i rozpowiada kłamstwa o takiej osobie, sprawiając, że
staje się ona nielubiana, traci wiarygodność i jest usuwana poza grupę do niedawna najbliższych przyjaciół.
Psychopata bez skrupułów i najmniejszych wyrzutów sumienia przekracza i łamie wszystkie zasady moralne. Jeśli tylko widzi w tym korzyść, zmienia sympatie i preferencje, opuszczając
bliskie mu osoby, dodatkowo oczerniając je i rujnując im życie.
I jest w stanie zrobić to w ciągu chwili – dziś zapewniać przyjaciela, partnera o swojej lojalności, wychwalać jego wiedzę
i zdolności, a jutro opuścić go, rozsiewając oczerniające
go informacje.
A czy istnieje połączenie osobowości psychopatycznej
i zastępczego zespołu Münchhausena (ZZM)? Tak, oczywiście. Na to zaburzenie behawioralne cierpi zwykle główny
opiekun dziecka, czyli matka. Nazwa Zespół Munchhausena pochodzi od nazwiska niemieckiego barona, który był znany z opowiadania o swoich barwnych zmyślonych przygodach.
Natomiast osoba z ZZM zyskuje współczucie i uwagę otoczenia poprzez uzyskiwanie pomocy medycznej i psychologicznej
dla dziecka, koloryzując lub zmyślając symptomy. Lekarze,
psycholodzy, pedagodzy próbują ustalić, co powoduje objawy
dziecka, a w międzyczasie matka celowo wywołuje pogorszenie jego stanu.

SYGNAŁY, KTÓRE POWINNY NAS ZANIEPOKOIĆ, TO:
– w historii choroby dziecka występuje wiele hospitalizacji,
a objawy są nietypowe;
– pogorszenie stanu dziecka jest najczęściej zgłaszane
przez matkę, a nie doświadczane przez pracowników służby
zdrowia czy obserwowane w przedszkolu, szkole;
– zgłaszane objawy nie zgadzają się z wynikami badań;
– zdarza się więcej niż jedna nietypowa choroba lub nawet
niewyjaśniona śmierć dzieci w rodzinie;
– stan dziecka ulega poprawie w szpitalu, na obserwacji, ale
objawy pojawiają się ponownie po powrocie do domu.
Prof. Katarzyna Schier z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przestrzega w wypowiedzi dla gazety „Focus”:
„Postawioną diagnozę osoby z ZZM odbierają przez pryzmat
własnej osoby. Mogą czuć się oni atakowani i źle traktowani.
Dokonują wtedy zręcznej manipulacji, czyli przedstawiają siebie
samych w roli ofiary. Poszukując innych specjalistów, którzy
podważą diagnozę, zakładają towarzystwa wsparcia dla rodziców «ofiar diagnozy», głośno krzyczą o krzywdzie, która ich
spotyka. Zaprzeczają, nawet skonfrontowani z dowodami (nagraniami wideo, wynikami badań, obserwacjami)”.

Zespół Münchhausena został opisany w 1951 roku przez Richarda Aschera,
który nazywał tak pacjentów wywołujących u siebie choroby, aby wzbudzać zainteresowanie lekarzy. Następnie w 1977 roku Roy Meadow opisał
przypadki pacjentek, które prowokowały choroby u swoich dzieci w takim
samym celu.

Matki z ZZM są motywowane przez korzyści emocjonalne i materialne. Pracownicy służby zdrowia czy opieki społecznej nie
podejrzewają matki o wyrządzanie krzywdy własnemu dziecku,
a wręcz przeciwnie – opiekun zdaje się być kochający oraz poruszony stanem dziecka. Co więcej, taka osoba bardzo angażuje się w proces leczenia.
Objawy dziecka są wywoływane bądź podsycane na kilka sposobów. Może to być zwykłe kłamstwo, manipulacja dzieckiem,
spreparowanie badań, sfałszowanie historii choroby oraz wywoływanie realnych objawów za pomocą podtruwania przez leki i nie tylko, np. duszenia, głodzenia lub wywoływania infekcji,
szantażu emocjonalnego, grania uczuciami i bezpieczeństwem
dziecka.
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Psychopata bez skrupułów
i najmniejszych wyrzutów
sumienia przekracza i łamie wszystkie zasady moralne. Jeśli tylko widzi w tym korzyść, zmienia sympatie
i preferencje, opuszczając bliskie mu
osoby, dodatkowo oczerniając je i rujnując im życie. I jest w stanie zrobić to
w ciągu chwili.
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Strach
Tekst i rysunek: Marta Dorota Pędzieszczak

„Teatr Marionetek” to wspaniałe opowieści psychoedukacyjne dla dzieci, które na pewno mogą zainteresować i nas
– dorosłych. One mogą dopomóc w zrozumieniu problemów oraz psychicznych potrzeb dzieci, a także – „dziecka”
w nas – tej wrażliwej, twórczej, spontanicznej części nas samych, o której tak często zapominamy.
Są to utwory bardzo symboliczne, dlatego tak różnorodnie
mogą być interpretowane, a interpretacja ich zależy w głównej
mierze od indywidualnych potrzeb odbiorcy. Jeśli będziecie
chcieli Państwo przeczytać to też waszym dzieciom czy wnukom (do czego gorąco zachęcam) – to nie narzucajcie im swojego punktu widzenia, pozwólcie na ich własne interpretacje...
A jaka jest Wasza?

Strach na wróble… Miał stracha. Wszystkiego się bał. Tak się
bał, że aż mu mowę odjęło. Tak się bał, że aż wrósł w ziemię
i … ani kroku dalej. Stał na jednej nodze. Drugą podkurczył,
schował pod siebie. Trzepotał na lewo-prawo rękawami swojej
dziurawej koszuli:
– Uuu, uuu! Jestem straszny! Bójcie się mnie!
Wróble nic sobie z niego nie robiły. Skubały Stracha koszulę,
dziobały ręce. A ulubionym ich punktem widokowym był jego stary, słomiany kapelusz. Przesiadywały tam całymi dniami,
świergocąc niemiłosiernie. Strachowi uszy puchły. Kręcił
głową, kręcił, próbował ptaki strząsnąć, ale one nie dawały się:
wczepiały się pazurkami w słomę i śmiały mu się prosto w nos.
Takie małe wróble! I taki Wielki Strach! A może dlatego Strach
bał się właśnie, bo był taki Wielki?
Krył twarz pod kapeluszem. Niczego nie widział. Nie widział
nawet, czego się bał. Wróbli? Tak. I czego jeszcze?

No, bał się też na przykład, że mu … wiatr zerwie z głowy
kapelusz! I wtedy stanie twarzą w twarz z tym czymś … przerażającym! Z czym???! Nie wiedział.
A może to dobrze – pomyślał nawet kiedyś – że wróble na kapeluszu przesiadują. Przynajmniej mi nie spadnie. – I nawet
trochę zaczął je lubić. Choć uszy puchły od ich świergotu, choć
ptaki skubały go i dziobały – lepsze to niż życie bez kapelusza.
Któregoś dnia zagrzmiało, zahuczało, deszcz lunął i … ptaki opuściły kapelusz, odfrunęły.
Wichura zerwała kapelusz z głowy Stracha i poniosła go za uciekającymi ptakami. Wiatr szarpał ciałem Stracha, poniewierał.
Deszcz smagał ciało Stracha i groził, że go zatopi, jeśli z miejsca się wreszcie Strach nie ruszy!
Otworzył Strach usta. Zakrzyczałby, ale mu mowę odjęło.
Zastygł więc w niemym przerażeniu. Chciał zamknąć oczy,
ale – nie mógł. Nie wiedział, jak to się robi. Zawsze je miał
otwarte. Nawet wtedy, gdy spał.
Ziemia pod nim – coraz bardziej mokra, grząska, błotnista.
– He, he – zaśmiał się Wiatr – zaraz cię stąd wyrwę!
I wyrwał. Z korzeniami. Strach poleciał. Za wróblami. Za kapeluszem. Patrzył swymi wielkimi oczami i … widział … wszystko!
Co widział?
Lasy, pola, łąki, rzeki, morza, góry, wsie i miasta...
Co jeszcze? Może ty wiesz?
– I tylko tyle? – zdziwił się Strach. – A potem zaczął się śmiać.
Śmiał się i śmiał, i śmiał, aż wiatr rozdziawił usta, przestał wiać.
Strach wylądował na ziemi. A wtedy spod jego długiej koszuli wysunęła się druga noga. Wstał na obie nogi i pomaszerował. Przed siebie. Pogwizdywał sobie. Podskakiwał. Machał
rękoma na zmianę: do przodu, do tyłu.
– Hej, hej! – wołał do napotkanych na drodze strachów. –
Chodźcie ze mną!
– Nie! – odpowiadały strachy i naciągały swoje kapelusze
głęboko na oczy. ■
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Wyrażać siebie, szanując innych,

czyli o trudnej sztuce rozmawiania
Tekst: Elwira Jeunehomme

42

Pogaduszki, pogawędki, pytania, odpowiedzi, dialog... – to zawsze jest rozmowa.
Rozmowa – jedna z ważniejszych czynności życiowych – podejmowana spontanicznie lub celowo, pełni bardzo wiele
funkcji. Są nimi: przekazywanie lub pozyskiwanie informacji,
zdobywanie wiedzy, wyrażanie własnych myśli, poglądów,
oczekiwań, ale i poznanie punktu widzenia oraz sytuacji drugiej osoby. Wszystkie one prowadzą do porozumienia z drugim człowiekiem. W zamierzchłych czasach spotykający się
na drodze ludzie pozdrawiali się gestem i słowem. Oswajali nową sytuację, informując napotkaną osobę o pozytywnych
zamiarach. Współcześnie zwyczaj pozdrawiania może być
początkiem rozmowy z nieznajomym w celu zdobycia potrzebnej informacji, porozmawiania tylko dla przyjemności płynącej
z kontaktu z drugim człowiekiem, miłego spędzenia czasu.
Sympatyczny zwyczaj pozdrawiania się i rozpoczynania rozmowy tylko dla niej samej, funkcjonuje jeszcze w małych miejscowościach oraz na szlakach turystycznych.
Kiedy ludzie dzielą ze sobą wspólną przestrzeń, rozmowa służyć może nawiązaniu bliższego kontaktu, relacji.
Dzielenie się wrażeniami, odczuciami, myślami czy wartościami zbliża ludzi do siebie lub oddala – wtedy gdy nie ma go-
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towości uznania różnic. Informowanie o własnych potrzebach,
oczekiwaniach, emocjach z jednoczesnym poznawaniem
potrzeb i emocji drugiej osoby, pomaga zgodnie dzielić przestrzeń i ułatwia współpracę. Rozmowa z drugim człowiekiem
może dać wsparcie i ulgę, jeśli tego potrzebujemy. Kiedy
pomiędzy ludźmi pojawia się trudność, szczera rozmowa może
być wybawieniem. W trakcie wzajemnej wymiany zdań pojawia się rozwiązanie. Rodzicom, którzy zgłaszają problemy ze
swoimi dorastającymi dziećmi, zaleca się rozmowę. Komunikacja jest więc najważniejszą, zasadniczą funkcją rozmowy.
Rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy… i wydawać by się
mogło, że jest to bardzo prosta czynność. Nic bardziej mylnego.
O efektywności rozmowy decydują posiadane konkretne umiejętności każdego z rozmówców: gotowość do dialogu, otwartość ujawniająca się w odwadze wyrażania siebie, świadomość
własnych potrzeb, zdolność zarządzania własnymi emocjami,
umiejętność uważnego słuchania, rozumienia przekazu drugiej
osoby i bycia rozumianym . Kompetencje te są w głównej
mierze efektem wychowania, nabytych wzorów kulturowych,
a także własnych doświadczeń. Rozwój umiejętności rozma-
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wiania i kontaktowania się z drugim człowiekiem jest dziś
utrudniony w związku z korzystaniem z najnowszych technologii komunikacyjnych. Dlatego bezpośrednia rozmowa twarzą
w twarz może być dla wielu z nas trudnością. Stąd w tytule
mowa o sztuce rozmawiania. Tej sztuki można, a nawet trzeba,
uczyć już małe dzieci. One same zresztą pokazują nam, że chcą
do nas mówić, chcą, abyśmy my dorośli, wysłuchali je i obdarzyli je naszą uważnością. Wskazuje to na kolejną wartość rozmowy. Dorosły słuchacz swoim zainteresowaniem i uważnym
słuchaniem daje małemu dziecku dowód swojej akceptacji,
szacunku. Dziecko w rozmowie z dorosłym poznaje świat, doświadcza, że jest ważne, uczy się wyrażać siebie, ma możliwość
ćwiczenia uważności na drugą osobę. Grupy przedszkolne,
z którymi pracuję, bardzo lubią poranne spotkania w kręgu.
Początkiem spotkania jest stawiane przeze mnie pytanie,
na które chętne dzieci (bo udział wypowiedzi jest dobrowolny)
odpowiadają. „Co widziałeś dziś rano, idąc do przedszkola?
Jak się czujesz? Co o tym myślisz? Co zrobisz kiedy…? Jak
możemy to zrobić?” – zadawane pytania mają na celu zachęcić
dzieci do samodzielnego myślenia, poszukiwania i dzielenia się
swoimi obserwacjami oraz podawania własnych rozwiązań
przykładowych sytuacji problemowych.
Kiedy dochodzi pomiędzy dziećmi do sytuacji konfliktowych,
uczę je, by po pierwsze powiedziały bardzo konkretnie, że nie
podoba im się zachowanie kolegi i nie zgadzają się na takie zachowanie. Kolejnym krokiem jest nazwanie oczekiwanego zachowania. Muszą w prostych słowach wyrazić swoje potrzeby
i oczekiwania, a mówiąc o tym, postawić granice. Rozmowa zamiast rozwiązania siłowego nie należy do łatwych czynności,
nawet dla dorosłych. Mówię dzieciom: „powiedz – nie zgadzam
się, nie podoba mi się, kiedy chcesz moją zabawkę; zapytaj,
poproś”. Dzieci akceptują ten sposób rozwiązywania konfliktu,
są w stanie nauczyć się go i w końcu wdrożyć do swojego zachowania. Z dużą radością i satysfakcją obserwuję swojego wychowanka, chłopca z autyzmem, który widząc zabawkę
należącą do innego dziecka, pyta: „czyj to samochód? czy
mogę się pobawić ? poproszę”.

Kiedy dzieciaki uczą się mówić o swoich potrzebach, zwracam
im uwagę, żeby tak mówiły, aby drugie dziecko je usłyszało i zrozumiało. Stanąć naprzeciwko, popatrzeć na kolegę
i powiedzieć wystarczająco głośno i wyraźnie wcale nie należy
do najłatwiejszych. Proszenie o coś też nie jest znanym dzieciom zachowaniem.
Podłożem konfliktów między dziećmi są zazwyczaj takie same
potrzeby. W tym samym czasie dwoje dzieci chce bawić się
tą samą zabawką. Co się wtedy dzieje? Jedno dziecko wyrywa zabawkę, drugie zezłoszczone tą sytuacją uderza, a w najlepszym wypadku zapłakane biegnie do dorosłego na skargę.
Ucząc dzieci zasad prawidłowego rozwiązywania konfliktów,
rozmawiam z nimi na temat sytuacji, która właśnie miała miejsce. Chcę, by dzieci zrozumiały, że każdy ma prawo bawić się
tą samą zabawką, kiedy tego chce, ale trzeba nauczyć się,
jak to zrobić, by była to zgodna zabawa. Zamiast karcić dzieci za niewłaściwe zachowanie lub nakłaniać, by ustąpiły i oddały zabawkę, rozmawiam i wyjaśniam. Chcę, by dowiedziały się,
że ich potrzeby i potrzeby kolegi są tak samo ważne. Na początku opisuję dzieciom ich zachowania, reakcje. Opowiadam
o ich potrzebach i pojawiających się w związku z tym trudnych
emocjach, takich jak złość, gniew, smutek, bezradność, które
w sytuacji konfliktu przeżywają wszyscy ludzie. Zamiast mówić:
„nie wolno wyrywać zabawek, trzeba zgodnie się bawić”, pytam: „Co można zrobić, kiedy kolega bawi się samochodem,
a ty też chcesz? „Co zrobić, kiedy dwoje dzieci chce bawić się
tą samą zabawką w tym samym czasie?”. Ustalamy wspólnie,
że na wyrywanie zabawek i bicie nie ma zgody.
Byłam wielokrotnie zaskoczona liczbą pomysłów, na które
wpadały dzieci w każdym wieku, pojawiających się w odpowiedzi na moje pytanie. Proponowane przez dzieci pokojowe
sposoby rozwiązania konfliktu były wspólnie omawiane. Sposób, który podobał im się najbardziej, był zapisywany w formie
grupowej zasady. Na finiszu drogi prowadzącej do opanowania podstawowych umiejętności komunikacji poprzez rozmowę,
pojawia się sytuacja, kiedy dzieci znajdujące się w sytuacji konfliktu, samodzielnie go rozwiązują, siadając do dziecięcych
negocjacji. Życzę tego wszystkim rodzicom i nauczycielom,
którzy podejmą się trudu wspierania dzieci w opanowaniu niełatwej sztuki rozmowy. ■
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Po d róż d o
p rz es z ło śc i...
44

CZĘŚĆ II
Tekst: Tomasz Banasiewicz

W natłoku codziennej pracy – klinicznej, naukowej, dydaktycznej – rzadko jest czas na refleksję, dlaczego właściwie to robię.
I czemu, skoro jest to zajęcie tak absorbujące, wykonywane kosztem własnego czasu, rodziny, przyjaciół, nie zajmę się czymś
innym? Na pewno dlatego, że czy to dobrze, czy źle, jest to pewnego rodzaju pasja. Jest to też jakiś sposób na życie, ale również
pewnego rodzaju „działanie z rozpędu”, przyzwyczajenia, poczucia obowiązku. Zabawnie jest odbyć czasem taką wewnętrzną
„podróż do przeszłości”, w której okazuje się, że różnie mogły potoczyć się ścieżki pracy zawodowej. Szukając „zaginionego”
pliku, znalazłem napisany kilkanaście lat temu (no, z dziesięć na pewno…) tekścik, który czytam po latach z nostalgią, ale
który jest wciąż niepokojąco aktualny – jako przykład głosu młodego lekarza. Zresztą, przeczytajcie Państwo sami, ciąg dalszy
zapisek…

Mknąłem na dyżur. Tym razem drobne 50 kilometrów do Kliniki,
miejsca, gdzie zaczynałem pracę, gdzie podejmowałem pierwsze zawodowe decyzje. Miejsca, które przez długi czas wydawało mi Światowym Centrum Chirurgii i Wszelkich Spraw z Nią
Związanych. Potem pojawiły się staże, wyjazdy na stypendia, trochę bardziej krytyczne podejście do zawodowej rzeczywistości.
Nadal jednak pozostał wielki sentyment, no i przeświadczenie,
że mówiąc: „jadę do siebie”, miałem na myśli właśnie Klinikę.
Dopiero po drodze, kiedy natłok spraw poradnianych już się
skończył, zacząłem odczuwać zmęczenie, takie ciężkie duszące znużenie, połączone ze świadomością wolniejszych reakcji.
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Na szczęście wśród szeregu rzeczy ułatwiających funkcjonowanie lekarzowi po dyżurze istnieją takie jak: otwieranie okna,
głośna muzyka i wyłaniający się spod ziemi rowerzyści pędzący
w poprzek drogi... Cały czas zerkając na zegarek, na granicy
lekkiego spóźnienia, wpadłem w końcu do dyżurki, targając
ze sobą plecaki, siatki z jedzeniem i torbę z ciuchami na przebranie. Jak zwykle najpierw gorączkowo sprawdziłem rozpis
zrobionych dziś zabiegów, potem nastąpiła „ścieżka zdrowia”
po wszystkich oddziałach, zorientowanie się co do stanu chorych, krótka pogawędka z drugim dyżurnym (uff, tutaj było nas
dwóch) i na dół. Na dół, czyli do kolejnej poradni, tym razem
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bardzo już specjalistycznej, zajmującej się wysublimowanymi aspektami funkcjonowania przewodu pokarmowego. Tu,
w przeciwieństwie do poradni ogólnej, w której przyjmowałem
rano, odbywało się małe misterium. Skomplikowana aparatura wartości kilku dobrych samochodów, ekrany komputerów,
wynik badania, który bez opisu był absolutną zagadką nie
tylko dla pacjenta, ale często i dla lekarza. No i zupełnie inny
rodzaj chorych: tutaj trafiali ludzie „po przejściach”, którzy
przez długi czas, często nawet przez kilka lat, bezskutecznie
próbowali poradzić sobie z nękającymi ich przypadłościami.
Ci ludzie przychodzili tu z nadzieją, że wreszcie uda się zwalczyć chorobę, że wreszcie będzie lepiej. Traktowali poradnię
jak najwyższą instancję, oczekując konkretnej pomocy, nie
zaś kolejnych badań, niewiele wnoszących kontroli i czekania.
Coraz dłuższego czekania. Czekania potrafiącego zabić każdą
nadzieję. Na dole siedział cierpliwie jeszcze jeden pacjent,
dobrze mi znany, którego od początku diagnozowałem i le-

bieganie, ktoś wymiotował, ktoś lekko krwawił z drenów, ktoś
inny miał dreszcze. Coraz ciężej było zmusić się do uśmiechu,
coraz trudniej było powstrzymać ogarniającą irytację. W końcu, już w nocy, powoli wszystko się uspokoiło, a telefon dzwonił
coraz rzadziej. Nieśmiało, nie chcąc zapeszać, przygotowałem
sobie łóżko. Kiedy już miałem się do niego kłaść, telefon
rozdzwonił się po raz kolejny i znów maszerowałem szybkim
krokiem na oddział. Chora po operacji usunięcia tarczycy leżała na łóżku z dość szalonym wzrokiem.
– Dobry wieczór pani. Proszę powiedzieć, co się stało!
– Mam tężyczkę!
– Aha. A skąd pani wie, że to tężyczka?
– Bo wszystkie objawy się zgadzają, tak jak je opisują. Bo przecież po takim zabiegu można mieć tężyczkę, prawda?
– Prawda, ale poziomy wapnia u pani nie budzą zastrzeżeń,
więc myślę, że nie ma powodów do niepokoju.
– Ale przecież mogę mieć tężyczkę, prawda?

Ci ludzie przychodzili tu z nadzieją, że wreszcie uda się zwalczyć chorobę, że wreszcie będzie lepiej.
Traktowali poradnię jak najwyższą instancję, oczekując konkretnej pomocy, nie zaś kolejnych badań,
niewiele wnoszących kontroli i czekania.
czyłem. Wchodząc, rzuciłem okiem na jego twarz. Zazwyczaj
już ten krótki rzut oka wystarczał, aby wiedzieć, jaki jest efekt
zastosowanego leczenia. Szeroki uśmiech mówił wszystko,
weszliśmy do gabinetu, by formalnościom stało się zadość.
Zrobiłem jeszcze konieczne badania, które w pełni potwierdziły to, co sam widziałem i co bez przerwy powtarzał pacjent:
– Oj, jak dobrze jest teraz panie doktorze. W ogóle porównać
nie można, teraz już to jakbym zdrowy był.
Sporo frajdy dają takie wizyty. Sama świadomość, że
można komuś pomóc, zwalczyć jakieś cholerne, trapiącego człowieka choróbsko. Oddać mu znowu ten uśmiech,
który często ginie z twarzy tych pacjentów na długo. Czasem
na zawsze. Wracając do dyżurki, nie czułem zmęczenia po poprzedniej nocy. Szedłem, sam uśmiechając się pod nosem,
dziwiąc się, jak w ogóle mogłem rozważać absurdalny pomysł
zerwania z medycyną. Z chirurgią. Przecież to jedyny zawód,
jaki tak naprawdę mogę wykonywać, żaden inny nie da tyle
wrażeń, emocji. Satysfakcji. Pełen energii wszedłem na oddział i starczyło mi jej na jakieś pół godziny najbardziej nużącej części klinicznych dyżurów – po południowo-wieczornej
procesji obchodów. Najpierw sam z drugim dyżurnym, potem
znów obejście całej kliniki z jednym z docentów, odpowiedzialnym w danym momencie za układanie planu operacyjnego i funkcjonowanie kliniki, zazwyczaj długi przemarsz po salach
powtarzaliśmy jeszcze z profesorem. Tak jak dziś. Wchodząc
po raz trzeci w krótkim odstępie czasu do chorych, coraz trudniej tłumić ziewanie. Zmęczenie wróciło szybko i było tak silne,
że z trudem unikałem pokusy wskoczenia do któregoś z mijanych wolnych łóżek. Gdy wróciliśmy w końcu do dyżurki, kiedy
pożegnałem profesora i docentów, pochłonął mnie miękki fotel. Zerkałem co prawda na stojący obok komputer, wiedząc,
ile powinienem jeszcze zrobić, ale słabe jest ciało człowieka,
oj słabe. Zapadłem w taki charakterystyczny dyżurowy letarg,
na granicy jawy i nerwowej drzemki. Śniło mi się, że śpię w swoim własnym łóżku i był to naprawdę piękny sen. A właściwie
byłby, gdyby nie przerwał go bezlitośnie telefon. Zaczęło się

Nie miałem sił, by podziwiać konsekwencję chorej. Aby nieco ją uspokoić, wypytuję jeszcze o objawy, których wymienienie sprawia chorej wyraźną trudność i maszeruję z powrotem.
A właściwie wlokę się powoli, akurat w takim tempie, by wejść
do dyżurki, gdy rozlega się kolejny telefon. Biegnę radośnie
z powrotem.
– Co? – pytam, nie mogąc uwierzyć własnym uszom. – Stridor?
Skąd pani to przyszło do głowy?
– No, bo w książce...
Morderczym wzrokiem zerkam na pokazywany mi poradnik
pacjenta, wymyślając w duchu szereg oryginalnych tortur
dla jego autora. I czytelniczki.
Wytłumaczyłem chorej, że o żadnym stridorze nie ma mowy,
uspokoiłem ją, jak mogłem najlepiej, i w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku wróciłem do dyżurki. Uspokojona chora wzywała mnie jeszcze tylko parę razy, bolała ją głowa,
miała dreszcze i chciało jej się wymiotować. Gdy o trzeciej
w nocy wracałem z kolejnej pogawędki, w której chora zainteresowana była zaleceniami, jakie dostanie, wychodząc do domu, przypomniałem sobie, że przecież chciałem skończyć z tą
cholerną medycyną raz na zawsze! Pogratulowałem sobie tego niezwykle rozsądnego pomysłu i postanowiłem wcielić
go w życie już następnego ranka... ■

Szedłem, sam uśmiechając się
pod nosem, dziwiąc się, jak
w ogóle mogłem rozważać
absurdalny pomysł zerwania
z medycyną. Z chirurgią.
Przecież to jedyny zawód, jaki
tak naprawdę mogę wykonywać...
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ZatyCZka

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

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE

ROZWIĄZANIA
W DZIEDZINIE
BIOMECHANIKI

ReGeneRaCJa

tkankI

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

dane kontaktowe:
T: 665 707 790, 668 649 929
info@med4me.pl
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Najlepsza przyjaciółka
Tekst: Anna Rybarczyk
„Dobrych przyjaciół trudno znaleźć, a jeszcze trudniej
zapomnieć” napisał John Green. Gosię znaleźć było łatwo,
ja mieszkałam na drugim piętrze bloku przy ul. Lipowej,
ona na parterze. Przyjaźniłam się z jej starszym bratem Andrzejem, z którym chodziłam do jednej klasy w podstawówce,
potem do tego samego liceum. Młodsza o cztery lata od nas
Gosia – zawsze była tą małą siostrzyczką Andrzeja, smarkulą,
która włóczy się za nami – czasem się z nią bawiliśmy, a czasem
próbowaliśmy wygonić z pokoju, kiedy chciało się np. posłuchać płyt Beatlesów na adapterze Andrzeja.
Po maturze nasze drogi się rozeszły, ja pojechałam do Poznania na studia, Gosia została w Lesznie, pomagała rodzicom
w prowadzeniu wspólnego biura rachunkowego. Ja wróciłam,
zaczęłam pracę w szpitalu, w przychodni. Potem przyszła reforma służby zdrowia, założyłam własną działalność i zaczęłam
potrzebować księgowej. Ona i jej rodzina – na szczęście nie
potrzebowali – wtedy mojej, lekarskiej pomocy. Niestety nic,
co dobre nie trwa wiecznie. Andrzej miał zaledwie 32 lata, gdy
w ciężkim stanie trafił do szpitala. Początkowo podejrzewaliśmy ostre zapalenie trzustki, ale gastroskopia nie pozostawiła złudzeń – to był zaawansowany rak żołądka, z przerzutami.
Mimo próby ustabilizowania jego stanu – zmarł dwa tygodnie
później. Osierocił trójkę małych dzieci. A ja do dziś zastanawiam się, czy wiedział, co mu było? Czy bagatelizował nasilające się objawy? Czy bał się usłyszeć diagnozę?
Gosia także była załamana, ale przykrywała smutek, pracując
jeszcze ciężej. Postanowiła wyremontować odziedziczony
po dziadkach dom nad jeziorem, niedaleko Lesznem i przenieść
się tam z rodzicami. Rodzice bardzo się w ten projekt zaangażowali. Stary dom i ogród w ich rękach odzyskał dawny blask,
a i oni po przeprowadzce tryskali energią. Szczęście znów trwało kilka lat, gdy ojciec Gosi, niedługo po przejściu na emeryturę
dostał wylewu. Krótko po tej tragedii Gosia wyczuła w swojej
piersi guzek. Pierwsza biopsja dala wynik negatywny, ale
Gosi guzek nie dawał spokoju i postanowiła powtórzyć badanie. Tym razem w próbce znaleziono komórki nowotworowe.
Gosia podała się operacji i chemioterapii. Na szczęście rak
nie był zaawansowany. I ona, i ja odetchnęłyśmy z ulgą. Ale rok
po operacji zaczęła mieć niepokojące dolegliwości: osłabienie,
obrzęki nóg, raz przyplątało się poważne zapalenie oskrzeli,
Wyniki krwi pokazywały znacząco podwyższone CRP, znak,
że w organizmie trwa stan zapalany. Skierowałam ją na diagnostykę do szpitala. Okazało się, że to RZS (reumatoidalne
zapalenie stawów), najczęściej występująca choroba autoimmunologiczna (dotyka około 1 na 100 osób). Na RZS chorują

częściej kobiety, zazwyczaj pomiędzy 20. a 40. rokiem życia.
U Gosi choroba miała wyjątkowo agresywny przebieg, leczenie, przeprowadzone w klinice w Warszawie złagodziło objawy,
ale duże dawki leków – m.in. sterydów – uszkodziły jej nerki.
Ostra niewydolność nerek sprawiła, że Gosia musiała być dializowana, odtąd trzy razy w tygodniu 3 godziny spędzała na dializach. W kolejnym rzucie choroba spowodowała niedowład
kończyn dolnych. Gosia wylądowała na wózku. Ale i wtedy
się nie poddała – miesiące wytężonej rehabilitacji sprawiły, że
zaczęła chodzić o kulach. Cały czas, poza pobytami w szpitalu pracowała, jeśli nie w biurze, to w domu – z czasem w pracy
zaczęła pomagać jej także najstarsza córka jej zmarłego brata.
Stan Gosi się poprawiał, a ona z optymizmem patrzyła w przyszłość. Gdy wpadała do mnie do przychodni mówiła,
zobaczysz, po przeszczepie wrócę zupełnie do zdrowia – czekała w kolejce do transplantacji nerki. Ona pocieszała mnie
– swoją lekarkę i przyjaciółkę. Ale osłabiony chorobami organizm był podatny na wszelkie zakażenia, nieraz na jej nogach
pojawiały się ropne zmiany, które goiły się i otwierały na nowo.
Aż pewnego dnia rano odebrałam telefon. Dzwoniła przyjaciółka i współpracownica Gosi, Danusia. „Gosia nie żyje” – powiedziała. Nogi się pode mną ugięły. „Co się stało” – zdołałam
wydusić. Gosię dzień wcześniej rozbolała głowa, dostała wysokiej gorączki. Trafiła do szpitala. Okazało się, że to zapalenie
opon mózgowych. Tym razem jej osłabiony organizm sobie
nie poradził. Miała zaledwie 54 lata. Jej nagłe odejście do dziś
nie daje mi spokoju. Myślę sobie, że to niesprawiedliwe, że
tak bardzo chciała żyć, tak bardzo walczyła o to życie, żyła i pracowała, mimo bólu, dializ, kolejnych pobytów w szpitalu. Z drugiej strony, może gdyby nie jej determinacja, jej
optymizm odeszłaby już wtedy, gdy choroba zaatakowała ją
po raz pierwszy. Bo choć choroby są opisane w medycznych
książkach, to pacjenci rzadko kiedy przechodzą je „książkowo”. Zupełnie inaczej sobie z nimi radzą i od nastawienia wiele
zależy. Moi przyjaciele z dzieciństwa umarli, ale czy odeszli?
Zawsze, kiedy o tym myślę, przypomina mi się ten fragment
„Kubusia Puchatka”, w którym Krzyś pyta:
„– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś,
ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie
i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś
nigdy nie znika”.
Gdy w listopadzie zapalam wam świeczki mówię: „Przyjaciele,
mam nadzieję, że czekacie na mnie w Stumilowym Lesie”. ■
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Pacjent LGBT+
w gabinecie
Tekst: Dominik Haak
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Tym artykułem rozpoczynamy nowy cykl tekstów poruszających zagadnienie sytuacji osób LGBT+ w kontekście
pomocy medycznej. Pod akronimem LGBT+ rozumiemy społeczność złożoną z gejów, lesbijek oraz osób: biseksualnych,
transpłciowych, queerowych, aseksualnych, interpłciowych
i panseksualnych.

Zdrowie psychiczne w kontekście mniejszościowych
orientacji i tożsamości

W przeszłości wykorzystywano fakt powszechności zaburzeń psychicznych wśród gejów, jako dowodu na patologię
homoseksualności. Badania były wtedy przeprowadzane
na osobach leczonych w szpitalach bądź osadzonych w więzieniach. Logiczne wydaje się więc, że taka grupa badawcza nie
mogła dać reprezentatywnych wyników. Mylono zasadę przyczyny i skutku, gdyż depresja i próby samobójcze wśród
osób LGBT+ są efektem dyskryminacji i życia w opresyjnym
społeczeństwie, a nie faktu przynależności tych osób do grupy
mniejszościowej.
Obecnie w psychologii skupiamy się na poszukiwaniu czynników wspierających, które mogą zapobiegać powstawaniu zaburzeń nastroju u gejów, lesbijek, osób biseksualnych
i transpłciowych. Praca psychologiczna i terapeutyczna z osobami narażonymi na wykluczenie nie powinna różnić się znacznie
od pracy z jakimkolwiek innym pacjentem, ale wykwalifikowany
psycholog wyczulony na potrzeby mniejszości może dostrzec
specyficzne i niespecyficzne czynniki wpływające na stan
zdrowia danej osoby.
Zespoły tworzące Międzynarodowe klasyfikacje chorób
i zaburzeń psychicznych (ICD oraz DSM) od dawna stoją
na stanowisku, że żadna orientacja sama w sobie nie jest pro-
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blemem ani zaburzeniem psychicznym. Problem pojawia się
wtedy, kiedy dana osoba nie akceptuje swojej orientacji bądź
jest atakowana z tego powodu przez społeczeństwo. Analogiczna sytuacja tworzy się obecnie wokół transpłciowości,
która w aktualnie obowiązującym ICD-10 jest uznawana za zaburzenie identyfikacji płciowej, ale w najnowszej powstającej
edycji ICD-11 będzie już pozbawiona patologicznego charakteru. Zmiany w nauce zmierzają współcześnie w kierunku podkreślania, że wszystkie orientacje seksualne i tożsamości płciowe
są zdrowymi wariantami ludzkiej seksualności.

Kondycja psychiczna osób biseksualnych
i homoseksualnych

Badanie MIDUS (National Survey of Midlife Development in
the United States) wykazało, że mężczyźni homoseksualni i biseksualni statystycznie częściej cierpią na zaburzenia nastroju (17,9% w stosunku do 3,8% u heteroseksualistów), dużą
depresję (31% do 10,2%), a u kobiet homoseksualnych i biseksualnych rozpowszechnienie w badanej grupie zespołu lęku uogólnionego wynosiło 14,7% w stosunku do 3,8% u kobiet
heteroseksualnych (Cochran i in., 2003). Nowsze, również amerykańskie badanie przeprowadzone przez NESARC (National
Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions)
dostarczyło licznych wniosków wskazujących, że wśród osób
nieheteroseksualnych występuje większe rozpowszechnienie
chorób psychicznych niż wśród osób heteroseksualnych (Bostwick i in., 2010). 42,3% gejów i 44,4% lesbijek oraz 58,7%
kobiet biseksualnych i 36,9% mężczyzn biseksualnych przeszło w swoim życiu zaburzenie nastroju, podczas gdy wśród
osób heteroseksualnych takie doświadczenie miało zaledwie
19,8% mężczyzn i 30,5% kobiet.

OKIEM SPECJALISTY
L – lesbijki, kobiety homoseksualne, odczuwające pociąg
seksualny do innych kobiet
G – geje, mężczyźni homoseksualni, odczuwający pociąg
seksualny do innych mężczyzn
B – osoby biseksualne, odczuwające pociąg seksualny
zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn

T – osoby transpłciowe, u których nie ma zgodności między tożsamością płciową, a płcią w dokumentach
Q – osoby genderqueer, które nie identyfikują się z tradycyjnym podziałem na tylko dwie płcie
I – osoby interpłciowe, które urodziły się ze zróżnicowanymi cechami płciowymi

A – osoby aseksualne, które nie odczuwają pociągu seksualnego, ale mogą wchodzić w relacje romantyczne
P – osoby panseksualne, odczuwając
e pociąg do różnych
osób bez względu na ich tożsamo
ść płciową i płeć

W Nowej Zelandii przeprowadzono podłużne badania kohortowe osób z mniejszości seksualnych.
Zbadano 1007 takich osób w wieku 21 lat pod kątem wystąpienia myśli samobójczych i prób samobójczych. Myśli samobójcze wykazało 67,9% osób
nieheteronormatywnych w porównaniu do 28%
osób heteronormatywnych, próbę samobójczą
podjęło 32,1% osób LGBT+ i tylko 7,1% osób heteroseksualnych (Ferguson i in., 1998). Zrozumiałą konsekwencją życia w opresyjnym społeczeństwie jest
zwiększenie występowania zaburzeń psychicznych
oraz prób samobójczych wśród osób należących
do mniejszości seksualnych. Jednakże najnowsze
badania pokazują, że wsparcie najbliższych może
znacząco zmniejszać ryzyko pojawienia się tendencji suicydalnych – co jest szczególnie ważne
w kontekście nastoletnich osób transpłciowych.

Zdrowie psychiczne osób transpłciowych –
ryzyko samobójstwa

Mówiąc o osobach transpłciowych mam na myśli wszystkie te osoby, u których nie ma zgodności między tożsamością płciową, wyglądem
zewnętrznym i płcią metrykalną. Są to osoby
transseksualne, niebinarne oraz genderqueer.
Społeczność ta jest wykluczana na kilku płaszczyznach: ze strony większości społeczeństwa,
ale też wewnątrz samej społeczności LGBT+.
Niestety transfobia, z którą się spotykają, oraz skomplikowany proces sądowego uzgod-

nienia płci i trudny dostęp do medycznej korekty płci, powodują u nich
szereg problemów psychicznych.
Na podstawie wniosków z badań z 2012 roku przeprowadzonych
przez NTDS (National Transgender Discrimination Survey) Amerykańską
Fundację Zapobiegania Samobójstwom oraz Williams Institute zakłada się,
że ok. 41% osób transseksualnych próbowało przynajmniej raz w życiu popełnić samobójstwo.
Nowsze badania z 2018 roku przeprowadzone przez American Academy
of Pediatrics (Amerykańską Akademię Pediatryczną) dowodzą, że ponad
połowa (50,8%) transpłciowych nastolatek i nastolatków próbowała odebrać sobie życie. Osoby nastoletnie są przeze mnie celowo wyróżnione,
ponieważ wpływ na wysoki poziom samobójstw w tej grupie jest ściśle
związany ze wsparciem ze strony bliskich. Badania National Autonomous
University of Mexico dla WHO z 2016 roku potwierdziły, że problemy
psychiczne pojawiające się u osób transpłciowych są związane z brakiem
akceptacji społecznej, a nie z tożsamością płciową.

Czynniki społeczno-kulturowe powodujące wysoki wskaźnik
zaburzeń psychicznych oraz podejmowanie prób samobójczych
u osób LGBT+

Homoseksualność, biseksualność oraz inne orientacje mniejszościowe,
bywają w fobicznym społeczeństwie odbierane jako piętno, co prowadzi do stygmatyzacji i dyskryminacji. Osoby LGBT+ doznają ich na wielu płaszczyznach: w systemie prawnym, przestrzeni publicznej oraz w pracy
zawodowej. Raport Kampanii Przeciw Homofobii z 2016 roku stwierdzał, że
geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe doznają przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicznej) częściej, niż osoby heteroseksualne. Według
tego raportu były to aż 3 osoby na 10. Osoby LGBT+ dwa razy częściej
od osób heteroseksualnych doświadczają dyskryminacji w miejscu pracy
(Mays, Cochran, 2001). Mężczyźni homoseksualni i biseksualni zarabiają
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średnio o 11-17% mniej niż ich
heteroseksualni współpracownicy o takich samych kwalifikacjach (Badgett, 1995).
Wpływ czynników społecznych
na zdrowie psychiczne osób
trans jest oczywisty. Amerykańska Fundacja Zapobiegania Samobójstwom (NTDS) donosi, że
ryzyko popełnienia samobójstwa jest najsilniej związane ze
stosunkiem rodziny do osoby
transpłciowej.
W
przypadku osób, które zostały z powodu swojej tożsamości odrzucone,
wskaźnik samobójstw wynosi aż
58%. Przeciwnie sytuacja wygląda u osób, które otrzymały
od swoich rodzin wsparcie i akceptację. Tam wskaźnik samobójstw wyniósł zaledwie 4%.
Stephen T. Russel, badacz zajmujący się rozwojem osób nastoletnich, wykazał, że zwracanie
się do osób trans ich właściwymi imionami i formami gramatycznymi ma niebagatelny wpływ na ich kondycję psychiczną.
Przeanalizował dane zebrane od ponad 120 transpłciowych
i nonkonformistycznych płciowo osób. W porównaniu z grupą,
w której osoby nie mogły posługiwać się swoimi wybranymi imionami, osoby z grupy, która mogła posługiwać się wybranymi przez siebie imionami, charakteryzowały się aż o 71%
mniejszą ilością objawów depresyjnych, a przede wszystkim
o 35% mniejszym doznawaniem myśli samobójczych i o 65%
mniejszą liczbą prób samobójczych.

Wsparcie psychologiczne dla osób LGBT+, terapia afirmatywna, teoria queer i język inkluzywny

Bardzo istotne jest, aby osoby świadczące usługi z zakresu zdrowia psychicznego były świadome problemów dotykających osoby nieheteroseksualne i niecispłciowe, między
innymi transseksualne i niebinarne. Warto zacząć od dowiedzenia się od takiej osoby, w jakiej formie powinniśmy się do niej
zwracać. Budowanie bezpiecznej i akceptującej atmosfery
tworzy podstawy do nawiązania relacji i udzielenia fachowej
pomocy.
W psychologii nie ma oddzielnych sposobów pracy z osobami LGBT+, kodeksy etyczne mówią o tym, że każdego pacjenta należy traktować z szacunkiem i respektować jego godność.
Niestety, nie zawsze tak jest – zdarzają się przypadki specjalistów, którzy po uzyskaniu informacji się o mniejszościowej
orientacji bądź tożsamości pacjenta, podejmują próby ,,leczenia’’ lub rezygnują ze wsparcia takiej osoby.
Odpowiedzią na problemy psychologiczne osób LGBT+ mogą
być: terapia afirmatywna i praca w zgodzie z teorią queer.
Terapia afirmatywna powstała w odpowiedzi na próby leczenia homoseksualności, czyli tak zwane terapie reparatywne
(konwersyjne). Tego typu formy oddziaływań nie są uznawane
w świecie nauki, są nieetyczne i nie mają żadnych podstaw merytorycznych. Analogicznie do tego, terapia afirmatywna zakłada poszanowanie tożsamości pacjenta i pracę psychologiczną,
w której podstawową zasadą jest zaniechanie wszelkich działań
zmierzających do zmiany orientacji seksualnej danej osoby. Pomoc psychologiczna wobec osób LGBT+ w nurcie afirmatyw-
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nym zakłada pełną akceptację
oraz szacunek dla różnorodności seksualnej. Osoby, które prowadzą terapię czy
poradnictwo w ramach tej
filozofii,
powinny
wciąż
rozwijać się, aktualizować
wiedzę dotyczącą społeczności mniejszości seksualnych i pielęgnować w sobie
wrażliwość wobec osób należących do grup społecznie
wykluczonych.
Istotą
podejścia
queer
jest
natomiast
zasada,
zgodnie z którą każda osoba ma prawo do samodzielnego
określenia
swojej
tożsamości płciowej. Oznacza to, że człowiek posiada pełną wolność i wiedzę
do tego, aby uznać, jakiej
jest płci, jaka jest jego rola płciowa (gender) czy jakiej jest
orientacji seksualnej. Z takiego założenia wychodzą pozostałe
postulaty teorii queer, na przykład prawo do wielokrotnych
zmian tożsamości w biegu życia. Zakłada się więc normatywność osób genderfluid, u których płciowość jest płynna.
Osoby mają również prawo do nieokreślania swojej płci bądź
orientacji, a nawet do jej braku. Praca z uwzględnieniem tej
teorii daje pacjentom poczucie, że mogą w kontakcie ze specjalistą być w pełni sobą, bez ryzyka dyskryminacji lub prób
zmiany tożsamości.
Bardzo ważny w pracy z osobami należącymi do mniejszości jest
również język, który kształtuje przecież naszą rzeczywistość.
Język inkluzywny, a więc nie wykluczający, tylko włączający
grupy defaworyzowane społeczne – jest odpowiednią formą
komunikacji w pracy z osobami należącymi do grup mniejszościowych. W przypadku osób transseksualnych i niebinarnych
warto zadbać też o formy neutralne płciowo, gdy osoba nie
decyduje się na konkretną tożsamość lub nie mamy pewności,
co do tego, jak ją określić. Ważne jest też używanie odpowiednich nazw, które nie patologizują – na przykład ,,homoseksualność’’, a nie ,,homoseksualizm’’, ponieważ końcówka –izm
sugeruje chorobę. ■
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Da Vinci: cięcie!
Tekst: Michał Fiedorowicz
Nie męczą się, nie drżą im ręce, nie potrzebują urlopu. Czy
roboty takie jak da Vinci, które już dziś pomagają lekarzom
przy operacjach, w przyszłości będą mogły wykonywać
zabiegi bez wsparcia chirurgów?
Sala operacyjna wydaje się pusta. Gdzie jest chirurg? Nie
ma go przy stole operacyjnym, zamiast tego siedzi za specjalną konsolą chirurgiczną i steruje ruchami robota. Za pomocą
czterech ramion maszyny nacina skórę pacjenta i wprowadza przez niewielkie otwory narzędzia chirurgiczne: szczypce, nożyczki, kleszcze, a przebieg operacji obserwuje
dzięki kamerze endoskopowej, która przesyła mu obraz operowanych tkanek w powiększeniu, w rozdzielczości HD, a nawet
w trójwymiarze. To nie film science fiction, ale operacja przeprowadzana w jednym z polskich szpitali przy użyciu robota chirurgicznego da Vinci.
Operacje z użyciem robotów, m.in. da Vinci, wykonuje się od
dwóch dekad. Jak wylicza Intuitive Surgical przeprowadzono dotąd ponad 5 mln takich zrobotyzowanych zabiegów.
Najwięcej robotów da Vinci jest w USA – ok. 3000, w Azji ponad 600, w Europie 800 – sami Niemcy mają ich kilkadziesiąt.
W Polsce są cztery takie roboty, dwa w Warszawie oraz po jednym we Wrocławiu i Toruniu. Na razie roboty są tylko przedłużeniem ręki chirurga, ale nikt nie wątpi, że – przynajmniej
częściowo – zrobotyzowane zabiegi to przyszłość medycyny.

WYCIĄĆ WYROSTEK W KOSMOSIE

Początki chirurgicznej robotyki medycznej sięgają lat 80.
XX wieku. Nad pierwszymi projektami „mechatronicznych urządzeń pomocnych lekarzom w operacjach małoinwazyjnych” pracował zarówno Pentagon, jak i NASA.
Wojskowi chcieli wykorzystywać roboty do przeprowadzania operacji na polu walki – żołnierze na misjach zagranicznych
mogliby być operowani na odległość przez najlepszych chirurgów, bez konieczności transportowania ich do USA. Podobne
założenia przyświecały NASA – dzięki robotom możliwe
byłyby nagłe interwencje medyczne, na przykład zoperowanie
wyrostka robaczkowego u astronauty przebywającego w bazie
kosmicznej. Programy naukowo-militarne oparte na grantach
DARPA i NASA zakończono, ale patenty na prototyp robota przejęła kalifornijska firma z Mountain View – Intuitive Surgical, która stworzyła robota da Vinci. Korzystając z niego w 1998
roku w Paryżu oraz w Lipsku przeprowadzono pierwsze
operacje zastawki mitralnej i pomostowania aortalno-wieńcowego. W 2001 roku za pomocą robota wykonano pierwszą
teleoperację: Jacques Marascaux, będąc w Strasburgu, usunął
pęcherzyk żółciowy sześćdziesięcioośmioletniej kobiecie
w Nowym Jorku. W operacji asystował Zeus Robotic Surgical
System stworzony przez firmę Computer Motion.
Da Vinci już w 2000 roku zdobył akredytację amerykań-

Tekst: Adam Dziki

skiej Agencji Żywności i Leków FDA (Food and Drug
Administration) – kolejne dziedziny medycyny zaczęły
wykorzystywać go na salach operacyjnych. W 2005 po serii testów na modelach zwierzęcych opracowano z użyciem
da Vinci tzw. TORS (transoral robotic surgery) służący
operacjom szyi i głowy. W 2006 roku troje pacjentów przeszło operację resekcji języka z użyciem tej techniki. W 2007
zespół medyczny z University of Illinois w Chicago, kierowany przez prof. Piera Cristoforo Giulianottiego, dokonał
pierwszej operacji chirurgicznej trzustki. W kwietniu 2008
ten sam zespół chirurgów przeprowadził pierwsze na świecie w pełni małoinwazyjne pobranie płata wątroby od
żywego dawcy. Także w 2008 zespół doktora Mohana S.
Gundetiego z Comer Children's Hospital w Chicago dokonał z użyciem da Vinci pierwszej operacji na dziecku – była to operacja rekonstrukcji pęcherza moczowego. Pierwszy
w Polsce robot chirurgiczny da Vinci został zakupiony w 2010
roku dla wrocławskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Pierwszym zabiegiem z jego wykorzystaniem
była operacja siedemdziesięciojednoletniego mężczyzny
chorego na raka jelita grubego.
Wykorzystanie robotów pozwala na przeprowadzanie
bardzo precyzyjnych i małoinwazyjnych zabiegów. Za pomocą da Vinci przeprowadza się szereg zabiegów kardiochirurgicznych, m.in. pomostowanie aortalno-wieńcowe
metodą MIDCAB i TECAB oraz naprawy i wymiany zastawki mitralnej. Użycie da Vinci pozwala na uniknięcie
otwarcia klatki piersiowej, nie narusza więc żeber czy
mostka. Dzięki temu operacje na sercu niosą niższe
ryzyko komplikacji niż zabiegi standardowe. Da Vinci stosowany jest także w chirurgii jamy brzusznej, m.in. w usunięciu jelita grubego, operacjach ginekologicznych, takich
jak histerektomia, czy urologicznych, jak operacja usunięcia prostaty. Obecnie w USA operacje usunięcia prostaty
z użyciem robota stanowią już ponad 80 proc. przeprowadzanych zabiegów – dają one mniej powikłań, niż operacje
standardowe, m.in. pozwalają zachować funkcje seksualne
oraz uniknąć problemów z nietrzymaniem moczu, które są
najczęstszymi skutkami ubocznym zabiegu. W marcu 2011
roku prezydent Słowenii Danilo Türk przeszedł robotycznie
wspomagane leczenie raka prostaty w Instytucie Urologii w Innsbrucku. W Polsce wykonywane są zabiegi w obrębie jamy brzusznej, głównie urologiczne i ginekologiczne,
chirurgii głowy i szyi oraz onkologii laryngologicznej.
Zwolennicy robotów chirurgicznych zwracają uwagę, że ich
użycie minimalizuje ryzyko wystąpienia komplikacji w trakcie operacji oraz późniejszych powikłań: ramiona robota są
wyposażone w system eliminacji drgań, które korygują
drżenie rąk chirurga. Niewielkie nacięcia przyspieszają
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proces gojenia się ran, a pacjenci szybciej wracają do formy.
Chirurdzy z University of Illinois w Chicago College of Medicine, którzy od 2009 roku wykonują zrobotyzowane transplantacje nerki u chorobliwie otyłych pacjentów (wskaźnik masy
ciała wynoszący ponad 50), odnotowali znaczące zmniejszenie
liczby powikłań u tej grupy pacjentów, m.in. zakażenia ran
czy powikłań płucnych, a średnia długość hospitalizacji uległa skróceniu z 8,5 do 5 dni.
Operacje z użyciem robota pozwalają lekarzom dotrzeć
do trudno dostępnych lub słabo widocznych miejsc, na przykład w przypadku operacji laryngologicznych do nasady języka albo górnego piętra krtani. Robot ogranicza też zmęczenie
chirurga (zamiast stać przy stole, operator siedzi za konsolą),
co sprawia, że nawet dziesięciogodzinne operacje są mniej
obciążające fizycznie.

DROGO I NIE ZAWSZE LEPIEJ
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Systemy chirurgicznej robotyki medycznej mają też swoje wady – jedną z nich jest zwiększenie czasu potrzebnego do wykonania operacji, przez co pacjent musi dłużej przebywać pod
narkozą oraz być podłączony do krążenia pozaustrojowego (w przypadku operacji kardiochirurgicznych). Systemy
robotyczne są też krytykowane ze względu na wysokie koszty
zabiegów. Koszt zakupu robota da Vinci to ponad 2,2 mln
dolarów, a koszt jednego zabiegu waha się od 5 do nawet 50
tysięcy dolarów. Spora część kosztów, to zestawy narzędzi,
które trzeba wymieniać po wykonaniu dziesięciu zabiegów.
O ile amerykańskie firmy ubezpieczeniowe refundują część
operacji, nie robi tego polski NFZ – operacje finansowane są
na przykład z pieniędzy pozyskanych z grantów.
Kolejnym problemem jest odpowiednie wyszkolenie. Chirurdzy operujący za pomocą da Vinci muszą nauczyć się posługiwać konsolą sterującą – z badań wynika, że aby nabrać wprawy,
operator musi przeprowadzić od 150 do 250 zabiegów.
W 2015 roku głośno było o przypadku sześćdziesięciodziewięcioletniego Stephena Pettitta, który przeszedł operację
zastawki mitralnej w Freeman Hospital w Newcastle. Podczas
zabiegu doszło do rozerwania tętnicy, pacjent zmarł osiem
dni później w wyniku powikłań. Koroner Karen Dilks przyznała,
że mężczyzna zmarł z powodu błędów popełnionych podczas
operacji. Wykonujący ją lekarze, w tym prowadzący ją chirurg
dr Sukumaran Nair, nie mieli odpowiedniego przeszkolenia do takiego zabiegu.
American Congress of Obstetricians and Gynecologists zwrócił niedawno uwagę, że póki co brak jest badań długoterminowych wykazujących ewentualną przewagę operacji z użyciem
robotów nad operacjami wykonywanymi tradycyjnie. Jeden
z niewielu dostępnych raportów pokazał, że operacje z użyciem robotów w ciągu 14 lat w USA doprowadziły do ok. 1000
szkód medycznych, a w 144 przypadkach zabieg skończył
się śmiercią pacjenta. Badanie wykazało, że ryzyko powikłań
znacząco wzrasta w przypadku operacji serca, płuc, głowy
oraz szyi, jest mniejsze w przypadku zabiegów urologicznych
lub ginekologicznych. Wśród najczęstszych powikłań wyróżnia się uszkodzenia nerwów oraz narządów wewnętrznych.
Niepokojące wyniki przynoszą dwie publikacje. Artykuł opublikowany w 2018 roku w „New England Journal of Medicine”
pod tytułem: Minimally Invasive versus Abdominal Radical
Hysterectomy for Cervical Cancer analizuje wyniki badania klinicznego kobiet z rakiem szyjki macicy. Badacze odkryli, że kobiety, które przeszły zabieg wykonany techniką małoinwazyjną,
w porównaniu z pacjentkami, które przeszły zabieg tradycyjny,
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częściej cierpiały na nawrót choroby. U pierwszej grupy po 4,5
roku od zabiegu wskaźnik przeżyć bez nawrotu wynosił 86
proc. u drugiej 97 proc. „To uderzające, ponieważ zwykle
zabieg usunięcia macicy dobrze rokuje, jeśli chodzi o wyleczenie” – mówi dr Pedro T. Ramirez, główny autor publikacji,
dyrektor departamentu ginekologii onkologicznej w M.D.
Anderson Cancer Center na University of Texas w Houston.
Drugie badanie przeprowadzone pod auspicjami National Institutes of Health zanalizowało dane 2 461 pacjentek z rakiem
szyjki macicy, które przeszły radykalną lub małoinwazyjną operację usunięcia macicy. Po 4 latach latach od operacji odsetek
śmiertelności u tych, które przeszły zabieg małoinwazyjny, był
wyższy (9 proc. w stosunku do 5 proc.) Nie jest jasne, co sprawia, że zabiegi małoinwazyjne częściej prowadzą do wznowy.
Amerykańska Food and Drug Administration nie autoryzowała do tej pory użycia robotów w leczeniu onkologicznym.
FDA zaleca, by placówki stosujące roboty medyczne dbały
o właściwe przeszkolenie personelu, zachęca też pacjentów,
by pytali lekarzy o ich doświadczenie w prowadzeniu tego typu operacji.

PRZYSZŁOŚĆ

Tymczasem do prac nad innowacjami robotycznymi w medycynie dołączają firmy z kolejnych krajów. Włoska firma Medical
Microinstruments stworzyła robota przeznaczonego do mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, polegającej na naprawie uszkodzonych naczyń krwionośnych, które chirurg obserwuje
przez mikroskop, a napraw dokonuje za pomocą robota wyposażonego w „nadgarstki” o średnicy 3 mm. „Taki robot może
być używany nawet do operowania niemowląt. W ich przypadku nawet zwykłe procedury to mikrochirurgia” – zauważa Giuseppe Prisco, szef firmy. Nad swoim projektem pracuje też
firma Verb Surgical stworzona przez koncern Johnson&Johnson oraz Google. Firma chce konstruować maszyny, które
będą nie tylko asystować chirurgom, ale w przyszłości także
im doradzać. Każdy robot będzie gromadził dane z wykonywanych operacji. Następnie bazę będą analizowały algorytmy
maszynowe, wybierające najbardziej trafne w danej procedurze rozwiązania. W ten sposób maszyny będą się uczyć, a także
pomagać chirurgom w podejmowaniu decyzji, począwszy
od najlepszego kąta do wykonania cięcia, a skończywszy
na opanowywaniu nagłego krwotoku. Może to być kolejny
krok na drodze do tego, żeby kiedyś roboty całkowicie zastąpiły ludzi za stołem operacyjnym. ■

ROBOTY PO POLSKU

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii już w 2000 roku rozpoczęła prace nad stworzeniem polskiego robota kardiochirurgicznego (Robin Heart). Zespołem kieruje dr Zbigniew Nawrat,
pomysłodawca i konstruktor pierwszego polskiego robota.
W Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii powstała już cała rodzina prototypów Robin Heart,
od robota najlżejszego (Pelikan) po największy – pracujący
za trzy osoby przy stole operacyjnym (Robin Heart mc2).
W grudniu 2010 roku po raz pierwszy, podczas specjalnej
prezentacji, chirurg z Zabrza, przy użyciu ramion robota dokonał w Katowicach wycięcia fragmentu tętnicy piersiowej
i wszczepienia go do serca.
Bibliografia:
Pedro T. Ramirez, M.D., Michael Frumovitz, M.D., Rene Pareja, M.D.,
Aldo Lopez, M.D., Marcelo Vieira, M.D., Reitan Ribeiro, M.D., Alessandro Buda, M.D., Xiaojian Yan, M.D., Yao Shuzhong, M.D., Naven
Chetty, M.D., David Isla, M.D., Mariano Tamura, M.D., et al., Minimally Invasive versus Abdominal Radical Hysterectomy for Cervical
Cancer, DOI: 10.1056/NEJMoa1806395
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Później. Za godzinę. Po południu. Jutro. Jak posprzątam mieszkanie. Jak mi się zachce.

P

Prokrastynacja dopada każdego z nas. Dlaczego nam się nie chce, nawet jeśli wiemy,
że powinniśmy? Zakładam, że każdy z was, kto to czyta, dobrze wie, co to jest prokrastynacja,
bo inaczej by tego nie czytał… I pewnie każdy z nas chętnie by poznał niezawodne sposoby
na poradzenie sobie z nią. Gazeta „Sunday Times” kiedyś przeprowadziła badanie, z którego wynika, że średnio każdy z nas traci trzy godzinny dziennie na nicnierobieniu.

Wiele JA

KR
RO

Jak już może wiecie, ekonomiści behawioralni lubią analizować problemy, z jakimi my
ludzie borykamy się na co dzień, więc oczywiście i temu problemowi się przyjrzeli. Witaj
w świecie wielu JA.
Pomyśl o sobie jako o istocie złożonej z wielu JA. Jesteś TY w tej chwili i masz jakieś
preferencje, np. żeby schudnąć, w związku z czym planujesz dzisiaj na kolację zjeść
sałatkę.
Jest też TY wieczorem. Ta część ciebie jest naprawdę głodna, w związku z czym
ma inne preferencje – zjeść pizzę na kolację.
Jest też TY po kolacji, które ma znowu inne preferencje i żałuje, że tę pizzę
zjadłeś, bo przecież miała być dieta…
I w końcu jest TY za kilka tygodni, które zamiast schudnąć, przytyło kilka kilogramów, bo żadne z przeszłych JA nie chciało mu pomóc w utrzymaniu diety. Nie było to w końcu w ich interesie, bo to nie one – te przeszłe
JA – są teraz grube. One już nie istnieją.
Ten model myślenia jest oczywiście tylko metaforą, jednak jest on
bardzo intuicyjny i pewnie każdy z nas może przytoczyć co najmniej
kilka przykładów z własnego życia, kiedy takiego konfliktu preferencji różnych JA doświadczył. To samo ma miejsce w przypadku prokrastynacji.
Twoje JA „tu i teraz” ma preferencję, aby robić coś innego (często cokolwiek innego, o czym świadczy porządek mieszkań studentów przed egzaminami i kolejki na poczcie na kilka godzin
przed końcem terminu nadesłania rozliczeń podatku) niż twoje
JA w przyszłości. Mówiąc dosadnie, to JA ma w poważaniu,
co się będzie działo w przyszłości, ponieważ w przyszłości już
tego JA nie będzie. W przyszłości będzie inne JA – będziesz inną osobą, z innymi preferencjami.

AST

Tekst: Julia Kołodko

Dyskontowanie przyszłości

YNACJA

Na problem wielu JA nakłada się kwestia dyskontowania przyszłości, czyli tego, że teraźniejszość obchodzi nas
bardziej niż przyszłość. Może gdyby nasze JA (czyli my)
było racjonalne, przeprowadziłoby rzetelną analizę kosztów i korzyści i stwierdziło, że jednak warto przejąć się
tym, co nas czeka w przyszłości, a zatem lepiej zjeść
sałatkę na kolację. Tak jednak nie jest.
Każde JA interesuje się tylko teraźniejszością, a przynajmniej ceni ją zdecydowanie bardziej niż to, co będzie
kiedyś. Korzyści „tu i teraz” są warte więcej niż korzyści w przyszłości. Koszty „tu i teraz” są odczuwalne
bardziej niż koszty w przyszłości.

Gry, w jakie grają nasze JA

Przez takie gierki naszych JA, padamy ofiarą prokrastynacji. Nasze JA „tu i teraz” robi analizę kosztów i korzyści i stwierdza, że jemu bardziej opłaca się
obejrzeć jeszcze jeden odcinek serialu na Netfliksie,
niż iść na siłownię. Albo że lepiej jest pójść na kawę
z koleżanką z pracy, niż zająć się projektem, który jest
do wdrożenia za miesiąc.
Jeśli nie zostanie jakoś zmieniona wartość korzyści i waga kosztów lub nie zostaną wprowadzone
inne zabiegi, które zachęcą JA „tu i teraz” do współpracowania z JA w przyszłości, ciężko będzie się nam
zmotywować.■
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No i co z Ciebie wyrośnie ?
Tekst: Dorota Marta Pędziszczak

54

„No i co z ciebie wyrośnie?!” – pytają czasem niektórzy dorośli,
patrząc z niepokojem na dziecko. Boją się o jego przyszłość.
Czemu? Ponieważ dokładnie WIEDZĄ, czego ono potrzebuje
i w jakim kierunku ma się rozwijać, aby w życiu odnieść sukces.
Często nie biorą przy tym pod uwagę ani jego możliwości,
ani predyspozycji. „No i co z ciebie wyrośnie?” – to pytanie
nasycone lękiem, którym – bywa też i tak – zaraża się dziecko.
I traci wtedy zaufanie do siebie.
A zaufanie do siebie samego jest podstawą rozwoju. Czy
dziecko je ma, czy też nie, zależy w głównej mierze od nas,
dorosłych: rodziny, wychowawców, nauczycieli. Zadaniem
dorosłego jest wzmacniać dziecko, pokazywać mu, jak wiele
już potrafi. Wtedy odważnie i chętnie będzie podejmować się
coraz to innych, nowych działań. Musi się też czuć bezpiecznie
w naszym towarzystwie, czyli mieć pewność, że je akceptujemy
i jesteśmy tu po to, aby je wspierać, towarzyszyć mu w jego indywidualnym rozwoju.
Musimy dziecku zaufać. Ponieważ, jeśli nie będziemy mu ufać–
ono przestanie ufać sobie. A przecież jest takie zdolne…
Bez naszej pomocy uczy się podnosić główkę, siadać, stać,
chodzić, biegać. Uczy się mówić, myśleć. Uczy się – samo.
Jaka jest zatem w tym nasza rola? My mamy się nim opiekować, karmić je, wspierać, stanowić dla niego wzór i dostarczać
mu wszystkiego, co jest niezbędne do rozwoju.
Cieszymy się zatem, że robi postępy. Nie oceniamy. Pozwalamy każdemu dziecku rozwijać się w swoim tempie. Do czasu …
Do chwili, kiedy to my, dorośli uznajemy, że bez naszej instruk-
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cji oraz systemu kar i nagród dziecko w swym rozwoju nie
posunie się do przodu ani o krok.
Wszelka ocena jest karą lub nagrodą i podważa zaufanie
dziecka do samego siebie. Gdy jest chwalone zbyt często,
uzależnia się od tego i robi różne rzeczy głównie po to, by nas
zadowolić, by zasłużyć na naszą aprobatę. I taką też później
przyjmuje postawę w życiu: uzależnia się od dobrej lub złej
oceny, od opinii innych. Robi wszystko tak, aby się przypodobać, zasłużyć na pochwałę. Zatraca przy tym siebie. Jeśli z kolei zbyt często dziecko krytykujemy, ono uzależnia się od naszej
krytyki. Jego podświadomość koduje: „jestem do niczego”.
Kilkuletnie dziecko przychodzi do nas z namalowanym
przez siebie obrazkiem. Czy na pewno po to, byśmy je
pochwalili? Nie. Ono chce podzielić się z nami tym, co stanowi dla niego jakąś wartość. Najlepsze, co wtedy możemy
zrobić, to udzielić jemu i jego pracy należytej uwagi: Przyjrzeć się temu, co namalowało, wysłuchać, co ma na temat
swojego obrazka do powiedzenia, dopytać o szczegóły,
porozmawiać o historii, jaką na rysunku stworzyło itp. Wtedy
czuje się dowartościowane: jego praca okazała się ważna. Nasza z nim rozmowa dodaje mu energii, inspiruje. „To, co robię,
jest ważne” – koduje jego podświadomość. Jeśli jednak kusi nas, by wyrazić opinię – pochwalić lub skrytykować – to nie
zapomnijmy dodać, że jest to tylko NASZA opinia, w której
kierujemy się swoimi upodobaniami, ale najważniejsze jest to,
co samo dziecko myśli o swojej pracy.
Pracowałam kiedyś w domu dziecka. Pewnego razu przyszedł
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do gabinetu rozemocjonowany Kajtek.
– Mam narysować swój portret! – wołał już od progu. – Pani od
rysunków chce zrobić wystawę naszych prac!
Mimo że był już w pierwszej klasie, jego rysunki były – jeżeliby
w ocenie kierować się normą – na poziomie dziecka mniej
więcej czteroletniego. Teraz miał narysować swój portret.
Postawiłam przed nim lustro. Obserwowaliśmy jego odbicie
i rysowaliśmy: on na swojej kartce, ja na swojej. Dokładnie opisywałam, co rysuję i dlaczego tak, a nie inaczej. Podpatrywał
mnie i naśladował. Wyszło – jak na niego – bardzo dobrze. Był
zadowolony z siebie, jak rzadko kiedy, więc zrobiłam mu nawet
zdjęcie z pracą w ręku. Z dumą mi pozował.

te słowa :„Nie chcę, nie umiem, nie potrafię, to jest dla mnie
ZA TRUDNE”. Wszystko, co nowe, budziło w nich lęk. Czego te
dzieci się bały? Że znów, po raz któryś z kolei, okaże się, że
są „do niczego”. Bały się więc kolejnej porażki, zranienia,
frustracji.
Najważniejszym moim zadaniem była pomoc w odbudowaniu zaufania do samych siebie. Wiedziałam, że po pierwsze
muszę sprawić, aby poczuły moją akceptację, poczuły się przy
mnie bezpiecznie. Po drugie – pokazać im, jak dużo już umieją,
i pomóc im odkryć oraz rozwijać indywidualne predyspozycje.
Po trzecie – przekonać, że skoro już tak dużo potrafią, to znaczy,
że mogą nauczyć się jeszcze więcej. Po czwarte – nauczyć je

,

Dzieci powtarzaly: „Nie chce,
, nie umiem, nie potrafie,
,
to jest dla mnie ZA TRUDNE”. Wszystko, co nowe,
,
budzilo w nich lek.
Czego one sie baly?
,

,

– No i jak tam wystawa? – zapytałam, kiedy przyszedł do mnie
kolejnym razem.
– Pani nie powiesiła mojego obrazka.
– DLACZEGO?!!! – zawołałam.
– Powiedziała, że jest za brzydki, by wisieć na wystawie.
– Posłuchaj – rzekłam, biorąc jego dłonie w swoje. – To był naprawdę bardzo dobry rysunek. Ja się na tym znam, bo sama,
jak wiesz, dużo maluję i rysuję. To, że pani się nie podobał, nie
znaczy, że był brzydki. Każdy ma swój gust: jednemu podobają
się takie rzeczy, a drugiemu inne. Gdybym ja robiła wystawę,
na pewno bym twój obrazek powiesiła, bo był tego wart.
– EEE, tylko pani tak mówi – powiedział chłopiec.
– Mówię to, co myślę. Inaczej przecież nie robiłabym zdjęcia.
Przeszliśmy do tych aktywności, w których czuł się dobry:
do ćwiczeń ruchowych. „Za którymś z kolei razem – pomyślałam – znów narysujemy jego portret i powieszę go w naszej
sali edukacyjnej”.
Kajtek pochodził z rodziny patologicznej… Jego rysunek postaci – autoportret – był naprawdę dobry w porównaniu z tymi,
które rysował wcześniej. Umieszczenie pracy na wystawie
na pewno byłoby jego wielkim sukcesem i być może wpłynęłoby na to, że nabrałby większego zaufania do siebie i chciał się
rozwijać, zamiast powtarzać wciąż: „Nie chcę. Nie umiem, nie
potrafię. To jest dla mnie ZA TRUDNE...”.
Bardzo ciężko było zachęcić wychowanków domu dziecka do podjęcia jakichś nowych aktywności. Nawet gdy byłam
pewna, że sobie z zadaniem poradzą, często słyszałam właśnie

cieszyć się swym działaniem, cieszyć się z osiągniętego rezultatu i nie wyczekiwać ani nagrody, ani kary. Tak, tak: kary także
można oczekiwać. Bo jeśli nie da się zasłużyć na nagrodę,
to może da się zasłużyć na karę i znaleźć się w centrum zainteresowania, na czym wychowankom domu dziecka szczególnie
zależało.
Karanie i nagradzanie przyzwyczaja też do tego, że robi się
coś za coś. „A nagroda?” – pytało mnie jedno lub drugie,
czekając na cukierka. „A nagrodą będzie u mnie zawsze to,
co sam zrobisz” – mówiłam. „A nagroda?” „A nagrodą jest
woreczek, który dla siebie uszyłeś”, „torebka, którą dla siebie
utkałaś”, „rysunek, który narysowałeś” itd., itp. Starałam się,
żeby zawsze wychodzili ode mnie z jakąś „nagrodą”. Jednak
najbardziej zależało mi na tym, aby była nią satysfakcja z wykonanej pracy. Początkowo były zawiedzione: „Niee, no to ja już
więcej tu nie przyjdę” – słyszałam. Ale przychodziły. Potrzebowały indywidualnego kontaktu – wszak miały jego deficyt.
Poza tym na moich zajęciach czuły się bezpieczne i doceniane.
Jeśli dziecko czuje, że je rozumiemy i akceptujemy – nabiera zaufania do samego siebie, rozwija się, wykorzystując cały
swój potencjał. Jest to możliwe wtedy, gdy nie stawiamy identycznych wymagań wszystkim dzieciom i wspieramy każde
z nich w rozwoju ich indywidualnych predyspozycji.
„No i co z ciebie wyrośnie?” – pytajmy, ale … patrząc przy
tym z zaciekawieniem na dziecko. I pomóżmy, aby Ania rozkwitła i stała się – Anną, Krzyś – Krzysztofem, Kasia – Katarzyną,
a Staś – Stanisławem. ■
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Rozwiązanie
zamiast problemu?!
Tekst: Monika Mularska-Kucharek

56

Wizyta w gabinecie terapeutycznym to nadal w naszym
społeczeństwie swoiste tabu, ponadto, co istotne, niejednokrotnie naznaczone piętnem wstydu. Z kolei psychoterapia najczęściej kojarzona jest z Freudem, kozetką
i chorobami psychicznymi. Do tego dochodzi silne przekonanie Polaków, że o własnych problemach nie należy mówić
obcym ludziom, że takie problemy powinno rozwiązywać
się we własnym gronie albo liczyć, że „same się rozwiążą”.
Na straży tych schematów wyrażające mądrość narodową
przysłowia, np.: „zły to ptak, co własne gniazdo kala” lub „nie
mów nikomu, co się dzieje w domu”. Trudno się zatem dziwić,
że bardzo często osoby potrzebujące pomocy terapeutycznej zwlekają miesiącami ze zwróceniem się o nią do psychoterapeuty czy psychologa. Niejednokrotnie taka wizyta jest
traktowana jako ostateczność i konsekwencja słabości lub
też brak umiejętności radzenia sobie z problemami, które
przecież w powszechnym przekonaniu należy rozwiązać
samodzielnie bez pomocy specjalisty. Nic bardziej mylnego!
I należy o tym głośno mówić, uświadamiać ludziom, że mają
prawo do korzystania z profesjonalnej pomocy, że o swoje
zdrowie psychiczne należy dbać tak samo jak o fizyczne,
że warto zajmować się swoimi emocjami, przeżyciami, zaburzeniami nastroju, chorobami psychosomatycznymi itd.
Osoba korzystająca z psychoterapii wcale nie musi doświadczać zaburzeń psychicznych, a może jedynie dążyć do poprawienia jakości swojego życia emocjonalnego – warto mieć
to na względzie.
Nawet jeśli świetnie radzimy sobie w życiu, może się zdarzyć,
że znajdziemy się w sytuacji, w której mamy wszystkiego dość,
wszystko wydaje się nam bez sensu, a do tego czujemy się
totalnie osamotnieni. Towarzyszą nam wówczas bardzo trudne emocje, począwszy od smutku przez lęk aż do złości.
Jeśli jeszcze dołożymy do tego mechanizm równi pochyłej,
tendencję do koncentrowania się na tym, co negatywne,
to trudność w rozwiązaniu problemu jeszcze wzrośnie, a nasze siły potrzebne do radzenia sobie z trudnościami osłabną.
Co istotne nasi najbliżsi, od których oczekujemy pomocy,
nie zawsze będą potrafili okazać nam wsparcie, nie będą
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umieli poradzić nam, jak wybrnąć z utrudniających nam życie
kłopotów. Osoby te nie mają wiedzy w zakresie udzielania pomocy psychoterapeutycznej bądź psychologicznej,
dlatego warto zwolnić je z tej powinności i poszukać profesjonalnej pomocy, zgłaszając się na terapię.
W psychoterapii istnieją różne nurty, tzw. podejścia psychoterapeutyczne. Z tych podstawowych wymienić należy:
psychoanalizę, terapie: egzystencjalną, psychodynamiczną,
poznawczo-behawioralną, ericksonowską, Gestalt, systemową i coraz bardziej popularną terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach – i tę właśnie postanowiłam tu nieco przybliżyć.
A zatem, zapraszając do gabinetu terapeuty pracującego w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu, należy
podkreślić, iż założeniem tej terapii, jak sama nazwa sugeruje, jest poszukiwanie rozwiązań. Kluczowe jest zatem
odejście od analizy problemu, z którym zgłasza się pacjent.
Celem pracy terapeutycznej nie jest bowiem odkrywanie
źródeł problemu, ale poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej dana osoba się znalazła. Co więcej,
zakłada się, że wiedza na temat danego problemu nie jest
konieczna do przedstawienia satysfakcjonujących rozwiązań i poprawy położenia pacjenta (De Jong, Berg 2007).
Dlatego też w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu uwaga skupiona jest przede wszystkim na przyszłości.
Teraźniejszość ma znaczenie o tyle, o ile jest przydatna w poszukiwaniu rozwiązań. Natomiast zupełnie ignoruje się przeszłość, co bardzo często budzi zdziwienie pacjentów, którzy
na ogół kojarzą terapię z roztrząsaniem przeszłości, użaleniem się nad sobą i wchodzeniem w rolę ofiary. Swoją drogą
taka postawa jest na ogół bardzo bliska nam wszystkim
w życiu codziennym. Podobnie jak koncentrowanie się
na problemie i tzw. potoczne „rozdmuchiwanie”. W naturze
ludzkiej dostrzec można bowiem nieodpartą chęć koncentrowania się na przeszłości, analizowaniu jej, rozkładaniu na czynniki pierwsze. Niestety, taki sposób podejścia wskazuje
wielokrotnie na ograniczenia i deficyty i sprawia, że tracimy
wiarę w możliwość poradzenia sobie z problemami. W nurcie
terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu przeszłość jest pomi-
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z tego, co robić, ale w obliczu napotkanych trudności nie jest
tego w pełni świadomy.
• Jeżeli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś
innego.
Zasada ta bazuje na świadomości i umiejętności określenia tego, co nie działa. Prowadzi to do zaprzestania działań
nieskutecznych i szukania rozwiązań, które wprowadzą zmianę. Zaleca się poszukiwanie rozwiązań najprostszych, które
mogą coś zmienić w sytuacji lub w jej kontekście.
Punktem wyjścia w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu jest przekonanie, że to właśnie pacjent, który zgłasza się po pomoc, sam wie, co jest dla niego najlepsze
i czego potrzebuje. A co istotne, zakłada się, że to on jest
ekspertemE– ekspertem od swojego życia – i dlatego też
posiada odpowiednie kompetencje do rozwiązywania trudności, które stanęły mu na drodze. Psychoterapeuta ma jedynie pomóc mu w osiągnięciu celu, ma towarzyszyć w tej
szczególnej podróży w głąb siebie czy też wędrówce po meandrach jego życia.
Odnosząc się do metafory podróży, warto sobie uświadomić, że w przypadku każdej podróży kluczowe znaczenie
mają dwa aspekty: przewodnik oraz zaangażowanie i motywacja do podróżowania. Podobnie jest w psychoterapii.
Warto zadbać zatem o odpowiedniego przewodnika, który
będzie nam w tej wymagającej podróży towarzyszył. Z badań
wynika bowiem, że skuteczność terapii nie zależy od nurtu,
a od relacji terapeutycznej. Jak wskazuje Anna Król-Kuczkowska w tekście Co nowego na kozetce („Charaktery”, nr
9/2016), powołując się na wyniki badań psychologów Barry’ego Duncana i Scotta Millera z 2010 roku, najskuteczniejsi terapeuci mają pewne cechy wspólne. „Świetnych
terapeutów cechują: entuzjazm, autentyczność, dostępność, odwaga i pewność siebie. Są bardzo zidentyfikowani z podejściem, w jakim pracują, a jednocześnie stosują je
elastycznie – biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby pacjenta. Najpierw pacjent, potem teoria i metoda – taką
zasadą się kierują. Wkładają dużo wysiłku w przygotowanie
pacjenta do terapii: wspólnie ustalają obszar do pracy
terapeutycznej, budując w ten sposób dobre przymierze.
Są ambitni i dążą do maksymalnej poprawy u pacjenta,
największej z możliwych. Nieustannie się uczą i rozwijają, są
otwarci na informacje zwrotne od pacjentów. Zmieniają się
pod wpływem tych informacji, nie przyjmują ich obronnie, ale
zachęcają pacjenta do komentowania przebiegu terapii i znalezienia wspólnego rozwiązania, jeśli pojawi się problem. Są
«mistrzami relacyjności» – zajmują się nie tylko tym, co dzieje
się tu i teraz, ale także uczuciami agresywnymi i przemocowymi w terapii”.
Oczywiście poza znaczącą rolą psychoterapeuty, nieodzowna jest aktywna postawa osoby będącej w terapii. Nawet
bardzo zaangażowany przewodnik nie sprawi, że podróż
będzie udana i efektywna, jeśli jej uczestnik nie będzie brał
w niej czynnego udziału. Podobnie jest z psychoterapią.
Potrzebna jest motywacja i zaangażowanie do zmiany w pracy nad sobą, do poszukiwania rozwiązań poprawiających
jakość naszego życia, nie tylko jesienią, rzecz jasna. I nie
tylko w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu, ale
każdym innym. ■
Bibliografia:
J. Sharry, B. Madden, M. Darmody, (2007), W poszukiwaniu rozwiązań. Przewodnik po terapii krótkoterminowej, Łódź
B. O’Connell (1998). Solution – Focused Therapy. London: Sage Publications
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jana, ponieważ na to, co się wydarzyło, nie mamy już wpływu.
To było i minęło. Powinniśmy się zatem koncentrować na tym,
na co mamy wpływ. A wpływ mamy na przyszłość i teraźniejszość, z przeszłości natomiast należy wyciągać wnioski. Z kolei zamiast koncentrować się na problemie należy poszukiwać
rozwiązań.
W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu kluczowe
jest zatem wejście w rolę tzw. „detektywa rozwiązań”
(Sharry, Madden, Darmody 2007). Podkreśla ona wagę
podchodzenia do każdej sprawy z „pustym umysłem”,
wolnym od balastu hipotez i teorii. Za sprawę zasadniczą
uważa się odmienne myślenie i docenianie znaczących
szczegółów i małych spraw, jako „zdecydowanie najbardziej
znaczących”. Osiągnięcie rezultatu zależy od empatycznego rozumienia drugiej osoby i widzenia świata jej oczyma.
„Detektyw poszukujący problemów” wypatruje wskazówek,
które odsłaniają głębsze problemy i diagnozy, detektyw rozwiązań – szuka śladów ujawniających ukryte mocne strony
i pozytywny potencjał u pacjenta.
Kolejnym ważnym aspektem pracy w terapii skierowanej
na rozwiązanie jest koncentrowanie się na zasobach klienta, a nie na jego deficytach. Zgodnie z tym założeniem
istotne jest wydobywanie i wzmacnianie jego wiedzy,
doświadczeń i możliwości, tak aby miał motywację do zrealizowania postawionych przed sobą celów i rozwiązań. Nie
chodzi tylko i wyłącznie o komplementowanie, ale także
o udzielanie właściwej informacji zwrotnej. W tym przypadku odwołania do przeszłości mają miejsce jedynie w kontekście poszukiwania wyjątków od problemu, mogących
sugerować rozwiązania i stanowiących wartościowe źródło informacji o posiadanych przez klienta zasobach.
Warto podkreślić, iż jedną z najważniejszych zalet tego podejścia jest pozytywny język obecności „czegoś”, a nie jego braku, deficytu. Istotne jest również celowe przeciwstawianie się
utartym nawykom myślowym (i językowym), dzięki którym
łatwiej powiedzieć, że „czegoś się nie chce”, niż określić to,
„czego się chce”. W tym modelu terapeuta pracuje z wykorzystaniem następujących narzędzi: skalowanie, komplementowanie, reframing (przeformułowanie, przewartościowanie),
pytanie o pomysł na rozwiązanie problemu. Istotną różnicą
między koncentracją na problemie a koncentracją na rozwiązaniu jest sposób, w jaki terapeuta myśli o swoich pacjentach.
Wszystkie jego pytania i reakcje są przeniknięte wiarą w ich
potencjał, zdolności i zasoby. Kiedy pacjenci współuczestniczą w rozwiązywaniu swoich problemów lub uczą się pełniej
wykorzystywać posiadane zasoby w życiu, robią to raczej
na podstawie swoich mocnych stron i zasobów, aniżeli słabości i deficytów. Potwierdzają to słowa Barucha Shalema: „Nie
ma w tobie nic tak złego, czego to, co masz w sobie dobrego,
nie mogłoby naprawić” (cytat za: O’Connel, 1998).
Główna myśl filozofii terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu opiera się na trzech kluczowych zasadach, które odnoszą
się zarówno do terapeutów, jak i pacjentów:
• Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.
Jeżeli zauważamy, że coś działa, że dane zachowanie przynosi efekt, pomaga w konstruowaniu pożądanych przez zainteresowane strony rozwiązań – nie zmieniajmy tego. Nie należy
zmieniać tego, co dotychczas sprawdziło się w praktyce i daje
oczekiwane rezultaty.
• Jeśli coś działa – rób tego więcej.
Warto powtarzać te czynności i zachowania, które są pomocne. Bardzo często pacjent doskonale zdaje sobie sprawę

Zastępczy
zespół Münchhausena
Tekst: Agnieszka Łodzińska
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Baron Münchhausen był osiemnastowiecznym żołnierzem
i podróżnikiem. Dzięki swoim niezwykłym opowieściom,
opisującym niewiarygodne, wyimaginowane przygody, zyskał
sławę jeszcze za życia i stał się bohaterem powieści. Nazwy
jednostek chorobowych – Zespół Münchhausena i Zastępczy
Zespół Münchhausena – z samym baronem łączy tylko to, że
osoba cierpiąca na którąś z tych chorób wymyśla historie, żeby
zwrócić na siebie uwagę, znaleźć się w centrum zainteresowania otoczenia. I na tym koniec. Ponieważ chory wdraża swoje
pomysły w życie, tak manipulując otoczeniem, że ono bezkrytycznie wierzy w opowiadane nieprawdopodobne historie
i krok po kroku realizuje plan chorego.
Zespół Münchhausena nazwał i opisał brytyjski lekarz, endokrynolog i hematolog, Richard Asher w 1951 roku. Jest
to zaburzenie psychiczne, a cierpiąca na nią osoba wywołuje
u siebie objawy przeróżnych chorób, wymuszając na lekarzach
skomplikowane procedury medyczne – począwszy od badań,
na zabiegach chirurgicznych skończywszy. Zespołu Münchhausena nie można identyfikować z hipochondrią, ponieważ
chorzy się samookaleczają, przyjmują toksyczne substancje
byle tylko wymusić na lekarzach zabiegi operacyjne, nawet
takie, które ich okaleczą. Dzięki temu czują się ważni, ponieważ
lekarze uznają ich za niezwykle ciekawe „przypadki medyczne”
(w końcu podczas operacji nie znajdują podstaw do występujących u pacjenta objawów), a nawet proszą o zgodę na opisanie w fachowych periodykach. Pacjent cierpiący na Zespół
Münchhausena znajduje zainteresowanie i współczucie nie
tylko u lekarzy, ale także u rodziny i znajomych.
Ponad ćwierć wieku później, w 1977 roku, brytyjski pediatra Roy
Meadow odkrył istnienie bardzo podobnego do Zespołu Münchhausena patologicznego mechanizmu psychologicznego
polegającego na wymyślaniu i prowokowaniu symptomów choroby u najbliższej, a do tego najbardziej bezbronnej
osoby, dziecka, przez jego opiekuna, najczęściej matkę. Opisał
go i nazwał Zastępczym Zespołem Münchhausena.
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I właśnie fakt, że na tę chorobę psychiczną cierpią w 95%
kobiety, matki, sprawia, że jest on tak trudny do wykrycia.
Żadnemu człowiekowi bowiem, nie mieści się w głowie,
że matka dziecka, osoba, która powinna je chronić, nawet
za cenę swojego życia, świadomie wyrządza mu krzywdę, naraża na niewyobrażalne cierpienia, okalecza, a nawet uśmierca,
tylko po to, by zyskać współczucie i zainteresowanie otoczenia.
Doktor Meadow opisał w „The Lancet” przypadek dwóch
matek, które fałszowały wyniki badań swoich dzieci (jedna dodając swoją krew do moczu dziecka, który zanosiła do badania, a druga truła swoje dziecko solą, doprowadzając finalnie
do jego śmierci), aby zyskać zainteresowanie lekarzy.
Po publikacji tego artykułu do Meadowa zgłosiło się wielu brytyjskich lekarzy, którzy podczas swojej praktyki zetknęli się
z podobnymi przypadkami. Dramatyczne odkrycia lekarzy
były szokujące – matki podtruwały, okaleczały, podduszały
swoje dzieci, a następnie zaprzeczały wszystkiemu, mimo że
ich działania zostały nagrane przez ukrytą kamerę.
Przeniesiony (zastępczy) Zespół Münchhausena można zdiagnozować na podstawie poniższych kryteriów:
a) sprawca celowo wywołuje lub naśladuje objawy somatyczne
lub psychologiczne u osoby znajdującej się po jego bezpośrednią opieką;
b) zamierzeniem sprawcy jest wywołanie u tej osoby objawów choroby;
c) powyższych zachowań nie można zakwalifikować do innych
zaburzeń psychicznych.
Ze względu na intensywność wyróżnia się trzy postacie
zespołu:
a) łagodną – kiedy sprawca tylko wymyśla symptomy;
b) umiarkowaną – kiedy manipuluje podopiecznym podczas
badań, fałszuje dokumentację medyczną;
c) ciężką – kiedy działania sprawcy mogą prowadzić do śmierci podopiecznego.
Okoliczności, które powinny zaalarmować służby medyczne
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podczas diagnozowania dziecka, to niespójna i często bardzo dramatyczna historia choroby, niesprecyzowane i nietypowe objawy, których nie potwierdzają badania kliniczne
i laboratoryjne, oraz niemożliwe z medycznego punktu widzenia wyniki badań dodatkowych. Poprawa zdrowia w czasie
izolacji od opiekuna i natychmiastowe pogorszenie, kiedy
tylko opiekun ma dostęp do dziecka – to kolejny powód do zapalenia się czerwonej lampki. Ponadto bardzo długa historia choroby, liczne hospitalizacje zwykle w różnych szpitalach,
częsta zmiana lekarza prowadzącego oraz skargi na lekarzy,
którzy przestają diagnozować dziecko, a zaczynają matkę pod
kątem zaburzenia psychicznego. Alarmujące także powinny
być choroby bądź śmierć innych dzieci w tej rodzinie.
Chorzy na Zastępczy Zespół Münchhausena jako osobowości psychopatyczne są rewelacyjnymi manipulatorami,
czego dowodem jest przypadek Kathy Bush, która w ciągu siedmiu lat skazała swoją córkę Jennifer na blisko dwuletni pobyt w różnych szpitalach i czterdzieści operacji, w tym
usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego i fragmentu jelita. Przez cały ten czas Kathy była non
stop obecna przy córce, „walczyła” o jej zdrowie i poprawną
diagnozę z takim zacięciem i determinacją, że stała się wzorem matki dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, a Hilary
Clinton zaprosiła ją do swojej kampanii na rzecz reformy
amerykańskiej służby zdrowia. W 1999 roku Kathy Bush została skazana na trzy lata więzienia za trucie córki i wywoływanie
u niej chorób przez zakażanie bakteriami sond do karmienia.
W ostatnich latach o ZZM mówi się coraz więcej, głównie dzięki mediom – kolejne stacje telewizyjne realizują i emitują pro-

gramy paradokumentalne i fabularne oparte na prawdziwych
przypadkach. Wszystko to spowodowało, że w wielu krajach,
także europejskich, przy szpitalach tworzone są ośrodki pozwalające wykrywać przypadki przemocy wobec dzieci. W Polsce przy Centrum Zdrowia Dziecka działa Fundacja Mederi,
która w swojej misji ma wpisane rozpoznawanie, zapobieganie
i przeciwdziałanie skutkom przemocy wobec dzieci, tworzenie
polityki służby zdrowia wobec zespołu dziecka krzywdzonego,
interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego oraz udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej,
pedagogicznej i prawnej dzieciom i rodzinom, które są ofiarami przemocy.
W ciągu ostatniego roku HBO wyemitowała dwa miniseriale
opowiadające o ZZM – w 2018 roku Ostre przedmioty, a w tym
The Act, opowiadający prawdziwą historię Gypsy Rose i jej
matki Dee Dee Blanchard (tę historię przedstawiono już wcześniej w pełnometrażowym filmie Kochana mamusia nie żyje).
Przypadek ZZM pojawił się też w znanym filmie z 1999 roku
Szósty zmysł. W tym roku ukazała się też pierwsza książka ofiary matki z ZZM, Julie Gregory, Mama kazała mi chorować.
W Polsce mamy jednak jeszcze długą drogę do pokonania,
przede wszystkim, w doprowadzeniu do zmiany mentalności społeczeństwa, które wciąż nie dopuszcza do siebie, a nawet
wypiera możliwość krzywdzenia dziecka przez własną matkę.
Personel medyczny, a nawet sądy, mimo przedstawionych
ewidentnych dowodów odrzucają sugestię o zbrodni popełnianej przez matkę. A jednak ta przypadłość psychiczna, jak
i wszystkie inne, występuje we wszystkich społeczeństwach,
także w polskim. ■
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Wszechobecny plastik zaśmieca coraz większe obszary Ziemi, pokrywa lądy i oceany, przez
niego rocznie tracą życie setki tysięcy zwierząt. I, jak się okazuje, zatruwa także nas,
przenika do wody, jedzenia, które spożywamy, niedawno naukowcy odnaleźli mikroplastik
w ludzkim kale i krwi. Tymczasem bez plastiku da się żyć – można radykalnie ograniczyć
jego używanie. Jak powiedzieć plastikowi (i innym śmieciom) bye i zostać „zero waste”?
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Na początku kwietnia morze wyrzuciło na jedną z plaż
na Sardynii martwą samicę wieloryba. W jej żołądku znaleziono ponad 22 kg plastiku: worki na śmieci, sieci rybackie, liny.
To nie pierwszy tak tragiczny przypadek w tym roku. Miesiąc
wcześniej na Filipinach rybacy znaleźli młodego wycieńczonego wieloryba, który wymiotował krwią i wkrótce zdechł.
Okazało się, że jego żołądek zawierał ponad 40 kilogramów plastikowych śmieci. „Nie spodziewałem się tak dużej
ilości plastiku wewnątrz wieloryba. Te odpady były już w fazie
rozkładu. To przerażający i obrzydliwy widok” – mówi Darrell
Blatchley, dyrektor i założyciel lokalnego Muzeum Historii Naturalnej D’ Bone Collector Museum Inc. Sekcja wykazała, że
enzymy trawienne, nie będąc w stanie rozłożyć plastikowych
śmieci, zniszczyły zwierzęciu układ pokarmowy.

dacyjnego, który z kolei może wywołać chroniczne zapalenia” – twierdzi Heather Leslie, ekspertka z Vrije Universiteit
w Amsterdamie.
„Czy są jeszcze ludzie, którzy twierdzą, że to nie są poważne
problemy? Rozpoczęła się wojna z jednorazowym plastikiem.
Nie zatrzymamy się” – powiedział po kwietniowej tragedii włoski minister środowiska Sergio Costa. Zapowiedział też,
że Włochy będą jednym z pierwszych krajów, które wdrożą,
zatwierdzony przez Parlament Europejski, zakaz stosowania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, takich
jak słomki do picia. Kraje UE coraz bardziej angażują się
w redukcję śmieci. Ale walkę z plastikiem możemy – i powinniśmy – zacząć od samych siebie, redukując ilość śmieci, jakie
wytwarzamy.

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że do roku 2050 w oceanach będzie znajdowało się, wagowo,
więcej plastiku niż ryb.

PLASTIC IS NOT FANTASTIC

Globalna produkcja plastiku wciąż rośnie i osiągnęła już 400
milionów ton rocznie. Tylko część tych śmierci poddawana jest
recyklingowi, a ok. 5 proc. trafia do mórz, gdzie dostają się
do organizmów ryb i morskich zwierząt. Światowe Forum
Ekonomiczne szacuje, że do roku 2050 w oceanach będzie
znajdowało się, wagowo, więcej plastiku niż ryb. Według obliczeń UNESCO każdego roku ok. 100 tys. ssaków morskich
umiera z powodu zjedzenia plastikowych odpadów. Ofiarą
plastiku padają też setki tysięcy ptaków. I choć wciąż wielu z nas
bagatelizuje problem – plastik codziennie zatruwa także nas,
ludzi. Składowany na wysypiskach śmieci przenika do gleby
i wód gruntowych, a stamtąd na przykład do jedzonych
przez nas warzyw i owoców.
Druzgocące wyniki przyniosło przeprowadzone niedawno przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu badanie. Pobrali oni próbki kału od ośmiu osób w wieku od
33 do 65 lat pochodzących z różnych krajów (Austrii, Finlandii,
Japonii, Polski, Rosji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch). W każdej z próbek stwierdzono obecność mikroplastiku – przeciętnie
20 cząstek na 10 gramów stolca. Mikroplastik, czyli niewielkie
cząstki plastiku o rozmiarach mniejszych niż 5 milimetrów, pochodzi głównie z dużych odpadów plastikowych, które ulegają
rozpadowi, ale stosowany jest także celowo, np. w pastach
do zębów czy peelingach. Mikroplastik zawierają już między
innymi ryby, owoce morza, piwo i miód. Niedawny raport
Deutsche Welle i Orb Media wziął pod lupę jedenastu producentów sprzedających butelkowaną wodę w 8 krajach. W 93
proc. próbek wody stwierdzono zanieczyszczenia plastikiem.
„Szczególnie niepokoi nas możliwy wpływ mikroplastiku na pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego”0– zauważył
autor badania Philipp Schwabl. Cząsteczki plastiku mogą pozostawać w wyściółce jelit. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że mogą też przedostać się do krwioobiegu i gromadzić
w wątrobie” – mówi dr Stephanie Wright. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały obecność mikroplastiku w ich
jelitach, krwiobiegu, układzie limfatycznym i wątrobie. „Gdy
malutkie cząsteczki tworzyw sztucznych dostaną się do żywej
tkanki, może to doprowadzić do tak zwanego stresu oksy-
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Być „zero waste”? Tylko jak się do tego zabrać? „Najkrócej mówiąc, zero waste (z ang. „zero śmieci”) to życie
bez generowania odpadów” – pisze Katarzyna Wągrowska,
autorka bloga Ograniczam Się, w książce Życie Zero Waste. Żyj
bez śmieci i żyj lepiej.
Prekursorką ruchu jest blogerka Bea Johnson z Kalifornii,
która jedenaście lat temu postanowiła zredukować ilość
wytwarzanych przez siebie odpadów do zera. Początkowo spotykała się z lekceważącymi uśmieszkami, ale opisując
swe wysiłki na blogu, szybko zdobywała rzesze naśladowców.
Dziś roczne odpady jej czteroosobowej rodziny mieszczą się
w litrowym słoiku, a książka Pokochaj swój dom. Zero Waste
Home, czyli jak pozbyć się śmieci, a w zamian zyskać szczęście,
pieniądze i czas (wydana w Polsce w 2017 r.) szybko stała się
światowym bestsellerem. Johnson opracowała strategię pięciu „R”: Refuse (odmów sobie), Reduce (ogranicz), Reuse
(użyj ponownie), Recycle (poddaj recyklingowi) i Rot (poddaj
rozkładowi).
Katarzyna Wągrowska radzi, by zacząć od „śmieciowego audytu domu” – dowiedzieć się, czego wyrzucamy najwięcej.
Zaglądam do wiaty śmietnikowej. Polak generuje rocznie trochę ponad 300 kg śmieci i tendencja jest rosnąca, ale u mnie
na pewno nie będzie tak tragicznie. W końcu i tak dużą
część, tzw. resztki, organiczne typu obierki – kompostujemy
w dwóch kompostownikach na tyłach ogrodu. Kompostem
użyźniamy nasz niewielki sad i warzywnik. Książki i gazety
czytamy w formie elektronicznej – poza literaturą dziecięcą,
ale i tę często wypożyczamy. Wydawało mi się, że staram się
żyć minimalistycznie. Wydawało mi się. No bo skąd się wzięły
te piętrzące się w wiacie worki plastiku, makulatury i szkła?
Do tego kubeł śmieci zmieszanych. I tak co dwa tygodnie.
W workach znajduję m.in. plastikowe butelki po mleku, sokach,
wodzie mineralnej, kubki po jogurtach, folie po mrożonkach,
pieczywie, ubraniach, zabawkach, opakowania po proszkach
do prania, płynach do czyszczenia, karmie dla psa. Przerażona zastanawiam się, jak u licha zredukować TO WSZYSTKO do jednego słoika?
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czy drogeriach Nebaleno. W dużych polskich miastach także
„Duże zmiany najlepiej zaczynać od rzeczy łatwych, które możpowstają takie sklepy, np. poznański BIOrę. Ale ja mieszkam
na osiągnąć niskim nakładem pracy” – pisze Katarzyna Wąna wsi pod Warszawą. „No właśnie mieszkasz na wsi i nie kogrowska. Ona sama zaczęła od zmiany nawyków zakupowych
rzystasz” – śmieje się ze mnie moja sąsiadka. „Jaka to wieś?
– do sklepów zaczęła chodzić z własnymi torbami z tkaniny,
Dalekie przedmieścia. Gdzie ja tu mleko kupię?” – mówię.
słoikami i wielorazowymi opakowaniami z plastiku, do których
I okazuje się, że się mylę. Agnieszka zawozi mnie do pobliskiej
pakowała wędliny. Pierwsze torby wpadają mi w ręce trochę
wsi, w której gospodarz ma nie tylko stado krów (mleko naleprzez przypadek – w pobliskim dyskoncie w wielkich koszach
wa do moich własnych szklanych butelek, śmietanę do słoika).
leżą buty sportowe, a obok stosy czarnych siatek, w które
były zapakowane. „Czy można zabrać kilka takich siatek?” –
pytam obsługę. Nie ma problemu.
W siatkach – zamykanych poręcznym
ściągaczem – lądują jabłka, pomidory
Czuję się, jakbym znów była dzieckiem
i marchewki. Trzy foliówki mniej!
Chociaż te ostatnie budzą
i robiła zakupy z moimi dziadkami.
W siatkach towar jest widoczny i możmoje największe obawy.
To dopiero byli mistrzowie zero waste.
na ich używać wielokrotnie. Nie rwą
„Boimy się, że się potłuką,
się, jak „zrywki”, w które pakują
przeszkadza nam ich ciężar.
warzywa inni klienci. Choć, szczerze
Pamiętajmy jednak, że
mówiąc, zalewa mnie krew, gdy widzę panią, która do zrywek
szkło jest najzdrowszym opakowaniem dla produktów żywnoładuje nawet pojedyncze papryki czy banany. Gdy zwracam
ściowych, szczególnie tych mokrych i tłustych. Żeby słoiki się
jej uwagę, napada na mnie. „Co się pani wtrąca. To tylko parę
nie tłukły, często owijam je szmatką lub zakładam na nie pokrosiatek” – krzyczy. Tak, tylko jeśli każdy z nas codziennie weźmie
wiec ze… skarpety” – radzi Katarzyna Wągrowska.
choćby jedną taką siatkę, to rocznie wyjdzie, że tylko w Polsce
BĘDĘ JAK MOJA BABCIA
zużywamy ich 17 miliardów. Za to pani przy kasie na widok mo„Sypkie produkty możemy kupić na targu” – podpowiada mąż,
ich warzyw w czarnych siateczkach uśmiecha się. „Coraz więcej
który często w drodze do pracy zagląda pod warszawską
ludzi robi tak, jak pani” – chwali.
Halę Banacha. Podobne stoiska znajdujemy na targu w GroGorzej idzie mi u rzeźnika. Sprzedawczyni krzywi się, gdy
dzisku Mazowieckim. Na targu zaopatrujemy się też w wapodtykam jej mój wielorazowy pojemnik na wędlinę. „Ja nie
rzywa i owoce. Jak pisze Katarzyna Wągrowska: „Produkty
mogę postawić tego na krajalnicy” – tłumaczy. „Dlaczego?” –
na bazarku są wyhodowane lokalnie, co oznacza, że ich midopytuję. „Nie mogę i już. Ja pani ukroję do siatki i pani sobie
kroflora bakteryjna jest nam znana, dzięki czemu jedzenie
przełoży”. N a nic moje tłumaczenie, że przecież nie o to chodzi.
zostanie łatwiej przyswojone. Lokalność ma też wpływ na niAle często to kwestia dobrej woli sprzedawcy – dwa dni późski ślad węglowy zostawiany w atmosferze w wyniku transporniej na tym samym stoisku inna pani bez problemu kroi ser
tu z gospodarstwa na targowisko”. Godne polecenia jest też
i wędlinę do mojego pojemnika.
kupowanie warzyw, owoców czy nabiału za pośrednictwem
Moja przyjaciółka szyje mi torbę na pieczywo i kolejne siatecztzw. kooperatyw spożywczych. To nieformalne grupy produki ze starej firanki. Chcę ich używać do kupowania na wagę
centów żywności i jej odbiorców, w ramach których organizuje
takich produktów, jak kasze, ryże, mąki, płatki, makarony czy
się zakupy bez pośredników i bez narzucania dodatkowej marsuszone owoce i orzechy. Tylko gdzie je kupić? Z wypiekaży. W Polsce w największych miastach funkcjonuje kilkanaście
mi na twarzy czytam o czeskich sieciach sklepów Bezobalu,
kooperatyw spożywczych, m.in. Poznańska Kooperatywa Spogdzie na wagę można kupić wiele produktów spożywczych,

Jak zrobić domowy jogurt?

Płyn do mycia szyb i luster

Składniki:
• 1 litr niepasteryzowanego mleka
• 3 łyżki gotowego jogurtu
Mleko podgrzewam do temperatury 80 stopni Celsjusza,
następnie pozwalam mu ostygnąć do 40 stopni. Do już
schłodzonego, ale nadal ciepłego mleka dodaję trzy spore
łyżki gotowego jogurtu. Robiąc jogurt po raz pierwszy, warto zaopatrzyć się w bakterie kwasu mlekowego lub dobry
jogurt naturalny, najlepiej bez dodatku mleka w proszku.
Bakterie mieszamy najpierw z około 150 mililitrami ciepłego mleka, a tak powstały roztwór wlewamy do garnka z pozostałym płynem. Mleko zaprawione bakteriami przelewam
do większego słoika lub rozlewam do kilku mniejszych.
Słoiki szczelnie zakręcam. Zawijam je dokładnie w gruby
koc i zostawiam na około 8 godzin – do utworzenia się
gęstego jogurtu. Zazwyczaj robię jogurt wieczorem i zostawiam na noc, by rano przełożyć go do lodówki.

Składniki:
• 1 część octu spirytusowego lub jabłkowego 10%
• 3 części wody
• 1 część alkoholu (spirytus rektyfikowany lub denaturat)
• 5 kropli olejku eterycznego na ok. pół litra płynu (opcjonalnie)
Do butelki ze spryskiwaczem wlewam wodę, ocet i alkohol,
dodaję kilka kropli olejku eterycznego, na przykład cytrynowego. Butelkę zakręcam i mocno nią wstrząsam. Gotowym
płynem spryskuję łazienkowe lustro i przecieram je bawełnianą szmatką do sucha. Podobnie stosuje się ten płyn
do mycia okien. Jeśli ktoś się obawia, że w domu będzie
czuć zapach octu, uspokajam: ocet bardzo szybko wietrzeje, za to bardzo skutecznie czyści. Octem warto zastąpić
szeroko dostępne środki do mycia okien, które zawierają
sztuczne aromaty mogące wywołać alergię.

Przepisy pochodzą z książki Katarzyny Wągrowskiej, Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej, Znak 2017.
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żywcza, Wawelska Kooperatywa czy Warszawska Kooperatywa „Na Zdrowie”.
Czuję się, jakbym znów była dzieckiem i robiła zakupy z moimi dziadkami. To dopiero byli mistrzowie zero waste. Dziadek,
zapalony działkowiec, tym, co wyhodował na działce, żywił
całą naszą rodzinę (ewentualnie dokupował coś na targu),
a babcia skwapliwie przerabiała wszelkie nadwyżki na kompoty, dżemy, soki i kiszonki. To znaczy, że i ja mogę!
„Chce ci się?” – matka dziwi się, gdy dzwonię zapytać o jej
przepisy na buraczki (chociaż sama niezmordowanie co roku produkuje dzikie ilości tych słoików). Tłumaczę, że chcę sama – bo raz, że własne, a dwa, po co kupować i generować
kolejne śmieci. Sama się wkręca i dzwoni potem już co chwilę,
podrzucając przepis – a to na domowy ketchup, a to na paprykę w oliwie.
Z dumą patrzymy, jak w przydomowym warzywniku (nawożonym kompostem z własnego kompostownika) rosną ogórki,
pomidory, cukinie i truskawki (sadzonki nasze dzieci wyhodowały z nasionek na własnym parapecie już w marcu). W sadzie

od koleżanki – z sukienkami i sweterkami od Zary, które wyglądają, jakby poprzednia właścicielka miała je na sobie raz albo wcale – mam ochotę zamienić się na szafy w z własną córką.
Same też urządzamy dla siebie „wymianki” ciuchów i wspólne
wypady do lokalnych szmateksów. „Branża odzieżowa jest jednym z najbardziej zanieczyszczających środowisko przemysłów.
Rocznie emituje 1,2 gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla,
co odpowiada, emisjom z międzynarodowych lotów i przewozów statkami. Jeśli ktoś kupuje używane ubrania, to w jakimś
stopniu nie przykłada ręki do tego procederu” – pisze Katarzyna Wągrowska.

JAK UKRĘCIĆ KREM?

Chleb mogę upiec sama. Zdecydowanie gorzej jest z kremem
do twarzy. Także specjalistyczny szampon przeciwłupieżowy
ze sterydem, kupowany w aptece – to rzecz, z której nie
uda nam się zrezygnować. W dużych sklepach kosmetycznych
widać już powiew „nowego” bez problemu kupuję tam patyczki do uszu – tylko z bawełny czy kubeczek menstruacyjny.
A co z tuszem do rzęs, podkładem, cieniami do powiek?

„Nie potrzebujemy kilkorga ludzi, którzy będą perfekcyjnie praktykować «zero waste», ale milionów,
które będą to robić nieprefekcyjnie”
dojrzewają borówki, agrest, porzeczki, na gałęziach zawiązują
się jabłka i śliwki. W gąsiorze fermentuje pierwsze zrobione
przez nas wino – z kwiatów czarnego bzu. Jak pachnie! W planach jest wino z porzeczek i domowy cydr. „Mój dziadek toby
cały ten trawnik zaorał i obsadził” – wzdycham. „Mój też” –
dodaje mąż. Zgadza się na dosadzenie paru krzaków agrestu.
A gdy donoszę, że w jednym z poznańskich pubów można kupować piwo rzemieślnicze do własnych pojemników,
deklaruje, że spróbuje warzyć domowe piwo (i ten pomysł
budzi jego zdecydowany entuzjazm).

MAMO, KUP SOCZEK

Niestety, im więcej zmian staram się wprowadzać, tym większy
opór napotykam. Bo o ile od lat pijemy w domu wodę kranówkę zamiast butelkowanej – dzieci reagują wzburzeniem,
gdy odmawiam nabycia kolejno: wody o smaku jabłkowym,
soczku marchewkowego, coli i lemoniady – w plastikowych
butelkach. „Sok i lemoniadę możecie zrobić sami” – tłumaczę. „Tylko po jednej butelce” – nie odpuszczają. Przyznaję,
nieraz w czasie pisania tego tekstu ulegałam ich prośbom
(zwłaszcza argumentom: „wszystkie koleżanki piją taką wodę”
i „tylko jednego loda”). Idę na kompromisy – jeśli już sklepowy
napój – to sok w szkle. Do szkoły bidon z przegotowaną wodą
(córka dodaje do niej trochę miodu i już jest ok). W IKEI kupuję
foremki do robienia lodów – pomysł na domowe sorbety z malin i bananów to strzał w dziesiątkę. Ale droga do „zero waste”
jest trudna i wyboista – nieraz na mieście mnie samej chce się
pić i tęsknie zerkam na kawę na wynos. Z dnia na dzień nie
stanę się Beą Johnson.
Zdecydowanie lepiej prezentuje się front odzieżowy. Z kilkoma przyjaciółkami od kilku lat mamy „łańcuszek” wymian
odzieży, a te same dresy, koszulki, sukienki czy stroje kąpielowe służą kolejnym dzieciom. W tym akurat przypadku impuls
był czysto ekonomiczny – nowe dziecięce ubrania tanie nie są,
a nosi się je tak krótko. Zresztą, gdy odpakowuję kolejną torbę

Przebijam się przez blogi i książki radzące, jak zrobić domowe
kosmetyki, ale idzie mi jak po grudzie. „Rodzina panikowała,
że wracam do średniowiecza. Wiedziałam, że nie będzie łatwo,
dlatego dałam im taryfę ulgową – pozwoliłam obserwować,
choć po cichu trzymałam kciuki również za to, by przekonali się
do naturalnej pielęgnacji opartej na minimum produktów.
I wiecie co? Z czasem przekonali się do niektórych zmian”-–
pociesza Katarzyna Wągrowska. Testuję puder matujący
jej pomysłu, czyli mąkę ziemniaczaną. Kręcę pierwszy krem
rumiankowy.
Lepiej wygląda kwestia czyszczenia domu. Mąż już od dawna marzył o zakupie myjki parowej i z upodobaniem pucuje
nią teraz nią kafelki, parkiety, a nawet szafki (sama para wodna,
zero chemii). Szyby zaczynam czyścić domowej roboty płynem
(patrz ramka 2). Wiem, daleko mi do perfekcji, ale też nie
o to chodzi.
Sama Katarzyna Wągrowska pisze: „Nie zniechęcam się jednak
faktem, że zamiast słoika mam nadal kubeł, a w zasadzie kilka.
Wielokrotnie słyszę wątpliwości ze strony sceptyków. «Co ty
sama możesz zrobić, skoro inni nadal kupują wszystko w plastiku i nie dbają nawet o segregowanie śmieci?» Wiem jednak,
że każda zmiana, nawet najtrudniejsza do wprowadzenia, musi mieć kiedyś swój początek. Aktywności jednostek sumują się,
by osiągnąć efekt kuli śnieżnej, na który tak bardzo czekam. Są
zauważane przez innych ludzi, prowokują do dyskusji, edukują,
a w końcu wpływają na działania przedsiębiorców i ustawodawców. Zamiast narzekać, że samemu niewiele można zdziałać, róbmy to, co do nas należy, pokazując innym, że się da”.
Pocieszam się, gdy na Facebooku znajduję maksymę „We
don’t need a handful of people doing zero-waste perfectly.
We need million of people doing it imperfectly” (tłum.
„Nie potrzebujemy kilkorga ludzi, którzy będą perfekcyjnie
praktykować «zero waste», ale milionów, które będą to robić
nieprefekcyjnie”). Może i wy, Państwo, tej jesieni podejmiecie
to wyzwanie? Małymi krokami – każda foliówka robi różnicę. ■
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Tak. Ostatni rok był dla mnie trudny.
Był też ważny, bo przewartościował moje życie. Strata bliskich to traumatyczne przeżycie, ale można wyciągnąć z tego naukę.
Gabor Maté – kanadyjski lekarz węgierskiego pochodzenia, który specjalizuje się w badaniu i leczeniu uzależnień, napisał w jednej ze swoich książek, że
„trauma nie jest tym, co ci się przydarzyło. Trauma jest
tym, co wydarzyło się w tobie na skutek tego, co ci się
przydarzyło”. Tak jest w istocie. Gdy to sobie uświadomimy, otwiera się przed nami morze możliwości w dążeniu do odnalezienia siebie na nowo.
Można pracować nad sobą, rozwijać się i iść
do przodu.
Można się zmienić, poprawić to, co należy, a można ulepszać to, co już jest dobre. Ale najważniejsza jest świadomość.
Świadomość daje nam narzędzia do budowania silnego JA. Świadomość każe nam znaleźć
odpowiedzi na podstawowe pytania (o których tak
często zapominamy): Jaka jestem? Kim jestem?
Co lubię? Czego nie lubię? Kogo lubię? Co mnie
Zdjęcie: Lidia
Skuza
cieszy, a co boli? Kogo kocham, a kogo chcę unikać? Co mnie uwiera? Czy jestem szczęśliwa?
Znalezienie odpowiedzi na te pytania nie jest
proste, może też zająć sporo czasu. Odpowiei realizować swoje plany. Kocham to, że mi się chce i że mam odwagę
dzi mogą być zaskakujące dla nas samych. Mogą
podejmować dobre dla mnie decyzje. Kocham to, że mam wspaniałą
nas nawet przestraszyć, ale jestem przekonana,
córkę i kochającego męża. Kocham to, że mam taką wspaniałą i dzielną
że warto ich szukać, bo bycie szczerym wobec
mamę, która jest najlepszą babcią na świecie dla mojej Wiktorii.
siebie to początek zmiany. Zmiany na lepsze.
I kocham słońce, ale o tym już wiecie.
Pracuję nad sobą każdego dnia. Od dawna.
Panujące u nas letnie upały świetnie mi zrobiły, bo też je kocham.
Na wielu płaszczyznach. To ciężka i żmudna praA najbardziej kocham to, że już nie boję się o tym wszystkim mówić.
ca, naprawdę, bo nie jest łatwo wyjść poza swoją
Czy zbyt wiele razy użyłam słowa „kocham”? Nie. I to też zrozumiałam-–
strefę komfortu. Ale satysfakcja jest ogromna,
że to ja decyduję o tym, czego i ile mi trzeba. Mogę wyrażać, co czuję,
kiedy widzę swoje odbicie w lustrze, a co ważw sposób, na jaki mam ochotę, i to jest ok!
niejsze – w Waszych oczach. A będzie jeszcze
„Nie pytaj, czego świat potrzebuje. Zapytaj siebie, co sprawia, że
większa, kiedy zrealizuję wszystkie wyznaczone
żyjesz, i rób to. Ponieważ to, czego świat potrzebuje, to ludzie pełni żysobie cele.
cia” – powiedział Howard Thruman, amerykański pisarz, filozof i dziaPierwszy raz zdecydowałam się dodać do fełacz na rzecz praw obywatelskich. Czyż nie jest to idealne określenie
lietonu zdjęcie. To też efekt mojej przemiany.
tego, jak powinniśmy postępować, by szczęśliwiej żyć?
Widzicie mnie na nim w obiektywie znakomiKażdy z nas przeżył lub przeżyje trudne momenty. Chwile, których nie
tej fotografki Lidii Skuzy. Uwielbiam je, bo idejest w stanie sobie wcześniej wyobrazić. I emocje, których nikomu by
alnie odzwierciedla to, jak się dziś czuję. Ze
nie życzył. Oczywiście, że lepiej być każdego dnia szczęśliwym i ocierać
sobą, ze swoim życiem, z ludźmi.
z twarzy łzy radości, a nie smutku…
Kocham swoją rodzinę i dom. Kocham swoją
Jednak dziś już wiem, że nic nas tak nie rozwija, jak trudne sytuacje
pracę. Kocham swoich przyjaciół.
i traumatyczne zdarzenia.
Jestem za to wszystko wdzięczna. I wiecie
Bolesne doświadczenia kiedy najgorsze już minie mogą dać nam ogromco? Kocham siebie! Tak! Przypomnianą siłę. Mogą nas zainspirować i zmusić do przemyśleń. Mogą sprawić, że
ło mi się, że ten aspekt życia też jest ważny!
narodzimy się na nowo, a na pewno obudzimy się. Wystarczy czuć, myśleć
Kocham to, że chcę i mogę się rozwijać,
i działać… Warto przestać się bać słuchać siebie, by zacząć pełniej żyć. ■
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Tekst: Agnieszka Łodzińska
O metodzie Montessori prawie każdy coś słyszał, ale właściwie wszyscy, którzy o niej słyszeli, kojarzą ją wyłącznie z edukacją dzieci. W pedagogice Montessori stawia się na indywidualne podejście do dziecka i wspieranie
jego kreatywności. Dzięki takiemu podejściu dzieci montessoriańskie koncentrują się na swoich zadaniach, dążą
do samodzielności i wzmacniają wiarę w siebie. Czy tę metodę można przetworzyć do pracy z osobami dotkniętymi chorobami neurodegeneracyjnymi, jakimi są m.in. seniorzy z demencją? Okazuje się, że tak i takie metody zostały
opracowane przez specjalistów tak w Europie, jak i w Ameryce.
Oczywiście wiadomo, że choroby neurodegeneracyjnej nie
można wyleczyć, nie można cofnąć jej skutków. Wydaje się
jednak, że dzięki pracy z seniorem, można trochę spowolnić
jej rozwój. A już na pewno można poprawić komfort życia chorego. Tak samo, jak w pracy z dziećmi, także i tu najważniejsze jest indywidualne podejście. Przede wszystkim nie
należy koncentrować się na deficytach, a na zasobach, które
pozostały. Jasne, że te deficyty są, nie ma sensu negować ich
istnienia, ale dla godności funkcjonowania chorego ważniejsze są umiejętności i możliwości, którymi jeszcze dysponuje.
Nie skupiajmy się zatem na znikaniu naszego bliskiego, ale
gońmy i pielęgnujmy to, co jeszcze w nim jest. Musimy pamiętać, że metoda Montessori senior nie jest metodą terapii zajęciowej, ale sposobem bycia z osobą dotkniętą chorobą
neurodegeneracyjną.
Zastanówmy się, sprawdźmy, jakie umiejętności naszemu podopiecznemu jeszcze pozostały – czy widzi, słyszy, czy może
się poruszać, jak z jego sprawności manualną? Przeanalizujmy,
przypomnijmy sobie, co lubił robić, co sprawiało mu przy-

jemność, co było dla niego ważne. Pamiętajmy, że przed nami siedzi człowiek i tylko takie działania będą miały sens, które
go dziś interesują bądź interesowały kiedyś, te, które lubił robić
wcześniej. Podczas ich wykonywania używa pamięci utajonej,
a wtedy łatwiej mu osiągnąć sukces. Także nam łatwiej jest
zmotywować go do działania. W końcu, kiedy opiekujemy się
naszym bliskim chorym na demencję, następuje odwrócenie
ról i nasz rodzic czy dziadek może buntować się przeciwko wykonywaniu poleceń wydawanych przez osobę, która jeszcze
niedawno była mu podległa.
Póki to możliwe, stawiajmy na samodzielność. To może być
wszystko – począwszy od higieny osobistej, na przykład mycia zębów lub golenia, poprzez czynności domowe – na przykład
podlewanie kwiatków czy gotowanie, aż po czynności całkiem
nowe – jak malowanie. Każdą czynność dzielmy na skończone
etapy i tak kierujmy działaniem chorego, żeby mógł odnieść
sukces, żeby czuł się potrzebny, ważny i użyteczny.
Na początkowym etapie choroby możemy próbować rozwijać
jego zainteresowania, dociekając, o czym marzył, a tego nigdy
nie robił. Może chciał malować, a może grać na jakimś instrumencie. Postarajmy się spełniać te marzenia.
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Rozmawiając z chorym, nie stawiajmy pytań otwartych, ponieważ osoba chora na demencję nie będzie umiała na nie
odpowiedzieć. Zadawajmy pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Czy chcesz rozwiązywać krzyżówkę? Czy
chcesz pójść na spacer?

Naprawdę nie ma takiego momentu sprawności chorego, który wyznacza granicę pracy tą metodą. Jedynym
ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.
Podczas organizowania czasu choremu na demencję metodą
Montessori musimy pamiętać o kilku zasadach:
- nie ma dobrego lub złego sposobu robienia danej rzeczy.
Dobry sposób to ten, który wybrał chory;
- jakie umiejętności, możliwości zostały zachowane, czym możemy choremu sprawić przyjemność. To wszystko zmienia się
z dnia na dzień, dlatego mu musimy być czujni i kreatywni;
- pamiętajmy i myślmy o człowieku, ponieważ on cały czas,
do samego końca w tym ciele jest, i wszystko, co możemy
z nim robić, zależy w dużej mierze od niego.
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Najważniejsza jest aktywizacja, takie organizowanie dnia chorego, żeby nie pogłębiać frustracji, a wzmacniać pozytywne
emocje. Na przykład tak przygotowywać ubrania na kolejny
dzień, żeby chory mógł sam się ubrać. Kiedy któregoś dnia nie
będzie umiał tego zrobić samodzielnie – zmodyfikować. Pielęgnować te funkcje poznawcze, które jeszcze działają, ponieważ
najważniejsze jest, żeby codziennie działał mózg chorego. Jeśli pewnego dnia nie będzie umiał włożyć bluzy przez głowę,
to może będzie umiał ubrać się w rozpinany sweter. Jeśli nie
będzie umiał zapiąć guzików, to może zasunie suwak.
Absolutnie nie egzaminujmy chorego, nie odpytujmy z tego,
co wydarzyło się niedawno. Nie sprawdzajmy, co jeszcze
pamięta. To tylko potęguje stres. Skupmy się na tym, co dana osoba potrafi, co pamięta. Pomagajmy jej przypomnieć
sobie, dając protezy, wsparcie. Stwórzmy dla niej na przykład
„Książkę pamięci” – na osobnych stronach opiszmy ważne w jej
życiu wydarzenia, takie kamienie milowe, kotwice, i zobrazujmy
je charakterystycznym dla tego okresu zdjęciem oraz krótką
historią. Na kolejnej stronie – kolejne zdarzenie i kilka zdań opisu. Ważne jest, żeby opis był krótki, napisany standaryzowanymi większymi nieco literami – to bardzo ułatwi samodzielne
przeczytanie.
Choć nie zrobiłam takiej książeczki dla mojego taty, wybrałam plik zdjęć i przez blisko dwa lata jego życia oglądałam
je wspólnie z nim. Najpierw on opowiadał mi, kiedy, gdzie
i w jakich okolicznościach zdjęcie zostało zrobione, kto na nim
jest, a przez ostatnie pół roku, to ja mu mówiłam. Oczywiście,
było mi przykro, kiedy któregoś dnia przestał poznawać osoby na zdjęciu, ale nie przekonywałam go na siłę, że przecież
musi to wiedzieć, musi pamiętać. „To jest twoja żona, a moja mamusia” – mówiłam. „A gdzie ona jest teraz” – zapytał
pewnego dnia. „Nie żyje już ponad 30 lat” – wyjaśniłam. Nie
zdziwił się, po prostu przyjął tę informację.
Moja siostra prosiła tatę o pomoc w kuchni przy przygotowywaniu obiadu – obieraniu ziemniaków, fasolki. Oczywiście, któregoś dnia tatuś zamarł z ziemniakiem i obieraczką w rękach,
a wtedy dostał prostsze zadanie. Wciąż czuł się potrzebny.
Zawsze słyszał: Dziękuję, że mi pomogłeś.
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Cały czas szukałyśmy zadań, które sprawią mu przyjemność,
które nie będą zbyt trudne, ale też nie będą za łatwe. Bo przy
tych pozornie prostych, takich jak układanie słów z rozsypanych liter, obruszał się, że przecież to zabawa dla dziecka i że
on tego nie będzie robił. Chociaż widziałam, że musiałby się
wysilić, żeby w to zagrać, w jego świadomości była to zabawa dla niego za prosta. Szybko bardzo przestał grać w szachy,
zaraz potem zapomniał, jak się gra w warcaby. Szczęśliwie zachował w pamięci umiejętność gry w domino i ta gra sprawiała mu wiele radości. Nie dość, że bardzo często nas ogrywał,
to jeszcze z wdziękiem dziecka nas oszukiwał, na co przymykałyśmy oko.
Trzeba koniecznie pamiętać, że umiejętność koncentracji chorego na demencję jest bardzo słaba, zatem interakcja powinna być krótka, dostosowana do jego możliwości. Zadania,
zajęcia powinny być wprowadzane powoli, małymi kroczkami. Żeby wzbudzać zainteresowanie, ale nie prowadzić
do frustracji.
Chodzi o to, żebyśmy cały czas pamiętali, że przed nami siedzi człowiek, który jak każdy ma potrzebę czuć się potrzebny
i pomocny. Naszym zadaniem jest tylko mu to umożliwić i ułatwić. I pomóc odnieść sukces. ■
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SEN TO ZDROWIE!
Tekst: Iza Farenholc

Jeszcze kilka lat temu w szalonym pędzie codzienności,
zastanawialiśmy się, jak wyswobodzić się z przymusu spania.
Marzyliśmy o możliwości wykorzystania tych „straconych”
godzin do czegoś innego – najczęściej do jeszcze szybszego,
lepszego i bardziej efektywnego funkcjonowania. Dzisiaj
wiadomo, że bycie zdrowym bez odpowiedniej dawki snu jest
niemożliwe. Książka Dlaczego śpimy to fascynująca podróż
w głąb naszych marzeń sennych i naukowe wyjaśnienie potęgi snu.
Na sen poświęcamy od 25 do 30 lat i w ciągu tego czasu przynosi on naszym umysłom i ciału bardzo wiele korzyści zdrowotnych.
Profesor psychiatrii, neuronauki i psychologii Matthew Walker
zainteresował się zagadnieniem snu podczas pisania doktoratu – zafascynowała go wówczas aktywność mózgu w czasie
snu i jej wpływ na demencję. To, co wtedy odkrył świeżo upieczony doktor, dowodziło, że sen może potencjalnie posłużyć
za nowy papierek lakmusowy różnych typów demencji. I tak
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zaczęła się obsesja naukowca, który doszedł do wniosku, że
przez długie lata nikt nie potrafił i nadal nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, do czego jest nam potrzebny sen, i wyjaśnić, jak
działa. W swojej książce przedstawia całkowicie odmienną od
wcześniejszych wizję tego, w jaki sposób to zjawisko jest powiązane ze stanem naszego zdrowia oraz co zyskujemy, zażywając
snu raz na dobę – o ile się na to decydujemy. Bardzo wiele
osób skraca czas snu, co ma fatalne skutki. Dr Matthew Walker
napisał tę książkę, aby zmienić podejście do snu i uzmysłowić
nam, że nie możemy go traktować jako zło konieczne. Aby być
zdrowym, nie możemy zaniedbywać snu.

SOWY I SKOWRONKI

U każdej istoty ludzkiej występuje identyczny dwudziestoczterogodzinny wzór rytmu dobowego, jednak u niektórych
szczytowy moment czuwania przypada we wczesnej porze
dnia – „skowronki” stanowią 40% populacji. Senność dopada je pod wieczór, za to bez problemu budzą się bardzo wcze-
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śnie rano. „Sowy” stanowią 30% populacji – zdecydowanie
wolą zapadać w sen później i wstawać koło południa. Kolejne
30% populacji mieści się pomiędzy tymi dwoma typami, ale
bliżej im do „skowronka”.
Kora przedczołowa „sów” pozostaje w uśpieniu, w stanie „wyłączenia” do pewnej godziny, nic dziwnego, że tak trudno im
funkcjonować o wczesnych godzinach porannych. To, jakim
jesteśmy rodzajem, zależy od uwarunkowań genetycznych,
więc ci, którzy lubią długo pospać, najczęściej nie robią tego z wyboru. Pamiętajmy o tym.

JET LAG I MELATONINA

Melatonina to przekaźnik, zwany także „hormonem ciemności”
albo „wampirzym hormonem”, dzięki któremu jądro nadskrzyżowaniowe (które składa się z 20 tysięcy komórek mózgowych
i jak mówi o nim autor, jest maleńkim zegarem, dyrygentem
kierującym rytmiczną symfonią życia biologicznego) decyduje
o tym, kiedy zostajemy w stanie czuwania, a kiedy chcemy pójść
spać, wysyła sygnał o nadejściu nocy albo dnia do mózgu.
Melatonina pomaga regulować porę snu, rozsyłając po całym
ciele sygnał o zapadnięciu ciemności, ale w niewielkim stopniu wpływa na powstawanie snu. Dlaczego tak trudno poradzić sobie ze zmianą czasową? Zdarza się, że trwa to nawet
kilka dni. Kiedy naukowcy przebadali stewardesy i stewardów,
okazało się, że niektóre obszary ich mózgów, zwłaszcza te
związane z uczeniem się i pamięcią – fizycznie się skurczyły.
To dowód na zniszczenie komórek mózgowych pod wpływem
biologicznego stresu wynikającego z przemieszczania się
między strefami czasowymi. Pogorszeniu uległa ich pamięć
krótkotrwała, stwierdzono u nich także wyższą zapadalność
na nowotwory i cukrzycę typu drugiego niż w całej populacji.

69

MAŁA CZARNA

Co chwila słyszymy doniesienia o zaletach kawy i jej dobroczynnym działaniu. Dr Walker jednoznacznie rozprawia się
z mitami. Podkreśla, że kofeina nie jest suplementem diety,
tylko najpowszechniej stosowanym (i nadużywanym) psychoaktywnym stymulantem na świecie. Poziom kofeiny we
krwi osiąga najwyższą wartość około pół godziny po spożyciu,
a jej okres połowicznego zaniku trwa 5-7 godzin. Jeśli więc
wypijamy kawę po kolacji, około 19.30, oznacza to, że po 1.30
w nocy, połowa tej kofeiny nadal będzie aktywnie krążyć
w naszej tkance mózgowej. Do 1.30 nasz mózg tylko w połowie oczyści się z kofeiny, którą mu dostarczyliśmy. Nie powinniśmy lekceważyć tej reszty, która będzie zanikała jeszcze
przez pół nocy. To kofeina – nie tylko ta w kawie, napojach
energetycznych czy herbacie, ale także w gorzkiej czekoladzie i lodach-– jest jedną z przyczyn kłopotów z zaśnięciem,
co może skutkować bezsennością. Sen nie przyjdzie łatwo,
ani nie będzie miał łagodnego przebiegu – mózg nadal będzie
próbował uporać się z działaniem kofeiny.

AUTYZM

Najnowsze badania łączą niedobór snu REM ze spektrum
zaburzeń autystycznych. Ponieważ u osób z autyzmem
występuje nierównowaga w połączeniach synaptycznych,
naukowcy zaczęli badać występowanie u nich nietypowego snu. U noworodków i małych dzieci wykazujących objawy
autyzmu albo u których został on zdiagnozowany, stwierdzono zaburzenia rytmu snu, a najbardziej znaczący jest niedobór
fazy REM, której deficyt wynosi około 30-50% w porównaniu z dziećmi bez autyzmu. Oczywiście to, że autyzm i zaburzenia snu REM występują jednocześnie, nie oznacza wcale, że
jedno jest przyczyną drugiego. Można tylko mieć nadzieję, że

dalsze badania dadzą nadzieję na opracowanie nowych metod
wykrywania autyzmu.
Warto zdać sobie sprawę, że na wczesnym etapie życia faza REM jest zjawiskiem obowiązkowym, każda godzina snu w tej fazie się liczy, a jej zablokowanie lub zmniejszenie
u nowonarodzonych zwierząt wstrzymuje lub zaburza rozwój
mózgu. To z kolei skutkuje wykształceniem się upośledzonych
społecznie osobników.

SEN DOBRY NA WSZYSTKO!

Sen wzbogaca szereg funkcji, m.in. zdolność uczenia się,
zapamiętywania oraz podejmowania racjonalnych decyzji i dokonywania racjonalnych wyborów. Marzenia senne, których
doświadczamy, pozwalają na neurochemiczną kąpiel łagodzącą bolesne wspomnienia, oraz na przebywanie w wirtualnej
rzeczywistości, w której dochodzi do splecenia dawnej i nowej
wiedzy, co pozwala na rozbudzenie kreatywności. Co jeszcze?
Sen wzmacnia układ immunologiczny, pomagając w walce
z komórkami nowotworowymi, zapobiegając infekcjom i rozwojowi wielu chorób. Dostraja poziom insuliny do ilości cukru krążącego we krwi, reguluje apetyt oraz pomaga utrzymać
zdrowy mikrobiom jelitowy. Ponadto obniża ciśnienie i utrzymuje serce w dobrym stanie. Jak wykazały badania, jedna zarwana noc wyrządza większe szkody fizyczne i psychiczne, niż
te wywołane przez brak jedzenia lub aktywności fizycznej. Jak
się okazuje, nie istnieją funkcje biologiczne, na które porządny
sen nie wpływałby korzystnie.
Zatem: dobranoc! ■
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Tekst: Maja Jaszewska

Agnieszka ma dwoje małych dzieci, męża i pracuje w domu na umowę zlecenie, czyli nie może narzekać na brak zajęć.
Ale nie użala się nad sobą, chociaż bywają chwile, że czuje się
bardzo zmęczona. Sprawia jednak wrażenie, jakby miała jakiś
tajemniczy akumulator, dzięki któremu jej dom jest czysty
i przytulny, dzieci zadbane, a tłumaczenia, które wykonuje
dla pewnego wydawnictwa, zawsze dostarczone na czas i perfekcyjnie opracowane. Tak naprawdę ma jeszcze jedną osobę
pod opieką – przyjaciółkę Ewę, z którą znają się jeszcze z liceum.
Ewa jest zaprzeczeniem Agnieszki – od dziecięcych lat bardziej
skłonna narzekać, niż się z czegokolwiek cieszyć. Nie udają
jej się kolejne związki, niezadowolona z pracy wciąż utyskuje
na niezbyt życzliwe koleżanki i kiepską szefową. I chociaż nieźle
zarabia, ma własne mieszkanie, stać ją na wysoki poziom życia i poza zawodową pracą nie ma żadnych obowiązków, wciąż
się skarży na niesprzyjający los. Nie ma tygodnia, żeby nie zadzwoniła do Agnieszki, żaląc na cały świat. Początkowo Agnieszka, jako osoba zaradna i wyjątkowo logiczna, próbowała coś
doradzić, podsunąć rozwiązania problemów z szefową czy
kłopotów w kolejnych związkach Ewy. Ale ta odrzuca wszystkie
dobre rady przyjaciółki, nie wysłuchawszy ich nawet do końca.
Sprawia wrażenie, że dzwoni i rozmawia przez półtorej godziny tylko po to, żeby pojęczeć i wyładować swoje frustracje.
Natomiast sprawami Agnieszki niespecjalnie się interesuje. Od
czasu do czasu rzuca zdawkowo – co tam u ciebie? Raz czy
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dwa Agnieszka chciała się podzielić swoimi kłopotami, ale
szybko dostrzegła, że w takich razach Ewa szybko kończy
rozmowę. W związku z tym Agnieszka odpowiada, że u niej
wszystko w porządku, i z anielską cierpliwością wysłuchuje
skarg przyjaciółki. Jednak ostatnio zaczyna tracić cierpliwość,
a rozmowy z Ewą działają na nią przygnębiająco. Nie ma jednak dość odwagi, aby o tym powiedzieć wprost, a delikatnych
sugestii Ewa zdaje się nie zauważać.
„Powiedz jej wreszcie, że nie masz czasu i siły na te jej wieczne jęki!” – Marek, mąż Agnieszki, jest bardziej bezpośredni.
Kompletnie nie może zrozumieć, dlaczego jego żona ma taki problem ze stanowczym postawieniem sprawy – kiedy, jak
długo i o czym ma ochotę rozmawiać z Ewą. Chwilami zachowanie żony drażni go nie mniej niż natrętność jej przyjaciółki.
Sam bez problemu zawsze wyraża, na co ma ochotę, a czego sobie nie życzy. Niestety, umiejętność odmawiania innym
swojej pomocy, uwagi czy wsparcia nie jest tak łatwa, jakby się
Markowi wydawało, a jej brak miewa głębokie korzenie.
Rodzice Agnieszki są kochającym się małżeństwem, ale jej dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Mama Agnieszki jest
osobą słabego zdrowia. Byle co ją męczy i drażni, więc Agnieszka bardzo szybko się nauczyła, żeby swoim zachowaniem nie
sprawiać kłopotu i nie męczyć mamy. Szczególnie, że tata często powtarzał – musisz być grzeczna, córeczko, bo musimy dbać
o mamusię. I wielokrotnie Agnieszkę chwalił, kiedy ta we wszyst-
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własnych potrzeb emocjonalnych, wytresowana do roli grzecznej i posłusznej
dziewczynki gotowej na każde matki skinienie, być może nie potrafi nawet
skonfrontować się z własnymi potrzebami i własnymi negatywnymi emocjami,
które pojawiają się, kiedy Ewa nadużywa jej cierpliwości. Dlatego warto, aby
na spokojnie przyjrzała się, co tak naprawdę kryje się za ogromnym zmęczeniem, które odczuwa po każdej rozmowie z Ewą. Być może odnajdzie za nim
frustrację, gniew, smutek, a może nawet złość. Warto też, aby zastanowiła się,
czy od własnych dzieci wymagałaby tego, czego od niej wymagali w dzieciństwie rodzice. A jeśli stwierdzi, że wymagano od niej zbyt wiele, może wtedy
pozwoli sobie na trudne emocje z tego wynikające i zrozumie, że wobec Ewy
zachowuje się tak samo, jak była zmuszana do zachowywania się wobec matki.
Nie jest już jednak małą dziewczynką, ani Ewa nie jest jej matką. Pora więc
zatrzymać ten mechanizm według którego bezwiednie działa. Warto też, aby
Agnieszka postarała się określić, czego najbardziej się boi w przypadku postawienia Ewie granic. Czy boi się odrzucenia, pretensji, czy może wypadnięcia z roli anielsko cierpliwej opiekunki wszystkich pokrzywdzonych?
Może spróbować wyobrazić sobie sytuację, kiedy odmawia Ewie kolejnego wysłuchania jej problemów, i przyjrzeć się, jakie emocje pojawią się w ślad za tym.
Warto na głos poćwiczyć słowa odmowy, co pozwoli oswoić się z lękiem.
Agnieszka zbyt szybko musiała dorosnąć i tak naprawdę nie doświadczyła niefrasobliwości dzieciństwa i być może dlatego nie widzi, jak bardzo w jej
relacji z przyjaciółką brakuje symetrii. A przecież przyjaźń polega na dojrzałej
wymianie i szczerej komunikacji swoich potrzeb. Tymczasem Ewa terroryzuje Agnieszkę, traktuje jak worek treningowy, lekceważąc osobiste sprawy
przyjaciółki. Może więc warto przedefiniować tę relację i przestać ją uważać
za przyjaźń. Warto, aby Agnieszka dała sobie prawo do tego, że może nie mieć
na coś ochoty, a jej odmowa wcale nie oznacza, że jest niedobrą koleżanką,
znajomą, matką czy żoną. Nikt nie urodził się po to, aby spełniać wszystkie
potrzeby i zachcianki innych osób. Agnieszka ma niezbywalne prawo do odcinania od siebie tych wszystkich zachowań, sytuacji lub osób, które nadużywają
jej cierpliwości i sił. I w żaden sposób nie świadczy to o niej źle. Warto jeszcze,
aby pomyślała, że takim uległym zachowaniem uczy swoje dzieci podobnej
postawy. Widząc, że mama nie umie się obronić przed czyimś psychicznym
terrorem, być może powtórzą takie zachowanie w swoim życiu. A przecież
tego Agnieszka raczej by nie chciała. Jeśli nie znajdzie w sobie dość siły, aby
postawić tamę toksycznym oczekiwaniom Ewy, warto aby skorzystała z wsparkim starała się mamie
pomagać i jak najmniej
ją absorbować swoją
osobą. Agnieszka bardzo szybko nauczyła się
być samowystarczalna,
zaradna i pomocna. A te
jej cechy rodzice sowicie wynagradzali pięknymi zabawkami, słodyczami i innymi prezentami. Nawet sobie nie zdając z tego sprawy,
Agnieszka bardzo szybko przyjęła wobec swojej matki postawę pełną troski i opiekuńczości. Wiadomo było, że mamie niczego się nie
odmawia, bo może ją to zdenerwować, a tym
samym źle wpłynąć na jej zdrowie. To wyrobiło w Agnieszce postawę, że o tyle jest dobra,
doceniania przez innych, o ile poświęca im
uwagę i czas oraz nie sprawia najmniejszych
problemów. Dlatego ma dzisiaj taki kłopot
z postawieniem swojej przyjaciółce Ewie wyraźnej granicy w kontaktach, bo oznaczałoby
to, że odmawia jej swojej nieograniczonej
troski i sprawia przykrość i zawód. A tego być
może Agnieszka bardzo się boi. Nauczona w dzieciństwie służenia matce kosztem

Warto czasami spojrzeć na czas,
uwagę, troskę, które dajemy innym, jak na prezenty.
cia terapeuty, który pomoże jej zrozumieć przyczyny własnej niemocy w obszarze odmawiania i stawiania granic. To będzie pierwszy krok do jej przełamania.
Bogusia ma dwoje dorosłych dzieci – syna Pawła i córkę Zuzannę. Za sobą nieudane małżeństwo, przed sobą, odkąd poznała Michała, szansę na spokojną
pełną miłości jesień życia. Marzy jej się zwyczajna, niespieszna codzienność,
w której z nowym partnerem mogłaby się cieszyć każdym dniem. Odkąd jednak została babcią, nie ma dla siebie czasu. Zuzanna robiąca karierę zawodową
oczekuje od matki, że ta pomoże jej w wychowaniu dziecka.
„Przecież mama jest już na emeryturze, ma dużo wolnego czasu, a my
z mężem jesteśmy w najbardziej gorącym okresie naszej kariery zawodowej.
Jeśli teraz odpuszczę, ciężko mi będzie potem wrócić do zawodu” – tłumaczy
Zuzanna fakt, że oczekuje od matki, aby ta trzy razy w tygodniu przyjeżdżała rano i cały dzień zajmowała się wnuczką. W pozostałe dni dyżur pełni teściowa. Traf chciał, że syn Bogusi też niedawno został ojcem i również
oczekuje od matki pomocy, ponieważ razem z żoną muszą pracować, aby
podołać licznym kredytom i życiu na wysokim poziomie. W efekcie tych
oczekiwań, Bogusia cały tydzień spędza na opiece nad wnukami, a w weekendy jest tak zmęczona, że na nic nie ma sił. Michał nie ukrywa rozgorycze-
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nia „Nie mogę patrzeć, jak dorosłe już przecież dzieci wciąż
wykorzystują Bogusię. Nawet jej nie zapytają, czy ma ochotę
i siłę pełnić całymi tygodniami rolę opiekunki wnucząt. Moim
zdaniem syn i córka wykorzystują dobre serce matki i to, że
nie potrafi się im sprzeciwić. A mnie szlag trafia, bo nie dość,
że widzę wieczne jej przemęczenie, to jeszcze przez to nie
mamy czasu dla siebie, abyśmy mogli spokojnie odpocząć
i wspólnie pielęgnować nasze przyjemności i pasje. Co z tego, że kochamy spacery, dobre kino i koncerty, skoro Bogusia albo jest zajęta, albo nie ma na nie sił. Namawiam ją, żeby
postawiła tamę tym nadmiernym oczekiwaniom, bo wyraźnie
widzę, że w miarę jedzenia apetyt rośnie i ostatnio jej córka coś
przebąkiwała o kontrakcie w Niemczech, ale pod warunkiem,
że Bogusia przyjeżdżałaby na zmianę z drugą babcią i po kilka tygodni zajmowały się wnuczką”.
Największy problem tkwi w tym, że chociaż Bogusia skarży
się Michałowi na coraz większe zmęczenie, nie potrafi o tym
powiedzieć własnym dzieciom. Przyciśnięta do muru wyznała kiedyś, że boi się odmówić im pomocy, bo mogą się wtedy
na nią obrazić i za karę uniemożliwić kontakt z wnukami. Pytanie, czy rzeczywiście tak by się stało i co tak naprawdę kryje się

Ci, którzy nie otrzymali we wczesnym dzieciństwie życiodajnej siły płynącej z bezgranicznej akceptacji swoich rodziców,
często nawet w dojrzałym życiu borykają się z lękiem przed
odrzuceniem i w głębi duszy uważają, że nie zasłużyli na miłość. Być może taki deficyt dotyczy właśnie Bogusi. Jeśli nadal
nie będzie w stanie poskromić presji, jaką na nią wywiera syn
i córka, warto pomyśleć o konsultacji z fachowcem, który pomoże jej poszukać źródeł lęku przed stawianiem granic swoim
dzieciom.
Jeśli borykamy się z brakiem odwagi do stawiania wyraźnych
granic i sprzeciwu, kiedy inni wymuszają na nas zachowania, na które nie mamy ochoty, warto sobie wyobrazić, że
w głębi nas samych mieszka „dobra matka” – czuła, mądra,
rozważna i pragnąca dla nas jak najlepiej. I zapytać ją, czy
rzeczywiście nie mamy prawa odmówić czegoś, co nas męczy
i unieszczęśliwia? Może wsparcie takiej „wewnętrznej matki”
pozwoli powiedzieć: „Dość! Mogę pomóc, ale tyle, ile uważam
za stosowne i na ile mam ochotę! Nie jestem tylko babcią,
jestem osobą mającą swoje prywatne życie, swoje pragnienia, plany i mogę ofiarować w prezencie tylko to, co uznam
za słuszne. I należy mi się za to wdzięczność, a nie uraza, że

Jeśli ktoś reaguje odrzuceniem, złością czy pretensją, kiedy stawiamy mu granice i oznajmiamy, że nie
będziemy spełniać jego zachcianek, jest to dowód na jego problemy emocjonalne, a nie nasze.
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za służalczą postawą Bogusi wobec własnych dzieci i lękiem
przed stawianiem im granic?
Małżeństwo Bogusi było bardzo nieudane, ale latami w nim
trwała ze względu na tak zwane „dobro dzieci”. Zdecydowała się na rozwód dopiero, gdy syn i córka zdali maturę. Ponieważ nigdy wcześniej się nie skarżyła i na co dzień robiła dobrą
minę do złej gry, wszyscy orzekli, że Bogusia oszalała i jej decyzja o rozwodzie jest fanaberią wywołaną kryzysem wieku średniego. Nawet dzieci były przeciwko niej, co mąż skwapliwie
wykorzystał, obwiniając ją za rozpad rodziny. Nie broniła się,
tylko jeszcze bardziej starała być potrzebna, pomocna i gotowa na każde zawołanie dzieci, aby zrekompensować im rozpad
domu, jak to określiła.
Można by więc uznać, że Bogusia czuje się winna i odpowiedzialna za cały świat i za samopoczucie swoich dzieci, sobie
samej nie dając najmniejszego nawet prawa do samostanowienia. Nie oczekuje więc ani zrozumienia, ani wsparcia bądź
szacunku. Pełni służebną rolę w zamian za to, żeby nikt jej nie
wypomniał, że czuje się przez nią skrzywdzony, czy zarzucił,
że nie jest dość dobrą matką. Im bardziej się boi tego zarzutu, tym bardziej jest gotowa do poświęceń, nawet kosztem
swojego szczęścia i swojego życia prywatnego. Gdyby była z takim podejściem szczęśliwa, można by było powiedzieć,
że jest to jej wolny wybór. Skoro jednak narzeka na ogromne
zmęczenie, płacze przy Michale, że dzieci się z nią nie liczą,
to może nadeszła pora coś zmienić? Najpierw zastanowić się,
dlaczego macierzyństwo oznacza dla Bogusi wiernopoddańczą postawę? Dlaczego zachowuje się jak matka malutkich
dzieci, skoro Paweł i Zuzanna dawno przekroczyli trzydziestkę?
Z jakiego powodu bierze na siebie odpowiedzialność za całą
rodzinę? I czego tak naprawdę się boi?
Być może mówiąc o strachu przed gniewem swoich dzieci, tak
naprawdę wyraża wątpliwość, czy sama jest warta prawdziwej
miłości?
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daję zbyt mało”.
Warto czasami spojrzeć na czas, uwagę, troskę, które dajemy
innym, jak na prezenty. A w związku z tym obdarowywać na tyle, na ile nas stać. Przecież nie ma sensu, abyśmy brali ogromne
kredyty i wręczali innym prezenty, które nas zrujnują. To dotyczy nie tylko prezentów kupionych za pieniądze. Czas, siły,
uwaga są jeszcze bardziej cenne, więc nie bądźmy skąpi, ale
też nie szafujmy nad miarę, bo to nam przyniesie tylko szkody.
Michał zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie
na to, że apetyty Zuzanny i Pawła rosną w miarę jedzenia.
Niestety, to przywara wielu niedojrzałych osób, którym się
wydaje, że wszystko im się należy. A w związku z tym każdy
sprzeciw traktują jako działanie wymierzone przeciwko sobie.
To dowodzi narcystycznej osobowości, która charakteryzuje
się również tym, że nie okazuje wdzięczności, a im więcej dostaje, tym więcej dla siebie żąda.
Jeśli ktoś reaguje odrzuceniem, złością czy pretensją, kiedy
stawiamy mu granice i oznajmiamy, że nie będziemy spełniać
jego zachcianek, jest to dowód na jego problemy emocjonalne, a nie nasze. Nie dajmy sobie narzucić odpowiedzialności za dobrostan dorosłych osób.
Dlatego tak ważne jest w wychowaniu dzieci, aby obok zaspokajania ich wszelkich potrzeb i zapewniania im poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie uczyć, że również rodzice mają
swoje potrzeby, które należy uszanować.
Zarówno Ewa jak i dzieci Bogusi zachowują się roszczeniowo,
nie uwzględniając możliwości i potrzeb swoich bliskich. Nikt
nie ma obowiązku znosić takiego stanu rzeczy, co więcej – takie zachowanie niczemu dobremu nie służy, a jedynie wzmacnia ich niedojrzałość.
Wyraźne określenie, co i ile mamy ochotę i siłę ofiarować
innym, jaki rodzaj wsparcia im okazać i na jakich zasadach,
jest prawdziwą sztuką, którą warto opanować, ponieważ stanowi jeden z fundamentów dojrzałych relacji, a tylko w takich
ma miejsce prawdziwa wzajemna bliskość. ■

Jak odchudzić
dziecko?
Tekst: Iza Farenholc

To już nie przelewki. Badania w Stanach Zjednoczonych
pokazują, że po raz pierwszy w historii ludzkości obniża się
przewidywana długość życia. Nadwaga stała się globalnym problemem i dotyczy już nie tylko dorosłych, ale także
młodzieży i dzieci. Statystyki są nieubłagane i jeśli ten trend
się utrzyma, to do 2025 roku na świecie będzie ok. 70 mln
dzieci do 5 roku życia z nadmierną masą ciała.
To od nas, rodziców, zależy, jak ukształtują się nawyki żywieniowe naszego dziecka. Zbyt dużo cukru, śmieciowe
i przetworzone jedzenie, nieregularne posiłki, brak ruchu.
To, co widzimy na ulicach, zaczyna być już schematem – otyli rodzice i dzieci z nadwagą. Reakcja łańcuchowa. Problem
nadwagi i otyłości dotyczy niemal co trzeciego ośmiolatka,
a i u starszych dzieci nie jest lepiej. To trudny temat, jednak jak
twierdzą autorki książki Pokonaj nadwagę i insulinooporność
u dziecka, Dominika Musiałowska i Aneta Stanek-Gonera,
w większości przypadków otyłość jest uleczalna. Musimy
pamiętać, że dzieci z nadwagą wykazują obniżoną aktywność
społeczną, kulturalną i fizyczną. Izolują się od rówieśników z obawy przed odrzuceniem. A jakie są konsekwencje
zdrowotne otyłości? Insulinooporność, cukrzycę typu 2 i zespół metaboliczny diagnozuje się już u kilkuletnich pacjentów!
Kiedyś te jednostki chorobowe występowały u osób w średnim i podeszłym wieku, a statystyki potwierdzają, że otyłość
stwierdzona w okresie dojrzewania, sprawi, że dzieci staną się
otyłymi dorosłymi z tendencją do wielu chorób. Do zmiany nawyków potrzebujemy inspiracji. Ci, którzy chcą zmiany, znajdą
we wspomnianej książce nie tylko plany żywieniowe, świetne,
zdrowe przepisy, ale przede wszystkim program, czyli zasady,
dzięki którym odchudzenie dziecka stanie się łatwiejsze. Jak
poradzić sobie ze stresem u dziecka, jakie suplementy podawać, jakie badania robić, jaką aktywność fizyczną wprowadzić,
jak zmieniać nawyki etc.
Insulinooporność u dzieci.
W dzisiejszych czasach ta przypadłość dotyka młodzież i dzieci. Insulinooporność to stan obniżonej wrażliwości tkanek docelowych (np. komórek mięśni i wątroby) na działanie insuliny
pomimo jej prawidłowego lub podwyższonego stężenia w surowicy krwi. U osoby chorej po posiłku trzustka musi uwalniać
większe od fizjologicznych ilości insuliny, aby uzyskać prawidłową odpowiedź komórek.
Dziecko może mieć następujące objawy, które mogą wskazywać na insulinooporność: zmęczenie, problemy z koncentracją, pogorszenie pamięci, obniżenie nastroju, zaburzenia snu,
uczucie ciągłego łaknienia, nieuzasadnione tycie, ciemniejszą
skórę na określonych częściach ciała (na łokciach, kolanach,
karku, w okolicach pach), a także podwyższone ciśnienie tętnicze. Bądźmy czujni i w razie pojawienia się któregokolwiek
z powyższych symptomów, zabierzmy dziecko do lekarza.
Jak odchudzić dziecko?
No właśnie. Czy to aby dobrze zadane pytanie? Kiedy mówimy
o odchudzaniu jako mądrze przeprowadzonej redukcji masy ciała dla względów zdrowotnych, to zdecydowanie tak. Nie, kiedy

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
odchudzanie łączy się ze stosowaniem
niedoborowych,
niskokalorycznych,
szkodliwych dla zdrowia diet. A takich
nie poleca się nawet dorosłym. Kiedy
mamy do czynienia z nadwagą? Wtedy,
gdy w wyniku nadmiernego gromadzenia tkanki tłuszczowej zachwiana zostaje
proporcja masy ciała do wzrostu. Efektem jest kilka kilogramów więcej. Stan,
kiedy nadwaga przeradza się w otyłość,
już poważnie zagraża zdrowiu. Otyłość
to przewlekła choroba metaboliczna nie
ustępująca samoistnie, w której pod
wpływem czynników zewnętrznych (nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, stres) lub wewnętrznych
(przyczyny genetyczne, hormonalne, degeneracyjne) dochodzi do patologicznego nagromadzenia tłuszczu w organizmie.
Najczęściej otyłości towarzyszy podwyższone stężenie CRP
(markera stanów zapalnych) i jest dowodem na to, że w organizmie toczy się przewlekły stan zapalny, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Szczególnie niebezpieczna jest
otyłość trzewna, która może dotyczyć także szczupłych dzieci z prawidłowym BMI. Nadwaga i otyłość dziecięca wymagają
przede wszystkim oceny i konsultacji pod kątem powikłań
zdrowotnych, dlatego najpierw czeka rodziców wizyta u pediatry lub lekarza rodzinnego, a później u dietetyka.
Cukier dziecka nie krzepi!
Takiej ilości cukru, jak dzisiaj, jeszcze nigdy nie było w żywności.
Płatki śniadaniowe, mleko smakowe, wędliny, ketchup, napoje
słodzone. Dzieci, które codziennie jedzą cukier, są zagrożone
mnóstwem schorzeń (ADHD, niepokój, depresja, grzybica,
próchnica, chroniczne zapalenia zatok i uszu, złamania kości,
osłabiony układ odpornościowy, rak, cukrzyca, choroby serca etc.)
Napoje i produkty zawierające duże ilości cukru zmuszają
trzustkę do nieustannego pompowania insuliny. Z upływem
czasu trzustka słabnie i nie jest w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości tego hormonu, który jest niezbędny komórkom naszego organizmu do prawidłowego funkcjonowania.
Kiedy zaczynają one blokować przyswajanie cukru, powstaje
problem. Dzieci zaczynają tyć. Zwróćmy uwagę także na to,
co dzieci piją, i nie zapominajmy, że mała butelka lub puszka napoju gazowanego (335ml) zawiera ok. 10 łyżeczek cukru.
Statystyczne dziecko może wypić dziennie 710 ml takiego napoju, co daje 152 szklanki lub 30 kilogramowych opakowań
cukru rocznie.
Jakie nawyki wprowadzić, aby wychować zdrowe dziecko?
• jedzcie posiłki wspólnie,
• posiłek dziecka powinien mieć objętość nie większą niż dwie
jego piąstki złożone razem,
• nie zmuszaj dziecka do jedzenia,
• nie karm i nie podawaj jedzenia przed włączonym
telewizorem,
• jeśli dziecko odrzuci jakiś smak, nie poddawaj się (eksperci uważają, że dany produkt powinno się podawać dziecku nawet dziesięciokrotnie, zanim uznasz, że maluch tego nie lubi,
• nowe produkty wprowadzaj pojedynczo.
A oprócz tego, co powyżej, powinniśmy dbać o następujące
rzeczy: odpowiednią ilość snu, picie wody, higienę jamy ustnej, regularne pomiary wysokości i masy ciała, spożywanie
pięciu zbilansowanych, pełnowartościowych posiłków zawierających warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe,
nabiał, chude mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. ■
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Wynaleźć siebie
Sekretne życie mózgu nastolatka

74

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

„Ryzykanctwo, brak pewności siebie i pozostawanie pod wpływem rówieśników, zachowania, które z reguły
wiążemy z okresem dojrzewania, obserwujemy w wielu różnych kulturach ludzkich. Okres dojrzewania sam
w sobie stanowi istotny, odrębny biologiczny okres rozwoju. To kluczowy czas w naszym życiu, w którym
«wymyślamy siebie na nowo»” – przekonuje Sarah-Jayne Blakemore, profesor kognitywistyki na University
College London w książce Wynaleźć siebie. Sekretne życie mózgu nastolatka.
„Już nie miałaś w szafie nic innego?” – słyszę, jak mąż komentuje ubiór naszej niespełna jedenastoletniej córki. Idziemy
na imprezę urodzinową, a ona zamiast ubrać się „porządnie”
wywlokła (chyba spod łóżka albo z kosza z brudami?) poplamione dżinsy i najbardziej sprany T-shirt. Tymczasem jej
szafa pęka od wyjściowych sukienek i eleganckich sweterków.
Propozycję założenia którejkolwiek z tych rzeczy Marta kwituje
prychnięciem. Coraz częściej tak prycha. Stawia się, pyskuje.
„Zjedz obiad”. „Nie zjem, bo nie lubię paelli”. „Od kiedy?” „Od
dziś”. „Będziesz głodna”. „To będę”. I tak w kółko. Zaciskam
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zęby. Weszliśmy w trudny okres „nastoletni”. „To dopiero początek, najgorsze dopiero przed wami” – mówią koleżanki,
które mają w domu nieco starsze nastolatki.

CZAS BURZY I NAPORU

A przecież sami jeszcze niedawno byliśmy tacy sami: pryszczaci, pyskujący, obrażeni na cały świat, a już zwłaszcza na rodziców, z którymi kłóciliśmy się, zarówno o to, co na siebie włożyć,
jak i o której wrócić z imprezy (i dlaczego tak wcześnie!).
Z takimi problemami borykają się codziennie miliony nastolat-

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
ków i ich rodziny – na każdej długości i szerokości geograficznej.
Oczywiście, w zależności od kraju i kultury, różnie to wygląda.
„W wielu kulturach uprzemysłowionych koniec okresu dojrzewania zdefiniowanego w ten sposób wciąż się opóźnia, w miarę
jak akceptowalna staje się całodzienna edukacja i mieszkanie
z rodzicami w wieku dwudziestu kilku lat lub nawet dłużej. (...)
W innych kulturach sytuacja wygląda zupełnie inaczej i od
dzieci oczekuje się finansowej oraz społecznej samodzielności,
kiedy tylko osiągną wiek pokwitania” – zauważa Sarah-Jayne
Blakemore, profesor kognitywistyki na University College
London w wydanej niedawno po polsku książce Wynaleźć
siebie. Sekretne życie mózgu nastolatka. Jak przekonuje:
„zachowania, które z reguły wiążemy z okresem dojrzewania,
takie jak ryzykanctwo, brak pewności siebie i pozostawanie
pod wpływem rówieśników, obserwujemy w wielu różnych

się na nasze postępowanie i określają to, kim staniemy się
jako dorośli”. Mózg nastolatka znacząco różni się od mózgu dziecka czy osoby dorosłej, i w okresie dojrzewania, jak
pokazują badania, przechodzi szereg kluczowych zmian.
W okresie dojrzewania mózg intensywnie się rozwija, ale rozwój ten jest nierównomierny. Układ limbiczny: jądro półleżące,
które odpowiada za przetwarzanie nagrody, i ciało migdałowate, które przetwarza emocje – osiągają dojrzałość wcześniej
niż kora przedczołowa, w której zachodzi wiele ważnych procesów, m.in. podejmowania decyzji, planowania i samokontroli.
To „niedopasowanie” może wyjaśniać, dlaczego nastolatki tak
chętnie podejmują działania ryzykowne, takie jak picie alkoholu czy szybka jazda autem – niedojrzałość kory przedczołowej
sprawia, że nie zawsze potrafią się powstrzymać od podjęcia ryzyka.

Nastolatki buntują się, buntowały i buntować się będą. Do tej pory kolejne pokolenia
rodziców traktowały ten okres jako „odchylenie”, które „trzeba jakoś przetrwać”.
kulturach ludzkich, nie tylko na Zachodzie, co pokazuje, że
okres dojrzewania sam w sobie stanowi istotny, odrębny
biologiczny okres rozwoju”. Świetnie ilustruje to badanie
Laurence’a Steinberga z Uniwersytetu Temple w Pensylwanii,
który poddał analizie pięć tysięcy młodych osób z jedenastu krajów (Chin, Cypru, Filipin, Indii, Jordanii, Kenii, Kolumbii,
Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tajlandii i Włoch). Za pomocą
zadań i kwestionariuszy mierzono u uczestników w wieku od 10
do 30 lat tendencję do poszukiwania wrażeń (czyli pragnienie
zdobywania nowych doświadczeń wymagających podejmowania ryzyka). Zmierzono również samoregulację, czyli zdolność do kontrolowania się i podejmowania decyzji. „Nie we
wszystkich kulturach trajektorie rozwojowe były identyczne,
ale łączyły je wyraźne podobieństwa. Poszukiwanie wrażeń
potęgowało się, począwszy od 10. roku życia po późny wiek
nastoletni, a następnie po dwudziestce spadało. Samoregulacja odwrotnie, od 10. do mniej więcej 25. roku życia stale rosła,
po czym stabilizowała się”.
„Oczekiwania społeczne mogą się w poszczególnych kulturach różnić, ale typowe dla młodzieży zachowania można zaobserwować wszędzie” – podsumowuje Sarah-Jayne
Blakemore. Co ciekawe podobne zachowania występują nie
tylko u ludzi, ale także u innych ssaków. W jednym z badań
pokazano na przykład, że „nastoletnie” myszy (okres ten
trwa u nich ok. 30 dni) mając dostęp do alkoholu, piją go więcej w towarzystwie innych „nastoletnich” myszy.

MÓZG „NIERÓWNOMIERNIE” DOJRZEWAJĄCY

Nastolatki buntują się, buntowały i buntować się będą.
Do tej pory kolejne pokolenia rodziców traktowały ten okres
jako „odchylenie”, które „trzeba jakoś przetrwać”. A winą
za „dziwaczność” zachowań obarczano głównie idący w parze
z okresem dojrzewania wyrzut hormonów. Czy słusznie? Jak
argumentuje prof. Blakemore – nie. „Okres dojrzewania to nie
jakaś anomalia – to kluczowy etap stawania się odrębną, społeczną istotą ludzką. Zachowania nastolatków nie są nieracjonalne i niewytłumaczalne, wręcz przeciwnie: dają nam wgląd
w to, jak naturalne zmiany fizjologiczne w mózgu przekładają

KOSZMAR PORANNEGO WSTAWANIA

Zmiany w mózgu odpowiadają nie tylko za ryzykanctwo, ale
też m.in. za „wampirzy” tryb życia nastolatków, które do późna w nocy są aktywne (grając na komputerze czy gitarze, malując bądź czytając do 3 w nocy), tymczasem rano, a często nawet
do południa, zachowują się jak zombie. Jak wyjaśniają Russell
Foster z Uniwersytetu Oxfordzkiego i Mary Carskadon z Uniwersytetu Brown w okresie pokwitania rytm okołodobowy
– zegar biologiczny – zmienia się. Melatonina, hormon, który
mówi ciału, kiedy zapada noc – u ludzi i niektórych innych
zwierząt wywołuje senność – zaczyna być wytwarzana o późniejszej porze. „Dlatego spora grupa nastolatków odczuwa senność dopiero późno wieczorem. Jest to też powód,
dla którego tak trudno im wstać rano. Zmuszanie nastolatków do chodzenia do szkoły wcześnie rano, kiedy zgodnie z ich
zegarem biologicznym powinny jeszcze spać, to pozbawianie
ich snu, a wiemy, że to utrudnia uczenie się i obniża nastrój.
(...) Wielu naukowców sugeruje więc, że zajęcia szkolne nastolatków powinny zaczynać się później, żeby były bardziej
dostosowane do ich rytmu okołodobowego. Może im to pomóc w nauce i motywacji, ale też sprawić, że uczniowie będą
szczęśliwsi” – przekonuje prof. Blakemore.

Agnieszka Fiedorowicz: „Ach te nastolatki” – wzdychamy.
Czemu nam dorosłym tak łatwo przychodzi wyśmiewanie
się z nastolatków? Albo ciągłe na nich narzekanie...
Sarah-Jayne Blakemore: Dobre pytanie. Nie przyszłoby nam
do głowy żartować tak na przykład z osób starszych. A takie
podejście ciągnie się od setek lat. Wystarczy popatrzeć, jak
starożytni Grecy pogardliwie opisywali wiek dojrzewania.
Sokrates pisał: „Dzieci obecnie uwielbiają luksus. Są źle wychowane, gardzą autorytetem, okazują lekceważenie starszym
i uwielbiają gawędzić zamiast ćwiczyć”. Kilkanaście wieków później Pasterz z szekspirowskiej Zimowej opowieści skarży się:
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Zrozumienie, że mózg nastolatka gwałtownie się zmienia,
może pomóc i jemu samemu, i rodzicowi, który zamiast mieć
pretensje, powinien go wspierać.

76

„Wolałbym, żeby nie było żadnych lat między dziesiątym a dwudziestym trzecim rokiem lub żeby młodość umiała przespać te pozostałe
lata, gdyż nic się nie dzieje pomiędzy nimi prócz robienia dziewczynom
dzieci, krzywdzenia starców, kradzieży, bójek”. Tymczasem, jak pokazują najnowsze badania, okres dojrzewania, choć trudny, jest kluczowy
w naszym życiu. To czas, kiedy „wymyślamy siebie na nowo”.
AF: Ukazująca się właśnie w Polsce pani książka o mózgu nastolatków nosi właśnie taki tytuł Wynaleźć siebie. Sekretne życie
mózgu nastolatka. Zaskakujący jest już podstawowy wniosek płynący z pani badań – że mózg rozwija się nawet do 30. roku życia.
S-JB: Dwadzieścia pięć lat temu, gdy studiowałam, uczono mnie, że
rozwój mózgu następuje w okresie dzieciństwa. Ale najnowsze badania pokazują, że ten rozwój trwa także w okresie dojrzewania, a nawet
do 20-30 roku życia. Możemy te zmiany obserwować dzięki rozwojowi nowych technik obrazowania, takich jak funkcjonalny rezonans
magnetyczny.
AF: Zatrzymajmy się na chwilę przy charakterystycznej dla nastolatków skłonności do ryzyka.
S-JB: Często ludzie pytają mnie, jak to jest możliwe, że „moje inteligentne, wykształcone dziecko” nagle sięga po narkotyki, zaczyna pić
alkohol, wraca po nocy z imprezy? To nie jest tak, że nastolatki są
głupie– one zdają sobie sprawę z ryzyka. Ale są rzeczy ważniejsze niż
bezpieczeństwo – i tym czymś jest akceptacja rówieśników.
AF: Ten proces świetnie ilustruje opisana przez panią w książce
seria eksperymentów Laurence’a Steinberga.
S-JB: W badaniach tych uczestnicy grali w grę Stoplight Task (Zadanie
ze światłami), w której należy przejechać po torze w jak najkrótszym
czasie. W grze napotykają światła drogowe. Jeśli światło okaże się żółte, uczestnik musi podjąć decyzję – czy czeka, tracąc cenne sekundy,
czy ryzykuje i przejedzie na żółtym. Może wygrać, zyskując czas, ale
jeśli światło zmieni się na czerwone, to uczestnik traci czas i punkty.
AF: Badani grali w tę grę dwa razy – raz samotnie i raz z kolegami w tym samym wieku.
S-JB: Tak. I okazało się, że grając samotnie, uczestnicy, zarówno dorośli,
jak i nastolatki, podejmowali mniej więcej tyle samo ryzykownych decyzji. Gdy jednak nastolatkom towarzyszyli ich rówieśnicy, liczba decyzji ryzykownych wzrosła trzykrotnie. Badanie to wykazało, że kluczowym
czynnikiem podejmowania ryzyka u nastolatków wydaje się obecność
rówieśników, podczas gdy czynnik ten nie ma wpływu na dorosłych.
AF: W swojej książce przyznaje pani, że jako nastolatka, będąc
na wakacjach we Francji wraz z koleżankami, regularnie jeździła pani autostopem w dzień i w nocy, ani przez chwilę nie zastanawiając
się nad potencjalnymi zagrożeniami.
S-JB: (Śmiech) Byłam taką samą nastolatką, jak każdy z nas. Słuchałam
muzyki pop, wieszałam w pokoju plakaty ulubionych piosenkarzy, chodziłam na koncerty.
AF: Miała pani jednak w okresie nastoletnim doświadczenia,
które różniły panią od rówieśników. Pani ojciec, Colin Blakemore,
który prowadził badania medyczne na zwierzętach, był celem
prześladowań obrońców praw zwierząt. Aktywiści wielokrotnie
grozili porwaniem pani i pani dwóch młodszych sióstr, wskutek
czego cała wasza trójka chodziła do szkoły w eskorcie policji.
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S-JB: Do dziś zastanawiam się, na ile te wydarzenia mnie ukształtowały? Raz do naszego domu przysłano bombę, a ja prawie otwarłam paczkę.
AF: Mimo to zdecydowała się pani także zostać
naukowcem.
S-JB: Tak, ale nie jest tak, że poszłam w ślady ojca – wybrałam zupełnie inną dziedzinę – psychologię.
Szybko okazało się jednak, że w psychologii najbardziej ciekawi mnie właśnie jej aspekt neurobiologiczny. Studiowanie mózgu mnie zafascynowało!
AF: Zaczęła pani od badania chorych na schizofrenię. Skąd więc te nastolatki?
S-JB: W czasie pracy nad doktoratem przeprowadziłam wiele rozmów z chorymi na schizofrenię,
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i przebywając
na stypendium we Francji. Zauważyłam, że u każdego z nich pierwsze objawy choroby zaczęły występować właśnie pod koniec okresu dojrzewania. Zupełnie
inaczej jest w przypadku autyzmu czy ADHD, które
ujawniają się w dzieciństwie. Zaczęłam się zastanawiać, co takiego dzieje się w okresie dojrzewania, że
niektóre mózgi stają się szczególnie podatne na przykład na urojenia i halucynacje? Zaczęłam szukać
publikacji naukowych na temat rozwoju mózgu w tym
okresie i odkryłam, że prawie nikt tego nie bada.
Więc zaczęłam robić to sama.
AF: Wyobraźmy sobie, że jestem nastolatkiem
i uczestniczę w pani badaniach. Na co mam się
przygotować?
S-JB: Prowadzimy sporo badań zarówno w szkołach,
jak i w samym laboratorium na University College
London. Nasze badania w laboratorium polegają
na wykonywaniu zadań, w trakcie których obserwujemy zmiany zachodzące w mózgach osób
badanych za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Porównujemy grupy nastolatków z grupami dorosłych.
AF: Warto o tym mówić, choćby po to, żeby rodzice, nauczyciele czy choćby same nastolatki zrozumieli, że ich problemy nie wynikają ze złej woli,
ze złośliwości, ale ze zmian, jakie zachodzą w ich
ciele.
S-JB: Zrozumienie, że mózg nastolatka gwałtownie
się zmienia, może pomóc i jemu samemu, i rodzicowi,
który zamiast mieć pretensje, powinien go wspierać.
Zaburzenia nastroju, to, że teraz rówieśnicy, a nie
rodzice, stają się najważniejsi, po pociąg do ryzykownych zachowań – wszystko da się wyjaśnić. Myślę, że
nauka o tym, jakie zmiany zachodzą w mózgu młodych ludzi w czasie dojrzewania, powinna być szerzej
tłumaczona w szkołach. ■
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ŻywieNIE na TAK
Tekst: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska
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Pochłonięci wyzwaniami edukacyjnymi, spychamy kwestię
żywienia na dalszy plan. I zapominamy, że ten rodzaj strawy
jest równie ważny dla rozwoju dziecka jak duchowy.
Nastolatek jest jak Windows – nigdy nie wiadomo, kiedy się
zawiesi. Nawet traktowany z ostrożnością potrafi odmówić
współpracy, o czym wie każdy dorosły użytkownik – w tym
przypadku rodzic. Powinien wiedzieć również, jak ważne jest
w okresie dorastania prawidłowe serwisowanie, czytaj: niezaśmiecanie systemu. Cukier w postaci słodyczy, płatków śniadaniowych, kremów czekoladowych, napojów gazowanych
i im podobnych produktów wzmaga ryzyko zawieszenia.
Problem polega na tym, że system często sam się zaśmieca,
zwykle bez wiedzy użytkownika. Przeciwdziałanie temu zjawisku przypomina walkę z wiatrakami. Bywają oczywiście egzemplarze łatwiejsze w obsłudze, przy których nie trzeba się
przepracowywać, ale takie są jak yeti – każdy o nich słyszał,
ale nikt ich jeszcze nie spotkał. Dlaczego? Bo negowanie
przez nastolatki zwyczajów żywieniowych panujących w rodzinnym domu jest jedną z oznak separowania się. Bywa też
kartą przetargową i sposobem, w jaki dziecko może zaznaczyć
swoją niezależność. Powiedzenie „nie tknę tego” to najprostszy
sposób, by postawić na swoim, i zamiast smaku sałatki z fetą,
poczuć smak zwycięstwa: „Nie zmusisz mnie. Będzie tak, jak
ja chcę”. „A takie zachowanie – zauważa psychodietetyk Katarzyna Koper, mama trzech synów, z których najstarszy ma 18
lat – szczególnie rani uczucia mam, bo przecież nakarmienie
dziecka to jeden z najsilniejszych pierwotnych instynktów”.
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MODEL 1: WSZYSTKOŻERNY

Budowanie nawyków żywieniowych to proces, który zaczyna się w kołysce, więc na etapie nastoletnim jest już raczej
„pozamiatane”.
„Uważam, że zakazy są bezskuteczne, ponieważ w tym wieku nie jesteśmy autorytetem dla dzieci, już częściej są nim
blogerzy kulinarni – tłumaczy Katarzyna Koper. – Zamiast
moralizować, proponujmy zdrowe potrawy, jedzmy je sami i zachęcajmy do tego dzieci. Pamiętajmy, że one uczą się
na przykładach, nie na wykładach. Nigdy nie jest za późno,
żeby poprawić sposób odżywiania, ale proponując, a nie
nakazując”.
Z podobnego założenia wychodzi Edyta, mama trzynastoletniego Franka. Szczupła sylwetka, na stole ziarna słonecznika i dyni do pochrupania, w dzbanku woda z cytryną,
zdradzają jej dbałość o żywienie w domu. Sama jest modelowym przykładem – nie tyka białego pieczywa, sprawdza składniki na opakowaniach i zawsze serwuje warzywa do posiłków.
Sukces? Połowiczny. „Jedzenie to twoje paliwo. Dobrze się
odżywiasz, masz lepsze wyniki” – stara się przekonać syna,
który codzienne przez około dwie godziny trenuje kajakarstwo, ale Franek ma swoje pomysły. Ukradkiem podjada chipsy, w szkole popija kupione w pobliskim sklepiku dosładzane
soczki, a w drodze do domu zdarza mu się kupić coca-colę.
Edyta znajduje potem puste butelki w plecaku lub na biurku.
Uważa, że to zgubny wpływ kolegów. „Specjalnie wstaję o 6.30,
żeby ugotować na mleku sojowym albo ryżowym owsiankę
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z sezonowymi owocami, granolę czy kaszę mannę – wzdycha.
– Próbowałam umówić się z Frankiem, żeby jadł takie śniadanie
chociaż dwa razy w tygodniu, ale i to ciężko wyegzekwować.
Wymusza na mnie kupowanie słodzonych płatków, a większość
moich potraw mu nie smakuje. Tego nie lubi, tamtego nie zje,
grzebie w jedzeniu, wybiera. Kiedy przynoszę ciemny chleb,
marudzi, że woli bułki pszenne. Uważam, że powinien jeść
więcej białego sera, piersi z kurczaka, ale nie chcę na nim
tego wymuszać, bo to psuje całą przyjemność z posiłku, nie
wspominając już o tym, że jedzenie pod przymusem nie wpływa dobrze na trawienie”.
Jedna kwestia to menu, druga – regularność jedzenia,
zmora wszystkich zapracowanych rodziców. Franek należy
do nielicznych w szkole dzieci, które przynoszą ze sobą drugie
śniadanie. „Robię mu kanapki na żytnim chlebie z kiełkami,
sałatą, wędliną. Do tego ogórek, papryka. Owoców nie daję,
bo niestety wracały do mnie z powrotem. Gdy miał 11-12 lat,
potrafił pójść na ugodę. Teraz ciężko z nim negocjować” –
ubolewa Edyta.
Teoretycznie Franek zjada dwa obiady: pierwszy w szkole,
drugi w domu. Latem to na przykład sałatki z makaronem, warzywami i serem. Na kolację talerz różności, jak nazywa to Edyta – wędlina, kabanosy, mozarella, papryka, oliwki. Zależy jej
na tym, żeby przynajmniej jeden posiłek dziennie rodzina zjadła razem, ale i to nie jest proste, bo Franio woli zamknąć się
w swoim pokoju i przekąsić coś przy biurku. Edyta rozumie,
że mama i tata nie są w tym wieku autorytetami, ale boli ją,
że w szkole nie ma zajęć na temat prawidłowego odżywiania.
Z jednej strony na przerwach rozdawane są surowe marchewki,
z drugiej stały punkt stołówkowego obiadu stanowią naleśniki na słodko. A ponieważ także w klubie kajakarskim Franka nie
ma wsparcia dietetycznego, Edyta zamierza wybrać się z synem na konsultację. „Mimo moich starań czuję, że robimy w tej
kwestii za mało” – stwierdza.
To akurat bardzo dobry pomysł, bo – jak zauważa Katarzyna Koper – specjalista zindywidualizuje dietę przed i po treningu, biorąc pod uwagę jego charakter, rodzaj dyscypliny, wiek,
i szereg innych czynników. Mamom poleca książkę Żywienie
młodego sportowca Justyny i Krzysztofa Mizerów (Wyd. Galaktyka, 2019). A jeśli trenerzy lub trenerki pomijają ten aspekt,
radzi, by zorganizować spotkanie z kimś czynnie uprawiającym sport, kto podzieli się swoim doświadczeniem i zachęci do zdrowej diety skuteczniej niż rodzic.

MODEL 2: WEGE

Kiedy rodzicom wydaje się, że rozgryźli swoje dziecko (bo wiadomo, że Ola nie zje czarnych oliwek, Krzysiek unika pomidorów, a Basia nie zbliży się do zupy ogórkowej), właśnie wtedy
następuje nagły zwrot akcji. Wiek dorastania to także czas

eksperymentowania i – tak, historia zna takie przypadki,
kiedy kasze, warzywa czy pieczywo z pełnej mąki wracają
do łask. Ten kij ma jednak dwa końce, bo podczas gdy jedne
nastolatki rozszerzają dietę, inne zaczynają z niej eliminować
poszczególne produkty. Popularnym wielkomiejskim trendem jest przechodzenie na wegetarianizm lub weganizm.
Idea szczytna, bo kto z nas nie jest przeciwko przemysłowej
hodowli mięsa i trzymaniu kur w ciasnych klatkach? O ile jednak
dorosły człowiek, który podejmuje taką decyzję, ma za sobą
okres dojrzewania, intensywnego wzrostu i burz hormonalnych, nie wspominając o tym, że potrafi „przemówić sobie
do rozsądku” i zastosować się do wskazówek dietetycznych,
o tyle u nastolatka bywa różnie. Wykreślenie z diety mięsa,
ryb, sera żółtego (bo zawiera podpuszczkę robioną ze śluzówki żołądka cielęcego), a także produktów podchodzenia odzwierzęcego (mleko krowie, jajka, masło), o ile nie idzie za tym
odpowiednia suplementacja, może grozić przykrymi konsekwencjami zdrowotnymi.
Za mało białka, wapnia i żelaza – to główne zarzuty Katarzyny
Koper do amatorskiej diety roślinnej. „Jeśli rodzice biorą dziecko na przeczekanie, bo myślą, że minie mu fanaberia,
a ono wciąż je niedoborowo, pojawia się ryzyko, że np. jego kości nie uwapnią się odpowiednio bądź nabawi się niedokrwistości. Wegetarianizm czy weganizm nie polega na jedzeniu tego,
co reszta rodziny, z wyjątkiem kotleta. Mięso trzeba zastąpić
codzienną porcją roślin strączkowych, w przeciwnym razie białka naprawdę może brakować, a to szczególnie ważne
w przypadku dzieci, które jeszcze rosną. Z kolei żelazo wprawdzie znajduje się w produktach roślinnych, ale wchłania się
z nich znacznie gorzej niż z mięsa, a jego niedobory oznaczają apatię, gorszą koncentrację i osłabienie odporności. Żeby
poprawić jego przyswajalność, trzeba wypić do posiłku coś
kwaśnego, na przykład szklankę soku pomarańczowego, wodę
z sokiem z cytryny albo łyknąć tabletkę witaminy C. Codziennie” – zaznacza Katarzyna Koper.
Kolejna sprawa: o ile „roślinożercy” jedzą zazwyczaj dużo „zielonego” i nie mają problemu z kwasem foliowym, niezbędnym
dla prawidłowego funkcjonowania szpiku, to gorzej u nich
z witaminą B 12, jedną z kluczowych dla układu nerwowego,
bo tę zawierają tylko produkty odzwierzęce.
Dlatego dietetyczka radzi, by nie odpuszczać i starać się
wpłynąć na urozmaicenie wegetariańskiej czy wegańskiej diety. Można zacząć ugodowo: „Masz prawo do takiej decyzji”.
Potem użyć argumentów racjonalnych: „Potrzebujesz białka,
bo to twój podstawowy budulec, kiedy rośniesz. Jego niedobór źle wpłynie na twoją kondycję”. Wreszcie odwołać się
do wiedzy: „Jak i czym chcesz zastąpić mięso?”. Na koniec
propozycja: „Co powiesz na szklankę warzyw strączkowych
dziennie – hummusu, pasztetu z soczewicy, fasolki?”.
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Mama trzynastoletniej Marysi, która nigdy nie przepadała za mięsem, a od roku wyeliminowała je całkowicie ze swojej
diety, przyznaje, że w ogóle nie słyszała o „triku z żelazem”.
Ulubioną potrawą jej córki jest wegeburger, ale trudno uznać
go za solidną podstawę piramidy żywienia. Marysia wprawdzie lubi hummus, ale jest mało prawdopodobne, by zjadała szklankę warzyw strączkowych dziennie. Nie po drodze
jest jej z ogórkiem, pomidorem, burakiem, marchewką,
kukurydzą, szpinakiem, a nawet z jabłkami. Pasjami wyjada za to ze słoika masło orzechowe – jego zapas (koniecznie
100% orzeszków i bez oleju palmowego) zawsze musi być
w szufladzie. O rok starsza Elena, weganka, dla odmiany bardzo dba o zawartość swojego talerza, jednak głównie wówczas, gdy odpowiada za niego mama (wegetarianka). Zdaniem
mamy córka ma dwie wersje diety – prywatną i oficjalną.
Ta druga wiąże się z krytykowaniem maminych propozycji i radykalnym kontrolowaniem składu produktów. Istnienie wersji prywatnej zdradzają znalezione w plecaku szkolnym
opakowania po rogalikach Seven Days (pełnych mleka w proszku) i papierki po batonikach z żelatyną. Kiedy mama wyraża swoje zdziwienie albo próbuje zauważyć, że to niezdrowe,
Elena z radykalnej weganki przeistacza się w katastrofistkę
i oznajmia, że nie ma się co tak przejmować, przecież życie
na Ziemi i tak się skończy za trzydzieści lat i wtedy wszyscy
zginiemy.
Katarzyna Koper stawia sprawę jasno: „Rodzic może wyrazić
zgodę, by dziecko przeszło na wegetarianizm, ale pod pewnymi warunkami. Na przykład takim, by prowadziło dziennik
żywieniowy. Dobrze jest raz na miesiąc skonsultować te
zapiski ze specjalistą, który zbada jakość diety i wykryje ewentualne niedobory. Ważne są też kwestie organizacyjne, to znaczy – na kogo spadnie obowiązek zakupów i pilnowania, jakich
produktów trzeba kupować więcej? Kto będzie kontrolował
i odpowiadał za stan zdrowotny dziecka? Rozwiązanie tych
kwestii i wprzęgnięcie w nie młodych wegetarian to sposób
na bycie humanitarnym nie tylko wobec zwierząt, ale także
wobec siebie”.

MODEL 3: ELIMINACYJNY

Mamy – „wszystkożernego” Franka, wege Marysi i Eleny
mogą różnić się w wielu kwestiach, ale w jednej pozostają
zgodne: ważne, aby jeden posiłek dziennie zjeść razem. Nie
jest to fanaberia z poradników slow life, ale zdroworozsądkowy objaw troski. Wiek 13-18 lat to okres największego ryzyka,
jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania. Tylko jedząc wspólne
posiłki, mamy szansę zaobserwować, co i w jaki sposób dziecko zjada.
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Katarzyna Koper zauważa, że te zaburzenia są coraz bardziej
powszechne wśród nastolatek, częściej dziewcząt, ale także
wśród chłopców: „Anoreksja zaczyna się niewinnie od zainteresowania „zdrowym” żywieniem, eliminowania z diety
niektórych potraw pod pretekstem, że mają niekorzystny
wpływ na zdrowie. Nastolatki zaczynają buszować po blogach kulinarnych, kupują książki kucharskie i – mimo, że wcześniej nigdy tego nie robiły – gotują dla całej rodziny. Robią
co wieczór sałatki, tarty, quiche. Problem w tym, że częstują
domowników, a same ich nie jedzą. Jeśli zauważymy, że
stosunek dziecka do jedzenia się zmienia, powinniśmy
bardzo uważać na to, co i w jakich ilościach córka czy syn
rzeczywiście zjadają, a nie deklarują, że jedzą. A jeśli młody
człowiek chudnie, trzeba czym prędzej skontaktować się ze
specjalistą” – ostrzega.
O anoreksji, bulimii czy ortoreksji (patologiczna obsesja na punkcie spożywania zdrowej żywności) teoretycznie
wiemy coraz więcej, ale najtrudniej jest wykryć ją pod własnym dachem, widząc kogoś dzień po dniu i nie dostrzegając,
że ukrywa topniejącą w oczach sylwetkę pod coraz większymi ubraniami.
„Nastolatki żyją często w swoim świecie i niechętnie dopuszczają do niego dorosłych, a zaburzenia odżywiania dodatkowo wykluczają osoby chorujące
z kontaktu z otoczeniem, co powoduje duże trudności w zauważeniu problemu”-– pisze psycholog i psychoterapeuta
uzależnień Kaja Funez-Sokoła na portalu psychologiawpraktyce.pl. Zauważa, że rodzice – zwłaszcza dzieci borykających się z lekką nawet nadwagą – mogą być
zadowoleni, kiedy „nagle zauważają, że córka/syn ma lepszy
kontakt z rówieśnikami i dba o jedzenie. Zamiast hamburgera z frytkami woli zjeść coś zdrowego, przestaje jeść słodycze,
być może zaczyna ćwiczyć. Tak może zaczynać się ortoreksja,
która prowadzi dalej do innych zaburzeń odżywiania. Jest
swoistym nasionem, które kiełkując, prowadzi do koncentracji na korzyściach z utraty wagi oraz posiadania kontroli nad
tym, co i w jakich ilościach zjadamy. Wszystko to, gdyby
było utrzymane w zdrowej normie, mogłoby zostać uznane
za wspaniałą zmianę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zdrowe jedzenie i chęć bycia szczupłym przeistacza się w obsesję
i zniewolenie”.
Zamknięciu się w takiej śmiertelnie groźnej klatce w jakimś
stopniu zapobiega otwartość we wzajemnych relacjach,
uwaga i czułość na potrzeby dzieci. Ostatecznie ich system
nerwowy jest dużo bardziej wrażliwy niż Windows. ■
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CHLEB
z białej kaszy
gryczanej
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro

Zazwyczaj Kowalski lub Malinowski lubi mieć dużo na talerzu,
bo nie czuje się wtedy oszukany. Oczywiście i tak zazwyczaj
nie udaje mu się wszystkiego zjeść. W efekcie część dania czy
to w domu, czy barze, restauracji… ląduje w koszu. A może
marnowaniu jedzenia przez restauracje przeciwdziałałaby podobna aplikacja jak brytyjska Too Good To Go? Po zalogowaniu się na stronę wystarczy obserwować posty restauratorów,
którzy przed zamknięciem lokalu wystawiają zdjęcia przecenionych o połowę potraw, które musieliby wyrzucić. Wystarczy
przyjechać przed zamknięciem lokalu i odebrać.

3

A CZEGO MARNUJEMY NAJWIĘCEJ?
NIESTETY NAJWIĘCEJ MARNUJEMY
CHLEBA!!!
Mam na niego parę patentów: zeschnięty zetrzeć na tarce
i użyć jako bułki tartej. Albo zetrzeć, podsmażyć z przyprawami na patelni i wysuszyć. Jest to świetne uzupełnienie
do kremowych zup jako posypka lub jako panierka do kotletów mięsnych czy warzywnych. W wersji na słodko, takiej
do deserów – podsmażam go z cynamonem, cukrem waniliowym oraz imbirem.
A tu wspaniały przepis na CHLEB z kaszy białej gryczanej.
Prosty, taki, który zawsze wychodzi. Po prostu pyszny.
Spróbujcie sami.

1
2

400-450 g kaszy białej (niepalonej) gryczanej wsypujemy do pojemnika/słoika i zalewamy zimną wodą
mineralną, tak 2-3 cm ponad kaszę.
Przykrywamy i odstawiamy na dwa dni.

Po 48 godzinach odlewamy nadmiar wody
i miksujemy/blendujemy mokrą kaszę.

4

5

Następnie dodajemy 6 łyżeczek czarnuszki, 1 łyżeczkę
soli i pół szklanki łuskanego słonecznika – mieszamy
to wszystko łyżką.
Ciasto przelewamy do podłużnej formy, posmarowanej
masłem klarowanym i wstawiamy do zimnego piekarnika na 2 godziny, a potem, jak postoi – włączamy piekarnik
na 185 st. C i pieczemy 1,5 godziny!
To wszystko.

Smacznego!
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Kaszotto na jesienne słoty
Tekst: Anna Harton

82

Danie z ryżu nazywane risottem to jeden z najpopularniejszych sposobów przygotowania ryżu we Włoszech. Tradycyjnie przygotowuje się je z białego ryżu z dodatkiem masła lub oliwy, bulionu, wina, cebuli i innych regionalnych specjałów. A kaszotto skąd
pochodzi? Kaszotto to nasza polska odmiana risotta. Kasza i ryż to ta sama grupa produktów zbożowych. Jednak, jeśli do przygotowania dania wybierzemy grubą kaszę, to z całą pewnością powstałe kaszotto będzie bardziej wartościową pod względem
odżywczym potrawą niż risotto przygotowane z białego ryżu. Kasza gryczana w porównaniu do tej samej ilości białego ryżu ma dwa razy więcej białka i błonnika pokarmowego, cztery razy więcej potasu, trzy razy więcej żelaza i wapnia oraz aż dziesięć
razy więcej witaminy B1.
Jak przygotować i gotować kaszę w sposób tradycyjny?
Kasze grube (z wyjątkiem gryczanej) przed przygotowaniem można opłukać. Nie robi się tego zwykle z drobną kaszą bądź kaszą
łamaną. Kaszę można gotować na sypko lub na gęsto. Tę na sypko serwuje się jako dodatek do dań, na przykład zup albo dań
mięsnych. Kasze na gęsto to osobne, samodzielne dania podawane zwykle z mięsem, grzybami bądź jarzynami. Na sypko gotuje
się kasze na parze lub wypieka. Nadają się do tego wszystkie grube kasze. Drobne kasze przed ugotowaniem na sypko zaciera się
jajkiem lub białkiem. Garnek z ugotowaną kaszą można owinąć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na kilka godzin, aby „doszła”. W gotowaniu ważne są też proporcje wody do kaszy.
Jak przygotować kaszotto?
Kaszotto przygotowuje się analogicznie jak risotto. To jednogarnkowe danie, do którego przygotowania potrzebna jest głęboka patelnia, duży garnek lub wok. W pierwszej kolejności krótko podsmaża się na tłuszczu (tu można użyć oliwy lub masła) mięso,
kawałki ryby, pokrojone warzywa czy grzyby, a dopiero potem kaszę. Po jej zeszkleniu, partiami dodaje się bulion, redukuje ogień
i dusi, aż kasza będzie miękka, mieszając od czasu do czasu. Uwaga: jeśli dodasz cały bulion od razu, zamiast kaszotta może wyjść
zwykła zupa z kaszą.
Poniżej przykładowe dania z wybranych kasz, w tym kaszotto, wraz z ich przygotowaniem i wartością odżywczą przeliczoną
na jedną średnią porcję potrawy.

KASZOTTO GRYCZANE Z WARZYWAMI
I PARMEZANEM

Składniki na 4 porcje: 200 g suchej kaszy gryczanej, 4 duże
marchewki, 1 spora cukinia, 1 średniej wielkości bakłażan,
2 ząbki czosnku, 1 cebula, 4 łyżki oliwy z oliwek, 500 ml bulionu warzywnego, 4 łyżki przecieru pomidorowego, 4 łyżki tartego parmezanu, 2 łyżeczki papryki słodkiej, pieprz i sól do smaku
Przygotowanie: W głębokiej patelni lub woku rozgrzać olej
i podsmażyć na niej kawałki cebuli i posiekany czosnek.
Do całości dodać pokrojone w drobne kawałki warzywa (marchew, cukinię i bakłażana) i chwilę je dusić aż trochę zmiękną.
W dalszej kolejności dodać kaszę, wymieszać składniki i smażyć
przez kilka minut, aż ziarenka kaszy się zeszklą. Następnie dodawać partiami gorący wywar, całość doprowadzić do wrzenia,
przykryć patelnię, zredukować ogień i dusić kilkanaście minut, aż
kasza będzie ugotowana. W trakcie gotowania od czasu do czasu mieszać całe danie, dodać przecier pomidorowy i przyprawić
do smaku solą, pieprzem i słodką papryką. Przed zakończeniem
dodać parmezan i wymieszać całość.
Wartość odżywcza na 1 porcję ok. 350 g gotowej potrawy:
Energia 473 kcal; białko ogółem 15 g; tłuszcz ogółem 29 g; cholesterol 11 mg; węglowodany ogółem 46 g, w tym cukry 3,5 g;
błonnik pokarmowy 7,2 g; żelazo 2,8 mg; wapń 250 mg.
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PILAW Z KASZY BULGUR I GRZYBÓW

Składniki na 4 porcje: 1 cebula, 100 g masła, 350 g kaszy bulgur,
850 g bulionu warzywnego, 200 g pieczarek lub grzybów leśnych,
pęczek natki pietruszki, 2 łyżki oliwy z oliwek, 50 g płatków migdałowych, 50 g siekanych orzechów laskowych, sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie: Cebulę drobno posiekać i zeszklić na połowie porcji masła. Dorzucić kaszę i smażyć kilka minut, często mieszając,
a następnie dodać bulion, doprowadzić do wrzenia i zmniejszyć
ogień, całość przykryć, a potem gotować na małym ogniu ok. 15
min., aż kasza wchłonie cały wywar. Oczyszczone grzyby pokroić, a natkę pietruszki posiekać, grzyby i natkę poddusić razem
na osobnej patelni z oliwą, całość doprawić solą i pieprzem
do smaku. Podduszone grzyby z natką dodać do kaszy, wymieszać z powstałym sosem i ponownie gotować. Na koniec dodać
uprażone wcześniej orzechy i migdały oraz resztę masła, całość
wymieszać i przyprawić do smaku.
Wartość odżywcza na 1 porcję ok. 350 g gotowej potrawy:
Energia 640 kcal; białko ogółem 11,5 g; tłuszcz ogółem 11 g;
cholesterol 56 mg; węglowodany ogółem 68 g, w tym cukry 2,1 g;
błonnik pokarmowy 9,1 g; żelazo 3,0 mg; wapń 94 mg.

NA TALERZU
KASZA JAGLANA Z BORÓWKAMI

Składniki na 4 porcje: 250 g suchej kaszy jaglanej, 650 ml
mleka 2%, 200 g borówek, 100 g cukru, 4 łyżki masła, 2 jajka,
1 łyżka skórki pomarańczowej, 1 łyżka tartej bułki, sól do smaku
Przygotowanie: Kaszę ugotować na mleku z 2 łyżkami masła i szczyptą soli. Borówki opłukać, dodać cukier (100 g) i poddusić kilka minut. Kaszę wymieszać z żółtkami utartymi z resztą
cukru, skórką pomarańczową oraz pianą z białek. Formę posmarować masłem i wysypać bułką tartą. Wyłożyć połowę kaszy,
na nią borówki i przykryć resztą kaszy. Polać stopionym masłem
i piec przez 30 min w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Podawać ze śmietanką. Opcjonalnie zamiast borówek można użyć
suszonych śliwek lub jabłek.
Wartość odżywcza na 1 porcję ok. 350 g gotowej potrawy:
Energia 575 kcal; białko ogółem 14 g; tłuszcz ogółem 25 g; cholesterol 149 mg; węglowodany ogółem 76 g, w tym cukry 25, g;
błonnik pokarmowy 3,3 g; żelazo 3,7 mg; wapń 202 mg.

KASZOTTO Z ŁOSOSIEM I JARMUŻEM

Składniki na 4 porcje: 200 g suchej kaszy pęczak, 400 g świeżego łososia, 100 g pomidorków koktajlowych, opakowanie jarmużu 400 g, 4 łyżki oliwy z oliwek, 500 ml bulionu warzywnego,
cytryna, pieprz ziołowy i sól do smaku
Przygotowanie: W głębokiej patelni lub woku rozgrzać olej
i podsmażyć kawałki uprzednio pokrojonego i oczyszczonego łososia. Po kilku minutach dodać pomidorki koktajlowe
i umyty, osuszony jarmuż. Całość chwilę poddusić, dodać
kaszę i wymieszać składniki. Potem smażyć przez kilka minut,
aż ziarenka kaszy będą szkliste. W dalszej kolejności, mieszając, wlewać partiami gorący bulion i doprowadzić całość
do wrzenia, następnie przykryć patelnię, zmniejszyć płomień
i gotować, od czasu do czasu mieszając, przez kilkanaście
minut, aż kasza będzie miękka. Całość potrawy na etapie przygotowania doprawić solą i cytryną do smaku, na koniec dodać
pieprz i wymieszać całe danie.
Wartość odżywcza na 1 porcję ok. 350 g gotowej potrawy:
Energia 480 kcal; białko ogółem 25 g; tłuszcz ogółem 27 g;
cholesterol 63 mg; węglowodany ogółem 40 g, w tym cukry
1,2 g; błonnik pokarmowy 6,1 g; żelazo 3,5 mg; wapń 164 mg.
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NA TALERZU

Zapanuj nad jelitami

Tekst: Katarzyna Błażejewska-Stuhr
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Kontrola wypróżnień jest jednym z głównych
zagadnień istotnych dla psychiki chorych,
ale nie tylko – jest także czysto praktycznym
zagadnieniem natury fizycznej.
Doświadczenie pokazuje, że teoria dietetyczna często stoi w sprzeczności z praktyką.
Dlatego zachęcam wszystkich do prowadzenia dzienniczka spożywanych pokarmów,
który ułatwi prowadzenie obserwacji. O ile
u jednych osób zjedzenie pojedynczej śliwki tak przyspiesza perystaltykę jelit, że wypróżniają się prawie natychmiast, o tyle inne
mogą zjeść takich śliwek nawet 200g bez żadnych skutków.
Jak pokazują badania, wielu stomików intuicyjnie bądź za radą lekarzy wyklucza z diety
produkty mleczne, rośliny wzdymające (takie
jak kalafior, cebula, kapusta) oraz suche
rośliny strączkowe – co nie zawsze w ich
przypadku jest niezbędne. Warto po pierwsze obserwować swój organizm, po drugie
zadbać o odpowiednią mikrobiotę jelit,
dzięki czemu uzyskamy wewnętrzne wsparcie procesów trawiennych. W przypadku pacjentów z wyłonioną stomią jest szczególnie
istotne, aby nie eliminować z diety produktów bez wyraźnej konieczności, ponieważ
może to doprowadzić do niedoborów składników odżywczych.
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ZADBAĆ O MIKROBIOTĘ MOŻEMY:
• jedząc regularnie produkty zawierające bakterie kwasu mlekowego,
a więc kiszonki, mleczne napoje fermentowane, a więc jogurty czy
kefiry (dostępne są również wegańskie z mleka owsianego, sojowego bądź ryżowego), pieczywo na zakwasie, napoje z bakteriami,
takie jak sok z kiszonych buraków czy kombucza, lub opcjonalnie
spożywając probiotyki dostępne w aptece, przy czym zawarte w nich
bakterie najsłabiej zagnieżdżają się w naszych jelitach;
• stosując urozmaiconą dietę z błonnikiem, warzywami, pełnoziarnistymi produktami zbożowymi;
• pijąc dużo wody;
• unikając cukru.
Cukier powoduje fermentację, przyczynia się do wzdęć i zubaża florę
jelitową, dlatego warto ograniczać jego spożycie.
Pacjenci z kolostomią (ale nie tylko oni, także wszystkie osoby z ciągłością przewodu pokarmowego) mogą wyćwiczyć nawyk regularnych
wypróżnień. Uzyskanie tej regularności zależy od prawidłowej diety,
spokoju i wprowadzenia w życie rutyny. Aby to ułatwić, osoby z kolostomią mogą dokonywać irygacji (oczyszczania jelita grubego za pomocą
wlewu wodnego). Szkolenie w zakresie wykonywania irygacji odbywa się najczęściej po upływie miesiąca od zabiegu w czasie kolejnych
spotkań w poradni dla stomików. Osoby, które wyćwiczyły nawyk wypróżniania, powinny zmniejszyć częstotliwość irygacji i przeprowadzać
ją co 2-3 dni, a po jakimś czasie w ogóle z niej zrezygnować, dbając
jedynie o swój rytm dobowy.

NA TALERZU
Można wprowadzić regularny rytm dobowy, znajdując o określonej porze
spokojną chwilę dla siebie na wizytę w toalecie. Oczywiście w przypadku zaparć lub biegunek należy dietą wpłynąć na uregulowanie wypróżnień.
U osób z ileostomią nie ma możliwości wykonywania irygacji a częstotliwość wypróżnień niestety jest znacznie bardziej ograniczona.
Poniżej przedstawiam przybliżony czas, który potrzebują różne pokarmy
na przejście z żołądka do jelit, ale ponownie zachęcam i podkreślam wagę
notowania i obserwacji swojego metabolizmu. Czas pasażu jelitowego jest
osobniczo zmienny, a pacjenci mają stomię wyłonioną na różnych odcinkach
jelita, więc należy nauczyć się siebie.

CZAS POZOSTAWANIA POKARMÓW W ŻOŁĄDKU
Mniej niż 2 godziny – 200 ml płynów:
woda gazowana i niegazowana,
kawa czarna bez cukru,
kakao,
piwo,
wino,
rosół bez mięsa,
mleko,
2 jajka na miękko.

W przypadku pojawiających się biegunek i zbyt
częstych wypróżnień warto pamiętać o kilku produktach, które mogą nam pomóc (można je
również spożyć przed sytuacją, w której chcemy
uniknąć wypróżnień). Są to m.in. gorzka herbata, napar z suszonych czarnych jagód, białe
pieczywo i sucharki (przy czym podkreślam, że
odżywczo są one niewskazane, dlatego jedzmy
je wyłącznie w razie konieczności), potrawy
mączne, takie jak kluski czy pierogi, czekolada,
kakao na wodzie, banany, biały ryż i ziemniaki.
Aby uniknąć nadmiernego oddawania gazów,
warto wzbogacić dietę o: szpinak, sałatę, natkę
pietruszki, borówki i jagody oraz żurawinę i sok
z nich, a także jogurty naturalne, ale tylko u osób
tolerujących laktozę. ■

2-3 godziny:
500 ml mleka gotowanego,
500 ml piwa,
200 ml kawy ze śmietanką,
200 g ryby gotowanej,
150 g kalafiora gotowanego,
150 g smażonych ziemniaków,
150 ml kompotu wiśniowego,
2 jajka na twardo lub w formie jajecznicy,
100 g kiełbasy wołowej,
70 g chleba pszennego,
70 g sucharów.
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3-4 godziny:
250 g kurczaka gotowanego,
200 g ryby wędzonej,
160 g szynki surowej lub gotowanej,
150 g chleba razowego lub pszennego,
150 g sałatki ziemniaczanej,
150 g ryżu gotowanego,
150 g szpinaku gotowanego,
150 g jabłek,
100 g pieczeni cielęcej,
100 g befsztyku tatarskiego,
100 g pieczeni z polędwicy.
4-5 godzin:
280 g kaczki pieczonej,
50 g filetu wołowego pieczonego,
50 g befsztyku smażonego,
50 g gęsi pieczonej,
200 g śledzi w occie,
100 g mięsa wędzonego.
5-6 godzin:
200 g mięsa wieprzowego (schab, pieczeń).
7-8 godzin:
200 g tłuszczu (słonina, boczek).
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DOBRE RADY

Terapia w rajskim
ogrodzie
Tekst i zdjęcia : Iwonna Widzyńska-Gołacka
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Jest raniusieńko. Dopiero wzeszło słońce. Zza ażurowej ściany
sąsiedniego budyneczku słychać cichutkie komendy nauczyciela jogi. Siedzę w fotelu i cieszę się z prawie chłodnego poranka,
morza zieleni – i przepięknych kwiatów wokół mojego domku.
Zacieniony taras zachęca do relaksu i odpoczynku. Przepiękny
ogród w całym Centrum powstał według planu ogrodnika artysty. Pełno tu palm kokosowych, na których właśnie dojrzewają
orzechy, drzew mango i innych drzew owocowych. Rosną tu bananowce i krzewy ozdobne. I wszędzie bujna, oszalała zieleń.
Zaraz zacznie się upał. Ale nie powinnam się dziwić, w końcu jestem na południu Indii w Kerali w Somatheeram Ayurvedic Hospital & Yoga Center. Przyjechałam po wzmocnienie
i oczyszczenie ciała i ducha. I z ciekawości.
Ścieżką wśród palm oraz kwitnącego, cudownie pachnącego jaśminu idę do restauracji. Muszę uważać, bo drzewo mango rosnące przy ścieżce zaczepia mnie owocami. Na szczęście
są jeszcze niedojrzałe, bo skusiłyby mnie niezawodnie. Na miejscu, w restauracji czeka na mnie wiele egzotycznych potraw.
To zdumiewające, ale nakładając sobie po odrobinie cudownie
pachnących i dziwnie wyglądających dań, zapełniam talerz z górką. Choć jestem zdecydowaną zwolenniczką dobrze
przyrządzonego mięsa, te wegetariańskie, a nawet wegańskie
potrawy bardzo mi smakują, czuję się po nich najedzona i wcale
nie brakuje mi mięsa.

PRZYJAZD DO OŚRODKA

Jestem przecież – muszę to sobie co jakiś czas powtarzać,
bo dla mnie brzmi to niezwykle egzotycznie – w Indiach, w Kerali w ajurwedyjskim ośrodku zdrowia i profilaktyki.
Wyglądam przez okno w restauracji i przypominam sobie…
Przyleciałyśmy z koleżanką w środku nocy bardzo, ale
to bardzo zmęczone, a kierowca z ośrodka przywiózł nas
do Somatheeram Ayurvedic Hospital & Yoga Center.
W recepcji powitano nas naszyjnikami z żywych pachnących
kwiatków i świeżo otwartymi orzechami kokosowymi. Później
dowiedziałam się, że to, co pije się ze świeżego kokosa, to wcale
nie jest mleczko kokosowe, tylko woda kokosowa. Mleczko powstaje dopiero ze zmiksowanej zawartości całego orzecha,
czyli wody i miąższu.
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To jest rajski ogród, przemyślany w każdym szczególe.
Każda ścieżka i dróżka otoczona jest cudnymi roślinami.

W każdym razie, umęczone podróżą, zostałyśmy przeprowadzone wąziutkimi ścieżkami przez ciemny ogród do pięknego,
maleńkiego domku, i natychmiast padłyśmy na łóżka pod
moskitierą.

DIAGNOSTYKA

Po szybkim śniadaniu – ach, co wybrać z tego bardzo długiego,
egzotycznego stołu, z termosów z bardzo dziwnymi informacjami (vata, pitta, kapha), zwanego nie wiadomo dlaczego szwedzkim – zostałyśmy skierowane do jednego z gabinetów lekarskich.
I na początek poproszono o wypełnienie ankiety z kilkudziesięcioma pytaniami. Wszystko oczywiście odbywało się po angielsku i bez znajomości tego języka mógłby być duży kłopot.
Są oczywiście ankiety po niemiecku, rosyjsku i włosku, czyli w językach najczęściej przyjeżdżających tu gości. Jest także
tłumaczka dla gości nie znających angielskiego, a mówiących
w którymś z wymienionych wyżej języków.
Dodatkowo lekarka, a właściwie dwie lekarki, ponieważ
w gabinecie były zwykle obie, pytały o dolegliwości, choroby,
systematycznie przyjmowane leki, kłopoty z samopoczuciem,
a także: jak śpię, czy mam regularne wypróżnienia, czy piję
dużo wody, co jeszcze piję, i tak dalej… Przejrzały także moją
ankietę i na tej podstawie oceniły moją doszę (to mniej więcej
znaczy konstytucję psycho-fizyczno-duchową). Jestem kaphą
z niewielkim dodatkiem pitty. Oznacza to, że w restauracji powinnam wybierać potrawy oznaczone tymi nazwami. Również
przygotowane do picia ziołowe herbatki opatrzone są napisami informującymi dla jakiej doszy są przeznaczone.
Najczęściej – jako osoba zdyscyplinowana – piłam herbatki przeznaczone dla kaphy, ale nie byłabym sobą, gdybym nie
spróbowała tych pozostałych. Moja herbatka jest gorąca (tak jak
pozostałe), a przy tym mocno przyprawowa, pachnie i smakuje
ziołami. Herbatka dla pitty jest delikatna, słodka, bo z odrobiną
miodu, i trochę jakby kwiatowa, a dla vaty –ziołowa w smaku,
ale już nie słodka.

ZASADY ZDROWOTNE

Harmonia i równowaga w każdej z doszy jest najważniejszym
warunkiem zarówno zachowania, jak i powrotu do zdrowia.
Złe zachowanie, nieżyczliwe myślenie, brak ćwiczeń fizycznych i złe nawyki żywieniowe, zakłócają harmonię i prowadzą

DOBRE RADY

Soki owocowe są również opisane z przeznaczeniem dla
każdej doszy: kapha, pita i vata.

W drodze do restauracji pozdrawiało
mnie drzewo mango pełne owoców.
Niestety jeszcze niedojrzałych...

Z tego dyskretnie schowanego
urządzenia czerpie się wodę do picia.
A przy tej temperaturze i terapii stale
chce sie pić. Czysta woda cudownie
oczyszcza i nawilża organizm.

do chorób. Powrót do prawidłowego, właściwego dla każdej
doszy trybu życia, jest pierwszym i najważniejszym warunkiem
powrotu do zdrowia.
Dlatego w Centrum Ayurveda w Kerali dużą wagę przykłada się do diety, ćwiczeń fizycznych i medytacji.
To brak harmonii i równowagi w życiu człowieka, zachwianie
proporcji między tymi częściami życia prowadzi do choroby.
I to zarówno ciała jak i duszy.

DIETA

To bardzo ważny czynnik w terapii ajurwedyjskiej. Codziennie,
od lat w Ośrodku Somatheeram w Kerali w Indiach w restauracji przygotowuje się menu zgodnie z zasadami zaczerpniętymi ze starych przepisów tej medycyny. Menu zostało wybrane
przez lekarzy spośród blisko 1500 przepisów. Kucharze serwują 259 potraw przeznaczonych dla każdej z poszczególnych
doszy, a także te, które są przeznaczone dla wszystkich doszy.
Oczywiście codziennie nie podaje się wszystkich wybranych
potraw, ale rozmaitość tych serwowanych powoduje, ze stale
można znaleźć nową.
Opisywanie oryginalnego smaku potraw, z jakimi nie zetknęłam
się nigdy wcześniej, jest chyba zbyt trudne. Muszę tylko dodać, że choć lubię mięso, w ośrodku Somatheeram absolutnie
nie zwróciłam na nie uwagi. Bo w restauracji zawsze na lunch
była wspaniale przyrządzona ryba albo potrawa z kurczaka.
Ale tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza. Chcesz „ominąć”
pewne zasady czy polecenia, to możesz, nikt nie powie złego słowa.
Ale wracając do potraw… Generalnie są to warzywa, ryż,
ciecierzyca, groch, cebula, czosnek, imbir i wiele innych, których nie znałam, i oczywiście mnóstwo ziół. Bo bardzo wiele
znanych u nas przypraw w postaci suszonej, rośnie tutaj i można je obejrzeć w ogrodzie tuż obok szpitala ajurwedyjskiego.
Każda roślina oznaczona jest łacińską i angielską nazwą.
Najbardziej smakowały mi drobno pokrojone pieczarki, kalafior,
groch i inne nieznane pychotki zanurzone w cieście ryżowym
i upieczone w oleju słonecznikowym. Zapisałam nawet-– pytając szefa kuchni – przepisy, ale doszłam do wniosku, że niestety
nie mam zdolności do opisywania składników i przygotowywania potraw. Pamiętam tylko, że zawsze dodaje się dużo ziół,
podsmaża w woku cebulkę i czosnek oraz paprykę świeżą
i suszoną, słodką i ostrą, i dopiero potem dodaje zasadniczy
i główny składnik potrawy.

Raniutko, we mgle, słychać tylko głos nauczyciela jogi...

ZABIEGI I TERAPIE

Ajurweda to starożytna, licząca ponad 5 000 lat, nauka o życiu. Ajur znaczy życie, a weda to nauka lub wiedza. Mówi ona,
co jest właściwe, a co nie. Najważniejsze jest dobre bycie
każdego, prowadzące do zdrowego, szczęśliwego, wygodnego życia. Jej efektem jest także fizyczne, psychiczne i socjalne
życie. Ajurweda także uczy, że lepiej zapobiegać niż leczyć.
Z pięciu podstawowych elementów: ziemi, wody, ognia,
powietrza i eteru składa się również ludzkie ciało. A przewaga któregoś z elementów decyduje o konstytucji danej osoby. Są to vata, pitta i kapha. To przynależność do któregoś
z tych typów (zwanego dosza) mówi o biologicznej budowie,
psychice, fizjologicznych funkcjach ciała. Nieprzestrzeganie
odpowiedniego dla swojego typu trybu życia ma niekorzystny
wpływ na ciało, umysł i świadomość.
Aby stwierdzić, do którego z typów należymy, trzeba wypełnić odpowiednią ankietę. (Pytania po polsku, można znaleźć
w internecie).
Zabiegi, jakie wyznaczają mi lekarki, to codzienne lub co drugi dzień zmieniające się zestawy rozmaitych masaży ciała,
głowy, twarzy, stóp, oklepywań, namaszczań, pilingów, polewań, muskań. Są wykonywane ciepłymi ziołowymi olejkami,
gorącymi polewaniami olejem, pachnącą wodą, mlekiem, itd.
Każdy z tych zabiegów w połączeniu z kolejnymi robią dwie
terapeutki, które działają równocześnie jak swoje lustrzane
odbicia. Moja terapia trwa codziennie dwie albo nawet dwie
i pól godziny…

JOGA I MEDYTACJA

Joga to wiedza. Tak twierdzą mistrzowie. To praktyczna,
metodyczna i systematyczna dyscyplina lub zestaw technik,
które pomagają zrozumieć swoją prawdziwą naturę. To nie jest
żadna część procesu religijnego, to jest eksperymentalna wiedza na temat poznawania siebie.
Współczesne życie niesie wiele stresu. Tymczasem joga i medytacja są bardzo skutecznymi sposobami zarządzania stresem, zachowania zdrowia i profilaktyki.
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Każdą pacjentką zajmuja się dwie terapeutki. Tutaj moje: Usza i Raki.
Uczą się swojego zawodu przez rok. Połowę czasu uczą się teorii,
a przez drugą połowę mają praktyki.

Nauczyciel prowadzi ćwiczenia i zawsze prosi, aby uczniowie
nie zajmowali się porównywaniem swojej sprawności fizycznej
ze sprawnością innych uczniów. Każdy powinien starać się
wykonywać jak najdokładniej ćwiczenia, a poczatkującym
nauczyciel pomaga robić to prawidłowo.
Medytacja natomiast to podążanie za słowami nauczyciela.
To on poleca zamknięcie oczu i prowadzi w świat piękna,
spokoju i harmonii. Nie jest to łatwe, bo myśli stale uciekają
z tej drogi, ale nawet wtedy po zakończeniu ćwiczenia czuje
się spokój i relaks.

PACJENCI
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Centrum działa w Kerali w Indiach od 1994 roku, a jego działalność zaczynała się od niewielkiego ośrodka i w ciągu lat
rozkwitła. Przez ostatnie 10 lat zdobywało tytuł najlepszego centrum ajurwedyjskiego w Indiach.
Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. Ja spotkałam i rozmawiałam z pacjentami z Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Rosji,
Włoch, Madagaskaru, Mauritiusa, Portugalii, Kazachstanu,
Arabii Saudyjskiej…
Przyjeżdżają tu z rozmaitymi chorobami. Lekarze mówią, że są
tu osoby skarżące się na choroby ciała i duszy.
Ostatnio, mówi jedna z lekarek, opracowaliśmy program
wspierający zatrzymywanie rozwoju choroby Parkinsona, a także po zakończeniu leczenia tradycyjnego wspieramy powrót
do zdrowia osób z chorobą nowotworową.

LEKARZE W OŚRODKU SOMATHEERAM

Po ukończeniu medycyny akademickiej każdy z lekarzy
przez trzy lata zdobywa specjalizację z ajurwedy.
Studiując wypełnioną ankietę i przeprowadzając rozmowę
z pacjentem, obserwując go i analizując jego cechy, np. kolor
skóry, włosów, oczu, zachowanie, kondycję ciała, badając
i mierząc puls oraz ciśnienie, a także zadając dodatkowe
pytania, mogą stwierdzić zachwianie równowagi i harmonii.
Na podstawie tych wszystkich czynników lekarz wyznacza terapię składającą się z wielu zbiegów.

PACJENCI

Znajomość angielskiego, a także rosyjskiego daje mi możliwość porozmawiania prawie z każdym z pacjentów. Wszyscy są
bardzo życzliwie nastawieni, uśmiechają się do obsługi i siebie
nawzajem. Chętnie rozmawiają, gdy się do nich odezwać.
Jestem ciekawa, z jakimi problemami tutaj przyjechali i oczywiście skąd.
Niektórzy mówią o swoich dolegliwościach już przy pierwszej
rozmowie, inni wolą ten temat przemilczeć.
Larissa (52 lata) z Moskwy
Przyjechaliśmy całą grupą – trzy małżeństwa. Jest mój mąż,
moja córka z mężem, jego brat z żoną. Bardzo się cieszę,
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że zrzuciłam trzy kilogramy, ale nie to jest najważniejsze!
Bardzo zmniejszył mi się brzuch, przestał dolegać kręgosłup
i teraz – po prawie 10 latach mogę pochylić się i sama zasznurować sobie buty. Która kobieta wybiera nie najładniejsze
modele obuwia, ale tylko takie, które można włożyć bez pomagania sobie rękami! Cieszę się także, bo zmniejszył mi się
refluks, pojawił się tylko raz, kiedy mąż namówił mnie na złamanie wyznaczonej diety i najadłam się papai… Ale złamałam
się, bo tu są takie owoce, które wprawdzie znam, ale tutaj
dojrzewają i dużo lepiej smakują.
Michael (39 lat) z Wiednia
Mam bardzo stresującą pracę, jestem szefem dużego zespołu bardzo zdolnych i kreatywnych ludzi. Zarządzanie nimi nie jest
łatwe. Czułem się jak mocno zwinięta sprężyna, która w każdej
chwili może się rozkręcić i wystrzelić. I wtedy kolega polecił
mi to miejsce. Był tu wcześniej i zachwycił się warunkami, pięknym otoczeniem, troskliwością i opieką personelu. No i nie
da się ukryć, mam też kilka drobnych dolegliwości, ale o tym
wypada mówić tylko z lekarzem..
Dorothea (46 lat) ze Szwajcarii
Nie jestem na nic chora, przyjechałam profilaktycznie. Choć
nie do końca jest to prawda… Niedawno zmarł mój mąż
i prawie straciłam chęć do życia. Przed poznaniem Jana długo byłam sama, a pobraliśmy się po długiej znajomości. Kiedy
już przywykłam do życia we dwoje, on zmarł. Mój szef wynalazł
w internecie ten ośrodek i namówił mnie na przyjazd. Jestem
tu tydzień i dopiero zaczęłam dostrzegać, że wokół jest tak
pięknie: zielono, pełno kwiatów. Będę tu jeszcze dwa tygodnie
i może pogodzę się z życiem…
Mam dwie terapie dziennie. Rano o ósmej przez godzinkę
moje terapeutki leciutko mnie masują i polewają ciepłą wodą
różaną i ciepłym olejem pachnącym ziołami. Najbardziej lubię
polewanie głowy. Czuję, jakby ta pachnąca woda i olejki wymywały ze mnie smutek i żal. Ale to uczucie pojawiło się chyba dopiero po dwóch dniach, bo wcześniej to polewanie głowy
mnie złościło, wydawało się głupie. Nie tak wyobrażałam sobie
moje leczenie. Ale cieszyłam się, że nie zrezygnowałam, bo lekarka miała rację i terapia zaczęła działać. Po południu mam
trochę mocniejsze zabiegi. Silniejszy masaż ciała i dłuższy
masaż głowy.
Jestem tu po raz pierwszy. Dokucza mi gorąco i wilgotność.
Lekarka zaleciła mi picie dużej ilości wody, a ja nie znoszę jej
smaku. Poprosiłam menadżera restauracji i dostałam zieloną
herbatkę ziołową w termosie, którą obiecali mi dostarczać
na każde życzenie. Jest zgodna z moja konstytucją. Pracuję
w programie badawczym dotyczącym wpływu ekonomii na religię w Szwajcarii, Rumunii i Rosji.

PODSUMOWANIE

Przez 14 dni moje ciało było poddawane serii zabiegów składających się na terapię. Joga i medytacja harmonizowały moją
psychikę.
Wybieram się tam za rok. Podszkolę tylko swój angielski,
zwłaszcza w terminologii zdrowotnej. ■

Każda lekarka ukończyła studia medyczne akademickie i trzyletnią specjalizację z ajurwedy. Moja lekarka codziennie robiła
krótki wywiad, badała ciśnienie i puls.
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Dyskretnik

1

2

Tekst: Diana Pieniążek

4

Czy zdarzyło Wam się przez przypadek wyrzucić z torebki lub
plecaka coś, czego wcale nie mieliście ochoty pokazywać innym? Nie zawsze mamy ochotę na pytania typu: „a co to jest?”.
Czasami pewne rzeczy wolimy zachować w tajemnicy. Dziś
pokażę wam, jak uszyć dyskretnik, aby to, co ma nie zostać
przez oczy wścibskich zobaczone, takie pozostało. W dyskretniku tym możemy trzymać woreczki stomijne, podpaski, tampony,
kubeczek menstruacyjny czy co tylko chcemy. Dyskretnik jest
mały, kolorowy, można go uszyć z różnych tkanin, może więc być
męski, damski lub dziecięcy i nawet położony na wierzchu ukryje
wszystko to, co w nim ukryć chcemy.

6

Do uszycia dyskretnika potrzebujemy (1)
ꙮꙮ Dwóch kawałków bawełny o wielkości 12 x 32 cm, jedna tkanina
będzie zewnętrzna, a druga będzie służyła jako podszewka.
ꙮꙮ Taśmy suwakowej o długości 12cm i suwadła.
ꙮꙮ Lamówki.
ꙮꙮ Maszyny do szycia lub igły i nici.
ꙮꙮ Przydać nam się mogą również szpileczki, linijka i nożyczki.

8

Gdy mamy już wszystko, zaczynamy:
1. Taśmę suwakową przykładamy do prawej strony (krótszego boku) tkaniny zewnętrznej; możemy przypiąć ją szpilkami, by
było nam wygodniej. (2)
2. Następnie przykładamy podszewkę (prawa strona podszewki do prawej strony tkaniny zewnętrznej, tak aby taśma suwakowa pozostała w środku). Przeszywamy bok. (3)
3. Gdy już przeszyjemy tę część, zabieramy się za drugą stronę
tkaniny (też krótszy bok). Przykładamy prawą stronę tkaniny zewnętrznej do wierzchu taśmy suwakowej i przypinamy szpilkami.
(4)
4. Z drugiej strony przypinamy szpilkami naszą podszewkę. Jak
widzimy, tworzą nam się jakby 2 kieszenie. Przyszywamy. (5)
5. Rozdzielamy taśmę suwakową. (6)
6. Przewijamy na prawą stronę. Po przewinięciu z obu stron
powinniśmy mieć prawe strony tkanin. Przeszywamy przy taśmie
suwakowej po obu stronach, dzięki czemu nasz suwak będzie
dobrze działał i się nie wcinał. (7)
7. Nakładamy suwadło. (8)
8. Układamy naszą tkaninę, tak by suwak znajdował się na górze
na środku. Boki zawijamy 1cm do środka, tworząc zakładkę.
Przypinamy szpilkami. (9)
9. Zszywamy boki, a nadmiar tkaniny lub suwaka obcinamy. (10)
10. Przyszywamy po obu stronach lamówkę, pamiętając, by zaczynając i kończąc zawinąć jej brzeg. (11)
11. Cieszymy się dyskretnikiem, jeśli mamy ochotę
możemy do suwadła przywiązać tasiemki. (12)
Prawda, że proste? A gdy taki dyskretnik
przez przypadek nam wypadnie, to nic. Jest tak ładny, że spokojnie może leżeć na wierzchu, a co kryje
w środku, niech pozostanie tajemnicą właściciela. ■
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FLORYSTYKA

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Walczak
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Dary
je sie n i

Jesień przynosi nam piękne kolory, barwne kwiaty, kolorowe
owoce i warzywa. Wszystkie te dary możemy wykorzystać
do naszych domowych dekoracji.

Jeśli w naszym ogródku jest inna ziemia, można samodzielnie
przygotować podłoże, podsypując kwaśny torf wymieszany
z ziemią ogrodową.

Zwykła dynia opleciona pędami winobluszczu z dodatkiem
na przykład owoców jarzębiny będzie ciekawą aranżacją. Do tego możemy dodać lampion lub po prostu świeczkę w szkle
i zrobi mam się iście jesienny nastrój. Możemy też poszukać
butelek o ciekawym kształcie, ważne by były z przezroczystego szkła, tak by owoce były widoczne. Poza jarzębiną dobrze
będą też wyglądać żołędzie, kasztany lub owoce ognika.
Jarzębina, jej gałęzie z owocami są piękne same w sobie, ale
mogą też stać się dodatkiem na przykład do astrów. Liście
jarzębiny możemy usunąć od razu lub po kilku dniach, kiedy
wyschną i staną się mało atrakcyjne.
Jednym z piękniejszych połączeń natury – lasu, pól, kwiatów –
jest dekoracja mieczyka z szarłatem ustawiona w kance lub
osłonce na mchu, w otoczeniu pięknych białych dyń. Wystarczy tylko włożyć kwiaty do wazonu – nie potrzebujesz do tego żadnych wielkich zdolności manualnych – a efekt będzie
niesamowity.

W jaki sposób sadzić
Wrzosy mają płytki system korzeniowy, ok. 15 cm.  Dla osiągnięcia pięknego efektu i wydobycia barwy, należy sadzić
wrzosy w grupach. Kiedy sadzimy rośliny w ogródku, pamiętajmy, aby pomiędzy nimi pozostawić odstępy, tak by mogły
się rozrastać (8–14 sztuk na metr kwadratowy). Wrzosy można obsypać korą, co pomaga utrzymywać wilgoć.

Jeśli nie jesteś zwolennikiem koloru czerwonego, udekoruj
dom wrzosami.
Wrzosy i wrzośce królują jesienią. Ich efektowne kwitnienie
i różnorodność barw sprawiają, iż często wybieramy je do naszego ogródka lub na balkon. Najwspanialszy efekt osiągamy
wówczas, gdy rosną w grupach oraz w połączeniu z innymi roślinami ozdobnymi.
Cieszą oko wieloma barwami: zielenią, bielą i różnymi odcieniami różu i fioletu.
Jeśli nie chcesz zasuszyć wrzosów, pamiętaj, aby utrzymywać
ziemię w doniczce wilgotną. Wrzosy bardzo szybko usychają.
Wrzosy bardzo dobrze wyglądają w doniczkach typu wazy – wysokie smukłe naczynia dodają im elegancji. Dobrym
wyborem będą tez wszelkiego rodzaju kosze, słoiki lub nawet
puszki.
Jeśli wybieracie wrzosy jako roślinę do ogródka, to poniżej
znajdziecie kilka przydatnych informacji
Wrzosy i wrzośce – uprawa, co trzeba wiedzieć
Wrzosy i wrzośce nie są wymagającymi roślinami. Najlepiej
sadzić je w miejscach słonecznych, choć w półcieniu również
sobie poradzą. Bardzo ważne jest, aby ziemia była kwaśna.

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (17) / 2019

Pielęgnacja i nawożenie
Wrzosy są dość wrażliwe na grzyby i pleśń, dlatego należy
podlewać je dość obficie, ale rzadko. Do istotnych zabiegów pielęgnacyjnych zalicza się okrywanie roślin na zimę
i przycinanie ich na wiosnę (obcinamy wszystkie pędy tuż pod
zasuszonym kwiatostanem). W okresie wiosennym powinno się
zasilić roślinę nawozami o spowolnionym działaniu (granulat).
W sezonie kwitnienia można również zastosować nawóz płynny z mikroelementami.
Zapraszamy po więcej jesiennych
inspiracji do naszej stacjonarnej
kwiaciarni w Centrum Handlowym
Janki lub na naszą stronę na FB.
Życzę wielu pięknych, nostalgicznych
wieczorów tej jesieni...

DOBRE RADY
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Niezwykła sztuka
nie tylko w muzeum
Tekst i zdjęcia: Renata Greń
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DROBNE RADOŚCI
Tegoroczne lato na
długo pozostanie
w mojej pamięci. I tak
jak w przypadku prac
Egona Schiele (PPŻ Nr
2 (16) 2019), malarstwo
Bianki-Beaty Kotoro i Zuz
anny Szary postanowiłam „zaprosić” do mojeg
o domu.
Dzieła największych art
ystów, takich jak: Gusta
v
Klimt (prekursor moder
nizmu i secesji), Vincen
t
van Gogh (najwybitniejs
zy w historii postmoder
nista), Alfons Mucha (jed
en z najznakomitszych
przedstawicieli secesji
), czy Pierre-Auguste
Renoir (twórca epoki imp
resjonizmu), można podziwiać nie tylko w muzea
ch. Zostały przeniesione
na przedmioty codzien
nego uży tku, np.: kub
ki,
wazony i zegarki. Motyw
Pocałunku, Parasolek
czy Słoneczników na sta
łe wszedł do kolekcji pro
jek tantów biżuterii. Wspan
iały hiszpański reżyser
Pedro Almodovar doc zek
ał się kolekcji filiżanek
i talerzyków ozdobiony
ch reprodukcjami plakatów swoich filmów. Dzieła
tych i innych wybitnych
art ystów przedstawian
e są na szlachetnych
jedwabiach, delikatnej
porcelanie, osadzane
w srebrze i złocie.
W dzisiejszych czasac
h sztuka dostępna jest
dla każdego, jest blisko
nas. Wszyscy mogą kor zystać z przywileju obcow
ania z nią i to na każdym
kroku.
Ostatnia wizyta w gal
erii zmobilizowała mnie
do działania. Postanow
iłam stworzyć własną kolekcję przedmiotów cod
ziennego uży tku z obrazami, które są mi bliskie
, ponieważ są estetyczn
e
i po prostu emanują poz
yty wną energią.
Nie zrobiłam tego sam
a. Znalazłam pracownię
,
której powierzyłam to zad
anie. Wc ześniej wybrałam kubki. Wybór nie był
łatw y – było wiele wzorów
,
kolorów i rozmiarów. Pos
tawiłam na te z czarnym
uszkiem i delikatnym
paseczkiem na brzegu
.
Wybrałam model, który
można myć w zmywarce
.
Oc zekiwałam w napięc
iu na finał. Wszystko po
szło po mojej myśli i ma
m niezwykłe nac zynia!!!
Kawa czy herbata z tak
iej zastaw y będzie smako
wała wybornie. Nie pop
rzestałam na tym i inte
resujące mnie motyw y prz
eniosłam tak że na inne
przedmioty, m.in. płócie
nne ekologiczne torby,
które wykorzystam do now
ych wyzwań.
Teraz pracami obu pań
, których obrazy tak mn
ie
zachw ycił y, mogę cieszy
ć się w trakcie codzien
nych zajęć.
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Nie bójmy się przenosić
swoich prac i prac bliskich
nam osób na przedmioty
, z których kor zystamy
na co dzień. Jest to prz
yjemność w zasięgu naszych możliwości!
Wam też życ zę własny
ch poszukiwań i odkryć
.
Może w swoim najbliższy
m otoczeniu zobaczycie
wzory lub motyw y, które
zainspirują, i znajdziecie
w nich prawdziwą poezję.
Może zechcecie dać im
drugie życie. Tego wam
życ zę, bo to są drobne
radości życia.
Dziękuję paniom Kotoro
i Szary za udzielenie
mi zgody na wykorzyst
anie ich obrazów i grafik,
a Państwu też nieśmiało
przypominam, abyście
o takiej zgodzie pamięta
li, kor zystając z czyjejś
art yst ycznej pracy. ■
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Leczyłam się
w Indiach
Tekst i zdjęcie : Iwonna Widzyńska-Gołacka

Cudowny urlop połączony z profilaktyką zdrowotną
w Kerali w Indiach przerwał mi problem natury medycznej.
To może śmieszne, ale ogłuchłam na prawe ucho. Początkowo pomagało jego drapanie, próby ziewania, jak po locie
samolotem, aż w końcu ogłuchłam na dobre.
Nic mnie nie bolało, więc z początku nieszczególnie się martwiłam. Jednak strasznie irytowało mnie to, że wszyscy jakby
się uwzięli i zamiast normalnie mówić, szepczą z prawej strony mojej głowy i ja, nic nie słysząc, powtarzam: „nie słyszę,
mów głośniej!”. Ponieważ w ośrodku, w którym byłam, mieliśmy
opiekę medyczną, poszłam do swojej lekarki, prosząc o pomoc. Obejrzała moje ucho starannie, wykręciła je we wszystkie
strony, pokiwała głową i powiedziała: „No, nic tu nie widzę!”.
Moje ucho zaczęła oglądać druga lekarka, pociągnęła za nie,
potarmosiła, ale ja nadal nic nie słyszałam…
Poleciły mi zakropić – przyniesiony przez terapeutkę – olejek
do ucha, ale to również nie pomogło i usłyszałam przerażające
zalecenie: „Powinna pani udać się do szpitala, bo my nie możemy wykonywać żadnych zabiegów”.
Staram się unikać szpitali w Polsce, a w Indiach…?! Już przed
oczami miałam straszną wizję, zbudowaną na podstawie filmów o, nazwijmy to, nieporządku w tym kraju. Ale nie miałam
wyjścia, do powrotu do kraju zostało mi jeszcze kilka dni. Nie
mogłam czekać, zwłaszcza że jakiekolwiek kłopoty z uszami w czasie wielogodzinnego lotu samolotem do domu, mogą,
co podkreśliła moja lekarka, być bardzo niemiłe.
Miałam na szczęście wykupione dobre ubezpieczenie
w ERGO Ubezpieczenie Podróży i zgodnie z warunkami zatelefonowałam do ubezpieczyciela w Polsce, aby polecił mi lekarza albo szpital, z którym firma podpisała umowę o współpracy.
Rozmowy trwały, bo słabo słyszałam, ale wreszcie otrzymałam
adres: Kerala Institut of Medical Sciences w Trivandrum.
Trochę się zaniepokoiłam, bo to był już koniec mojego wyjazdu i miałam jakieś nędzne resztki pieniędzy – a przecież
trzeba będzie zapłacić za dojazd, szpital i może leki… Zdenerwowałam się i poprosiłam w recepcji Ośrodka Somatheeram
Ayurvedic Health Resort w Kerali, gdzie poddawałam się miłym
zabiegom profilaktyki zdrowotnej, aby zatelefonowali do szpitala i dowiedzieli się, czy można tam płacić kartą. Poprosiłam
również o wezwanie taksówki, za którą będę mogła zapłacić
kartą.
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Poinformowano mnie, że współpracują z kilkoma taksówkami i wszelkie opłaty wnosi się za nie w recepcji, a oni honorują
karty płatnicze. Trochę odetchnęłam, ale wciąż mogły być
jeszcze koszty w szpitalu… Wprawdzie poinformowano mnie,
że można płacić kartą, ale czy to dotyczy ich wszelkich usług?
Niepokoiłam się nadal.
Podjechała taksówka, a menadżer poprosił mnie do recepcji i wręczył mi 10 000 rupii. Jak twierdził, była to decyzja głównego menedżera, który widział mój niepokój o płatności.
Powiedział, że to jest na wszelki wypadek, abym była spokojna,
że będę mogła zapłacić w szpitalu, gdyby nie można było zapłacić kartą. Przyznam, że łzy zakręciły mi się w oczach. Taka rzadko spotykana troska o człowieka.

W SZPITALU

Ominęłam recepcję, w której kłębił się tłum, i weszłam do olbrzymiej sali, gdzie siedzieli inni pacjenci. Stało w niej kilkanaście łóżek i uwijało się mnóstwo osób. Niektórzy w białych
fartuchach, inni w normalnych ubraniach. Zauważyłam, że
w pewnej chwili kilka osób siedziało przy kobiecie w ciąży
leżącej na jednym z łóżek. Podeszła do nich lekarka w białym
fartuchu i zaciągnęła zasłonę wokół łóżka. Takie zasłony były
nad każdym łóżkiem, co dopiero w tamtej chwili dostrzegłam.
Na szczęście po chwili zasłonę odsunięto, kobieta wstała, jej
rodzina się uśmiechnęła i wszyscy zgodnie poszli do wyjścia.
Inna młoda kobieta zdjęła papierowe prześcieradła z tego łóżka i założyła nowe, czyste. Ulżyło mi – jest nieźle – bardzo czysto!
Poproszono nas (byłam z koleżanką – we dwie zawsze raźniej),
abyśmy usiadły. Po paru minutach podeszła do mnie pielęgniarka (o czym dowiedziałam się z przypiętego identyfikatora) i zapytała, co mi dolega, czy mnie boli, jak się nazywam,
i szybko wpisała to do komputera. Potem zmierzyła mi ciśnienie i puls – to również zapisała w komputerze. I zajęła się
innymi pacjentami, a mnie poleciła udać się do recepcji. Tam
wydano mi kwadratowy, czerwony dokument z nazwiskiem,
numerem i zapłaciłam kartą pierwszą należność. Wróciłam
do sali przyjęć, poczekałam chwilę, aż podeszła następna pielęgniarka, zerknęła na dokument i dokładniej wypytała,
co mi dolega. Poprosiła główną pielęgniarkę, która jeszcze
raz wszystko sprawdziła i wreszcie poprosiła lekarkę laryngologa. Ta zajrzała do komputera, jeszcze raz przepytała mnie
o moje ucho i zapytała, czy może mnie dotknąć i zbadać. Trochę mnie pociągała za ucho, ale nadal mnie nie bolało. Przyniosła jakiś przyrząd i podała diagnozę: trzeba ucho oczyścić.
Zgodziłam się, przygotowana na najgorsze. Niestety, okazało się, że z jakichś przyczyn nie można teraz przeprowadzić
tego zabiegu. Dostałam receptę na olejek do ucha do wykupienia w szpitalu na innym piętrze. Lekarka wyjaśniła mi,
abym wieczorem zakropiła ucho i powtórzyła zabieg następnego dnia rano, jeśli nadal nie będę słyszała.

ZABIEG

Zgłosiłam się nazajutrz, bo słuch nie wrócił. Z dokumentem
w ręku poszłam się do recepcji w pokoju przyjęć. Dostałam
przewodnika, który zaprowadził mnie do działu kontaktów z cudzoziemcami, a tam na podstawie mojego dokumentu zapłaciłam rachunek za zabieg zlecony przez lekarkę. Mój przewodnik
zaprowadził mnie do właściwego gabinetu i – wstyd mi się
przyznać – wprowadził do niego bez kolejki…
Zabieg trwał chwilę i natychmiast odzyskałam słuch. Byłam
szczęśliwa, że wszystko tak wspaniale się ułożyło.
Lot do domu trwający około trzynastu godzin z przerwą w Doha, zniosłam świetnie. Aż szkoda, że nasze SOR-y nie są tak
zorganizowane, jak te w Kerali w Indiach. ■
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Wywiad z Catherine Blackledge
94

Rozmawia: Iza Farenholc

Waginę Catherine Blackledge powinni przeczytać wszyscy. Powoli tę książkę poznaje świat, ponieważ
została przetłumaczona na dwanaście języków. Autorka nie tylko przedstawia dokładny portret kobiecego ciała, ale przede wszystkim łamie wszelkie tabu, szczególnie te dotyczące kobiecej seksualności.
I pokazuje, jak cieszyć się i być dumną z posiadania waginy.

Iza Farenholc: Dlaczego wagina stała się bohaterką twojej
książki?
Catherine Blackledge: Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku pracowałam jako dziennikarka zajmująca się nauką i sporo pisałam o viagrze – którą właśnie wprowadzono na rynek.
I wtedy natknęłam się na newsa o tym, że łechtaczka jest dużo większym narządem niż dotychczas sądzono. Zadałam sobie pytanie: „czego jeszcze nie wiemy w waginie?”. Wówczas
nie myślałam jeszcze, żeby napisać książkę. Ale wyjechałam
z moim chłopakiem na wakacje i było to cudowne lato – słońce, wino, seks. Zastanawiałam się nad tym, ile niewyobrażalnej
przyjemności mogę przeżyć jako kobieta – i to był moment,
kiedy postanowiłam, że powinnam dowiedzieć się więcej.
Chciałam napisać książkę, która ukazywałaby kluczową rolę
żeńskich narządów płciowych w przeżywaniu rozkoszy seksualnej i rozmnażaniu, aby poznanie ich budowy, funkcji, zapachu,
rozkoszy seksualnej doprowadziło do uznania waginy za fascynujący, cenny, piękny i zaskakujący narząd.
IF: Zaczęłaś zbierać materiały?

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (17) / 2019

CB: Tak, i jedyna książka, którą wówczas znalazłam, nosiła tytuł
Choroby waginy… Można więc sobie wyobrazić, jaki rodzaj
wiedzy był dostępny w tamtym czasie.
IF: Pamiętam jakie wrażenie zrobiły na mnie Monologi waginy.
CB: W roku 1999 Eve Ensler była w Londynie ze swoim spektaklem opartym na Monologach waginy, jeszcze zanim zrobiło się głośno o książce. To było niesamowicie poruszające,
pamiętam do dzisiaj, jakie wrażenie zrobiły na mnie historie
kobiet. To był szok, bo wtedy się o tym w ogóle nie mówiło.
IF: To właśnie Eve Ensler nawoływała do tego, żebyśmy
z lusterkiem oglądały swoją waginę. Większość kobiet
przez całe życie nie poznało swojego najważniejszego organu.
CB: Dlatego uważam, że jako matki, siostry, babcie powinnyśmy opowiadać historie związane z waginą – jakie
ma ona znaczenie w życiu, pomimo że jest ukryta. I to w życiu nie tylko kobiet – chłopcy też powinni być edukowani. Moja dziewięcioletnia córka zna wiele opowieści dotyczących
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KSIĄŻKA

waginy – ta edukacja to droga do docenienia kobiet, przyznania im właściwego miejsca w społeczeństwie. Jeśli kobiety
nie mają pozytywnego obrazu swojej waginy i tak o niej nie
myślą, nie będą czuły się dobrze jako kobiety, ich myślenie
o seksualności i czerpaniu jak największej przyjemności będzie
zablokowane.
IF: Niewiele się zmieniło od tego czasu. Na polskich portalach plotkarskich słowo „cipka” jest zakazane – środkowe
litery są wymazywane.
CB: To oburzające. Ale trochę jednak się zmieniło. Dwadzieścia lat temu, było około 540 badań dotyczących penisa,
a waginy tylko 9. Kompletnie niezbadany temat. Spędziłam
godziny w bibliotekach i w Internecie, czytałam książki, analizowałam badania – szukałam informacji o kobiecych narządach
w mitologiach, religiach, sztuce. Ten ogrom informacji był
fascynujący.
IF: Tak, twoja książka to prawdziwa encyklopedia!
CB: Zdecydowanie otworzył się przede mną cały świat waginy – to były co najmniej trzy lata poszukiwań i badań. Nie
zdawałam sobie sprawy, że tych informacji jest jednak aż
tak dużo – okazało się, że są, ale głęboko ukryte. Chciałam,
żeby ujrzały światło dzienne – moim celem było pokazanie
waginy nie przez pryzmat chorób, ale siły i mocy. Bałam się,
żeby ta wiedza nie przepadła; chciałam, żeby została ocalona.
Zdałam sobie bowiem sprawę, że już kilkaset lat temu te informacje były dostępne.
IF: Ale głęboko schowane…
CB: Niestety. Na początku XX wieku ukazała się książka,
w której znalazło się wiele informacji dotyczących kobiecych
narządów płciowych, ale przepadła, została zapomniana. Zrozumiałam, jak łatwo do tego dochodzi, i moją misją stało się
przekazanie tej wiedzy.
IF: Co świetnie ci się udaje. Nosisz nawet naszyjnik z waginą.
CB: Tak, i wierzę, że ta wiedza nie zostanie znowu zagrzebana w czeluściach bibliotek. A naszyjnik to dzieło polskiej
artystki Iwony Demko.
IF: Powiedz, dlaczego waginę określano jako świętą, czczono ją? Dzisiaj nie mówi się nam o jej sile.
CB: Przecież to przez nią wychodziło nowe życie, mężczyźni nie mieli tej
zdolności.
IF: Docenienie kobiecej seksualności i zdolności do dawania życia widać
we wschodnich kulturach, w zachodniej kulturze kobietę postrzega się
głównie jako matkę.
CB: Niestety, i to jest smutne.
W zachodniej kulturze do XIX wieku kobiecy orgazm był nierozłącznie
związany z zapłodnieniem – wierzono,
że jest do tego niezbędny. Kiedy
naukowcy dowiedli, że funkcja rozrodcza nie potrzebuje łechtaczki, stała się
ona godna potępienia – kozioł ofiarny
domniemanej kobiecej rozpusty.
IF: W wielu krajach do dziś posiadanie
waginy sprawia, że kobiety zaliczane
są do obywateli drugiej kategorii.
Mimo tego, że przez wieki była miejscem dawania seksualnej rozkoszy,
miejscem powstawania życia i kanałem do jego pojawiania się na świecie, wagina ciągle postrzegana jest

jako obiekt pornograficzny, a w wielu społecznościach
urodzenie się kobietą nadal jest wyrokiem śmierci.
CB: Właśnie. I niestety na ogół jest tak, że każda dziewczyna i kobieta w jakimś momencie swojego życia dowiaduje
się, że jest obywatelem drugiej kategorii. Na świecie jest
tylko kilka małych społeczności, w których przyjście na świat
dziewczynki jest wielkim świętem i radością, a to, o czym
mówisz, toczy się prawie wszędzie od wieków. Jedynym,
co różni dziewczynki od chłopców, jest właśnie posiadanie
waginy, i w naszej podświadomości przez wieki wdrukowywana była informacja, że to coś złego, dlatego mamy postrzegać
ją jako coś negatywnego i jej nie lubić.
IF: Córka mojej przyjaciółki w wieku 11 lat dostała okres.
Kiedy przyszły do niej koleżanki, chciała się bawić z nimi,
niestety tak źle się czuła, że nie mogła. Fizjologia, bycie
kobietą zdeterminowała jej dzieciństwo. Jak miała myśleć
o tym pozytywnie…
CB: No właśnie powinniśmy od początku edukować dziewczynki, że wagina nie jest naszym wrogiem, że to wspaniały,
silny, bardzo elastyczny, delikatny cud ludzkiej inżynierii.
Dziewczynki powinny dowiedzieć się, jak w dawnych czasach
postrzegano waginę, poznać jej dokładną budowę. Musimy
zacząć zmieniać sposób jej postrzegania.
IF: Uważasz, że to się zmienia?
CB: Na pewnym poziomie, tak. Moja mama nie opowiadała mi o waginie, ale ja już opowiadam o niej swojej córce.
IF: Czyli edukacja.
CB: Tak, bo kiedy o czymś się nie mówi, staje się to tematem
tabu z wszystkimi tego negatywnymi stronami. Nie tylko seks
okazuje się wtedy zły i brudny, ale także wagina. A powinniśmy się uczyć , jak cieszyć się z tego, że jesteśmy istotami seksualnymi.
IF: Raczej nie powinniśmy się cieszyć, szczególnie w naszym
katolickim kraju…
CB: Pomyślałam o tym, kto czerpie więcej przyjemności z seksu. Zawsze było to kwestią sporną, ale kiedy zrobiono badania,
okazało się, że w tym samym czasie kobieta miała 134, a mężczyzna „tylko” 9 orgazmów! Oczywiście nie tylko o to chodzi w uprawianiu seksu, ale kto tu jest
górą?
IF: To, jak wagina jest niedoceniona,
słychać już w sposobie mówienia o niej,
słownik jest niezwykle ubogi – mówi się o niej albo terminami medycznymi, albo z konotacją żartobliwą.
CB: W naszym słowniku jest podobnie. Najczęściej używamy terminu „wagina”, który jest terminem
medycznym, a reszta nie nadaje się
do publikacji. Ja najbardziej lubię pochodzące z sanskrytu słowo określające
waginę – yoni. W Szwecji wymyślono specjalnie dla dziewczynek słowo „snippa”
nazywające waginę, aby nie musiały
używać naukowego terminu, tylko mieć
własne, oswojone słowo, tak jak chłopcy
mają słowo „willy”. „Snippa” została wymyślona przez Annę Kosztovics w 2000
roku i od tego czasu weszła do codziennego użytku. U nas i u was też przydałoby się takie słowo.
IF: W takim razie czekamy! Dziękuję
za rozmowę! ■
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Jazda na rowerze
z wyobraźnią

96

Mamy cudowną i słoneczną jesień. Jest ciepło, ale już nie
gorąco i upalnie jak latem. Jestem przekonana, że każdy
z nas próbował jeździć na rowerze. A jadąc równomiernym
tempem, nie zdawał sobie sprawy, że wykonuje trening wytrzymałościowy o umiarkowanym charakterze aerobowym,
(tlenowym), najkorzystniejszym dla naszego organizmu.
Podczas takiego wysiłku krew jest w stanie dostarczyć wystarczająco dużo tlenu do produkcji potrzebnej energii, która jest
pozyskiwana ze spalania związków takich jak tłuszcze czy
białka. Taki typ ćwiczeń rekomenduje się osobom chcącym
zrzucić zbędne kilogramy, a więc jest to bardzo dobry trening
odchudzający. Przyspieszanie i zwalnianie podczas jazdy
dodatkowo podnosi kondycję, wzmacnia organizm na wielu płaszczyznach, a nazywamy go treningiem interwałowym.
Jest on bardzo często stosowany w różnych dyscyplinach
sportu, ponieważ daje szybkie efekty treningowe.
Jazda na rowerze jest chyba najprostszym i najbezpieczniejszym treningiem. Nie wymaga specjalnych dodatkowych
umiejętności. Podczas jazdy na rowerze koordynacja ruchowa nie jest najważniejsza, więc jeśli tylko nie mamy problemów z utrzymaniem równowagi, na pewno sobie poradzimy.
Kolarstwo rekreacyjne mogą uprawiać ludzie w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej.

MY DECYDUJEMY O POZIOMIE WYSIŁKU
I TYLKO OD NAS ZALEŻY, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA TRASA JAZDY
Zanim wsiądziemy na rower, musimy dopasować wysokość
siodełka i kierownicy do wzrostu i długości nóg. Jak przed
każdym wysiłkiem fizycznym, tak też przed jazdą na rowerze,
należy się rozgrzać. Należy to robić powoli, wykonując kilka ruchów ramion w różnych płaszczyznach w celu rozgrzania mięśni karku i pleców, które podczas jazdy pozostają w ciągłym
napięciu.
Nachylenie tułowia podczas jazdy pod kątem 45 stopni jest
najkorzystniejsze dla kręgosłupa. Aby odciążyć napięte mięśnie pleców, pochylamy się do przodu, uginając ręce; aby
wzmocnić pracę nóg wykonujemy tzw. „jazdę na stojąco”.
Naciskając na pedały staramy się nakreślić okrąg. Kiedy
pedał jest na górze naciskamy opuszkami palców stopy
do dołu i do przodu, kiedy jest na dole naciskamy stopą silniej
do tyłu. Słuchanie muzyki jest miłym elementem każdego treningu. Muzyka pozwala częściowo zapomnieć o wysiłku, może
też dyktować tempo jazdy, jednak na terenie otwartym jest
to raczej niebezpieczne i nie polecam.
Istotnym elementem jest strój rowerzysty. Nie powinien krępować ruchów i jednocześnie powinien chronić przed zimnem.
Szczególnie narażona na utratę ciepła jest szyja i okolice nerek,
dlatego wyczynowi kolarze trenują w koszulkach sięgających
wysoko do szyi i długich aż do bioder. Strój może, a nawet
powinien być, w rzucających się w oczy kolorach, aby uczynić
jadącego widocznym, wyłącznie dla celów bezpieczeństwa.
Kask obowiązkowo! Jak przy każdym wysiłku nie można zapomnieć o nawadnianiu organizmu. Najlepiej wypełnić bidon
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płynem zawierającym elektrolity, ponieważ mikroelementy
są wydalane razem z potem. Picie samej czystej wody nie
wystarczy, a może nawet powodować odwodnienie. Izotonik
można przyrządzić samodzielnie, dodając do wody trochę
miodu, cytryny, dla orzeźwienia mięty, a dla lepszego przyswajania ociupinkę soli.
Podczas każdego wysiłku spalamy kalorie, ale podczas jazdy
na rowerze, ich ilość jest bardzo duża. Pokonując w ciągu godziny odcinek 20 km, można spalić od 600 do ponad 800
kcal. Im osoba cięższa, tym spala więcej. Pożądane efekty
są uzależnione od częstotliwości, czasu i intensywności jazdy
na rowerze.
Bardzo ważne po intensywnej długiej jeździe na rowerze jest
„wyciszenie”, podczas którego, zwalniając, prostujemy plecy
i rozluźniamy ręce. Powoli wyrównujemy pracę serca, zbliżając
się do końca wyznaczonej przez nas trasy. Po zejściu z roweru,
rozciągamy po kolei wszystkie mięśnie, które najintensywniej
pracowały podczas jazdy: Są to mięśnie łydek, mięsień ud,
pleców i karku.
Jazda na rowerze to dużo więcej niż trening wytrzymałościowo-siłowy, to praca nad samym sobą, tworzenie silnego umysłu pomagającego zwalczać problemy, panować nad stresem,
to także praca nad własnym ciałem w sposób przyjemny
i bezpieczny. Już z pierwszym ruchem pedałów rozpoczynamy
podróż, której trasa i mapa może być za każdym razem inna.
Można oderwać się od rzeczywistości i znaleźć się w innym
miejscu i sytuacji, będąc jednocześnie na treningu. Jazda na rowerze, to trening z wyobraźnią.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z JAZDY NA ROWERZE
1.

Zwiększenie wydolności ogólnej i polepszenie kondycji.

2.

Zwiększenie wydolności układu krążenia.

3.

Zapobieganie chorobie wieńcowej, regulacja ciśnienia i obniżenie poziomu cukru we krwi.

4.

Zwiększenie wydolności układu oddechowego.

5.

Wzmocnienie układu kostnego, zapobieganie osteoporozie.

6.

Zmiana budowy ciała na korzyść mięśni.

7.

Zmniejszenie ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów kolan
i bioder.

8.

Utrata podskórnej tkanki tłuszczowej.

MODA I URODA

SPORT

12-tygodniowy program jazdy na rowerze
W każdego rodzaju treningu bardzo ważna jest systematyczność. Ale nawet jeden trening w tygodniu przynosi efekty, tylko w wydłużonym czasie. Zaczynamy od płaskiego terenu. Jeśli jest za trudny, pagórkowaty, lepiej zejść z roweru, aby się nie
przeforsować. Po pewnym czasie na pewno pokonamy ten odcinek. Staraj się pedałować z prędkością 70-90 obrotów na minutę.
Jeśli chcesz podejść do treningu „sportowo”, możesz zastosować poniższy plan treningowy. Powodzenia!
Tydzień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Czas jazdy
w min.

15-20

15-25

20-30

25-35

35-40

35-40

40-45

40-45

45-50

45-50

50-55

50-55

Łączny czas
jazdy w min.

30-40

35-40

40-60

50-60

60-80

70-80

80-100

80-100

90-110

90-110

100-120 100-120

Ćwiczenia rozciągające po jeździe na rowerze
ĆWICZENIE 1

Rozciąga mięśnie przedniej
części uda (czworogłowy).
Stań na jednej lekko ugiętej
nodze, drugą ugnij w kolanie
i chwyć za stopę, przyciągnij
do pośladka, wypychając
jednocześnie biodro nogi
ugiętej do przodu.

ĆWICZENIE 2

Rozciąga mięśnie bocznej
części uda (przywodziciele). Stań w szerokim
rozkroku, ugnij jedną nogę
w kolanie, nie przekraczaj
kąta 45 stopni, przenieś
ciężar ciała na nogę ugiętą,
lekko naciskaj w dół.

ĆWICZENIE 3

ĆWICZENIE 4

ĆWICZENIE 5

ĆWICZENIE 6

Rozciąga mięśnie miednicy (biodrowo-lędźwiowy). Uklęknij na jednej
nodze, nie przekraczaj
kąta 45 stopni, przeciwną
rękę unieś w górę, wypychaj
biodra do przodu nie zmieniając ich ustawienia.

Rozciąga mieście klatki
piersiowej i pleców (piersiowy i prostownik grzbietu). Stań w lekkim rozkroku,
oprzyj ręce na kierownicy,
pochyl tułów w dół, kierując
ruch bioder do tyłu; trzymaj
plecy proste.

Rozciąga mięśnie łydki
(trójgłowy łydki). Stań
w wypadzie, oprzyj ręce
na kierownicy roweru,
naciskaj piętą w kierunku
podłoża, aby rozciągnąć
ścięgno Achillesa, ugnij
lekko nogę w kolanie.

Rozciąga mięśnie tylnej
części uda (dwugłowy
uda. Oprzyj jedną nogę
na kierownicy, pochyl
tułów aż poczujesz rozciąganie mięśni uda i pośladków, plecy trzymaj proste.
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Modowa
eksploracja

Zrozumienie istoty mody i bycie na bieżąco z trendami, to stała praca koncepcyjna.
Przy czym mimo że jest pracą, sprawia nam przyjemność, no i wcale nie musimy być modni…
Tekst: Magdalena Makarewicz

98

Ubiór od tysięcy lat jest źródłem fascynacji, kontrowersji i pożądania. Na przestrzeni wieków
wykorzystywany jako afrodyzjak był perfekcyjnym narzędziem
w podsycaniu namiętności ‒
niejednokrotnie używany w grach politycznych, przemyślanych,
wyrafinowanych manipulacjach, a nawet rozgrywkach
szpiegowskich. Stał się poważnym orężem w walce o emancypację, wolność i
samostanowienie. Uważne przyjrzenie się historii mody daje
wiele ciekawych wskazówek. Jest ona bowiem drogowskazem
stylu ‒ podpowiedzią w modowych wędrówkach ‒ może dostarczać silnych wrażeń, niejednoznacznych bodźców i estetycznych uniesień.
Czasy współczesne to wielka pogoń za intrygującymi nowinkami przy jednoczesnym uwielbieniu wygody
i szukaniu sposobów na połączenie komfortu z byciem trendy. Nie oznacza to rezygnacji ze szpilek i ekscentrycznych,
oryginalnych ubrań. Wielkie światowe marki prześcigają się
w kreowaniu mody, która wychodzi na przeciw wymogom
XXI wieku. Styl naszych czasów to absolutna dowolność.
Można powiedzieć, że współczesność jest afirmacją indywidualizmu i oryginalności ‒ prześcigania się w inności i kreacji.
Dlatego właśnie projektanci starają się zachowywać nieprawdopodobną różnorodność.
W nadchodzącym sezonie prym wieść będą okrycia wełniane ‒ szaleństwo wełny z alpak, merynosów, wielbłądów czy
popularnego moheru (wełny z kóz angorskich). Magazyny
mody proponują obszerne szale, ponadczasowe chusty
bądź wełniane koco-pledy. Te formy oversize stanowić będą
absolutny hit dostosowany do każdego rozmiaru i spełniający wiele oczekiwań praktyczno-estetycznych. W takim
kierunku zmierza współczesny świat fashion, a przynajmniej
jedna jego gałąź.
Historia ubioru to wielowątkowy przegląd najróżniejszych
inspiracji, które wykorzystywane są do dzisiaj i które świetnie
sprawdzają się w niezliczonej ilości trików i trafnych kamuflażach niedoskonałości sylwetki.
Już starożytne Grecja i Rzym proponowały szeroką gamę
drapowanych strojów. Peplos, chiton, tunika sprawiały, że
kobieta była spowita kokonem różnorodnych fałdek lnianej
lub wełnianej materii. Współcześnie moda bardzo często korzysta z antycznej tradycji, ubierając większe i krąglejsze syl-
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wetki w sprytnie ułożone drapowane ubrania, które świetnie
ukrywają mankamenty figury, korygując nadwyżkę wagi lub
sprytnie chowając trochę więcej centymetrów w pasie. Taki strój to raj dla stomika! Nawet większy woreczek nie będzie
widoczny.
Z bogatych doświadczeń starożytnych świadomie korzystały
damy czasów dyrektoriatu i późniejszych czasów napoleońskich, w których dominował, także w modzie, styl empire,
czerpiący wzory ze starożytnej Grecji i Rzymu. Salony tego okresu wypełniały liczne Diany, Ateny i Afrodyty odziane
w cieniutkie muślinowe jedwabie chemise grecque, odcinane
pod biustem, co stanowiło idealne rozwiązaniem dla figur
z oszczędnie zarysowaną linią talii. Ramiona okrywały wschodnie szale, bogato dekorowane ręcznymi haftami, spływające
do ziemi i układające się w kształt majestatycznych draperii.
Sukienki ‒ koszulki tworzone przez paryskie krawcowe zachwycały eterycznym wdziękiem. W czasach nowożytnych
szyte w przeciwieństwie do starożytności, kiedy były jedynie
upinane. Ogólny wygląd dam przełomu XVIIII i XIX wieku dopełniony odpowiednimi dodatkami i fryzurami tworzył monolityczny, antyczny klimat.
Nieszczęście krępowania sylwetki gorsetem towarzyszyło kobietom z lekkimi przerwami od XIV wieku. Po pierwszej
wojnie światowej fala emancypacji doprowadziła do zastąpienia gorsetów biustonoszami bądź elastycznymi konstrukcjami gumowanymi, by zniknąć całkowicie i bezpowrotnie
w latach 20 XX w. Ich miejsce zajęły proste sukienki do polowy łydki o kroju bez odcinania talii. Dzięki temu modowemu progresowi można było swobodnie oddychać i pozwolić
sobie na małe grzechy kulinarne ‒ nowoczesność wkraczała do mody!
Kolejne dekady narzucały swoje koncepcje ‒ stawiały albo na wyeksponowanie talii, albo na jej maskowanie. Każdy
z tych trendów posiadał swoje plusy i minusy, ponieważ
kobiety o różnych figurach miały odmienne preferencje. Lata 50. to podkreślenie talii ‒ New look Diora ‒ rozkloszowane
spódnice, małe, pasowane góry. Z kolei lata 60. cechuje przebijająca się moda na sukienki trapezy ‒ dzwonki, styl Space
age ‒ wzorowany na kształcie rakiety międzyplanetarnej. Styl
ten inspirowany był pierwszym, szaleństwem pionierskiego lotu na Księżyc i marzeniom o eksploracji kosmosu. Królowały
formy strzeliste, minimalistyczne, a modernizm ostro zaznaczał swoją obecność.
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Lata 70. przynoszą absolutną
dowolność. Pojawia się bardzo dużo możliwości ‒ długie sukienki z gazy i szyfonu, w kontrze
do mini w dowolnych odsłonach;
luźne bluzki z falbanami w stylu boho etno. Ważna jest swoboda i kult natury podlany
wszechogarniającym
nurtem
flower power. Żurnale modowe
zalewają indiańskie poncza,
obszerne swetry ‒ panuje szaleństwo kolorów, a dżinsowe
i sztruksowe ubrania stają się
kultowe i niezastąpione.
Popularne okazały się proste,
długie
marokańskie
kaftany
występujące we wszystkich możliwych wzorach i kolorach ‒ nieodcinane pasie i noszone najczęściej
do płaskich sandałów lub klapków.
Również Daleki Wschód poddaje wiele pomysłów.
Niekwestionowanym hitem tych lat są japońskie
kimona, które, podobnie jak motywy arabskie,
stanowią ciekawy element ponadczasowej prostej
i eleganckiej mody.
Na uwagę zasługuje również chińska sukienka,
niejednokrotnie dyskwalifikująca konkurentki w najbardziej luksusowych kreacjach. Jej
wyrafinowana,
minimalistyczna,
skrom-

Seksuologia

Onkologia

na forma jest synonimem klasy i ponadczasowego charakteru.
Uzupełniona powściągliwymi dodatkami do dziś nie ma sobie
równych.
Umiejętne żonglowanie ubiorem daje szerokie spectrum możliwości. Współczesna moda nieobciążona obligatoryjnym posłuszeństwem i wymogiem wsłuchiwania się w sztywne nakazy
jest dostosowana do każdej figury i potrzeb ogółu. Trendy
nie są przymusem tylko otwartą przestrzenią dla rozważnych
peregrynacji. Modowe niewolnictwo jest dziś źle widziane,
oczywiście przy założeniu, że zawsze, bez względu na strój,
pozostajemy zadbane i kobiece.
Historia ubioru daje niezwykły wachlarz możliwości,
odpowiada na wiele potrzeb, podsuwać sprawdzone
rozwiązania i pozwala nie ulegać sztampie. Stanowiąc ciekawe źródło do naśladowania, pokazuje, jak można łączyć
pewne elementy, tuszować mankamenty, wydobywać atuty
i afirmować piękno. Podglądajmy zatem, eksperymentujmy
i działajmy. Nie zapominajmy jednak, że nie mamy obowiązku bycia modnymi ‒ dla nas ma być to przyjemność i zabawa,
dobrowolny, barwny aspekt naszego życia. Nie możemy siłować się z modą. Pamiętajmy, że nakaz nie sprzyja wyobraźni,
a wolność własnego gustu i wyboru jest zawsze priorytetowa.
Działajmy z rozwagą, a zamiast rzucać się na wielkie zakupy,
pamiętajmy, że właściwe dodatki, np. oryginalne pareo zawiązane na biodrach, bluzka podpięta asymetrycznie klamrą czy
optyczna gra kolorów, czynią cuda. Niejednokrotnie małymi zabiegami możemy osiągnąć modowy sukces, czerpiąc ze
źródła mody, które na szczęście, wbrew obiegowym opiniom,
nie ma dna. ■

Profilaktyka

Promocja Zdrowia

Misją Fundacji jest szerzenie w Polsce i w Europie wiedzy z zakresu seksuologii, onkologii i profilaktyki.
Dziedzin, które się ze sobą przenikają, a które są owiane tabu i wieloma mitami! Pomimo, że mamy XXI
wiek!
Naszym celem jest prowadzenie edukacji psychoseksualnej, przeciwuzależnieniowej i profilaktycznej
oraz zmniejszenie śmiertelności z powodu raka jelita cienkiego i grubego, poprawa jakości życia chorych
oraz szerzenie profilaktyki przeciwnowotworowej.

Nasze publikacje i projekty znajdziesz na www.poprostu.org

KRS: 0000474431, Adres: al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa, Telefon: 22 3947886, 609967734, E-mail: ece@poprostu.org
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hit sezonu

Zieleń to kolor nadziei!
Zieleń może mieć różne odcienie, takie jak seledyn, zieleń
butelkowa, malachitowa, trawiasta...
Gdy lato się skończyło, a rozpoczęła piękna jesień,
możemy z nadzieją włożyć zieleń i czekać na jego powrót.
Zapewniam, powróci.

2
Sylwetka banan

1
100

Satynowy garnitur
to elegancka alternatywa dla wieczorowej sukienki.
Malachitowa zieleń
garnituru będzie oryginalną
odmianą dla tradycyjnej czerni.
Garnitur jest dobrym
pomysłem dla szczupłej sylwetki Banana, a kolor malachitowy
doda kobiecości

Sylwetka klepsydra

„Mała zielona” świetnie zastąpi „małą czarną”. U proporcjonalnej Klepsydry
taka wersja opiętej sukienki jeszcze podkreśli walory sylwetki.
W wersji eleganckiej
można założyć
czarną marynarkę,
a w wersji casualowej
rewelacyjnie sprawdzi się jeansowa kurtka.
Małą torebkę można ozdobić zieloną apaszką
do kompletu.

Sylwetka jabłko

3

Sylwetka gruszka

Figura Gruszka, czyli ta o wąskich
ramionach i szerszych biodrach, będzie się dobrze prezentować w rozkloszowanej sukience do połowy
łydki, podkreślającej wąską talię.
Zielona kurtka ramoneska optycznie poszerzy ramiona.
Warto dodać, że zieleń pięknie
komponuje się z amarantem –
tu zielona sukienka w amarantowe
kwiaty. Taki wzór także doskonale
zakamufluje woreczek stomijny.
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4

Taka sylwetka charakteryzuje się
długimi, szczupłymi nogami i masywną
górą, raczej bez wcięcia w talii. Dobrym
rozwiązaniem będzie pudełkowy
zielony żakiecik w stylu Chanel. Aby
nie było zbyt formalnie, można założyć
do niego T-shirt i wąskie jeansy oraz płaskie zamszowe pantofelki.
Zielony żakiecik będzie pasował też
w wersji eleganckiej, np. do białej koszuli i czarnej ołówkowej spódnicy.

MODA I URODA

hit sezonu
Tekst, stylizacje i zdjęcia:
Wiganna Papina

1

3

Koszula w klasyczną szkocką kratę
z krótkim rękawem to
propozycja dla panów
lubiących modę.
Z jednej strony tradycja
(szkocka krata) z drugiej
nowoczesność (krótki rękaw), a wszystko to łączy
kolor – butelkowa zieleń.
Żeby nie było nudy, można założyć spodnie bojówki, a dla mniej odważnych sprawdzą się zwykłe
jeansy.

Mężczyźni też mogą nosić zieleń w różnych odcieniach.
Gdy mamy jedną cześć garderoby dominującą – tu zielony
sweter – reszta musi być stonowana. Jeansy i mokasyny
stworzą ze swetrem casualową
stylizację.

2
Zielony kolor w sporcie występuje często. Wiele drużyn piłkarskich ma zieleń w swoich klubowych barwach.
Tu połączenie stylizacji sportowej z casualową oraz zieleni z czernią.
Zgniłozielona kurtka w stylu flyers
powinna wisieć w każdej męskiej
szafie. Kolor pasuje praktycznie do
wszystkiego, kurtka jest nieprzewiewna, zatem idealna na jesienne
spacery.
Oprócz czerni można łączyć ten kolor z granatem; sprawdzi się tu także
klasyczna krata.

4
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Tekst: Magdalena Makarewicz
Zdjęcia: Patrycja Woy

Łabędzie to motyw niezwykle wdzięczny. Przeniosłam ich wizerunek na strój,
ukazując emocjonalną interakcję.
Bogate hafty z błyszczących pajetów i cekinów, ozdabiają wysokiej
jakości unikatową, przydymioną,
zwiewną organzę.
Pokazana historia jest ukłonem
w kierunku majestatu i piękna tych
królewskich ptaków, które zwykle
łączą się w pary na całe życie i od
wieków niezmiennie inspirują rzeźbiarzy, malarzy i kompozytorów...
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Marka Jaśmin powstała z chęci tworzenia rzeczy uniktowych i niepowtarzalnych. Zaistniała z myślą o kobietach,
które nie lubią ubrań standardowych
i masowych. To ukłon w kierunku indywidualizmu i umiłowania oryginalności,
z mocnym akcentem postawionym
na komfort noszenia. Proponowany
design łączy w sobie glamour z surowością oraz elegancję z wygodą. Jest
odpowiedzią na coraz większą potrzebę
posiadania rzeczy wykonanych ręcznie,
nacechowanych dobrą energią, radością tworzenia piękna dla idei i z potrzeby serca...
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WSPÓŁCZESNE MANIERY

„Ludzie zdrowi na ogół nie wiedzą, jak zachować się
w stosunku do osoby niewidomej, co wynika z zupełnego braku zrozumienia jej możliwości i ograniczeń.
W wielu przypadkach osoby niewidome postrzegane
są jako zupełnie bezradne, skazane na pomoc osób widzących. W rzeczywistości niewidomi zazwyczaj doskonale funkcjonują samodzielnie: podróżują komunikacją
miejską, poruszają się po ulicach, pracują itd., co nie
wyklucza sporadycznej konieczności pomocy ze strony
osób widzących. Należy jednak wówczas zapytać osobę
niewidomą, w jaki sposób można jej pomóc”. Ewa Sadło,
psycholog, osoba niewidoma, wypowiedź dla portalu www.niepelnosprawni.pl
Osoby niewidome lub słabowidzące poruszające się po ulicy, czasem korzystają z pomocy laski lub psa przewodnika.
Pies zazwyczaj ma specjalne szelki z napisem: „Nie głaskać –
pracuję” lub podobnym. Należy absolutnie zastosować się
do tej instrukcji, gdyż takie czynności rozpraszają skupienie
psa.

Niewidomi

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

widome mają bardzo wyczulone zmysły, jednak dobrze
będzie, jeśli powiemy, na przykład: „a teraz jeden stopień”.
Na schodach mówmy, czy idziemy w górę, czy w dół. Gdy
odchodzimy i osoba idzie dalej sama, koniecznie poinformujmy ją o tym.
Niewidomego oczekującego na przystanku tramwajowym
lub autobusowym zapytajmy o numer pojazdu, na który
czeka. Jeśli będziemy wchodzić razem z nim do pojazdu,
idźmy z przodu, podając mu swoje ramię.
Przysuwając niewidomemu krzesło, nie starajmy się
go na nim posadzić. Zupełnie wystarczy, jeżeli położymy
jego rękę na oparciu. W większym gronie osób możemy
dyskretnie zapewnić mu towarzystwo, absolutnie nie bądźmy w tym ostentacyjni.
Przy robieniu zakupów podzielmy pieniądze wg nominałów,
informując niewidomego o kolejności ułożenia. Podczas
posiłków poinformujmy o formie ułożenia potraw wg
wskazówek na tarczy zegarowej.

Zawsze podczas spotkania z osobą z dysfunkcją wzroku,
wyrażajmy swoje gesty, na przykład chęć podania ręki przy
powitaniu, również słownie (nie łapmy wcześniej gwałtownie za rękę).

Niedomknięte drzwi są często przyczyną bolesnych wypadków. Jeżeli zmienimy ustawienie mebli, nie odstawimy
na miejsce krzesła lub otworzymy okno, starajmy się o tym
uprzedzić niewidomego.

Witając się z osobą niewidomą lub niedowidzącą, przedstawiajmy siebie i osoby towarzyszące. Będąc w grupie, zawsze
starajmy się używać swego imienia lub nazwiska dla lepszego zorientowania się w prowadzonym dialogu. Zawsze zaakcentujmy chęć zakończenia rozmowy, a przede wszystkim –
chęć oddalenia się od osoby niewidomej.

Wchodząc z niewidomym do pokoju, biura itp., poinformujmy go, kto lub co się w nim znajduje.

Jeśli chcemy pomóc, koniecznie uprzedźmy słownie, a dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby niewidomej wybierzmy
zaproponowany przez niewidomego sposób działania.
Nigdy nie oferujmy swojej pomocy, gdy się śpieszymy.

Nie udzielajmy niewidomemu wskazówek, z których mogą
skorzystać jedynie widzące osoby np. duży zielony dom.
Nie jest natomiast nietaktem używanie przy osobach niewidomych takich sformułowań jak: „dobrze było cię widzieć”
albo „do zobaczenia”. Osoby niewidome często używają
tego typu zwrotów i nie czują się nimi dotknięte.

Kiedy chcemy poprowadzić osobę niewidomą, zaproponujmy swój bark lub ramię. Starajmy się iść w rytmie
niewidomego, zwalniając przed przeszkodami. Możemy
też zasygnalizować pojawiające się przeszkody. Osoby nie-

Jeśli niewidomemu towarzyszy przewodnik, kierujmy zawsze
nasze wypowiedzi wprost do niewidomego, nie zwracajmy
się do niego za pośrednictwem przewodnika. ■
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ANGKOR,
BANGKOK
I POWRÓT
DO MALEZJI
z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem
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Po Bangkoku postanawiamy opuścić Tajlandię, która jest
jednak drogim krajem, i wrócić do Malezji. Po 24 godzinach
w pociągu i paru dodatkowych na granicy, w taksówce
i na motorówce dostajemy się w końcu na wyspę Perhentian. Turkusowa woda, biała plaża bez żadnego kamienia,
głębokość wody po południu – pół metra. Jesteśmy w raju.
Na wyspie zostajemy sześć dni. Prąd jest tu wytwarzany
przez generatory, samochodów brak. Z jednego końca wyspy (z plaży) na drugi, idąc przez środek, można przejść
w 10 minut. Jest pięknie. Trochę śmieci w centrum, pokoje
z bardzo podstawowym wyposażeniem, łazienki fatalne, ale
plaża wynagradza wszystko. Leżeliśmy i nic nie robiliśmy.
Było świetnie.
Po prawie tygodniu lenistwa jedziemy do Melaki, gdzie
postanawiamy zostać do końca wyjazdu. Miasto jest wpisane na listę UNESCO. Jest to pięciusetletni port, który był
naturalnym schronieniem dla wszystkich statków płynących
z Indii i Europy dalej na wschód. Do dziś cieśnina przy Melace
jest najbardziej uczęszczaną drogą morską świata. W Melace
też raczej się nie przemęczaliśmy... niewiele zwiedziliśmy,
pokręciliśmy się trochę bez celu. Na szczęście w naszym hostelu pracował przesympatyczny chłopak pochodzenia chińskiego, Wen Hong, który każdego dnia miał dla nas kulinarną
niespodziankę, a raz zabrał nas na wycieczkę po mieście
i oprowadził nas też po swojej starej szkole, w której kolejnego dnia odbywał się festyn. Oczywiście z braku lepszych
zajęć nie omieszkaliśmy w nim uczestniczyć. Nie wiemy, jak
to się stało, ale w chińskiej loterii wygraliśmy... żelazko! Dobrze, że stało się to na koniec wyjazdu, bo kto by to dźwigał?
Z Melaki wyjechaliśmy po pięciu dniach.
Nie spodziewamy się spać dziś więcej niż trzy godziny, ale
to nasza ostatnia noc w Azji, a potem trzynaście godzin siedzenia w fotelu samolotowym. Wracamy do domu. ■

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (17) / 2019

105

Zdjęcia wykonane przez Katarzyną Matuszak i Kamila Jarosza

Po Phnom Penh pojechaliśmy do największego skupiska zabytków w Azji Południowo-Wschodniej – Angkoru,
czyli kompleksu tysiącletnich świątyń, obrośniętych już częściowo lasem. Świątynie są piękne i choć wstęp do nich jest
bardzo drogi (40 dolarów), to warto zapłacić nawet dwa razy
więcej. Dwa dni z rzędu, łącznie 17 godzin zwiedzaliśmy kompleks, a i tak ominęliśmy wiele zabytków. Poczuliśmy jednak, że
jesteśmy już trochę znużeni zwiedzaniem i musimy odpocząć.
Dlatego choć mieliśmy trzydniowy bilet wstępu do świątyń,
po drugim dniu pojechaliśmy dalej – do Bangkoku.
Wjazd do Tajlandii to skok cywilizacyjny. Świetne drogi i jeszcze lepsze samochody widać chwilę po przekroczeniu granicy. W stolicy znaleźliśmy kwaterę w tzw. getcie turystycznym,
przy ulicy Khao San. Tu impreza trwa 24 godziny na dobę.
Muzyka nie przestaje grać, bary są non stop otwarte. Nad
ranem nie ma jednak tylu handlarzy pamiątkami i prostytutek. Wspominam o nich, bo na tej ulicy jest chyba najwięcej
prostytutek na metr kwadratowy w promieniu kilku tysięcy
kilometrów. Kobiet i mężczyzn transwestytów.
Bangkok oferuje jednak o wiele więcej. Jest tu mnóstwo świątyń, pięknych zabytków i wspaniały Wielki Pałac (Grand Palace), który omijamy, ponieważ wolimy uczestniczyć w czymś
o wiele bardziej interesującym – gali tajskiego boksu.
Gala Muai Thai okazuje się najlepszym, co zobaczyliśmy jak
dotąd w Azji. Na dziewięć walk trzy zakończyły się przed czasem. Nie było jednak mordobicia. Sport ten jest bardzo ładny
i bardzo efektowny. Przed każdą walką odbywa się rytualny
taniec, a zawodnicy dostają błogosławieństwo od trenera.
To nie boks, tu nikt się nie przytula. Kopnięć jest tyle samo,
co ciosów rękami, a do tego można używać łokci. Brutalne,
ale jednak eleganckie.
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Nurkujące
wierzchowce

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
Zdjęcia: Paweł Fabijański
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Jednym z największych skarbów naszego kraju jest
przyroda. To przede wszystkim z jej powodu przyjeżdżają do Polski zagraniczni turyści spragnieni kontaktu z naturą. My zaś – wstyd to przyznać – słabo ją znamy.
Niewiele potrafimy powiedzieć o skarbach naszej fauny.
Dlatego na łamach naszego kwartalnika przybliżamy
świat rodzimych zwierząt, które mogą Państwo zaobserwować podczas spacerów po lesie czy parku. W tym
numerze o pewnym niezwykłym ssaku.
Jesień kojarzy się nie tylko z kolorowymi liśćmi, dojrzałymi owocami i odlatującymi do ciepłych krajów ptakami, ale
także z walkami jeleni podczas rykowiska. W tle tych głośnych
i spektakularnych godów odbywają się znacznie cichsze,
choć równie namiętne, zaloty innego naszego ssaka należącego do jeleniowatych.
Łoś euroazjatycki (łac. Alces alces) najczęściej staje się
medialnym bohaterem dnia, kiedy zawędruje do dużego miasta i biega pomiędzy samochodami i tramwajami,
a służby miejskie próbują go bezpiecznie (dla niego i ludzi)
zawrócić do lasu. Bywa częstym gościem nie tylko w Warszawie, lecz także w innych miastach. Na kanale YouTube
można obejrzeć filmiki pokazujące na przykład łosia spacerującego pomiędzy samochodami na parkingu salonu samochodowego pod Wrocławiem lub innego, kąpiącego się
w stawie przed Pałacem Branickich w centrum Białegostoku.
Wędrują do miast najczęściej młode łosie, które zabłądziły,
szukając swojego miejsca do życia. Wcześniej pozostawały
pod opieką niezwykle troskliwej mamy, która wskazywała im
drogę, broniła przed drapieżnikami i uczyła, jakie rośliny
są najsmaczniejsze i najbardziej pożywne. Simona Kossak
(wnuczka malarza Wojciecha Kossaka), która ponad 30 lat
mieszkała w Puszczy Białowieskiej i zajmowała się badaniami zwierząt, opisywała w jednej ze swoich książek, jak
klępy potrafią skutecznie zdyscyplinować swoje dzieci. Kiedy
młody łoś zaczyna się samowolnie oddalać od matki, ta chowa się za drzewem i czeka, aż rozbrykany cielak zauważy, że
się „zgubił”, i zacznie ją rozpaczliwie nawoływać i jej szukać.
Po takiej nauczce potomek trzyma się już cały czas boku swojej opiekunki. Bliską emocjonalną więź matki z młodymi muszą
wziąć pod uwagę samce łosi (byki), starając się o jej względy.
A dzieje się to właśnie jesienią, najczęściej we wrześniu. Samce przestają wtedy jeść i wytrwale szukają partnerki. Wydają
wtedy charakterystyczne odgłosy – stękania, zawodzenia,
buczenia. Stąd gody łosi nazywane są bukowiskiem.

BUKOWISKO SPOKOJNIEJSZE NIŻ RYKOWISKO
W przeciwieństwie do jeleni u łosi rzadko dochodzi do potyczek między samcami. Kiedy rywale się spotkają, najczęściej
wystarczy demonstracja siły i straszenie rywala. Jeśli jednak
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Łoszak – młody łoś

dojdzie już do walki, te flegmatyczne zwykle zwierzęta zamieniają się w bezlitosne bestie, a starcie może skończyć się nawet śmiercią jednego z nich. Gdy byk wyczuje
po zapachu tropu znajdującą się w okresie rozrodczym
klępę, musi zapanować nad swoją namiętnością i działać
dyplomatycznie. Przy klępie zwykle znajdują się młode
(jedno lub dwa) z zeszłego roku, z którymi – jak już wspomniałam – samica jest bardzo silnie związana emocjonalnie.
Byk, który jest potężnym zwierzęciem (może mieć w kłębie
dwa metry wysokości i ważyć nawet pół tony), nie może ich
wystraszyć, bo wtedy ze związku z matką nici. Dlatego samiec cierpliwie stara się pozyskać akceptację i przychylność
cieląt. Dopiero wtedy może przyłączyć się do rodziny i pokryć łoszę, przy której pozostaje przez kilka dni, w czasie
których zwierzęta okazują sobie dużo czułości. Potem samiec
wyrusza na poszukiwanie kolejnej samicy. Na wiosnę zaś
(najczęściej w maju) łosza rodzi od jednego do trzech młodych i bardzo troskliwie się nimi zajmuje. Zazwyczaj wówczas
przepędza wyrośnięte dzieci z zeszłego roku w świat, żeby
nauczyły się samodzielnie żyć.

SKRZYŻOWANIE WIELBŁĄDA Z TAPIREM,
CZYLI JAK WYGLĄDA ŁOŚ

Łoś jest naprawdę duży. Długość jego ciała osiąga nawet
dwa i pół metra, przy wysokości w kłębie do dwóch metrów.
Jest więc drugim co do wielkości (po żubrze) zwierzęciem
w Europie. Ciało pokrywa mu ciemnobrązowa sierść, jaśniejsza na brzuchu i nogach. Sympatyczny wydłużony pysk
zakończony jest szeroką i ruchliwą wargą, a na podgardlu zwisa „broda” (charakterystyczna narośl skórna porośnięta długim włosem). Samca łatwo odróżnić od samicy po porożu.
U łosi żyjących w Polsce jest ono najczęściej rozgałęzione
(przypomina poroże jeleni), rzadziej ma kształt rozłożystych
łopat (jak u łosi kanadyjskich) – ta zmiana nastąpiła w ciągu ostatnich 100 lat (przed wiekami większość łosi była w Polsce także łopataczami).
Łosie mają melancholijne, piwne, bardzo ruchliwe oczy (dzięki nim, prawie nie odwracając głowy, mogą dostrzec, co się
dzieje dookoła), do tego szeroko rozstawione nozdrza (węch
jest dla nich bardzo istotnym zmysłem) oraz długie, spiczaste
uszy, dzięki którym słyszą odgłosy nawet z kilku kilometrów.
Wygląd uzupełnia krótki ogon oraz nieproporcjonalnie
długie nogi, zakończone szerokimi, rozsuwalnymi racicami,
które bardzo pomagają w sprawnym przemieszczaniu się
po bagnach. Między racicami znajdują się gruczoły wydzielające feromony charakterystyczne dla każdego osobnika – są
one równie unikalne jak linie papilarne u człowieka. Złośliwcy
twierdzą, że łoś wygląda jak skrzyżowanie wielbłąda z tarpanem lub tapirem. Sympatycy zaś porównują go do konia,

Klępa – samica łosia

zwłaszcza że potrafi kłusować z prędkością nawet 55 km
na godzinę. Lecz szybki kłus to nie wszystko. Łoś też świetnie
pływa i nurkuje! Może przepłynąć do 20 km, zanurzyć się
nawet na głębokość pięciu metrów i przebywać pod wodą
blisko minutę.

RUMAK ŚREDNIOWIECZNYCH
RZEZIMIESZKÓW

Zdolności łosi do szybkiego biegania po bagnach i przeprawiania się przez wodę wykorzystywali podobno średniowieczni rabusie, którzy na tych nietypowych rumakach
uciekali z łupem przez niedostępne dla koni i ludzi moczary.
Kres temu położył dekret Kazimierza Wielkiego, który zabronił hodowli łosi. Jako wierzchowce, także do celów wojskowych, przysposabiali je Szwedzi i Rosjanie. Dzisiaj w obu tych
krajach znajdują się specjalne farmy, gdzie w półdzikich
warunkach żyją łosie. Ich mleko, bogate w proteiny i tłuszcz,
wykorzystuje się do produkcji serów oraz kosmetyków. Kilogram sera z łosiowego mleka kosztuje ponad 1000 dolarów.
Hodowla tego zwierzęcia jest jednak trudna. Łosie potrzebują do życia dużych przestrzeni i bardzo zróżnicowanej
roślinnej diety.

GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ ŁOSIA?

W Polsce łosie występują przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju. Najłatwiej je zobaczyć w Biebrzańskim i Kampinoskim Parku Narodowym. Chociaż II wojnę
światową przeżyło tylko kilka sztuk, dzięki udanej reintrodukcji (a później wprowadzonemu w 2001 roku memorandum zakazującemu ich odstrzału) obecnie żyje w Polsce
kilkanaście tysięcy tych sympatycznych zwierząt. Łoś jest
aktywny właściwie przez całą dobę, ale najłatwiej podpatrywać go wczesnym rankiem i pod wieczór. Wiosną i latem
żywi się roślinami rosnącymi na bagnach i pod wodą, ale też
trawami i turzycami, pąkami oraz liśćmi drzew, a także krzewów liściastych i iglastych. Jesienią łosie przenoszą się z terenów podmokłych – bagien, mokradeł i torfowisk na wyżej
położone obszary – do lasu. Jedzą tam ze smakiem (ku utrapieniu leśników) pędy sosen, krzewów, korę drzew (którą
zdzierają nieraz na dużej wysokości), krzewinki borówek
i wrzosów. W poszukiwaniu pokarmu wychodzą na pobocza dróg, gdzie obgryzają przydrożne krzewy i drzewka.
Potrafią też wylizywać z asfaltu sól, by uzupełnić swoją dietę
w substancje mineralne. Dlatego apelujemy o wolną i ostrożną jazdę, zwłaszcza na Podlasiu i Mazurach. Wypadki z łosiem
kończą się na ogół tragicznie.
Zdecydowanie lepiej podziwiać tego niezwykłego mocarza z pewnej odległości. ■
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108
Krokodyl zamiast smoka, czarny pomnik w kształcie pocisku, dzwony wybijające południe o godzinę za wcześnie czy spacer podziemiami pod targiem warzywnym – to tylko niektóre niespodzianki,
które czekają na nas w Brnie – stolicy Moraw i drugim co do wielkości mieście Czech.

Wspinamy się ścieżką na górujące nad Brnem wzgórze, na którym wznosi się jedna z głównych atrakcji miasta – zamek Špilberk. Powstały w XIII wieku zamek, pełniący początkowo rolę
siedziby władców, został rozbudowany w potężną twierdzę,
która przez stulecia pozostawała niezdobyta. Oparła się wojskom husyckim, szwedzkim i pruskim. Z oblężeniem szwedzkim
wiąże się ważna dla Brna legenda (nie pierwsza i nie ostatnia,
którą poznamy podczas zwiedzania tego miasta!). W czasie
wojny trzydziestoletniej, toczonej między katolicką Austrią,
rządzoną przez Habsburgów, a państwami protestanckimi Świętego Cesarstwa Rzymskiego (I Rzeszy) wspieranymi przez m.in. Szwecję i Danię, wojska szwedzkie przez cztery
miesiące oblegały Brno. Gdy zawiodły środki konwencjonalne
i niekonwencjonalne (w użyciu były nawet rzekomo magiczne
czarne kule odlewane na rozkaz szwedzkiego generała Torstensona) – dowódca wojsk podjął decyzję, że odstąpi od
oblężenia, jeśli nie uda mu się zdobyć miasta do południa
15 sierpnia 1645 roku. Gdy wieść ta (za pośrednictwem szpiegów) dotarła do obrońców Brna – ci wpadli na genialny pomysł i postanowili przyspieszyć zwycięstwo – dzwony
katedry św. św. Piotra i Pawła wybiły południe o 11. Szwedzi przerwali oblężenie – a do dziś na pamiątkę tego wydarzenia południe w Brnie wybija się o godzinę wcześniej.
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Z DRAGONEM NA PIWO

Próbuję wyobrazić sobie to oblężenie. Szwedzka armia już w czasie wojny trzydziestoletniej uchodziła za jedną z najlepiej zorganizowanych armii w Europie – wyposażona w nowoczesne, jak
na tamte czasy, uzbrojenie m.in. armaty (słynne kolubryny, które
niedługo później, w czasie opisanego przez Sienkiewicza potopu szwedzkiego, oblegały Częstochowę). Maszerujące w równym szeregu regimenty piechoty, kawalerii (dragonii i rajtarii),
w jasnożółtych mundurach, kryzach i paradnych kapeluszach.
Nagle prosto na nas zza zakrętu ścieżki wyłania się regiment
szwedzkich żołnierzy. Podkręcają wąsy, wygładzają brody, poprawiają kapelusze. Co u licha!? Na błoniach Špilberku trwają
przygotowania do prawdziwego oblężenia. Żołnierze siedzą
w namiotach i czyszczą broń, kobiety w czepkach i długich
sukniach roznoszą napoje i pieczone na ognisku podpłomyki. Nasze dzieci zachwycone oglądają ten spektakl, jakby
trafiły prosto do średniowiecznej baśni bądź scenerii książek
Tolkiena (tylko elfów brak). Jak się okazuje trafiliśmy na jedną
z najciekawszych historycznych atrakcji w Brnie – sierpniowe
Dni Brna, w czasie których odbywa się rekonstrukcja bitwy
o twierdzę Špilberk. Gdy umilkną artyleryjskie salwy i opadnie
bitewny kurz, będziemy mogli do woli podziwiać stroje wojaków zarówno tych oblegających, jak i obleganych, a na jar-
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marku z epoki kupić korale, łuk, podpłomyki – tudzież całkiem
współczesne lody i colę.
Atrakcją samą w sobie jest zamek, w którym mieści się muzeum oraz galeria. W sezonie jest otwarty przez codziennie od
10 do 18, a poza sezonem od wtorku do niedzieli od 9 do 17
(bilet normalny – 90 CZK (około 14,40 zł) / bilet ulgowy – 50
CZK (około 8 zł); więcej informacji: http://www.spilberk.cz.
Zamek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – turyści z niepełnosprawnością mogą
po wcześniejszym zawiadomieniu skorzystać z parkingu na terenie zamku, a wejście
do zamku wyposażone jest
w rampę. Na parterze znajduje
się WC dla osób z niepełnosprawnością oraz winda.
Na terenie zamku są dodatkowe
rampy. Schodząc ze wzgórza,
podziwiamy zachód słońca nad
katedrą św. św. Piotra i Pawła.
Świątynia robi wrażenie nie
tylko z zewnątrz – w środku możemy obejrzeć piękny
gotycki ołtarz oraz zachwycające witraże.

KROKODYL I GOŁY TYŁEK

„B jak Brno” na to hasło wypisane na murze natykamy się, idąc
wzdłuż katedry do miasta. Co znaczy Brno? Odnotowane w historycznych kronikach nazwy miasta to m.in. „Brynen, Byrno,
Brnno”, prawdopodobnie wywodzące się do słowa „brnie”
– „błoto”. Najstarsza wzmianka o mieście pochodzi z kroniki
Kosmasa. W 1243 roku Brno uzyskało prawa miejskie, a swą
siedzibę wzniósł tu Przemysł Ottokar II. Motorem rozwoju okazała się rewolucja przemysłowa – miasto było zagłębiem
tkactwa, potem przemysłu maszynowego. Przez lata było silnym ośrodkiem kultury mieszczańskiej. Idąc uliczkami Brna,
podziwiamy wybudowane
przez mieszczan kamienice.
Do najpiękniejszych należą
renesansowy Dům pánů
z Lipé o niezwykłej zdobionej fasadzie oraz secesyjny
Dom z Czterema Atlasami.
Ratusz Staromiejski (Stará
radnice) mieszący się przy
ulicy Radnickiej 11 łączy
w sobie kilka różnych stylów architektonicznych. Tuż
obok ratusza mieści się Centrum Informacji Turystycznej. A zaraz za wejściem
do centrum czeka na nas...
SMOK. Brno, podobnie
jak Kraków, ma legendę
związaną z tym gadem.

Całkiem podobnie jak w baśni o Szewczyku Dratewce tutejszego gada udało się zgładzić z pomocą podstępu. Barana wypchanego siarką zastąpił byk wypchany wapnem. Potwór
po posiłku napił się wody – finał był... wiadomo jaki. Wypchanego smoka można oglądać do dziś – w przejściu na ryneczek
Ratusza Staromiejskiego. „Mamo, to jakaś ściema, to żaden
smok” – stwierdza mój syn. Faktycznie wypchane truchło,
to krokodyl, a nie smok. Cóż,
widać średniowiecznych mieszczan łatwiej było nabrać niż dzieci w XXI wieku.
Smoko-krokodyl to nie jedyna niespodzianka, jaką skrywa otoczenie ratusza. By wykryć
te pozostałe, trzeba jednak
bystrego oka. „Popatrzcie na fasadę? Coś wam nie pasuje?-– pytamy dzieci. Szybko wychwytują,
że jeden z pinakli (wieżyczek)
jest jakby krzywy. To nie krzywa wieża z Brna, ale zemsta architekta Antona Pilgrama, który
dowiedziawszy się, że rajcowie
obcięli mu pensję, najwyższy
pinakiel kazał wyrzeźbić krzywo. Mściwy to był artysta, ale też
trudno mu się dziwić, skoro ówcześni zleceniodawcy tylko patrzyli, jak biednego architekta oskubać na kasie. Gdy podczas
wznoszenia kościoła św. Jakuba rajcowie bez przyczyny rozwiązali umowę z artystą, ten na odchodne wyrzeźbił jeden
z łuków kościoła na kształt gołych pośladków!

CHŁÓD FONTANNY CZY PODZIEMI?

Sierpniowy upał nam doskwiera,
szukamy więc ochłody. Kupujemy lody z jednego z wózeczków,
a dzieci (i pies) z krzykiem
(i szczekiem) radości wpadają
w wodne kurtyny na placu Wolności (namesti Svobody). W otoczeniu zabytkowych kamiennych
rzeźb wyróżnia się czarna granitowa w kształcie łuski naboju.
Każdego dnia o godzinie 11
przed południem z rzeźby wypada kulka Brněnka, która jest
symbolem wspomnianego już
zwycięstwa obrońców Brna nad
Szwedami. Jednak mieszkańcom stolicy nowoczesny monument bynajmniej nie kojarzy się
z nabojem, ale z … wibratorem.
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Hotel czy bunkier?
10-Z – to przeciwatomowy bunkier usytuowany pod zamkiem Špilberk i jedno z najciekawszych miejsc noclegowych w Brnie. Część
obiektu zajmuje muzeum oraz bar retro, w którym można zjeść
śniadania – serwowane także nocującym w bunkrze. Nocleg w takim klimacie na pewno dostarcza wrażeń. (Rezerwacje https://www.
booking.com/hotel/cz/10-z-nuclear-fallout-shelter-under-spilberk-castle.pl.html; ceny zaczynają się od ok. 50 euro za dwie osoby).
Warto też poszukać ofert na airbnb.com, ceny za apartament blisko centrum znajdziemy już od 300 zł za noc. Apartamenty niestety
nie zawsze są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ofertą bez barier mogą pochwalić się za to hotele m.in.
Hotel Continental (Kounicova 6, www.continentalbrno.cz, tel.: 541
519 305), International (Husova 16, www.hotelinternational.cz, tel.:
542 122 111) czy Hotel Brno (Horní 19, www.hotelbrno.cz, tel.: 543
555 100).

Toalety
W centrum Brna w dni robocze czynnych jest dużo toalet publicznych, w większości płatnych: znajdziemy je m.in. na placu Komenskeho czy w parku koło zamku Špilberk.
Więcej informacji na temat dostępności obiektów Brna znajdziemy
w http://rodina.data.quonia.cz/OZ_Atlas_pristupnosti_2016.pdf
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Ochłody warto też szukać w podziemiach. Tak zwana trasa podziemna to atrakcja udostępniana turystom od 2011 r.
pod Targiem Kapuścianym (Zelný trh). Zwiedzanie odbywa się co godzinę w grupach z przewodnikiem. Dodatkową
atrakcją jest laboratorium alchemików. Niestety ze względu na liczbę schodów trasa nie jest dostępna do osób
z niepełnosprawnością.
Chłód zmrozi nas też (ale z zupełnie innych przyczyn), jeśli wybierzemy się na zwiedzanie tutejszych krypt: w krypcie kościoła św. Jakuba i ossuarium (Kostel svatého Jakuba Staršího)
oraz w krypcie kapucynów (Kapucínska hrobka) piętrzą się
ułożone w wielkie stosy czaszki i kości ok. 50 tysięcy osób!
Krypty zwiedzać można od wtorku do niedzieli w godzinach
od 09:30 do 18:00 (grupy wpuszczane są do środka co kilkadziesiąt minut). Normalny bilet wstępu kosztuje 140 CZK (ok.
22 zł), ulgowy 70 CZK (około 11 zł).

PIWO Z UTOPENCEM, A MOŻE BURČÁK?

Po pełnym wrażeń dniu przyszedł czas na uzupełnienie kalorii.
Po konsultacjach z „wujkiem Google” oraz przewodnikami i folderkami zdobytymi w Centrum Informacji decydujemy
się na gospodę U Caipla (http://lokal-ucaipla.ambi.cz/en/.
Do wyboru lokalne piwa Kozel lub Starobrno z nalewaka serwowane w kilku wersjach m.in.: hladinka (piwo nalewane
„na gładko” ma idealnie gęstą, kremową pianę), mliko (kufel
wypełniony pianą po brzegi) czy snyt (wypełniony do 2/3
objętości kilkucentymetrową warstwą piwa, przykrytą jasną,
gęstą pianą. Warto wiedzieć, że czeski typ lagera pilzner
ma swoje początki na Morawach, a jego ojcem był żyjący
w XVIII wieku browarnik Frantisek Ondrej Poupe. Piwosze mogą
też spróbować lokalnych czeskich przegryzek do piwa takich jak
utopence (czes. topielcy) czyli marynowane z niewielkimi kost-
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Samolot, pociąg, autobus?
Do Brna można dotrzeć na wiele sposobów – zarówno autem, samolotem, jak i koleją. Niestety tanie linie
nie latają z Polski do Brna (koszt lotu rejsowego np.
z Berlina to ok. 3 tys. zł tam z powrotem). Do Brna najłatwiej dostać się autem (z Warszawy to ok. 600 km,
droga zajmuje 6-7 godzin) lub autobusem Flixbus
(www.flixbus.pl) – ceny biletów zaczynają się już od
40 zł. Nieco droższe są połączenia kolejowe (z przesiadką w Pradze). Dworzec kolejowy i autobusowy
w Brnie są dostępne dla osób niepełnosprawnych
(windy, WC dla osób z niepełnosprawnością (www.
cd.cz , tel.: 840 112 113). Załadunek wózków do pociągów umożliwiają specjalne platformy. Tuż przed
budynkiem dworca znajduje się węzeł przesiadkowy
komunikacji miejskiej.
Po centrum Brna najlepiej poruszać się na piechotę,
a jeśli planujemy dłuższą wycieczkę, to zdajmy się
na transport miejski (www.dpmb.cz), w którego skład
wchodzi 11 linii tramwajowych (98 z 225 przystanków jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością) i sieć połączeń autobusowych (linie 81,
82 są obsługiwane przez autobusy niskopodłogowe
specjalnie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Bilety można kupić w licznych biletomatach na przystankach (bilet na strefy 100 + 101
to koszt ok. 90 CZK, ok. 14 zł). Miejsca parkingowe
dla osób z niepełnosprawnością są specjalne oznaczone (karta parkingowa musi być widoczna za szybą
auta). Transport dla osób niepełnosprawnych można też zamówić w Wheelchair Association http://
www.ligavozic.cz/sluzby/bezbarierova-doprava, (tel.:
+420 608 275 301).
kami słoniny, cebulą i papryczką – serdelki oraz nakládaný
hermelín – miękki ser z białą pleśnią, przypominający francuski camembert, marynowany z cebulą, papryką i ziołami.
A choć piwo oczywiście kojarzy się z Czechami, warto pamiętać, że Morawy to przede wszystkim ważny rejon winiarski. Pod
koniec września na placu Wolności odbywa się jarmark, w trakcie którego można kupić tzw. „burčák” – czyli sfermentowany
moszcz z winogron z winobrania odbywającego się kilka tygodni wcześniej. We wrześniu warto też odwiedzić same rejony
winobrania np. okolice Mikulowa (przy samej granicy z Austrią)
czy Znojmo. Na tutejsze festiwale wina zjeżdżają goście z całego świata. ■

Otwór wentylacyjny rozwiąże problemy
z BALONOWANIEM woreczka i EFEKTEM PRÓŻNI

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

Opróżnianie
woreczka otwartego
zyskało nową jakość

Większy komfort i higiena woreczków otwartych

bEzpłatna infolinia 800 121 122
www.zEnsiv.pl
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PO PROSTU ŻYĆ
Przychodzi nagle i zostaje na zawsze,
Wbrew złościom, lękom i smutkom.
Bywa, że rujnuje zbudowany świat,
A życie przewraca do góry nogami.
Wyjątkowo nieproszony gość,
Wymagający i oczekujący uwagi.
I choć teraz wszystko jest inne,
To niezmienne pozostaje istnienie!
Tu i teraz z towarzyszką chorobą,
Zaczyna się niebywała przygoda.
Żeby mogła trwać trzeba iść,
Do przodu, przed siebie,
Mimo wszystko i z wiarą,
Że trzeba po prostu żyć!
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KI
ANDRZEJ
DRZEWO
Niezależnie od pogody,
W śniegu, deszczu, w letni dzień.
Ono zawsze cię ochroni.
Dach zapewni ci lub cień.
Wiele wiosen potrzebuje,
By z wysoka patrzeć dziś.
Cierpliwością się cechuje,
Bez niej trudno by mu żyć.
Drzewo królem jest przyrody.
Jego rola ważna tak.
Nie myślimy o tym wcale,
Wie to jednak każdy ptak.
Ono bardzo jest potrzebne,
A szacunku wciąż mu brak.
Pomyśl o tym chociaż chwilę,
Zacznij postępować tak.
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WRÓG
Myśli, że się go boimy,
Bo potężną siłę ma.
Myśli, że się przestraszym
y,
Bo roztac za kręgi zła.
Łzy wyciska, serce kro
i,
Patrząc nam z uśmieche
m w twarz.
Myśli, że nas już pokon
ał,
Zabierając honor nasz.
Nie wie jednak, że siln
iejsi
Z każdym dniem stajem
y się.
Naszą tarczą zawsze wia
ra,
Co mocniejsza jest niż
miec z.
Ona zawsze nas obron
i,
Z kolan nam pomaga
wstać
i choć czasem przegryw
amy,
nasza wiara będzie trw
ać.
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Tekst: Karolina Nowakowska
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Nie wiem, jak to się stało, że jest już po wakacjach… Wrzesień
zawsze przychodzi za szybko, prawda? Chociaż zdarza mi się
wyjeżdżać w tym właśnie okresie do ciepłych krajów, żeby
przedłużyć sobie lato, tak czy siak chłodne wieczory zbliżają
się do nas wielkimi krokami.
Za nami upalny czerwiec, deszczowy lipiec… Ciekawe,
co przygotował dla nas wrzesień. Ja osobiście – jako niepoprawna optymistka – zawsze wierzę, że będzie łaskawy i ciepły. I tego się trzymam. Ale jaki by nie był, dla mnie będzie
słoneczny, ponieważ słońce mam w sercu.
Do tego na pewno będą mnie rozgrzewać emocje, bowiem
8 września galowa premiera najnowszej sztuki warszawskiego Teatru Komedia pt. Zaręczony pogrąŻony w reżyserii Tomasza Dutkiewicza. Mam przyjemność brać w niej udział
obok gromadki znakomitych kolegów po fachu.
Z Teatrem Komedia jestem związana od 2005 roku, kiedy
z powodzeniem zagrałam tam w spektaklu w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego pt. Stepping out, który był moim dyplomem
aktorskim. Od tamtej pory jestem wierna tej scenie i można mnie było oglądać tam w wielu sztukach, m.in.: Podwójna rezerwacja, Fotki z wakacji, Dziewczyny z kalendarza,
Klejnoty, Komedia o napadzie na bank czy wreszcie Seks,
miłość i podatki, a od lipca tego roku Zaręczony PogrąŻony.
Tak to już jest w naszym teatrze, że jesienne premiery przygotowuje się pod koniec sezonu, czyli w maju-czerwcu, aby
nowy sezon rozpocząć gotowym już przedstawieniem. I tak
właśnie było z naszym najnowszym dzieckiem. Pracowaliśmy
ciężko dwa miesiące, aby 5 lipca pokazać efekt naszej pracy
publiczności.
Nerwów nie brakowało, emocje sięgały zenitu, a to z powodu ogromnej pracy, jaką cały zespół włożył w tę niezwykle
wymagającą włoską farsę. Widzowie jednak nie zawiedli i bawili się znakomicie. To daje niesamowitą satysfakcję. Tym
większą, że swoją obecnością zaszczycił nas sam autor sztuki,
Marco Cavallaro, który ze wzruszeniem i wielkim uśmiechem
na twarzy patrzył, jak ożywiamy twory jego wyobraźni i nadajemy im ludzką postać w polskiej wersji. Jakże duże było jego zdziwienie, gdy w roli objadającej się wiecznie Luisy
ujrzał chudą jak nitka Kasię Sowińską. Ela Romanowska zaskoczyła go jako fit Amalia. Popłakał się ze śmiechu, patrząc
na Kasię Zielińską, której przypadła rola głupiutkiej Melissy.
Mnie natomiast szczerze pogratulował wyrazistości i wiarygodności jako Camilli – zimnej jak lód bizneswoman. Wielkie
uznanie należy się także panom, bez których ta włoska wersja naszego Och, Karol nie miałaby przecież sensu. Mikołaj
Krawczyk i Tomasz Dedek znakomicie nam towarzyszą, a ze-
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stawienie tych postaci tworzy bardzo zabawną (jeśli wierzyć
reakcjom publiczności) całość. A to wszystko w przepięknej
scenografii autorstwa Wojtka Stefaniaka i przy energetycznej
muzyce!
Nie pozostaje mi nic innego, jak z całego serca polecić Państwu naszą sztukę. Zaręczony pogrąŻony to idealna rozrywka na chłodne jesienne wieczory, bo jak wiadomo – śmiech
to zdrowie.
Także inne spektakle Komedii też zasługują na uznanie! A jakże! Ta warszawska scena rozśmiesza w różnych postaciach.
Seks, miłość i podatki to bawiąca do łez farsa o uzależnieniu… od miłości oczywiście. Znakomita Magdalena Wójcik,
która jest tu nie do poznania, bawi i zaskakuje, a wtórują jej
między innymi Robert Rozmus i Marcin Troński. W tej sztuce
również możecie zobaczyć mnie i Mikołaja Krawczyka, zatem
tym bardziej polecam ten tytuł.
Wspaniałym spektaklem komediowym jest też Komedia o napadzie na bank. Do tego tytułu mam szczególny sentyment
i uczucie, bowiem to w nim miałam przyjemność zastępować
Kasię Zielińską, kiedy była w ciąży, i wcielać się w rolę zalotnej, ale przebiegłej Caprice. Powiem Państwu tylko tyle, że
pokochają ją Państwo tak, jak ja. Naprawdę warto zobaczyć
to przedstawienie i znakomitych, zabawnych kolegów, m in:
Janka Jankowskiego, Kasię Żak, Roberta Ostolskiego czy
przecudnego Tomka Sapryka! To dobra rozrywka z dobrą
muzyką.
Wiedzą Państwo, że mogę tak w nieskończoność? Tak, bo Teatr Komedia jest po to, aby wywoływać uśmiech na twarzach
widzów. I daje tego gwarancję.
Jesień może i nie jest zbyt optymistycznym czasem, ale
z pewnością będzie o wiele weselsza, jeśli zdecydują się
Państwo dołączyć na stałe do wiernych fanów komediowych spektakli. Czekamy na Was. I proszę – trzymajcie
kciuki za naszą premierę, dobrze? ■
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Festiwal, który powstał
dzięki książce
Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
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Noc. Blisko kościółka na pobliskiej łące widać niewielkie
światełka i słychać mieszające się ze sobą głosy. Podchodzę
bliżej-– w świetle lampki ktoś czyta spokojnym i mocnym głosem fragment książki. Na krzakach z tyłu wiszą pałeczki z fosforyzującą na fioletowo substancją, dającą światło jakby nie
z tego świata.
Na łące w niedużych odstępach od siebie znajduje się osiem
takich miejsc. W każdym z nich na krześle lub kocu siedzi autorka lub autor innej historii. Otaczają ich kręgi słuchaczy spragnionych opowieści. W jednym miejscu słuchać przezabawne
rymowane wierszyki o zwierzętach, w innym straszne wspomnienia z czasów wojny, w jeszcze innym opowieść o zmarłym
niedawno Zbigniewie Wodeckim czy życiu codziennym kobiet
w Omanie. Każdy pisarz ma tu swoją niezwykłą miniscenę
na skrawku trawy i własną publiczność. Część osób jest
wierna jednemu autorowi, inni starają się posłuchać każdego z obecnych. Nic dziwnego, to sami znakomici twórcy, m.in.
Andrzej Muszyński, Małgorzata Rejmer, Kamil Bałuk, Jarosław Mikołajewski czy Magdalena Grzebałkowska.
Być może w tych nietypowych spotkaniach autorskich uczestniczą też dawni mieszkańcy tego siedliska, zdumieni, że
po kilkudziesięciu latach znów zrobiło się tutaj gwarno. Kiedyś
na miejscu tej rosnącej na rumowisku łąki rozpościerał się
reprezentacyjny rynek otoczony pięknymi kamienicami pewnego miasteczka. To miasteczko nazywało się Miedzianka,
a jeszcze wcześniej przez blisko kilkaset lat Kupferberg.
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Miedzianka leży ok. 20 km od Jeleniej Góry. Wieś położona jest na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, na stokach wzgórza o nazwie Miedziana Góra. Przez ponad 450 lat
było to jedno z najpiękniejszych miasteczek w Sudetach. Rozwijało się przede wszystkim dzięki górnictwu miedzi. Od XV wieku działał tu także znakomity browar. W XVI wieku w okolicach
miasteczka działało ponad 150 szybów i sztolni. Stopniowo złoża miedzi się wyczerpały, w rezultacie czego górnictwo zarzucono pod koniec XIX wieku. Miedzianka ze względu na swoje
piękne położenie i klimat świetnie funkcjonowała jako miejscowość wypoczynkowo-turystyczna. Jej wielkim skarbem
było też piwo zwane Złotem z Miedzianki. W 1945 roku,
zdegradowana do rangi wsi, znalazła się na terytorium Polski.
Mieszkańców wysiedlono do Niemiec, a na ich miejsce przybyli Polacy z Kresów. W latach 1948-1952 w wielkiej tajemnicy
wydobywano tu uran, który wywożono do Związku Radzieckiego. Rabunkowa gospodarka powodowała znaczne szkody
górnicze, zapadanie się ziemi. Ówczesne władze zdecydowały
więc o likwidacji wsi. Wysadzono część budynków (w tym
kościół ewangelicki), zaś mieszkańcom zakazano remontować
domy. W 1972 roku większość osób wysiedlono do Jeleniej
Góry, a pozostałe domy wyburzono. Z zabudowy pięknego rynku pozostał jedynie budynek dawnej karczmy. Ocalał
także kościół katolicki św. Jana Chrzciciela, stara szkoła,
a na polu średniowieczny krzyż pokutny postawiony tu kiedyś
przez zabójcę. Ten krzyż był świadkiem i najpiękniejszych, i naj-
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czarniejszych chwil Miedzianki. Miejsca, które kilkadziesiąt lat
temu w posiadanie zaczęła przejmować natura, okrywając jej
historię trawą, kwiatami i krzakami. Wydawało się, że Miedzianka ze swoją niezwykłą historią zostanie na zawsze zapomniana,
ale stało się inaczej. W 2011 roku reportażysta i dziennikarz Filip Springer wydobył jej historię w swoim książkowym debiucie
Miedzianka. Historia znikania. Potem wpadł na pomysł festiwalu literackiego Miedzianka Fest w tym właśnie miejscu.
I tak od lat przyjeżdżają na to pustkowie ludzie, którzy uwielbiają dobrą literaturę – zarówno ci, którzy ją tworzą, jak i ci, którzy
czytają. Co roku przybywa ich coraz więcej. To tu, w Miedziance, można usiąść na trawie, i wysłuchać opowieści o tym, jak
powstawała książka Agaty Pajączkowskiej o Wędrownym Zakładzie Fotograficznym. Pisarka dzieli się opowieściami o tym,
jak jeździła trzydziestoletnim zielonym vanem wzdłuż polskiej
granicy i, w zamian za zrobione i wywoływane na miejscu zdjęcia, zbierała ludzkie historie. Fotografowała i zapisywała wypowiadane przez spotkanych ludzi zdania, łowiła ludzkie losy.
Na spotkaniu z czytelnikami miała ich pełną walizkę…
Czy gdzieś jeszcze można, siedząc w starym kościółku, posłuchać samego Jacka Dukaja snującego perspektywę nadchodzącego świata, w którym całkowicie znikną pismo i praca?
Miedzianka Fest to także wykłady, projekcje filmów, warsztaty
i muzyka. Wszystko bez zadęcia, blichtru i sztucznie nadmuchanego widowiska. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, przemieszczają się na piechotę lub rowerami (żeby nie zanieczyszczać
powietrza, nie niszczyć wąskiej drogi, nie burzyć atmosfery

zadumy w tym miejscu), pisarze i uczestnicy zgodnie czekają
w kolejce na warsztaty (decyduje kolejność zgłoszeń na pół
godziny przed ich rozpoczęciem). Śmiecie są tu zbierane
na bieżąco przez wszystkich.
Na „Miedziankę” przyjeżdżają i ludzie bardzo młodzi (tak! młodzież czyta książki!), rodziny z dziećmi, jak i osoby mocno już
dojrzałe. To też chyba jedyny festiwal, na którym widziałam
tyle psów (grzecznych i na smyczach) towarzyszącym swoim
właścicielom, którzy uczestniczyli w rozmaitych wydarzeniach
kulturalnych.
Kto chciał, mógł o świcie poznawać krajobraz dźwięków Miedzianki, wsłuchując się w odgłosy wyłapywane przez specjalny
mikrofon pokryty futrem, lub ćwiczyć na zajęciach jogi na świeżym powietrzu. Najważniejsza była jednak literatura. Dostępna w formie książek, bezpośredniego kontaktu z autorami,
dyskusji i rozmów aż po świt.
Przyznam szczerze, że zakochałam się w Miedziance. Jest
w tym miejscu i festiwalu jakaś niezwykła magnetyczna siła.
Może tworzy ją długa historia, a może poczucie wspólnoty
ludzi, którzy kochają literaturę i opowiadanie najrozmaitszych
historii. A może chodzi o spotkanie z ulubionych pisarzem, ot
tak, w kolejce po kawę lub na spacerze do pokutnego krzyża?
Miedzianka oczarowuje i nie pozwala o sobie zapomnieć.
Jeśli będziecie w okolicy, zajrzyjcie koniecznie, zwłaszcza że
lokalny browar znów oferuje swój skarb – płynne złoto warzone
na krystalicznej wodzie. ■
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Potrzeby opiekunów osób
żyjących z chorobą Alzheimera
Tekst: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą wsparciu osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin.
Podczas dotychczas organizowanych wydarzeń omawiane były
tematy: potrzeby osób chorujących i ich opiekunów oraz dobre
praktyki wspierania rodzin: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/
konferencja-Alzheimer) oraz – jak diagnozować, jak pomagać
osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer-w-rodzinie .
W tym roku będziemy rozmawiać o potrzebach opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera. Zostaną też zaprezentowane dobre praktyki dotyczące wspierania opiekunów.
Konferencja odbędzie się 30 września 2019 r. (poniedziałek)
w godzinach 11.00 – 15.00 w Biurze RPO w Warszawie przy
ulicy Długiej 23/25.
Tak jak w ubiegłych latach, wydarzenie będzie transmitowane online w Internecie, co umożliwi szerszy zasięg
konferencji. Zachęcamy samorządy, rady seniorów, UTW, organizacje społeczne oraz innych zainteresowanych tematem do

organizowania lokalnego spotkania, na które można zaprosić
miejscowe władze, przedstawicieli instytucji publicznych,
liderów organizacji społecznych, opiekunów osób żyjących
z chorobą Alzheimera, osoby chorujące, terapeutów i wspólnie uczestniczyć w konferencji. W trakcie konferencji będzie
także możliwość, za pomocą maila, zadawania pytań naszym
ekspertom.
Spotkania te mogą być okazją do zauważenia problemów
i potrzeb rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera oraz do rozmów na ten temat w kontekście społecznym, lokalnym, zawodowym. Sposoby wykorzystania transmisji oraz włączenia się
do wspólnej rozmowy – zależą od możliwości i inwencji lokalnych liderów.
W 2017 roku odbyło się 10 spotkań w 9 miastach, a w 2018 r.
spotkań lokalnych było już 20.
Mimo że coraz częściej podnoszony jest temat choroby Alzheimera, to świadomość społeczna związanych z nią problemów cały czas jest niewystarczająca. Dlatego bardzo liczymy
na Państwa zainteresowanie i upowszechnienie informacji o naszej konferencji. ■

ZAMÓW PRENUMERATĘ
Jeśli chcesz otrzymywać kolejne wydania kwartalnika Po prostu ŻYJ,
wypełnij poniższy kupon i odeślij na adres:

Fundacja STOMAlife

ul. Karola Dickensa 27 lok. 27

IMIĘ

ULICA

02-382 Warszawa

NAZWISKO

NR DOMU

NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

E-MAIL

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

MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU

Data i czytelny podpis
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA
FELIETON

Maska opaska

Tekst: Agata Passent

Foto: www.pexels.com
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Słowo kanał obrasta w nowe znaczenia szybciej niż rynek podnosi ceny mieszkań. Dla moich rodziców Kanał to był wielki film
Wajdy, dla naszych babć i dziadków kanałami przeczołgiwali się wojskowi i powstańcy. Jedni dwudziestowieczni, drudzy
dziewiętnastowieczni. Gdy byłam mała, mawiało się ale kanał,
jeśli popadło się w tarapaty. „Podrobiłem podpis matki w dzienniczku ucznia, a wychowawczyni mnie przyłapała. O rany, niezły
kanał!” Potem stomatologia wprowadziła leczenie kanałowe,
które niejednemu pacjentowi wydrenowało portfel. Ostatnie
dekady to rozmnożenie się tzw. kanałów dotarcia. Nowomowa marketingu określa tak wszelkie drogi, którymi nasz z trudem osiągnięty dobrostan psychiczny zostaje zaburzony. Już
miałeś całkiem dobry dzień, a tu albo w radiu, albo w telewizji,
albo na tłiterze, fejsbuniu, na insta, snapczacie, przez telefon,
messenger czy whatsup, czyli przez któryś z kanałów dotarcia,
doszła do ciebie jakaś katastrofalna wieść.
A to fotka płonącej Amazonii, a to koleżanka, która angażuje
się w walce o prawa zwierząt przesyła fotkę martwej foki lub
ustrzelonej niewinnej kuropatwy, a to Trump znów coś wybełkotał, licząc na aferę cłową. Bywa, że za pomocą selfie ktoś
znajomy przesyła pozdrowienia z oddziału onkologicznego.
Może też dotrzeć do ciebie za pomocą elektronicznego dziennika jakaś wieść ze szkoły twoich dzieci. Na przykład synuś
nagrywa pornofilmiki w toalecie szkolnej. Coś pominęłam?
Czy da się nie przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu? Dobry żart tynfa wart. Tylko w teorii. Czy da się zatkać
wszystkie kanały dotarcia?
Nie da się odciąć zupełnie od wszelkich znaków na niebie
i ziemi, bo w wieży żyje się ciężko, co wiemy, bo czytaliśmy
bajkę o Roszpunce. Wydawało mi się, że w odcinaniu się od
kanałów dotarcia sunę na przodzie peletonu w żółtej seksownej koszulce lidera. Nie mam od dwudziestu lat telewizora, nie
mam Netfliksa, nie oglądam Czarnobyla czy innych glamour
seriali pełnych strachu i przemocy. Kryminały czytam, ale
tylko jeśli ktoś mi zapłaci za recenzję. Horrorów w kinie nigdy
nie oglądam. W pewnym sensie nasz świat to horror i mam
go za darmo, więc po co jeszcze dobijać się piłą mechanicz-

ną w kinie za duże pieniądze? Dlaczego zatem i tak jestem
często zestresowana i przerażona? Bo sama jestem swoim
własnym kanałem dotarcia.
Na domiar złego wygląda na to, że straszę też mojego męża,
który, gdyby nie moje namolne alerty słowne, drzemiąc, pogrążałby się w co najmniej jednej katastrofie dziennie. Stałam
się żoną dostarczającą naszemu małżeństwu katastrofalnych
wieści. Oczywiście, jestem niewinna i „robię co trzeba”.
Cieknie coś w lodówce. Już od ponad miesiąca. Staram
się nie mówić nic mężowi o tej katastrofie, licząc, że on SAM
ZAUWAŻY i zadziała. Wszakże każdy mąż lodówkę otwiera kilkanaście razy dziennie, a i w nocy podjada. Woda zbiera się już
w szufladach. Delikatnie więc napomykam, że wylałam wodę
z szuflad i je wysuszyłam. Zero reakcji. W końcu grzecznym
ładnym tonem pozbawionym ironii proszę: „Czy mógłbyś
zadzwonić po kogoś, kto naprawi lodówkę, bo boję się zalać
sąsiadów z dołu”. I już awantura. Bo mąż nic nie wie, nie zna się,
a co się dzieje z lodówką, to może ja powinnam sprecyzować,
co konkretnie ma być naprawione, i że może nie teraz, bo rano – to on się spieszy, wieczorem – to nie jest czas na takie
sprawy, bo mecz w Pucharach Europy. I tak to leci co parę
dni, bo mieszkanie i rodzina to wylęgarnia katastrof. Nie
działa żarówka w prysznicu. Syn może się poślizgnąć. Nie dotarło to do męża. Nie widzi. Złamana jest deska sedesowa. Nie
widzi, nie słyszy, w sumie bez deski da się żyć. W półmroku też
da się prysznic brać. Minął termin zapisów na zajęcia muzyczne. Nie zauważył. Z przedszkola pisali, żeby opłatę wstępną
uiścić. Jakoś to umknęło. Bilans czterolatka nie zrobiony.
W książeczce zdrowia jak byk stoi. No jak ty wiesz, to ty zrób.
Zorro to był człowiek w masce, który zjawiał się w każdej kryzysowej sytuacji. Jak widać są faceci w masce-opasce. Ciasna,
przylegająca, nic przez nią nie widać. Gdyby nie jędzowate
żony, życie byłoby miłe i przyjemne. A powódź w mieszkaniu?
Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Trzeba się było ubezpieczać? Zapewne, ale czy twój mąż sprawdził, kiedy wpłacił
ostatnią składkę? ■
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