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WIOSNA KALENDARZOWA A ASTRONOMICZNA
Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca i jest 
to termin stały. Zaś pierwszy dzień astronomicznej 
wiosny w tym roku wypada w piątek 20 marca. 
Co ciekawe, z biegiem lat astronomiczny początek 
wiosny będzie wypadał coraz wcześniej. W 2048 
roku prawdopodobnie ten termin przypadnie już 
na 18 marca. Z kolei w 2102 roku, pierwszy dzień 
wiosny astronomicznej może wypaść nawet 13 marca! 
Jest to związane z ruchem Słońca – gdyż astrono-
miczna wiosna rozpoczyna się zawsze w momencie 
równonocy wiosennej, czyli wtedy, kiedy dzień i noc 
mają dokładnie taki sam czas trwania – po 12 godzin, 
i trwa aż do przesilenia letniego, czyli najdłuższe-
go dnia w roku. 
WIELKANOC
Niedziela Wielkanocna, Wielka Niedziela, Zmar-
twychwstanie Pańskie, a w prawosławiu: Pascha. Jest 
to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 
celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: 
jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie – obchodzo-
ne przez Kościoły chrześcijańskie. Rozwinęło się od 
święta obchodzonego w duchu i prawdzie w ramach 
żydowskich obrzędów Pesach. Po oddzieleniu Kościo-
ła od Synagogi stało się dorocznym świętem poprze-
dzonym jednym lub kilkoma dniami postu, w czasie 
którego opowiadano historię zbawienia zwieńczoną 
wydarzeniami paschalnymi, których centralną po-
stacią był Jezus Chrystus, i składano eucharystyczną 
ofiarę prawdziwego baranka – będącego symbolem 
Syna Bożego. A ostatecznie przybrało formę trzy-
dniowego obchodu tzw. Triduum Paschalnego, 
poprzedzonego czterdziestodniowym okresem przy-
gotowania (Wielki Post) i kontynuowanego radosną 
celebracją pięćdziesięciu dni okresu wielkanocnego, 
aż do święta Zesłania Ducha Świętego.
W Kościołach zachodnich Wielkanoc przypa-
da w pierwszą niedzielę, po pierwszej wiosennej 
pełni Księżyca – tzw. paschalna pełnia Księżyca – czy-
li przypadającej po 21 marca. Oznacza to, że Wielkanoc 
wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia (włącznie). 
Daty kościelnej pełni Księżyca zostały wyznaczone 
i stabelaryzowane w czasie Soboru Nicejskiego w 325 
roku n.e. Pamiętajmy, że kościelna pełnia Księżyca róż-
ni się od astronomicznej. 

WIELKANOC W POLSCE – 12 KWIETNIA 2020
W polskim zwyczaju, po porannej rezurekcji w nie-
dzielę rodzina zasiada do uroczystego śniadania wiel-
kanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń 
i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach 
znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i ma-
zurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych 
wiosennych kwiatów. W niektórych regionach, np. 
na Śląsku, rodzice chowali w domu lub w ogrodzie 
koszyczki ze słodyczami, czyli prezenty od wielkanoc-
nego zajączka, na poszukiwanie których wyruszały 
dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpowszechnił się w for-
mie obdarowywania się w tym dniu drobnymi upo-
minkami, tzw. zajączkami. 

WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE NIEOBCHODZĄ-
CE WIELKANOCY
Świadkowie Jehowy nie obchodzą Wielkanocy z kil-
ku powodów. Uważają, że Jezus swoim naśladowcom 
nakazał obchodzenie tylko jednego święta – rocznicy 
Wieczerzy Pańskiej – potocznie nazywanej Pamiątką 
śmierci Jezusa Chrystusa, wiosną w dniu odpo-
wiadającym według biblijnego kalendarza księży-
cowego 14 nisan (nisan jest pierwszym miesiącem 
żydowskiego kalendarza religijnego i siódmym, w ro-
ku przestępnym ósmym, miesiącem żydowskiego ka-
lendarza świeckiego, i liczy 30 dni). Uważają oni, że 
ponieważ związane z Wielkanocą zwyczaje wywodzą 
się ze starożytnych pogańskich obrzędów płodności, 
chrześcijanie nie powinni jej obchodzić. Świąt Wielka-
nocnych nie obchodzi też Chrześcijańska Wspólno-
ta Zielonoświątkowa oraz Odrodzony Kościół Boży.
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Katarzyna Błażejewska-Stuhr
Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Me-
-dycznym oraz psychodietetyki Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej, właścicielka studia dietetyki. Ekspert wielu progra-
mów 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 „Gotu-
jemy pełną parą”.

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

Agnieszka Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej 
i zdrowotnej. Współpracuje z miesięcznikami „Focus”, 
„Elle”, „Przekrój”, magazynem „Integracja” i portalem 
niepelnosprawni.pl. Laureatka nagrody Pióro Nadziei 2010 
Amnesty International Polska dla dziennikarzy, piszących 
o prawach człowieka, za tekst poświęcony tematyce whi-
stleblowingu (tzw. społecznego donosicielstwa). Trzykrot-
nie nominowana do Grand Press w kategoriach publicysty-
ka i dziennikarstwo specjalistyczne.

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

Jakub Jamrozek
Dziennikarz, lektor i podcaster. W Radiowej Czwórce pro-
wadzi autorską, psychologiczną audycję „Strefa Prywatna”. 
Z wykształcenia i z pasji miłośnik komunikacji społecznej 
i interpersonalnej – absolwent Wydziału Dziennikarstwa  
i Nauk Politycznych. W wolnym czasie uczy się języka 
włoskiego, żongluje beanbagami, gra w planszówki i bada 
możliwość ich wykorzystania w rozwoju kompetencji mięk-
kich. Czuły opiekun kota Vespera.

Maja Jaszewska
Dziennikarka, publicystka, autorka licznych wywiadów publiko-
wanych między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, „Zwiercia-
dle”, „Sensie”, „Twoim Stylu”, „Modzie na Zdrowie”, „Przeglą-
dzie 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”

dr hab. inż. Anna Harton
Adiunkt w Katedrze Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Czło-
wieka 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. Prywatnie optymistka życiowa umiłowana 
w twórczości malarskiej Van Gogha, choć nie stroniąca też od 
koncepcji Salvadora Dalego.

Iza Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Pisze  artykuły, wywia-
dy, recenzje, które ukazywały się m.in. w „Glamour”, „Zwiercia-
dle”, „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.

Hanna Fidusiewicz
Absolwentka AWF-u w Warszawie i Podyplomowych Studiów 
Menedżera Sportu. Reprezentantka Polski, członek kadry naro-
dowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła aerobic 
do Polski. Trenerka gimnastyki sportowej. Instruktorka rekreacji 
ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjnego TVP2 Aka-
demia 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 rezo-
nansu magnetycznego. Współpracuje z miesięcznikiem „Focus” 
i tygodnikiem „Polityka”. Pozazawodowe pasje to jazda konna 
i fotografia.

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

 Zastępca 
Redaktor Naczelnej
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Agnieszka Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowników 
języka polskiego PWN i do jedynego polskiego wydania Ency-
klopedii Larousse’a. Redaktorka wielu książek beletrystycznych, 
reportażowych, dokumentalnych. Autorka wielu artykułów po-
święconych hodowli kotów, którą zajmowała się hobbystycznie 
przez niemal dwadzieścia lat – o genetyce kotów wie niemal 
wszystko. Wolny czas spędza aktywnie, podróżując rowerem, 
kajakiem lub pieszo z namiotem, wciąż zadziwiona i oczarowana 
polską przyrodą i architekturą.

Anna Maruszeczko
Dziennikarka. Twórczyni i wieloletnia Redaktor Naczelna maga-
zynu dla kobiet „URODA ŻYCIA”. Autorka programów telewizyj-
nych w TVN Style, TVN, DDTVN, Canal+, TVP1. Przez wiele lat 
członek Zarządu Fundacji TVN „Nie Jesteś Sam”. Redagowała 
i prowadziła autorskie audycje publicystyczne w radiu TOK FM 
i Radiu Plus. Publikowała w magazynach „MaleMan”, „VIVA!”. 
Autorka bloga „Między Bugiem a prawdą”. Przynależy do grupy 
Angry Parents, wspiera Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i inicja-
tywę Operacja Czysta Rzeka (www.operacjarzeka.pl).

dr n. prawa 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 pro-
jektu kształcenia skazanych na poziomie studiów w polskich 
zakładach karnych.

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

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

Katarzyna Montgomery
Dziennikarka z wieloletnim stażem w radiu, internecie, 
telewizji i prasie. Relacjonowała najważniejsze podróże 
zagraniczne prezydentów i ministrów spraw zagranicznych. 
Była Redaktor Naczelną: dwutygodnika „VIVA!”, tygodnika 
„Życie jest piękne” dodatku „Dziennika”, miesięcznika 
„Zwierciadło”. W TV4 prowadziła kobiecy talk-show „Mała 
czarna”. Dwukrotnie nominowana do Wiktora – w kategorii 
Osobowość Telewizyjna. Autorka książki o Krystynie Jan-
dzie Pani zyskuje przy bliższym poznaniu.

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

Beata Jurasz
Przedsiębiorca, ambasadorka dobrego i mądrego biznesu, 
Life & Business Coach, psychopedagog kreatywności, 
wykładowca, autorka artykułów i książki „Uwolnij ptaka” 
wyróżnionej w plebiscycie książka roku. Uhonorowana 
Lwica Biznesu. Wspiera kobiety i mężczyzn w uzyskiwaniu  
najlepszych rezultatów osobistych i biznesowych.  Dzieli 
z wieloma firmami wspólnie osiągnięte sukcesy, które są 
rezultatem indywidualnych coachingów, mentoringu oraz 
szkoleń dla całych zespołów.

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 bry-
tyjskim. 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.

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 wyłonio-
ną stomią. „Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

 Redaktor Naczelna

Karolina Nowakowska
Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka, konferansjerka, life co-
ach. Absolwentka dziennikarstwa i podyplomowych studiów: 
Zarządzanie Kulturą. Związana z warszawskim Teatrem Kome-
dia. Wcześniej ze sceną Państwowego Teatru Żydowskiego  
i Teatrem Kamienica. Finalistka IV edycji programu Jak Oni 
Śpiewają. Znana z wielu seriali: M jak miłość, Na Wspólnej, Przy-
jaciółki czy komedii romantycznej Randka w ciemno. Mistrzyni 
Polski i Republiki Czeskiej w stepowaniu. Współtwórczyni i felie-
tonistka Akademii Pozytywnych Kobiet – Stowarzyszenia, które 
wspiera kobiety w rozwoju osobistym.
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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 sta-
żem, mama dwójki dzieci, opiekunka psa i ogrodu. Przez wiele 
lat pracowała w organizacjach pozarządowych i w miesięczniku 
„Dziecko”. Teraz z radością współpracuje z magazynem dla 
seniorów 60+. Dzieli swoje życie między Polskę i Francję. Wciąż 
szuka równowagi i sposobu na dobre, mądre i piękne życie.

Diana Pieniążek
Magister społecznej psychologii klinicznej, wieloletni 
konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 116 111. Ukończyła podyplomowe studia z pra-
cy 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. 

Joanna Troszczyńska-Reyman
Z wykształcenia i zamiłowania biolog-ekolog. Była redak-
torem 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 zo-
stała certyfikowaną przewodniczką po Kampinoskim Parku 
Narodowym. Kiedy tylko może, ucieka na Podlasie, gdzie 
ma starą chatę.

lek. med. Anna Rybarczyk
Specjalista medycyny rodzinnej. Absolwentka Akademii Medycz-
nej w Poznaniu. Po zdaniu specjalizacji lekarza chorób wewnętrz-
nych pracowała jako lekarz rejonowy. Od 1999 r. pracuje w Centrum 
Medycznym MEDEOR w Lesznie, gdzie jest jednym z najbardziej 
zasłużonych, lubianych i doświadczonych pracowników. Laureat-
ka konkursu „Panoramy Leszczyńskiej” w kategorii lekarz rodzin-
ny roku. Prywatnie jest żoną, mamą dwojga dorosłych już dzieci  
i babcią dwojga wnucząt.

Beata Turska
Dziennikarka i redaktorka z wieloletnim stażem. Pracowała 
m.in. w „Mamo, to ja” i „Twoje Dziecko”. Obecnie współ-
pracuje jako freelancer z wieloma czasopismami i portala-
mi, pisząc przy biurku, pod którym leżą dwa ogromne psy. 
Zawodowo fascynuje się tematami dotyczącymi zdrowia 
i nauki, a prywatnie Azją i podróżami na własną rękę – bez 
przewodnika, zbiórek o określonej porze czy ścisłego 
planu.

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

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.

Agata Passent 
Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobodzińskim 
prowadzi program „Xsięgarnia” oraz audycję w radiu Chillizet 
o książkach „Passent pasuje”. Jest prezeską Fundacji „Okular-
nicy” im. Agnieszki Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs 
wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”. Ukończyła studia na Uniwer-
sytecie Harvarda w Cambridge, USA oraz studia na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Autorka wspaniałych książek: Miastówka, 
Pałac wiecznie żywy, „Dziecko? O matko!, Kto to Pani zrobił?.

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

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny
Duszą i ciałem związany z Bydgoszczą. Tam się urodził i wy- cho-
wał, szlifował wiedzę medyczną na tamtejszej Akademii Medycz-
nej i tam od lat leczy. Specjalista w dziedzinie chirur- gii, pracuje 
w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej CM UMK. Równie 
pewnie co skalpel trzyma w dłoni pióro i z nie- zwykłą lekkością 
przybliża trudne sprawy. Swoją wiedzą i do- świadczeniem dzieli 
się ze stomikami już od ponad 30 lat.
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Rozmawia: Maja Jaszewska
Rysunki: Marek Raczkowski z archiwum Fundacji Przekrój

R ysunkami 
 zmieniać świat

Wywiad z Markiem Raczkowskim
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rysunek do „Przekroju”, ale tortury były 
delikatne i szybko się skończyły. Miałem 
problem z tym tematem, bo jak zacząłem 
szukać w Internecie informacji o czasach 
inkwizycji i zobaczyłem koło tortur, 
do którego przywiązywano człowieka, 
natychmiast odechciało mi się żartować.
Jednak naprawdę najtrudniej byłoby 
mi zażartować z samego siebie. To jest 
dla mnie temat tabu. Gdyby ktoś zażar-
tował ze mnie w sposób złośliwy a trafny, 
również przyjąłbym to z trudem.
MJ: Czy masz ambicję, by rysun-
kami zmieniać świat, czy jedynie 
go demaskować?
MR: Ja po prostu robię swoje. Nie wiem, 
czy sztuka zmienia świat. Nie znalazłem 
na to nigdy odpowiedzi. Może w jakimś 
znikomym procencie przyczynia się 
do jego poprawy, ale swojej znaczącej 
roli w tym procesie nie widzę. Jestem 
trybikiem w wielkiej maszynie, pró-
bującej powstrzymać szaleństwo, ale 
tylko trybikiem. Artyści są na ogół sku-
pieni na tym, by robić dobrą sztukę. Wie-
rzę, że nasza wrażliwość umożliwia nam 

odróżnianie dobrej sztuki od złej. Wierzę 
też w sens nieustannego zmienia-
nia i udoskonalania swoich poglądów, re-
widowania przekonań, opowiadania się 
po stronie tego, co dobre. Zawsze zanim 
skomentuję rzeczywistość, muszę się 
najpierw wobec danego problemu okre-
ślić. Czy jestem za, czy przeciw?
MJ: Niektóre twoje rysunki są tak 
trafne, że mogą stać się katalizatorem 

różnych emocji, dzięki którym ich od-
biory mogą bronić się śmiechem przed 
grozą absurdu.
MR: Humor jest papierkiem lakmusowym 
rzeczywistości. Mam jednak wrażenie, 
że moje rysunki trafiają do ludzi, którzy 
są już świadomi owego absurdu, więc 
go nie odkrywają, ale raczej utwierdzają 
się w swoich odczuciach.
MJ: Czy zdarza się, że czytelnicy 
„Przekroju” mówią ci, że łatwiej im 
żyć, kiedy oglądają twoje rysunki?
MR: Niektórzy mówią, że czują ulgę, 
widząc, że nie są sami ze swoim niezrozu-
mieniem zamieszania, które nam co dzień 
towarzyszy. Wiem, że jest grupa studen-
tów, którzy wertują stare „Przekroje” 
i wracają do moich rysunków sprzed lat.
MJ: Twoja praca wymaga nieustannej 
czujności wobec rzeczywistości. Nie 
bywasz czasami zmęczony?
MR: Nigdy nie czuję się zmęczony. I nie 
dzielę swojego życia na czas pracy i czas 
odpoczynku. Wystarczy słuchać TOK 
FM albo oglądać telewizję i pojawia się 
mnóstwo pomysłów. Bywały momenty, 

że nie wiedziałem, skąd czerpać paliwo, 
bo niewiele się działo w polityce. Ale 
to było tak dawno temu, że już ledwo pa-
miętam... Teraz z kolei wszystkiego jest 
w nadmiarze. Wiele pomysłów rodzi się 
też w rozmowach z ludźmi. Wystarczy 
spotkać się z trzema myślącymi osoba-
mi i mam materiał na cały komiks.
Ale nie wiem, czy potrzebuję nowych 
podniet i bodźców. Bo czego nowe-

Maja Jaszewska: Swoimi rysunka-
mi z wielką trafnością obnażasz polskie 
przywary i  absurdy życia polityczne-
go. Można odnieść wrażenie, że nic nie 
umknie twojej bacznej uwadze. Czy są 
tematy, z których byś nie zażartował?
Marek Raczkowski: Do niedaw-
na wydawało mi się, że takimi temata-
mi są niepełnosprawność i kalectwo. 
Nie chciałem, by mój żart dotknął kogoś, 
na kogo spadło takie nieszczęście. Acz-
kolwiek... w emitowanym przez telewizję 
serialu Mała Brytania autorzy żartują ze 
wszystkich i wszystkiego, w tym z osób 
niepełnosprawnych, w myśl zasady, że 
ludzie kalecy też mają prawo być bo-
haterami żartów. I jest to bardzo dobry 
humor. Trudno mi też zaakceptować 
żarty, których bohaterem jest kat z to-
porem, wykonujący egzekucję. To częsty 
motyw rysunkowy. Mimo że od tak 
wymierzanej sprawiedliwości dzielą 
nas długie lata, trudno mi z niej żarto-
wać. Co jakiś czas podnoszą się głosy 
za przywróceniem kary śmierci, a jedno-
cześnie podejmuje się walkę z paleniem, 

bo zagraża życiu i zdrowiu, przychodzą 
mi więc do głowy żarty, że skazaniec 
nie może sobie zapalić w celi śmierci, 
bo to niezdrowe. Zawsze jednak przed 
ich narysowaniem coś mnie blokuje.
Postać z kosą, owszem, pojawia się w mo-
ich rysunkach. Ale umieranie, cierpienie, 
odrąbywanie głowy już nie... Kiedyś chcia-
łem nawiązać do inkwizycji, wymyślić hi-
storię o torturach. Nawet zrobiłem jeden 

Ja po prostu robię swoje. Nie wiem, czy sztuka zmienia świat. Nie znalazłem na to nigdy 
odpowiedzi. Może w jakimś znikomym procencie przyczynia się do jego 

poprawy, ale swojej znaczącej roli w tym procesie nie widzę.

Ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Zajmuje się malarstwem, plakatem, scenografią i projektowaniem mebli. 
Jako rysownik zadebiutował w 1992 roku, a od 1993 roku był stałym rysownikiem 
tygodnika „Polityka”. Jego rysunki ilustrowały teksty w „Obserwatorze codzien-
nym”, „Życiu”, „Gazecie Wyborczej”. Na stałe współpracujący jako rysownik 
„Przekroju”. Laureat Grand Press 2003 w kategorii publicystyka, nagrody Funda-
cji Kultury Polskiej przyznanej mu w 2004 roku przez Sławomira Mrożka.

Wywiad z Markiem Raczkowskim

Marek Raczkowski
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Dowiaduję się o moim kraju i o moich rodakach coraz to nowych 
i coraz straszniejszych rzeczy. To jest trudna lekcja i myślę, że, nie-

stety będzie trwała długo, zanim dowiem się wszystkiego.

MJ: Jest oburzające, kiedy Roman 
Giertych o uczestnikach Parady Rów-
ności mówi „wstrętni pederaści”, ale 
jeszcze bardziej oburza fakt, że nie 
ponosi za to żadnych konsekwencji.
MR: Przeciwko mnie toczyło się kiedyś 
śledztwo w sprawie wtykania polskich  
flag w psie kupy. A tymczasem w „Szkle 
kontaktowym” widziałem jedną 
z najśmieszniejszych rzeczy związa-
nych z naszym życiem politycznym. 
Była to mianowicie grupa młodych 
członków Ligi Polskich Rodzin, którzy 
trzymając ogromne polskie flagi, pod-

skakiwali, skandując taką oto pio-
senkę: „Kto nie skacze, jest 

pedałem, hej, hej, hej! 
Kto nie skacze, jest 

pedałem hej, hej, 
hej”. I tak w kół-

ko. Wprawi-
ło to w wielką 

konsternację 
policjan-

tów stojących 
obok i nie 

w i e d z ą c y c h , 
co robić. Chętnie 

by zapewne podskaki-
wali, na co nie pozwalał im 

regulamin, mieli więc konflikt 
sumienia. Moim zdaniem ta piosen-

ka powinna stać się polskim hymnem.
MJ: To wydarzenie uczyniłeś kanwą 
rysunku, na którym tłum podskakuje, 
a wodzirej na scenie śpiewa: „Kto nie 
skacze, jest agentem! Hej, hej, hej!!!”. 
Wierzysz, że ta ciemna noc, która nam 
nastała, niedługo się skończy?
MR: Jestem bliski uwierzyć, że niestety 
potrwa jeszcze dwa lata. Chociaż nie-
dawno wydawało mi się to niemożliwe. 
To też jest kolejna lekcja. Dość bolesna.
MJ: A jeśli potrwa dłużej?
MR: Takiej myśli nie dopuszczam.•

* Wywiady ze znanymi ludźmi kultury i sztuki znajdziecie Państwo w książce  
Mai Jaszewskiej: W CO WIERZĘ? wydanej nakładem wydawnictwa Homini. 

go mógłbym się jeszcze dowiedzieć 
o relacjach międzyludzkich – rodzinnych, 
miłosnych czy towarzyskich?
MJ: Skoro jesteś tak bacznym obser-
watorem polskiej rzeczywistości i tak 
celnie ją diagnozujesz, to może po-
trafisz też skutecznie przewidzieć 
jej przyszłość? Jak myślisz, czy te 
codzienne absurdy są stanem przej-
ściowym, czy się nasilą?
MR: Dowiaduję się o moim kra-
ju i o moich rodakach coraz to nowych 

i coraz straszniejszych rzeczy. To jest 
trudna lekcja i myślę, że niestety bę-
dzie trwała długo, zanim dowiem się 
wszystkiego.
MJ: A co w tej lekcji jest najtrudniejsze?
MR: To, że Polacy są okropnym naro-
dem. Wcześniej tego nie wiedziałem. 
Kiedyś myślałem, że jesteśmy zupełnie 
inni. Pamiętam pielgrzymki papieża Ja-
na Pawła II, byłem wtedy w Młodzieżo-
wej Straży Papieskiej. Miałem czapeczkę 

i byłem zachwycony, że walczymy ze 
złem, że jesteśmy tacy fajni.
MJ: Okazało się, że nie jesteśmy?
MR: Przez większą część życia nie wie-
działem, kto to jest szmalcownik. Nie 
wiedziałem, że zwyczajni przechodnie 
zatrzymali mojego czteroletnie-
go tatę na ulicy Chmielnej i zaprowadzi-
li na gestapo, ponieważ nie podobał im 
się jego nos. Tam zaś kazali mu mówić 
paciorek. Dopiero niedawno się o tym 
dowiedziałem. Dlaczego nikt mi wcze-

śniej nie powiedział? Dlaczego nikt nie 
uczył o tym w szkole?
MJ: Pewnie uczono cię, że jesteśmy 
narodem bohaterów, zawsze prawych 
i sprawiedliwych?
MR: Tylko i wyłącznie. Tymczasem 
wszystkie moje najczarniejsze obawy 
co do polskich podłości okazują się 
teraz prawdą. I to jest straszne. Nie 
mniej straszna jest słabość tych, którzy 
powinni tym podłościom przeciwdziałać.
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stomaPERS    NA 2018
Weź udział w IV edycji plebiscytu

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

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@

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.

PATRONAT HONOROWY:ORGANIZATOR:

PLAKAT A4 STOMAPERSONA 2019 .indd   1 18.02.2019   15:28:00

Weź udział plebiscycie



Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
Zdjęcia: Damian Grabarski 

Wywiad z Tomaszem Szymusiem 

Tabu 
w muzyce?
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TS: Disco polo, jak zapewne wiesz, jest 
muzyką prostą, opierającą się na brzmie-
niach z keyboardu. Przyznaję się bez bi-
cia – nie znoszę jej! Choć disco polo to 
melodie, które czerpią dużo z folkloru. 
Marzy mi się, żeby słuchacze disco polo 
się dowiedzieli, że istnieje też inna muzy-
ka z pełnym wachlarzem lepszej jakości 
brzmień.
B-BK: Może to jest jakiś rodzaj tabu, 
o którym w muzyce się nie rozmawia?
TS: Gdy zagłębimy się w to bardziej, 
to pewnie ujawni się stylistyka mu- 
zyczna, którą niektórzy wstydzą się ofic-
jalnie wykonywać – a konkretnie chodzi 
o wspomniane wcześniej disco polo. 

Zdarzają się zawodowi muzycy, którzy 
dobrze grają, a wykonują ten rodzaj, aby 
po prostu zarobić. Starają się trzymać 
to w tajemnicy, ponieważ wstydzą się 
powiedzieć o tym kolegom. Dobry muzyk 
ma wtedy poczucie żenady. Niektórzy po 
wyjściu z filharmonii czy opery gnają do 
knajp i barów, na tak zwaną chałturę, ale 
z tego mają pieniądze. Stanowi to wtedy 
nie tyle tabu, co przymus ekonomiczny, 
bo raczej o takim dorabianiu muzycy 
między sobą rozmawiają i rozumieją to.

B-BK: Czytamy na portalach, że jakiś 
muzyk zatrudnia najlepszego profe-
sora...
TS: Bo chce swój kunszt doprowadzić do 
najwyższej jakości i korzysta ze środków, 
jakie są. W muzyce, tak jak w sporcie, 
potrzebny jest dobry trener. To jest 
słuszne i jawne.
B-BK: A pseudonimy?
TS: Artystyczny wyraz. Choć w moim 
świecie może być tak, że jest zasłoną, 
kamuflażem. Przychodzą mi do głowy 
autorzy muzyki lub tekstów, którzy 
tworzą pod pseudonimem, żeby się nie 
podpisać pod danym tekstem albo pod 
melodią czy pioseneczką wykorzysty-
wanymi w jakiejś reklamie lub w wyborze 
dzwonków do telefonu. 
B-BK: Wielki kompozytor pisze  
opery...
TS: …ale piosenki komercyjnie świetnie 
mu wychodzą, dobrze na tym zarabia, 
a więc pisze je pod pseudonimem, a te 
wielkie opery pod swoim nazwiskiem. 
B-BK: Jednak mam wrażenie, iż 
w  obecnych czasach muzyka się 
spłyciła...
TS: Niestety ludzie oswoili się z muzyką 
prostą, niewymagającą. Kompozytorzy 
tworzą tę prostą muzykę, bo mają wtedy 
pewność, że to zostanie puszczone 
w radio, odsłuchane w internecie. 
Obecnie kompozytor tego typu muzyki 
już się nie krępuje podpisać jako 
twórca, mimo że napisał coś prostego. 
Trzydzieści lat temu takie „proste” utwo-
ry twórcy zdecydowanie publikowali pod 
pseudonimem. 
B-BK: Ale społeczeństwo przy tych 
prostych rytmach dobrze się bawi…

Tabu 
w muzyce?

Bianca-Beata Kotoro: Tomku, wo-
kalista nie musi być wykształcony 
muzycznie, zaś dyrygent tak. I  to 
wykształcenie to nie 5 czy 7 lat, a za-
pewne ze 20? 
Tomasz Szymuś: Tak, to prawda. To jest 
minimum 18 lat edukacji. Większość 
znanych, młodych polskich wokalistów 
muzyki rozrywkowej nie jest wykształcona 
muzycznie, gdyż liczy się charyzma 
i świetny wokal. 
B-BK: Współpracujesz z  wieloma  
gwiazdami polskiej estrady. Kogo byś 
wyróżnił?
TS: Odpowiem tak – tych, którzy czują 
muzykę i na scenie nie znaleźli się przy-
padkiem.
B-BK: Czy to oznacza, że mamy na sce-
nie tych, którzy nie powinni tam być? 
TS: No cóż... pewnie jak w każdej 
dziedzinie naszego życia. 
B-BK: To coś, o czym się głośno nie 
mówi, nie należy, nie wypada? Jakiś 
rodzaj tabu?
TS: Może po prostu rodzaj nieoceniania 
(śmiech). A czy tabu? To zależy, jak to 
słowo zdefiniujemy. Jeśli jako zjawisko 
czy rzecz, która jest, a o której nie należy 
głośno mówić, to w samej muzyce nie 
funkcjonuje. Po prostu nie ma tam tabu. 
Natomiast w życiu prywatnym, i owszem, 
czasami się zdarza. Ale nie używałbym 
słowa tabu, raczej, że o czymś lepiej nie 
mówić głośno. Traktuję to bardzo de-
likatnie, gdyż dla mnie osobiście TABU 
oznacza coś bardzo poważnego.
B-BK: A drążąc temat muzyki – wszyst-
kie jej rodzaje akceptujesz? Z naczel-
nym gatunkiem w naszym kraju, czyli 
disco polo?

Tomasz Szymuś
Dyrygent, aranżer i kompozytor. Jest znany ze współpracy z wybitnymi osobowościami polskiej sceny mu-
zycznej. Pod jego batutą odbywały się czołowe festiwale muzyczne w Polsce, takie jak: Krajowy Festiwal Pio-
senki Polskiej w Opolu, Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Słowik w Operze Leśnej w Sopocie, Festiwal 
Top Trendy w Sopocie i wiele innych prestiżowych koncertów i gal. Współpracował z większością muzycznych 
artystów sceny polskiej w roli dyrygenta, aranżera, producenta nagrań. Obecnie jest odpowiedzialny za 
oprawę muzyczną w Teatrze 6-te piętro w spektaklach: Miłość w Saybrook, Niezwyciężony, Piękna Lucynda, 
ART. Współpracował z Teatrem Muzycznym ROMA w spektaklach: Piotruś Pan, Miss Saigon, Koty, Grease, 
Taniec wampirów. Znaczną część jego dorobku zajmuje praca w telewizyjnych programach muzycznych. Był 
kierownikiem muzycznym programu muzycznego „X-Factor”, „Mam talent”, pracował także przy produkcji 
programów: „Must be the music”, „Szansa na sukces”, „Tata Show”, „Idol”, „Dubidu”, Twist Festiwal Zbi-
gniewa Wodeckiego.
Od 2007 roku jest kierownikiem muzycznym „Tańca z Gwiazdami” w stacji POLSAT. Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę z tego, że ten program poprzedza kilka dni prób z orkiestrą, potem z tancerzami, następnie 
próby kamerowe, na których decyduje się o niuansach muzycznych potrzebnych tancerzom do realizacji cho-
reografii. Pomimo wielu prób podczas programu zdarza się spontaniczna reakcja publiczności, jurorów lub 
prowadzących. Wtedy on otrzymuje komunikat do słuchawek: „grajcie COŚ!”. To jest ten moment, w którym 
jego doświadczenie i umiejętność improwizacji jest niezbędna i nieoceniona. A ma on w dorobku kilkadzie-
siąt płyt CD, nagranych w różnych składach muzyków oraz ze swoim zespołem – Tomasz Szymuś Orkiestra, 
którego członkami są czołowi polscy muzycy sesyjni. Ten wykształcony oboista, to niesamowity, pogodny, 
optymistyczny i życzliwy człowiek – Tomasz Szymuś. Prywatnie zakochany i oddany swojej rodzinie. 
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TS: A ja nie mogę się z tym pogodzić! To jest straszne dla 
moich uszu, gdy słyszę to na co dzień. Acz wiem, że to jest 
głębszy problem, ponieważ nie ma prawdziwej edukacji muzy-
cznej w szkołach, czyli nie ma fundamentu. Nie ma mody na 
śpiewanie w chórach, na wspólne muzykowanie. Byłem ostat-
nio w Japonii i tam wszystkie dzieci są kształcone muzycznie 
od pokoleń, wszystkie śpiewają w chórach. Byłem w ośmiu 
szkołach od podstawówki do liceum na koncertach. Te 
wszystkie dzieci śpiewały czysto. Nie dość tego – one tak się 
zachowywały, że nie mogłem uwierzyć, że dzieci w szkołach 
mogą się tak zachowywać!
B-BK: Czyli?
TS: Cichutko weszły, równiutko stanęły, równo się ukłoniły. 
Usiadły, kiedy trzeba, wstały, kiedy trzeba. I wszystkie czysto 
śpiewały. Po prostu widać i słychać pracę umuzykalniania od 
wielu pokoleń. Tak samo jest przecież z zachowaniem przy 
stole, to nawyk od najmłodszych lat. 
B-BK: Jak otaczanie się pięknem i sztuką.
TS: Właśnie dlatego Włochy wyglądają jak wyglądają, są 
piękne. Bo ludzie tam cały czas widzą piękno dookoła, 
wtedy następuje pokoleniowy wyższy poziom estetyki 
architektonicznej i przedmiotowej narzucony od dzieciństwa. 
Taki człowiek zawsze zauważy coś brzydkiego i na pewno 
nie będzie mu się to podobało. A z poczuciem estetyki mu- 
zycznej jest dokładnie tak samo. Dobrym przykładem jest Skan-
dynawia – tam muzyka jest na wyższym poziomie niż u nas. 
Takiego gatunku jak nasze disco polo w Skandynawii nie ma. 
To kwestia pokoleniowego przyzwyczajenia społeczeństwa do 
wyższego poziomu estetycznego w różnych dziecinach życia, 
kultury i sztuki. 
B-BK: Umuzykalnianie społeczeństwa uwrażliwia je.
TS: A o tym zapominamy! Jak słucham dobrej muzyki, do-
brego koncertu, to czuję się przyjemnie, jestem zachwycony. 
Ta dobra muzyka koi moje nerwy i dostarcza pozytywnych 
emocji. Ale ja nią byłem przepełniony od dzieciństwa. Przy-
pominam sobie, kiedy jako młody chłopak pierwszy raz 
w życiu pojechałem z Mazur na koncert mojego ulubionego 
zespołu do Warszawy. Trzy dni wracałem do rzeczywistości, bo 
myślałem, że dotknąłem nieba! A więc powtórzę raz jeszcze–  
jeśli dzieci będą umuzykalniane, będą wrażliwsze, a co za tym 
idzie lepsze, kreatywniejsze – absolutnie w to wierzę. Takim 
dobrym przykładem są moi koledzy, z którymi kończyłem 
szkołę muzyczną. Część z nich nie poszła na studia muzyczne, 
tylko wybrała inne zawody. Odnieśli sukcesy w swoich 
dziedzinach, w inżynierii, w biologii, w matematyce. Oni zgod-
nie powtarzają, że to wszystko zawdzięczają szkole muzycznej. 
B-BK: Co ona im dała?
TS: Po pierwsze – dyscyplinę i codzienną pracę, po kolejne 
powtarzalność i systematyczność. Następnie wpłynęła na 
wyobraźnię, kreatywność, zresztą to poparte jest wieloma 
badaniami naukowymi. Jak również to, iż obcowanie ze sztuką 
obniża o 30 procent ryzyko śmierci, bez względu na rodzaj  
sztuki. 
B-BK: Co moglibyśmy zmienić w edukacji?
TS: Mój pomysł jest taki, że szkoła muzyczna pierwszego stop-
nia powinna być obowiązkowa dla wszystkich. Tam jest ta 
powtarzalność, estetyka, fundament na przyszłość. 
B-BK: A co sądzisz o heavy metalu? O tym, że niektórzy 
próbują go stosować przy terapii osób z depresją, i mają 
sukcesy.
TS: Naprawdę? Bo jestem zdziwiony. Nie jest to moja stylisty-
ka, choć kilka razy musiałem się nią zająć, przeanalizować. 
To jest gatunek, który mnie osobiście rozdrażnia. Czuje się 

po nim, jakbym przerzucił wagon węgla. Choć jechałem 
ostatnio taksówką i kierowca, który miał bardzo ciężki bagaż 
doświadczeń (dom rodzinny przemocowy, alkohol, narkotyki), 
opowiadał o heavy metalu i pogo. Mówił, że to go rozluźnia, że 
to jego rodzaj odreagowania i terapii. A jak zobaczył altówkę 
Dagny, mojej żony, powiedział, że by zasnął, gdyby miał 
czegoś takiego słuchać. Jestem świadom, że każdy gatunek 
muzyki ma swoich wyznawców.
B-BK: A tobie jaki jest najbliższy?
TS: Jeśli chodzi o gatunki to jazz, soul, klasyka i oczywiście 
muzyka filmowa. 
B-BK: Filmowa?
TS: Muzyka filmowa ma obraz. Jest kreowana w połączeniu 
z tym obrazem. Jak komponuję swoje utwory, to duże znacze-
nie ma dla mnie właśnie ów obraz. Kocham przyrodę, Mazury, 
to mnie inspiruje i koi. Jak sobie przywołam obraz jeziora, lasu, 
to łatwiej mi jest usiąść do komponowania i tworzenia. 
B-BK: Czy takie wizualizacje przekładają się na inne rzeczy 
w twoim życiu? Stosujesz je poza pracą twórczą?
TS: Mam taki schemat, jak jestem zdenerwowany, ziry-
towany, wściekły. Aby wyjść z tych złych emocji, wyobrażam 
sobie swoje magiczne miejsce, o którym tylko ja wiem. To 
sprawdzone, u mnie działa doskonale. Na ukojenie nerwów 
potrzebuję obrazu, nie dźwięku. Aby zasnąć, nie słucham 
muzyki, ponieważ słuchając jej, mocno się skupiam, analizuję, 
rozkładam na czynniki pierwsze. W pewnym momencie, kiedy 
rozmawialiśmy, w tle leciała muzyka i to powodowało we mnie 
rozdwojenie. Dobrze, że została wyłączona, bo w ciszy lep-
iej jest mi rozmawiać, dyskutować. Wtedy skupiam się tylko 
na dyskusji, a muzyka pod każdym względem mnie absor-
buje. Dla mnie muzyka jest czymś zajmującym, czymś, w co 
wchodzę. Nawet jak słucham w aucie audiobooka, to zawsze 
muszę doczekać do końca rozdziału i dopiero wychodzę. To 
robi ze mną dźwięk (śmiech).
B-BK: Muzyka znaczy dla ciebie wiele, a czego oczekujesz 
od życia, od codzienności?
TS: Niczego. Niczego nie oczekuję! Jestem szczęśliwy i chcę 
nadal tak pięknie żyć. Po prostu kocham ludzi, życie i to, co 
przynosi, to, co mi daje. Cieszę się każdą drobną rzeczą. 
Każdą! U mnie zawsze szklanka jest do połowy pełna. •

Niestety ludzie oswoili 
się z muzyką prostą, 
niewymagającą. 
Kompozytorzy tworzą tę 
prostą muzykę, bo mają 
wtedy pewność, że to 
zostanie puszczone  
w radio, odsłuchane  
w internecie. 
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GODZINA PRAWDY

Rozmawia: Michał Olszański
Zdjęcia: z archiwum Michała Łapińskiego

Michał Olszański: Co to jest za miejsce, to Kacze Bagno?
Michał Łapiński: To jest przestrzeń do rozwoju edu-
kacji i do tego, żeby właśnie ludzie mogli się ze sobą spotkać, 
usiąść przy ognisku, wyłączyć komórki, pobyć ze sobą. 
Organizujemy tam różne warsztaty, m.in. naukę piecze-
nia chleba, gry na bębnach afrykańskich, tańca z ogniem 
czy ceramiki. Mamy wiele różnych pracowni, w których 
odbywają się warsztaty. Cel pozostaje jeden – aby ludzie 
spędzali ze sobą czas, aby wspólnie uczyli się ciekawych 
rzeczy i aby razem funkcjonowali w zupełnie innej przestrzeni, 
poza swoimi stałymi obowiązkami, bez komórek, tabletów, 
komputerów… Te warsztaty sprzyjają nawiązywaniu nowych 
relacji, bo wymagają wspólnego działania.
MO: Dumny jesteś z tego miejsca?
MŁ: Tak. To jest „moje dziecko”. Cały czas poszerzamy 
funkcjonalność tego miejsca, tak że Kacze Bagno nieustająco  
rozwija się i żyje.
MO: Michale, urodziłeś się w Nowym Mieście Lubawskim, 
czyli pochodzisz stamtąd.
MŁ: Tak, moi rodzice byli rolnikami, mieli gospodarstwo, 
między innymi to Kacze Bagno. 
MO: Twoje dzieciństwo nie do końca było udane?
MŁ: No nie. Już w podstawówce pojawił się alkohol, imprezy 
i inne trudne sytuacje…

MO: Masz na myśli przemoc?
MŁ: Też. Zdarzały się bójki z chłopakami. Trze-
ba było sobie radzić, używać pięści, żeby należeć do grupy. 
To często wymagało działań agresywnych. Byłem najmniejszy 
w klasie, musiałem więc sobie radzić, aby mnie nie trak-
towano jak „popychadło”. Wtedy nie myślałem o edukacji, 
o jakimś rozwoju.
MO: Dawałeś sobie radę?
MŁ: Na początku nie, ale już później tak. To była  
najgorsza metoda, jaką można sobie wyobrazić. Dop-
iero później odkryłem, że można zaimponować wiedzą… 
Myślałem nawet o złożeniu papierów do liceum, ale 
pani od języka polskiego, ośmieszając mnie przed klasą, 
powiedziała, że dla mnie dobra jest tylko zawodówka. 
Nauczyciele mnie nie wspierali. Rodzice jednak posłali mnie 
do technikum rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim. 
Miałem zostać rolnikiem i przejąć gospodarstwo rodziców. 
Jednak ja nadal imprezowałem, nie przykładałem się 
do nauki, pochłaniało mnie życie w złym środowisku. I wtedy 
moja mama, która starała się odciągnąć mnie od tego destruk-
cyjnego życia, zainteresowała mnie programem z udziałem  
kpt. Baranowskiego, w którym była mowa o Szkole pod 
Żaglami. Zapamiętaliśmy numer telefonu, następnego dnia ma-
ma zadzwoniła tam i okazało się, że jest wolne miejsce na rejs. 

ZNANI

Kacze Bagno – miejsce inicjatyw pozytywnych. Twórcą tego niezwykłego miejsca jest Michał 
Łapiński. To intrygujące miejsce, gdzie można spędzić czas z ludźmi na rozmowach „do rana” przy 

ognisku, gdzie są miejsca noclegowe i gdzie można „zatrzymać” czas. 

KACZE 
BAGNO
Wywiad z Michałem Łapińskim
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ZNANI
GODZINA PRAWDY

Szybko załatwiliśmy potrzebne formalności i szczepienia. 
Początkowo obawiałem się tego, w co wchodzę, ale miałem 
w pamięci moje wcześniejsze żeglowanie z kuzynem, które 
dawało mi wielką satysfakcję, i to wspomnienie było napędem 
do wejścia w nową sytuację. To był duży wydatek dla moich 
rodziców, ale mama poświęciła pieniądze przeznaczone 
na nowe inwestycje w gospodarstwie i przekazała je na kon-
to Fundacji Międzynarodowej Szkoły pod Żaglami. Po dwóch 
tygodniach od tego telefonu byłem na żaglowcu w RPA. 
Pierwszy okres był bardzo trudny, ponieważ zmogła mnie 
choroba morska, odwodniłem się i nawet w którymś momencie 
straciłem przytomność. Chorowałem bardzo! Jednak po jakimś 
czasie oswoiłem chorobę morską i radziłem sobie znakomicie 
przez cztery miesiące rejsu pod dowództwem kapitana Ba-
ranowskiego. Potrafiłem działać, byłem odważny, radziłem so-
bie doskonale w sytuacjach kryzysowych podczas silnych 
sztormów. Jednocześnie byliśmy uczniami i musieliśmy się 
uczyć. Nauczyłem się szybko przyswajać treści, bo nie było cza-
su. Czas był bardzo wyliczony: wachty, obsługa żaglowca, 
sprzątanie, no i nauka. To była twarda szkoła życia. Wspo-
minam to z wielką wdzięcznością dla kapitana Baranowskiego, 
który stworzył tę Szkołę pod Żaglami i trzymał nas twardą ręką 
przez cały rejs po Atlantyku.
MO: Po tych czterech miesiącach byłeś już zupełnie innym 
chłopakiem.
MŁ: Wróciłem do domu. Moi kolesie chcieli, abym znów do nich 
dołączył. Ale ja już nie chciałem takiego życia z alkoholem, 
z imprezami, z bójkami. Mnie interesowało coś więcej, chciałem 
dalej żeglować. Chciałem coś osiągnąć w życiu. Miałem kłopot, 
bo oni nie chcieli mi odpuścić. Raz nawet chcieli mnie pobić, 
że ich odrzucam. Trafiłem na Pogorię, gdzie poznałem stałą 
załogę i bosmana Henia, który wziął mnie pod opiekę i zaczął 
mnie szkolić. Brałem udział w remontach Pogorii i w końcu sam 
stałem się bosmanem żaglowca. Pływałem w wakacje, ponieważ 
kontynuowałem naukę, studiowałem. Pływanie stało się 
moją pasją. Zaliczałem wszystko szybko, przedterminowo. 

Dogadywałem się z wykładowcami na wcześniejsze zalicze-
nia i egzaminy, chociaż poziom studiów był wysoki, dawałem 
radę. Studiowałem rolnictwo, ale wiele przedmiotów jak fizyka, 
chemia, biologia wymagało dużego nakładu pracy w nauce. 
Skończyłem studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. 
MO: I co dalej? Rodzice oczekiwali pomocy w prowadze-
niu gospodarstwa, a ciebie pochłonęła pasja do pływania.
MŁ: Tak. Podczas rejsu z uczniami warszawskiego liceum, zor-
ganizowanego przez Jerzego Jaszczuka, zdarzyła się taka sytu-
acja, że musiałem zastąpić nauczyciela biologii i poprowadzić 
lekcję w zastępstwie. Dyrektor tego liceum, który też 
uczestniczył w rejsie, zaproponował mi prowadzenie 
lekcji na stałe. I tak z bosmana stałem się nauczycielem 
Szkoły pod Żaglami. Na następny rejs popłynąłem już 
jako oficer i nauczyciel biologii. Łącznie odbyłem osiemnaście 
miesięcznych wypraw. Z czasem stałem się także organiza-
torem rejsów Szkoły pod Żaglami. Wówczas zwróciłem uwagę, 
jak bardzo istotna była dla wielu rodziców opłata za rejs. 
Często rodzice, dowiadując się, jaka to jest kwota (wtedy to było 
4,5 tysiąca złotych), rezygnowali ze zgłoszenia dziecka na rejs. 
Wpadłem na pomysł, aby młodzież sama zarabiała chociaż  
część kwoty potrzebnej na opłatę rejsu. Podczas 
dwutygodniowych obozów mieli robić proste stoły, 
krzesła i inne drobne sprzęty z drewnianych desek, meble eko, 
które sprzedawaliśmy. Niektórzy z rodziców mieli wątpliwości, 
czy ich dzieci są w stanie podjąć się takiego wyzwania, 
czy mogą mieć jakiekolwiek umiejętności, aby poradzić 
sobie z narzędziami, materiałem itd. Oraz czy znajdzie się 
ktoś zainteresowany tymi „meblami”, czy znajdą się naby-
wcy… Czy w ogóle cały ten pomysł wypali. Wtedy pojawił 
się Janusz Skowroński, którego syn miał uczestniczyć 
w takim obozie, i zaproponował udział stolarza ze swojej 
firmy. Stolarz miał pomagać młodzieży i nadzorować 
pracę, tak aby meble, które powstaną, mogły nadawać się 
do sprzedaży. To było olbrzymie wsparcie dla tego projektu. 
Janusz uważał, że to świetna idea, i zaproponował dalsze 
wsparcie, czyli profesjonalne narzędzia potrzebne do prac 
stolarskich. Po pewnym czasie podjął się pełnego sponso-
rowania i zadeklarował stałą pomoc. Tak powstał projekt 
„Szkoła pod Żaglami za Krzesło”. Każdy z uczestników dwu-
tygodniowego obozu wypracowywał ok. 1000 zł, a więc 10 osób 
zarobiło ok.10 000 zł . To był już jakiś wkład. Około ¼ potrzebnej 
sumy, aby rejs się odbył. Rodzice, mając takie wsparcie, 
starali się wszelkimi możliwymi sposobami zdobyć pozostałą 
potrzebną kwotę. I rejs doszedł do skutku. Zauważyłem, 
że te 10 osób, które pracowały przy projekcie „Szkoła pod 
Żaglami za Krzesło”, to zupełnie inna kategoria wszystkich 
uczestników rejsu. Pozostałym 25 osobom, rodzice 
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opłacili pełnopłatny udział w rejsie. Miałem więc dwie różne 
załogi. Grupa z obozu doskonale sobie radziła ze wszystkim, 
co wiązało się z obsługą żaglowca, pozostałą grupę musiałem 
stale nadzorować. Ta cała inicjatywa, umożliwiająca im udział 
w „Szkole pod Żaglami za Krzesło” uświadomiła mi, że jest 
jeszcze wiele innych płaszczyzn do realizowania nowych 
pomysłów dla młodzieży. Ważne jest to, co oni chcą, a nie 
to, co ja chcę. Mój ojciec podarował mi budynek – starą 
oborę. I zaprosiłem tę grupę, która uczestniczyła w budowa-
niu drewnianych mebli, oraz wielu innych znajomych, przyjaciół 
poznanych podczas rejsów „Szkoły po Żaglami” i wymyśliłem, 
że w tym budynku powstanie taki żaglowiec na lądzie.
MO: Takie miejsce, gdzie będą się działy dobre rzeczy. 
Ale dodajmy, że zawodowo układało ci się znakomicie, 
bo po ukończeniu studiów, zacząłeś studia doktoranckie.
MŁ: Tak. Otrzymałem propozycję otworzenia przewodu dok-
torskiego. Miałem jednak pewne wątpliwości, bo przez 4,5 
miesiąca w roku pływałem. Profesor zaproponował mi, że 

jeśli będę na bieżąco z przeprowadzaniem potrzebnych badań, 
to on będzie puszczał mnie na te rejsy. No to zostawałem 
po godzinach w katedrze, miałem wtedy całe wyposażenie 
do swojej dyspozycji, bo wszyscy szli do domów, a ja zosta- 
wałem i korzystałem z całego potrzebnego do badań sprzętu.
MO: A jaki był temat doktoratu?
MŁ: Diagnostyka chorób grzybowych roślin z zastosowaniem 
metod biologii nuklearnej. Badałem grzyba który nazywał się 
Pseudocercosporella herpotrichoides.
MO: Okazało się, że twoją pasją jest nie tylko żeglowanie, 
ale w  ogóle praca z młodzieżą. Miałeś wiele 
pomysłów na wspólne działanie, które nadają sens życia.
MŁ: Tak. Wyremontowaliśmy cały ten budynek z młodzieżą. 
Wymagało to wielkiego wysiłku, bo to był bardzo stary 
budynek. Ale doprowadziliśmy go do użytku.
MO: To była ta zaprzyjaźniona grupa olsztyńska?
MŁ: Tak i absolwenci “Szkoły pod Żaglami”. Oni też 
ściągnęli swoich znajomych i przyjaciół, powstała liczna gru-
pa młodych osób. Wykonywaliśmy wspólnie bardzo dużo prac. 
Ta młodzież poświęcała swoje wakacje, aby pracować przy 
odbudowie stodoły. Nie leżeli na plaży, nie pili piwa, cały swój 
czas poświęcali pracy w kurzu, brzydkich zapachach, w upale. 
Do wykończenia całego budynku poprosiłem swoich przyjaciół 
i znajomych. I tak doprowadziliśmy go do pełnego użytku. 
Bardzo pomogli mi rodzice i mój anioł stróż Janusz Skowroński, 
który sfinansował część inwestycji.
MO: To było bardzo duże przedsięwzięcie, po- 
trzeba więc było sporo pieniędzy, a przecież powstaje już 
drugi budynek.
MŁ: Tak. Powstaje mniejsza wersja Kaczego Bagna. Ten 
drugi budynek to był garaż dla ciągników. Zrobiliśmy 
tam pracownię ceramiczną i rozbudowywaliśmy go dalej 
w zależności od pieniędzy, którymi dysponowaliśmy. Wszyst-
ko powstawało w ciągu trzech lat do momentu, gdy mogliśmy 
zacząć zarabiać. Przyjmowaliśmy grupy komercyjne, które 
dawały fundusze na dalszy rozwój tego miejsca. Miałem też 
odłożone pieniądze z pływania, około 28 000, ale to była krop-

la w morzu potrzeb. Musiałem szukać sponsorów, pomogli też 
przyjaciele i rodzice. Chociaż oni nie do końca rozumieli moją 
ideę stworzenia tego miejsca, nie bardzo wiedzieli, co ja tam 
chcę stworzyć. Jednak mimo to bardzo mi pomagali. To jest 
wspaniałe, że mi zaufali. Wszedłem we współpracę z lokal-
nymi przedsiębiorcami, którzy też pomagali finansować 
kolejne etapy prac. Tak więc krok po kroku powstawało Kacze 
Bagno. Założyliśmy tam firmę i powstało Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie Animatorów Form 
Społecznych. To są organizacje pozarządowe. Piszą różne 
projekty, które są realizowane w Kaczym Bagnie. Przyjeżdżają 
do nas ludzie z całej Polski i biorą w nich udział. Te projekty 
przeznaczone są głównie dla młodzieży. Uczymy młodych 
ludzi odpowiedzialności za podejmowanie własnych decyzji, 
odwagi, pracy w grupach, asertywności. Takich rzeczy, które są 
teraz kompetencjami kluczowymi, bez których nie istnieje się 
na rynku. Realizujemy to, co robiliśmy w “Szkole pod Żaglami” 
i na obozach „Szkoła pod Żaglami za Krzesło”. Dbamy o jakość 

organizowanych warsztatów, aby młodzi ludzie mogli wspierać 
się nawzajem i uwierzyć we własne siły. Zauważać swój 
potencjał.
MO: A Kamila – kobieta twojego życia?
MŁ: Kamila pojawiła się w moim życiu już na drugim obozie 
„Szkoły pod Żaglami za Krzesło”. Przyjechała ze mną do Ka-
czego Bagna. Dziewczyna z Gdańska. Studiowała w Olsztynie. 
Opowiedziałem jej o pomyśle na Kacze Bagno, na to wszystko, 
a ona powiedziała OK i została. Zaczarowałem ją tym Kaczym 
Bagnem. Jesteśmy razem już 15 lat i razem tam pracujemy, 
żyjemy, dbamy o to miejsce. Kamila jest psychoterapeutką 
i socjoterapeutką. Jest też trenerką, szkoli nauczycieli. Od kil-
ku lat zdecydowaliśmy, że edukujemy nie tylko młodzież, ale że 
trzeba się także zaopiekować nauczycielami, którym czasem 
brakuje kompetencji związanej z komunikacją. Utworzyliśmy 
szkoły umiejętności trenerskiej dla nauczycieli. Kamila prowa-
dzi te cykle edukacyjne. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem 
Form Animatorów Społecznych, które ma siedzibę w Kaczym 
Bagnie. Wspieramy także w naszych projektach rodziców. 
Chcemy, aby nauczyciele i rodzice dostrzegali potencjał 
w młodzieży.
MO: Twoja opowieść jest bardzo pozytywna. Mówi o tym, 
że jak ktoś ma pasję, wizję, cel i  uparcie dąży do tego, 
to osiągnie sukces.
MŁ: To jest piękne, gdy widzę, że młodzi ludzie, siadając przy 
ognisku, mają w rękach chleb, który sami upiekli, lub siedzą 
przy stole, który sami zrobili, a później sami go uprzątną. 
Oni odkładają telefony komórkowe i rozmawiają ze sobą. 
Nasi instruktorzy pracujący z pełną pasją, mieszkają w naszym 
ośrodku, często to nasi wychowankowie zarażeni przez nas 
pasją. A młodzież, która opuszcza Kacze Bagno, żegnając się 
z instruktorami, ma często łzy w oczach. Oni nabierają tu u nas 
pewności siebie, wiary w siebie, odwagi, pozbywają się lęków, 
strachu. •

To jest piękne, gdy widzę, że młodzi ludzie, siadając przy ognisku, mają w rękach chleb, który sami  
upiekli, lub siedzą przy stole, który sami zrobili, a później sami go uprzątną. 

GODZINA PRAWDY

W każdy piątek po godzinie 12.00 zapraszam do audycji „Godzina 
prawdy” w radiowej Trójce, gdzie rozmawiam z ludźmi, w których 
życiu wydarzyły się niezwykłe historie a oni musieli podjąć trudne 
i odważne decyzje. 
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Konieczność posiadania przy sobie 
zapasowego sprzętu stomijnego może 
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytu-
acji. Wiele z nich wymaga poinformowa-
nia otoczenia o fakcie posiadania stomii  
i związanych z nią potrzebach. Karta stomika 
oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie 
jest odpowiedzią na zaistniały problem.

Udogodnienia w podróży

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

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

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

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

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

• disposable gloves and paper towels 

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

ENG

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

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

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

• gants jetables et serviettes en papier

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

FR

ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

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

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

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

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

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

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

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

Z poważaniem,

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

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

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

Polskie Towarzystwo Stomijne

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy 
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres 
pocztowy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok 
27 02-382 Warszawa. Można je także uzyskać w punktach 
konsultacyjno-szkoleniowych  PKS STOMAlife oraz w regio-
nalnych oddziałach POLiLKO.
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NOWE ZLECENIE ELEKTRONICZNE  
– PODSTAWOWE INFORMACJE
Pierwsze zlecenie pacjent otrzymuje wraz z wypisem ze szpi-
tala. Zlecenie jest w postaci wydruku, na którym znajdują się 
m.in. dane adresowe, pesel, kod choroby, ilość i rodzaj wyro-
bów medycznych, termin ważności zlecenie i dane wystawcy. 
Od stycznia 2020 roku zlecenia mogą być potwierdzane już 
w trakcie wizyty u lekarza. W  przypadku, gdy lekarz dysponuje 
dostępem do systemu i zlecenie pozytywnie przejdzie wery-
fikację online, na zleceniu znajdzie się także kod kreskowy, 
unikalny numer zlecenia oraz adnotacja, czy zlecenie udało się 
potwierdzić,  jeśli natomiast lekarz nie ma dostępu do syste-
mu lub Internetu, pacjent otrzyma zlecenie bez kodu kreskowe-
go i numeru. Sposób wystawiania zlecenia jest uzależniony od 
możliwości technicznych jakimi dysponuje placówka medycz-
na wystawiająca zlecenie. Zlecenie może być nawet wystawio-
ne odręcznie i również będzie ważne natomiast pacjent będzie 
z takim zleceniem musiał wykonać dodatkowe czynności. 
Zlecenie, które pozytywnie przeszło weryfikację online 
oraz ma nadany unikalny numer identyfikujący i kod kreskowy, 
można od razu przekazać do sklepu medycznego. W innym 
przypadku konieczne jest uzyskanie akceptacji NFZ. Pacjent 
może osobiście odwiedzić najbliższy oddział NFZ lub przesłać 
zlecenie do NFZ, aby uzyskać akceptację. Zweryfikowane 
przez NFZ zlecenie zostanie odesłane na podany przez pa-
cjenta adres.
Wizyta w NFZ również jest konieczna, jeśli zlecenie nie prze-
szło pozytywnie weryfikacji online lub wystawiono je ręcznie. 
Pacjent posiadający ważną kartę na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne, do końca roku 2020 może otrzymać zlecenie wysta-

wione odręcznie lub bez nadanego kodu kreskowego i będzie 
mógł zrealizować takie zlecenia bez konieczności przesyła-
nia go do akceptacji NFZ. 

OTRZYMANIE ZLECENIA PO WYJŚCIU ZE 
SZPITALA
Sprzęt stomijny wydawany jest zawsze na pełne miesiące, 
nie ma znaczenia, czy pacjent opuszcza szpital pierwszego, 
czy ostatniego dnia miesiąca. Jeśli wyjście zaplanowano pod 
koniec miesiąca, należy dopilnować jak najszybszego prze-
kazania zlecenia do sklepu medycznego, aby odebrać sprzęt 
jeszcze na bieżący miesiąc. W przypadku nowych stomików, 
którzy jeszcze uczą się wymiany worków i płytek, każdy worek 
jest na wagę złota. Warto także wypróbować środki do pielę-
gnacji skóry wokół stomii i akcesoria zapewniające dyskrecję 
i komfort funkcjonowania ze stomią.

SKLEPY MEDYCZNE, W KTÓRYCH MOŻNA 
ZREALIZOWAĆ ZLECENIE
Zlecenie można zrealizować w sklepie medycznym, który 
ma podpisaną umowę z NFZ. Każdy oddział wojewódz-
ki NFZ publikuje na swoich stronach listę sklepów medycznych 
ze wskazaniem, jakie grupy wyrobów medycznych mogą 
wydawać na refundację. Lista oddziałów wojewódzkich jest 
dostępna pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/. Czasem 
zdarza się, że sprzęt stomijny można znaleźć w aptece, ale są 
to sytuacje niezmiernie rzadkie. Nawet jeśli przez pewien czas 
pacjent odbiera sprzęt w jednym miejscu, może w kolejnych 
miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę, jak rów-
nież mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana nie 
wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji jed-
nakże trzeba jej dokonać w NFZ lub w gabinecie lekarskim. 

NOWE ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ NA 
SPRZĘT STOMIJNY, CZYLI JAK NIE ZGUBIĆ 

SIĘ W NOWYCH PRZEPISACH?
Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady wystawiania i  realizacji zleceń na wyroby 

medyczne, w  tym sprzęt stomijny, pieluchomajtki i  cewniki. Elektroniczne potwierdzanie zleceń 
w NFZ, którego można dokonać w gabinecie lekarskim, ma oszczędzić niepełnosprawnym pacjen-
tom oraz ich opiekunom dojazdów i często długiego oczekiwania w kolejkach w oddziałach NFZ. 
W praktyce, w niektórych placówkach wystawiane są nadal stare zlecenia, ponieważ przychodnie 
są jeszcze w trakcie przejścia na system nowych zleceń. Od lipca br. korzystanie z nowego systemu 
będzie obowiązkowe. Co stomicy powinni wiedzieć, by nie zgubić się w przepisach?
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LIMITY ODBIORU REFUNDOWANEGO SPRZĘTU
Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodza-
ju stomii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia – 300 zł, 
ileostomia – 400 zł, urostomia – 480 zł. Przewidzianą limitem 
kwotę refundacji można przeznaczyć np. na woreczki, płyt-
ki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej. W dobrym 
sklepie medycznym istnieje możliwość skorzystania z pod-
powiedzi profesjonalistów, którzy mają doświadczenie ze 
względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem 
na różnorodność ich problemów.

CZAS OBOWIĄZYWANIA ZLECENIA
Od 1 stycznia 2020 r. zlecenia można wystawiać nawet na 12 
miesięcy, ale to pacjent ze stomią decyduje, na jaki okres chce 
odebrać sprzęt. Jednorazowo można odebrać nawet sześcio-
miesięczny limit. Jednak w przypadku osób rozpoczynających 
korzystanie ze sprzętu stomijnego lub problemów ze stomią, 
warto odbierać zlecenie w mniejszych częściach, gdyż raz wy-
dany sprzęt medyczny nie podlega wymianie. 
„Po wyłonieniu stomii pacjenci często przez kilka miesięcy 
testują różne rodzaje sprzętu, by dobrać zestaw najbardziej 
odpowiedni do własnych potrzeb. Z naszych doświad-
czeń wynika, że wybór optymalnego rozwiązania to kwe-
stia czasu i zaznajomienia się z pielęgnacją stomii. Nasze 
placówki umożliwiają na przykład bezpłatne konsultacje z do-
świadczonymi pielęgniarkami stomijnymi, które doradzają jak 
prawidłowo pielęgnować stomię, ale tam gdzie pacjent sam 
dobiera sprzęt zwykle proces może zająć nawet kilka mie-
sięcy” – podkreśla Joanna Zakrzewska   pielęgniarka stomij-
na z Punktu Konsultacyjno Szkoleniowego w Warszawie przy 
sklepie medycznym Med4Me Chałubińskiego 8. 
Raz otwarte przez sklep zlecenie będzie natomiast czeka-
ło na decyzję odbioru kolejnego pakietu sprzętu i wówczas 
można zweryfikować, czy sprzęt jest dobrany prawidłowo. 
Warto też pamiętać, że zlecenia nie można zrealizować wstecz. 
Jeśli pacjent zapomni odebrać limit na jakiś miesiąc, wówczas 
ten limit przepada.

Sprzęt stomijny wydawany jest zawsze 
na pełne miesiące, nie ma znaczenia, czy 
pacjent opuszcza szpital pierwszego, czy 
ostatniego dnia miesiąca. Jeśli wyjście za-
planowano pod koniec miesiąca, należy 
dopilnować jak najszybszego przekazania 
zlecenia do sklepu medycznego, aby ode-
brać sprzęt jeszcze na bieżący miesiąc. 

Odpowiedzi na inne pytania znajdziesz 

na stronie www.stomalife.pl lub kontaktując się:

biuro@stomalife.pl 
bezpłatna infolinia 800 633 463

WYMIANA LUB ZWROT SPRZĘTU
Wymiany sprzętu stomijnego odebranego w ramach 
refundacji można dokonać za pośrednictwem najbliższe-
go oddziału NFZ. Pacjent powinien napisać pismo wyja-
śniające, z jakiego powodu chce dokonać wymiany. Dalsze 
kroki można podjąć po otrzymaniu informacji zwrotnej. Ta-
ka procedura wchodzi do praktyki razem z wprowadzeniem 
nowych zleceń. 

DODATKOWE UPRAWNIENIA DO ODBIORU 
SPRZĘTU REFUNDOWANEGO
W obecnie obowiązujących przepisach należy pamiętać, że 
kod ZN nadal uprawnia do zwiększenia przysługującego limi-
tu na sprzęt stomijny. Odbiór w ramach zwiększonego limi-
tu możliwy jest tylko raz w miesiącu. W praktyce oznacza to, że 
podczas odbierania zlecenia musimy z góry ustalić z lekarzem 
nasze zapotrzebowanie na sprzęt stomijny, lekarz wystawiając 
zlecenie np. na 12 miesięcy z góry wpisze przysługujący nam 
miesięczny limit. Obecnie nie ma możliwości otrzymania do-
datkowego zlecenia na sprzęt, nawet jeśli nam go zabraknie, 
pomimo uprawnień wynikających z kodu ZN.
 Odbiór sprzętu może nastąpić raz w miesiącu, a zwiększyć 
ilość zapotrzebowania można ponownie, udając się do leka-
rza i prosząc o nowe zlecenie na okres, na który jeszcze nie 
pobraliśmy sprzętu, w takim wypadku stare niezrealizowane 
zlecenie ulega anulowaniu i zastępuje je nowe. •



Wiemy już, co to jest stomia i czym różni się od przetoki. Wie-
my, jakie są podziały i czemu stomie czasami dają powikłania. 
A jak to wszystko się zaczęło? 
Opis przetoki (nie stomii) znajdziemy już w Starym Testamen-
cie, w Księdze Sędziów. Izraelita Ehud wbija nóż w brzuch 
króla Moabu, Eglona. Król ginie, a w niektórych tłumaczeniach 
Pisma, pojawia się informacja o wydobywającym się z rany kale. 
W przeszłości zranienie jelita kończyło się śmiercią. Niekiedy 
wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności, powstawała prze-
toka zewnętrzna i zawartość jelita wydobywała się na zewnątrz. 
Pierwszy taką sytuację opisał grecki lekarz Praksagoras z Kos. 
Dotyczyło to jelita grubego, gdyż zranienie jelita cienkiego by-
ło zazwyczaj śmiertelne. Z czasem starożytni lekarze, a wśród 
nich Hipokrates, Galen i Celsus, zalecali przyszywanie uszko-
dzonego jelita do skóry. Zamieniali w ten sposób przetokę 
w stomię. Postępowanie takie przetrwało do czasów średnio-
wiecza i renesansu, a zalecał je także jeden z najsłynniejszych 
medyków owych czasów – Paracelsus (1493-1541). Wraz z roz-
wojem chirurgii i coraz odważniejszymi zabiegami, zaczęto ce-
lowo wytwarzać „przetoki” jelitowe, czyli stomie. 
Trudno ustalić, kto był pierwszy. Najczęściej podaje się nazwi-
sko Francuza, Alexisa Littre’a (1654-1726). W roku 1710 opisał 

on możliwość wykonania kolostomii w okolicy pachwinowej 
w przypadku obstrukcji jelita. Wykonał taki zabieg u nowo-
rodka z zarośniętym odbytem. Niestety dziecko zmarło. 
Niemiecki chirurg Lorentz Heister, w 1757 roku wyłonił stomię 
u chorego po urazie brzucha. Uszkodzone jelito wszył w ranie 
pooperacyjnej. W odpowiedzi na krytykę, że takie życie nie 
ma sensu, napisał: „Lepiej rozstać się z jedną dogodnością 
życia, niż z nim samym”. Wyłanianie stomii w ranie operacyjnej 
stało się od tego czasu rutyną, aż do roku 1940! Ale o tym 
za chwilę. Za pierwszego chirurga, który wyłonił stomię z po-
wodów onkologicznych, uważa się francuskiego lekarza Hen-
riego Pillore’a. W 1776 roku zoperował on pacjenta nazwiskiem 
Morel, który cierpiał z powodu niedrożności spowodowanej 
guzem jelita. Wykonał stomię na kątnicy. Pacjent przeżył za-
bieg i używał gąbek do usuwania kału. Zmarł wskutek powikłań 
po zastosowaniu wcześniej w leczeniu preparatów rtęci. Anglik, 
William Cheselden, nawiązał do swoich starożytnych poprzed-
ników i w roku 1780 u 73-letniej pacjentki Margaret White, 
rozciął uwięźniętą przepuklinę pępkową. Wytworzył w ten 
sposób ileostomię, uzyskując wieloletnie przeżycie chorej. 
W tym samym czasie Benjamin Bell polecał wytwarzanie sto-
mii dwulufowych w celu zapobieżenia ich zwężeniu. Mamy też 
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w historii stomii polski ślad. Jan Mikulicz-Radecki i niezależnie An- 
glik – Frank Paul opracowali pod koniec XIX w. dwuetapowy 
zabieg resekcji jelita z wytworzeniem dwulufowej stomii (za-
bieg Paula-Mikulicza). Stomie u dzieci wykonywano rzadko, 
a związane one były z wadami wrodzonymi przewodu po-
karmowego. Jak wspomniałem pierwszy taki zabieg wykonał 
Littre. Natomiast w roku 1783 Dubois wyłonił kolostomię 
w pachwinie u dziecka, które zmarło po 10 dniach. Dziesięć 
lat później Duret wykonał podobny zabieg, a pacjent dożył 
do czterdziestu pięciu lat.
Duński chirurg Hendrik Callisen w 1798 roku zaproponował 
wyłanianie kolostomii w okolicy lędźwiowej, aby uniknąć za-
palenia otrzewnej. Metoda nie przyjęła się ze względu na duże 
trudności techniczne przy wykonaniu. W owych czasach 
stomia w ogóle była raczej rzadkością. Jean Ammusat, francu-
ski chirurg podsumował, że w latach 1716-1839 wykonano ich 
tylko 27, przy czym tylko sześciu chorych przeżyło. Pamiętajmy, 
że znieczulenie ogólne zaczęto stosować dopiero w 1846 roku, 
zaś postępowanie jałowe jeszcze później, pod koniec XIX w. 
Tak więc był to i tak sukces. Kolostomia jako rutynowa ope-
racja zaczęła być wykonywana dopiero w XX w.  po przeło-
mowych zabiegach Hartmanna (czasowa, jednolufowa stomia) 
i Milesa (stomia ostateczna). 
Chirurgia ileostomii rozwinęła się nieco później. Jako pierwszy 
końcową ileostomię wykonał w 1879 roku niemiecki chirurg 
z Gdańska – Baum. Był to pierwszy etap leczenie raka pra-
wej strony okrężnicy. Chory zmarł po kilku dniach. Pierwsze 
przeżycie z ileostomią zanotował Maydl w roku 1883. Pięć lat 
później zaproponował on stomię pętlową z podkładką. Stomie 
na jelicie cienkim, ze względu na charakter wydzielanej treści, 
dawały wiele powikłań, zwłaszcza gdy były wszywane w ranę 
operacyjną. Próbowano wyłaniać bardzo długie odcinki jeli-
ta (do 15 cm), dopiero Bryan Brook z Birmingham w roku 1952, 
opracował obecną wersję ileostomii z wytworzeniem „komin-
ka”, który można prawidłowo zaopatrzyć sprzętem.
Wspomniałem, że do 1940 roku stomię najczęściej wyłania-
no w ranie operacyjnej. Wydawało się to logiczne, ale niestety 
powikłania często kończyły się tragicznie. Kał zakażał ranę, 
która się nie goiła, a stomia często ulegała zwężeniu. Amery-
kanin Rankin pracujący w słynnej Mayo Clinic zaczął wyprowa-
dzać stomię z osobnego cięcia. Wkrótce takie postępowanie 
stało się rutyną. W roku 1967 dwaj chirurdzy – Turnbull i Weak- 
ley – podsumowali dotychczasowe doświadczenia chirur-
gii stomii i opublikowali tzw. „zasady wytwarzania dobrej 

stomii”. Oto one:
 >  prawidłowa lokalizacja (>4 cm od rany głównej);
 > odpowiedni kanał stomijny w powłokach (mięsień prosty);
 > brak napięcia jelita;
 > dobre ukrwienie jelita (odczekać 15-20 min);
 > przyszycie krezki jelita do ściany brzucha (ominięcie 

naczyń);
 > wywinięcie śluzówki i przyszycie jej do skóry.

Choć minęło już pół wieku, zasady te obowiązują nadal! Z cza-
sem pojawiły się nowe metody operacji, np. laparoskopia, no-
we szwy, staplery (mechaniczne zszywacze), które zmniejszyły 
w pewnym sensie liczbę wytwarzanych stomii. Obecnie w wie-
lu przypadkach stosuje się techniki małoinwazyjne łączone, 
np. laparoskopię z endoskopią. Lepsza diagnostyka pozwa-
la na wykrycie raka we wczesnych stadiach, co jest najistotniej-
szym czynnikiem leczenia chirurgicznego oszczędzającego, 
a więc bez stomii. Jednak lekarz sam nie przyjdzie do czło-
wieka, który na przykład zauważył krew w stolcu. Wiele zależy 

od czujności onkologicznej i wiedzy społeczeństwa na temat 
nowotworów i innych chorób przewodu pokarmowego.
Problemem pacjentów ze stomią jest jej „nieprzewidywal-
ność”. Człowiek bez stomii, nawet w sytuacji „naglącej” jest 
zdolny, dzięki zwieraczom, odwlec akt defekacji. Powsta-
wały zatem pomysły stomii „kontrolowanej”. Nie mówimy 
tu o tzw. proktokolektomii odtwórczej z wytworzeniem 
zbiorników (pouch). To inny rodzaj zabiegu, zapewniający 
oddawanie stolca przez odbyt fizjologiczny. Jednym z pierw-
szych pomysłów „trzymającej” stomii był tzw. zbiornik 
Kocka opracowany w 1969 roku. Był to wewnętrzny zbiornik 
„uszyty” z jelita, w którym gromadził się stolec, i dzięki zastaw-
ce przez pewien czas – do wykonania irygacji – nie wypływał. 
Niestety technika ta dawała wiele powikłań. Podobnym 
nieco pomysłem była operacja Moreiry z roku 1980, w której 
wykorzystano naturalny zbiornik, jakim jest kątnica z zastawką 
Bauhina. Oczywiście można było go stosować tylko wtedy, gdy 
ten odcinek jelita nie został usunięty. Wprowadzano też różne 
zatyczki oraz podskórne pierścienie magnetyczne zamykające 
czasowo ujście stomii. Prawdę powiedziawszy, żaden z owych, 
choć dość oryginalnych pomysłów, się nie sprawdził. Powsta-
wały liczne powikłania, a obsługa tych „trzymających” stomii, 
była wielokrotnie trudniejsza niż „normalnych” zaopatrzonych 
w odpowiedni nowoczesny sprzęt.
Jak widać technika wytwarzania stomii ewoluowała w kie-
runku zabiegów bezpiecznych i jak najmniej okaleczających. 
Problemem pozostawało zaopatrzenie. Obecnie dysponujemy 
wieloma systemami różnych firm i, kolokwialnie mówiąc, jest 
w czym wybierać. W XVIII wieku do zaopatrywania nielicznych 
jeszcze stomii używano szmatek, gąbek, a nawet mchu. Wyko-
nywano też, co ciekawe, irygację. Około 1776 roku wprowadzo-
no również pierwsze worki skórzane, mocowane za pomocą 
sznurków. W roku 1912 Mary Manney z Chicago opatentowa-
ła urządzenie przypominające dzisiejszy worek z odpływem, 
przyklejany specjalnymi taśmami. Osiem lat później dr Alfred 
Strauss, również z Chicago, skonstruował gumowy worek, któ-
ry mocowało się za pomocą kleju i pasków. Takich pomysłów, 
również opatentowanych, pojawiało się wówczas wiele. W la-
tach 50. XX w. w Klinice Cleveland powstał pierwszy ośrodek 
opieki nad osobami ze stomią. Norma Gill i Rupert Turnball 
to nazwiska związane z tymi wydarzeniami. Nadal jednak więk-
szość sprzętu stomijnego stanowiły gumowe worki. W następ-
nej dekadzie dokonano przełomu dzięki zastosowaniu gumy 
karaya (produkt roślinny). Jej adhezyjne i uszczelniające wła-
ściwości pozwoliły na stworzenie sprzętu zbliżonego do uży-
wanego obecnie. Następnym etapem było wprowadzenie 
nowych substancji klejących i systemów mocowania sprzętu. 
Firmy zaczęły współpracować ze środowiskiem stomistów, 
dostosowując produkcję do potrzeb pacjentów i modyfikując 
sprzęt zgodnie z ich pomysłami. Pojawiły się filtry zapachowe, 
kosmetyki stomijne i inne udogodnienia.
Stomia jest elementem leczenia – czasem stałym, czasem 
przejściowym. Jej historia pokazuje, że dociekliwość ludz-
ka i geniusz naszych poprzedników pomagają w łagodze-
niu niedogodności owego „sztucznego odbytu”. Jaka będzie 
przyszłość stomii? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że będzie 
wytwarzana jeszcze przez dziesięciolecia. Jeśli nawet choroby 
zapalne i nowotworowe przestaną być problemem, będą 
urazy. Tak więc warto uczyć się o stomii, a także o jej historii. • 

Przy pisaniu artykułu korzystałem z książki, którą serdecznie 
polecam: Stomia,  prawidłowe  postępowanie  chirurgiczne  i pielę-
gnacja, Poznań 2017, pod redakcją T. Banasiewicza, P. Krokowicza  
i M. Szczepkowskiego.
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Jestem Adrian, Adrian Lewandowski z Zielonej Góry i mam 
30 lat. Choruję na chorobę Leśniowskiego-Crohna, która zo-
stała zdiagnozowana u mnie w grudniu w 2015 roku. Przed 
diagnozą przez około dwa lata cierpiałem na stałe bóle 
brzucha, którym towarzyszyły codzienne biegunki. W koń-
cu zdecydowałem się zrobić kolonoskopię, w efekcie której 
postawiono diagnozę. Nazwa choroby nic mi nie mówiła, 
natomiast podczas pierwszej wizyty u lekarza usłyszałem, że 
jestem nieuleczalnie chory. 
Początkowo byłem załamany, z dnia na dzień coraz więcej czy-
tałem i dowiadywałem się na temat choroby. Pierwszy okres 
był szczególnie trudny, ponieważ musiałem przejść drogie, 
nierefundowane badania oraz wykupić lekarstwa za 500 zł, 
które wystarczyły mi tylko na miesiąc. Koledzy z pracy wspiera-
li mnie, tłumacząc, że objawy zaraz miną, a najważniejsze, że już 
wiadomo, co mi jest, i mogę zacząć leczenie. Każda wizyta le-
karska była praktycznie taka sama – czyli lekarz przepisywał 
mi lekarstwa na kolejny miesiąc, a objawy niestety nie znikały. 
W 2016 roku w marcu zacząłem odczuwać ból w okolicy odby-
tu. Lekarze, z którymi się skonsultowałem, stwierdzili, że jest 
to przetoka okołoodbytnicza, będąca skutkiem mojej choro-
by. Niestety z dnia na dzień ból się tak nasilał, że zacząłem 
mieć problemy z wypróżnieniem oraz chodzeniem. Lekarze 
nie widzieli w tym nic niepokojącego i cały czas twierdzili, 
żeby stosować nasiadówki z kory dębu, bo przetoki i tak są 
nieoperacyjne. Coraz trudniej było mi chodzić do pracy i na za-
jęcia na uczelni, ale się nie poddawałem. W czerwcu dostałem 
40 stopni gorączki, a ból stał się już nie do wytrzymania. 
Pojechałem więc na SOR do szpitala w Zielonej Górze. Bada-
jący mnie lekarz stwierdził ropień okołoodbytniczy i przepisał 
receptę na leki przeciwzapalne. W tamtym okresie przyjmowa-

łem dziennie 23 różne tabletki.
Ponieważ ból, którego doświadczałem, był już niewyobra-
żalny, a lekarze z Zielonej Góry nie widzieli w tym problemu, 
postanowiłem poszukać specjalisty w innym mieście. Niestety 
sytuacja była podobna i wszędzie słyszałem ten sam tekst: 
przypadek nieoperacyjny, stosować lekarstwa maści i czopki. 
Ale one w ogóle nie działały. Gdyby nie pomoc w tamtym 
okresie kolegów z pracy czy z uczelni, niestety musiałbym 
zrezygnować ze swoich marzeń, czyli ze studiów i pracy. Im 
bardziej cierpiałem, tym bardziej moje środowisko mnie 
wspierało. W pracy każdy pomagał mi tak, jak umiał, nie 
miałem problemu z urlopem na wyjazdy do lekarzy, dostałem 
ogromną pomoc psychiczną. Na uczelni koledzy też pomaga-
li mi wysiąść z auta czy nosić teczkę z laptopem, ponieważ już 
ciężko było mi się poruszać samodzielnie. Ból nie opuszczał 
mnie nawet na sekundę. Praktycznie nic nie jadłem ze wzglę-
du na strach przed wizytą w toalecie. 
W końcu dołączyłem na Facebooku do grupy osób chorują-
cych na chorobę Leśniowskiego-Crohna. I to był strzał w dzie-
siątkę. Nigdy bym nie przypuszczał, że tyle osób cierpi na tę 
chorobę. Napisałem post z pytaniem, czy ktoś może polecić 
mi lekarza, który operuje przetoki okołoodbytnicze. Był już rok 
2017, kiedy dostałem kontakt do specjalisty z Poznania. Cho-
ciaż odwiedziłem już w tym mieście kilku specjalistów, którzy 
twierdzili, że już nic nie mogą dla mnie zrobić, dałem sobie 
ostatnią szansę i umówiłem się na wizytę. Mimo że była to wi-
zyta prywatna, czekałem na nią trzy miesiące. W międzyczasie 
zrobiłem rezonans magnetyczny. Wyniki wraz z płytą udało się 
odebrać trzy dni przed umówioną wizytą u profesora. Z opi-
su badania niestety nic nie wynikało. Zdrowy facet. No i nad-
szedł najszczęśliwszy dzień w moim życiu – 19 grudnia 2017 

Tekst: Adrian Lewandowski 

Z  pamiętnika 
pacjenta
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roku – tego dnia spotkałem na swojej drodze najwspanialsze-
go lekarza, przyjaciela, psychologa, specjalistę na świecie. 
Na wizytę do gabinetu wprowadził mnie kolega. Wytłumaczy-
łem profesorowi Banasiewiczowi, co dokładnie mi dolega. Pro-
fesor wziął opis badania, pod którym podpisała się pani doktor, 
i stwierdził, że z tego opisu wynika, że jestem okazem zdrowia. 
Poprosił o płytę… i złapał się za głowę. Profesor pokazał 
mi na ekranie przetokę i powiedział, że fizycznie naprawdę 
ciężko jest osiągnąć taki rozmiar. Zapytał, jak do tej pory funk-
cjonuję i jak radzę sobie z bólem. Zbadał mnie i powiedział, że 
ma dla mnie bardzo złą wiadomość – trzeba operować i to na-
tychmiast, ponieważ jest zagrożenie życia. Odpowiedziałem, 
że to najlepsza wiadomość w moim życiu i najlepszy prezent 
jaki otrzymałem na święta. 
Pierwszego dnia po świętach stawiłem się w szpitalu, gdzie 
profesor Banasiewicz zoperował mi przetokę. Po wszystkim 
zapytał, jak udało mi się w ogóle żyć z czymś takim, ponieważ 
podczas operacji z mojego organizmu spuszczono litr ropy. 
Odpowiedziałem, że do dnia 19 grudnia, do wizyty u niego, 
studiowałem i pracowałem. Nie byłem ani razu na L4 i nie 
opuściłem żadnych zajęć na uczelni. Oczywiście profesor nie 
chciał uwierzyć. 
Podczas pobytu w szpitalu zaproponowano wyłonienie stomii, 
żeby przetoka mogła się zagoić. Zresztą cięcie było na tyle du-
że, że bez stomii szanse na jej zagojenie były znikome. Ta wia-
domość jednak bardzo mnie przestraszyła, zdenerwowałem 
się i nie zgodziłem na stomię. W lutym ponownie trafiłem 
do poznańskiego szpitala, ponieważ zrobił mi się ropień. Na-
tychmiast go nacięto i kolejny raz zaproponowano wyłonienie 
stomii. Niestety, nie zgodziłem się po raz kolejny. Po miesią-
cu poprosiłem tatę, żeby zawiózł mnie do szpitala do profeso-
ra. Powiedziałem, że nie radzę sobie z bólem i chcę już mieć 
tę stomię. W ciągu tygodnia byłem na stole operacyjnym.  
20 marca 2018 roku wyłoniono u mnie stomię. Chociaż lęk 
przed zmianą worka i przed tym, jak sobie poradzę w życiu co-
dziennym, mnie przerastały, wtedy nie liczyło się już dla mnie 
nic poza pozbyciem się bólu, który towarzyszył mi już dwa lata. 
Po wyłonieniu stomii faktycznie ból w okolicy odbytu zmalał, 
lecz pojawiły się problemy okołostomijne. Zrobiła mi się prze-
toka okołostomijna. Na szczęście mój profesor nie opuszczał 
mnie na krok, za każdym razem robił, co tylko było w jego mocy. 
Poznałem także najwspanialszą osobę w szpitalu – panią Ulę, 
która jest pielęgniarką stomijną i która pomagała mi podczas 
wszystkich moich pobytów w szpitalu. Dwa razy drenowaliśmy 
przetokę oraz zrobiliśmy korektę stomii. Niestety rana i prze-
toka nie chciały się zagoić. Profesor stwierdził, że Crohn, mo-
ja choroba, jest na tyle aktywna, że dobrym pomysłem będzie 
przełożyć stomię na jelito cienkie. Ponieważ mam do profeso-
ra pełne, stuprocentowe zaufanie, zgodziłem się natychmiast. 
Operację wyznaczono mi na za 10 dni, ale profesor Bana-
siewicz kazał mi jeszcze do jej czasu stosować opatrunki ze 
srebrem. I to był moment przełomowy. Dzięki opatrunkom, 
rana wreszcie zaczęła się goić, ból związany z przetoką około-
stomijną malał. Postanowiłem pojechać do szpitala z myślą, że 
może uda się uciec od kolejnej operacji. Tak też się stało. Od 
tamtego momentu, żyję praktycznie bez bólu. Przetoka oko-
łoodbytnicza goi zgodnie z planem. Systematycznie chodzę 
na leczenie biologiczne. Plan przywrócenia ciągłości prze-
wodu pokarmowego wyznaczony jest na pierwsze półrocze 
tego roku. Zastanawiam się, czy się w ogóle na to zdecydować, 
ponieważ ogromnie boję się powrotu bólu, który towarzyszył 
mi przed wyłonieniem stomii.
Po wyjściu ze szpitala w 2018 roku zauważyłem, że w koń-

cu zaczynam normalnie żyć i funkcjonować. Zdałem egzamin 
na prawo jazdy na motocykl. Kupiłem motocykl i zacząłem 
cieszyć się życiem. Uświadomiłem sobie w końcu, że z wor-
kiem na brzuchu można żyć bez żadnych barier życiowych, 
a przede wszystkim w końcu bezboleśnie. W końcu mogę 
robić rzeczy, które kocham. Jeżdżę na nartach, wędkuję, stu-
diuję, a przede wszystkim pracuję. W styczniu kupiłem kajak 
i czekam na wiosenne spływy kajakowe. Do pracy wróciłem 
w sierpniu 2019 roku po ponad półtorarocznej przerwie. Zo-
stałem bardzo ciepło przyjęty na nowym stanowisku. Pracuję 
jako Specjalista Wsparcia i Operacji w jednej z zielonogórskich 
firm. Praca sprawia mi ogromną przyjemność, a bez tego nie 
wyobrażam sobie życia. W pracy otwarcie bez żadnego wsty-
du poinformowałem, że mam stomię. W lutym ukończyłem 
semestr na uczelni i obroniłem pracę inżynierską. Kolejnym 
celem będzie zdobycie tytułu magistra. 
Choroba bardzo dużo mi pokazała, a zarazem sporo mnie 
nauczyła. Podczas ciężkich chwil zauważyłem, że mogę liczyć 
na swoją rodzinę oraz na bardzo duże grono przyjaciół, kole-
gów czy znajomych. Choroba nauczyła mnie przede wszystkim 
cierpliwości. Zauważyłem, że w życiu nie ma rzeczy niemożli-
wych, tylko trzeba postawić sobie cel i dążyć do niego.
Jestem bardzo wdzięczny mojemu lekarzowi panu profesoro-
wi Tomaszowi Banasiewiczowi za opiekę, jaką mnie obdarzył. 
Gdy tylko coś się dzieje z moim zdrowiem, mogę liczyć na pro-
fesora oraz na cały jego zespół. Bardzo dużo zawdzięczam 
też wspaniałej pielęgniarce stomijnej, pani Urszuli Sobczak. 
To pani Ula pomogła mi w najcięższym momencie po opera-
cji wyłonienia stomi. •
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Stomia nie wyklucza 
czyli sesja bielizny dla stomiczek  
z Marianną Kowalewską
Tekst: Fundacja STOMAlife
Zdjęcia: Ada Zielińska

Jedna z najbardziej obiecujących polskich aktorek młode-
go pokolenia, znana z serialu Pułapka, Rojst. Diagnoza – wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego – miała przeszkodzić jej 
w spełnianiu marzeń. Stomia, która uratowała aktorce życie, 
miała uniemożliwić pracę artystyczną. Tak się jednak nie sta-
ło. Marianna Kowalewska nie zwalnia tempa – gra w teatrze, 
serialach, śpiewa oraz, by zrzeszać i łączyć kobiety, założy-
ła sklep internetowy z bielizną – Tutti. Jest to pierwsza w Pol-
sce marka bieliźniana, która oprócz zestawów koronkowych 

i lnianych sukienek, produkuje również specjalistyczną bieli-
znę dla stomiczek.
– O mojej chorobie i stomii mówię otwarcie. Chciałabym, 
by każdy, kto z tego powodu zmaga się z wykluczeniem, 
mógł w pełni rozpocząć realizację swoich marzeń i pasji. 
Pragnę nieść wsparcie tym, którzy wstydzą się wychodzić 
z domu, realizować swoje zamierzenia zawodowe lub 
po prostu zwyczajnie umawiać się na randki. Stomia przy od-
powiedniej pielęgnacji i dobrze dobranej bieliźnie naprawdę 

Operacja wyłonienia stomii niesie za sobą wiele wątpliwości, dotyczących zmiany 
dotychczasowego trybu i stylu życia. Obawy budzi także dalsze życie intymne oraz 
możliwość zajścia w ciążę. Wbrew pozorom stomia nie oznacza rezygnacji z dotych-
czasowych aktywności i planów. Aktorka Marianna Kowalewska jest przykładem na 
to, że stomia nie wyklucza i w żaden sposób nie ogranicza w korzystaniu z życia.
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w niczym nie przeszkadza  – komentuje Marianna Kowalew-
ska, aktorka, ambasadorka fundacji STOMAlife.
Wynikiem współpracy Marianny Kowalewskiej z fundacją 
STOMAlife jest specjalna sesja zdjęciowa stomiczek. Zgło-
szenia chętnych kobiet zbierano w całej Polsce, finalnie sześć 
dziewczyn wraz z Marianną wzięło udział w bieliźnianej se-
sji zdjęciowej. 
– Na co dzień z powodu choroby zdarzają się sytuacje, gdy 
czuję dyskomfort i pewną niezręczność. Bardzo się cieszę, 
że wzięłam udział w sesji wraz z innymi dziewczynami. Przed 
obiektywem poczułam zaskakującą pewność siebie i kobie-
cość – podkreśla Marta Rozbicka-Wasiak, uczestniczka se-
sji zdjęciowej. 
W efekcie powstała seria inspirujących zdjęć, które podkre-
ślają kobiece piękno i pozytywną energię. Okazuje się, że 
stomia nie musi ograniczać – stomiczki mogą nosić bieliznę 
odpowiadającą ich potrzebom, a przy tym czuć się zmysło-
wo i komfortowo. 
– Pragniemy uświadomić społeczeństwu, że stomia nie jest 
wstydliwym tematem. Coraz więcej znanych osób, w tym 
Marianna, otwiera się i pokazuje, że prawdziwe życie wyglą-
da mniej barwnie niż to opisane w kolorowych mediach. Oka-
zuje się, że mają problemy realne, które również mogą być 
tabu. Pamiętajmy, że stomiczki, tak jak zdrowe kobiety, mają 
prawo czuć się dobrze, kobieco i zmysłowo. Właśnie w tym 
chcemy im pomóc – dodaje Magdalena Piegat, wiceprezes 
fundacji STOMAlife.

Mimo że stomicy i stomiczki spotykają się z ogólną akceptacją 
społeczeństwa, według Polaków nie ma jednoznacznego  
przyzwolenia dla odsłaniania worka stomijnego w codziennych 
strojach (42%) lub na plaży (42%). 

Co czwarta osoba jest też przekonana, że stomia wyklucza  
z życia towarzyskiego i skraca życie.

Więcej fotografii z sesji ze stomiczkami na www.stomalife.pl 
i oficjalnym Instagramie Marianny Kowalewskiej  
@mariankakowalewska oraz na www.tutti.store
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Ciekawe relacje dziewczyn i kobiet z drugiej strony Atlantyku znaj-
dziecie na stronie stowarzyszenia Girls with Guts („Dziewczyny 
z jelitami”). Celem stowarzyszenia jest wzmacnianie kobiet 
z chronicznymi chorobami jelit. „Dziewczyny z jelitami” prowadzą 
też bloga, na którym chcą mówić o tym, co nas wzmacnia i pozwa-
la żyć jak najpełniej mimo choroby. Można tam przesłać swój tekst 
(po angielsku).girlswithguts.org

Grupa francuskich lekarzy z Lille pracuje nad rozwiązaniem, które 
ma poprawić jakość życia pacjentów ze stomią. Chodzi o stworze-
nie mocowanej za pomocą by-passów, uruchamianej elektronicz-
nie protezy zewnętrznej, usytuowanej w odbycie, która mogłaby 
zastąpić kieszonkę stomijną. Tym samym wydalanie odbywałoby 
się drogami naturalnymi. Nad pomysłem tym jeden z lekarzy, 
doktor Jean-Robert Nzamushe, pracuje już od 2007 roku. Opra-
cowaniem prototypów i wdrożeniem tego patentu zajmuje się 
specjalistyczny start-up, eurasante.com

Meet An OstoMate to licząca ponad dwadzieścia tysięcy 
użytkowników platforma, dzięki której, po zalogowaniu się, mo-
żesz nawiązywać kontakty z innymi stomikami szukającymi przy-
jaciół i partnerów. Jej hasło to: Wsparcie – Przyjaźń – Randki. 
Dzięki tej platformie możesz także spotykać nowe osoby, będąc 
w podróży. meetanostomate.org

Na stronie francuskiego stowarzyszenia AFA Crohn RCH znajdzie-
cie wiele praktycznych i życiowych informacji dla osób z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna i z wrzodziejącym zapaleniem jelita grube-
go. Są tu porady adresowane do różnych grup: ludzi młodych, 
osób, które dopiero niedawno dowiedziały się o swojej chorobie, 
rodziców. Są także teksty na temat żywienia, np. interesujące 
przepisy inspirowane francuską tradycją kulinarną. Spory blok 
tekstów poświęcony jest temu, jak radzić sobie ze zmęczeniem, 
które często towarzyszy chorym, w szczególności kobietom. 
Specjaliści omawiają rozmaite przyczyny tego zmęczenia (jedną 
z nich może być anemia i niedobory żywieniowe). Wskazują też, 
co może przyczynić się do polepszenia stanu psychicznego. Zale-
cają między innymi regularne uprawianie ulubionego sportu (ale 
rekreacyjne, nie wyczynowe), spotykanie się z przyjaciółmi, nie 
rezygnowanie z pracy i… miłość. Stowarzyszenie AFA Crohn 
RCH założyła w 1892 roku Janine Aupetit, mama François chore-
go na chroniczną chorobę zapalną jelit. afa.asso.fr

Stomia online
Tekst: Magda Rodak

JAK PRZETŁUMACZYĆ STRONĘ INTERNETOWĄ? 
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.comCZYTAJ WIECĘJ
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Bianca-Beata Kotoro: Pani Roksano, jak pani docierała się 
ze swoją stomią?
Roksana Mikołajczak: Od dzieciństwa praktycznie non 
stop chorowałam. Przez wiele lat robiłam wszystko, żeby tej 
stomii nie mieć. Byłam nastolatką i jasne jest, że wtedy abso-
lutnie nie chciałam jej mieć i robiłam wszystko, aby do niej nie 
doszło... 
B-BK: W jakim wieku pani była, kiedy zapadła decyzja, że 
operacja wyłonienia stomii musi być wykonana? 
RM: Miałam 21 lat. Już nie byłam nastolatką, ale nadal tej 
zgody we mnie nie było... To było trudne.
B-BK: Była pani wtedy z kimś w związku?
RM: Byłam sama.
B-BK: Jakie myśli zaczęły się wtedy pojawiać w pani głowie?
RM: Pierwsze przebłyski – proszę się nie śmiać – że zostanę 
starą panną i nikt mnie nie będzie chciał. 
B-BK: I co się wtedy wydarzyło?

RM: W sierpniu została wyłoniona stomia, a w paździer-
niku stwierdziłam, że nie ma co siedzieć w domu i się nad 
sobą rozczulać. Zaczęłam wychodzić na imprezy, wróciłam 
do życia i towarzystwa. Spotykałam się ze znajomymi, 
a w styczniu spotkałam ukochanego – mojego obecnego part-
nera i ojca mojego cudownego dziecka!
B-BK: Czy od razu mu pani powiedziała, że ma pani stomię?
RM: (Śmiech) Oczywiście, na pierwszej randce! To było pod 
koniec spotkania, siedzieliśmy w samochodzie i ja mu wtedy 
powiedziałam. Był bardzo zdziwiony, ponieważ kompletnie nie 
wiedział, co to jest.
B-BK: I jak mu to pani wytłumaczyła?
RM: Wyjaśniłam baaaardzo dokładnie i medycznie, ja-
sno i bez owijania w bawełnę. I co najważniejsze, ani sto-
mia go nie odstraszyła, ani moja opowieść.
B-BK: Nie czuła pani blokady, zawstydzenia, o  którym 
czasem mówią stomicy? 

Wywiad z Roksaną Mikołajczak

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Stomia, ciąża i happy ending
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RM: Absolutnie nie! Zupełnie się nie stresowałam. Moje 
podejście i założenie było proste – lepiej powiedzieć wszyst-
ko i co ma się wydarzyć, to się wydarzy. Jeżeli się wystraszy, 
to pewnie nie był to TEN. Okazało się, że to TEN. I radośnie 
zaczęliśmy się spotykać.
B-BK: A czy temat zdrowia, stomii był przez was poruszany?
RM: Temat stomii cały czas się przewijał, ponieważ były rop-
nie, przetoki... więc chciał czy nie – był to taki temat codzienny, 
zwyczajny. Myślę, że wszystkiego się dowiedział, bo mi się 
buzia nie zamykała, a on musiał tego słuchać (śmiech).
B-BK: Czy później, już po wyłonieniu stomii, miała pa-
ni jeszcze jakieś zabiegi chirurgiczne?
RM: Niestety tak. Miałam zabiegi typu ropnie, a aktualnie 
jestem po wycięciu przetoki. 
B-BK: A ile lat ma wasze dziecko?
RM: W styczniu skończyło 4 latka.
B-BK: Kiedy zaszła pani w ciążę, jak na to zareagował le-
karz prowadzący?
RM: A to w ogóle jest ciekawa historia, gdyż pierwszy lekarz, 
u którego byłam, zanim zaszłam w ciążę, powiedział mi, że nie 
mogę mieć dzieci i muszę się z tym pogodzić. A więc temat 
krótko ucięty, a ja zrozumiałam, że antykoncepcji nie muszę 
stosować. Więc zaszłam za pierwszym razem. Poszłam więc 
ponownie do tego samego lekarza po miesiącu, z wynikiem 
pozytywnym.
B-BK: I co on na to?
RM: Stwierdził, że ciąża i tak się nie utrzyma, więc radzi, abym 
ją usunęła. 

B-BK: Tak po prostu???
RM: Trzasnęłam drzwiami i zmieniłam lekarza. Znalazłam takie-
go, który nie był zaskoczony stomią i traktował mnie jak inne 
zdrowe pacjentki.
B-BK: Czy opowiadał o  jakichś zagrożeniach, przeciwska-
zaniach, niebezpieczeństwach, czy że musi być koniecznie 
cesarskie cięcie?
RM: Niczym nie straszył. A cesarkę miałam, ale tylko z powo-
du przetoki, a nie stomii.
B-BK: A czy w trakcie ciąży coś się działo? 
RM: Nic, zupełnie nic. Czasami stomia mi wypadała, ale dzia-
ło się to też przed ciążą – więc nic nowego się nie pojawiło. 
B-BK: Jest dzień porodu, ma pani cesarskie cięcie i na świat 
przychodzi ukochana córeczka...
RM: Pojawia się Kasia i wszystko się zmienia. Wszystko. Koniec 
życia tylko we dwójkę. Teraz radość jest potrójna (śmiech). 
B-BK: Podczas ciąży miała pani przepiękną sesję foto-
graficzną, a  potem po porodzie kolejną i  kolejną... Pa-
ni zdjęcia widniały na warszawskich autobusach i oswajały 
ludzi – ze stomią. Łammy tabu.
RM: To wszystko, co się wtedy wydarzyło, bardzo na mnie 
wpłynęło. Od tamtej pory dotarło do mnie, że życie, ciąża czy 
macierzyństwo ze stomią i nagłośnienie tego ma wielki sens. 
To wpłynęło i pomogło wielu stomikom, ale też otoczeniu. 
Ludzie w mediach społecznościowych wciąż do mnie piszą. 
Czuję się potrzebna. To jest piękne.
B-BK: O co najczęściej pytają?
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Ukochany partner Roksany – to Kamil, szczęśliwy tata ich córeczki Kasi.

B-BK: Jak to było, kiedy na pierwszej randce dowiedział się pan o sto-
mii u Roksany?
Kamil: Byłem kompletnie zaskoczony, nie wiedziałem, co to jest TA stomia. Ale 
przestraszony też nie byłem. Dzielnie siedziałem w aucie i nie uciekłem (śmiech).
B-BK: Skąd czerpał pan wiedzę o stomii?
K: Od Roksany oraz z internetu. 
B-BK: Jak zareagował pan na wieść o ciąży?
K: Na początku byłem przerażony, chyba jak każdy facet, a potem się cieszyłem.
B-BK: A jak było na pierwszej sesji Roksany, kiedy była w ciąży?
K:  Bardzo nam się ona podobała, a ja starałem się wspierać Roksanę w tym 
wszystkim, jak potrafiłem. 
B-BK: A zdjęcia z ostatniej sesji? Jak pan sobie radzi z zazdrością o partnerkę, 
o jej rozpoznawalność i o to jaki wzbudza zachwyt?
K: Staram się nie być zazdrosnym. Przecież Roksana robi to, aby pomóc innym. 
Ta myśl bardzo mi pomaga.
B-BK: Czego życzyłby pan innym parom?
K: Aby mogli się wspierać w zdrowiu i chorobie. Po prostu ze sobą być. Życzę wszystkim 
będącym w związkach, aby mieli dla siebie dużo zrozumienia, cierpliwości i wiary w to, że 
będzie dobrze i z każdym dniem jeszcze lepiej.

RM: Jak to jest być w ciąży i mieć stomię, jakie są przeciwska-
zania, czy stomia się wtedy zmienia... Kiedy ja byłam w ciąży, 
oprócz lekarza, nie miałam z kim o tym porozmawiać, nie by-
ło żadnych źródeł, blogów, forów... tylko skomplikowane me-
dyczne wyjaśnienia. Zapoczątkowałam tę sprawę i na grupach 
pojawiają się teraz inne dziewczyny, otwierają się, piszą, pytają. 
Po prostu dałam temu początek. I jestem z tego dumna. 
B-BK: Którą sesję najbardziej pani wspomina?
RM: Myślę, że tę z końca ciąży, ponieważ do końca nie wiedzia-
łam, na co się piszę (śmiech). Mój partner cały czas przy mnie 
był. Wspierał mnie, pomagał i był dumny.
B-BK: Kiedy po narodzinach córki zadzwonili do pani z pro-
pozycją kolejnej sesji, co pani wtedy czuła?
RM: Radość! Od razu powiedziałam tak! Pewnie, że chciałam. 
Już wcześniej sugerowałam, że po porodzie trzeba to powtó-
rzyć. Lubię być fotografowana, to naprawdę czysta przyjem-
ność. Na dodatek to przecież kolejna kampania o stomii. Same 
plusy i radości.
B-BK: Obecnie wygląda pani jak zawodowa modelka, 
co pani zrobiła i robi z ciałem?
RM: Po prostu schudłam, a przepis jest prosty – czyli pewne 
triki jedzeniowe. Po pierwsze nie jeść późno, po kolejne jeść 
mało i oczywiście pić dużo wody. To naprawdę działa! Jadłam 
często, ale w bardzo małych ilościach. Nie byłam u dietetyka. 
Dietę sama sobie ustaliłam. Najczęściej pojawiało się w niej 
gotowane mięso lub drób z warzywami. Czasami jakaś rybka. 
Warzywa robiłam na parze, przyprawiałam różnymi ziołami. 
Nie przepadam za słodkim smakiem, słodyczami, a więc naj-
większy problem, jaki mają zazwyczaj ludzie odchudzający się, 
miałam z głowy.
B-BK: A partner?
RM: Chciał nie chciał, jadł to co ja, a więc u niego także widać 
efekty (śmiech). Próbowałam ćwiczyć na siłowni, ale zrezygno-
wałam. Będę chciała wrócić na basen, do pływania.
B-BK: Jak długo trwał proces dojścia do takiej figury? 
RM: Prawie rok i schudłam więcej, niż chciałam i zakładałam. 
Straciłam 27 kg. Dookoła pojawiły się komentarze, że jestem 

za chuda – więc przytyłam 5 kg. I teraz cały czas utrzymuję tę 
wagę. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że podczas chudnięcia nic się 
nie działo ze stomią, nie było żadnych komplikacji.
B-BK: Po opublikowaniu zdjęć z ostatniej sesji, spora gru-
pa ludzi nie dowierzała, że to pani...
RM: A ja słysząc to, rozpływam się i uśmiecham. Czuję się 
po prostu świetnie.
B-BK: Co panią tak zmobilizowało?
RM: Zakup jesiennej kurtki! Przymierzając kolejną, nie byłam 
w stanie się zapiąć w rozmiarze XL i się popłakałam. Byłam 
wtedy w sklepie z partnerem i w tych emocjach powiedziałam 
sobie i jemu, że to koniec, biorę się za siebie. Partner twierdził, 
że przesadzam, bo akceptował mnie taką, jaką byłam. 
B-BK: Skąd więc taka siła i determinacja? Tym bardziej jak 
ma się taką akceptację ukochanego.
RM: Wszyscy mówią, że jestem uparta jak osioł i jak coś powiem, 
to tak musi być. Mówiąc dosadnie, byłam gruba i trzeba by-
ło wreszcie schudnąć. A poza tym myślę, że od najmłodszych 
lat dzieci powinno się nakierowywać na zdrowe i właściwe 
odżywianie. Sama znam osobę, której dwuletnie dziecko waży 
22 kg. Jak można doprowadzić dziecko do takiego stanu? 
Otyłość wśród dzieci – to tylko i wyłącznie wina rodziców lub 
opiekunów. To oni powinni wziąć odpowiedzialność za to, 
jak wyglądają ich dzieci, jak wpływa to na ich zdrowie. Moje 
dziecko nie dostaje słodyczy na każde zawołanie. Dyscyplinuję 
także dziadków i różne ciocie.
B-BK: Nie patrzą na panią jak na potwora?
RM: Pewnie tak. Ale ja wybieram zdrowie mojej córki. 
Ona wie, że do przedszkola trzeba chodzić pieszo, żeby być  
zdrowym i szczęśliwym. •

Chcesz spotkać się z  Roksaną – odwiedź 
Studio Urody Lilian & Madeleine przy ul. Piłsud-
skiego 8 w Sosnowcu, gdzie wykonywane są 
wspaniałe zabiegi na ciało i twarz, różne masaże 
oraz manicure czy pedicure, albo zajrzyj na  
instagram @roxxi1992
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Tekst: Marcin Juwa

Przywłaszczenie

Kwestia przywłaszczenia z majątku wspólnego w małżeństwie 
stanowi jeden z poważniejszych problemów, do których 
dochodzi w małżeństwie, szczególnie w okresie konfliktu oko-
łorozwodowego. Wielokrotnie takie sprawy trafiają na policję, 
po czym są one umarzane. W tym artykule postaramy się 
Państwu wyjaśnić, kiedy może dojść do przywłaszczenia ma-
jątku wspólnego i na jakim etapie działanie jednego małżon-
ka będzie już przestępstwem. 

PRZYPADEK I
Karol K. w 2010 roku podjął pracę poza granicami pań-
stwa polskiego i zarabia średnio około 3000 euro. Jego mał-
żonka Anna K. pozostała w domu. Małżeństwo zostało zawarte 
w 2006 roku i od tego czasu, zgodnie z przepisami kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego, małżonkowie posiadają wspólność 
majątkową. Karol K. i Anna K. prowadzą wspólny rachunek 
bankowy, na który Karol K. co miesiąc przelewa 1000 euro. 
Anna K., nie mogąc znaleźć pracy na etat, podjęła decyzję, 
że otworzy własną działalność gospodarczą. W 2017 roku Ka-
rol K. wrócił do Polski i wspólnie z małżonką zadecydowali, 
że zrobią intercyzę. Od tego momentu, czyli od 2017 roku, 
dochody Karola K. i Anny K. traktowane są jako dochody 
każdego z tych małżonków i nie stanowią własności wspólnej. 
Pomimo tego Karol K. nadal przelewa 1000 euro na wspólnie 
prowadzony rachunek bankowy. W 2018 roku Anna K. odnaj-
duje w laptopie męża informacje, że ten chce wziąć kredyt 
w banku poza granicami Polski, jednakże do tego celu potrze-
buje przelać środki finansowe ze wspólnego rachunku banko-
wego na nowo otworzony indywidualny rachunek bankowy 
w banku za granicą. Pomiędzy małżonkami dochodzi do licz-
nych konfliktów, a rozłąka powoduje, że więzi emocjonalne 
i rodzinne zostają osłabione. Zapada decyzja o rozwodzie. 
Anna K. przelewa środki finansowe gromadzone na wspólnym 
rachunku bankowym na swoje indywidualne konto. Spra-
wa trafia na policję.

PRZYPADEK II
W tym samym czasie małżeństwo P. sprzedaje mieszkanie, 
które stanowiło ich własność wspólną. Środki finansowe zo-
stają przelane na prowadzony wspólnie rachunek bankowy. 
Piotr P. i Małgorzata P. decydują, że środki finansowe przekażą 
w ramach darowizny siostrze Małgorzaty P.  Iwonie L., któ-
ra nie chce mieszkać w rodzinnym domu i chce przekazać dom 
w ramach darowizny siostrze, Małgorzacie P. Celem uniknię-
cia dodatkowych kosztów małżonkowie decydują się, że w ak-
cie notarialnym widnieć będą tylko Małgorzata P. i Iwona L., 
a z czasem Małgorzata P. dopisze do aktu notarialnego Piotra P., 
jako współwłaściciela nieruchomości. Po podpisaniu aktu no-
tarialnego, środki finansowe ze wspólnego rachunku zostają prze-
kazane Iwonie L., która nabywa nieruchomość, a Małgorzata P.  
i Piotr P. planują wprowadzić się do domu rodzinnego Mał-
gorzaty P. Niestety narastający konflikt powoduje, że mał-

żonkowie podejmują decyzję o rozwodzie. Ostatecznie 
Małgorzata P. wystawia nieruchomość na sprzedaż. Piotr P. 
pozostaje bez pieniędzy i bez prawa własności do nierucho-
mości nabytej przez małżonkę w ramach darowizny. Spra-
wa trafia na policję.

PRZYWŁASZCZENIE 
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku należy 
rozpatrywać, czy doszło do popełnienia przestępstwa przy-
właszczenia (art. 284 k.k. § 1), który stanowi, że kto przy-
właszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei w art. 
284 k.k. § 2 wskazano, że kto przywłaszcza sobie powierzoną 
mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. Należy wskazać, że przywłaszczenie jest 
czynem zabronionym, którego charakter zależy jednak od war-
tości rzeczy ruchomej stanowiącej przedmiot przywłaszczenia. 
Co istotne, jeżeli wartość rzeczy ruchomej przywłaszczonej nie 
przekracza 500 zł, mamy wówczas do czynienia z wykrocze-
niem (art. 119 § 2), a osoba przywłaszczająca podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Należy również 
podkreślić, że przywłaszczenie jest przestępstwem powszech-
nym i może je popełnić każda osoba fizyczna (art. 284 k.k.  
§ 1), natomiast przestępstwo spenalizowane w art. 284 k.k. § 2 
może popełnić już tylko ta osoba, której rzecz ruchomą powie-
rzono. Co do zasady, przestępstwo przywłaszczenia ścigane 
jest z oskarżenia publicznego (z urzędu), jeżeli jednak pokrzyw-
dzonym jest osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 KK 
(małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tym 
samym stopniu lub linii, osoba pozostająca w stosunku przy-
sposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu), wówczas ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego. Zgodnie z Art. 115 § 9 KK, „rzeczą ruchomą 
jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy, 
środek zapisany na rachunku oraz dokument uprawniający 
do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek 
wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdze-
nie uczestnictwa w spółce”.
Przestępstwo z art. 284 § 1 i 2 k.k. może być popełnione jedy-
nie umyślnie z zamiarem bezpośrednim kierunkowym. Andrzej 
Zoll wskazuje, że przestępstwo przywłaszczenia wymaga dzia-
łania w zamiarze bezpośrednim kierunkowym postąpienia z cu-
dzą rzeczą lub prawem majątkowym w taki sposób, jakby się 
było jej właścicielem (animus rem sibi habendi). Oznacza to, że 
sprawca przywłaszczenia musi zmierzać do zatrzymania cudzej 
rzeczy lub innego mienia (prawa majątkowego) dla siebie 
lub innej osoby bez żadnego do tego tytułu. Wiąże się z tym 
odmowa zwrotu cudzej rzeczy, zaprzeczenie jej posiadania, 
sprzedaż lub darowanie innej osobie oraz przerobienie 
rzeczy. Przywłaszczenie jest przestępstwem kierunkowym, 
dlatego że zachowanie sprawcy jest ukierunkowane na okre-
ślony cel, jakim jest włączenie cudzej rzeczy ruchomej lub 

CZĘŚĆ I
§
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§ cudzego prawa majątkowego do majątku sprawcy lub postę-
powanie z tą rzeczą albo prawem majątkowym jak z własnym 
w inny sposób. Istota przywłaszczenia polega zatem na osią-
gnięciu przez sprawcę celu w postaci uczynienia z cudzej 
rzeczy swojej własności, gdzie w zakresie traktowania cudzej 
rzeczy jak własnej (na przykład przez jej zatrzymanie lub roz-
porządzenie rzeczą) mieści się zarówno wola włączenia w ten 
sposób rzeczy do majątku sprawcy, jak i jednoczesny zamiar 
definitywnego pozbawienia osoby uprawnionej własności. 
Inaczej rzecz ujmując, przestępstwo przywłaszczenia (art. 
284 k.k. § 1) polega na bezprawnym zabraniu cudzej rzeczy 
ruchomej (środków finansowych, telefonu komórkowego itp.) 
na własność, o ile wcześniej weszło się w posiadanie tej rzeczy 
w sposób legalny. Sprawca dokonuje rozporządzenia rzeczą 
ruchomą tak, jakby miał do tego prawo, np. dokonując jej sprze-
daży czy powierzenia innej osobie, zamiana przedmiotów lub 
praw z osobą trzecią, obciążenie zastawem lub hipoteką, zby-
cie przedmiotu lub prawa, zrzeczenie się prawa. Co istotne, 
przywłaszczenie jest przestępstwem jednorazowym, a nie 
wieloczynowym. Przestępstwem będzie czyn popełniony 
w momencie, gdy sprawca dokonuje takiej dyspozycji rzeczą 
ruchomą lub prawem majątkowym i jednocześnie dowodzi, 
że uzurpuje sobie prawo własności do tej rzeczy ruchomej lub 
prawa majątkowego. 
Strona podmiotowa przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. ma cha-
rakter umyślny i kierunkowy, wobec tego sprawca musi działać 
w ściśle określonym celu, którym jest przywłaszczenie cudzej 
rzeczy (mienia), dlatego też nie wystarcza, że sprawca godził 
się na możliwość przywłaszczenia, bowiem dla przypi-
sania przywłaszczenia niezbędne jest, by tego chciał, by 
to było jego celem (Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Pozna-
niu z dnia 20.07.1999 r., sygn. akt II AKa 136/99, OSA 2000/5/38. 
LEX nr 40283).  
Należy wskazać, że dotychczas problem możliwości posta-
wienia jednemu z małżonków zarzutu popełnienia przestęp-
stwa przywłaszczenia (art. 284 k.k. § 1) lub kradzieży (art. 
278 k.k. § 1) w stosunku do mienia stanowiącego wspólność 
majątkową był dotychczas rozstrzygany w orzecznictwie Są-
du Najwyższego i w piśmiennictwie prawnokarnym jednolicie. 
Wskazywano na to, że mienie stanowiące wspólną własność 
małżonków nie jest w pełni mieniem własnym jednego z mał-
żonków; jest ono dla każdego z małżonków częściowo mieniem 
cudzym. Jest to zatem istotny element poglądu wskazujący, że 
możliwe jest popełnienie przestępstwa przywłaszczenia (art. 
284 k.k. § 1) lub kradzieży (art. 278 k.k. § 1) przez jednego z mał-
żonków w stosunku do mienia stanowiącego wspólność mająt-
kową, jako że zarówno w opisie ustawowym przywłaszczenia, 
jak i kradzieży, ustawodawca używa znamienia „cudze” (art. 
284 § 1 k.k.: „cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe”, art. 
278 § 1 k.k.: „cudzą rzecz ruchomą”). Drugim istotnym ele-
mentem tego poglądu jest stwierdzenie odnoszące się do za-
miaru sprawcy. Jest rzeczą jasną, że działanie małżonka nie 
ma charakteru przestępnego, nawet jeżeli działa on bez wyma-
ganej zgody albo wręcz wbrew woli drugiego z małżonków, ale 
nie ma zamiaru powiększenia swego majątku kosztem jego (tj. 
drugiego z małżonków) majątku (zob. wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 14 listopada 1972 r., V KRN 421/72, OSNKW 1973, 
z. 5, poz. 61). Brak takiego zamiaru oznacza bowiem nic inne-
go jak brak zamiaru przywłaszczenia (ew. zaboru w celu przy-
właszczenia, gdy chodzi o kradzież) mienia cudzego.
Należy wskazać, że w prawie karnym istnieje reguła, zgodnie 
z którą nie jest działaniem przestępnym zachowanie się osoby, 
która wypełnia wprawdzie swoim zachowaniem znamio-
na przestępstwa, jednakże czyni to w ramach przysługujących 

jej uprawnień, wynikających na ogół z przepisów należących 
do innych dziedzin prawa. Działanie w ramach uprawnień 
jest ogólną okolicznością wyłączającą odpowiedzialność 
karną, opierającą się na założeniu braku sprzeczności we-
wnątrz danego systemu prawa. Jeżeli jakaś dziedzina pra-
wa daje komuś prawo do zachowania się w określony sposób, 
to czyn taki nie może być podstawą do pociągnięcia tej osoby 
do odpowiedzialności karnej, mimo że wypełnia znamiona czy-
nu zabronionego przez ustawę karną. W polskiej literaturze 
prawa karnego reguła ta została najdobitniej sformułowa-
na przez Władysława Woltera. 
Nowe uregulowania ustawy z dnia 17 czerwca 2004 ro-
ku – Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) 
dotyczące ustawowego ustroju majątkowego (art. 31–46 k.r. 
i op.) dokonują szeregu zmian w składzie majątku wspólnego, 
a zwłaszcza w zakresie zarządu tym majątkiem, które były 
konieczne ze względu na przyjęcie w Polsce modelu społecz-
nej gospodarki rynkowej. Zniesiony został podział na czyn-
ności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zakres 
zwykłego zarządu; wprowadzono uprawnienie każdego z mał-
żonków do samodzielnego zarządzania majątkiem wspól-
nym. Znowelizowane przepisy nakładają też na małżonków  
obowiązek udzielania sobie wzajemnie informacji o stanie 
majątku wspólnego, o dokonanych czynnościach zarzą-
du i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny, a także 
przewidują możliwość sprzeciwu co do określonej czynno-
ści zamierzonej przez drugiego małżonka. W pewnym zakresie 
stworzono także odstępstwo od samodzielnego zarządu ma-
jątkiem wspólnym, polegające na wymaganiu zgody drugie-
go małżonka co do wyraźnie wskazanych czynności prawnych. 
Zmienione ustawą z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 
162, poz. 1691) przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go wprowadzają nowy model zarządzania majątkiem wspól-
nym i zmodyfikowane instrumenty cywilnoprawnej ochrony 
interesów małżonków.
W orzecznictwie podkreślono, że „małżonek może ponosić 
odpowiedzialność karną z art. 284 § 1 k.k., ale tylko w takim 
przypadku, gdy dopuszcza się rozporządzania mieniem 
należącym do majątku wspólnego w taki sposób, że czy-
ni to z zamiarem powiększenia swego majątku kosztem ma-
jątku drugiego małżonka, np. sprzedaje określoną rzecz  
ruchomą – postępuje w taki sposób, by ta rzecz nie mogła być 
w przyszłości przedmiotem podziału majątku wspólnego” (Por. 
Wyrok SN z 14 listopada 1972 r., V KRN 421/72, „Orzecznic-
two Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa” 1973, nr 5, poz. 
61; wyrok SA w Poznaniu z 13 grudnia 2012 r., II AKa 258/12, 
Lex nr 1307474). Wskazuje się, że: „do popełnienia przestęp-
stwa przywłaszczenia niezbędne jest rozporządzenie cudzą 
rzeczą tak jak właściciel, celem powiększenia własnego lub 
cudzego majątku kosztem pokrzywdzonego oraz istnienie 
po stronie sprawcy świadomości, że rozporządza konkretną 
rzeczą pomimo braku do tego tytułu prawnego. Jeżeli spraw-
ca uważa, że ma prawo dysponować będącym w jego po-
siadaniu mieniem, to brak jest umyślności w jego działaniu, 
a więc czyn jego może być co najwyżej oceniony w aspekcie 
prawa cywilnego, bo nie wypełnia swoim zachowaniem zna-
mion strony podmiotowej przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. • 
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W  ciągu kolejnych 20 lat lekarze będą diagnozować 60 
proc. więcej przypadków raka – donosi najnowszy raport 
WHO. W  walce z  nowotworami coraz częściej lekarzy 
wspierają nowe technologie – analiza tzw. big data; dzię-
ki nim zyskujemy szanse na lepszą diagnostykę i opraco-
wanie nowych terapii. 
„Rak jest pierwszą lub drugą wiodącą przyczyną przedwcze-
snej śmierci (u osób w wieku 30-69 lat) w 134 krajach z 183 
badanych krajów” – wynika z raportu Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) World  Cancer  Report:  Cancer  Research 
for  Cancer  Prevention, przygotowanego przez The Interna-
tional Agency for Research on Cancer (IARC) i opublikowane-
go w lutym 2020 roku. Niemal co trzeci przedwczesny zgon 
na świecie spowodowany jest przez nowotwór, a według 
prognoz raportu liczba ta będzie się w kolejnych latach 
zwiększać – do roku 2040 liczba diagnozowanych rocznie 
pacjentów może wzrosnąć do 29 milionów, co jest wzrostem 
w stosunku do dnia dzisiejszego o ponad 62 proc. Największy 
przyrost zachorowań (nawet do 80 proc.) odnotują kraje o ni-
skich dochodach z uwagi na wzrastającą tam otyłość, palenie 
papierosów oraz brak programów profilaktycznych (w tym 
szczepień przeciwko HPV). W związku z tym alarmującym 
trendem WHO zauważa, że w następnych latach kraje powinny 
kłaść szczególny nacisk na opiekę onkologiczną – od badań 
przesiewowych poprzez diagnostykę i leczenie. W walce 
z nowotworami lekarzy coraz częściej wspierają nowe techno- 
logie – analiza tzw. big  data; dzięki nim zyskujemy szanse 
na lepszą diagnostykę i opracowanie nowych terapii. 

BIG DATA, CZYLI CO? 
Wykorzystanie tzw. big data (czyli dokonywanie analiz wielkich 
zbiorów danych) otwiera nowe możliwości nie tylko przed 

medycyną. Wartość globalnego rynku rozwiązań tego ty-
pu szacowana jest obecnie na 125 miliardów dolarów (według 
prognoz IDC) i ma rosnąć. Według danych z 2019 roku niemal 
4 mld ludzi korzysta z internetu. Google musi przetworzyć 
40 tysięcy zapytań na sekundę, a dziennie wytwarzamy aż 
2,5 kwintylionów bajtów danych. Technologia umożliwia ana-
lizę dużych i różnorodnych zmiennych, których tradycyjne 
przetwarzanie byłoby zbyt trudne lub wręcz niemożliwe. Big 
Data charakteryzuje tzw. 5V: Volume (ogromna ilość danych); 
Velocity (duża szybkość ich przetwarzania); Variety (różno-
rodność danych; mogą być pozyskiwane w formie obrazów, 
tekstów, baz danych), Veracity (weryfikacja posiadanych infor-
macji); Value (wartość bezpośrednio dla użytkownika). Rozwój 
wykorzystywania big data znacząco przyspieszyło pojawienie 
się open data, danych pozyskiwanych przez organizacje (np. 
rządowe, fundacje), które dostępne są dla ogółu. 
Big  data analizowane są z wykorzystaniem sztucznej inteli-
gencji (ang. artificial  intelligence, AI). Słownik języka polskie-
go PWN definiuje ją jako „dział informatyki badający reguły 
rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący pro-
gramy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myśle-
nie”. Do sztucznej inteligencji zaliczamy m.in. tzw. uczenie 
maszynowe (ang. machine learning, ML), którego podzbiorem 
jest tzw. głębokie uczenie maszynowe (ang. deep  learning, 
DL) wykorzystujące głębokie sztuczne sieci neuronowe.
Postępująca digitalizacja kolejnych branż sprawia, że już nie 
tylko giganci internetu: Google, Amazon, Facebook i Apple 
gromadzą i opracowują te wielkie zbiory danych. Analizy big 
data znajdują zastosowanie nie tylko w takich branżach jak 
bankowość, telekomunikacja, ale także farmakologia i medy-
cyna: tu mamy dane gromadzone przez szpitale, laboratoria, 
placówki naukowe etc. Jeden pacjent zmagający się z chorobą 

BIG DATA  
 Nadzieja 
w walce z rakiem
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nowotworową może wygenerować terabajt danych biome-
dycznych; gdyby je zapisać, powstałoby ok. 130 tys. książek. 
Liczby te robią wrażenie, ale te dane, odpowiednio zagrego-
wane i zanalizowane, mogą pomóc nie tylko lepiej zrozumieć, 
jak powstają i rozwijają się nowotwory, ale także lepiej i szybciej 
je diagnozować, dobierać odpowiednie terapie i monitorować 
postęp leczenia. 
Przykładem może być zaplanowany na 10 lat i rozpoczęty 
w 2013 roku Human Brain Project – tzw. flagowy program eu-
ropejski o budżecie wynoszącym ponad miliard euro. Projekt 
ten jest koordynowany przez École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, ale w jego realizację jest zaangażowanych po-
nad 500 naukowców z więcej niż 100 ośrodków badawczych 
w całej Europie. Jednym z jego celów jest analizowanie danych 
uzyskiwanych przy okazji diagnozowania i leczenia pacjentów – 
danych obrazowych, np. z badań techniką rezonansu magne-
tycznego oraz innych powiązanych danych dotyczących 
(wyników badań molekularnych, informacji o przebiegu le-
czenia, jego efektywności, etc.). Dzięki jego realizacji ma być 
możliwe wykorzystanie olbrzymiej ilości codzienne uzyskiwa-
nych danych obrazowych do lepszego zrozumienia funkcjo-
nowania mózgu, ale też lepszego poznania przyczyn chorób 
i czynników ryzyka. Możliwość zastosowania technik big da-
ta pozwoli na zupełnie nowe spojrzenie na te choroby – dzię-
ki zastosowaniu technik uczenia maszynowego będziemy 
mogli poznać nowe nieoczywiste „znaczniki choroby”, co po-
zwoli na trafniejszą diagnozę i lepszą ocenę wyników leczenia.

ZBADAĆ GENOM RAKA 
Kluczem do poznania podłoża chorób, nie tylko nowotworo-
wych, jest pełna analiza genomu człowieka. Metoda ta przez dłu-
gi czas nie była rozpowszechniona – ze względu na wysokie 
koszty (w 2001 roku koszt analizy wynosił 100 milionów dola-
rów) i długi czas realizacji (spowodowany ograniczoną mocą 
obliczeniową komputerów). Cena ta za sprawą wzrostu mocy 
obliczeniowej oraz narzędzi do analizy big data spadła rady-
kalnie (do ok. 10 tysięcy dolarów), a według prognoz w per-
spektywie kilku lat diagnostyka nowotworów i innych ciężkich 
chorób będzie jeszcze szybsza oraz mniej kosztowna (poniżej 
1 tys. dolarów). Naukowcy badający nowotwory skupiają się 
na analizach ich genomu.
Pojedynczy guz nowotworowy może składać się z ponad mi-
liarda komórek, które w procesie jego wzrostu różnicują się 
i mutują. „Rak na poziomie genetycznym jest bardzo niejedno-
rodny” – mówi dr Andreas Schuppert, profesor RWTH Aachen 
University – „na poziomie molekularnym nie znajdziemy 
dwóch jednakowych nowotworów”. Tak rozumiany rak staje 
się chorobą nie konkretnego narządu, ale schorzeniem geno-
mu czyli informacji genetycznej zapisanej w jądrze komórki. 
Przykład? Rak płuca można na podstawie zmian molekularnych 
podzielić na wiele podtypów, a w każdym z nich wyodrębnić 
liczne mutacje odpowiedzialne za jego rozwój. Dzięki analizie 
genomu nowotworu naukowcy są w stanie nie tylko je ziden-
tyfikować, ale na tej podstawie dobrać odpowiednio sperso-
nalizowaną terapię.
Analizą genomu nowotworów zajmuje się m.in. prof. Olivier 
Elemento, ekspert biologii obliczeniowej z nowojorskiego in-
stytutu Weill Cornell Medicine. Jak mówi, wyzwaniem nie jest 
sama analiza genomu, ale selekcja konkretnych mutacji. „Nie 
wszystkie mutacje są równie ważne, dla nas kluczowe jest 
wyodrębnienie tych, które są odpowiedzialne za szybki wzrost 
i różnicowanie się nowotworu” – wyjaśnia. Jedną z metod, jakie 

stosuje jego zespół, jest analiza zmian w transkryptomie. Tran-
skryptom obejmuje: niosące informację o białkach matrycowe 
RNA (mRNA) oraz niekodujące RNA (ncRNA), istotne w prawi-
dłowym funkcjonowaniu komórek, w tym mikroRNA (miRNA), 
rybosomalne RNA (rRNA), transportujące RNA (tRNA). W prze-
ciwieństwie do genomu transkryptom różni się w zależności od 
badanego typu tkanki, stadium rozwoju organizmu, stanu fizjo-
logicznego oraz warunków środowiska. Analiza transkrypto-
mu dostarcza informacji o ekspresji, funkcji i regulacji genów, 
umożliwia zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących 
u podstaw różnorodności genetycznej organizmów oraz re-
akcji fizjologicznych na środowisko. „Człowiek ma ok. 25 tys. 
różnych genów, ich ekspresja jest zaburzona w różnych choro-
bach”. Badacz chce za pomocą algorytmów wykrywać owe za-
burzenia, a następnie na ich podstawie opracowywać modele 
służące np. do szybszej diagnostyki raka i później do jego le-
czenia. Zespół prof. Elemento opracował już m.in. algorytm 

szacujący z 90 proc. dokładnością, czyli lepiej niż dostępne 
standardowe narzędzia diagnostyczne (jak np. biopsja), 
złośliwość guzków tarczycy. Guzki, które pojawiają się w tym 
narządzie, tylko w 15 proc. przypadków są złośliwe.
Jedynym z niezwykle ważnych projektów jest projekt stwo-
rzenia atlasu genomu raka: The Cancer Genome Atlas (TCGA) 
(http://cancergenome.nih.gov) finansowany przez National 
Institutes of Health. Obejmuje analizę ponad 30 nowotworów, 
w tym badania nad gruczolakorakiem jelita grubego, rakiem 
trzonu macicy, płaskonabłonkowym głowy i szyi, brodawko-
watym nerki, gruczolakorakiem płuca; obejmuje analizę DNA/
RNA/miRNA, a także analizę ekspresji genów, metylacji DNA. 
Dodatkowym projektem w zakresie poznawania genomu ra-
ka jest prowadzony przez St. Jude Children’s Research Hospital 
oraz Washington University School of Medicine The Pediatric 
Cancer Genome Project. 
Zespół dr Han Liang z MD Anderson Cancer Center Univer-
sity of Texas w ramach projektu The Cancer Genome Atlas  
(TCGA), bada zmiany w genomie 20 różnych typów raka. Ze-
spół zanalizował już ponad tysiąc próbek: raka płuc, jajników, 
mózgu i nerek. Zespół prof. Roelanda Verhaaka, także MD An-
derson Cancer Center University of Texas porównał ekspresję 
genów w 12 podtypach nowotworów. Zidentyfikował 8 tzw. 
superklastrów, które charakteryzują się podobną ekspresją 
genów i przebiegiem choroby. Jeden z superklastrów nowo-
tworów charakteryzował się mutacją w białku TP53, która pro-
wadziła do wzrostu nowotworu, komórki nie umierały, mimo że 
ich DNA było uszkodzone. Zazwyczaj to białko hamuje wzrost 
guza.
Aby zanalizować tak dużą ilość danych, zespól opracował 
Pipeline for RNA-Sequencing Data Analysis (PRADA) – opro-
gramowanie, które pozwala na wielopostaciową analizę 
ekspresji genów. PRADA jest wykorzystywane do analizy m.in. 
nowotworów nerek. 

Kluczem do poznania podłoża 
chorób, nie tylko nowotworowych,

 jest pełna analiza genomu człowieka.
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„CHMURĄ” W RAKA 
Algorytmy uczenia maszynowego i systemy modelowa-
nia zaawansowanych danych pomagają zintegrować dane 
na temat nowotworów z różnych źródeł, co usprawnia proces 
diagnostyczny. Ciekawym przykładem jest innowacja opra-
cowana przez 16-letnią Brittany Wenger, gdy u jej starszej 
kuzynki wykryto guza piersi. Dalsze postępowanie w przypad-
ku podejrzenia nowotworu przewiduje wykonanie biopsji, któ-
ra polega na pobraniu materiału do badań mikroskopowych. 
Biopsja może być m.in. cienkoigłowa, gruboigłowa, wycinko-
wa (kiedy chirurgiczne pobiera się wycinek zmienionej tkanki), 
można też pobrać wycinek w trakcie usuwania operacyjnie 
guza. Najmniej inwazyjna biopsja cienkoigłowa jest wciąż 
za rzadko stosowana, gdyż jej wynik często nie jest rozstrzyga-
jący. Brittany postanowiła poprawić efektywność tej metody. 

Opracowała program o nazwie AI Cloud4Cancer, który na ba-
zie ponad 7 mln próbek z testów biopsji cienkoigłowej nauczył 
się z 99 proc. dokładnością określać, czy mamy do czynienia ze 
zmianą złośliwą. A Brittany Wenger wygrała konkurs Google 
Science Fair i otrzymała stypendium badawcze. 
Innym ciekawym narzędziem, stworzonym w 2008 roku, jest 
SHRINE (Shared Health Research Information Network) – 
narzędzie powstałe w wyniku połączenia baz danych szpita-
li współpracujących z Uniwersytetem Harvarda (należą do nich 
m.in. Boston Children’s Hospital, Brigham and Women’s 
Hospital czy Dana-Farber Cancer Institute). Narzędzie to po-
maga lekarzom w dobraniu adekwatnego leczenia w zależno-
ści od płci, wieku pacjenta i stopnia zawansowania nowotworu, 
analizując obecne w systemie przypadki już leczonych pacjen-
tów. Z tego rozwiązania korzystała m.in. żona jednego z twór-
ców SHRINE. Mimo że w wieku 49 lat zdiagnozowano u niej 
zaawansowany nowotwór piersi, na podstawie zaleceń SHRINE 
lekarze zdecydowali się zamiast leczenia operacyjnego na che-
mioterapię. Z powodzeniem. 

OCENA RYZYKA WZNOWY LUB POWIKŁAŃ 
PO TERAPII 
Analizy big data pomagają lekarzom nie tylko dobierać najod-
powiedniejsze terapie, algorytmy uczą się też prognozować, 
czy w danym przypadku nastąpi wznowa raka. Np. u ok. 40 
proc. pacjentów z chłoniakiem guz ulega zmniejszeniu po che-
mioterapii, ale po pewnym czasie następuje wznowa. Prof. Oli-
vier Elemento i dr Wayne Tam, hematopatolog z Weill Cornell 
Medicine, w ramach projektu finansowanego przez National 
Cancer Institute chcą zidentyfikować biomarkery wznowy 
u pacjentów z chłoniakiem. W ramach badań przeprowadzają 
m.in. analizy sekwencjonowania transkryptomu oraz metyla-
cji DNA w guzach chłoniaka. Na podstawie zidentyfikowanych 
biomarkerów badacze chcą skonstruować model, który będzie 
prognozował prawdopodobieństwo wznowy u konkretnych 
pacjentów.
GENIE (Genomics Evidence Neoplasia Information Exchange), 
który wystartował w 2015 roku, to baza gromadząca setki tysię-
cy genetycznych profili pacjentów będących w procesie lecze-
nia. Jej twórcy mają nadzieję, że analiza tych danych pomoże 

nie tylko trafniej dobierać terapie, ale także sformułować nowe 
cele terapeutyczne. Dane wykorzystywane są też do projekto-
wania rezultatów terapii, np. dr Bissan Al-Lazikani z Institute of 
Cancer Research w Londynie chce na ich podstawie oceniać 
ryzyko powikłań po leczeniu radioterapią. W projekcie analizie 
poddano dane ponad tysiąca pacjentów z rakiem prostaty. 
Być może w niedalekiej przyszłości rozwiązania te pozwolą 
lekarzom na tworzenie cyfrowej kopii obrazu klinicznego pa-
cjenta, tzw. cyfrowego bliźniaka, na którym będzie można do-
konywać symulacji leczenia i weryfikacji możliwych wyników, 
zanim zostaną one zastosowane u pacjenta

POTENCJALNE ZAGROŻENIA BIG DATA
Do danych pozyskiwanych z pomocą narzędzi analizy big 
data należy podchodzić z ostrożnością. „Należy szczególną 

uwagę poświęcić procesowi przetwarzania, brać pod uwa-
gę ewentualne zakłócenia czy błędy, które powstają m.in. 
w czasie pozyskiwania danych” – ostrzega Suchi Saria, eks-
pert zajmujący się uczeniem maszynowym z Johns Hopkins 
University w Baltimore. Problem stanowi na przykład odpo-
wiednia standaryzacja gromadzonych danych, póki co nie 
ma jednego określonego standardu. Analiza danych budzi też 
szereg kwestii etycznych. W projekcie Count Me  In zainicjo-
wanym przez Nikhil Wagle, onkolog z Broad Institute of MIT 
and Harvard w Cambridge, Massachusetts, inicjatywa zosta-
ła przekazana w ręce pacjentów, to oni decydują się na podzie-
lenie się z systemem wynikami swoich badań. Biorąc udział 
w projekcie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, ale 
co zrobić z potencjalnymi rezultatami takiego przetwarzania? 
Czy jeśli w wyniku analiz uda się wykryć wśród takich pacjen-
tów grupę zwiększonego ryzyka wystąpienia konkretnego no-
wotworu, to czy należy im tę wiedzę przekazać? Czy w zgodzie 
na przetwarzanie domyślna jest zgoda na przekazanie takich 
informacji? Jak skontaktować się z taką grupą osób? To wszyst-
ko pytania, na które w procesie rozwoju big data trzeba będzie 
odpowiedzieć.
Osobną kwestią jest zadbanie o bezpieczeństwo danych. 
Dane medyczne są kategorią szczególnie wrażliwych danych, 
które nie powinny trafić w niepowołane ręce. Dane takie mogą 
być łakomym kąskiem np. dla firm z sektora ubezpieczeń czy 
bankowości, co zwiększa potencjalne ryzyko, że padną łupem 
cyberprzestępców. Dlatego też informatyzacja opieki medycz-
nej wymaga nie tylko inwestycji w infrastrukturę informatyczną 
(np. serwerowni służących do przechowywania danych), 
ale także nakładów na stworzenie odpowiedniego systemu  
ich zabezpieczenia. •

Analizy big data pomagają lekarzom nie tylko dobierać najodpowiedniejsze terapie, algorytmy 
uczą się też prognozować, czy w danym przypadku nastąpi wznowa raka.
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Maja Jaszewska: Wiele kobiet zmaga się z vulvodynią ca-
łymi latami, nie tylko cierpiąc fizycznie, ale też odczuwając 
ogromny dyskomfort psychiczny, ponieważ bardzo czę-
sto są źle diagnozowane, a tym samym nieodpowiednio le-
czone. Dlaczego tak się dzieje?
Piotr Komorowski: Cały problem pojawia się w momencie, 
kiedy pada stwierdzenie, że vulvodynia jest nieuleczalna i po-
zostaje tylko leczenie objawowe. W tym miejscu zaczyna się roz-
dźwięk między medycyną akademicką a medycyną holistyczną. 
Jeśli vulvodynię będzie się leczyło z poziomu dna miednicy, 
z poziomu krocza, to faktycznie jest ona niewyleczalna, bo kro-
cze jest ofiarą, a nie sprawcą problemu. Przyczyna znajduje się 
zupełnie gdzie indziej. Niestety, medycyna konwencjonalna, 
która jest dzisiaj bardzo sprofilowana, ma w przypadku vulvo-
dynii niewiele do zaproponowania poza leczeniem bólu. Sto-
suje się farmakoterapię i zabiegi fizykalne, terapię manualną 

i trening relaksacyjny, kończąc na blokadzie nerwów sromo-
wych. Wszystko to ma na celu likwidację bólu i zmniejszenie 
nadmiernego napięcia mięśni dna miednicy.
MJ: Czy to jest błąd?
PK: Tak, to błąd. Likwidacja bólu bez diagnozy dotyczącej 
przyczyny jego powstania prowadzi jedynie do wyciszenia / 
zamazania / likwidacji objawów, a nie do wyleczenia.
MJ: Czyli ból znika, ale problem pozostaje?
PK: Tak, pozostaje w fazie uśpionej. Początkowo, po terapii, 
kobiety odczuwają pewną poprawę, ale potem sytuacja się 
pogarsza. Co więcej, dolegliwości pojawiają się nie tylko tam, 
gdzie pierwotnie występowały, ale również w zupełnie innym 
miejscu. Dzieje się tak ponieważ organizm tylko na jakiś czas 
został pozbawiony sygnału bólowego. Ból pełni ważną rolę, 
bo informuje nasz mózg, że w ciele dzieje się coś nieprawidło-
wego. Wówczas mózg wysyła szereg bodźców w kierunku za-

Vulvodynia
Wywiad z Piotrem Komorowskim

Rozmawia: Maja Jaszewska

Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Chorobami Vulvo-
-vaginalnymi definiuje vulvodynię jako: „chroniczny ból czy 
dyskomfort, charakteryzujący się uczuciem palenia, kłucia, 
podrażnienia w genitaliach żeńskich, gdy nie występuje żadna 
infekcja ani choroba skóry sromu (vulvy) lub pochwy mogąca 
powodować te objawy”.
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adaptowania się czy skompensowania bólu. Kiedy likwidujemy 
jedynie ból, a nie jego przyczyny, pozbawiony sygnału mózg 
reaguje z opóźnieniem, czyli dopiero wtedy, kiedy poja-
wi się kolejny problem. A to z pewnością nastąpi, bo takie są 
skutki likwidowania objawów, zamiast dociekania przyczyny 
vulvodynii.
Mówiąc w wielkim skrócie – kobieta, odczuwając silny ból 
na poziomie krocza, idzie do lekarza, który wykonuje badanie 
ginekologiczne, laboratoryjne, usg interwaginalne. Z badań 
wynika, że w przedsionku pochwy widoczne jest jedynie za-
czerwienienie na poziomie śluzówki, ale kobieta nadal cierpi. 
Więc po licznych próbach leczenia farmakologicznego pro-
wadzonego trochę na zasadzie prób i błędów, stosuje się 
blokadę nerwów sromowych. Po jakimś czasie ból wraca i to ze 
dwojoną siłą, a kiedy lekarz nie ma już nic do zaproponowania, 
zaczyna sugerować, że kobiecie potrzebny jest inny specjalista. 
Pacjentka zostaje odesłana do poradni leczenia bólu, co jest 
jednoznacznym przyznaniem się do niemożności udzielenia jej 
pomocy, albo zostaje skierowana do psychiatry. Niestety, tak 
to często właśnie wygląda…
MJ: Czyli pada sugestia, że problem jest natury 
psychosomatycznej?
PK: Zgadza się. To takie pojęcie–wytrych, które zwalnia leka-
rza z odpowiedzialności postawienia właściwej diagnozy i za-
stosowania odpowiedniego leczenia. Można wtedy z czystym 
sumieniem powiedzieć – robimy, co możemy, ale sama pa-
ni rozumie, że mamy ograniczone możliwości, bo problem jest 
natury psychicznej.
MJ: Vulvodnia jest dysfunkcją czy schorzeniem?
PK: Z mojego punktu widzenia jest to dysfunkcja. Z punk-
tu widzenia medycyny konwencjonalnej – jest to choroba, 
bo są opisane jej objawy, została nadana im nazwa. Ale kiedy 
pada pytanie – czym jest spowodowana ta choroba – poja-
wiają się schody. Wspomina się o depresji i stanach lękowych, 
problemach w związku, zmianach hormonalnych, różne-
go rodzaju przeciążeniach układu mięśniowo-szkieletowego, 
itp. Wymienia się wiele ewentualności, ale to żadna sztuka wy-
mienić całą listę przyczyn. Diagnoza powinna polegać na tym, 
że u danej pacjentki podaje się konkretną przyczynę vulvodynii, 
a nie przedstawia listę ewentualności. No bo jak można leczyć, 
jeśli nie zna się głównej przyczyny tej dysfunkcji?
MJ: A jakie twoim zdaniem są jej przyczyny?
PK: Moje doświadczenie mówi, że przyczyną vulvodynii jest 
zaburzenie krążenia w okolicy krocza. Dno miednicy i wszyst-
kie struktury w tamtej okolicy są bardzo mocno ukrwione. Krą-
żenie jest podstawą funkcjonowania każdej komórki, każdej 
tkanki, każdego narządu i każdego układu. Bez krążenia nic 
nie działa. Bez niego kobieta nie będzie miesiączkowała, nie 
zajdzie w ciążę, nie urodzi dziecka. Bez prawidłowego krąże-

nia nie będą dobrze funkcjonować ściany żołądka ani wątroba. 
Dobrym tego przykładem mogą być zawodowi piłkarze. 
Często w końcowych fragmentach gry, kiedy mecz był 
bardzo intensywny, zawodnicy upadają z bólu na murawę, 
bo mają tak silne skurcze nóg. Są one wynikiem tak zwanej 
beztlenowej pracy mięśni. W trakcie meczu mięśnie bar-
dzo ciężko pracują, a organizm nie jest w stanie dostarczyć 
odpowiednio zwiększonej dawki tlenu. W związku z tym nastę-
puje beztlenowa przemiana materii, w wyniku której powstaje 
kwas mlekowy, tak zwane zakwasy, co z kolei powoduje, że 
mięsień przechodzi w skurcz tężcowy i zawodnik przewraca się 
z bólu. Dokładnie tym samym jest vulvodynia. Z jakiejś przy-
czyny krążenie w okolicy krocza jest nieprawidłowe i tlen nie 
dochodzi do struktur powięziowo-mięśniowych, co powoduje 
beztlenową przemianę, w wyniku której tworzy się kwas mle-
kowy i skutkuje to zablokowaniem połączeń synaptycznych 
i rozdęciem tkanki. W efekcie tego pojawia się ogromny ból. 
Może to być kłucie lub tępy ból, może przypominać ranienie 
ostrym narzędziem, kobiety opisują go różnie. Konfigura-
cja umiejscowienia też może być różna, a obejmuje – zatokę 
moczowo-płciową (cewka moczowa i pochwa) oraz zatokę 
odbytniczą. Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. 
W obrębie krocza znajduje się ogrom receptorów. Jest to miej-
sce skrzyżowania napięć w ciele i napięć emocjonalnych. 
Jeśli więc pojawia się vulvodynia, mamy do czynienia z proble-
mem najczęściej globalnym i wielopoziomowym.
MJ: Jakie mogą być przyczyny tego zaburzenia krążenia?
PK: Każda pacjentka to inny przypadek. Oczywiście zdarzają 
się pewne podobieństwa, ale nigdy nie ma tych samych 
przyczyn. Krocze to zespół mięśni o krzyżowym i kolistym 
przebiegu. To niezwykle skomplikowana membrana (inaczej: 
przepona miedniczna) mająca w naszym ciele ułożenie po-
ziome. Przyczyny vulvodynii mogą być zgodne z funkcją, jaką 
pełni ta membrana. Jest ona strukturą, która utrzymuje od 
dołu narządy w jamie brzusznej i niczym korek pilnuje w niej 
odpowiedniego ciśnienia. Jeśli będzie trzeba zwiększyć ciśnie-
nie w jamie brzusznej, to ta membrana się zaciśnie. I odwrot-
nie. Membrana miedniczna jest też bardzo istotną strukturą 
podczas oddychania. Bierze udział w zasysaniu i wydycha-
niu powietrza z płuc, pilnując jednocześnie ze wszystkimi mię-
śniami naszego organizmu, aby środek ciężkości w naszym 
ciele był wciąż w takiej pozycji, aby mogło ono zachować 
równowagę. W przeciwnym razie nasze ciało ją straci. Wów-
czas włączone mechanizmy adaptacyjne i kompensacyjne wy-
generują zwiększone napięcie mięśni, co natychmiast odbije 
się na ich funkcji. W oddychaniu biorą też udział pozostałe 
trzy membrany – klatkowa, czyli przepona, szyjna i gardłowa. 
Te cztery membrany, pracując razem, utrzymują prawidłowe 
ciśnienie. Jeśli jedna z nich nie pracuje prawidłowo, pozostałe 

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny z zakresu medycyny osteopatycznej. Absolwent SCOM – Sutherland College of Osteopatic 
Medicine. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami ortopedycznymi, neurologicznymi, interni-
stycznymi, uroginekologicznymi i stomatologiczno-ortodontycznymi. Pracuje z noworodkami, niemowlętami, młodzieżą i oso-
bami dorosłymi. Ma dwunastoletnie doświadczenie z pacjentami geriatrycznymi. Współautor koncepcji FIDO – Funkcjonalnej 
Integracji Dentystyki i Osteopatii Jasek & Komorowski ®. Wykładowca na konferencjach medycznych o tematyce stomatologicz-
nej i poświęconych emisji głosu.

PIOTR KOMOROWSKI 
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muszą to skompensować. Ich zwiększone napięcie daje w efek-
cie zaburzenie krążenia. Stąd prosta droga do vulvodynii.
MJ: Dopiero niedawno zaczęto o niej mówić. Czy to zna-
czy, że ta dysfunkcja nie pojawiała się wcześniej?
PK: Nie wiem, na ile jest to nowe zjawisko. Uważam, że pro-
blem istniał zawsze, ale obecnie się nasilił. Na przestrzeni lat 
znacząco zmienia się nasz styl życia, a tym samym sposób 
funkcjonowania. Z pracy w ruchu coraz częściej przechodzi-
my do długotrwałej pracy siedzącej. Zwiększona aktywność 
ruchowa zazwyczaj ogranicza się obecnie do weekendów, 
a i to nie u wszystkich. Brak ruchu, powoduje zmianę aktywno-
ści naszych mięśni, a co za tym idzie całego systemu zasysają-
cego – wypychającego powietrze z płuc.
MJ: Mówi się, że szesnaście procent kobiet boryka się 
z vulvodynią.

PK: Te dane dotyczą tylko tych kobiet, które się zgłoszą 
do lekarza i zostaną odpowiednio zdiagnozowane. Ale ile jest 
kobiet, u których występują objawy vulvodynii – ból i rozpulch-
nienie śluzówki pochwy – ale jednocześnie mają endometriozę, 
parcie na pęcherz, zespół jelita drażliwego (kolejne słowo wy-
trych), kołatania serca bez uchwytnej przyczyny czy alergie? 
Te wszystkie objawy (nie choroby) należy połączyć w jedną 
funkcjonalną całość. Nie można ich traktować oddzielnie.
MJ: W jaki sposób leczysz vulvodynię?
PK: Posługuję się elementami fizjoterapii i osteopatii. Pracuję 
na wszystkich strukturach tkankowych z narządami trzew-
nymi włącznie. Wykorzystuję również swoje doświadczenie 
z pracy ze śpiewakami operowymi. Podstawą wydobycia do-
brego dźwięku jest odpowiednie zasysanie i wysysanie po-
wietrza. W swoją pracę terapeutyczną włączam też metodę 
profesora Buteyki, Rosjanina, który przez 60 lat pracował z pa-
cjentami nad oddechem. Staram się połączyć kilka perspek-
tyw w jedną funkcjonalną całość.
Zgłaszające się do mnie pacjentki z problemem vulvodynii są 
zazwyczaj szczupłe i mają mocne napięcie mięśniowe, jakby 
cały czas były gotowe do działania. Mają płytki i szybki oddech, 
a ich przepony pracują bardzo szybko na małej amplitudzie 
ruchu. A to znaczy, że potrzebują bardzo dużo tlenu do pracy. 
Jeśli krążenie nie będzie w stanie sprostać temu zapotrzebo-
waniu, wystąpi kwasica na poziomie tkanek. Odkryta na po-
czątku XX wieku zasada Bohra mówi – im szybciej oddychasz, 
tym bardziej jesteś niedotleniony. Wiedzą o tym wszyscy 
lekarze. Aż dziw, że nie rozumieją, jak się to ma do proble-
mu vulvodynii.
Pracuję w kilku miejscach, między innymi w dobrej klinice 
stomatologicznej. Przychodzą do mnie nieraz pacjentki, które 
z dnia na dzień tracą możliwość otwierania ust, często na sze-
rokość jednego palca u dłoni. Pracę z takimi pacjentkami czę-
sto zaczynam z poziomu dna miednicy. Objawy występują 
w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego, ale przyczyna znaj-

duje się zupełnie gdzie indziej. Jeśli dno miednicy będzie 
nieprawidłowo napięte, bo na przykład było cięte krocze 
przy porodzie albo pęknięte i źle zszyte, co się często zdarza, 
a na dodatek nie ma żadnej reedukacji mięśni krocza po po-
rodzie i cięciu, wpływa to na nieprawidłową pracę pozostałych 
membran. Przepona gardłowa wygeneruje napięcie na gardle, 
co spowoduje konieczność takiego ustawienia szyi, żeby 
utrzymać otwarty przewód oddechowy. Żeby to zrobić, będą 
musiały być uruchomione mięśnie antygrawitacyjne czyli mię-
śnie żujące. Ich zwiększone napięcie uniemożliwi komfortowe 
otwarcie ust podczas jedzenia. W takiej sytuacji zaczynam 
pracę od źródła problemu – a więc z poziomu dna miednicy.
Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku vulvodynii. 
Zgłaszające się z nią pacjentki pytam, czy mają wszystkie 
swoje zęby, czy może są jakieś braki w uzębieniu albo uzupeł-

nienia protetyczne i czy była robiona ortodoncja. Prowadząc 
terapię z pacjentkami cierpiącymi na vulvodynię, często współ-
pracuję z lekarzami stomatologami, Bywa, że sprawcą pro-
blemów na poziomie krocza jest układ zwarciowy zębów ze 
stawem skroniowo-żuchwowym włącznie. To dowodzi, jak sze-
rokiego i interdyscyplinarnego podejścia wymaga vulvodynia.
MJ: Jak szybko w wyniku twojej terapii pacjentki odczuwa-
ją poprawę?
PK: Przychodzą do mnie kobiety od lat zmagające się 
z problemem vulvodynii. Deklarują, że każda – nawet naj-
mniejsza zmiana na lepsze – będzie dla nich ulgą. Stosunko-
wo mało kobiet trafia do mnie jako do pierwszego terapeuty. 
To nie jest praca obliczona na kilka spotkań czy kilka tygodni. 
Należy się liczyć z miesiącami pracy ze mną i pracy samo-
dzielnej. Spostrzegam pewną prawidłowość – te pacjentki, 
które od lat zmagają się z vulvodynią, po terapii w gabinecie 
szybciej komunikują jakościowe zmiany. Ból trwa krócej, jest 
inny, mniej intensywny i bardziej lokalny. Jednak wycofanie 
się objawów vulvodynii niestety trwa długo. Nic dziwnego, 
skoro problem jest zależny od krążenia, a ono od sposobu, 
w jaki oddychamy. Zmiana na poziomie oddechu nie jest rze-
czą łatwą ani szybką. 
Ale poprzez odpowiednią pracę z oddechem i ciałem na po-
ziomie trzewi, powięzi i układu nerwowego, jesteśmy w stanie 
dodać to napięcie, którego jest za mało, po to, żeby zrówno-
ważyć to, którego jest za dużo. Na tym właśnie polega mo-
ja terapia. Najważniejsze w niej jest znalezienie przeze mnie 
albo wspólnie z pacjentką sposobu na jakąś formę kontroli nad 
przyczyną problemu. Jeśli jestem w stanie dać pacjentce 
zalecenie w chwili pojawienia się bólu i dzięki temu będzie 
ona miała nad nim kontrolę, to znaczy, że znajdujemy się 
na prawidłowej ścieżce ku zdrowiu. •

Zgłaszające się do mnie pacjentki z problemem vulvodynii są zazwyczaj szczupłe i mają 
mocne napięcie mięśniowe, jakby cały czas były gotowe do działania. Mają płytki i szybki 

oddech, a ich przepony pracują bardzo szybko na małej amplitudzie ruchu.
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Tekst: Elwira Jeunehomme

Olga Tokarczuk podpisująca swoją książkę

Jak odszukać wskaźniki „czułości” wg Olgi Tokarczuk 
w codziennej pracy z dzieckiem, jego rodzicami, koleżanka-
mi i kolegami nauczycielami ? Co to może dla nas wszystkich 
oznaczać? 

To, w jaki sposób pisarka przedstawia komunikację opartą 
na czułości, odbieram jako pożądany model komunika-
cji międzyludzkiej. Model, o który warto się zatroszczyć, 
a może nawet zawalczyć. Sposób, który na pewno sprawi, że 
wszyscy będą szczęśliwsi, spokojniejsi i życzliwiej do siebie 
nastawieni. Kompetencje w zakresie komunikacji  są kluczo-
wymi, podstawowymi kompetencjami każdego, kto pracuje 
z ludźmi. Myślę, że przemyślenia pisarki mogą być więc dro-
gowskazem na drodze w poszukiwaniu porozumienia z dru-
gą osobą.

Czułość według pisarki rozpoznawana w codziennych sytu-
acjach życia szkolnego:

Jest sztuką uosabiania i współodczuwania, uważnym 
spoglądaniem w drugi byt.

Każde dziecko, tak jak każdy dorosły, jest indywidualnością, 
którą trzeba uwzględniać, zwłaszcza wtedy, gdy pracujemy 
z grupą. W pedagogice mówimy wówczas o zasadzie indywi-
dualizacji w edukacji. Bogactwem środowiska społecznego, 
środowiska edukacyjnego ze względu na możliwość wza-
jemnego korzystania z indywidualnych zasobów jej człon-

ków jest różnorodność. Każde dziecko brane pod uwagę 
indywidualnie ma swoje potrzeby i różne możliwości. Szansą 
dla grupy są różne cechy osobowościowe, różne zaintereso-
wania, upodobania, postawy, doświadczenia, mocne strony, 
ale także trudności poszczególnych członków grupy. Trafne 
rozpoznanie potrzeb, możliwości bądź trudności dziec-
ka daje szansę na pełne zrozumienie, zaangażowanie się, 
wspieranie i mądre towarzyszenie dziecku w rozwoju. 

Zauważa między ludźmi więzi, jest sztuką odnajdywa-
nia podobieństw.

Wprowadzając dzieci w życie społeczne, trzeba pokazywać 
i uczyć zachowań wspólnotowych. Warto rozwijać u dzie-
ci wrażliwość na drugą osobę, pokazywać wartość różno-
rodności, inności. Warto organizować pracę w grupach, 
by dzieci mogły się wzajemnie wspierać. Dzieci powinny 
wiedzieć, że choć ludzie różnią się między sobą, to łączy 
ich wiele wspólnego. Mają takie same potrzeby:  bezpie-
czeństwa, akceptacji, szacunku, miłości. Różne mogą być 
tylko sposoby ich zaspokajania. Szacunek dla potrzeb 
kolegi z grupy, połączony z poszukiwaniem wspólnego spo-
sobu ich zaspokojenia, zbliża do siebie, buduje więzi gru-
powe. Podstawą prospołecznych zachowań jest wrażliwość 
polegająca na życzliwym, przyjaznym patrzeniu na drugą 
osobę, bez oceny i krytyki, w sposób, w jaki każdy pragnie 
być odbierany przez grupę społeczną.

Choć mamy wiosnę, do napisania poniższego tekstu zainspirowało mnie wysłuchanie i odczytanie w „Ga-
zecie Wyborczej” 9 grudnia 2019 roku mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk: Czuły  narrator. Największe 
wrażenie wywarł na mnie fragment, w którym pisarka mówi o czułości. Fragment ten wzbudził skojarzenia 
z moją pracą pedagogiczną. Olga Tokarczuk nazywa czułość „najbardziej wyrafinowanym sposobem 
ludzkiej komunikacji”. Jako nauczycielka zadałam sobie pytanie, jak to jest z tą „czułością” na polu kon-
taktów dorosłego i dziecka? 

Czułość 
noblistki 
Olgi Tokarczuk 
na co dzień
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dorosłych. Rozmowa dorosłych to jedno, a chęć dziec-
ka do wyrażenia siebie to drugie. Dziecko, tak samo jak oso-
ba dorosła, odbiera na swój dziecięcy sposób to, co wokół 
niego się dzieje. Chce o tym opowiedzieć, chce coś dostać. 
Chce zakomunikować, że coś mu przeszkadza, czegoś nie 
akceptuje, coś neguje, sprzeciwia się czemuś. Na pew-
no jest bardziej wrażliwą niż dorosły osobą. Jego przeży-
cia są mocno wyraziste, intensywne, a ono najczęściej sobie 
z nimi nie radzi. Walczy o swoją autonomię. Może wtedy 
płakać, niegrzecznie się zachowywać. Dorosły kierujący się 
w tej sytuacji czułością, stara się go wysłuchać i najlepiej, jak 
potrafi, zrozumieć motywy i potrzeby dziecka. Daje mu wtedy 
prawo do przeżywania trudnych emocji: irytacji, złości, smut-
ku, gniewu, radości, bezradności. Z drugiej zaś strony uczy je, 
jak ma sobie radzić z emocjami w sposób, który nikogo nie 
krzywdzi.

Dbanie o czułość wg Olgi Tokarczuk w komunikacji z naszy-
mi wychowankami może okazać się zadaniem bardzo trudnym 
do zrealizowania, chociażby z uwagi na to, że grupy dzieci, 
z którymi pracujemy, są zbyt liczne. Może pomoże nam w tym 
czułość, w powszechnie znanym rozumieniu tego pojęcia, 
którą najpierw obdarzymy się sami? •

Jest przejmowaniem się, współdzieleniem losu.

Zaangażowanie nauczyciela, opiekuna, rodzica dziecka ro-
zumiane jako chęć poznania dziecka i chęć aktywnego to-
warzyszenia mu na drodze życia jest poparte empatycznym 
zrozumieniem i współodczuwaniem. Takie podejście pozwa-
la racjonalnie ocenić starania i postępy dziecka. Podstawą 
poznania dziecka jest podarowanie mu swojego czasu i uwa-
gi. Dzieci czekają, często swoim nieznośnym zachowaniem 
dopominają się, by dorosły zatrzymał się na chwilę i ich 
wysłuchał. Z szacunkiem, bez oceniania, zaprzeczania, ze 
zrozumieniem. Rozumieć dziecko – oznaczać może dawanie 
mu prawa do własnych doświadczeń zdobywanych w samo-
dzielnym, ale bezpiecznym, działaniu, prawa do popełnia-
nia błędów, prawa do zabawy. Rozumienie to też zaufanie 
do dziecka i sprawdzanie, czy nie potrzebuje ono pomocy. 
Służenie pomocą, zamiast wyręczania, w myśl słów Ma-
rii Montessori „pozwól mi zrobić to samemu”, może być 
dla dziecka szansą na budowanie poczucia sprawczości, 
poczucia własnej wartości. 

Daje przestrzeń, czas i możliwości zaistnienia, ekspre-
sji i „sprawia, że imbryk zaczyna mówić”.

„Dzieci i ryby głosu nie mają” – tymi słowami czasami uci-
szane są dzieci, które za bardzo „udzielają się” w rozmowie 

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

www.beata-vita.waw.pl

Zapraszamy do naszego sklepu na beata-vita.waw.pl
oraz do innych internetowych i stacjonarnych księgarni

 Psychoterapia par, małżeństw i rodzin 
 Terapia osób z wyłonioną stomią i ich rodzin
 Psychoterapia i pomoc psychologiczna  

 oraz pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
 Edukacja seksulana dla dzieci i młodzieży  

 oraz dorosłych
 Psychoterapia indywidualna
 Szkolenia i doradztwo
 Konsultacje psychologiczne, seksuologiczne  

 i pedagogiczne
 Superwizje
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Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz  

Agnieszka Fiedorowicz: W  swojej najnowszej książce 
Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie dzia-
łasz piszesz: „Szczerość i zaufanie to podstawa relacji i te-
go się trzymam”. Nie jest łatwo zbudować takie relacje...
Karolina Cwalina-Stępniak: Nie jest, to wymaga wiele cza-
su i wysiłku. 
AF: Dużo jest osób w twoim życiu, o których możesz po-
wiedzieć: „mogę im zaufać”?
KC-S: Najważniejszą z tych osób jest mój mąż, który zarazem 
jest moim najlepszym przyjacielem. Poza nim – moja rodzina, 
przyjaciele ze studiów oraz Białegostoku. Są też osoby, które 
poznałam niedawno, a darzę wielkim zaufaniem, szacunkiem 
i do nich należy na przykład Paulina Klepacz, z którą wspólnie 
napisałam swoją drugą książkę #girlstalk. Dziewczyny, rozmo-
wy, życie.
AF: Jak się poznałyście z Pauliną?
KC-S: Paula robiła wywiady dla entertheroom.pl, magazy-
nu online. Świetnie nam się rozmawiało, szybko odkryłyśmy, że 
mamy podobne, nieco złośliwe poczucie humoru, potrafimy 

inteligentnie kontrować swoje żarty, ale nie boimy się powie-
dzieć na głos tego, co myślimy.
AF: Ale już w czasie tej pierwszej rozmowy okazało się, że 
macie odmienne spojrzenia na wiele spraw...
KC-S: Tak, ale mimo tych różnic nie ma w nas chęci, by ata-
kować się nawzajem. Znajomi często żartują, że przy takich 
różnicach poglądów powinnyśmy skakać sobie do gardeł. Ale 
nas łączy ciekawość tej drugiej osoby, otwartość na dyskusję, 
na argumenty drugiej strony. To jest coraz rzadziej spotykane. 
Paula potrafi też świetnie oddać to, co mówię – na piśmie. 
Zwykle muszę poprawiać moje wywiady, ale gdy dostałam 
tę rozmowę do autoryzacji, nie musiałam zmieniać nawet 
przecinka. I pewnie dlatego, gdy po sukcesie mojej pierwszej 
książki wydawnictwo naciskało, bym natychmiast zaczęła pisać 
kolejną – z miejsca zadzwoniłam do Pauli i powiedziałam: „Jak 
nie z tobą, to z nikim!”. Ufam jej, ale wierzę też, że gdybym się 
myliła, szła w niewłaściwym kierunku, ona mi o tym szczerze 
powie. Takie osoby są prawdziwymi przyjaciółmi. 
AF: Planujecie kontynuować waszą pisarską współpracę?

Jak budować relacje na zaufaniu? Po czym poznać prawdziwych przyjaciół? Jak działać, ale umieć też sobie odpuszczać? 
Rozmawiam o tym z coachem z akredytacją PCC ICF, który indywidualnie pracuje w Ośrodku Psychoterapii i Coachingu In-
ner Garden w Warszawie. Organizatorka wyjazdów rozwojowych na Bali oraz warsztatów biznesowych, podczas których 
przekonuje, że warto wierzyć w siebie i we własne możliwości, ale porządny plan i dobra organizacja to podstawa. Jest też 
autorką licznych publikacji, a także trzech książek, w tym najnowszej – Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie 
działasz. Jej społeczność, która popiera hasło: „Sexy zaczyna się w głowie”, skupia już kilkadziesiąt tysięcy osób, dlatego, 
aby dać fanom jeszcze więcej, ruszyła z kanałem na YouTubie. 

„Wszystko zaczyna się w głowie,  
a kończy, gdy nie działasz“

Wywiad z Karoliną Cwaliną-Stępniak
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KC-S: Zdradzę, że mam już podpisaną umowę na kolejną 
książkę.
AF: Piszesz, że relacje oparte na zaufaniu procentują. W ja-
ki sposób?
KC-S: Wiem, że wiele osób się oburzy, ale energia, jaką wkła-
dam w budowanie relacji z ludźmi, daje mi wymierne korzyści. 
Podam przykład. Pewna znana mi trenerka uważa, że to stra-
ta czasu, ona nie buduje sieci kontaktów, nie chodzi z nikim 
na kawę. Ma niewielki krąg przyjaciół. Niedawno zapytała moją 
bliską przyjaciółkę, jak ja to robię, że nie muszę wydawać kasy 
na promocję. Gdy ona chce zareklamować swoją książkę czy 
warsztaty, to wykupuje reklamę. Gdy chce gdzieś wystąpić, 
musi zapłacić. Ja natomiast w takich sytuacjach często mogę 
liczyć na wsparcie sieci swoich znajomych, na moją „listę zio-
meczków”. Oni wiedzą, że mogą na mnie zawsze liczyć, ale 
i ja muszę wiedzieć, że oni mi pomogą, gdy będę tego potrze-
bować. Każdy do tej relacji coś wnosi. 
AF: Masz swoją rubrykę z magazynie „Glamour”. 
KC-S: Tak jestem jedną z „glamour girls”. Ale ciężko sobie 
na to zapracowałam. Redaktorki tego pisma wiedzą, że 
gdy jest pilnie potrzebny tekst, to choćby się waliło i paliło, 
ja go dostarczę. Albo pomogę inaczej, na przykład w znale-
zieniu dobrego eksperta do danego tematu. Może się wyda-
wać, że tego typu działania są bezkosztowe, ale przecież i ja, 
i druga strona coś sobie dajemy: swój czas, energię, wiedzę, 
emocje. Warto to robić. Dlatego też ostro piętnuję trenerów, 
którzy na swoich blogach kreują fałszywy, sztuczny obraz sa-
mych siebie. Piszą, jak bardzo pomagają innym, ale gdy się ich 
poprosi o pomoc, to nigdy nie odpisują, bo „dbają o swoją 
przestrzeń osobistą”. Inny przykład? Czytam, jak niektóre 
influencerki piszą mojej znajomej, która prowadzi butik, że 
„nastawiły sobie budzik, żeby kupić rzeczy z jej najnowszej ko-

lekcji”. Pytam ją potem, czy coś faktycznie kupiły. A ona na to: 
ależ skąd! Nie wiem, jaki jest sens w takim „malowaniu trawy 
na zielono”. W jednej chwili takie osoby pieją z zachwytu nad 
tobą, a po chwili cię obgadują. 
AF: Czy zdarzyło ci się kiedyś, że bliska osoba zawio-
dła twoje zaufanie? 
KC-S: Ten pierwszy raz był wyjątkowo bolesny, gdyż zawio-
dła mnie bliska przyjaciółka, z którą zaczęłam tworzyć biznes. 
Nie chodząc w szczegóły – zostałam oszukana i okradziona, 
a do dziś mam traumę robienia czegoś z przyjaciółmi… 
AF: O podobnym przypadku piszesz w swojej najnowszej 
książce. Tym razem była to uczestniczka twoich wy-
praw rozwojowych, prowadzonych na Bali.
KC-S: Tak, te warsztaty, które organizuję od czterech lat, to mój 
autorski program, w który włożyłam masę energii i czasu. 
Jedna z uczestniczek, także trenerka osobista, zwróciła moją 
uwagę, ponieważ podczas pobytu o wszystko wypytywała. 
I po powrocie – jak się okazało – sama zaczęła oferować 
taki sam wyjazd, w to samo miejsce, a sprzedając, opowia-
dała o tym, co się u mnie działo, jak o swoim, który już miał 
miejsce. Nazwijmy rzecz po imieniu to jest plagiat. 
AF: Piszesz w najnowszej książce, że „prawdziwych przyja-
ciół poznaje się po sukcesie”. A nie w biedzie?
KC-S: Trudna sytuacja weryfikuje wiele znajomości. Ale sukces 
także. U części nieszczerych znajomych budzi zazdrość czy 
wręcz zawiść, której nie potrafią ukryć. Niestety i mnie to do-
tknęło. Mam znajomych, którzy po tym, jak odniosłam sukces, 
przestali się do mnie odzywać. Gdy ich spotykam i pytam 

Ćwiczenie. Jaki jest cel twojego życia?
Potrafisz na to pytanie szybko odpowiedzieć? Pomogę ci zweryfiko-
wać, czy nie bierzesz na siebie zbyt dużo, czy nie realizujesz przypad-
kiem cudzych marzeń, zobaczymy, czy to ci ułatwi określenie tego, 
CZEGO NAPRAWDĘ CHCESZ. 
Twoim zadaniem jest odpowiedzieć sobie na następujące pytania :
•   Jakie są moje przekonania o samej sobie?
•   Jakie są moje talenty?
•   Jakie są moje obawy?
•   Co dla siebie robię?
•   Kim jestem?
Ale uwaga! Odpowiedz na pytania TRZYKROTNIE, za każdym razem 
z trochę innej perspektywy! Za pierwszym razem wyobraź sobie, jak-
byś odpowiadała na te pytania pięć lat temu, za drugim razem dzisiaj, 
a za trzecim w przyszłości, za pięć lat. Najpierw uruchom wspomnienia. 
Potem samoświadomość. Wreszcie wyobraźnię i marzenia. 
Pomoże ci to spojrzeć na swoje życie z różnych perspektyw czasowych. 
Dostrzeżesz, czy stoisz w miejscu, idziesz do przodu, czy się cofasz. 
Może zorientujesz się, że masz wobec siebie zbyt duże oczekiwania? 
Jeśli właśnie tak jest, to jaką pracę musisz wykonać, by osiągnąć zało-
żone cele? 
(źródło: Karolina Cwalina, Wszystko zaczyna się w głowie. Planuj, dzia-
łaj, nie marudź!, Sensus, 2017). 

Trudna sytuacja weryfikuje wiele znajomości. Ale sukces także. 
U części nieszczerych znajomych budzi zazdrość czy wręcz zawiść, której nie potrafią ukryć. 
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wprost, co się stało, tłumaczą się pokrętnie: „No wiesz, nie 
dzwonię, bo ty pewnie jesteś taka zajęta, masz dużo obowiąz-
ków”. Mnie denerwują takie wymówki, ponieważ jeszcze rok 
wcześniej ta sama osoba potrafiła do mnie dzwonić z każdą 
pierdołą, a ja nigdy nie odmówiłam jej swojej pomocy. 
AF: Może tak naprawdę taka osoba nie chce twojej pomo-
cy, chce się tylko pożalić, wygadać.
KC-S: Niestety dużym problemem jest to, że nawet gdy ludzie 
mówią, że chcą coś zmienić, to nie robią nic w tym kierunku. 
Niektórzy moi klienci przyznają, że początkowo się mnie bali, 
ponieważ ja jestem bardzo nastawiona na natychmiastowe 
działanie. Bo „wszystko zaczyna się w głowie, ale kończy, gdy 
nie działasz”. 
AF: Ale, gdy działasz, możesz narazić się na krytykę. 
KC-S: Jak powtarzam, tylko tacy, którzy nic nie robią, nie ryzy-
kują bycia krytykowanym. I na tę krytykę trzeba się uodpornić. 
Dochodzą do mnie opinie osób, które komentują na przykład 
moje książki: „Ja bym taką w trzy dni napisała”, „No żadnej 
Ameryki tam Cwalina nie odkryła”. A ja odpowiadam: „Nie 
obiecywałam odkrywać żadnej Ameryki. Moje książki to mo-
je szczere przemyślenia. Poza tym napisać książkę to jedno, 
a sprzedać ją i wypromować to zupełnie inna bajka. I jeśli ktoś 
uważa, że to takie proste, niech sam spróbuje. Moje książ-
ki sprzedają się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzempla-
rzy. Skoro tyle osób je kupuje, to znaczy, że znajdują tam coś, 
co jest im potrzebne. 

AF: Sukces ma swoją cenę. 
KC-S: To, ile sukces mnie kosztuje, mógłby powiedzieć mój 
mąż, który widzi, jak wracam po całym dniu pracy do domu. 
Gdy sześć lat temu opowiadałam znajomym, co chcę w ży-
ciu robić, kiwali głowami, kibicowali mi, ale czy wierzyli, że 
odniosę sukces? Odniosłam go, bo ja w siebie wierzyłam 
i dążyłam do realizacji tego, co zaplanowałam, z dużą wytrwa-
łością i determinacją. Dziś pracuję jako coach w Ośrodku Psy-
choterapii i Coachingu Inner Garden w Warszawie – mam 
mnóstwo innych zajęć. Szkolę, piszę książki, artykuły, prowa-
dzę eventy, kanał na YouTubie, nagrywam podcasty, wydałam 
w tym roku swój pierwszy kalendarz.
AF: Czy w tym rozbudowanym grafiku znajdujesz jeszcze 
czas dla siebie?
KC-S: Ciągle się tego uczę. Uczę się pewne rzeczy odpusz-
czać. Dlatego w moim kalendarzu mam wpisany „czas dla sie-
bie”: na spacer z koleżanką do parku, na zrobienie paznokci. 
Czasem pracuję od rana do nocy, a czasem cały dzień mam 
tylko dla rodziny. Przemawia do mnie to, co kiedyś powie-
działa znakomita aktorka Danuta Szaflarska: „Był taki czas, 
gdy ciągle się spieszyłam. Na przykład jechałam tramwajem 
i chciałam, żeby on jechał jeszcze szybciej. Miałam ten po-
śpiech w sobie. I nagle pomyślałam: «Zaraz, dokąd ja się tak 
spieszę? Przecież na końcu czeka na mnie trumna»”. •

Ćwicz pewność siebie.
1.  Zacznij od zaakceptowania siebie taką, jaka jesteś – pamiętaj, nie wady, ale cechy. Daj sobie prawo do błędów (nie 
popełnia błędów ten, kto nic nie robi), odpuść sobie nałogowe krytykowanie siebie. Nie masz figury modelki? Za to jesteś 
uśmiechnięta i nie chodzisz wiecznie głodna! Zdarza ci się czasem coś palnąć bez sensu? I dobrze, przynajmniej nie jesteś 
nudna! Uwierz mi – nikt nie lubi państwa Doskonałych.

2.  Stań przed lustrem, otwórz usta, unieś w górę ich kąciki i pokaż zęby – czyli po prostu uśmiechnij się. Najpierw do siebie, 
potem do koleżanki, kolegi, nowo poznanej osoby, wreszcie do nieznajomego mijanego na ulicy. Wiesz o tym, że uśmiech 
to +100 punktów do pewności siebie? Wiesz, że jest zaraźliwy? Wiesz, że potrafi zamaskować nieśmiałość? Wiesz, że kruszy 
mury obojętności, że powoduje, iż nasza sprawa staje się sprawą naszego rozmówcy? No, to jak już wiesz, to teraz… uśmiechnij 
się! 

3.  Do uśmiechu dorzuć wymowę – nieśmiali mówią szybko, chaotycznie, trzęsącym się głosem. Z kolei osoby śmiałe prze-
mawiają wolno, z namysłem, ważąc słowa. To już teraz masz pewność, jak powinnaś się wypowiadać? 

4.  Pierś do przodu, wciągnij brzuch, pupę… – pupę możesz zostawić w spokoju, choć nie zaszkodzi spięcie pośladków – 
osoby pewne siebie zasadniczo nie wstydzą się swojego ciała i nie czują się przygniecione ani wielkością swojego biustu, 
ani szerokimi ramionami, ani pełną kłopotów głową. Przeciwnie – będąc świadomymi posiadaczami ciała, czerpią ze swojej 
fizyczności przyjemność. Mają swój styl, ubierają się raczej kolorowo niż szaroburo, nie starają się wtopić w tło. Zatem: prostu-
jemy się, prostujemy! 

5.  Problemy zmień w wyzwania – odrzuć myślenie typu: „O Jesssssu, biednej zawsze wiatr w oczy”, na rzecz: „O, spra-
wa do załatwienia, fajnie, znowu się czegoś nauczę!”. Potraktuj przeciwność losu jak wyzwanie rzucone tobie i twojej pewno-
ści siebie, podejmij je i walcz, aż do zwycięstwa. A jeśli go nie odniesiesz? Nie przejmuj się, silnych ludzi upadki tylko wzmacniają 
i obudowują zbroją doświadczeń, co zaprocentuje w przyszłości. Stand up and fight!

6.  Przestań pracować na chwałę innych, zacznij działać na własną rzecz – nie chodzi mi o to, byś rzuciła robotę i otwo-
rzyła własny biznes… W każdym razie nie dziś, to zostaw sobie na (ewentualną) przyszłość. Dziś skup się na temacie, który 
ma do ogarnięcia twoja firma, twój zespół, ty sama. Nie czekaj, aż ktoś wymyśli rozwiązanie za ciebie. Sama je wymyśl i gło-
śno zaproponuj. Opracuj argumenty „za”. Broń swojego pomysłu racjonalnie i zdecydowanie. Spraw, by go przyjęto. Sprawdź, 
jaka to satysfakcja, gdy inni pracują na ciebie :-).

7.  Obudź w sobie na nowo ciekawość dziecka – nigdy nie przestawaj się uczyć. Korzystaj z każdej okazji, by zdobyć nową 
wiedzę i umiejętności. Zysk jest oczywisty – „kto więcej umie, nie zginie w tłumie!”. A poza tym, kto więcej umie, ten ma prze-
wagę nad innymi i zyskuje twarde dowody na to, że ma pełne prawo czuć pewność siebie.

(źródło, Karolina Cwalina-Stępniak, Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie działasz, Sensus 2020) 
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Tekst: Monika Mularska-Kucharek

Dekalog miłości! 
Jak szczęśliwie kochać i być kochanym?

Na szczęście już za nami zimne, pochmurne i ubogie w słońce 
dni oraz grube, otulające ubrania i co najważniejsze – także 
obniżony nastrój – typowy dla zimowego klimatu. A przed 
nami… „wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty”! I zmiana pogody, 
strojów i nastrojów… Mając świadomość tego, co niesie ze 
sobą wiosna, nie sposób nie podzielać euforii Marka Grechu-
ty wyśpiewującego te słowa, ale trudno też nie odnieść się 
do kontekstu tej radości. Wreszcie więcej słońca, zieleni wokół, 
kolorowych kwiatów, a do tego jeszcze dobiegający zewsząd 
śpiew ptaków… A skoro przyroda budzi się do życia, to my 
również. Stąd też więcej uśmiechu na naszych twarzach, opty-
mizmu, energii, aktywności i motywacji. Nic zatem dziwnego, 
że to właśnie wiosną rodzi się miłość – jak to zwykło się mówić, 
i że to najlepszy czas na zakochanie i randki. Wszystko to znaj-
duje potwierdzenie m.in. w przeprowadzonych przez portal 
randkowy MyDwoje badaniach, w których wzięły udział 1022 
osoby. Na zadane pytanie: „Która pora roku najbardziej sprzy-
ja randkom”, blisko 63% respondentów wybrało odpowiedź: 
„wiosna”. I choć bezsprzecznie wiosną funkcjonujemy pod 
dyktando pozytywnych hormonów, które mają wpływ także 
na nasze uczucia i sprzyjają zakochaniu, to oczywiście nie 
ma gwarancji, że wiosenna strzała Amora wybierze szczęśliwą 
dla nas miłość, która zaowocuje udanym związkiem. Mimo iż 
dla wielu to pobożne życzenie, niestety we współczesnym 
świecie coraz trudniej o prawdziwą, długoletnią miłość i satys-
fakcjonujący związek. Dlatego też, wychodząc naprzeciw tym, 
którzy pragną niezależnie od pory roku szczęśliwie kochać 
i być kochanym, zachęcam do refleksji nad tym, czego potrze-
buje miłość, a co opisuję w Dekalogu miłości, proponując pod 
rozwagę 10 kluczowych zasad.  

1. MIŁOŚĆ NIE ZNA GRANIC I NIE LICZY LAT
Wprawdzie miłość nabrała współcześnie nieco innego znacze-
nia, to nadal pragną jej wszyscy – bez względu na wiek, płeć, 
kolor skóry, orientację, pochodzenie itp. I choć wielokrotnie 
zdaje się przegrywać z dominującym dzisiaj hedonistycznym 
podejściem do życia, to w konsekwencji i tak zwycięża. Pra-
gniemy kochać i być kochani i, co istotne, mamy do tego nie-
zbywalne prawo, bo miłość nie zna granic i nie liczy lat – jest 
uniwersalna. Niestety nie zawsze jest na nią przyzwolenie, 
a pokutujące negatywne schematy czy funkcjonujące w spo-
łeczeństwie stereotypy dla wielu stanowią blokadę w poszu-
kiwaniu miłości, i w konsekwencji niejednokrotnie rezygnują 
oni z tego prawa. Niepokojące są również głosy osób, które 
narzucają, kto i kogo powinien kochać, czy w ogóle powi-
nien, czy komuś wypada kochać, czy też w ogóle nie. Trudne 
do przyjęcia jest także wartościowanie miłości, jej trywializo-
wanie, deprecjonowanie. I niestety niesie to niejednokrotnie 
przykre konsekwencje dla psychicznego dobrostanu tych, 
wobec których formułowane są takie bądź inne stwierdzenia. 
„Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym”, słyszymy 
w piosence Sławka Uniatowskiego. To nasze prawa! Dbajmy 
o nie i wspierajmy tych, którzy nie są do tego przekonani, 
zachęcajmy, by poszukiwali miłości, szczęścia, niekiedy 
wbrew stereotypom i na przekór ludzkiej złośliwości. Miłość 
potrzebuje tolerancji i zrozumienia. 

2. MIŁOŚĆ NIE WYBIERA I NIE OMIJA
Któż z nas nie powiedział: „serce nie sługa”, tłumacząc 
w ten sposób zakochanych. Kto z nas nie zna literackich lub 
filmowych historii o zakazanej miłości, takiej, która nie powin-
na się zdarzyć, a już tym bardziej przerodzić się w dojrzały, 
szczęśliwy związek. Ileż to razy zdarzyło mi się słyszeć w ga-
binecie czyjeś zapewnienia, że on nigdy nikogo nie pokocha, 
bo został zraniony, że ona nie obdarzy już nikogo uczuciem, 
bo ta miłość była jedna, jedyna, czy też że ta przyjaźń nigdy 
nie doprowadzi do miłości, bo to niemożliwe. Gdy dzieje się 
inaczej, a dzieje się tak wielokrotnie, warto okazać szacunek 
i akceptację, bo miłość nie wybiera i nie omija. Czasami przy-
chodzi w najmniej oczekiwanym momencie, a Amor tak celnie 
strzela, że ktoś z dnia na dzień staje się nam bardzo bliski, że 
zaczynamy za nim tęsknić, a w konsekwencji uświadamiamy 
sobie, że jesteśmy zakochani. Być może ktoś dał nam to, cze-
go dotąd nie otrzymaliśmy, a być może to kwestia feromonów, 
czyli związków chemicznych, odpowiedzialnych za wybuch 
pozytywnych uczuć do konkretnej osoby… Słowem: „Wiel-
ka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale” – 
można by wtórować Sewerynowi Krajewskiemu. 
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MIŁOŚĆ ZNIEWALA I UPAJA
Potrzebuje rozsądku i rozumu
MIŁOŚĆ ŁĄCZY I WZBOGACA
Potrzebuje serca i namiętności
MIŁOŚĆ NIE JEST WIECZNA 
Potrzebuje dojrzałości i wierności
MIŁOŚĆ OCZEKUJE I WYMAGA
Potrzebuje słów i uwagi
MIŁOŚĆ TO WYZWANIE
Potrzebuje wysiłku i motywacji
MIŁOŚĆ DAJE SZCZĘŚCIE I RADOŚĆ
Potrzebuje intymności i bliskości
MIŁOŚĆ USKRZYDLA I DODAJE SIŁ
Potrzebuje czasu i zaangażowania    
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Oczywiście inaczej przeżywamy tę miłość, kiedy możemy sobie 
na nią pozwolić, kiedy możemy pójść za głosem serca, rzucić 
się w ramiona ukochanego i w nich pozostać, ale nie zawsze 
jest to możliwe. Zdarza się, że Amor strzela z łuku wówczas, 
gdy jesteśmy z kimś w związku i tę osobę kochamy. I wtedy 
możemy na własnej skórze doświadczyć, jak prawdziwe są sło-
wa księdza Twardowskiego: „[…] nigdy nie wiadomo, mówiąc 
o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą”. 
Ważne, aby zaakceptować to uczucie, bo często nie zdaje-
my sobie sprawy, że im bardziej się przed nim bronimy, im 
bardziej staje się niedostępne, tym bardziej ta miłość jest 
atrakcyjna i pożądana, bo tak reaguje na to nasz mózg. 
Dlatego też warto znaleźć w swoim sercu szczególne miej-
sce dla adresata naszych uczuć i jeśli na miłość nie możemy 
sobie pozwolić w pełni, to do tego uczucia podejść z dużym 
zrozumieniem, nie obwiniać siebie, nie karcić, nie wyrzucać 
sobie, bo przecież często stoją za tym emocje, hormony, nad 
którymi trudno zapanować. Miłość potrzebuje szacunku i ak-
ceptacji, nie tylko ze strony innych, ale także nas samych. 

3. MIŁOŚĆ TO NIE BAJKA
Miłość, której doświadczamy na co dzień, szczególnie 
po okresie zakochania, jest zgoła odmienna od tego, co zna-
my z baśni, w których zakochani żyją długo i szczęśliwie aż 
po grób. Nie ma też wiele wspólnego z wyidealizowanym 
obrazem miłości przedstawianym w książkach czy roman-
tycznych komediach. Niewątpliwie jednak te historie tworzą 
nasze wyobrażenia o miłości, tak idealnej, jak w przywołanych 
obrazach. Taka wyidealizowana baśniowa miłość w konfronta-
cji z codziennością rodzi frustrację i prowadzi do kryzysów, 
a coraz częściej także do rozpadu związku. Otóż warto mieć 
świadomość, że miłość to nieustanna praca nad relacją, wyma-
gająca od nas nie lada wysiłku w radzeniu sobie z trudnościami, 
konfliktami, różnicami osobowości, schematami wyniesiony-
mi z domu rodzinnego itp. A jest to niewątpliwie trudniejsze, 
kiedy przestajemy na związek patrzeć przez różowe okulary. 
Dlatego też miłość potrzebuje wybaczenia i nadziei, czy-
li przekonania, że warto pracować nad sobą i związkiem, 
bo jest wiele dowodów na to, że „Miłość, która zastygła, może 
się na nowo rozpalić”, jak pisał duński filozof i romantyczny 
poeta Søren Kierkegaard. 

4. MIŁOŚĆ ZNIEWALA I UPAJA
Choć na ogół miłość kojarzy się nam z sercem, to z badań 
neuropsychologicznych wiadomo, że za te miłosne uniesie-
nia odpowiedzialny jest mózg. Większość zakochanych nie 
zdaje sobie sprawy, że pod wpływem zakochania wydziela się 
w naszym mózgu hormon, który działa niczym narkotyk. Zako-
chany mózg funkcjonuje w specyficzny dla tego stanu sposób, 
a jego najbardziej aktywnym obszarem jest układ limbiczny. 
W odpowiedzi na stan zakochania, nagle i w dużym stężeniu, 
pojawia się w organizmie człowieka fenyloetyloamina. Sub-
stancja ta wytwarzana endogennie pobudza receptory opio-
idowe i działa na organizm pobudzająco. Nie dziwi zatem fakt, 
iż wielu badaczy przyrównuje stan zakochania do stanu upoje-
nia narkotycznego, podkreślając, że będąc w tej fazie jesteśmy 
skłonni podejmować irracjonalne decyzje. Głównie dlatego, 
że dochodzi wówczas do wyhamowania wielu struktur odpo-
wiedzialnych za tzw. funkcje poznawcze, a kora przedczołowa, 
odpowiedzialna za racjonalność, jest mniej aktywna. Dużo za-
tem prawdy w powiedzeniu, że „miłość ogłupia”. 

Co istotne, kiedy jesteśmy zakochani, kora czołowa, część 
mózgu odpowiedzialna m.in. za logiczne myślenie i ocenia-
nie innych, jest nieaktywna, stąd twierdzenie, że „miłość jest 
ślepa”, a my bezkrytycznie oceniamy zachowanie ukochanej 
osoby. Z kolejnych badań neuropsychologicznych wynika, że 
stan zakochania „wyłącza” te obszary w mózgu, które kontro-
lują strach i inne negatywne emocje. A wtedy świat widzimy 
aż nadto różowo i kolorowo, nie zdając sobie wręcz sprawy 
z konsekwencji swoich działań. 
Miłość potrzebuje zatem rozsądku i rozumu, szczególnie 
w pierwszej fazie zakochania. Trudno się więc dziwić, że 
inni widzą więcej niż my sami. Może nie należy tego zupełnie 
ignorować.

5. MIŁOŚĆ ŁĄCZY I WZBOGACA
Nie od dziś wiadomo, że miłość uskrzydla, dodaje siły, 
energii, sprawia, że moglibyśmy góry przenosić, że dowar-
tościowuje i sprawia, że jakość naszego życia wzrasta. Pod 
wpływem miłości zaczynamy inaczej patrzeć na siebie, 
na innych, a przede wszystkim na świat. Zakochaną osobę, 
bez względu na wiek, rozpiera szczęście i poczucie spełnie-
nia. W tym stanie problemy i troski, zdają się mieć mniejsze 
znaczenie, a życie staje się wprost cudowne. Doświadczając 
miłości, jesteśmy w stanie robić rzeczy szalone i spontanicz-
ne, nawet kiedy jesteśmy w wieku dojrzałym. I nie dotyczy 
to tylko okresu zakochania. Doświadczanie szczęśliwej miło-
ści wzbogaca nasze życie i czyni je szczęśliwszym, dlatego też 
tak bardzo o nią zabiegamy. 
I choć z badań neuropsychologów wynika, że po kilku  
(2-4) latach substancje narkotyczne odpowiedzialne za stan 
zakochania przestają działać, nadal możemy być szczęśliwi. 
Pomagają w tym endorfiny działające podobnie do morfiny. 
Wywołują uczucie szczęścia, spokoju i bezpieczeństwa. Dla-
tego też wbrew temu, co się powszechnie twierdzi, długo-
letnia miłość jest jak najbardziej możliwa. Oczywiście nie jest 
to normą, ale nie można zaprzeczyć, że istnieją długoletnie 
małżeństwa, związki, w których obecna jest miłość. Tym bar-
dziej, iż w szczęśliwych małżeństwach wraz z upływem lat 
nasila się więź uczuciowa, pogłębia wzajemne zaufanie, 
zwiększa liczba wspólnych spraw oraz wzajemna akcep-
tacja. Miłość może niewątpliwie połączyć na długie 
lata, ale aby było to możliwe, trzeba o nią dbać i pie-
lęgnować, pamiętając przy tym, że niezbędna jest 
bliskość, intymność, namiętność, które spajają 
związek. Szczególnie, iż dzięki temu wydzielają 
się hormony przywiązania, oksytocyna i wazo-
presyna, które odgrywają ważną rolę w budo-
waniu głębszej więzi pomiędzy zakochanymi. 
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6. MIŁOŚĆ NIE JEST WIECZNA
Czy możliwa jest romantyczna miłość w nieromantycznych 
czasach? Czy można tworzyć szczęśliwy związek mimo usta-
nia fazy zakochania? Czy miłość jest wieczna? Czy realny jest 
długotrwały i satysfakcjonujący związek? Takie pytania zda-
rza mi się słyszeć w gabinetowym zaciszu. Trudno nie domyślić 
się, jakiej odpowiedzi oczekują pytający. 
Tak, miłość romantyczna jest możliwa, tak jak możliwa jest 
miłość, która przetrwa lata, która wiele zniesie, wytrzyma i któ-
ra nigdy nie wygaśnie! Z pewnością jednak nie można założyć, 
że będzie wieczna, tak jak to widzimy w filmach czy pięknych 
miłosnych historiach. Dlatego na przekór tym literackim prze-
konaniom ośmielam się twierdzić, że miłość nie jest wieczna, 
zachęcając tym samym do podejmowania działań na rzecz jej 
podtrzymywania, wzmacniania i niepoprzestawania na wypo-
wiedzianym kiedyś sakramentalnym „tak”. Jest to szczególnie 
ważne w dobie kryzysu związków, zważywszy na coraz po-
wszechniejsze zjawisko, jakim jest zdrada. Stąd też moje prze-
konanie, że miłość potrzebuje dojrzałości i wierności. Niestety 
nie rodzimy się z umiejętnością budowania właściwych part-
nerskich relacji, a kiedy mamy nienajlepsze wzorce w tej ma-
terii, a dołączymy do tego jeszcze brak świadomości, że nad 
związkiem trzeba pracować, do nieszczęścia jeden krok.
Miłość wyraża się w dużej mierze w podejmowaniu działań 
na rzecz związku i na szczęście można nauczyć się odpowie-
dzialnego budowania szczęśliwej i trwałej relacji, a tym samym 
możemy przedłużać miłość. 

7. MIŁOŚĆ OCZEKUJE I WYMAGA
Kiedy patrzymy na świat przez różowe okulary, jesteśmy mniej 
krytyczni wobec siebie, chętniej sobie wybaczamy, jesteśmy 
bardziej życzliwi, uczynni i mniej wymagający. Poza tym w sta-
nie zakochania wkładamy w budowanie związku dużo wysił-
ku i energii. Godzinami rozmawiamy, szepczemy sobie czułe 
słowa, spędzamy ze sobą dużo czasu, przytulamy się, częściej 
współżyjemy i chętniej sprawiamy sobie różne przyjemności. 
Niestety często to wszystko już po kilku latach bycia ze sobą 
odchodzi do lamusa. A szkoda, bo miłość potrzebuje uwa-
gi i słów!
Dbajmy o to, co mamy, pielęgnujmy uczucia, troszczmy 
się o siebie nawzajem, bo mamy wpływ na to, jak wyglą-
da nasz związek na każdym etapie życia. 
Ludzie potrzebują nie tylko gestów świadczących o miłości, 
ale i słów. Warto zatem nie tylko okazywać sobie miłość po-
przez konkretne czyny, ale również ją werbalizować. Tak wiele 
osób czeka na te upragnione i niekiedy bardzo rzadko wypo-
wiadane słowa: KOCHAM CIĘ! 

8. MIŁOŚĆ TO WYZWANIE 
Często miłość kojarzy nam się z tym, co niewątpliwie miłe 
i wręcz urocze: motylkami w brzuchu, pierwszym pocałunkiem, 
trzymaniem za rękę, randkami, z cudownymi chwilami i nieusta-
jącym szczęściem. Taki obraz miłości to również zasługa baśni, 
opowieści, filmów…
Ale jak słusznie twierdził Konstanty Ildefons Gałczyński: „Nie 
wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 
w ręce i przenieść ją przez całe życie”. Dlatego powtarzam 
wciąż, że miłość to wyzwanie i że do budowania szczęśliwe-
go związku, w którym obecna jest miłość, niezbędny jest 

wysiłek oraz motywacja. Szczególnie jeśli spojrzeć na miłość 
mniej romantycznie, a bardziej realnie. Choćby przez pryzmat 
definicji znanego z kazań dla zakochanych o. Adama Szustaka, 
który twierdzi: „Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych 
wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy 
na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, 
tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, 
z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje 
taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę 
z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował 
w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość”. 

9. MIŁOŚĆ DAJE SZCZĘŚCIE I RADOŚĆ 
Zakochany mózg to niesamowita dawka pozytywnej energii, 
głównie za sprawą burzy pozytywnych hormonów. Przede 
wszystkim znaczenie ma pojawienie się fenyloetyloaminy, 
która powoduje napływ dopaminy, co z kolei urucha-
mia w układzie limbicznym drogę nagrody, poprawiając tym 
samym samopoczucie zakochanego człowieka. Dopamina jest 
bowiem nazywana hormonem szczęścia, a jej rola w naszym 
funkcjonowaniu jest bardzo szczególna. Dopamina odpowia-
da za energię, samopoczucie i motywuje do działania. Dlate-
go też osoby zakochane, i to bez względu na wiek, częściej się 
uśmiechają, emanują radością, tryskają energią, mają nieby-
wałą chęć do życia. Kiedy jesteśmy z kolei po fazie zakochania, 
ale w szczęśliwym związku, to nas mózg produkuje endorfiny, 
a my odczuwamy radość. Aby ten stan trwał, jak najdłużej 
potrzeba bliskości i intymności, rozumianej zgodnie z defini-
cją miłości Sternberga, jako więź o charakterze psychicznym 
i duchowym, która wyraża się w dzieleniu swoimi myślami, 
przeżyciami i obawami. Ważnym wymiarem tak rozumianej 
intymności jest empatia w związku, dbanie o siebie nawzajem, 
rozumienie swoich potrzeb itp.

10. MIŁOŚĆ USKRZYDLA I DODAJE SIŁ 
Widok zakochanej i szczęśliwej osoby to najlepszy dowód 
na to, co miłość robi z człowiekiem. Kochając i będąc kocha-
nym, emanujemy szczęściem, a nasze życie przepełnione jest 
radością. Oczywiście najwyraźniej zaznacza się to w stanie 
zakochania, kiedy nasze głowy zalewa morze endorfin i kie-
dy tryskamy niepojętą wręcz energią, głównie za sprawą 
wspomnianej fenyloetyloaminy, ale szczęście dają nam także 
kolejne fazy związku. Generalnie miłość uskrzydla i dodaje sił, 
jeśli jest szczęśliwa i spełniona. Żebyśmy mogli tego doświad-
czać w pełni i przez długie lata, potrzebujemy niewątpliwie 
zaangażowania, a niejednokrotnie i czasu. W dużej mierze 
to od nas zależy, jak będzie wyglądał nasz związek i nasze 
relacje. Choć może nie zawsze jest łatwo i nie mamy już w so-
bie tak dużo tolerancji i cierpliwości, jak w stanie zakochania, 
warto dbać o te relacje i wychodzić poza typowe schematy 
działania. Warto kochać i być kochanym, nawet jeśli wiąże się 
to wysiłkiem, bo miłość uskrzydla i dodaje sił. •
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Tekst: Anna Rybarczyk

Lekarski 
szósty 
zmysł 

To był dyżur, jakich wiele: grypa, grypa, biegunka, ból krę-
gosłupa… Była już dwudziesta pierwsza, kiedy w drzwiach 
gabinetu stanęła czterdziestopięciolatka. Nie zwijała się 
z bólu, była spokojna, opanowana. Gdy zapytałam, co jej 
dolega powiedziała, że od rana męczy ją zgaga, kilka razy 
też wymiotowała. Może to wirusówka, z jaką przychodzi te-
raz co drugi pacjent? Zwykła niestrawność? Wydawałoby się, 
że wystarczy wypisać leki na żołądek i odesłać pacjentkę 
do domu. Zastanawiam się, ilu lekarzy na moim miejscu tak 
by zrobiło? W końcu na korytarzu czekała rosnąca w oczach 
kolejka kolejnych pacjentów. Ale coś mnie tknęło. Tak wiem, 
jak to brzmi, ale pracuję w tym zawodzie ponad trzydzieści lat. 
Mam za sobą niejeden dyżur i widziałam w życiu sporo nie-
oczywistych objawów u pacjentów. Coś mi tu nie pasowało. 
Ten ból brzucha, na który skarżyła się pacjentka był jakoś 
dziwnie umiejscowiony. „Wie pani co, powiedziałam, zrobimy 
na wszelki wypadek EKG”. Kobieta lekko pobladła, ale nie 
protestowała. Gdy na taśmie zaczął pokazywać mi się zapis 
badania – mnie także zmiękły nogi. To był zawał. „Muszę 
skonsultować się z kolegami z kardiologii” – starałam się, by 
mój głos brzmiał spokojnie. Kobieta bez protestów zosta-
ła zawieziona na oddział. Szybka pomoc uratowała jej życie. 
Co byłoby, gdyby nie intuicja? Trudno powiedzieć, ale szanse 
na uratowanie tej pacjentki na pewno byłyby mniejsze.
Intuicja, szósty zmysł. Wiem, to pojęcie kojarzy się więk-
szości z nas z czymś magicznym, całkiem odmiennym od 
trzeźwego, racjonalnego myślenia. Ale te dwa systemy – racjo- 
nalny – świadomy i intuicyjny – podświadomy często się prze-
nikają, współdziałają. Nasza intuicja, podświadome reakcje są 
często szybsze, niż te racjonalne. Gwałtownie odrywamy rękę, 
gdy się oparzymy, łapiemy równowagę, gdy się poślizgniemy – 
to wszystko są reakcje odruchowe, podświadome. Nasz mózg 
nie działa jednak na ślepo, gdy jedzie na „autopilocie”, ko-

rzysta ze zgromadzonych przez nas przez lata doświadczeń. 
Kilka lat temu przebadano na okoliczność korzystania z intu-
icji kilka grup zawodowych m.in. profilerów policyjnych, ale też 
lekarzy. Badaczka obserwowała, jak diagnozują oni pacjentów. 
Często już po kilku chwilach obserwacji byli w stanie trafnie 
postawić diagnozę. To doświadczenie sprawia, że patrzą 
na pacjenta i wiedzą. Widzą. Często dostrzegają lub słyszą 
niedostrzegalne dla laika objawy: zimny pot, lekkie zażółcenie 
skóry, szmer w płucach. Gdy moja mama jako młoda student-
ka udała się na wizytę do słynnego przedwojennego profeso-
ra, on tylko przyłożył stetoskop do jej serca, posłuchał chwilę 
i postawił diagnozę: wada zastawki trójdzielnej. Znów do-
świadczenie zaprocentowało.
Ja także korzystam z pomocy, jaką dają mi lata doświadczeń. 
Gdy coś „mnie tknie”, mówi „sprawdź to”, nigdy tych pod-
szeptów intuicji nie ignoruję. Przykłady? Mam ich dziesiątki. 
Pacjent, który rano oddał stolec z odrobiną krwi. „Dobadajmy 
to lepiej”. Gdy na SOR-ze kończą mu robić gastroskopię, czło-
wiek dosłownie chlusta krwią z odbytu. Natychmiast ląduje 
na stole operacyjnym. Pękło mu jelito cienkie. Gdyby nie zo-
stał w szpitalu w celu diagnostyki, karetka mogłaby nie zdążyć 
do niego dojechać. Do dziś mi dziękuje. Mam i takie sytuacje, 
że wyniki podstawowych badań od góry do dołu wychodzą 
ok, a jednak coś jest nie tak. Pacjentka mówi, że ją boli w boku. 
Wyniki USG w porządku. Zdjęcie kręgosłupa też. Szukam dalej. 
Powtarzam USG, w tym badaniu nagle widać niewielką zmianę 
w nadnerczu. Tomografia potwierdza – tu guz. Złośliwy. Są 
przerzuty. Ale szybka diagnoza daje szansę na powodzenie 
leczenia. 
Zawsze mam w pamięci to, co powiedział mi kiedyś mój tata: 
„Aniu, pacjent to nie tylko nazwisko, to człowiek. Jeśli mówi, 
że go boli, nie lekceważ tego. Szukaj, póki nie znajdziesz przy-
czyny”. I tak robię, tato.•

Jak pisał Albert Einstein: „Myślenie bez intuicji  
jest puste, intuicja bez myślenia jest ślepa”. 

FELIETON
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Sięgać  gwiazd
Tekst: Dorota Marta Pędzieszczak

czekając na swoją kolej, kiwa się na niej – do tyłu do przodu, 
do tyłu do przodu i macha w powietrzu nogami! Następnie 
zeskakuje z barierki i … zbiega ze zjeżdżalni!
„O, Boże! – Serce we mnie na chwilę zamarło. – Przecież 
to dziecko nie ma za grosz wyobraźni! Nie wie, co mu się może 
stać!” Wybiegłam zza domku i zawołałam: 
– Aniu! Na zjeżdżalni trzeba stać spokojnie, czekając na swoją 
kolej! I w żadnym razie nie wolno z niej zbiegać, bo to jest 
niebezpieczne! Obiecaj mi, że nie będziesz tak robiła!
– Dobrze – odpowiedziała. Ale minę miała jakąś niewyraźną, 
podejrzaną. 
„Koniec z moim wczasowaniem, ze spokojem, z czytaniem 
książki! Niestety! A tak dobrze było!” - pomyślałam.
Próbowałam czytać, ale … nie mogłam się skoncentrować, 
bo „oczami” i „uszami” wciąż byłam za domkiem. Co i rusz też 
tam rzeczywiście zaglądałam: Ania zachowywała się tak, jak 
„Bóg przykazał”, znaczy – bez szaleństw. Ja jednak – w ogóle 
jej nie ufałam, bo coś za szybko się ze mną zgodziła. Któregoś 
dnia zdecydowałam się zajrzeć od drugiej strony domku. 
I co zobaczyłam?! 
Moja córka najpierw wychyla się przez barierkę, wisi za nią 
połową ciała i sprawdza, czy przypadkiem nie patrzę – nie 
spodziewała się, że obserwuję ją tymczasem z drugiej strony – 
a potem: zbiega ze zjeżdżalni!
Najpierw oczywiście chciałam ją dopaść na tej zjeżdżalni, 
„zbić, stłuc i zakazać! Na zawsze zakazać! Tak, na zawsze za-
kazać wchodzenia nie tylko na tę zjeżdżalnię, ale i na drabinki, 
i na huśtawki! Na wszystko! Zakaz do końca życia!” Udało mi się 
jednak uspokoić emocje. „Hola, hola, matka – pomyślałam. 
– Uspokój się. Twoje dziecko nie robiłoby tego, gdyby nie 
czuło, że jest już dość sprawne, żeby sobie na to pozwolić. A ty 
karmisz je swoim strachem! Pod kloszem chcesz je trzymać?! 
Zjeżdżalnia jest niewysoka, ma mniej niż dwa metry”. Wyco-
fałam się ze swego stanowiska, wróciłam na leżak. A jednak: 
Nasłuchiwałam, czy aby Ania nie krzyczy z bólu. Bo oczami wy-
obraźni widziałam, jak leży w kałuży krwi u podnóża zjeżdżalni. 

Dzieci, które są nadgorliwie pilnowane – nie uczą się odpowie-
dzialności za siebie. Poza tym my jakoś telepatycznie przeka-
zujemy im lęk o nie, nawet wtedy, gdy nie reagujemy słownie, 
a „tylko” ze strachem patrzymy, co też one „wyprawiają”. Je-
śli zaś podświadomie sugerujemy dziecku: „Świat jest straszny, 
niebezpieczny i jedyne, co możemy robić, to chronić się przed 
niebezpieczeństwem – to właśnie tym prawdopodobnie 
będzie zajmowało się przez większość swego życia. Zamiast 
– sięgać gwiazd.
Najbardziej na kontuzję narażeni jesteśmy wtedy, gdy się 
boimy. Na przykład: automatycznie schodzimy po schodach 
i rzadko komu z nas, dorosłych, zdarza się, że się potknie 
i upadnie. Niech tylko jednak ktoś powie: „Uważaj, jak scho-
dzisz po schodach! To jest bardzo niebezpieczne! Schodź 
powoli, ostrożnie stawiaj stopy! Inaczej zlecisz i złamiesz kark!” 
– włącza się w nas lęk, ciało się usztywnia... Usiłujemy cały czas 
pamiętać o tym, że musimy uważać! Ale to nam się nie udaje. 
Tym bardziej, że z powodu napięcia w ciele – stajemy się mniej 
sprawni niż zwykle. Jeden nierozważny krok i… lecimy na łeb, 
na szyję.
Dziecko zrobi tylko to, na co je stać, w zależności od tego, 
na jakim etapie rozwoju ruchowego się znajduje. Jeżeli nie bę-
dziemy mu przeszkadzać, a jedynie czuwać nad jego bezpie-
czeństwem – jego sprawność fizyczna i odwaga będą wzrastać. 

***
Przypomina mi się wydarzenie z odległej przeszłości … Byłam 
wtedy na wczasach z moją trzyletnią córką. Tuż za naszym 
domkiem kempingowym stała niewielka zjeżdżalnia. Pozwa-
lałam Ani samej tam chodzić, bo uznałam, że nic złego jej 
się nie stanie: wdrapywała się tylko trochę od przodu – tyle, 
ile dawała radę, mniej więcej pół metra, i – zjeżdżała sobie 
na brzuchu. „No, to – pomyślałam – mogę spokojnie się wcza-
sować i czytać książkę”.
Tak było przez kilka dni. Aż za którymś razem coś mnie 
tknęło i wyjrzałam za domek. I co zobaczyłam?! Moje dziec-
ko wbiega po drabince na górę, siada tam na barierce, 
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Sięgać  gwiazd
To faktycznie nie był najlepszy pomysł, żeby ćwiczyć spraw-
ność ruchową, zbiegając ze zjeżdżalni. Przepraszamy.
– I ja również przepraszam – dodała mama Maciusia – bo po-
magałam w rozkręceniu tej zabawy. 
Kierownik uśmiechnął się i odszedł. A my z mamą Maciusia po-
biegłyśmy za dziećmi. Bawiliśmy się wszyscy razem świetnie: 
biegaliśmy, turlaliśmy się, wdrapywaliśmy na górkę na czwora-
ka i śmialiśmy do rozpuku.

***
Pracowałam w dwóch przedszkolach. W jednym z nich – 
w trakcie tzw. swobodnej zabawy w sali lub na podwórku – wy-
chowawczynie gorliwie czuwały nad bezpieczeństwem dzieci. 
Nie spuszczały ich z oczu i bywało, że wołały: „Nie wchodź 
tam! Nie skacz, bo złamiesz nogę! Nie bujaj się tak wysoko, 
bo spadniesz! Nie wdrapuj się tam, bo zlecisz! Uważaj! Co ty 
robisz! To jest niebezpieczne! A nie mówiłam???! Nie słuchałeś, 
to teraz masz!”  I jaki był tego efekt? Ich proroctwa niestety czę-
sto się spełniały i mimo że tak dbały o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych – kontuzji wśród dzieci było o wiele więcej niż 
w drugim przedszkolu, w którym wychowankom dawano du-
żo więcej swobody. Dlaczego? Między innymi dlatego, myślę, 
że w tym pierwszym przypadku dzieci czuły się zwolnione 
z potrzeby brania odpowiedzialności za siebie. Stawały się 
przez to nieostrożne. Poza tym – traciły do siebie zaufanie. 
Co wobec tego mogę zrobić, aby dziecko chciało się roz-
wijać, czuło się ze sobą bezpiecznie? Jestem z dzieckiem. 
Jestem gotowa w każdej chwili udzielić mu pomocy, jeśli jej 
autentycznie potrzebuje. Jednocześnie uczę je samodzielno-
ści, odpowiedzialności za siebie. Dziecko ćwiczy sprawność 
fizyczną, nabiera do siebie zaufania. Wzrasta jego poczucie 
wartości i dzięki temu odważnie podejmuje się również innych 
aktywności, rozwija się nie tylko ruchowo, ale i emocjonalnie 
oraz intelektualnie. Pewne siebie – odważnie wchodzi w życie 
i… sięga gwiazd. •

W końcu – wzięłam dwa głębokie oddechy, sięgnęłam po książ-
kę i zaczęłam czytać. Czytam, czytam, jestem coraz bardziej 
spokojna, lektura wciąga mnie coraz bardziej aż do momentu, 
gdy usłyszałam gdzieś z góry krzyk:
- Pani tu sobie siedzi, książkę czyta, a PANI dziecko NA NO-
GACH zbiega ze zjeżdżalni! Pierwsza myśl: „Bóg karci mnie, że 
jestem taką nieodpowiedzialną matką”. Uniosłam głowę znad 
książki, zobaczyłam młodą kobietę. Pochylała się nade mną. 
Za rękę trzymała małego chłopca. 
– Proszę się nie niepokoić o moją córkę – powiedziałam spo-
kojnie. – Moja córka robi tylko to, na co ją stać, co już potrafi.
– No, tak! – zawołała – Ale mój Maciuś ją naśladuje! Proszę 
natychmiast zakazać córce tak robić!
Popatrzyłam na Maciusia. Stał wystraszony, smutny, ze spusz-
czoną głową.
– A może Maciuś po prostu też już tak potrafi? 
– Tak! Tak! – zawołał.
– To może chodźmy, niech Maciuś pokaże nam, jak zbiega. 
A my staniemy po obu stronach zjeżdżalni i będziemy patrzeć.
– W żadnym wypadku! – zaoponowała matka.
– Chooodźmy – poprosiłam, podnosząc się z leżaka. – Niech 
przynajmniej przy nas zrobi to, co sprawia mu frajdę.
W końcu mama Maciusia zgodziła się – ku mej i jej syna wiel-
kiej radości. Stałyśmy potem i patrzyłyśmy, jak Ania, Maciuś 
i inne dzieci wbiegały po stopniach, a potem zbiegały w dół 
po zjeżdżalni.
– Proszę państwa! – Usłyszałyśmy nagle. Za nami stał kierownik 
ośrodka. – Zjeżdżalnia, jak sama nazwa wskazuje – powiedział 
– służy do … do czego dzieci?
– Do zjeżdżania! – zawołały dzieciaki.
– Otóż to. Jak się z niej będzie zbiegać, to się szybko zniszczy. 
Jeśli chcecie zbiegać, to proszę – powiedział i wskazał ręką 
za siebie – zapraszam na górkę.
– Tak, tak!– zawołały dzieci. – Górka, górka! – I pobiegły w jej 
stronę.
– Hmm, rzeczywiście, nie pomyślałam o tym – zwróciłam się 
do kierownika. – To my, z córką, rozkręciłyśmy tę zabawę. 
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Takie słowa często wypowiadają osoby, które chcą nas 
zmotywować, popchnąć do natychmiastowego działania, 
wskazać kierunek i nam pomóc. Tak naprawdę jednak, 
niestety – to właśnie te słowa zabierają nam siłę, zabraniają 
nam czuć, ograniczają i hamują. Już w dzieciństwie jesteśmy 
konfrontowani ze strachem, który był w nas wywoływany. 
Postraszenie czymś wydaje się dorosłym idealnym i szybkim 
rozwiązaniem. Dzieci jednak wierzą w bajki i Baba Jaga albo  
Czerwony Kapturek i Wilk to realne postacie. Dzieci najczęściej 
uznają słowa dorosłych za pewnik, bo po co mieliby kłamać, 
i wierzą w opowieści, że jeśli czegoś nie zrobią, to za- 
bierze je Baba Jaga albo policjant, czy Cyganka. Byliśmy 
także konfrontowani ze strachem innych i to nawet w bajkach –  
Czerwony Kapturek sam poszedł do lasu i co się wydarzyło… 
Jaś nie słuchał mamy… Jak nie będziesz się uczyć, to bę-
dziesz zamiatał ulice… Potem dzieci opowiadają sobie o swo-
ich strachach na podwórku. Także i my boimy się iść ciemną 
ulicą, bo uruchamiają się w nas różne lęki. Boimy się coś zrobić, 
bo uaktywniają się w naszej wyobraźni różne straszne obrazy.
To dwie perspektywy strachu. Z jednej, kiedy ktoś mówił 
nam: nie bój się! Z drugiej, że powinniśmy się bać i ten strach 
wywoływał. 
Tak naprawdę strach jest czymś naturalnym i nie musimy 
go ani wywoływać, ani sztucznie tłumić. To on pobu- 
dza ostrożność, rozwagę w tych sytuacjach, kiedy to jest 
potrzebne. Strach jest częścią ciebie i mnie. Jest emocją, 
która wypływa z nas i ma powód, żeby się pojawić i o czymś 
nas poinformować. Podpowiada nam, jakie mamy potrzeby. 

To znak tego, że żyjemy i czujemy. Pozwala nam rozróżniać, 
co jest dla nas dobre, a co złe. Strach jest naturalną reakcją 
chroniącą nas przed niebezpiecznymi sytuacjami. Kiedy nie 
ukrywamy przed sobą, że się boimy, oraz słuchamy naszych 
potrzeb i reakcji – strach staje się naszym sprzymierzeńcem 
i pomocnikiem. Naszą odwagą i siłą nie jest jego lekceważenie, 
ale działanie, życie z nim na co dzień, pomimo jego obecności. 
Nie trzeba się strachu wstydzić, ani grać ze strachem w grę 
i używać go w relacjach międzyludzkich. Czasami strach jest 
wykorzystywany w kontakcie z dziećmi, ale także z dorosłymi. 
Używa się go po to, aby coś nam sprzedać, zabrać albo nas 
szantażować i nami manipulować.
Wiele razy w życiu czegoś chcemy, musimy podjąć decyzję, ale 
się boimy. Chcemy coś zmienić, poprawić, ale strach nas pow-
strzymuje. Mówimy nawet, że nas paraliżuje. Często słyszymy, 
że strach trzeba pokonać, zwalczyć go w sobie, pominąć. Nie, 
nie trzeba. Nie trzeba z nim walczyć czy udawać, że go nie ma. 
On potrzebuje naszego zrozumienia i akceptacji.
Strach jest instynktem i dobrze, że jest w naszym życiu. 
Kiedyś był konieczny, by przeżyć, i dzisiaj nadal tę siłę 
przetrwania wzmacnia. Dzięki tej emocji uruchamia się w nas 
mechanizm „walcz lub uciekaj”, który przestawia organizm 
w stan gotowości do działania i w kilka sekund szacuje, czy 
coś jest zagrożeniem. Człowiek pierwotny nie przeżyłby, 
gdyby nie ten instynkt. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że 
nie trzeba uciekać albo walczyć, ale odziedziczyliśmy reakcje 
po przodkach i dlatego czujemy ścisk w żołądku, czy uginają 
się nam kolana, kiedy coś jest dla nas straszne: jesteśmy przed 
egzaminem, rozmową kwalifikacyjną albo wizytą u lekarza.
Często chcemy strach odrzucić, odsunąć, stłumić, ale lepiej 
zastanowić się, czego tak naprawdę się boimy i dlaczego? 
Zaopiekuj się swoim strachem, tak aby mógł sobie odpocząć. 
Nie odrzucaj tego uczucia. Czasami boimy się czegoś, a potem 

Tekst: Beata Jurasz

Bój się...
Bądź człowiekiem...
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Daj spokój. Nie bój się!
Nie bądź dzieckiem!
Weź się w garść!
Nie bądź śmieszny!
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Czego nie robisz ze strachu, a co powinieneś w tej sytu-
acji zrobić?
Jakiego talentu, mocnej strony nie możesz przez swój strach 
wykorzystać?

 > Kiedy myślisz o swoim strachu, gdzie dokładnie w swoim 
ciele go czujesz?
Jak to odczuwasz?
Jak czujesz ten strach, kiedy wiesz, gdzie jest?
Jaki ma kolor?
Jaką ma formę?
Znajdź i opisz swój strach najdokładniej, jak tylko możesz. 
Po zlokalizowaniu i opisaniu swojego strachu, poczuj go w swo-
im ciele i weź głęboki oddech. 

 > Wejdź w ten strach tak głęboko, jak tylko możesz, i czuj 
go przez 90 sekund. Nie oceniaj go, a spróbuj go tylko czuć 
i zrobić widocznym.

 > Po tym, jak zobaczysz swój strach, spróbuj zabrać mu siłę 
i przekonanie, że on tobą 
kieruje. Spróbuj go pożegnać.  
Podziękuj, że cię prowadził 
i próbował chronić 
przed złym. Podziękuj 
za jego najlepsze intencje. One 
już ci nie służą, puść ten strach  
i pozwól, aby on mógł puścić 
ciebie.

 > Wymień ten strach 
na miłość, która jest dla ciebie 

siłą twórczą i przynosi zaufanie. To jest twój nowy przewodnik 
„miłość”, który zastąpi przewodnika „strach”.

 > Zapisz, jakie nowe siły, możliwości zyskujesz z nowym prze-
wodnikiem? Czego od niego oczekujesz? Kim jesteś, kiedy 
twoim przewodnikiem jest „miłość”?

To ćwiczenie możesz powtórzyć zawsze, kiedy blokuje cię 
strach. Spójrz na niego. Nadaj mu formę. Zrób widocznym.
Spójrz na strach jak na pozytywną emocję, która ci służy 
i ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale jest także ogromną 
siłą w zmianach, które są dla ciebie ważne i wpływają na polep-
szenie twojego życia. 
Wspierajmy się w strachu i ze strachem, bo on jest częścią nas, 
i nie śmiejmy się z cudzego strachu. Akceptujmy go, szanujmy 
i nie próbujmy gasić. 
Używaj strachu i decyduj z miłości. •

Bądź człowiekiem...
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Często słyszymy, że strach trzeba pokonać, zwalczyć go w sobie, pominąć. 
Nie, nie trzeba. Nie trzeba z nim walczyć czy udawać, że go nie ma. 

On potrzebuje naszego zrozumienia i akceptacji.

Kiedy strach włącza nam mechanizm „walcz lub uciekaj”, czujemy się 
sparaliżowani, co nie oznacza, że ucieczka albo walka jest bardzo dobra. 

okazuje się, że to nie o to chodziło. Kiedy już się wydarzy, podej-
miemy jakieś działanie, potem, z perspektywy czasu mówimy – 
to nie było takie straszne. Przyczyna strachu tkwi często głębiej, 
w miejscu, gdzie nie zaglądamy, bo się boimy, albo o którym 
nie wiemy. Na przykład: „boję się podejść do obcej oso- 
by”  to nie jest strach jako taki. Tak naprawdę boimy się oceny 
innych, boimy się, bycia wyśmianymi. To z kolei też nie jest 

powodem do strachu, więc może to strach przed odrzuce-
niem. A może kiedyś usłyszałeś: „nie chcemy cię już w grupie, 
bo mamy komplet”, a może ktoś cię zdradził, a może fizycznie 
skrzywdził, a może nie wierzysz w siebie, a może boisz się, że 
ktoś cię wykorzysta.
Powodów może być bardzo dużo. Warto zadawać sobie pyta-
nia, bo dzięki nim docieramy do źródła strachu, które możemy 
przekształcić poprzez zajęcie się nim, poprzez naszą pracę nad 
nim – w naszą siłę. Kiedy już wiesz, czego się boisz, to przestaje 
mieć nad tobą władzę. 
Kiedy strach włącza nam mechanizm „walcz lub uciekaj”, czu-
jemy się sparaliżowani, co nie oznacza, że ucieczka albo walka 
jest bardzo dobra. To jest właśnie ta chwila, kiedy trzeba to 
rozstrzygnąć. Bliscy, którzy są blisko nas, obserwują nas, widzą 
i czują nasz strach. Chcą dla nas jak najlepiej i włączają ten 
sam moduł: walcz lub uciekaj. I wtedy właśnie trzeba zobaczyć 
ten strach i sprawdzić, czy możemy włączyć inny mechanizm. 
Czy brać siłę ze strachu, czy siłę z miłości, która tworzy nowe, 

buduje zaufanie w nas samych, do ludzi i do sytuacji, daje siłę 
do tworzenia, siłę do zmiany, do pokonywania trudnych sytu-
acji, co automatycznie komunikujemy otoczeniu. 

UŻYWAJ STRACHU I DECYDUJ Z MIŁOŚCI 
Podejmując decyzje z miłości, a nie ze strachu, tworzysz 
najlepszą rzeczywistość dla siebie i dla twojego otoczenia. 
W momentach, kiedy odczuwasz strach, który odbiera ci siłę, 
zapraszam cię do ćwiczenia:

 > Poszukaj spokojnego otoczenia, usiądź, pomyśl i odpo-
wiedz na pytania. 
Przywołaj tę sytuację, która często budzi w tobie strach.
Co się w twoim życiu wydarzyło, że ten strach w tobie jest? 
Dlaczego ten strach cię blokuje? Postaraj się go zobaczyć, 
odkopać, odsłonić. 
W jaki sposób te sytuacje, które przeżyłeś, zabierają ci siłę, 
której teraz potrzebujesz?
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UDAR 
W MŁODYM 
WIEKU

Tekst: Beata Turska

W Polsce średnio co osiem minut ktoś doznaje udaru, które-
go skutkiem jest często niepełnosprawność, a nawet śmierć.  
– Najczęściej (w  85 proc. przypadków) mamy do czynienia 
z udarem niedokrwiennym, inaczej zawałem mózgu, spowo-
dowanym nagłym brakiem dopływu krwi (a więc także tlenu 
i  substancji odżywczych) do mózgu, z  powodu skrzepliny 
zamykającej światło większego bądź mniejszego naczynia  
mózgowego, a czasem nawet tętnicy szyjnej lub podstawnej, 
które doprowadzają krew do mózgu. W  pozostałych przy-
padkach, czyli w ok. 15 proc., do zniszczenia tkanki nerwowej 
mózgu dochodzi na skutek pęknięcia naczynia i krwotoku do  
mózgu lub do przestrzeni podpajęczynówkowej znajdującej 
się pomiędzy mózgiem a  czaszką, a  precyzyjniej – między 
oponą miękką a pajęczą, gdzie znajduje się płyn mózgowo-r-
dzeniowy – wyjaśnia prof. Jacek Rożniecki.

NIE TYLKO LUDZIE STARSI
Choć udar zwykło się uważać za problem, który dotyczy wy-
łącznie osób w podeszłym wieku, może przydarzyć się także 
ludziom młodym, a nawet dzieciom. Jego przyczyny są jed-
nak inne i  u  młodych osób dochodzi do niego zdecydowa-
nie rzadziej (ok. 5 proc. wszystkich udarów). W  przypadku 
ludzi starszych udar najczęściej dotyka osoby, które cierpią 
na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę lub hipercholesterole-
mię lub dyslipidemię, powodujące miażdżycę tętnic, w  tym 
tętnic mózgowych i  szyjnych, co prowadzi do tzw. udarów 
niedokrwiennych. Drugą grupą ryzyka są osoby chorują-
ce na migotanie przedsionków, które sprzyja zastojowi krwi 
w  przedsionkach serca i  w  efekcie powstawaniu skrzeplin, 

a  w  konsekwencji niedokrwiennym udarom mózgu ser-
copochodnym. – U  młodych ludzi jest inaczej – mówi prof. 
Rożniecki. – U  nich przyczyną udaru są najczęściej wady 
serca (na przykład wrodzone wady serca, wady zastawko-
we lub tzw. przetrwały otwór owalny (PFO), albo zaburze-
nia krzepnięcia krwi, zwłaszcza tzw. wrodzone trombofilie.  
Zdarza się i tak, że na udar w młodym wieku pracujemy sami. 
Ryzyko jego wystąpienia zwiększa na przykład zażywanie 
twardych narkotyków (amfetaminy, kokainy i heroiny), jednak 
nie tylko. Jedną z  najczęściej spotykanych przyczyn udarów 
u młodych kobiet jest złożenie się dwóch albo nawet trzech 
czynników. Pierwszym z nich jest migrena z aurą, a więc po-
przedzającymi ją objawami (np. błyskami, mroczkami lub ubyt-
kami w  polu widzenia, czasem także przejściowym drętwie-
niem po jednej stronie ciała, osłabieniem siły mięśniowej lub 
zaburzeniami mowy), która dwu-, trzykrotnie zwiększa ryzyko 
niedokrwiennego udaru mózgu. Jeśli cierpiąca na ten rodzaj 
migreny kobieta stosuje środki antykoncepcyjne z estrogena-
mi, ryzyko wystąpienia u  niej udaru rośnie kilkanaście razy, 
a jeśli do tego pali papierosy – staje się nawet 48 razy większe. 

OBJAWY I SKUTKI UDARU U MŁODYCH
Objawy udaru u osoby młodej są takie same jak u osób star-
szych: chory nie jest w stanie poruszać ręką i/lub nogą albo 
ma osłabione mięśnie, a zatem siłę w kończynie lub kończy-
nach po jednej stronie ciała, opada mu kącik ust, zaczyna mó-
wić niezrozumiale, ma problemy z widzeniem, czasem zabu-
rzenia równowagi i brak koordynacji. Podobne są także skutki.  
– Chory po udarze może mieć niedowłady jednej lub dwóch 

Udar to przypadłość, która może spotkać także osobę młodą. Jak to możliwe? Czy da się temu zapobiec? 
Jakie są objawy i rokowania? Zapytaliśmy o to dr hab. Jacka Rożnieckiego, profesora nadzwyczajnego 
i kierownika Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
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kończyn po tej samej stronie ciała, podobnie układające 
się zaburzenia czucia, problemy z  mową, czyli trudności ze 
znalezieniem słów lub ze zrozumieniem tego, co mówi się 
do niego, zaburzenia widzenia, które polegają na tym, że 
np. znika połowa pola widzenia – wymienia prof. Rożniecki.  
– Udar to ogromny problem dla osoby w każdym wieku, jed-
nak w przypadku młodego człowieka, to coś, co – o ile jego 
stan się nie poprawi – może zrujnować życie, sprawić, że nie 
będzie w stanie dokończyć studiów, pójść do pracy, uprawiać 
sportu, usamodzielnić się i być niezależnym.

LICZY SIĘ KAŻDA MINUTA
Przyszłość chorego zależy od tego, który obszar  
mózgu został zniszczony (niektóre jego rejony są bardziej, 
a  inne mniej „strategiczne”), jak rozległy był udar, jak szyb-
ko zostało wdrożone leczenie i  na ile było ono skuteczne.  
– Małe udary, tzw. lakunarne lub zatokowe, podczas których 
zniszczeniu ulega obszar mający pół centymetra, centymetr 
wielkości, nie powodują tak dużego deficytu, jak te, które 
obejmują jedną trzecią lub połowę półkuli mózgowej – mówi 
prof. Rożniecki.

Niezależnie od wieku chorego udar jest zawsze sta-
nem zagrożenia życia, dlatego chory musi jak naj-
szybciej trafić do szpitala. Od tego, jak szybko tam 
się znajdzie, zależą także rokowania na przyszłość.  
– Gdy dochodzi do uda-
ru niedokrwiennego, wo-
kół ogniska zawału przez 
pewien czas utrzymuje 
się penumbra, czyli stre-
fa, w  której neurony są 
niedokrwione, ale wciąż 
jeszcze żywe. Ten obszar 
jest dysfunkcyjny, jednak 
wciąż jeszcze nie uległ mar-
twicy. Jeśli w ciągu godziny, dwóch, trzech uda się przywró-
cić w tym obszarze krążenie, w dużym stopniu można jeszcze 
odwrócić objawy neurologiczne, które są wynikiem niedotle-
nienia neuronów, ale jeszcze nie martwicy – wyjaśnia prof. 
Rożniecki.

Penumbra zmniejsza się z  każdą minutą udaru, co oznacza, 
że z  każdą minutą pozostaje mniej neuronów, które jesz-
cze można uratować przed martwicą. Czasu jest naprawdę 
niewiele. Obliczono, że przy średniej wielkości udarze nie-
dokrwiennym w ciągu każdej minuty umiera prawie 1,9 mln 
neuronów, a  destrukcja całego obszaru niedokrwienia trwa 
kilka godzin. Bardzo ważne jest także to, by pacjent od razu 
trafił tam, gdzie może liczyć na najlepszą pomoc, a więc na 
wyposażony w  tomograf oddział udarowy, i  to w  tzw. cza-
sowym oknie terapeutycznym, a najlepiej na jego początku.  
– Tylko dzięki temu badaniu możemy ustalić, czy mamy do 
czynienia z udarem niedokrwiennym czy z krwotocznym. Ich 
objawy są identyczne, jednak leczenie całkiem odmienne: 
w pierwszym przypadku podajemy lek rozpuszczający skrze-
plinę lub udrażniamy naczynie zabiegowo, w drugim staramy 
się przeciwdziałać obrzękowi, który tworzy się wokół ogni-
ska krwotocznego i najczęściej pogarsza stan neurologiczny 
i ogólny chorego. Okno czasowe dla leczenia trombolityczne-
go wynosi 4,5 godziny, zaś dla leczenia za pomocą mechanicz-

nego usunięcia skrzepliny (trombektomii) – 6 godzin. 
Leczenie pacjenta z udarem to także rehabilitacja, która 
powinna zacząć się już pod koniec pierwszej doby udaru 
mózgu i trwa czasem latami. Kluczowy jest pierwszy rok 
po udarze, zwłaszcza jego pierwsza połowa. 

CO MOŻESZ ZROBIĆ, BY UNIKNĄĆ 
PROBLEMÓW?
Na wiele czynników, które mogą spowodować udar 
w młodym wieku (np. wrodzone wady serca), nie mamy 
wpływu, jednak możemy unikać tego, co zwiększa ryzyko, 
np. zażywania narkotyków. W przypadku kobiet cierpią-
cych na migrenę z aurą najważniejsze jest to, by nie korzy-
stały z antykoncepcji hormonalnej i nie paliły papierosów.  

– Ważny jest także wystarcza-
jąco długi sen. Udowodniono, 
że jeśli śpimy mniej niż sześć 
godzin na dobę, ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych (a  więc 
i  udaru) rośnie. Wśród czyn-
ników ryzyka udaru jest brak 
aktywności fizycznej. Aktywny 
tryb życia pozwala się przed 
nim chronić, przy czym nie cho-

dzi tu o  spacer z  psem, a  regularny (trzy, cztery razy 
w  tygodniu) trwający co najmniej pół godziny wysiłek, 
który powoduje znacząco przyspieszoną pracę serca 
i spocenie się. Trzeba także kontrolować ciśnienie tętni-
cze i tętno, wagę, i poziom cukru, ograniczyć stres i nie 
palić papierosów. Rzucenie palenia zmniejsza ryzyko 
udaru o połowę!•

OBJAWY OSTRZEGAWCZE UDARU
• Wykrzywienie twarzy po jednej stronie, szczególnie widoczne jest 
opuszczenie kącika ust.

• Nagłe osłabienie kończyny lub kończyn po jednej stronie (niedo-
wład połowiczy).

• Nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (niedoczulica poło-
wicza) lub drętwienie połowy ciała.

• Nagłe zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa, utrata zdolności mówie-
nia, trudności w zrozumieniu mowy).

• Nagłe zaburzenia widzenia. Charakterystyczne jest niedowidzenie 
połowy pola widzenia lub niedowidzenie na jedno oko (rzadko, bo do-
tyczy wówczas tylko tętnicy ocznej lub środkowej siatkówki). 

• Nagłe zawroty głowy z zaburzeniami w utrzymaniu równowagi, na-
głymi upadkami, czasami z podwójnym widzeniem, kłopotami z orien-
tacją i zaburzeniami świadomości.
Uwaga: Takich objawów nie wolno lekceważyć, nawet jeśli przemijają. 
Tylko szybka i fachowa pomoc pozwala uniknąć trwałego kalectwa. 

3 FAKTY O UDARZE
1. Udar jest drugą po chorobach serca przyczyną zgonów 
osób dorosłych i najczęstszą przyczyną niepełnosprawności. 

2. Każdego roku w Polsce rejestruje się ok. 60-80 tys. nowych 
zachorowań. 

3. Udaru nieco częściej doznają mężczyźni, jednak w przypad-
ku kobiet udar częściej prowadzi do śmierci. 

RODZAJE UDARÓW
Udar niedokrwienny: 
mózg jest niszczony na skutek nagłego braku dopływu krwi 
(a więc i tlenu) do mózgu, ponieważ skrzeplina blokuje tętnicę 
doprowadzającą do niego krew.  
Udar krwotoczny:
(potocznie, choć niepoprawnie, zwany wylewem): mózg jest 
niszczony jest przez krew, która przedostaje się do mózgu 
lub przestrzeni, która go otacza, z uszkodzonego naczynia 
krwionośnego.  
Mini udar (TIA) to epizod niedokrwienia, którego objawy 
ustępują w ciągu doby i który nie pozostawia po sobie orga-
nicznego uszkodzenia mózgu, może być jednak zapowiedzią 
„dużego udaru”.

www.fum.info.pl 
www.stopudarom.plWAŻNE ADRESY

55

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (19) / 2020



Lubię, kiedy mi wychodzi. To przyjemne – 
w końcu fajnie być docenionym i zadowolonym 
z siebie. Podejrzewam, że nie jestem w tej 
kwestii wyjątkiem. Cieszę się interesującą rozmową 
na antenie, po której słuchaczowi pozostaje 
niedosyt i czeka z niecierpliwością na kolejną. 
Cieszę się też lekcją włoskiego, gdy zamiast dukać 
liczebniki, swobodnie opowiadam o swoim dniu. 
Cieszę się nawet, kiedy mój prezent dla bliskiej 
osoby nie zalega przez lata w pawlaczu, bo oka-
zuje się trafiony. To sytuacje, w których banan nie 
schodzi mi z twarzy.
Ostatnio uczę się jednak lubić również sytuacje, 
w których nie idzie mi kompletnie. To nie tak, że 
cieszę się z własnych porażek, świętuję każde 
potknięcie i – cały w skowronkach – zamawiam 
tort z napisem looser, kiedy ktoś słusznie 
zwróci mi uwagę. Nie, to byłoby raczej 
dziwne. Staram się po prostu dawać sobie 
prawo do błędu. 
W jaki sposób? Chociażby w radiu, 
gdy odpuszczam samobiczowanie 
po złapaniu czkawki na antenie, nazwa-
niu słuchaczki słuchawką albo po przepro-
wadzeniu rozmowy, która się nie nagrała, 
bo nie wymieniłem baterii w dyktafonie. 
Takie sytuacje, kiedy ma się – mówiąc 
dziennikarskim slangiem – „parcie na sit-
ko”, to proza życia. Proza, którą niejedno-
krotnie trudno zaakceptować, bo łączy się 
z trudnymi emocjami.
One są chyba nieuniknione. W końcu je-
steśmy Emo sapiens. Czasem po wtopie 
jest mi smutno, czasem jestem zły, 
a czasem rozbawiony i zawstydzony 
jednocześnie, jak wtedy, kiedy blog 
Fajna  baba  nie  rdzewieje, okazał się 
blogiem Stara  baba  nie  rdzewieje, 
a jego autorka – w momencie po-
myłki – była moim gościem w stu-
diu. Reakcja pani Elżbiety (bo tak 
miała na imię) na całe szczęście by-
ła bardzo profesjonalna – po szybkim 
zwróceniu mi uwagi, odpowiedzia-
ła na każde z moich pytań z gracją 
dwudziestolatki. W takich sytuacjach 
muszę zaakceptować swój brak… 
PERFEKCJI. Wrrrrrrrr… nie lubię 
tego słowa. Perfekcyjny, idealny…
nudny. A przede wszystkim wywie-

rający presję. Stąd już tylko krok do samo-
spełniającej się przepowiedni. Bo jaki byłby 
świat, gdybyśmy wszyscy byli perfekcyjni? 
Mam wrażenie, że byłaby to sytuacja rodem 
z Netflixa i serialu Black Mirror. W jednym 
z odcinków portal społecznościowy, bliźnia-
czy Facebookowi, i liczba lajków pojawiały się 
przed oczami głównej bohaterki za każdym 
razem, gdy patrzyła na inną osobę na ulicy. 
Działało to też w drugą stronę. Musiała być 
perfekcyjna, bo jeśli tylko ktoś wystawił jej 
negatywną opinię – zaniżając średnią, mo-
gła na przykład nie załapać się na samolot, gdzie 
wymagana była odpowiednia liczba lajków. 
Masz mniej niż 4,2? Nie lecisz. Ciarki na plecach 
towarzyszyły mi przez cały odcinek. Chyba tyl-
ko robot odnalazłby się w takiej rzeczywistości. 
Maski, uśmiechy, wyłącznie miłe słówka, radość, 
zakaz porażek. Okropność!
Otuchy dodaje mi fakt, że nie ja jeden jestem 
człowiekiem. Na świecie jest nas prawie osiem 
miliardów. A mylić się, to w końcu rzecz ludzka.
Czasem myślę sobie, że gdyby na przykład José 
Carreras i Andrea Bocelli myśleli przed wejściem 
na scenę, że ich występ musi być idealny, to ze ści-
śniętym gardłem – zamiast zachwycać świat barwą 
swoich głosów – mogliby wydawać z siebie dźwięki, 
słyszalne wyłącznie przez nietoperze. Tak byłoby też 
z aktorami, którzy wychodzą na scenę z myślą, że są 
przegrani. Trudno wówczas o sukces.
Podobno sportowiec, który na pytanie dzienni-
karza o to, czy zdobędzie złoty medal odpowia-
da twierdząco, zwykle jest poza podium. Sam 
zaczyna się nakręcać na punkcie swojego zwycię-
stwa – zaczyna analizować, zastanawiać się, co się 
wydarzy, kiedy mu nie pójdzie; w głowie kotłują się 
setki obrazów, a ciało zaczyna karmić się lękiem. Mam 
wrażenie, że ta zasada sprawdza się nie tylko w sporcie. 
Sam najmilej wspominam te audycje, do których pod-
chodziłem na luzie. To nie znaczy, że nie byłem do nich 
przygotowany. Wręcz przeciwnie, wiedziałem, o co pytać, 
ale bez „spinki”. Prawie jak mój kolega, który najswobod-
niej przed mikrofonem czuje się, gdy ma grypę i wszyst-
ko go boli. Nie ma wtedy siły na walkę o ideał. „Zrobię, 
co mogę, reszta jest niezależna ode mnie” – mówi. Czyż 
jego podejście nie jest genialne?! Szkoda, że jednocześnie 
bardzo niemodne. Zapewne coach, psycholog albo mówca, 
który powiedziałby żądnym motywacji słuchaczom, że nie 
muszą być idealni i nie ma co za wszelką cenę zdobywać 
szczytów, mógłby zostać okrzyknięty najgorszym specjalistą 
w historii. Ale przecież to właśnie taki spec ściąga presję, 
zakładając luz. Ten sam luz, który potrafi góry przenosić. •
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Pearls™ – super pochłaniacz
saszetki żelujące i kontrolujące zapach
Czy możesz wyobrazić sobie brak przykrego zapachu z woreczka?
Także podczas opróżniania go.
Czy możesz wyobrazić sobie płaski i dyskretny  

Czy możesz wyobrazić sobie nieprzerywany sen,  
bez konieczności opróżniania woreczka  
i wypuszczania gazów?

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

Opatentowana technologia kontroli zapachu jak również 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.
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SMUTEK NIE JEST NICZYM DZIWNYM...
Obniżenie nastroju, czyli płytszy lub głębszy dołek jest zja-
wiskiem zupełnie normalnym, bo przecież nie da się przeżyć 
życia w stanie nieustającej szczęśliwości. Ba! Są sytuacje, gdy 
niepokój psychologów budzi raczej brak smutku, np. wówczas, 
gdy ktoś ma świetny nastrój i tryska energią w chwili, gdy 
właśnie zawaliło mu się życie. Dlaczego wpadamy w dołki? 
Z miliona powodów. Najczęściej czujemy smutek w sytu-
acjach, które innym łatwo zrozumieć, na przykład gdy mamy 
poważny problem albo doznajemy jakiejś straty: ktoś nas 
opuścił, straciliśmy pracę, ponieśliśmy porażkę, musieliśmy 
na dobre pożegnać się z naszym marzeniem. Bywa jednak 
i tak, że trudniej o zrozumienie, bo jest nam źle bez żadnej 
konkretnej przyczyny (pytanie: „Ale o co ci właściwie chodzi?” 
nie pomaga, zwłaszcza że nie zawsze potrafimy na nie odpo-
wiedzieć) albo ogarnia nas smutek z powodu czegoś, co dla in-
nych ludzi jest bez znaczenia, np. dlatego, że zimą skraca się 
dzień albo wczesną wiosną brakuje nam siły nawet na to, by 
patrzeć na wciąż jeszcze szary, bezlistny i niekoniecznie piękny 
krajobraz (słysząc rzeczy w stylu: „Serio? Nie masz większych 
zmartwień?”, stajemy się nie tylko smutni, ale i mamy poczucie 
winy, że się nad sobą rozczulamy). Za zły nastrój mogą od-
powiadać także różne choroby somatyczne i stosowane leki, 
a u kobiet także cykl menstruacyjny, zażywanie leków antykon-
cepcyjnych, poród, ciąża, przekwitanie… Co możemy dla sie-
bie zrobić, gdy siada nam nastrój? Przede wszystkim dajmy 
sobie prawo do tego, żeby nie skakać z radości i nie tryskać 

energią 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Mamy 
prawo nie być w formie, a nawet trochę się nad sobą poużalać. 
No właśnie: trochę, bo tkwienie w dołku na dłuższą metę nie 
jest dobre. Jeśli czas mija, a smutek nie, warto zadać sobie py-
tanie, co sprawia, że czujemy się kiepsko i co możemy zrobić, 
by to zmienić. Bardzo pomocna jest rozmowa z kimś, kto nie 
będzie nas oceniać ani sypać jak z rękawa dobrymi radami, 
a zwyczajnie wysłucha. Jeśli i to nie pomaga albo czujemy, że 
pogrążamy się w smutku coraz bardziej, warto iść do psycho-
loga, który pomoże nam poukładać nasze sprawy, spojrzeć 
na nie z innej perspektywy, doradzi, pomoże poradzić sobie 
ze stresem. Będzie także potrafił stwierdzić, czy przedłużający 
się zły nastrój nie jest objawem depresji.

… O ILE NIE TRWA ZBYT DŁUGO. 
Jak długo można czekać, aż dołek minie? – Najczęściej mówi się 
o tym, że obniżenie nastroju staje się niepokojące, jeśli nic się nie 
zmienia (albo zmienia się na gorsze, np. dołączają inne niepoko-
jące objawy) po dwóch tygodniach – wyjaśnia Kazimierz Ździe-
bło, psycholog i psychoterapeuta z Dolnośląskiego Centrum 
Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego. – To oczywiste, że je-
śli kogoś spotka coś bardzo złego, na przykład ogromna strata, 
smutek trwa o wiele dłużej, jednak na ogół po takim czasie 
ludzie zaczynają już powoli wracać do życia, np. idą do pracy, 
zaczynają sobie – lepiej lub gorzej – jakoś radzić. Jeśli tak nie 
jest, niekoniecznie musimy mieć do czynienia z depresją, jed-
nak warto poszukać pomocy.

Nie pomyl dołka z depresją 

Wczesną wiosną (i nie tylko) rzadko tryskamy radością, a i zima nie dla wszystkich bywa  
łatwa. Jak odróżnić zwykłe, niegroźne obniżenie nastroju od depresji?

Wszyscy czasem doświadczamy nastroju, gdy jest nam źle i nie mamy ochoty wychylić 
spod koca nawet nosa. Zdarza się jednak, że zwykły dołek zmienia się w Rów Mariański, 

a nawet zwiastuje depresję. Kiedy powinien się nam włączyć dzwonek alarmowy?
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A MOŻE TO DEPRESJA?
W przeciwieństwie do przemijające-
go i przydarzającego się wszystkim obniże-
nia nastroju depresja to poważna choroba, 
a właściwie cała grupa zaburzeń o podob-
nych objawach i różnych przyczynach. Może 
mieć wiele przyczyn – od biologicznych 
(związanych m.in. z zaburzeniami wychwy-
tywania i uwalniania neuroprzekaźników, 
zwłaszcza serotoniny, noradrenailiny oraz do-
paminy), przez te związane ze stresem, stratą, 
sytuacją materialną itd., po te, które wiążą się 
z różnymi chorobami (np. cukrzycą, choro-
bami neurologicznymi, sercowo-naczynio-
wymi, nowotworowymi czy niedoczynnością 
tarczycy), stosowaniem niektórych leków, 
uzależnieniami bądź nawet niedoborem wi-
tamin (B1, B12, kwasu foliowego). Niezależnie 
od przyczyny, depresja to coś, z czym trudno poradzić sobie 
na własną rękę. Chory nie może „wziąć się w garść”. Po pro-
stu nie jest w stanie. Objawy depresji mogą być podobne jak 
w przypadku zwykłego obniżenia nastroju, jednak są bardziej 
nasilone, trwają dłużej i utrudniają albo wręcz uniemożliwiają 
codzienne życie: chodzenie do pracy, zajmowanie się domem 
itp. Zdarza się, że podczas łagodnego epizodu depresji chorzy 
mogą – z trudnością ale jednak – w miarę normalnie funkcjo-
nować, przynajmniej pozornie. Przy ciężkiej depresji to w za-
sadzie niemożliwe, bo często nie są w stanie nawet wstać 
z łóżka, umyć się, zjeść śniadania. – Depresja to nie tylko głę-
boki, wręcz bezdenny smutek, ale także wiele innych objawów, 
które nie muszą pojawiać się równocześnie – wyjaśnia Kazi-
mierz Ździebło. – Najczęściej jest to lęk, ciągłe napięcie i po-
czucie zagrożenia, brak energii, nieustanne zmęczenie. Chory 
przestaje interesować się tym, co dotąd go pochłaniało, nic 
go nie cieszy, odczuwa wewnętrzną pustkę. Może mówić, 
chodzić i działać wolniej niż zwykle. Może być roztargniony 
i mieć trudności z koncentracją, nie może podjąć żadnej 
decyzji, czuje bezsilność, ma także niskie poczucie własnej 

wartości, stale towarzyszy mu poczucie winy. Może też cier-
pieć na bezsenność albo przeciwnie, ciągle spać. Najbardziej 
niebezpieczne jest przekonanie, że życie jest bez sensu i nigdy 
nic się nie zmieni, do którego mogą dołączyć nawracające 
myśli o śmierci i samobójstwie. 

„CAŁKOWICIE SIĘ ROZSYPAŁEM”
Jak to wygląda z punktu widzenia chorego? Na stronie  
depresja.org prowadzonej przez stowarzyszenie „Aktywnie 
przeciwko depresji” można przeczytać historie osób, które 
zmagały się z tą chorobą, i każda z nich jest inna. Na przy-
kład Jacka choroba dopadła nagle. Zawsze  byłem  silnym 
facetem,  odpowiedzialnym  za  rodzinę,  trzymającym  wszyst-
ko mocno w garści. I nagle, zupełnie bez uchwytnej przyczyny, 
całkowicie się rozsypałem… Wyjechałem na urlop, codzienne 

problemy  zostały  w Warszawie,  a  ja  zamiast  czerpać  siłę 
z błogiego lenistwa, nie mogłem nawet podnieść się z łóżka. 
Z  dnia  na  dzień  pogrążałem  się w otchłani czarnych  myśli. 
Schudłem, nie mogłem jeść ani spać, było mi wszystko jedno, 
co dzieje się dookoła. Wszystko straciło sens, nie było przy-
szłości ani teraźniejszości,  umiałem  myśleć  tylko o tym,  jak 
najskuteczniej ze sobą skończyć. Czułem się  tak,  jakby przy-
gniotły mnie wszystkie troski świata, a  ja nie byłem w stanie 
im podołać. Czułem fizyczne przytłoczenie, ból w piersiach, 
nieprawdopodobny  ucisk  niewyobrażalnego cierpienia.  Jak 
łatwo wówczas  byłoby  powiedzieć  koniec…  Tak  naprawdę 
o niczym innym wtedy nie marzyłem. 
Marta, której opowieść zamieszczono na tej samej stronie, 
opisuje swój stan tak:  Bardzo trudne  były  noce,  kiedy  nie 
zmęczyłam się w ciągu dnia na tyle, aby zasnąć chociaż na kil-
ka godzin. W takich momentach myśli biegną jedna za drugą, 
kłębią się, galopują, głowę wypełnia lęk, że wszystko stracę, że 
wszystko jest beznadziejne, że to, co robię w życiu, nie ma sen-

su, bo i tak zawsze kończy się identycznie – wszyscy odchodzą, 
że żaden wysiłek nie ma sensu, że utracę  to, co do tej pory 
udało mi się osiągnąć, że zostanę sama bez środków do życia, 
bez niczego.  Jednocześnie  te  lęki powodowały  kompletny 
zanik, bo już nawet nie obniżenie, poczucia własnej wartości. 
Wszystko, co do tej pory osiągnęłam, zupełnie przestało się 
liczyć. Ten  lęk był bardzo niebezpieczny, bo rodził agresję… 
Wciąż oczekiwałam na atak.

TO MOŻE DOPAŚĆ KAŻDEGO
Depresja może dopaść każdego niezależnie od wieku, 
wykształcenia, sytuacji materialnej etc. Jak czytamy 
w dotyczących depresji wytycznych dla lekarzy POZ, 
w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania są m.in. nastolat-
ki w okresie dojrzewania, osoby w podeszłym wieku, kobiety 

KILKA FAKTÓW O DEPRESJI
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

• Depresja jest częstym zaburzeniem psychicznym. Zajmuje  
4. miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. 
• Cierpi na nią ponad 264 miliony ludzi na świecie.
• Depresja jest wiodącą przyczyną niepełnosprawności na całym świecie 
i znacząco przyczynia się do ogólnego globalnego obciążenia chorobą.
• Depresja występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.
• Depresja może prowadzić do samobójstwa. Każdego  
roku na świecie umiera z tego powodu prawie 800 tys. ludzi. 
• Depresję można skutecznie leczyć.

Źródło: WHO

Wyjechałem na urlop, codzienne problemy zostały w Warszawie, a ja zamiast  
czerpać siłę z błogiego lenistwa, nie mogłem nawet podnieść się z łóżka. 

Z dnia na dzień pogrążałem się w otchłani czarnych myśli. 
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w ciąży i w pierwszym roku po porodzie, ale też – jak piszą auto- 
rzy – prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa „bycie 
niezamężną i nieposiadającą wykształcenia wyższego młodą 
kobietą (17-25 lat)”. Wśród czynników ryzyka są także obcią-
żenia rodzinne (bliscy chorujący na depresję), różnego rodza-
ju traumy, w tym te, które dotknęły nas w dzieciństwie, straty, 
przewlekłe choroby, zwłaszcza związane z bólem, samotność. 
Warto także wiedzieć, że depresja może objawiać się ina-
czej w zależności od wieku chorego. Na przykład cierpiący 
nastolatek może cierpieć w milczeniu lub wołać o pomoc, 
pijąc, sięgając po narkotyki, samookaleczając się czy nawet 
podejmując próby samobójcze (w Polsce robi to każdego ro-
ku prawie 6 tys. dzieci i nastolatków!). Z kolei depresja (nie 
mylić z powszechnym, o wiele łagodniejszym baby bluesem) 
u młodej matki może objawiać się m.in. nadmierną, wręcz cho-
robliwą troską o dziecko i nieustającym lękiem o jego zdrowie. 
W przypadku chorych w podeszłym wieku obniżony nastrój nie 
jest objawem dominującym. Na pierwszy plan wysuwają się 
problemy związane z funkcjonowaniem ciała (np. bóle głowy, 
ucisk w klatce piersiowej, nudności), lęk, bezsenność, a do-
tknięte depresją starsze osoby niechętnie mówią o smutku, 
braku wsparcia czy samotności. 

U LEKARZA
Depresja wymaga pomocy specjalisty, niestety nie wszyscy 
chorzy chcą i mogą skorzystać z opieki psychiatrów. Jedni dla-
tego, że nie zdają sobie sprawy ze swojego stanu, inni boją się 
stosowania leków lub wstydzą iść do psychiatry, jeszcze inni nie 
są w stanie się do niego dostać. Dlatego wg autorów wytycz-
nych tak ważne jest, by depresję potrafił wstępnie rozpoznać 
lekarz rodzinny. Może to zrobić, zadając dwa pytania:
1. Czy w ciągu ostatniego miesiąca często byłeś zaniepokojony 
z powodu swojego przygnębienia, depresyjnego nastroju lub 
poczucia beznadziei? 
2. Czy w ciągu ostatniego miesiąca przeszkadzało ci odczuwa-
nie zmniejszonego zainteresowania lub przyjemności podczas 
wykonywania różnych czynności? 
Oczywiście to tylko wstęp. O jednym z testów, z których ko-
rzysta się podczas diagnozowania depresji, piszemy w ramce.

DEPRESJĘ DA SIĘ WYLECZYĆ
Depresję leczy się za pomocą psychoterapii i leków. Metody 
można łączyć. Według autorów wspomnianych już wytycznych 
lekarz rodzinny może skutecznie leczyć chorych z epizodami de-
presji o nasileniu łagodnym i umiarkowanym. Jeśli objawy są 
silne (zarówno według lekarza, jak i pacjenta), trzeba skorzystać 
z pomocy psychiatry. Warto iść do niego także wówczas, gdy 
dotychczasowe leczenie nie przyniosło poprawy w ciągu 4-6 
tygodni, sytuacja jest z jakiegoś powodu skomplikowana, 
po lekach pojawiają się objawy niepożądane lub pacjentka jest 
w ciąży. Gdy stan chorego sprawia, że stanowi dla siebie lub 
kogoś zagrożenie, najlepszym rozwiązaniem jest szpital psy-
chiatryczny. Bardzo ważnym elementem leczenia jest eduka-
cja – zarówno chorych, jak i ich bliskich. Jedni i drudzy muszą 
przede wszystkim rozumieć, że depresja nie jest fanaberią, 
lenistwem, ułomnością charakteru, rozczulaniem się nad sobą 
ani czymś, co można opanować poprzez „wzięcie się w garść”. 
Trzeba też wiedzieć, że leki przeciwdepresyjne nie uzależniają, 
trzeba je przyjmować regularnie, zaczynają działać po 2-4 
tygodniach, mogą mieć objawy uboczne, z których większość 
jest niegroźna (najczęściej to nudności, biegunka, niepokój, 
gorsza koncentracja) i pojawia się tylko na początku leczenia. 
Jeśli skutki uboczne są trudne do zniesienia albo nietypowe, 
trzeba skontaktować się z lekarzem. Leków na depresję nie 
można ich traktować jak tabletek od bólu głowy (a więc przyj-
mować doraźnie) ani nagle odstawiać. 

PROFILAKTYKA
Nie zawsze da się zapobiec depresji, jednak można zrobić wie-
le, by ograniczyć ryzyko zachorowania. Badacze podkreślają 
przede wszystkim znaczenie dobrych relacji z najbliższymi, 
dbania o higienę psychiczną, efektywnego rozwiązywania pro-
blemów, zdrowego trybu życia, wystarczającej ilości snu, regu-
larnej aktywności fizycznej i wypoczynku. Ważne jest także to, 
by korzystać ze światła słonecznego – nie bez powodu mamy 
lepszy nastrój, gdy świeci słońce. •

7 PRZYKAZAŃ
Podstawowe przykazania dla osoby, która chce pomagać 
choremu na depresję wg kampanii „Depresja. Rozu-
miesz – Pomagasz”:
1. Nie bądź zbyt szybki, nie przytłaczaj chorego rozpędem 
i rozmachem swego działania.
2. Nie rób za pacjenta wszystkiego, pozostaw margines 
dla jego aktywności.
3. Nie uszczęśliwiaj na siłę. Uzgadniaj z pacjentem zakres 
i kierunek pomocy.
4. Bądź wytrwały.
5. Unikaj łatwego pocieszania i komunałów. To bardzo zra-
ża osoby chore i sprawia, że czują się jeszcze bardziej nie-
zrozumiane i samotne. Równocześnie nastaw się na to, że 
wielokrotnie trzeba będzie zapewniać: „tak, wyzdrowiejesz; 
tak, to ci przejdzie” i nie tracić przy tym cierpliwości.
6. Nie podważaj autorytetu lekarza. Ważne, aby pacjent 
mu wierzył.
7. Nie obawiaj się informować lekarza, jeśli pacjent bę-
dzie wypowiadał myśli samobójcze, nawet gdyby sam 
chory prosił o zachowanie tajemnicy. W takiej sytuacji nie 
wolno zachowywać tajemnicy, ponieważ może to być bar-
dzo niebezpieczne.
Źródło: wyleczdepresje.pl

TEST DZIEWIĘCIU PYTAŃ
Jeden z najbardziej znanych testów diagnozujących depresję 
to tzw. Test Dziewięciu Pytań, inaczej Kwestionariusz Zdro-
wia Pacjenta PHQ-9). Jak sama nazwa wskazuje, składa się 
z dziewięciu pytań, które dotyczą objawów depresji. Pacjent 
zaznacza odpowiedzi na skali od 0 do 3, w zależności od 
tego, jak często pojawił się dany objaw w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni. Jest także jedno pytanie dodatkowe. 
Wynik powyżej 5 punktów oznacza depresję, im wyższy, 
tym bardziej nasiloną. Test zawiera też pytanie dodatkowe, 
dotyczące stopnia, w jakim objawy utrudniały pacjento-
wi w ostatnim czasie wykonywanie zwykłych, codziennych 
czynności: pracę, zajmowanie się domem, kontakty 
z ludźmi.

Źródła: 
1. Diagnostyka i leczenie depresji u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych, 
styczeń 2019.
2. who.int https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
3. Wyleczdepresje.pl – strona kampanii „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz”,  
realizowanej w ramach Programu Zapobiegania Depresji w Polsce na lata  
2016-2020.

4. depresja.org – strona stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji.
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 Flexifit 
Płytka

www.salts.pl     I    bezpłatna infolinia 800 120 130    I    info@salts.pl

NATURALNA 
OCHRONA

Nacięcia w płytce zapobiegają  
załamywaniu się  płytki, umożliwiając 

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

przed podciekaniem treści jelitowej.

NATURALNY 
KSZTAŁT

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

bezpieczeństwa nawet bezpieczeństwa nawet 
w przypadku przepukliny.

NATURALNE 
DOPASOWANIE

Doskonała elastyczność 
i przyczepność, jak również 
kształt płytki umożliwiają 

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

NATURALNY KSZTAŁT
płytki Flexifit® 

pozwala jej na podążanie 
za ruchem ciała



Na początek dosyć oczywistą linię obrony stanowi to, co wi-
dzimy: łzy zmywające z oczu drobinki kurzu, drobniuteńkie rzę-
ski w nosie chwytające cząstki, z których część jest szkodliwa. 
Na skórze zostaje stworzony ochronny filtr, będący naturalną 
ochroną przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. 
 Jeśli jednak jakiemuś szkodnikowi uda się przechytrzyć te ba-
riery, do działania biorą się dwie armie: naturalna odporność, 
wrodzona organizmowi, zwana również nieswoistą, oraz ta na-
byta nazywana swoistą.
Przykładem działania układu nieswoistego jest powstanie 
w organizmie stanu zapalnego. Komórki produkują pewne 
substancje, na przykład histaminę, która powoduje roz-
szerzenie naczyń krwionośnych. Teraz do działania biorą 
się białka osocza pracujące przy leczeniu i naprawie szkód 
oraz białe ciałka krwi, które zgodnie ze swoim drapieżnym 
charakterem pochłaniają szkodliwe zarazki, co w naukowym 
języku nazywa się fagocytozą. Są bardzo waleczne i niektóre 
z nich, zanim zginą, mogą zneutralizować nawet do 100 komó-
rek chorobotwórczych. 
Choć fagocyty są waleczne, nie zawsze udaje im się zwyciężyć. 
Wtedy zaalarmowana zostaje następna linia obrony organi-
zmu, czyli układ limfatyczny. Podstawowym jego zadaniem jest 
usuwanie nadmiaru płynów z przestrzeni tkankowych. Jednak 
dodatkowo odprowadza on martwe i obce ciała z najmniej-
szych przestrzeni międzytkankowych do większych naczyń 
limfatycznych. W węzłach chłonnych, umieszczonych pęczka-
mi wzdłuż naczyń limfatycznych, znajdują się gęste siatecz-
ki zbudowane z tkanki łącznej, wychwytujące te odpady. Duże 
i najbardziej znane są węzły chłonne umieszczone na szyi, pod 
pachami i w pachwinach. W węzłach na siatkach na niepożąda-
ne twory oczekują komórki żerne zwane makrofagami, które 
pochłaniają i utylizują wychwycone odpadki. A tymczasem 
zgromadzone na siatkach inne białe krwinki wytwarzają nowe 
przeciwciała. Powstają tam też nowe białe komórki zwane 
limfocytami, których część przechodzi do krwi, aby wzmocnić 
siły obronne organizmu.

Niestety, niektóre zarazki są tak sprytne, że udaje im się 
przemknąć i przez tę przeszkodę. Jednak organizm ludzki na-
dal może się bronić. Jeśli zarazki-spryciary przenikną do krwi, 
organizm ma dla nich kolejną przeszkodę: śledzionę. Ta na-
sza wspaniała obrończyni jest organem gąbczastym, leżącym 
blisko żołądka. Filtruje krew i tak jak węzły chłonne ma na wy-
posażeniu makrofagi, które tylko czekają na niedobitki szkodli-
wych drobnoustrojów, aby je pochłonąć i zneutralizować.
Jednak niektóre bardzo zjadliwe zarazki są w stanie omi-
nąć wszystkie opisane dotychczas niesamowicie sprawne 
siły obronne. Na szczęście organizm nie jest jeszcze 
bezradny. Budzi się bowiem jego specyficzna odpowiedź, 
a mianowicie mechanizm, który jest tak zbudowany, aby 
pokonać każdego napastnika. Zdumiewające jest to, że ten 
wspaniały mechanizm jest wyposażony w pamięć. Uczy się, 
w jaki sposób pokonać określone organizmy chorobotwórcze. 
Wykorzystując ten mechanizm, działają właśnie szczepionki. 
Pobudzają one układ odpornościowy, aby w zetknięciu z okre-
ślonymi zarazkami działał w konkretny sposób, tak aby je 
zniszczyć. Szczepionki zawierają tylko fragmenty zarazków lub 
zarazki bardzo osłabione, które nie wywołują choroby, ale 
uczą układ immunologiczny człowieka, jak ma się z groźnym 
przeciwnikiem rozprawić. 
Wydawać się może, że przy tak zorganizowanej obronie czło-
wiek nie powinien chorować. Jednak dzieje się tak wyłącznie 
wtedy, kiedy jego system odpornościowy jest w znakomitej 
kondycji. Niestety, bardzo go osłabiają: napięcie nerwowe, 
ciągły nieodreagowany stres, złe żywienie, z którego ciało nie 
może czerpać niezbędnych mu składników, a czasami także 
uszkodzenie genów. Wtedy napastnicy zwyciężają… 
Zdarza się jednak i tak, że zarazki mogą zmutować i zmienić 
swoje antygeny, swoje charakterystyczne cechy, i wtedy układ 
odpornościowy ich nie rozpoznaje. Wtedy także chorujemy. •

Sześć linii obrony 
przed chorobą

Bardzo ważne, a może nawet najważniejsze, zadanie obrony organizmu przed chorobami ma układ 
odpornościowy. Nasze ciało jest zagrożone przez bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty. Jednak zagrożenie 

może pojawić się nie tylko z zewnątrz. Wewnątrz ciała mogą nagle pojawić się nieprawidłowo 
zbudowane komórki i przerodzić się w guzy łagodne lub nawet złośliwe. Dlatego system obronny 

musi mieć możliwość wychwycenia, zniszczenia i wreszcie naprawienia uszkodzeń.

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka
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Znowu objawiają nam się autorytety. Całymi latami narzekali-
śmy, że nie ma kogo słuchać, ale wygląda na to, że czas posuchy 
się kończy. Dochodzą nas ważne przekazy w najważniejszych 
kwestiach społecznych. A jeszcze niedawno zżymalibyśmy 
się na ich moralizatorstwo. Teraz znowu potrzebujemy takiej  
strawy. Osobiście podczas okołonoblowskich wypow-
iedzi Olgi Tokarczuk, najbardziej tej przywołującej baśń 
Andersena o imbryku, który został wyrzucony na śmietnik, 

kiedy urwało mu się ucho, czy 
wystąpienia byłego więźnia obo-
zu w Auschwitz Mariana Turskiego, 
przypominającego  o Jedenastym  
Przykazaniu: „Nie  bądź obojętny”, 
czułam, że mnie to buduje. Czułam, że 
ich słowa były głęboko przemyślane, 
podparte szeroką wiedzą, 
pochodziły z osobistego przeżycia. 
A wynikająca z tego niezależność 
i odwaga w formułowaniu własnych 
sądów podziałała na mnie wręcz  
uwalniająco. „Świat umiera, a my 

nawet tego nie zauważamy. (...) Stajemy się wyznawcami pro-
stych sił – fizycznych, społecznych, ekonomicznych, które poru-
szają nami, jakbyśmy byli zombie. I w takim świecie rzeczywiście 
jesteśmy zombie. Dlatego tęsknię do tamtego świata od 
imbryka”, mówiła Olga Tokarczuk. Przywołała świat, w którym 
nawet przedmioty mają uczucia, podobnie jak zwierzęta i zja-
wiska przyrody. Ja też tęsknię do takiego świata. Ja i wiele 
innych osób. Może więc odwrócimy ów trend z tej tęsknoty.
A ostatnio ogrzał mi serce Joaquin Phoenix, tegoroczny zdo-
bywca Oscara za główną rolę w filmie Joker. Na gali wystąpił 
w tym samym smokingu, w którym pojawiał się na poprzed-
nich uroczystościach. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę 
na nadmierny konsumpcjonizm w świecie mody oraz na zmia-
ny klimatyczne. Wytykał nam słusznie, że odłączyliśmy się od 
świata przyrody, a wielu z nas ma na sumieniu przekonanie, 
że jesteśmy centrum wszechświata. „Wchodzimy z buta-
mi w środowisko naturalne i plądrujemy jego zasoby. Wydaje 
nam się, że mamy prawo sztucznie zapładniać krowy, a po-
tem wykradać ich dzieci, chociaż krzyków matki nie da się 
pomylić z czymkolwiek innym. Następnie zabieramy matkom 
mleko przeznaczone dla cieląt i dodajemy je do kawki czy 
płatków śniadaniowych”. 
Naukowcy ostrzegają, że wchodzimy w erę antropocenu, 
w której człowiek dominuje nad wszystkim. I nie ma żadnej 
refleksji. Czy żyjemy w miastach, czy na wsiach, w każdym 
razie w cywilizacji – mamy tam ogrzewanie, klimatyzację, 
sporty ekstremalne. Żyjemy w świecie, w którym drzewo może 
być problemem, bo jesienią trzeba zamiatać liście, domowe-
mu kotu amputuje się ostatni segment palca, ten z pazurem, 

żeby nie drapał mebli, a dzika przyroda staje się przemysłem 
rozrywkowym.
Należy nam się kubeł zimnej wody na głowę. Taki, jak 
wydaniu Phoenixa, albo jeszcze zimniejszy. Jego słuchamy, 
ponieważ jest człowiekiem po przejściach. W pewnym 
sensie nawróconym. No i oczywiście bezbłędnym aktorem. 
Joker – film o wykluczeniu, o tym, co się dzieje z człowiekiem 
niezauważanym, lekceważonym przez otoczenie – nieocze-
kiwanie, w dużej mierze dzięki jego kreacji, pobił rekordy 
oglądalności. Nie przeszkodziły mu głosy krytyki, sugerujące, 
że dzieło Todda Phillipsa to film niebezpieczny, gloryfikujący 
przemoc i do niej nawołujący. Nie zapomnę gorącej wymiany 
zdań pomiędzy widzami i reżyserem w Internecie na temat 
jedynej sceny, która mogła być uznana za dającą nadzieję, ale 
pozostawiała widza w niepewności. Reżyser, bardzo aktywny 
w sieci, rozwiał je, zapewniając, że scena rzeczywiście miała da-
wać nadzieję.
I ten film, i wszystkie przywoływane tu autorytety mówią o rze-
czach trudnych i niewygodnych, jednak nie odbierają nadziei. 
I tego chce się słuchać.
Phoenix podczas oscarowej gali mówił o braku szacun-
ku wobec świata przyrody, ponieważ to ma związek z brakiem 
szacunku ludzi do innych ludzi, w stosunku do słabszych. On 
także ma nadzieję: „Boimy się zmiany (...), ale jeżeli użyjemy 
miłości, współczucia, empatii, możemy stworzyć i zastosować 
system zmiany, który będzie dobry dla nas i dla środowiska. 
(...) Przez całe moje życie byłem samolubny, czasami okrutny, 
trudny we współpracy, ale jestem wdzięczny, bo tak wielu z was 
tutaj zgromadzonych, dało mi drugą szansę. I myślę, że to  
wtedy jesteśmy najlepsi, kiedy siebie wspieramy, nie kiedy 
chcemy wykluczać innych ze względu na popełnione błędy, 
ale kiedy pomagamy sobie dojrzewać, edukujemy się, wska-
zujemy sobie drogę”. No i jeszcze pointa, przypomnienie 
słów zmarłego w wieku zaledwie 23 lat brata: „Kiedy miałem 
17 lat, mój brat napisał takie słowa: «Biegnij na ratunek z miłoś-
cią, a pójdzie za tym pokój». Niektórzy tłumaczą: «a pójdzie 
za tym spokój», co jest nie mniej krzepiące”.
O tym, że powinnością człowieka wcale nie jest domina- 
cja i panowanie, tylko bycie opiekunem stworzenia, mówił 
papież Franciszek od razu, podczas inauguracji pontyfikatu: 
„By jednak «strzec», musimy troszczyć się o nas samych. Pa-
miętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! 
Tak więc «strzec» oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, 
nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre 
i złe: te, które budują, i te, które niszczą. Nie powinniśmy 
bać się dobroci ani też wrażliwości”. Ekologia przyrodnicza, 
ekologia człowieka, ekologia duchowa równa się ekologia in-
tegralna. Która ekologia jest teraz największym wyzwaniem? 
Trudno powiedzieć, ale integrujmy to i integrujmy się. •

Jedenaste 
przykazanie

Tekst:  Anna Maruszeczko
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Tekst: Maja Jaszewska

DLA NIEJ
1. Przecież wspominałam nieraz mimochodem, jak bar-
dzo lubię kwiaty, więc dlaczego daje mi je tylko na urodziny?
Mimochodem – no właśnie w tym tkwi błąd. Nie skazuj 
swojego partnera na domysły, bo najpewniej skończy się 
to twoim głębokim rozczarowaniem. Jeśli kiedyś coś od 
niechcenia wspomniałaś, możesz być pewna, że raczej się 
nie domyśli, że sprawa dotyczyła twojej ważnej potrzeby. 
Ileż to rzeczy mu mówisz! Jak ma z powodzi twoich licznych 

wypowiedzi wywnioskować, które są najważniejsze i na speł-
nienie których pragnień czekasz? Nie mówiąc już o tym, że 
wielu mężczyzn nie odróżnia begonii od floksów, a niuanse ich 
kolorów nie spędzają im snu z powiek. Zamiast między słowa-
mi przemycać ważne treści – powiedz wprost, czego pragniesz. 
Kochanie,  dałeś  mi na  urodziny  takie  piękne  róże.  Sprawiły 
mi ogromną przyjemność. Mam więc do ciebie prośbę – dawaj 
mi częściej  kwiaty.  Obdarowana  nimi czuję  się  wyjątkowo. 
Co takiego? Nie będziesz się napraszać, sam powinien się 
domyślać, skoro cię kocha? Zaręczam, że sama też byś wolała, 
aby poprosił cię o to, na czym mu zależy, a nie naprowadzał 
na trop urażoną miną i nadąsaniem.

2. Nie rozumiem, o co tyle hałasu? Ja tylko zażartowałam 
na imieninach u  znajomych, kiedy ktoś wspomniał o nie-
bieskiej tabletce, że może kiedyś spróbujemy z  Jackiem 
i będzie, jak za dawnych dobrych czasów.

Dekalog 
błędów

Od początku istnienia ludzkości jednym z najtrudniejszych dla człowieka wyzwań było osią-
gnięcie osobistego szczęścia. Któż z nas nie marzył i nie marzy o miłości na całe życie, o takiej 
bliskości serc i dusz, że można się zrozumieć w pół słowa? Literackie wzorce miłości romantycznej 
pragniemy odnaleźć w realnym życiu, a mit o dwóch połówkach jednego jabłka, które odnalazłszy 
się, stworzą nierozłączną całość, dla wielu z nas stał się wzorem miłosnego związku.
Czy romantyczne wyobrażenia pomagają nam żyć, czy też wiodą na manowce niemożliwych 
do spełnienia oczekiwań? A jeśli tak, czy powinniśmy pozbyć się pragnień na miarę bajki? Czy 
jednak wtedy nasze życie emocjonalne nie stałoby się zbyt banalne? Prawdziwy książę na białym 
koniu raczej do nas nie przyjedzie ani nie uwolnimy z mocy złej czarownicy idealnie pięknej i dobrej 
księżniczki. Ale może uda nam się w realnym mężczyźnie odnaleźć ślady tego księcia, a w kobiecie 
z krwi i kości dostrzec rysy wyjątkowej księżniczki. Potrzeba do tego sporo wysiłku, ale nie jest 
to niemożliwe. Szczególnie wtedy, gdy z humorem postaramy się uniknąć pewnych błędów, które 
niczym równia pochyła prowadzą do rozczarowania.
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kiedy wychodzisz w kolejnym sklepie z przymierzalni w szóstej 
sukience i pytasz, czy ci pasuje, daruj mu tę katorgę. I doceń 
do jakich poświęceń jest zdolny, skoro z anielską cierpliwością 
odpowiada na pytanie, czy lepiej ci w amarantowej bluzce, czy 
tej koralowej. Zdecydowanie takim próbom lepiej poddawać 
koleżanki i przyjaciółki, ale musisz mieć do nich absolutne 
zaufanie, żeby zwiedzione pokusą rywalizacji nie doradziły 
ci tej bluzki, w której dziwnym trafem przybywa ci na oko ze 
dwa kilo.

4. Ile on może wydawać pieniędzy? Przecież ma już tyle 
płyt z filmami, a i tak połowy z nich dotąd nie obejrzał.
Z ręką na sercu – zużywasz do końca wszystkie cienie, perfumy 
i kremy, które sobie kupiłaś? Przeczytałaś od deski do de-
ski każdą książkę i gazetę, którą przyniosłaś do domu? No-
sisz do zdarcia każdą rzecz, która w sklepie wydawała ci się 
najpiękniejsza i najpotrzebniejsza w świecie? Nie rozliczaj więc 
z tego, z czego sama nie chciałabyś być rozliczana.

5. Sto razy mu powtarzałam, żeby wieczorem nie zostawiał 
naczyń na stole, tylko brudne wkładał do zmywarki. Niena-
widzę, kiedy rano wchodzę do kuchni nastawić sobie kawę, 
i pierwsze co mnie wita, to brudny talerz albo kubek.
To prawda, że niemożność doczekania się na spełnienie 
prośby może, delikatnie mówiąc, być irytująca. Rzecz w tym, 
że nakazowo-rozdzielczy ton nie jest prośbą. Niewykluczone, 
że kiedy mówisz mu – nie rób tego! albo – zrób to! – przy-
pominają mu się najgorsze lata z rodzinnego domu, kiedy był 
strofowany przez matkę. Należy przyjąć, że średnio rozgarnięty 
człowiek jest w stanie włożyć talerz do zmywarki, skoro mu się 
o tym codziennie przypomina. Zatem nie w braku pamięci pro-
blem, a raczej w tak zwanym biernym oporze. Część mężczyzn, 
słysząc w głosie partnerki ton przypominający im krytyczne 
uwagi matki, automatycznie przemienia się w nastolatka. A weź 
się z takim zbuntowanym egzemplarzem dogadaj. Nie bądź 
zatem strofującą matką, tylko jego partnerką. Zostawienie 
na stole naczyń nie jest przestępstwem, nie każdego drażni. 
Jeśli tobie to bardzo przeszkadza, wytłumacz spokojnie 
i poproś o uszanowanie prośby. Wiem, że to drobiazg, ale tak 
mi na tym zależy. Schowaj proszę wieczorem naczynia do zmy-
warki. Sprawisz mi tym ogromną przyjemność. Nikt nie lubi być 
strofowany i pouczany, ale prawie każdy lubi sprawiać innym 
przyjemność, szczególnie taką, która niewiele kosztuje.

6. Kiedy pytam go, o  czym myśli, prawie zawsze mnie 
zbywa, że o niczym ważnym. Nie jest to miłe. Wolałabym, 
żebyśmy dzieli się wszystkimi naszymi przemyśleniami. 
To tworzy więź.
Oby ta więź nie przemieniła się w powróz, który wiąże tak, że 
oddechu nie sposób złapać. Bywają mężczyźni otwarci, eks-
trawertyczni i gaduły. Ale część z nich lubi sobie pomilczeć, 
odpowiadać czasami lakonicznie i mieć swoje własne teryto-
rium, na które nikt nie wchodzi. Mężczyznom trochę dalej niż 
kobietom do opowiadania o emocjach i zwierzania się. Jedno-
cześnie często się skarżą, że są nie dość słuchani przez swoje 
partnerki. Słuchaj zatem bardzo uważnie, jak już zdecyduje się 
mówić, a zaskarbisz sobie jego wielkie uznanie. Nie stanie się 
też nic złego, jak czasami i ty okażesz się tajemnicza, zamy-
ślona i zdawkowo dzieląca się swoim światem wewnętrznym. 
Po pierwsze zmienność natury bywa intrygująca, a po drugie 
odrobina tajemnicy pobudzi zainteresowanie twoją osobą. 
Mężczyźni to łowcy, więc nie ma co wręczać im wszystkie-
go na talerzu. Niech mają szansę doświadczyć trochę niepew-
ności, wtedy bardziej się postarają o kobiece względy.

Nigdy, przenigdy nie 
podważaj seksualnej 
sprawności swojego part-
nera. A już robienie te-
go w obecności innych 
osób jest karygodnym  
błędem. Dla wielu męż-
czyzn sprawność seksu-
alna jest najważniejszym 
wyznacznikiem ich 
męskości. Podważając 
ją, deprecjonujesz go ja-
ko mężczyznę. Nawet 
w największej awanturze 
nie krytykuj jego po-
tencji i zachowań seksu-
alnych. Jeżeli jest jakiś 
problem w tym obszarze, 
potraktuj go z szacunkiem 
i ostrożnie. Mówienie męż-
czyźnie, nawet żartem, że 
brak mu seksualnej mocy 
sprawczej, to stąpanie 
po polu minowym. Nigdy 
nie kończy się to dobrze.

3. Tyle razy mu opowia-
dałam o kłopotach mojej 
przyjaciółki z  pracy 
z  jej teściami, a  on nie 
może nawet jej imie-
nia zapamiętać.
Nie myl partnera z przyja-
ciółką. Znalezienie takie- 
go, który nadąża za wszy- 
stkimi skomplikowany-
mi niuansami prywatnych 
spraw twoich koleżanek 
i przyjaciółek, jest jak tra-
fienie szóstki w totka. Cho-
dzą słuchy, że czasami się 
to zdarza, ale kto z nas 
zna takiego milionera? 
Mężczyźni zwykle gubią 
się już po kilku minutach 
opowieści, kto z kim 
z twoich znajomych, 
kiedy, gdzie, dlacze-

go i po co spotkał się, pokłócił czy zakochał. No bo przyznaj 
szczerze, co go mogą obchodzić losy osób, których twarzy nie 
zna albo nie pamięta? Na pewno będzie próbował sprostać 
twoim oczekiwaniom i wysłucha, ale prędzej czy później i tak 
dostrzeżesz, że robi to z czystej grzeczności. Nie obrażaj 
się, tylko po prostu przestań go męczyć. Interesujesz się 
MMA tak jak twój partner? Jeśli tak, to wspaniale, macie co ra-
zem oglądać i czym się emocjonować. Ale jeśli nie, to chyba nie 
chciałabyś wciąż słuchać, ile razy miał rozbity łuk brwiowy 
i dlaczego jego ulubiony zawodnik Mamed Chalidow jest 
słabszy w parterze niż w stójce. No właśnie, skoro ciebie coś 
nudzi, pozwól i partnerowi na brak zainteresowania pewny-
mi tematami. Sto razy lepiej pójść na kawę z przyjaciółką i z nią 
omówić wszelkie towarzyskie sprawy. Podobnie z zakupami – 
jeśli widzisz, że twój partner zaczyna mieć obłęd w oczach, 
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DLA NIEGO
1. Mówi „rób, co chcesz” a potem, co bym nie zrobił i tak 
się obraża.
Trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby w stwierdzeniu – rób, 
co chcesz – nie dostrzec sygnału alarmowego na najwyższym 
poziomie. Instynkt samozachowawczy powinien ci wtedy pod-
powiedzieć, że ona oczekuje dokładnie odwrotnego zacho-
wania od tego, na które rzekomo daje przyzwolenie, jednak 
chce, żebyś to ty sam podjął taką decyzję. Czasami lepiej nie 
zrobić czegoś, na co masz apetyt, niż potem mierzyć się ze 
skutkami zapowiadającego tornado „rób, co chcesz”.

2. Ciągle ma pretensje, że nie 
chwalę każdej potrawy, którą 
przygotuje. Przecież nieraz jej 
mówiłem, że świetnie gotuje.
To może zrezygnuj z co-
miesięcznych wypłat. Sko-
ro raz ci zapłacono za pracę, 
to chyba wystarczy? Two-
ja kobieta to nie robot zapro-
gramowany do gotowania. W tę 
czynność wkłada się zazwyczaj 
dużo starania i serca, więc 
doceń to. Przede wszystkim 
za każdym razem podziękuj. 
Nawet w restauracji nie zaszko-
dzi pochwalić kucharza za uda-
ne danie, a co dopiero własną 
partnerkę. Smakuje? Chwal 
i nie żałuj uznania. Koro-
na ci z głowy nie spadnie, jak 
okażesz wdzięczność i zado-
wolenie. Nie przyzwyczajaj się 
za bardzo do tego, co dobre, 
i nie traktuj tego jako czegoś, 
co ci się należy. Słowo „dzięku-
ję” ma magiczną moc, więc nie 
szczędź go swojej partnerce.

3. Strasznie się na mnie ob-
raziła, kiedy powiedziałem, że przecież ma tę czerwoną 
sukienkę, którą sobie kupiła na poprzedniego sylwestra, 
więc po co jej nowa.
Zanim kolejny raz wyskoczysz z taką uwagą, ugryź się w język 
i to tak, żeby już nigdy więcej nie chciało ci się czynić po-
dobnych. Nie wtrącaj się do szafy swojej kobiety, chyba że 
chcesz do niej coś dorzucić. Skąpstwo to jedna z brzydszych 
cech i mówienie – nie potrzebujesz się stroić, we wszystkim 
ci ładnie – nie przykryje tego. Nawet sobie nie zdajesz spra-
wy, jak ogromnie zyskasz w jej oczach, kiedy zaproponujesz: 
„a może skoczymy do sklepu i coś sobie kupisz?”. Lubisz, jak 
twoja partnerka pięknie wygląda? No to przyjmij do wiadomo-
ści, że wymaga to pewnego nakładu sił i finansów.

4. To chyba normalne, że po domu mam ochotę chodzić 
w wygodnych rzeczach, a nie w garniturze?
Zapewne garnitur jako domowe ubranie to lekka przesada, 
chociaż jeśli ktoś lubi... Ale wygodne rzeczy to nie znaczy 
znoszone do utraty koloru koszule, podkoszulki czy spodnie. 
Zastanów się, czy ubranie, w którym tak beztrosko paradu-

jesz po domu, założyłbyś na spotkanie ze znajomymi do baru? 
Pokazałbyś się taki rozmemłany tej atrakcyjnej specjalistce od 
PR, która pracuje w twoim dziale? Jeśli nie, dlaczego skazu-
jesz na taki widok swoją partnerkę? Nie zależy ci na podziwie 
w jej oczach? Większość kobiet ma przyrodzoną umiejętność 
do dbania o siebie w każdej sytuacji, a wielu mężczyzn zacho-
wuje się tak, jakby byli głęboko przekonani o swojej wrodzonej 
atrakcyjności, która obroni się bez względu na wszystko. Otóż 
nie, szanowny panie – rozwalony na kanapie przed telewizo-
rem, nieogolony i w byle jakich portkach nie jesteś ósmym 
cudem świata. Pamiętaj, warto dołożyć starań, aby podobać 
się swojej kobiecie w każdej chwili.

5. Ile razy mam mówić, że ją 
kocham? Od mówienia o mi-
łości nie przybywa jej.
Guzik prawda, okazywanie 
uczuć i mówienie o nich 
wprost jest wspaniałym 
paliwem dla miłości. Dlate-
go nie żałuj swojej kobiecie 
czułych gestów i ciepłych 
serdecznych słów. Sypial-
nia nie jest jedynym miejscem 
do okazywania uczucia, co wię-
cej jeśli za dnia go nie okazujesz, 
twoja kobieta może nie mieć 
ochoty okazać ci go w nocy. 
Staranie o wspaniałe intymne 
chwile w sypialni powinno się 
zacząć już rano przy śniadaniu. 
Bo z pustego to i Salomon nie 
naleje. Noc będzie taka, jaki był 
dzień.

6. Kiedy płacze z  jakiegoś 
powodu, staram się jej pod-
sunąć najbardziej racjonalne 
rozwiązanie, a  ona wtedy 
się denerwuje, że jej nie 
rozumiem.

Może trudno ci to pojąć, ale ona czasami skarży się i narze-
ka na coś tylko po to, żebyś ją wysłuchał i przytulił. Racjonalne 
rady odbiera jako brak empatii. Mało logiczne? Być może, ale 
obok klasycznej logiki jest jeszcze ta dotycząca emocji. Nie 
zawsze da się ją zrozumieć, więc po prostu przyjmij to do wia-
domości. Widzisz, że płacze, to przede wszystkim przytul, po-
głaszcz, pocałuj. Dopiero potem zapytaj, czy możesz jeszcze 
jakoś pomóc. Czasami wystarczy się wypłakać w czyichś czu-
łych objęciach i świat od razu wygląda lepiej. A jeśli nadchodzą 
te trudne comiesięczne dni i twoja kobieta płacze, bo za ścianą 
słychać odkurzacz, zdobądź się na cierpliwość, ponieważ za-
pewniam cię, że ty byś wszystkie atrakcje związane z miesiącz-
kowaniem znosił dużo, dużo gorzej. W końcu ostatnio mając 
37,7 i lekki ból głowy gotowy byłeś wzywać pogotowie.

A przede wszystkim szanowne Panie i szanowni Panowie – 
traktujmy siebie samych z większym dystansem i humorem. 
Naprawdę życie okaże się wtedy dużo łatwiejsze.
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Tekst: Karolina Nowakowska

FELIETON

Nie odwracała się na innych, zbyt pochłonięta swoimi zmar-
twieniami. Robiła tak, by było po jej myśli i według niej najlepiej.
Nie analizowała swojego zachowania. Uznawała, że wie lepiej 
i że tak będzie najrozsądniej i najkorzystniej dla jej chorego sy-
na i reszty rodziny.
Od zawsze był w centrum zainteresowania, ponieważ jego stan 
wyznaczał rytm dnia wszystkim domownikom. Podporządko-
wała mu cały ich świat, bo takie rozwiązanie było przecież jedy-
nym słusznym. Nikt nie protestował. To z pewnością zostałoby 
odebrane jako nietakt. Od małego był wyjątkowy i wymagał 
szczególnego traktowania, w związku z tym nauczyła całą 
rodzinę, że to on jest w domu najważniejszy. 
Czy kiedykolwiek zastanowiła się, co czuje jej dorastająca cór-
ka, która permanentnie tęskni za mamą? Która zawsze by-
ła na drugim miejscu, bo miała szczęście być zdrową i piękną 
dziewczyną? 
Czy mąż, który dostawał okruchy jej czasu, miał prawo być 
smutny i nieco zgaszony? Z pewnością, ale nigdy tego nie 
zauważyła.
To, co opisuję, jest fabułą filmu ze znakomitą Julią Roberts 
w roli głównej. Jest też jednak opartą na faktach historią, 
która w prosty sposób pokazuje, jak łatwo nie widzieć tego, 
co mamy przed nosem.
Obejrzany niedawno film, mimo iż wypełniony dobrymi emo-
cjami i napawający wiarą w człowieka, poruszył mnie do głębi.
Jestem wrażliwcem, więc łzy, jakie wywołał, nie zrobiły na mnie 
większego wrażenia. Zrobiła je jednak świadomość, że każdy 
z nas znajduje się często w takiej sytuacji jak bohaterka fil-
mu Wonder.
Szczęśliwie nie każdy doświadcza choroby w rodzinie, ale 
każdemu z nas prędzej czy później umykają odczucia naszych 
najbliższych.
Zwyczajnie ich nie dostrzegamy. Nie zauważamy, bo nasze 
relacje stają się rutyną i przestajemy być czujni na emocje 
drugiego człowieka.
Mając poczucie, że znamy naszych domowników dobrze, czę-
sto zakładamy, że wiemy co myślą – a co gorsze – co czują. Nie 
pytamy ich o to, nie obserwujemy ich zachowań, trudno nam 
nawet dostrzec pojawiające się sygnały.

Wystarcz y  
patrzeć

Przestajemy być dociekliwi lub po prostu z czasem przestaje 
nas to w ogóle zajmować.
Natłok obowiązków zabiera nam czas na „myślenie o głupo-
tach” i zapominamy, że te pozorne „głupoty” są podstawą 
naszego życia.
Każdy z nas ma swój świat, swoje emocje i odczucia. I to jest 
OK. Tak powinno być, jesteśmy bowiem odrębnymi istota-
mi i – szczęśliwie – każdy ma prawo do swojego sposobu my-
ślenia. Jesteśmy jednak stworzeniami stadnymi. Z własnej 
woli zakładamy rodziny, zawieramy przyjaźnie. Bez tego było-
by nam w życiu trudno, prawda? Najpierw bardzo zabiegamy 
o dane relacje, a potem, stopniowo, często nieświadomie, 
zaniedbujemy je, by w konsekwencji sprowadzić je do ruty-
nowego obcowania ze sobą.
Pracując z kobietami jako life  coach i będąc wśród nich 
na spotkaniach w ramach stowarzyszenia Akademii Pozytyw-
nych Kobiet, zauważam, jak wielkim problemem jest brak ko-
munikacji między ludźmi i jak wiele konfliktów rodzi. W dużej 
mierze jego przyczyną jest nasza obojętność. Zamykamy się 
na drugą osobę, a może po prostu nie chce nam się być stale 
uważnym? 
Oglądając wspomniany wyżej film, uświadomiłam sobie 
ponownie, jak ważne jest zatrzymanie się i spojrzenie obiek-
tywnie na siebie i swoją postawę. Czyż nie byłoby łatwiej 
w relacjach z najbliższymi bądź przyjaciółmi, gdybyśmy się 
wzajemnie szanowali na tyle, by zastanowić się raz na jakiś 
czas nad tym, czy nasze postępowanie jest na pewno w po-
rządku? Czy spełniam oczekiwania tej drugiej osoby, czy 
poświęcam jej należytą ilość uwagi? Czy wiem, co ta oso-
ba myśli? Co czuje w związku z moim zachowaniem? 
Jeśli nie, może warto to sobie uświadomić i po prostu zapy-
tać? Upewnić się, że nie ma niedomówień, a nasze odczu-
cia są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
Rozmowa jest najłatwiejszą, a zarazem najtrudniejszą formą 
kontaktu między ludźmi. Zgodzicie się?
Ale przecież, z drugiej strony, to najprostsza droga do zrozu-
mienia i najgłębszego poznania drugiego człowieka… •
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Amazonka 
od półtorej dekady

Tekst: Agnieszka Łodzińska

Moja historia przebiegła tak, jak historia Krystyny Kofty, którą 
opisała w książce Lewa wspomnienie  prawej. Najpierw było 
wyparcie. Kiedy wymacałam guz w piersi, najpierw przez 
trzy miesiące udawałam, że go tam nie ma, że to złudzenie, 
że może to po prostu twarda pierś przed miesiączką. Tak, na 
pewno tak to właśnie jest. Nikomu o tym nie mówiłam – ani 
mężowi, ani siostrze, ani tacie. Chowałam głowę w piasek. Bo 
to, do cholery, nie może być prawda! Mam 37 lat, dwóch nie-
dużych synów – trzynasto- i dziesięciolatka, to naprawdę nie 
jest czas na umieranie. Poza tym – zdrowo się odżywiam, nie 
choruję, jestem aktywna, dzieci urodziłam młodo, długo kar-
miłam piersią – więc dlaczego ja? Ale odpowiedź na to pyta-
nie miałam z tyłu głowy – po pierwsze geny (babcia zmarła na 
raka piersi, mama zmarła na nowotwór, co prawda nie piersi, 
ale prawdopodobnie pierwotnie szedł z jajników), a po drugie 
– i być może najważniejsze – STRES. Jak mi później wyjaśnił 
wspaniały onkolog – co chwila w naszym organizmie mutują 
komórki, które potencjalnie mogą przekształcić się w nowo-
tworowe, ale po to mamy układ odpornościowy, żeby te ko-
mórki rozpoznał i zniszczył. Jednak stres osłabia, wręcz oślepia 
układ immunologiczny. I kiedy pojedyncze komórki zostaną 
przeoczone, ich większe skupiska są już nie do zniszczenia.

W końcu jednak doszłam do wniosku, że nie mogę udawać 
przed sobą, że nic nie ma, skoro wyraźnie czuję, że JEST. Po-
szłam więc zrobić badania – najpierw USG, potem mammo-
grafię, a potem biopsję. Kiedy odbierałam jej wyniki, pielę-
gniarka powiedziała, że lekarz na mnie czeka w gabinecie. Po 
przeczytaniu wyniku najpierw wybiegłam ze szpitala, ale po 
chwili zawróciłam, poszłam do gabinetu i ze złością rzuciłam 
lekarzowi na biurko kopertę z wynikiem – carcinoma ductale 

in  situ – i wykrzyczałam, że co on sobie wyobraża, że co to 
w ogóle jest i jak w ogóle ON mi mógł coś takiego zrobić?! 
Lekarz na spokojnie wytłumaczył mi, co oznacza wynik, dał 
kontakt do lekarza onkologa w szpitalu na Ursynowie, zapytał, 
czy ktoś ze mną przyjechał. A na koniec powiedział, że mam 
dwa tygodnie na operację. I wtedy zaczął się wyścig z czasem.

Nie będę się rozpisywać o lekarzach, którzy mówili „pani się nie 
przejmuje, zdąży pani” i lekceważyli moje pełne obaw stwier-
dzenia, że przecież ten guz rośnie, ja nie mogę czekać. O tych, 
którzy przy stosunkowo małych piersiach i sporym guzie suge-
rowali operację oszczędzającą. Także o tych, którzy powiedzie-
li:  „Pierś jest do usunięcia, zresztą po co ona pani”. Dość, że 
finalnie, zresztą w ciągu tygodnia od odebrania wyników biop-
sji, trafiłam do lekarza, który mi wszystko wyjaśnił, spokojnie 
powiedział – dlaczego mastektomia, dlaczego trzeba od razu 
usunąć wszystkie węzły chłonne, a nie tylko wartowniczy. To on 
mi wyrysował na kartce, co to jest margines, z którym trzeba 
wyciąć guz, a wtedy z piersi nic już nie zostanie. Że komórki 
mogą być w tkankach skóry. Że węzeł chłonny wartowniczy – 
owszem tak, zwykle on pierwszy zatrzymuje komórki rakowe – 
ale rak piersi jest tak zwodniczy, że potrafi przeskoczyć ten wę-
zeł i już rozprzestrzeniać się przez następne po całym układzie 
limfatycznym, a wraz z limfą (chłonką) po całym organizmie – 
i to są właśnie przerzuty. Pokazał mi na zdjęciach, jak wygląda 
rekonstrukcja piersi. A przede wszystkim uspokoił moje obawy, 
że bez tych pachowych węzłów chłonnych na całe życie zo-
stanę kaleką – a przecież ja chodzę z plecakiem po górach, 
jeżdżę turystycznie na rowerze, pływam turystycznie kajakiem 
po rzekach – czy będę z tego wszystkiego musiała zrezygno-
wać? „Wszystko będzie pani robić, jak dawniej – powiedział 

Jak się żyje szesnaście lat bez jednej piersi i bez pachowych węzłów chłonnych? Prawie tak samo, jak 
z piersią i węzłami. Osobie aktywnej – jak ja – brak piersi doskwiera bardziej, niż brak węzłów. Bo trudniej 
się przebierać. A ponieważ ręka nigdy mi nie przypominała, że coś może być z nią nie tak, musiałam 
wypracować w sobie specjalną pamięć i uwagę, żeby tak już pozostało na zawsze. 68
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Całą terapię, która nie była łatwa ani miła, przeszłam szybko i sprawnie – 
dzięki rodzinie i przyjaciołom – wsparciu, jakie od nich otrzymałam.doktor Mazur. – Oczywiście nie od razu, ale 

z czasem powoli, wróci pani do wszystkich 
aktywności”. Odetchnęłam. Ale co z opera-
cją? Doktor potwierdził opinię lekarza od biopsji, że operacja 
musi odbyć się natychmiast. Ale do szpitala trzeba czekać. 
Pozostaje chemioterapia przedoperacyjna lub operacja pry-
watna. Obie terapie tak samo dobre. Jednak ja chciałam już 
nie mieć tego rosnącego potwora w sobie. Zdecydowałam się 
na operację prywatną, której koszt pokryła moja wspaniała ro-
dzina. W cywilizowanym kraju moje ubezpieczenie poszłoby 
za mną, a przynajmniej dostałabym częściowy zwrot poniesio-
nych kosztów. W Polsce to tak nie działa, niestety. Ale przynaj-
mniej dobrze, że w przypadku, kiedy publiczna służba zdrowia 
nie daje rady, mamy alternatywę. Szkoda jedynie, że w sytuacji 
życia i śmierci, dostęp do niej zależy od zasobności portfela.

Na szczęście w szpitalu onkologicznym na Ursynowie prze-
szłam całą rehabilitację oraz chemioterapię. Oraz wspaniałe 
zajęcia psychoterapii metodą wizualizacji prowadzone przez 
panią doktor Mariolę Kosowicz. Wtedy, te szesnaście lat temu, 
były one chyba czymś nowym. I na Ursynowie nie było porad-
ni psychoonkologii, która jest dzisiaj, a panie po mastektomii 
jako pierwsze taką opieką były objęte.
Całą terapię, która nie była łatwa ani miła, przeszłam szybko 
i sprawnie – dzięki rodzinie i przyjaciołom – wsparciu, jakie 
od nich otrzymałam. Po diagnozie znajoma dała mi telefon 
do swojej znajomej, która była już po terapii, a nawet po re-
konstrukcji piersi, i ona mi opowiedziała – krok po kroku, jak 
to przebiegało u niej. Więc, kiedy szłam do kolejnych lekarzy, 
spodziewałam się, co mi powiedzą. Przyjaciółka poleciła mi też 
książkę Krystyny Kofty Lewa wspomnienie prawej, która była 
moim przewodnikiem po terapii. Więc przed pierwszym wle-
wem chemii, jeszcze z własnymi włosami poszłam wybrać pe-
rukę – żeby wyglądała jak najnaturalniej. Czego dowodem był 
fakt, że mój mąż, który wszedł do zakładu kwadrans po mnie, 
zobaczywszy mnie w peruce, zapytał: „I co, wybrałaś coś?”. 
„A ta jak ci się podoba” – zapytałam. „Która?” „No ta, którą 
mam na głowie”. Nie mógł uwierzyć, że na głowie mam pe-
rukę. Potem powiedziano mi, żebym nie czekała, aż włosy za-
czną wypadać, bo choć one same nie bolą, to paskudnie boli 
skóra, kiedy wypadają. Poza tym to koszmar zobaczyć rano 
na poduszce pasma włosów. Peruka miała być ostatecznością. 
Obiecywałam sobie, że będę chodzić w chustkach. I rzeczywi-
ście większość czasu spędziłam w chustce na głowie, jednak 
były takie chwile, kiedy musiałam założyć perukę – i dobrze, że 
ją miałam, dobrze, że wyglądała w miarę naturalnie.
A potem wszystko przebiegło tak, jak obiecał mi onkolog. 
Do jazdy na rowerze wróciłam jeszcze podczas chemioterapii. 
A ponieważ czułam się dobrze, jeździłam już wiele razy i szło 
mi świetnie – zupełnie bez zastanowienia wyszłam z siostrą na 
rowerową przejażdżkę pięć dni po wlewie. I naprawdę, na-
prawdę nie byłam w stanie jechać szybciej niż 14 km/h. Obie 
nie wiedziałyśmy, co się dzieje – ona, dlaczego nie dotrzymuję 
jej tempa, a ja – dlaczego mimo że kręcę pedałami, absolutnie 
nie przyspieszam. Wróciłam do domu wykończona i dopiero po 
krótkim czasie skojarzyłam – że te pięć dni po chemii, to chwila, 
kiedy moje czerwone krwinki zostały przetrzebione i nie ma co 
transportować tlenu. Trzeba jednak być czujnym i nie szarżować.  
Oczywiście pamiętałam o codziennym, dwukrotnym masażu 
limfatycznym ręki. I jeszcze jednym, dodatkowym po wysił-

ku. Oszczędzałam tę rękę – zwłaszcza uważałam, żeby 
jej nie szarpnąć. Bo pierwsze dwa lata po operacji to 
czas, kiedy wytwarzają się oboczne przepływy chłonki. 
Nie ma działających jak pompki węzłów chłonnych pod 
pachą, główne naczynia zostały zatkane, ale pozostały 
wszystkie naczynia mniejsze – i one muszą się wyrobić 
i przejąć pracę większych. A zostało ich całkiem spo- 
ro – tylko trzeba dać im czas na wypracowanie nowej roli. 
Szarpnięcie ręki, np. podczas trzymania się w autobusie, 
może je pozrywać. Więc uważałam na tę  rękę, ale zmu-
szałam ją do pracy. Już w sierpniu – czyli osiem miesięcy 
po operacji – pojechałam na spływ kajakowy. Owszem, 
odpuściłam sobie cały, tygodniowy, pojechałam na trzy 
dni. Rzeka była łatwa, a wiosłował głównie mój towa-
rzysz z kajaka. Ale już rok później byłam pełnoprawnym 
uczestnikiem spływu, rwącą rzeką – bo trafiliśmy akurat 
na czas po powodzi i nie było czasu na zastanawianie 
się, co robić, ponieważ nie było wiadomo, co się czai za 
zakrętem, a chwila nieuwagi groziła wywrotką. W kolej-
nym roku pojechałam z plecakiem na tydzień w góry. Ta 
aktywność wymagała uwagi, częstszego masażu i przerw 
w marszu – ponieważ paski plecaka uciskają pachę i ta-
mują przepływ. Więc każdy postój spędzałam z ręką 
w górze, masując ją – ściągając chłonkę od palców do 
pachy i dalej do łopatki i klatki piersiowej. W zimie jeź-
dziłam na nartach. Bowiem powiedziałam sobie, że ab-
solutnie się nie dam i nie dam sobie odebrać tego, co 
lubię, co sprawia mi przyjemność. 

Kilka lat po operacji trafiłam na jogę. Początkowo wy-
konywałam asany z wielką ostrożnością – zwłaszcza te 
wymagające rozciągania ręki, barków, mięśni piersio-
wych. I stopniowo dochodziłam do pełnej sprawności. 
Dziś robię wszystkie asany, a spięte barki są skutkiem 
pracy przy komputerze, a nie braku węzłów chłonnych. 
I nagle, któregoś lata zorientowałam się, że zapominam 
masować rękę. Który to dzień bez masażu, a nic się nie 
dzieje? Aż wreszcie masaż limfatyczny okazał się zbędny. 
Owszem, zdarza mi się masować rękę, ale robię to dla 
własnego komfortu, kiedy jestem zmęczona, a nie dlate-
go, że ręka tego wymaga.

Nigdy, przenigdy nie szukałam w sobie niesprawności – 
choć oczywiście wiedziałam, że można się starać o przy-
znanie jakiegoś stopnia niepełnosprawności. Dla mnie 
najważniejsze było odzyskanie pełnej sprawności i życie. 
Życie nawet pełniejsze niż przed operacją. I rzeczywiście 
tak jest – bo poza wcześniejszymi aktywnościami (wypra-
wami rowerowymi, kajakowymi, górskimi) odnalazłam 
jogę, pranajamę, medytację – one pozwalają mi okieł-
znać stres, który jest naszą codziennością, ale teraz już 
wiem, że nie może mną zawładnąć, przerazić, odebrać 
dech, odebrać wewnętrzną siłę. Stres może mnie napę-
dzać do działania, do kolejnych wyzwań, zadań, a nie bu-
rzyć mojej wewnętrznej harmonii. Bo jeśli przypadkiem 
ta harmonia zostanie zburzona, mój układ immunolo-
giczny znów na chwilę oślepnie i przeoczy nowotworowe 
komórki, a tego absolutnie już nie chcę.•
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Renata:
Propozycja znajomej brzmiała kusząco. Nawet nie z powo-
du stanowiska, bo pracowałam już jako kierowniczka kontrak-
tu, ale prestiżu inwestycji – nowoczesny biurowiec w centrum 
miasta, firma, ciesząca się uznaniem. Początkowo w nowej 
pracy czułam się jak pączek w maśle. Ludzie byli dla siebie mili, 
o 17.30 biuro pustoszało, wokoło sporo projektantów w wie-
ku przedemerytalnym – rzadkość w pracowniach. Uznałam, że 
skoro pracują tu od kilkunastu lat, to ja też mogę wiązać swoją 
przyszłość z tym miejscem. 
Światełko ostrzegawcze zapaliło mi się, kiedy w firmie pojawił 
się nowy dyrektor. Poszła fama, że „Nowy” ma złą sławę. Że 
zwalnia i obsadza stanowiska swoimi ludźmi. To mi nie pa-
sowało do jego powierzchowności. Sympatyczny, ze wszyst-
kimi przechodził na „ty”. Rano witał się, podawał rękę, pytał, 
co słychać. Zrobił na mnie dobre wrażenie. Jedną z jego pierw-
szych decyzji było unowocześnienie biura i wprowadzenie hot 
desków, dzięki czemu nasza pracownia stała się jak scena. Wi-
doczność dobra, bo zarządził wyburzenie ścianek działowych 
i „akwariów”, co sprawiło, że obszar wokół biurka „Nowego” 
przypominał strefę zero – ludzie z obawy przed zwolnienia-
mi woleli nie rzucać mu się w oczy i spędzali coraz więcej 
czasu w terenie. Nadgorliwi celowo sadowili się blisko. Wy-
dzwaniali do podwykonawców i równali ich z ziemią, żeby się 
wykazać. Na potrzeby „Nowego” odgrywali scenki według 
scenariusza: stworzyć problem, opowiedzieć o nim, rozwiązać. 
Czyli: podsłuchujesz, jak inżynierowie o czymś rozmawiają, mó-
wisz „Nowemu”, że ty to odkryłaś, i zawieszasz głos, żeby mógł 
zareagować oburzeniem. A potem uspokajasz: „Nie martw się, 
znalazłam rozwiązanie”. W dobrym tonie było też radzenie się: 
„Jak ty byś to zrobił? Co o tym sądzisz?”. To go dowartościo-
wywało. Wpadał w słowotok, przytaczał swoje dokonania, 
promieniał.
Starzy byli w odwrocie. Kryli się po kątach, nie reago- 
wali na poranne żarciki „Nowego” przy ekspresie, trzy- 
mali dystans. Myślę, że wiek i doświadczenie podpowiadały 
im, że to wyluzowanie, na które ja też dałam się nabrać, jest 
maską. Kierownikom średniego szczebla nie spodobały się 
hot deski i zamiast na koniec dnia sprzątnąć z biurka swoje 
rzeczy i zamknąć w jednej z szyfrowanych szafek, które zain-
stalowano, znaczyli teren. Zdjęcia dzieci, notesy, wizytowni-

ki na widoku – to burzyło „Nowemu” koncepcję. Decydująca, 
pokazowa bitwa na „hot deski” rozegrała się pomiędzy nim 
a jednym z kolegów, szanowanym konstruktorem, ostatnim 
bastionem opornych. Nie chciał się podporządkować, ponie-
waż zanim jeszcze został zatrudniony, wynegocjował sobie, że 
podlega bezpośrednio pod zarząd i okopał się przy swoim 
biurku. „Nowy” przyszedł wcześnie rano i rozłożył tam swój 
laptop. Wygrał – więcej nie wchodzili już sobie w drogę. 
Rytuałem stały się zebrania, na których „Nowy” zachęcał 
do szczerości. Początkowo ludzie otwarcie mówili, co kuleje. 
Do momentu, gdy zorientowali się, że te seanse szczerości ob-
racają się przeciwko nim. Ktoś ostrzegał na przykład innych, że 
produkt, którego użył w projekcie, nie sprawdził się. Z czasem 
się okazało, że te rady były traktowane jak przyznanie się 
do porażki. „Milcz albo się chwal” – brzmiała niepisana zasada. 
Z czasem w kwiecistych mowach „Nowego” coraz częściej 
padały słowa „restrukturyzacja” i „oszczędności”. Wbrew te-
mu w firmie przybywało jednak osób na szczeblu głównych pro-
jektantów, bo sprowadzał nowych dyrektorów. Po korytarzach 
chodziły plotki o ich kilkudziesięciotysięcznych zarobkach. 
Nazywaliśmy tych ludzi „świętymi krowami”, bo chodzili na po-
stronku „Nowego”, dużo ryczeli i byli nie do ruszenia. Jak już ich 
przybyło, usłyszeliśmy, że zmienia się struktura firmy. „Nowy” 
nie powiedział nam wprost, że likwiduje cały pion, tylko tak 
jakoś to obszedł, że kierownicy projektów i główni projektan-
ci będą teraz podlegać pod niego. Jeden ze „starych” zare-
agował: „Zaraz, to znaczy, że nas zwalniasz? Czym się mamy 
teraz zajmować?!”. „Nowy” starał się ich ugłaskać. Czekał, aż 
się sami wykruszą, przenosił na inne stanowiska, a po jakimś 
czasie wyrzucał lub degradował. 
Czuliśmy się jak pączki, tym razem wystawione na pożarcie. 
Zbliżało się kolejne Boże Narodzenie, dla „Nowego” tłusty 
czwartek. Podczas zakładowej wigilii bawił się szczególnie 
dobrze z jednym z naszych kolegów – wykonującym swoje 
obowiązki sumiennie, lecz bez rozgłosu. Przepijali do siebie, 
żartowali. Następnego dnia wręczył mu wypowiedzenie. 
Niedługo potem na rozmowę do zarządu został wezwany 
„ostatni oporny od hot desków”. „Oho, zamierzają mnie zwol- 
nić” – zażartował. I miał rację.
Jedna ze „świętych krów” udzieliła mi wtedy rady: „Musisz się 
bardziej wykazać. Widzę, że robisz kupę dobrej roboty, ale 

„Najpierw czuliśmy się jak pączki w maśle. A potem wystawiono nas na 
pożarcie”. Opowieść o chorej pracy, która mija się ze zdrowym rozsądkiem. 

Tekst: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska

 Przyjdzie absurd i nas zje
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postaraj się bardziej, bo nie potrafisz tego sprzedać przed 
«Nowym»”. Zdołowałam się, bo ci wszyscy zwalniani ludzie też 
robili „kupę dobrej roboty”, a mimo to nikt ich nie docenił. 
Ponieważ zależało mi jednak na tym, żeby mieć wpisaną w cv 
pracę w tej firmie, to „postarałam się bardziej”. Czy liczyłam 
na awans? Na zdrowy rozum powinnam dostać taką szansę. 
Siedziałam przy rysunkach do godziny 20-21, raz wyszłam 
z biura o północy. Po miesiącu harówki poszłam do „Nowego” 
i zapytałam wprost, czy ma jakieś zastrzeżenia do mojej pracy. 
Byłam pewna, że uzna pytanie za retoryczne. Okazało się, że 
wprawiłam go w zakłopotanie: „Są trudne czasy, nie mogę 
ci nic zagwarantować, wszystko się wkrótce wyjaśni”.
Kiedy zaczęłam już desperacko szukać nowej pracy, po firmie 
rozeszły się plotki, że „Nowy” jest na wylocie. Byłam zaskoczo-
na, bo jego pozycja wydawała się niezagrożona. On chyba też 
czuł się pewnie, bo wyjechał na urlop. Pierwszy dzień po po-
wrocie był zarazem jego ostatnim. Na jego miejsce przyszedł 
„mentor” odsunięty za czasów „Nowego” do innego działu. 
Teraz to ludzie „Nowego” są na wylocie.
A ja już sama nie wiem, czy zostać w tej firmie, czy odejść. 
Do tej pory starałam się nie zagłębiać w rozgrywki kadrowe, 
skupiałam się głównie na ukończeniu projektu, ale ostat-
nio chcieli mi go odebrać. To była propozycja od kolegi, który 
na ucho radził, że szykują się kolejne restrukturyzacje i lepiej 
zmienić dział. Udało mi się obronić moje projektowe „dziec-
ko”, tylko że już nie wiem – czy ten kolega mówił do mnie serio, 
czy dlatego, że chciał coś ugrać dla siebie? Co jest prawdą, 
a co podstępem? Komu wierzyć w tym chaosie? (Renata, lat 
39)

Przypadek Renaty, na oczach której toczyła się tragifar-
sowa „gra o tron”, jest nie tyle osobliwy, co powszech- 
ny – uważa Violetta Rymszewicz, doradczyni z zakresu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. „Ten teatr absurdu, pogrążający 
firmę w chaosie, ma nawet swoją nazwę – to tzw. biurowe gry 
polityczne”. Niebezpieczne zjawisko, polegające na tym, że 
„góra” lub pracownicy, na skutek niedostatecznej kontroli al-
bo ułomnych procedur łączą się w grupy i angażują w działa-
nia wymierzone przeciw innym. A cała reszta traci orientację, 
o co w tym wszystkim chodzi. 

Brak celu. Igranie z  pewnością, że rzeczy mają 
się tak, jak przywykliśmy uważać. Niezgodność 
między słowem a działaniem – witajcie w alogicz-
nym świecie firmy, targanej politycznymi rozgrywkami. 
Na pierwszy rzut oka trudno rozpoznać, że do takiego świa-
ta się trafiło. „Dla nowego pracownika wszystko potrafi wyglą-
dać fantastycznie i stan ten może się utrzymywać dość długo, 
nawet miesiąc” – ironizuje Dawid Ratajczak, który w książce 
Korporażka zbeletryzował swoje zawodowe doświadczenia. 
Dodaje, że prędzej czy później „uśmiech i podziw są wypie-
rane, w miarę jak rzeczywistość dogania misternie utkaną 
wizerunkową iluzję. Ale to już każdy sam musi doświadczyć 
tego momentu «Aha!»”. Czasami bardzo szybko, czego sam 
był świadkiem. Nowo przyjęty pracownik nie mógł się przebić 
do działu IT z prośbą o komputer potrzebny do pracy, ponie-
waż procedury, według których działali informatycy, spowodo-
wały w ich dziale „korek”. Ponaglenia przełożonego wracały, 
a delikwent przez tydzień czekał na swoją kolej, ćwicząc jedną 
z umiejętności niezbędnych w awaryjnych sytuacjach: po-
zorowanie pracy. Jeśli komuś brakuje wyobraźni, co wtedy 
robić, podpowiedzi może znaleźć w internecie. „Dużo chodź 

po biurze, jakbyś kogoś szukał – najlepiej kogoś, kto jest 
właśnie nieobecny. Chodź szybko, sprawiaj wrażenie, że ci się 
spieszy”. „Jeśli masz dwa monitory, na jednym otwórz plik pdf, 
na drugim Worda. Przepisuj”. „Nieś coś. Nieważne, czy pra-
cujesz na budowie, czy w biurze. Nieś coś zawsze i wyglądaj, 
jakby to było ważne”. (demotywatory.pl). 

W  praktyce nicnierobienie rzadko bywa śmieszne, 
bo odsunięcie na boczny tor i niezlecanie zadań mieści się 
w repertuarze politycznych graczy – w ten sposób podkopują 
poczucie wartości swojej ofiary i „wygryzają” ją ze stanowiska. 
Przeżyła to Ola, która po powrocie ze zwolnienia na depresję 
stała się w redakcji kimś zbędnym. Jej maile z propozycja-
mi tematów były ignorowane, siedziała bezczynnie przed mo-
nitorem komputera. „Przychodzisz do pracy, ale nie pracujesz. 
Jesteś zatrudniona, ale czujesz się jak bezrobotna” – opowia-
da. Narastał w niej lęk, że zostanie zwolniona. Po tygodniu nie 
wytrzymała napięcia i poszła do lekarza, który stwierdził, że 
w takich warunkach nie wróci do zdrowia. 
Rozerwanie ciągu przyczynowo-skutkowego (jak praca, w któ-
rej nie pracujesz) jest częstym motywem absurdalistycznych 
dramatów. Bohaterowie mówią „chodźmy”, ale się nie ruszają. 
Pukają do drzwi, za którymi nikogo nie ma, lub „mówią po nic” 
jak Estragon z Vladimirem, którzy mogliby toczyć swój dialog 
na korytarzu jakiegoś biurowca: – I co on odpowiedział? – Że 
zobaczy. – Że niczego nie obiecuje. – Że musi to przemyśleć. 
– Spokojnie. – Pomówić z rodziną. – Z przyjaciółmi. – Z agen-
tami. – Z korespondentami. – Przejrzeć papiery. – Sprawdzić 
konto. – Zanim podejmie decyzję (Czekając  na  Godota, 
Samuel Beckett). Nie tylko mówi się „po nic”, na przykład 
na rozmaitych zebraniach, również po nic można wypełniać an-
kiety i kwestionariusze. Bywa zresztą, że z finansową korzyścią, 
o czym przekonał się Krzysztof, kierownik sprzedaży w firmie 
farmaceutycznej, który, jak co roku, wpisywał w tabelkę w Ex-
celu dane, aby wziąć udział w „sprawiedliwym” systemie pre-
mii. Rubryk było kilkadziesiąt. Ich wypełnianie mogło zająć pół 
godziny, ale równie dobrze trzy dni, jeśli ktoś chciałby się przy-
łożyć i zgodnie z instrukcją wyszukać wszystkie dane, czyli m.in. 
rekomendacje ministerialne i poziom zadowolenia klientów. 
Po analizie system wyrzucał wynik od 10 (najwyższa premia) 
do 1 (najniższa). W poprzednim roku Krzysztof otrzymał „7”. 
W tym roku „5” i rzekomy kryzys firmy nie wróżył kokosów. 
Mimo to dostał więcej pieniędzy. Zadał sobie pytanie, czy 
zawdzięczał to pomyłce systemu, czy nowemu menedżerowi, 
który wyraźnie potrzebował sojuszników, ale uznał, że nie bę-
dzie szukał odpowiedzi.

Nie ma dramatu absurdu bez antybohatera. 
Do takiej roli nadaje się egomenedżer. To określenie pa-
da w książce Strategia  lean.  Dlaczego w wielkich  firmach 
ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków?. Jej autor Radek 
Drzewiecki wymienia działania egomenedżerów jako jeden 
z głównych objawów biznesowych patologii. Stawia tezę, że 
„w większości firm przywództwo jest dziełem przypadku”, 
a 90 proc. liderów improwizuje. Kiedy podczas szkolenia Drze-
wiecki zapytał szefów, „jak motywujecie swoich ludzi?”, jeden 
z nich odpowiedział „normalnie”, co przywodzi na myśl dialog 
z Tanga Sławomira Mrożka, w którym Ala pyta Edka: „Powiedz, 
czy ty masz zasady?. „Owszem, mogę mieć”, odpowiada. „Ja-
kie?” „Pierwszorzędne”.
Osoba narcystyczna w roli lidera potrafi oczarować otoczenie 
obietnicami, wielkimi słowami, charyzmą. „Roztacza przekonu-
jące wizje przyszłych sukcesów przed swoimi zwierzchnikami, 
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co nie przeszkadza jej bezlitośnie eksploatować podwład- 
nych” – mówi dr Anna Czarna z Instytutu Psychologii Stoso-
wanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zwraca uwagę, że 
w takim zachowaniu jest więcej sprytu niż forsowania na siłę 
swoich racji. Badania wskazują, że preferowane techniki ma-
nipulacji egomenedżerów są „miękkie”. „Organizacja z reguły 
potrzebuje trochę czasu, żeby otrzeźwieć z ich uroku, dostrzec 
i krytycznie ocenić dokonania. W tym czasie narcystyczny 
menedżer często zdąży się już wspiąć po drabinie awansu lub 
w ogóle przejść do innej organizacji. Tego typu liderzy – jak 
„Nowy” z opowieści Renaty – są znani ze swojej zmienno-
ści i ulotności: duża część ich sukcesu opiera się na tak szybkim 
przemieszczaniu się w środowisku zawodowym, że owoce 
(często nędzne, mierne) ich działalności – a więc i ta krytycz-
na ewaluacja – ich nie dosięgają”. 

Gdyby egomenedżer miał wymienić dwie naj-
ważniejsze osoby w  swoim życiu, powiedziałby 
„pozdrawiam mnie i  siebie”. Nie jest to łatwy partner 
do rozmowy. Renata zauważyła, że „Nowy” nawet, gdy 
przychodził do niej z pytaniem, po dwóch dniach wracał z tą 
samą kwestią, tak jakby odpowiedź go nie interesowała. Prze-
rywał w pół zdania. A nade wszystko stawiał siebie za wzór. 
W tych opowieściach był dzielny jak Chuck Norris – jedyny 
człowiek, który potrafi podnieść krzesło, na którym siedzi. 
Psychologowie nazywają narcystycznych liderów „społeczny-
mi drapieżnikami”. Wyrachowani, chłodni, aroganccy. Traktują 
pracowników instrumentalnie, dążą do dominacji. Przywłasz-
czają sobie cudze zasługi. Nie przyznają się do błędów. 
To zaś, jak dowodzi dr Anna Czarna, która bada społeczne 
konsekwencje Ciemnej Triady – narcyzmu, makiawelizmu i psy-
chopatii, koreluje z podejściem, że „cel uświęca środki”. Tacy 
„Książęta” chętnie wdają się w biurowe gry polityczne. Dobrze 
to ilustrują amerykańskie thrillery o „wilkach z Wall Street”, 
w których społecznych drapieżców grają gwiazdy formatu Le-
onardo DiCaprio czy Michaela Douglasa. Słowo „gwiazda” 
przywodzi z kolei na myśl klasyfikację amerykańskiego teore-
tyka managementu George’a Stanleya Odiorne’a, który wy-
mienił sześć kategorii pracowników

Zdaniem Odiorne’a  w  każdym przedsiębiorstwie 
są gwiazdy i konie pociągowe. Te pierwsze są widoczne, 
rozgadane, błyskotliwe, najszybciej się pną w strukturach firmy. 
Ułatwiają im to tzw. konie pociągowe (blisko połowa zatrud-
nionych), które w tym czasie tyrają za dwóch. Trzecią kategorię 
według Odiorne’a tworzą sportowcy, na przykład handlowcy. 
Pracują nieregularnie, zrywami, ale jeśli się uda, pod koniec 
miesiąca mają dwa złote strzały, które windują ich zarobki po-
wyżej średniej. 
Czwarta kategoria, pniaki, to osoby z najdłuższym stażem 
w zespole. „Przypominają obumarłe drzewa” – tłumaczy 
Violetta Rymszewicz. – „Nie wypuszczą już nowych gałęzi. 
Są specjalistami, ale ograniczają się tylko do swojej działki, 
bo korporacja wyssała z nich cały entuzjazm”. Pracujący od – 
do przeciętniacy i uczniowie (na początku drogi zawodowej) 
dopełniają obrazu całości. 
Kiedy w ruch idą biurowe gry polityczne, gwiazdy mogą się 
dogadać ze sportowcami podatnymi na doping finansowy. 
Konie pociągowe, które mają klapki na oczach i orzą, w zde-
rzeniu z alogicznymi działaniami przełożonych, gubią kierunek. 
Przeciętniacy przerzucają się między sobą odpowiedzialnością 
za błędy, które mnożą się w wyniku gier. A pniaki, gdy zawieje 
wiatr zmian, najczęściej idą pod nóż. Egomenedżer może 

to wytłumaczyć potem reszcie załogi tak jak Sam Rogers (Ke-
vin Spacey) w filmie Chciwość. Tuż po tym, jak z jednego pię-
tra zwolniono 80 proc. zespołu, wkracza do open space’u, 
bijąc brawo. „To byli dobrzy ludzie. Dobrze wykonywali swoją 
pracę” – zwraca się do pozostałych. – „Ale wy jesteście lepsi. 
To wasza szansa”.

Biurowe gry polityczne są jak burza śnieżna. 
W oparach, czy raczej zaspach absurdu nikną dobre relacje, 
spada motywacja, ginie morale zespołu. „Tam, gdzie teatr 
absurdu zastępuje zdrowy rozsądek, trudno mówić o współ-
pracy i zdrowej atmosferze. To się wzajemnie wyklucza” – 
mówi Violetta Rymszewicz. Podkreśla, że nawet jeśli chwilowe 
sojusze doprowadzą do zmiany władzy lub układu sił w firmie, 
to ten ład i tak nie utrzyma się długo, ponieważ „firmowe gier-
ki rujnują zaufanie, a bez niego zespół nie istnieje”. Dystans 
i skupienie na swojej pracy są w tej sytuacji jak grube rękawice, 
dzięki którym nawet jak nas trochę zasypie, to przynajmniej nie 
odmrozimy sobie rąk. 
Zwłaszcza że patologiczne zjawiska mają tendencję do eska-
lacji. Doradczyni podaje przykład firmy, w której dwa rywali-
zujące ze sobą zespoły wykradały sobie dane z komputerów: 
„Zmanipulowali informacje w taki sposób, żeby jeszcze przed 
prezentacją projektu zdyskredytować konkurentów. To pa-
skudne, obrzydliwe praktyki, które niestety pojawiają się tam, 
gdzie jest na to przyzwolenie” – zaznacza. 
By zastopować podobne zachowania, najlepiej jest wynająć 
specjalistę, który przyjdzie na dwa, trzy miesiące do firmy 
i „odśnieży” ją z patologii. Podejmie skuteczne działania na-
prawcze, nie obawiając się, że nadepnie komuś na odcisk. I za-
łoży społecznym drapieżnikom kagańce, żeby przestali gryźć. 
Wciąż jeszcze zakładamy, często mylnie, że międzynarodo-
wa korporacja dba o ludzi, bo ma dobry wizerunek. „A potem 
się okazuje, że działa zasada: przyszliśmy do firmy, a uciek-
niemy od szefa” – mówi Jacek Walkiewicz, psycholog i autor 
programów szkoleniowych. – „Chyba każdy na jakimś etapie 
życia doświadczył rozczarowania, że jak ktoś mówił «tak», 
to znaczyło «być może». Jak mówił «być może», to znaczy-
ło «nie», a my jego słowa braliśmy dosłownie. Jeśli więc mene-
dżer wychodzi na środek sali i przekonuje, że jesteśmy jedną 
drużyną, to lepiej potraktować jego słowa jako przenośnię, 
żeby nie okazało się, że skoczymy za kimś do morza, a za nas 
nikt nie wejdzie nawet do kałuży” – uważa. 
Żeby adaptować się do zmiennych warunków atmosferycznych 
w pracy, można stworzyć indywidualną strategię przetrwania. 
Na przykład tak, jak człowiek, który opowiedział mu o swoim 
humorzastym szefie. Obliczył, że ten szef około czterdzie-
stu razy w miesiącu ma do niego pretensje i uznał, że tyle jest 
w stanie znieść w ramach pensji. Jeśli awantur w miesiącu jest 
mniej, wychodzi na plus. Jeśli więcej – bilansuje je w skali roku. 
A jeśli pretensje przekroczą dopuszczalną miarę, zastanowi się 
nad odejściem. Czy podobną kalkulację można zastosować 
do niespójności? 

Jak nie zwariować w  pracy, w  której ludzie co inne-
go robią, co innego myślą i co innego mówią? Kierunek 
„zarządzanie hipokryzją” miałby dziś duże powodzenie, 
ale to strategia na krótką metę. „Uważam, że skuteczność 
osiągamy wtedy, kiedy jesteśmy spójni i w zgodzie ze  
sobą” – mówi Jacek Walkiewicz i cytuje prof. Władysława Bar-
toszewskiego, któremu ojciec tłumaczył: „Synku, nie kłam, 
bo kto kłamie, to może ukraść. A kto ukradnie, to może zabić. 
Nie kłam, choć nie musisz mówić wszystkiego wszystkim”. •
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Katarzyna Montgomery: Macierzyństwo to wieczny stres?
Katarzyna Kucewicz: To jest tak duże wyzwanie, że element 
stresu jest wpisany w rolę matki.
KM: Jedne matki sobie z tym radzą lepiej, a inne gorzej?
KK: Wyobraźmy sobie mamy, które po raz pierwszy odprowa-
dzają dziecko do przedszkola. Jedna jest zestresowana, ale też 
podekscytowana, co tam spotka ją, jej dziecko, zastanawia się, 
czy będzie płakało, czy pobiegnie bawić się z nowymi kolega-
mi. Druga jest przerażona, chce jej się płakać, ma przeczucie, 
że na pewno coś złego się wydarzy. Przed oczami migają jej 
fragmenty programów o przedszkolankach krzywdzących 
dzieci. Przypominają się jej też własne negatywne doświadcze-
nia. Zaczyna się martwić, że jej dziecko będzie cierpiało. W tym 
stresie przestaje skupiać się na dziecku, natomiast koncentruje 
się na swoim niepokoju…

KM: …i zaczyna czuć, że nie jest dobrą matką. Dlacze-
go w tej roli czujemy się gorsze od naszych matek, babć, 
innych kobiet.
KK: Kobiety za bardzo się porównują. To zjawisko zawsze 
występowało, ale nie na tak szeroką skalę jak dziś. Kiedyś 
obserwowałyśmy, co robią nasze koleżanki, sąsiadki czy inne 
kobiety w rodzinie. Teraz poprzez media społecznościowe 
konfrontujemy się z wizerunkiem setek innych matek i mamy 
poczucie, że nie jesteśmy wystarczająco dobre.
KM: Wizerunek to chyba kluczowe słowo.
KK: W mediach pielęgnowany jest nieskazitelny ideał macie-
rzyństwa. Kobiety boją się przyznać do błędów, do tego, że 
nie są perfekcyjnymi mamami, a bardzo chciałyby otrzymać 
wsparcie od innych matek, które też przecież nie są tak ideal-
ne, jak pokazują to na zdjęciach czy opisują w postach.

Rozmawia: Katarzyna Montgomery

Szczęśliwe matki szczęśliwych dzieci umieją sobie odpuścić i nie dążą do ideału. Dbając o siebie i swoje potrzeby, 
robią to dla dobra całej rodziny – mówi psycholożka i psychoterapeutka Katarzyna Kucewicz z Ośrodka  

Psychoterapii i Coachingu Inner Garden w Warszawie.

Dziecko to nie wizytówka
Wywiad z Katarzyną Kucewicz
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KM: Robimy tak, bo dziecko jest moją wizytówką?
KK: Samym sobie stawiamy pomniki za ich pośrednictwem. 
Dziecko ma świadczyć o tym, że jestem wzorową matką, że 
umiem zadbać o najbliższych, że mam fantastyczną rodzinę. 
Staje się narzędziem do lepszego samopoczucia matki, co od-
bija się negatywnie na obojgu. Bo dziecko po prostu chce być 
szczęśliwe i mieć zwyczajnie fajną mamę.
KM: A tymczasem dzieci stają się małymi bożkami.
KK: Może nie tyle dzieci, co sam proces ich wychowania stanął 
na piedestale. Tak bardzo się nim przejmujemy, naśladujemy 
inne matki, staramy się zapewnić swojemu dziecku to samo, 
co mają i czym się zajmują inne dzieci, że zupełnie nie bierze-
my pod uwagę ich indywidualnych potrzeb. Terroryzujemy nie 
tylko dzieci, ale też siebie same. Wystarczy, że dowiemy się, że 
ekoblogerka pierze wielorazowe pieluchy w orzechach, i już 
czujemy się winne, bo my używamy jednorazowych, a rzeczy 
pierzemy w delikatnym, ale jednak proszku. I znowu, porównu-
jąc się z innymi, budujemy w sobie przekonanie, że coraz bar-
dziej nie dajemy rady. Paradoksalnie w ten sposób skupiamy 
się za bardzo na sobie, a nie na dziecku i jego rzeczywistych 
potrzebach.
KM: Bo mamy zakodowane, że musimy być dumne z dzieci, 
zamiast cieszyć się z tego, że są. Kiedy wszyscy wklejają 
w swoich profilach kolejne świadectwa z czerwonym pa-
skiem, informacje o zdanych egzaminach do szkół w Anglii, 
moją znajomą aż korci żeby wstawić zdjęcie świadectwa sy-
na, na którym jedyne piątki są z wf-u, muzyki oraz plastyki, 
i napisać, jak się cieszy, że zdał do następnej klasy.
KK: Gdyby się odważyła, wiele matek złapałoby się za głowę. 
Ich dzieci też mają takie oceny, ale światu pokazujemy się od 
tej lepszej strony, a nie od prawdziwej. Dlatego wszystkim się 
wydaje, że to normalne, że dzieci dostają się na Oxford, kobie-
ty chudną od razu po porodzie i nigdy nie kłócą się z mężami. 
O tym rozmawiamy najwyżej z najbliższymi przyjaciółkami.
KM: Ale też nie zawsze, bo przyznanie się do porażki w ma-
cierzyństwie to zupełnie co innego niż narzekanie na mę-
ża przy kawie. Amerykańska terapeutka Sheryl Ziegler 
w książce Wypalona mama pisze, że to temat tabu i dla-
tego matkom, które przeżywają kryzys, tak trudno jest 
szukać wsparcia.

KK: Możliwość podzielenia się problemem jest ogromnie 
ważna. Jeśli znajdziemy szczere przyjaciółki lub inne przyjazne 
matki, dowiemy się, że każda ma chwile, kiedy czuje, że dalej 
nie da rady, że zamyka się w łazience, żeby chwilę poczytać, 
albo, że ma ochotę dziecko sprawdzające granice jej wytrzy-
małości zostawić na chodniku i odjechać w siną dal. Przeko-
nujemy się wtedy, że nie jesteśmy w tych ludzkich emocjach 
odosobnione. Na szczęście o tym, że macierzyństwo to cały 
wachlarz uczuć, coraz częściej można usłyszeć też z ust zna-
nych matek, które przyznają publicznie, że miały już dość kar-
mienia piersią albo że nie zawsze lubiły swoje dzieci.
KM: Można nie lubić swojego dziecka?!
KK: Na takie wyznania najczęściej oburzają się kobiety, któ-
re poświęciły się roli matki i wyparły swoje własne potrzeby 
i uczucia. Kiedy widzą, że inne kobiety, mimo że mają małe 
dzieci, jednak idą do kosmetyczki, rodzi się w nich odrucho-
wa zawiść, bo też by tak chciały. Nieperfekcyjne, kiedy czują, 
że są na skraju, mówią sobie: „Jeśli tata zajmie się dziećmi, nic 
im się nie stanie, gorzej będzie ze mną”. Perfekcyjne niestety 
przekonały już otoczenie, że tylko one się do tego nadają, i są 
w pułapce. Tkwią w niej też dlatego, że nie są w stanie przy-
znać same przed sobą, że macierzyństwo nie jest takie różowe. 
W poczuciu samotności i bezsilności powoli się wypalają.
KM: Często najbliższe otoczenie tego nie zauważa, bo po-
święcanie się matki dla dzieci wydaje się oczywiste.
KK: Jesteśmy wychowywane w kulcie Matki Boskiej, która ży-
ła w cieniu swojego dziecka. Na to nakłada się mit Matki Polki, 
która ma wpojony mechanizm samopoświęcania i swoje po-
trzeby deklasuje na rzecz innych. Te silne wzorce obecne w na-
szej kulturze często sprawiają, że kobiety nie mają wsparcia we 
własnych matkach, które dziwią się, że ich córki się skarżą, 
skoro kiedyś było o wiele trudniej. Te zaś, kiedy słyszą, że ich 
matki czy teściowe wychowywały swoje dzieci bez niań i pam-
persów, czują się jeszcze bardziej zawstydzone i upokorzone. 
I jeszcze wyżej stawiają sobie poprzeczkę. Starają być nie tyl-
ko doskonałą mamą, ale też udowodnić, że macierzyństwo nie 
odbije się na ich pracy – z biura jadą na porodówkę, a potem 
jak najszybciej do tego biura wracają. Przy okazji, ostatkiem sił, 
pielęgnują relacje.

Wypalenie matki. Czym ono się objawia?
Ma symptomy depresji: nic nam się nie chce, na samą myśl, że mamy jeszcze coś zrobić jako matki, czujemy 
niechęć, złość. Zapisanie dziecka na angielski wciąż przekładamy, bo wiemy, że to kolejny obowiązek, który 
spadnie na nas. Możemy stać się agresywne wobec dzieci. Złościmy się, że są dziećmi. Denerwujemy, że trze-
ba się nimi wciąż zajmować, choć same sobie ten los zgotowałyśmy. Z przerażeniem stwierdzamy, że zaczynamy 
nie lubić swoich dzieci, choć nie są niczemu winne. Mamy pretensje do partnera, ale nie umiemy przyjąć od 
niego wsparcia lub poprosić.

JESTEŚMY WYCHOWYWANE KULCIE MATKI BOSKIEJ, KTÓRA ŻYŁA W CIENIU SWOJEGO 
DZIECKA. NA TO NAKŁADA SIĘ MIT MATKI POLKI, KTÓRA MA WPOJONY MECHANIZM 

SAMOPOŚWIĘCANIA A SWOJE POTRZEBY DEKLASUJE NA RZECZ INNYCH. 
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Rady dla wypalonej matki wg Sheryl Ziegler
 > Ogranicz swoje zajęcia. Ustal z najbliższymi, co jest naj-

ważniejsze, a z czego możesz zrezygnować.
 > Dbaj o czas dla siebie, ale też o relaks z rodziną. Urządzaj 

rodzinne obiady i wyjścia do kina. Zaplanuj spacer w ogro-
dzie botanicznym na wiosnę, wyjście na basen latem. Wy-
gospodaruj czas na drzemkę, słuchanie muzyki czy pisanie 
dziennika.

 > Oglądaj z rodziną komedie, czytaj pogodne książki.
 > Zaangażuj się społecznie. Startuj w biegach charytatyw-

nych, zbieraj zabawki dla szpitala.
 > Pracuj w pracy, a w domu bądź z rodziną. Jeśli musisz łą-

czyć te obszary, wyznacz granice czasowe. 
 > Rób tylko jedną rzecz naraz. Wystrzegaj się wielo- 

zadaniowości.
 > Staraj się sypiać co najmniej osiem godzin na dobę, znajdź 

pięć minut dziennie, żeby oderwać się od wszystkiego i po-
być w ciszy. Najlepiej więcej. Co tydzień zaplanuj godzinę 
tylko dla siebie. 

 > Znajdź codzienną aktywność fizyczną. 
 > Przyjmuj tylko takie propozycje towarzyskie, które spra-

wiają ci radość i są dobre dla ciebie i twojej rodziny.
 > Nie wypełniaj po brzegi grafiku swojego i dzieci. Nudźcie 

się albo spontanicznie bawcie. 

KM: Skupienie się 
na dzieciach może być 
ucieczką lub wymówką? 
Skoro cała się im po-
święcam, nie oczekujcie 
ode mnie, żebym dba-
ła o siebie, swoje potrze-
by, o innych.
KK: W taką skrajność 
wpadamy wtedy, gdy za-
tracamy się w macierzyń-
stwie do tego stopnia, 
że staje się ono jedynym 
sensem naszego istnienia, 
i zapominamy o tym, że je-
steśmy ludźmi, kobietami. 
Kiedy skupiamy całą swoją 
energię na potomstwie, 
nie zauważamy, że to jest 
dla dzieci obciążające, że 
rosną stłamszone. Dążymy 
do pełnej symbiozy, a one 
nie dość, że muszą się 
ponudzić i pobyć same, 
to jeszcze nauczyć się 
czekać na mamę, a kiedy 
są starsze, zaakceptować, 
że mama z tatą idą na syl-
westra, podczas gdy one 
spędzą go w towarzystwie 
babci.
KM: Za wszelką cenę nie 
chcemy dzieciaków narażać na frustracje.
KK: Tymczasem to dla nich bezcenne doświadczenie, bo dzie-
ci muszą nauczyć się przeżywać różne emocje. Kiedy trzymamy 
je pod kloszem, są przekonane, że świat kręci się wokół nich. 
Tak powinno się dziać tylko, gdy są malutkie, a są rodzice, któ-
rzy kilkuletnie i starsze nawet dzieci, traktują tak, jakby się trzy 
dni temu urodziły. Dzieci pozbawione jakichkolwiek rozczaro-
wań i wychowane w duchu, że wszystko mogą i wszystko jest 
dla nich, wyrastają na narcyzów. Zderzenie z rzeczywistością już 
w przedszkolu jest dla nich bolesne, potem, kiedy są starsze, 
wchodzą w toksyczne związki, nie osiągają sukcesów zawodo-
wych, bo mają fatalne relacje społeczne. Także z rodzicami, 
bo stuprocentowej uwagi oczekują też jako dorosłe dzieci.
KM: Ale może niektóre matki właśnie tak się spełniają i jest 
im z tym dobrze?
KK: Skoncentrowanie się tylko i wyłącznie na dziec-
ku ma wpływ na poczucie kobiecości i atrakcyjności i sprawia, 
że zaniedbujemy własny rozwój. Zazwyczaj w efekcie docho-
dzi do kryzysu rodzinnego i wiele małżeństw się rozpada. 
Mężczyźni, także ci, którzy współpracują przy wychowywa-
niu dzieci, oczekują, że kobiety im też poświęcą trochę uwagi. 
KM: Perfekcyjna matka może nie mieć siły na relację, 
bo Stasia trzeba zawieźć na karate, a Julkę na pianin-
ko na drugi koniec miasta.
KK: Nie ma siły, bo nie odpoczywa. Z czegoś trzeba zrezy-
gnować. Odpuścić sobie, dzieciom i nie przejmować się, 
co inni pomyślą, ale najbardziej nie zadręczać siebie samych.
KM: Od czego zatem zacząć?
KK: Zaplanować, że codziennie jakąś część dnia poświęcimy 
dla siebie. I nigdy z tego nie rezygnować, choćby Stasio miał 
mieć nie do końca odrobione lekcje. Mam klientkę, która trzy-

ma się tego planu, choć 
sama wychowuje auty-
stycznego syna. Mówi, że 
inaczej by zwariowała, a tak 
wraca do domu z radością. 
Te drobne przyjemno-
ści każdego dnia, na które 
sobie pozwalamy i które 
mogą trwać nie więcej 
niż godzinę, uczą nas, 
że my też jesteśmy 
ważne. Można to zrobić, 
kiedy dzieci są w szkole, 
w przedszkolu, kiedy part-
ner zabiera je na spacer 
albo zajmuje się nimi nia-
nia. To nie musi być nic 
spektakularnego: wyjście 
na kawę z koleżanką, obej-
rzany w spokoju odcinek 
ulubionego serialu, po-
malowanie paznokci, zro-
bienie makijażu, chociaż 
nigdzie nie wychodzimy, 
czy spokojna kąpiel i po-
czytanie książki.
KM: Książki, a nie baj-
ki dziecku przed snem? 
Może jeszcze pójść do ki-
na na film dla dorosłych, 
a nie animowany?! Jak 
to zrobić?

KK: Przede wszystkim trzeba wyzbyć się poczucia winy 
i uświadomić sobie, że kiedy robimy coś dla siebie, to dziec-
ko też zyskuje. Uczy się, że człowiek ma prawo do własnych 
zajęć, hobby, chwili dla siebie, że może powiedzieć mamie, 
że nie będzie chodził na balet, bo robi to tylko dla niej, a wo-
lałby piłkę. 
KM: Dlaczego to takie wszystko ważne?
KK: Matki muszą dbać o siebie dla dobra dzieci, bo inaczej 
nasze „ja” i tak się w końcu o nas upomni. Depresją, po-
ważną chorobą. Lekceważenie swoich potrzeb sprawia, że 
jesteśmy bardziej podatni na nowotwory, przewlekły stres 
jest przyczyną wielu schorzeń układu pokarmowego itp. Or-
ganizm zaskakuje nas chorobą, żeby zmusić do skupienia się 
na sobie, wsłuchania się w swoje potrzeby, wyjścia z kieratu, 
który sobie narzucamy. 
KM: Nie wstydzimy się, że doprowadziłyśmy się do ta-
kiego stanu, że organizm odmawia współpracy, ale nie 
przyznajemy się, że psychicznie jest nam trudno.
KK: Takie mamy blokady. A tak samo jak jesteśmy odpo-
wiedzialne za dzieci, jesteśmy odpowiedzialne za siebie. 
Jeśli nie, tę odpowiedzialność przejmuje za nas nasze ciało. 
Lepiej nie czekać, aż ono podejmie decyzję, tylko nauczyć 
się zauważać swoje emocje, rozpoznawać je i oswajać. Przy-
zwyczaić się, że wobec dziecka mamy cały arsenał uczuć, 
a w macierzyństwie są lepsze i gorsze momenty. Uwierzyć, 
że jeśli dajemy sobie przyzwolenie na niedoskonałości, 
to jesteśmy i zdrowsze, i lepsze dla naszych dzieci. Kiedy nie 
ma w nas napięcia – jesteśmy bardziej pogodne, otwarte, 
chętniej poświęcamy uwagę dzieciom i partnerowi, a oni nas 
za to uwielbiają. Cała rodzina jest szczęśliwsza.•
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Afrodyzjaki  
ukryte w jedzeniu

Tekst: Anna Harton

Zdaniem mędrców Wschodu miłość to najlepszy środek 
uzdrawiający wszechświat. Miłość to także najpiękniejsze 
doświadczenie w życiu każdego człowieka. A czy jest lepszy 
czas na miłość niż wiosna? Od wieków we wszystkich kul-
turach świata, aby pomóc miłości, stosowano afrodyzjaki. 
Czarodziejską ich moc opiewali poeci, a magiczne receptury 
służące poprawie doznań seksualnych przechowywano ukryte 
w świątyniach. Choć mamy XXI wiek i nauka obaliła już w tym 
obszarze wiele mitów, w dalszym ciągu wracamy do dawnych 
sposobów na lepszą miłość.

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA 
Podobno nie ma lepszego sposobu niż znana prawda, że 
do serca wybranki / wybranka najlepiej trafia się przez żo-
łądek. Już samo jedzenie jest wielką przyjemnością, a może 
być też afrodyzjakiem. To jednak, czy tym afrodyzjakiem 
będzie, zależy nie tylko od tego, z kim i w jakich okoliczno-
ściach spożywamy posiłek. Równie ważne jest także to, z cze-
go będzie się on składał i czy w jego moc faktycznie wierzymy. 
Za naturalne afrodyzjaki uznaje się między innymi: czekoladę, 
ostrygi, szparagi, krewetki, figi, bakłażana, selera, awokado, 
ananasa czy miód. Do tej grupy zaliczyć można także wiele 
przypraw: imbir, cynamon, chili, czosnek oraz czerwone wino. 
W przypadku wielu z nich nie ma naukowych dowodów, że 
poprawiają one miłość, pozytywnie wpływają na emocje czy 
doznania seksualne. Jednak, jak wiadomo, wiara czyni cuda. 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH (POTEN-
CJALNYCH) AFRODYZJAKÓW
Czekolada – czysta czekolada to królowa naturalnych afro-
dyzjaków. Zawiera wiele związków, w tym anandamid (AEA). 
AEA to alkaloid kakaowca będący neuroprzekaźnikiem, który 
wydziela się podczas snu i relaksu. W czasie wysiłku AEA może 
powodować uczucie euforii, co wykazano w badaniach spor-
towców. Taka euforia poprawia nastrój, zwiększa wytrzymałość 
i odporność na ból. AEA nazywany jest też „pierwiastkiem 
błogości”. Innym obecnym w kakao związkiem jest fenylo-
etyloamina (PEA). PEA, popularnie nazywana „przekaźnikiem 
przyjemności”. jest substancją, która uwalnia dopaminę (neu-
roprzekaźnik). Uważa się, że PEA pomaga wzbudzać uczucie 
podniecenia, przyciągania i euforii. Czekolada zawiera też 
tryptofan, czyli aminokwas niezbędny do produkcji serotoni-
ny. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, wywołującym uczucie 
relaksu i dobrego samopoczucia. Dodatkowo jeśli do czekola-
dy dodamy orzechy bądź migdały, pojawi się kolejny związek 
jakim jest arginina. Jest ona przekształcana w organizmie 
w tlenek azotu, co poprawia przepływ krwi i rozluźnia mięśnie 
gładkie, także w narządach płciowych. 
Chili – to niezwykle ostra indyjska przyprawa, uchodzą-
ca za „gorący” środek spożywczy, który rozpala pociąg 
płciowy, działa podniecająco i stymulująco. Takie działanie 
zawdzięcza chili obecnej w niej kapsaicynie. Jest to związek 
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chemiczny, który poprawia krążenie i przyśpiesza metabolizm, 
czyli reakcje podobne do tych, jakie pojawiają się podczas 
seksu. Jedzenie dużych ilości kapsaicyny może działać draż-
niąco na narządy płciowe (uczucie podobne do podniecenia). 
Faktem jest, że kapsaicyna działa na receptory bólu, powodu-
jąc pieczenie w jamie ustnej. Zatem jeśli przesadzisz z jej ilością, 
koniecznie wypij trochę oleju lub szklankę tłustego jogurtu. 
Kapsaicyna rozpuszcza się w tłuszczu (a nie w wodzie), więc 
te płyny przyniosą ulgę. W medycynie kapsaicyna znalazła za-
stosowanie w leczeniu bólu wielu chorób. Badania naukowe 
odnoszą się do jej stosowania w chorobach takich jak: otyłość, 
cukrzyca, choroby serca czy zaburzenia żołądkowe. 
Czerwone wino – faktycznie czerwone wino spożywane 
w małych ilościach może zwiększyć libido. Obecny w nim 
alkohol stymuluje część mózgu nazywaną podwzgórzem, 
która odpowiada za podstawowe funkcje życiowe, w tym 
także popęd seksualny. Zatem w działaniu czerwonego wi-
na kluczowa jest ilość. Ponadto podniecający może być sam 
aromat wina, jednak kobietę podniecają zapachy inne niż 
mężczyznę. W przypadku kobiet wymienia się zapach piżmo-
wy, ziemisty i wiśniowy. Z kolei mężczyzn podobno bardziej 
podnieca – pomarańcza, lukrecja oraz wanilia. Oczywiście 
czerwone wino działa również w pewnym stopniu prozdrowot-
nie na serce. A to, co jest dobre dla serca, jest również dobre 
dla życia seksualnego. Wiele wcześniejszych badań dowodzi, 
że czerwone wino, najlepiej wytrawne i spożywane z umiarem, 
może obniżać ryzyko chorób układu krążenia. Takie działanie 
wino zawdzięcza obecnym w nim flawonoidom. Bada-
nia coraz częściej przywołują korzystne działanie resweratrolu. 
Flawonoidy to naturalne przeciwutleniacze, które między inny-
mi wzmacniają naczynia krwionośne i zapobiegają miażdżycy. 
Awokado – drzewo rodzące te owoce Aztekowie nazywa-
li „drzewem jąder”, ponieważ pestki i miąższ awokado uchodzą 
za afrodyzjaki. Podobno dodają sił i budzą ciekawość seksualną. 
Z punktu widzenia walorów odżywczych miąższ awokado jest 
bogaty w tłuszcz. Ten rodzaj tłuszczu to jednonienasycone 
kwasy tłuszczowe, które mają działanie kardioprotekcyjne, 
czyli korzystnie wpływają na pracę serca i naczynia krwio-
nośne. Ponadto awokado zawiera sporo potasu, witaminy E 
oraz błonnika pokarmowego. 
Ananas – pochodzi z Ameryki Południowej. Ten owoc także 
uchodzi za afrodyzjak. Ananas zawiera grupę enzymów zna-
ną pod wspólną nazwą bromelina (bromelaina), które trawią 
białka zwierzęce. Badania in vitro i in vivo dowiodły, że bro-
melina wykazuje różne działania fibrynolityczne, przeciwobrzę-
kowe, przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Z uwagi na swoje 
właściwości znalazła ona zastosowanie w leczeniu między inny-
mi chorób układu sercowo-naczyniowego, zapalenia oskrze-
li i zatok oraz zakrzepowego zapalenia żył.

Gruszki z cynamonem w czerwonym winie
Składniki na 2 porcje: 2 gruszki, 2 kieliszki czerwonego wina 
(wytrawne lub półwytrawne), 2 łyżeczki cukru, 1 cytryna, szczypta 
cynamonu, 3-4 goździki. 
Przygotowanie: Gruszki obrać, przekroić na połówki, wyjąć 
gniazda nasienne i obficie skropić sokiem z cytryny. Wino wlać 
do rondelka, dodać szczyptę cynamonu, goździki, łyżeczkę cukru 
i skórkę otartą z połowy pomarańczy, zagotować. Do gotują-
cego się wina włożyć gruszki i gotować na małym ogniu przez 
około 20 minut (do miękkości owoców). W trakcie gotowania 
gruszki ostrożnie przekręcać, tak aby wszystkie kawałki nabrały 
pięknego intensywnego koloru wina. Ugotowane owoce wyjąć 
z wina i ostudzić. Wino gotować na małym ogniu do uzyskania 
konsystencji średnio gęstego syropu. Syropem polać gruszki 
i wstawić je do lodówki. 
Czas przygotowania: ok. 45 minut + schłodzenie.
Wartość odżywcza na 1 porcję – ok. 180 kcal. 

Tagiatelle ze szparagami i papryczkami chili
Składniki na 2 porcje: 200g makaronu tagiatelle, ½ pęczka zie-
lonych szparagów, ½ papryczki chili, ząbek czosnku, łyżka oliwy 
z oliwek, szczypta cukru, sól i pieprz do smaku. 
Przygotowanie: Makaron wrzucić do osolonej wody, ugotować 
al dente i odcedzić. Szparagi umyć i ewentualnie odciąć zdrew-
niałe końce, wrzucić do gotującej się, osolonej wody ze szczyptą 
cukru. Gotować 15 minut, odcedzić. Zielone szparagi nie wy-
magają obierania. Oliwę rozgrzać na patelni, wrzucić posiekany 
czosnek i pokrojoną w cienkie plasterki papryczkę chili. Smażyć 
kilka minut, mieszając. Dodać makaron, pokrojone szparagi 
i podsmażyć całość. Danie podawać na ciepło. 
Czas przygotowania: ok. 20 minut.
Wartość odżywcza na 1 porcję – ok. 260 kcal. 

Awokado z krewetkami
Składniki na 2 porcje: 1 duże awokado (lub 2 mniejsze), 2-3 łyżki 
gęstego jogurtu naturalnego, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki posieka-
nego koperku, pół cytryny, 150g krewetek w zalewie, sól i świeżo 
zmielony pieprz do smaku. 
Przygotowanie: Awokado przekroić wzdłuż na pół, wyjąć 
pestkę, a miąższ skropić wyciśniętym sokiem z cytryny. Czosnek 
posiekać i rozetrzeć z odrobiną soli. Dodać jogurt i koperek, 
całość wymieszać. Przyprawić do smaku pieprzem i ewentualnie 
solą. Krewetki dokładnie odcedzić z zalewy. Połówki awokado 
wypełnić sosem z jogurtu i krewetkami. 
Czas przygotowania: ok. 10 minut. 
Wartość odżywcza na 1 porcję – ok. 250 kcal. 

Ananasy zapiekane z rumem, czekoladś i migdałami
Składniki na 2 porcje: ½ świeżego ananasa, łyżka masła, 8 kostek 
czekolady, 2 łyżki rumu, 2 łyżki płatków migdałów. 
Przygotowanie: Ananasa obrać ze skórki, pokroić w plastry 
i wyciąć z nich twardy środek. Plastry rozłożyć na dnia płaskiego 
żaroodpornego naczynia, dodać wiórki masła, posypać płatkami 
migdałów. Całość wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180oC 
i zapiekać 15-20 minut. Kilka minut przed końcem polać rumem 
i posypać startą na tarce czekoladą, jeszcze chwilę zapiekać. 
Podawać na ciepło. 
Czas przygotowania: 30 minut. 
Wartość odżywcza na 1 porcję – ok. 250 kcal. 
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Jajko
Na rynku dostępne są jajka różne-
go pochodzenia – kurze, gęsie, 
kacze, indycze, przepiórcze, a nawet 
jajka strusie. Najczęściej wybieramy 
jednak jajka kurze. Źródła naukowe 
wskazują, że jaja kurze żywią nas już 
od ponad 9 tysięcy lat! 7000 lat p.n.e. 
Chińczycy i Hindusi zaczęli udomawiać 
drób, aby oszczędzić sobie wysił-
ku związanego z codziennym poszuki-
waniem jaj dzikich ptaków. Kury 
były powszechnie hodowane 
w starożytnym Sume-
rze i Egipcie, a 800 
lat przed Chrystusem 
pojawiły się także 
w Grecji. Od tej pory 
jaja kurze stały się waż-
nym elementem 
europejskiej 
diety, 
tradycyjnie 
łączonym z po-
rą śniadaniową.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ
Sięgając po opakowanie, zawsze sprawdzajmy nie tylko to, czy 
jajka nie są zbite, ale też czy skorupka jest gładka i czy przy potrzą-
śnięciu nie słychać niepokojącego dźwięku. Warto również zwrócić 
uwagę na oznaczenia na skorupce. W handlu detalicznym dostępne 

są kurze jajka klasy A. Na skorupce mają stemple z informacja-
mi na temat systemu chowu, kodu państwa, w którym zostały 
wyhodowane, oraz zakładu. Kod systemu hodowli odnosi się 
do sposobu, w jakim chowane są kury.

0 - jajka pochodzą z produkcji ekologicznej,
1 - jajka z chowu na wolnym wybiegu,
2 - jajka z chowu ściółkowego,
3 - jajka z chowu klatkowego.

Specjaliści od żywienia zalecają spożywanie 
jajek o możliwie niskim kodzie systemu hodowli. 
Takie jajka są zdrowsze i bardziej wartościowe. 

Na oznakowaniu jest także informacja o kodzie 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
W przypadku Polski jest to PL. 
Z kolei oznaczenie zakładu składa się z:
• kodu województwa,
• kodu powiatu,
• kodu zakresu działalności zakładu,
• kodu firmy w danym powiecie.
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SKŁAD ODŻYWCZY
Jajko składa się z przezroczystej i ciągnącej się części – białka, 
oraz niewielkiego, okrągłego środka, czyli żółtka. Jajko kurze 
w 75% składa się z wody, pozostałe 13% to białko, a 10% tłusz-
cze (w tym m.in.: 4% to cenne tłuszcze jednonienasycone, 3% 
tłuszcze nasycone, 1,5% wielonienasycone, ok. 0,5% choleste-
rol) oraz ponad 1% to węglowodany.
W produkcie można znaleźć też substancje, takie jak: wita-
mina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina B2, 
witamina B12.
Najcenniejszym składnikiem odżywczym jajka jest pełno-
wartościowe białko, które zawiera wszystkie niezbędne 
dla funkcjonowania organizmu aminokwasy (także te, któ-
rych nie potrafimy sami wyprodukować). Spożywając jajka, 
dostarczamy organizmowi także wapnia, żelaza, magnezu, 
fosforu i potasu.
Bez tych składników mineralnych wiele narządów wewnętrz-
nych, a także nasze kości i stawy, nie pracowałyby tak wy-
dajnie. Trudno powiedzieć, która z części jajka jest bardziej 
wartościowa – białko czy żółtko. To drugie jest bogatym 
źródłem lecytyny, która zapobiega odkładaniu się choleste-
rolu na ścianach naczyń krwionośnych, a także luteiny, któ-
ra zmniejsza wpływ promieniowania słonecznego i pozytywnie 
oddziałuje na wzrok. Za to w białku znajdziemy wapń, magnez, 
żelazo, fosfor, potas, cynk i selen.

SYMBOLIKA JAJKA
Nie sposób pisać o jajach kurzych bez wątku wielkanocnego. 
Ciekawostką jest fakt, że zwyczaj kolorowania gotowanych 
na twardo jaj sięga czasów jeszcze przed ekspansją chrześcijań-
stwa. Na przykład pojawia się w obchodach irańskiego Nowe-
go Roku. Sama Wielkanoc jest również oparta na pogańskich 
zwyczajach celebrowania wiosennej równonocy, a przyjęła jaj-
ko jako symbol zmartwychwstania Jezusa. Bądź co bądź, jest 
to przecież rzadki w przyrodzie przykład nowego życia za-
mkniętego w twardej skorupce – pękanie skorupy w naturalny 
sposób kojarzy się z kamiennym grobem Chrystusa. W Niem-
czech i Wielkiej Brytanii do wielkanocnych zwyczajów należy 
wręcz turlanie przez dzieci jaj z pagórka symbolizujące odpy-
chanie głazu z jezusowego grobu.
Ale symbolizm jaj rozciąga się daleko poza kulturę chrze-
ścijańską. Od pogańskich Słowian po Chińczyków, kurze 
jajko uważane było za uosobienie życia, płodności, przyszłości. 
Jajkami wymieniano się, dzielono, wróżono z nich, a nawet 
smarowano nimi motyki, aby zapewnić sobie urodzaj.

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z JAJKAMI
Każdy od dzieciństwa słyszy o groźbie salmonelli, która może 
kryć się w surowych jajkach. Faktycznie – bakterie salmonel-
li występują na skorupkach jaj i mają bezpośredni związek 
z odchodami kurzymi – stąd hodowla w klatkach może 
zwiększać ryzyko choroby. A nie jest to schorzenie bagatel-
ne, gdyż w Stanach Zjednoczonych co roku odnotowuje się 
1,2 miliona przypadków, z których 450 kończy się śmiercią! 
Wbrew pozorom jednak jaj nie należy myć, bo to zwięk-
sza ryzyko rozsiania bakterii na zlew czy blat kuchenny. Należy 
przechowywać je w pojemniku jednorazowym (nigdy nie po-
winniśmy ponownie go używać!), a jeśli przekładamy je do pla-
stikowego pudełka wielorazowego użytku, za każdym razem 
trzeba je dokładnie umyć, a jajka zawsze przed konsumpcją 
poddać cieplnej obróbce – bądź poprzez gotowanie lub sma-
żenie, bądź parzenie wrzątkiem.
Niestety, nawet wysokie temperatury nie zabiją dioksyn, 
które również znajdują się w jajkach kurzych. Te rakotwórcze 

związki chemiczne uważane są za silnie toksyczne i były nawet 
wykorzystane jako trucizna przez oponentów politycznych 
ukraińskiego prezydenta Wiktora Juszczenki – stąd jego zde-
formowana twarz. Niestety, jajka są jednym z poważniejszych 
pokarmowych źródeł dioksyn (obok wątroby zwierzęcej i ryb), 
zwłaszcza te z wolnego wybiegu, ponieważ kury mogą mieć 
styczność z zatrutą przemysłowo glebą. Zdaniem polskich 
badaczy jaja fermowe zawierają u nas mniej dioksyn niż jaja kur 
puszczonych swobodnie.

JAK MOŻNA PRZYRZĄDZIĆ JAJKO
Jaja na miękko – wkładane do wrzątku na 3 minuty (dla śred-
niej wielkości jaja, przy większym czas należy wydłużyć). Aby 
zapobiec pęknięciu skorupki jajka po wyjęciu z lodówki wkła-
damy do miski z umiarkowanie ciepłą wodą.

Jajka na twardo – gotowane w zimnej wodzie – 6-7 minut od 
zagotowania.

Jajka sadzone – rozbijane bezpośrednio nad patelnią lek-
ko pokrytą olejem do smażenia lub masłem klarowanym; 
posolone smaży się, aż białko się całkiem zetknie – wówczas 
żółtko płynnie rozleje się na talerzu. Jajka sadzone do kanapek 
obraca się na patelni, tak żeby wierzch również się ściął – wów-
czas żółtko nie będzie ciec.

Jajka w koszulkach – jajka pojedynczo rozbijamy do foremek 
(np. od muffinów), uważając, aby żółtko nie pękło. W większym 
garnku zagotowujemy wodę, dodajemy łyżeczkę octu i używa-
jąc widelca, tworzymy we wrzątku wir. Delikatnie wylewamy 
jajko z foremki prosto do wiru i gotujemy 3 minuty, a następnie 
odsączamy łyżką cedzakową. Solimy i pieprzymy bezpośred-
nio na talerzu.

Jajecznica – przepisów na jajecznicę jest wiele, ale najlepiej jest 
smażyć ją na maśle, rozbijając wcześniej jajka do miseczki i roz-
kłócając je widelcem. Na tym etapie dodajemy sól i pieprz, 
oraz możemy także łyżkę śmietany, która uczyni konsystencję 
lżejszą. Mieszankę wylewamy na umiarkowanie ciepłą patelnię 
i pozwalamy się jej ściąć. Następnie, drewnianą lub sIlikono-
wą łopatką delikatnie mieszamy, od brzegów ku środkowi, 
starając się zachować jak największe kawałki jajka. Smażymy 
do momentu uzyskania preferowanej konsystencji.

Omlet jajeczny – z rozkłóconych w miseczce surowych jaj 
da się również usmażyć omlet. W tym przypadku na każde 
jajko dolewamy 2 łyżki wody lub mleka i całość mieszamy 
ubijaczką do piany. Mieszankę wylewamy na średnio gorącą 
patelnię pokrytą małą ilością oleju i, jak tylko brzegi zaczną 
się ścinać, przygarniamy je ku środkowi. Gdy prawie całe 
jajko jest już ścięte pozwalamy mu posmażyć się kilka sekund 
bez mieszania, aby nabrało kształtu, a następnie na połówkę 
wykładamy dowolne nadzienie – ser, szczypiorek, szynkę, po-
midory. Delikatnie zaginamy łopatką pustą połowę, składając 
omlet na pół. Smażymy jeszcze minutę, po czym podajemy. •
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Wyobraźmy sobie świat bez diety – wszyscy jedzą to, co lubią, nikt 
nie zadręcza się kaloriami i nie wydziela sobie racji żywieniowych. 
Umiemy cieszyć się jedzeniem, bez poczucia winy. Nikt też nie zwra-
ca uwagi na wymiary napotykanych ludzi, nie ocenia, nie potępia. 
Idealny świat. Jak to się stało, że zaczęliśmy bać się jedzenia i obse-
syjnie myślimy o tym, co wkładamy do ust i ile ważymy? Wyjściem 
jest ucieczka od diety.
Większość z nas w jakimś momencie swojego życia była na diecie, 
niektórzy odchudzają się całe życie, mimo tego, że badania poka-
zują, jak nieefektywną strategią jest bycie na diecie – ludzie wracają 
do swojej wagi w niedługim czasie, a tylko 2% udaje się zgubić 
kilogramy na zawsze. Co gorsza diety przyczyniają się do całkiem 
poważnych problemów ze zdrowiem. Strach przed tłuszczem, przed 
węglowodanami czy cukrem prowadzą do zaburzeń lękowych. 
Ortoreksja, czyli dbałość o zdrową dietę, może być tak samo nie-
bezpieczna jak bulimia czy anoreksja. Ruch antydietetyczny przybie-
ra na sile i wpisuje się w postrzeganie współczesnej kobiety – nie 
przez pryzmat idealnego ciała, tylko dbania o siebie, wsłuchania się 
w swoje potrzeby. Coraz częściej się o tym pisze, mówi i przeprowa-
dza badania. Jest szansa, że wyzwolimy się spod presji dietetyczne-
go szaleństwa. 
Christy Harrison przekonuje, że najlepszym sposobem na schudnię-
cie i utrzymanie swojej wagi jest słuchanie własnego ciała – prawdę 
mówiąc, przypomina to filozofię życia naszych babć i mam. Autor-

Tekst: Iza Farenholc

1.  Przestań myśleć o dietach
Wyrzuć wszystkie książki o dietach, które obiecują szybkie, łatwe i trwałe 
schudnięcie. Musisz zdać sobie sprawę, że to właśnie przez wmawianie nam, że 
idealna waga zależy tylko od zmiany diety doprowadziło do sytuacji, w której się 
znalazłyśmy – ciągłego poczucia winy, obwiniania siebie o dietetyczne porażki, 
kiepskiego samopoczucia związanego ze swoim ciałem. Zapomnij o dietach, 
bo jeśli kolejny raz dasz się namówić na dietę cud bądź cudowne oczyszczanie 
organizmu, nadal będziesz oddalać się od swojej intuicji.
2.  Poczuj głód
Dostarczaj swojemu organizmowi odpowiednią ilość energii i węglowodanów. 
W przeciwnym razie narażasz się na sytuację, w której na pewno będziesz się 
przejadać. W momencie nagłego głodu, twoje intencje spożywania dobrze 
zbilansowanych posiłków spełzną na niczym, co znowu skończy się obwinianiem 
siebie. Nauczenie się reagowania na głód da ci wiarę w siebie i siłę własne-
go organizmu. 
3.  Jedzenie nie jest twoim wrogiem
Przestań walczyć z jedzeniem! Pozwól sobie na jedzenie wszystkiego, co ci sma-
kuje. Jeśli powiesz sobie, że nie możesz zjeść czegoś, reakcja będzie odwrotna – 
doprowadzi do intensywnej potrzeby zaspokojenia apetytu i przejadania się. 
Wiesz, jak kończą się takie przypadki: ogromnymi ilościami jedzenia i równie 
wielkimi wyrzutami sumienia. 
4.  Skończ z kontrolą
Powiedz NIE swoim myślom, które dają ci piątkę za zjedzenie czegoś ma-
ło kalorycznego, a jedynkę za kawałek czekolady. Powodem tego jest właśnie 
„kultura diety”, w której, chcąc nie chcąc, żyjemy. Wyrzucenie z głowy tego sys-
temu punktowania siebie, to pierwszy krok do lepszego życia.
5.  Zasada przyjemności i satysfakcji
Przyjemność to jedna z zasad zdrowego życia. Przez diety utraciliśmy umiejętność 
podstawowych darów naszej egzystencji – przyjemności i satysfakcji w doświad-
czaniu jedzenia. Kiedy jesz, co chcesz, w sprzyjającym otoczeniu, przyjemność, 
jaką z tego czerpiesz, będzie ci pomagać w poczuciu satysfakcji i zadowolenia. 
To sprawi, że poczujesz, kiedy jesteś najedzona i będziesz umiała powiedzieć: 
STOP.

ka książki Anti-Diet:  Reclaim  Your  Time,  Money,  Well-Being  and 
Happiness Through Intuitive Eating jest dziennikarką i certyfikowaną 
dietetyczką, zajmuje się zaburzeniami jedzenia i ma swój podcast 
Food Psych. 
Co powinnyśmy zrobić najpierw? Nie da się ukryć, że to my – kobie- 
ty – przyczyniamy się do istnienia mitu odchudzania się i „trzyma-
nia” wagi. Nie tylko wyrzucamy pieniądze, kupując książki o dietach, 
produkty dietetyczne, ale nakręcamy wielki przemysł, zarabiający 
miliony na naszej naiwności. Najpierw – jak twierdzi Christy Har-
rison – musimy uwolnić się od przekonania, że bycie szczupłym 
oznacza lepszy moralnie i zdrowy styl życia, że utrata wagi ozna-
cza polepszenie statusu, że istnieje lepsze i gorsze jedzenie. Jak 
pisze Harrison, takie postrzeganie ludzi jest rasistowskie i seksistow-
skie – uważa, że diety okradają nas ze szczęśliwego życia, nieważne 
czy chodzi o utratę wagi, czy bycie na diecie. Dzięki dietom mamy 
być szczupłe i szczęśliwe, a wiemy, że wcale tak nie jest.  
Kolejna autorka Virginia Sole-Smith w swojej książce The  Eating 
Instinct:  Food  Culture,  Body  Image  and  Guit  in  America odkry-
wa mechanizmy stojące za zaburzeniami jedzenia. Intuicyjne jedzenie 
i odcięcie się od zewnętrznych bodźców to najlepszy sposób na od-
krycie siebie, swojego apetytu i swoich potrzeb. Zbyt dużo zasad 
dotyczących jedzenia powoduje problemy, szczególnie w przypad-
ku małych dzieci. I przede wszystkim powinniśmy przestać słuchać 
ludzi, którzy mówią nam, co i jak mamy jeść.

 OTO 10 ZASAD INTUICYJNEGO JEDZENIA: 
6.  Poczuj pełnię
Aby poczuć, kiedy jesteś najedzona, musisz być pewna, że dajesz sobie 
dokładnie to, czego potrzebujesz. Wsłuchaj się w sygnały, jakie wysy-
ła ci ciało, kiedy czujesz, że jesteś najedzona. Przerwij posiłek w poło-
wie, zapytaj siebie, czy jedzenie jest smaczne i czy jesteś nadal głodna.
7.  Podążaj za swoimi emocjami.
Musisz zdać sobie sprawę, skąd biorą się ograniczenia, jakie sobie 
stwarzasz, i co powoduje przejadanie się – jakie emocje za tym stoją. 
Znajdź sposób, aby rozwiązać swoje problemy. Lęki, samotność, nuda  
i złość – to emocje, których doświadczamy przez całe życie. Każda z nich 
jest uruchamiana i zaspokajana, ale nie poprzez jedzenie. Wiadomo, że 
cię zaspokoi, uciszy emocje, odwróci uwagę od problemu. Ale go nie 
rozwiąże. Zaspokajanie emocji jedzeniem sprawi, że na dłuższą metę 
będziesz się czuć gorzej.
8.  Szacunek dla ciała
Zaakceptuj swoje geny. Jeśli nosisz numer buta 37, nie będziesz starała  
się wciskać nogę do 36. To samo dotyczy ciała. Szanuj je, to poczu-
jesz się w nim lepiej. Trudno będzie wyrzucić dietę z głowy, jeśli po-
stawisz sobie całkiem nierealistyczne cele dotyczące twojej budowy 
i rozmiaru. 
9.  Ruch zmienia wszystko
Nie wierz w musztrę. Po prostu ruszaj się, jak lubisz, a poczujesz różnicę. 
Skup się właśnie na tym, jak czujesz się po ćwiczeniach, a nie na tym, 
ile kalorii spalasz. Jeśli uda ci się skoncentrować myśli na tym, jak się 
czujesz, jaką różnicę sprawia ruch, to może łatwiej będzie ci nastawić 
budzik na wcześniejszą godzinę, żeby pójść na szybki spacer, niż wyłą-
czyć go i spać dalej. 
10.   Szanuj zdrowie
Wybieraj jedzenie, które sprawi, że będziesz zdrowa, które ci smakuje 
i po którym czujesz się dobrze. Jednorazowe zjedzenie czegoś niezdro-
wego nie zniszczy twojego ciała i nie sprawi, że zachorujesz. Bardziej 
liczy się to, co jesz na co dzień. 

 
Jak pokonać strach przed jedzeniem?
Ucieczka od diety

Fo
to

: w
w

w
.fr

ee
p

ik
.c

o
m

80

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (19) / 2020



Tekst: Katarzyna Błażejewska-Stuhr

kate hliznitsovaon U
nsplash.com

Do dziś często kojarzy nam się z tym niezdrowym, 
niemal grzesznym napojem. Wymieniana z  po-
czuciem winy na jednym wydechu z alkoholem. 
Zupełnie niesłusznie! Kawa nie jest taka zła! 
Co więcej – badania pokazują, że może nam słu-
żyć! Komu i w jakich okolicznościach? 
Kawa pojawiła się w nowej Piramidzie Żywieniowej opraco-
wanej przez Instytut Żywności i Żywienia, więc poświęcę jej 
dzisiejszy felieton. Można jej wypić, zgodnie z zaleceniami IŻŻ, 
nawet 5 filiżanek dziennie. Z zastrzeżeniem, aby jej nie do-
sładzać ani nie psuć jej właściwości prozdrowotnych dodat-
kami typu: mleko, śmietanka w proszku lub tłusta śmietanka. 
Można dodać do niej mleczko lub jego roślinny zamiennik, ale 
wtedy działanie kofeiny ulegnie osłabieniu.

Kofeina, a więc i zawierająca ją kawa – zaliczana jest do sub-
stancji psychoaktywnych. Najsilniejszy efekt jej działania od-
czuwamy po około 40 minutach od wypicia. Poza działaniem 
na naszą głowę, wpływa również bezpośrednio na nasze ciało. 
Podnosi termogenezę (mówiąc prościej – rozgrzewa nasze 
ciało) i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. 

SKĄD DOBROCZYNNE DZIAŁANIE MAŁEJ 
CZARNEJ? 
Ma ona niezwykle silny potencjał antyoksydacyjny głównie 
dzięki zawartym w niej polifenolom i flawonoidom. Oznacza to, 
że doskonale radzi sobie z wolnymi rodnikami, które powstają 
w naszym organizmie między innymi na skutek stresu, infek-
cji czy zanieczyszczeń powietrza.
Najwięcej polifenoli znajduje się w kawie zielonej – nieprażo-
nej. Lepsza jest również kawa z ekspresu ciśnieniowego lub 
parzona po turecku. 

Kawa nie tylko poprawia naszą koncentrację, ułatwiając myśle- 
nie  –  bo po jej wypiciu zwiększa się przepływ krwi w mózgu  
i łatwiej nam myśleć. Długoterminowe badania pokazują, 
że picie jej zmniejsza ryzyko zachorowania na Alzheimera! 
Poza tym kawa zmniejsza ryzyko choroby Parkinsona. 

Uwaga, panie! Kawa obniża również ryzyko zachorowa-
nia na nowotwór piersi, jajnika czy szyjki macicy. Szczególnie 
u kobiet po menopauzie, picie 4 filiżanek kawy dziennie 
obniżało prawdopodobieństwo raka piersi aż o 10%! A picie 
więcej niż 2 filiżanek dziennie zmniejszało ryzyko nowotwo-
ru endometrium. 

Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała, że panie w ciąży 
oraz karmiące piersią powinny jednak uważać, ponieważ 

kofeina przenika do wód płodowych i mleka. Jednakże  
1 porcja kawy dziennie jest usprawiedliwiona w tym stanie 
obniżonej energii i spowolnionego, ehm ehm, myślenia. 

Pamiętajcie, że kawa (podobnie jak herbata) nie nawadnia nas. 
Bez względu na liczbę wypitych filiżanek kawy powinniśmy pić 
2-3 litry wody dziennie. 

W opublikowanej 2 lata temu analizie badań z ostatnich 16 
lat, obejmującej ponad pół miliona osób mieszkających w 10 
krajach Europy wykazano, że umiarkowani kawosze mają 
lepszą odporność, lepszy poziom cukru we krwi (obniżone ry-
zyko wystąpienia cukrzycy typu II i mniejszą insulinooporność) 
oraz mogą pochwalić się zdrowszą wątrobą! 
Regularne picie 2-3 filiżanek kawy dziennie zmniejsza ryzy-
ko przedwczesnej śmierci, w szczególności tej związanej z cho-
robami układu krążenia i chorobami przewodu pokarmowego. 
Niestety, kawa nie przestała podrażniać śluzówki żołądka u osób 
z refluksem. Tu dalej zalecam ostrożność. 
Zaobserwowano również, że u niektórych osób spożywających 
kofeinę mogą pojawiać się napady migrenowe (w takim przy-
padku zalecam obserwowanie siebie i uważność). 

Kawa nie służy śluzówce żołądka, dlatego jeżeli masz refluks 
zachowaj ostrożność (obserwuj swój organizm, jeżeli zauwa-
żysz, że masz po kawie zgagę… to jej raczej unikaj). 

Kofeina przyspiesza perystaltykę jelit, dlatego może nasilać 
biegunki, szczególnie u pacjentów z jejunostomią. Nie jest 
ona jednak zabroniona ani nawet przeciwwskazana po wyło-
nieniu stomii, dlatego jak zwykle zalecam obserwację siebie. 
Musimy również mieć świadomość, że kawa należy 
do produktów, które mogą nasilać nieprzyjemny zapach z wor-
ka stomijnego. 
Zalecana jest ona natomiast w przypadku zaparć. 
Kawa ze śmietanką może przyczyniać się do wystąpienia bie-
gunki, ale czarna lub z mlekiem 1,5-2% jest znacznie lepiej 
tolerowana. 
Co się tyczy wytrawnych kawoszy, dla osób ze stomią zaleca-
na jest kawa mocno palona. 
Jeżeli nie chcecie spożywać kofeiny lub gorzej na nią reaguje-
cie, warto przynajmniej od czasu do czasu włączyć do swojej 
diety kawę bezkofeinową – która zawiera cenne składniki ro-
ślinne, a nie wpływa na nasze jelita i pobudzenie.
Nie można bowiem przemilczeć faktu, że kawa nas pobudza. 
Nie wolno jej pić przy problemach z wysokim ciśnieniem lub 
przewlekłym stresem. Wtedy lepiej zdecydować się na minut-
kę medytacji co kilka godzin i melisę na wieczór. Bo dobry sen 
też wpływa dobroczynnie na nasze zdrowie! •
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CHOROBA ONKOLOGICZNA
Jest chyba obecnie chorobą budzącą wśród ludzi największy 
strach. Oczywiście eksperci i naukowcy szukają metod jej 
opanowania, zabiegów i leków, które pomogą w jej pokona-
niu. Strach, jaki budzi, powoduje, że wiele osób nie chce się 
badać, aby przypadkiem nie okazało się, że są chorzy. Odda-
la to w czasie zarówno postawienie diagnozy, jak i rozpoczęcie 
leczenia. 

W kolejkach do specjalistów chorzy spędzają tygodnie i mie-
siące, czekając w wielkim stresie — najpierw na diagnozę, 
a później na zabiegi i leczenie.

Niektórzy naukowcy podchodzą do problemu leczenia cho-
roby onkologicznej nie od strony zabiegów chirurgicznych, 
naświetleń i chemioterapii, ale od strony życia komórek. 
Stawiają tezę, że można znaleźć sposób, aby zgładzić komór-
ki rakowe. Jak to mogłoby się stać? Otóż badają, w jaki sposób 
i przede wszystkim z czego komórki czerpią energię do życia. 
A w związku z tym, czy można pozbawić je pożywienia i w ten 
sposób zatrzymać wzrost i rozwój tych komórek, a następnie 
tak je głodzić, odchudzać, aż obumrą.

Niektóre eksperymenty potwierdzają, że ta teoria w pewnych 
chorobach nowotworowych, może stać się rzeczywistością.

Prześledźmy drogę myślenia tych naukowców. Aby wszyst-
kie komórki, nie tylko te nowotworowe, ale i zwykłe, mogły 
powstawać i działać, muszą mieć źródło energii. Zbadano, 

że takim głównym źródłem są: glukoza i kwasy tłuszczowe. 
Te dwa paliwa muszą zostać zużyte, aby powstała energia, 
którą komórki mogą wykorzystać. Ale do tego jest jeszcze 
potrzebny tlen, wprowadzany do ciała podczas oddychania, 
a transportowany przez krew.

Gdy tlenu brakuje, komórki ratują się, rozpoczynając proces 
fermentacji. Badania już dawno potwierdziły, że fermentować 
może tylko glukoza, kwasy tłuszczowe tego nie potrafią.

Jedną z najgroźniejszych cech choroby nowotworowej jest 
to, że w większości przypadków komórki rakowe powstają 
bardzo szybko. A z tego można wyciągnąć wniosek, że 
komórki nowotworowe potrzebują dużych ilości glukozy 
do rozmnażania się i rozwoju. Udało się zbadać, że każda zdro-
wa komórka potrzebuje do życia nawet kilkanaście razy mniej 
glukozy niż chora. Kiedy brakuje glukozy, komórki nowotwo-
rowe głodują i nie namnażają się tak szybko, jak wtedy, kiedy 
mają jej pod dostatkiem. A co ze zdrowymi komórkami? Czy 
one także głodują? Okazuje się, że zdrowe komórki mogą cał-
kiem dobrze funkcjonować bez glukozy. Do wytworzenia ener-
gii i przeżycia wystarczają im kwasy tłuszczowe.

Wiele prowadzonych w laboratoriach naukowych badań 
daje wyniki wskazujące, że to cukier w organizmie powoduje 
fermentację glukozy i powstawanie kwasu mlekowego. Pod-
nosi się wtedy poziom kwasowości w tkankach, a jak wykazują 
badania — w kwaśnym środowisku dobrze rozwijają się tyl-
ko komórki raka. Kiedy dostarczamy organizmowi cukru, wytwa-

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

W bardzo wielu przypadkach przyczyną choroby jest określony — niezdrowy — tryb życia. Osłabia on 
nasz układu odpornościowy, który nie radzi sobie z pokonaniem pojawiającego się zagrożenia. Pośrednio 
zatem, nasz tryb życia przyczynia się do tego, że chorujemy. 
Teoria naturopatii (która łączy wiele dyscyplin medycyny naturalnej) mówi, że jeśli prowadzi się odpo-
wiedni tryb życia i wie się, w jaki sposób działać i co robić, gdy mocno dotknie stres — wtedy nasz 
organizm nie zachoruje. 

Twoje zdrowie 
w twoich rękach
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rzeniach. Wiemy, że zimny 
opatrunek łagodzi ból stłu-
czonego miejsca, suszone 
śliwki pomagają poprawić 
wydalenie strawionych 
resztek pokarmowych, po-
parzone miejsce mniej boli, 
kiedy polejemy je zimną 
wodą, a na problemy z nie-

strawnością pijemy herbatkę z mięty. Często na bezsenność 
i uspokojenie pijemy herbatkę z melisy.

Oczywiście w wielu przypadkach musimy zwrócić się do spe-
cjalisty, ponieważ sami nie możemy sobie pomóc, na przykład: 
gdy trzeba prawidłowo złożyć złamaną rękę.

Jest jednak wiele zasad, których przestrzeganie pozwoli za-
dbać o organizm w taki sposób, aby przez długie lata zacho-
wać zdrowie, a także sprawnie wyzdrowieć, kiedy zachorujemy. 
Do tego potrzebna jest nie tylko pewna wiedza, ale także 
systematyczne stosowanie się do jej założeń.

Chodzi przede wszystkim o poznanie i przestrzeganie właści-
wej diety, ruch na świeżym powietrzu, systematyczne ćwicze-
nia ciała i umysłu, wystarczająca ilość snu, no i umiar. 

Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga wzięcia odpowiedzialno-
ści za swoje ciało, zdrowie, a także codziennego postępowa-
nia według pewnych zasad. Co konkretnie należy robić, mówią 
choćby ajurweda czy medycyna chińska. Mówią one o tym, jak 
ważna jest energia życiowa, stałe pilnowanie równowagi po-
między uczuciami, ciałem oraz umysłem. Podpowiadają, kiedy 
i jak używać ziół, jak relaksować się, medytować czy pościć. 
Niezwykle ważne są tkwiące w każdym z nas mechanizmy 
samouzdrawiania, które należy w odpowiedni sposób budzić. 

Metody medycyny komplementarnej (naturalnej) przypomina-
ją także, że człowiek jest całością i trzeba dbać nie tylko o sy-
gnalizujący chorobę narząd, ale o cały organizm.

Medycyna ta bazuje na wielowiekowym doświadczeniu i choć 
nie zawsze (do dziś) potrafimy wyjaśnić powody jej skutecz-
ności, to coraz więcej jej metod znajduje naukowe podstawy. 

Chyba najbardziej znanym przykładem jest stosowanie 
przez wieki przez uzdrowicieli do leczenia ran „kompresu” 
m.in. z chleba, śliny i pajęczyny. Przez lata wyśmiewano i wy-
kpiwano tą metodę. Tymczasem nauka wyjaśniła, że taki skład 
mieszaniny to pierwszy antybiotyk pomagający zabezpieczyć 
ranę przed bakteriami. •

rzana jest większa ilość 
insuliny, a ona właśnie 
przyspiesza wzrost 
komórek w organizmie, 
zarówno chorych jak 
i zdrowych.

Póki co badania nad me-
todą leczenia raka dietą 
„głodzącą komórki nowotworowe” są bardzo ograniczone 
i z tego, co udało się sprawdzić, nigdzie nie prowadzi się ich 
na większą skalę. Można znaleźć tylko pojedyncze przypadki, 
kiedy pacjenci prowadzili taką dietę pod nadzorem naukow-
ców. Jednak nawet te doświadczenia są na tyle interesujące, 
że prawdopodobnie mogą skłonić naukowców do zbadania tej 
możliwości walki z chorobą nowotworową.

Jak się okazuje, ta metoda nie jest tak zupełnie nowa. 
Blisko sto lat temu dr Otto Warburg, (który później, w 1931 
roku, został laureatem nagrody Nobla) pisał, że spożywanie 
dużej ilości węglowodanów bardzo pobudza wzrost komórek 
nowotworowych.

DIETA ANTYNOWOTWOROWA 
Nikt oczywiście nie zagwarantuje, że przestrzeganie takiej 
diety zabezpieczy każdego przed zachorowaniem na raka, ale 
na pewno wielu osobom pomoże tej choroby uniknąć, a in-
nym, które już zachorowały, pozwoli zwiększyć skuteczność 
leczenia. 

W tej diecie proponuje się chorym wykluczenie węglowoda-
nów, żeby spowolnić gwałtowny proces powstawania komórek 
nowotworowych.

Ogólnie można powiedzieć, że osoby chcące prowadzić zdro-
wy tryb życia, w pewnym stopniu także zabezpieczający przed 
rozwojem choroby nowotworowej, powinny przestrzegać 
kilku zasad. 

Bardzo ważne jest zrezygnowanie z przetworzonych, gotowych 
dań, ciast, słodzonych napojów i soków. Nie najlepsze są rów-
nież gotowe majonezy, produkty prażone, potrawy grillowane 
i smażone.

Warzywa i niesłodkie owoce są źródłem antyoksydantów i są 
bardzo wskazane. Należą do nich przede wszystkim: jagody, 
aronia, czerwone winogrona, zielone warzywa, pomidory. 

W skład zdrowej diety wchodzą też tłuste ryby, orzechy, oliwa, 
olej rzepakowy, awokado, jaja z ekologicznych ferm, oliwa z oli-
wek, olej lniany i niektóre warzywa. 

DBAJ O SWOJE ZDROWIE
Wiele osób w Polsce, wśród których także są lekarze i farma-
ceuci, uważa medycynę naturalną za szarlatanerię, znachor-
stwo i zabobon. Tymczasem została ona uznana za oficjalną 
metodę leczenia w wielu krajach: na przykład w Szwajcarii, 
Niemczech, Kanadzie, Szwecji, Norwegii. 

Nasuwa się pytanie, czy eksperci z tych krajów nie znają się 
na tym, co robią? I czy tylko przypadkiem albo przez niedopa-
trzenie wyrazili zgodę na zatwierdzenie tych metod jako po-
magających chorym. 

Właściwie wszyscy znamy i stosujemy pewne metody natu-
ralne pomagające przy niektórych dolegliwościach i scho-

Wiele osób w Polsce, wśród których także 
są lekarze i farmaceuci, uważa medycynę natural-
ną za szarlatanerię, znachorstwo i zabobon. Tym-
czasem została ona uznana za oficjalną metodę le-
czenia w wielu krajach: na przykład w Szwajcarii, 

Niemczech, Kanadzie, Szwecji, Norwegii. 
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„Pójść na odwyk” – to fraza, którą często słyszy się odmienianą 
przez wszystkie przypadki – ale rzadko kiedy wyjaśnia się, jak 
to naprawdę wygląda. Czy przyjęcie na terapię odwykową 
jest proste jak zapisanie się do fryzjera, czy wręcz przeciw- 
nie – czekają nas miliony formalności? W rzeczywistości, choć 
nie jest to sprawa, którą załatwimy z dnia na dzień, droga do le-
czenia odwykowego jest dość klarowna.

MOŻEMY LECZYĆ SIĘ BEZPŁATNIE
Większość zapewne rozpoczęłaby drogę do leczenia od 
sprawdzenia kwestii odpłatności i refundacji. I tutaj dobra wia-
domość: w Polsce leczenie uzależnień jest bezpłatne – opła-
cane przez NFZ. Co więcej, państwo zapłaci za naszą terapię, 
nawet jeśli nie jesteśmy ubezpieczeni. Warto też wspomnieć, 
że z leczenia uzależnień w Polsce mogą korzystać rów- 
nież – po dopełnieniu kilku formalności – obywatele innych 
krajów Unii Europejskiej.
System pomocy dla osób uzależnionych tworzą placówki am-
bulatoryjne (poradnie lub przychodnie), dzienne i całodobo-
we. Różnią się one rodzajem i intensywnością oddziaływań 
leczniczych.

Od czego trzeba więc zacząć, chcąc rozpocząć leczenie? 
Pierwsze kroki powinniśmy skierować do jednej z państwowych 
Poradni Leczenia Uzależnień lub analogicznego gabinetu pry-
watnego. Do zapisu na wizytę nie potrzebujemy skierowania. 
W poradni zostaniemy objęci opieką psychologa, zdiagnozo-
wani, a także będziemy mogli wziąć udział w terapii uzależnień. 
Jeśli lekarz uzna to za konieczne, może skierować nas na dalsze 
leczenie na oddziale, bądź w ośrodku odwykowym. W zależ-
ności od naszych potrzeb, stopnia zaawansowania uzależ-
nienia i ogólnego stanu zdrowia, leczenie odbywać się może 
w trybie dziennym lub całodobowym.
Ze skierowaniem z poradni możemy zapisać się do szpitalne-
go oddziału bądź ośrodka leczenia uzależnień. Przy zapisie, 
najczęściej telefonicznym, zostanie nam wyznaczona data przy-
jęcia do ośrodka. Podczas przyjęcia oprócz skierowania potrze-
bujemy mieć ze sobą dokument tożsamości, a także będziemy 
musieli spełnić pewne warunki, które mogą różnić się deta-
lami w zależności od placówki, ale najczęściej są to m.in. 
zachowanie abstynencji przez określoną liczbę dni i podpi-
sanie umowy terapeutycznej opisującej zasady obowiązujące 
w ośrodku. 

Tekst: Magda Rodak Tekst: Jakub Kowalczyk
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W przypadku uzależnienia od narkotyków w celu potwierdze-
nia trzeźwości będziemy musieli oddać próbkę moczu do ana-
lizy na obecność substancji psychoaktywnych.
Oczywiście, państwowe szpitale nie są jedynym wyborem. Je-
śli chcemy, po uzyskaniu skierowania, możemy też skorzystać 
z usług jednego z ośrodków niepublicznych. Tu trzeba jednak 
pamiętać, że nie wszystkie placówki funkcjonują w ten sam 
sposób. Część z nich ma podpisaną umowę z NFZ i moż-
na leczyć się w nich za darmo. W części nie jest to możliwe 
i pobierane są opłaty. W obu typach ośrodków niepublicznych 
procedury przy zapisie są bardzo zbliżone do tych w placów-
kach publicznych. Są wreszcie i kliniki zarządzane przez pod-
mioty prywatne, które nie wymagają skierowania – mają one 
bardziej zróżnicowane, często łagodniejsze, wymagania przy 
zapisie (np. nie wymagają trzeźwości).
Większe znaczenie będzie miała kwestia dobrowolności. 
W Polsce leczenie uzależnień jest bowiem z zasady podej-
mowane z inicjatywy pacjenta. Istnieją jednak wyjątki od tej 
reguły, umożliwiające podjęcie leczenia bez jego zgody – 
do poradni na badania może osobę uzależnioną skierować 
sąd po opinii biegłego lub gminna komisja ds. rozwiązy-
wania problemów alkoholowych. Sąd może też skierować 
bezpośrednio na leczenie w oddziale/ośrodku odwykowym, 
jeśli uzna taki krok za konieczny. Dotyczy to zarówno osób do-
tkniętych alkoholizmem, jak i tych z problemami narkotykowymi. 

POTRZEBA CZASU
Leczenie odwykowe ma już za sobą długą historię, wiemy więc, 
że najskuteczniejsza jest psychoterapia, dzięki której w trwały 
sposób zmienia swoje życie 30–40 procent pacjentów. 
Terapia uzależnień to proces długotrwały. Po krótkim le-
czeniu w zakładzie stacjonarnym, na oddziale dziennym lub 
(nieco dłuższym) w placówce ambulatoryjnej, pacjent uczest-
niczy w dwuletnim cyklu psychoterapii uzależnienia, na które 
składa się terapia grupowa i indywidualna. 

POMOC DLA MŁODZIEŻY
Nieco inaczej wygląda ta droga w przypadku leczenia dzie-
ci i młodzieży do 18. roku życia. Dziecko na każdym etapie 
zapisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego. Może 
też zostać skierowane na leczenie przez sąd rodzinny.
Pierwszym przystankiem jest poradnia leczenia uzależnień 
dzieci i młodzieży, która, tak jak jej „dorosła” odpowiedniczka, 
może wydać skierowanie na dalsze leczenie w oddziale bądź 
ośrodku odwykowym. Oprócz skierowania rodzic lub prawny 
opiekun powinien przedłożyć m.in. dokumentację dotyczącą 
edukacji dziecka, informacje o dotychczasowym leczeniu (je-
śli takie było prowadzone), a także, jeśli jest to konieczne, do-
kumenty potwierdzające sytuację prawną dziecka, takie jak 
wyroki sądu dotyczące opieki nad nim itp.
Z pozoru oczywistym, ale istotnym warunkiem jest ogranicze-
nie wiekowe. Choć istnieją placówki przyjmujące najmłodszych 
pacjentów, najwięcej z nich przeznaczonych jest dla nastolat-
ków między 14. a 18. rokiem życia. W niektórych ośrodkach 
przyjmuje się też młodzież pełnoletnią, w wieku do około 21 
lat.
Kolejna kwestia: edukacja. W ośrodkach dla dorosłych nie 
mamy wielkich możliwości dokształcania się, w młodzieżowych 
jest to standard. Umożliwiają one swoim podopiecznym konty-
nuowanie nauki szkolnej, najczęściej w trybie indywidualnym, 
do ukończenia 18 lat. Niektóre ośrodki przyjmujące młodzież 
pełnoletnią pozwalają kontynuować naukę na poziomie szkoły 
średniej eksternistycznie.
Ma to po części związek z długością leczenia. Podczas gdy 
terapia w ośrodku dla dorosłych trwa najczęściej maksymalnie 
około 8 tygodni, leczenie młodzieży, w zależności od ośrodka, 
może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.
W przeciwieństwie do dorosłych, większość młodych 
pacjentów nie podejmuje leczenia z własnej woli, a jest 
na nie zgłaszana przez prawnego opiekuna bądź sąd rodzinny. 
Ośrodki dla młodzieży siłą rzeczy charakteryzuje więc więk-
sza dyscyplina obowiązująca pacjentów na terenie placówki. •

HAZARD, NARKOTYKI, SEKS…
W placówkach leczenia uzależnień pomocy szukać mogą 
również:
- osoby pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz człon-
kowie ich rodzin;
- osoby uzależnione niechemicznie lub uzależnione beha-
wioralnie (patologiczny hazard, siecioholizm, pracoholizm, 
seksoholizm, zakupoholizm, objadanie się…).
Wiele informacji na temat tego rodzaju problemów moż-
na znaleźć na stronie uzaleznieniabehawioralne.pl. Moż-
na tam także otrzymać poradę online, sprawdzić ofertę 
warsztatów i szkoleń, wyszukać odpowiedni ośrodek. 
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W Polsce żyje około 850 tys. osób uzależnionych od 
alkoholu. Oznacza to, że blisko milion polskich rodzin 
dotkniętych jest problemem alkoholizmu. Dodatko-
wo ponad 3,5 mln osób w wieku 18-64 lata naduży-
wa alkoholu i wpada z tego powodu w najrozmaitsze 
kłopoty. Jest to tzw. szkodliwe picie, które często pro-
wadzi do uzależnienia.

DOBRE MIEJSCE
Źródłem sprawdzonych informacji na temat leczenia alkoholi-
zmu i innych uzależnień jest strona Państwowej Agencji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych – parpa.pl. Można tu m.in. 
przeczytać o tym, jak wybrać placówkę leczenia uzależnie-
nia od alkoholu:
- w dobrej placówce leczenia uzależnienia od alkoholu pro-
gram terapeutyczny jest dokładnie opisany; 
- placówka zapewnia kompleksowe działania (nie tylko porady 
lekarza czy psychologa), a każdy pacjent ma swojego tera-
peutę prowadzącego;
- podczas pobytu na oddziale dziennym i całodobowym pa-
cjent ma każdego dnia zapewnione co najmniej kilka godzin 
zajęć terapeutycznych (samo przebywanie na oddziale odwy-
kowym nie leczy uzależnienia).
Decydując się na odpłatny ośrodek leczenia uzależnień, należy 
sprawdzić, czy ma on prawo do prowadzenia działalności lecz-
niczej (warto wiedzieć, że w przeciwnym wypadku nie podle-
ga on ani regulacjom prawnym w zakresie ochrony zdrowia, 
ani nadzorowi medycznemu). 

O SWOIM ZDROWIENIU OPOWIADA BEATA, 
ŻONA ALKOHOLIKA
Piętnaście lat temu moja dziewięcioletnia córka przechodzi-
ła badania psychologiczne, na które skierowała ją szkoła ze 
względu na uzdolnienia matematyczne. Psycholog przepro-
wadzała wywiad z córką samodzielnie. Potem poprosiła mnie 
o rozmowę. Chyba już na wstępie zapytała, czy w domu jest 
alkohol. Odpowiedziałam twierdząco. Ale też tłumacząc, że 
w normie, kultura picia w Polsce, panuję nad separowaniem 
pijanego męża od dzieci. Psycholog wyciągała szczegóły, 
opowieści. W końcu powiedziała, że moja córka jest typowym 
przykładem dziecka alkoholika… Kilka lat później już podczas 
terapii dowiedziałam się, że dzieci z rodzin alkoholowych czę-
sto wchodzą w role typu „bohater” czy „ulubienica tatusia”. 
Byłam w szoku. Na koniec tamtej rozmowy psycholog powie-
działa, że najbardziej chorą osobą w tej rodzinie jestem ja – ja-
ko współuzależniona, z pełnym spektrum objawów, zachowań, 
reakcji i emocji.
Przez kolejne lata starałam się czytać o tym jak najwięcej. Ob-
serwowałam dzieci.
Syn w tym czasie też już miał pełne objawy dziecka alkoholi-
ka – dostrzegałam jego dziwne zachowania, ale zrozumiałam 
to dopiero w trakcie terapii kilka lat później. Oddzielałam pija-
nego ojca od nich. Próbowałam go różnymi sposobami zmusić 
do zaniechania picia. Ale nadal nie uważałam go za alkoho-
lika. Za wszelką cenę starałam się utrzymać całość rodziny. 
Zaczęłam w tajemnicy chodzić prywatnie na psychoterapię. 
Po dwóch miesiącach przerwałam; to nie było to.
Szukałam kursów, wykładów, spotkań, książek na ten temat. 

Chodziłam w różne miejsca: do Laboratorium Psychoeduka-
cji, Instytutu Psychoneurologicznego przy ulicy Sobieskie-
go w Warszawie. Lekarze interniści kierowali mnie do psychiatry, 
dawali leki – ale ja im nie wierzyłam. „Dam radę” – mówiłam...
W końcu doszłam do ściany. Po myślach samobójczych – le-
czeniu psychotropami, atakach agresji i myślach o zabójs- 
twie – znajoma, żona alkoholika, poleciła mi warszawski ośro-
dek NFZ „Petra”. To był strzał w dziesiątkę. Zapisałam się 
w grudniu i zaczęłam chodzić na wykłady. Terapię rozpoczę-
łam w lutym. Na pierwszym spotkaniu z psychoterapeutką 
(Joanno, bardzo Ci dziękuję!!!) nadal nie byłam przekonana, że 
mąż jest alkoholikiem. Raczej uważałam, że to ja mam problem 
z emocjami. 
Już po pierwszych wykładach zrozumiałam, jak wszystko pa-
suje do mojej rodziny – wydawało mi się, że tak wyjątkowej 
i niepowtarzalnej... Dzieci mieszczące się idealnie w poszcze-
gólnych kategoriach... Straszne. Dzisiaj, po 10 latach od zakoń-
czenia terapii, kiedy moje dzieci są już dorosłe, nadal widzę 
u nich objawy DDA. Ciągle nie chcą o tym rozmawiać. Znajduję 
ich listy do ojca, nigdy nie wysłane. Może dobrze, że ich wtedy 

nie znalazłam, całkiem bym 
się załamała… jeśli można by-
ło bardziej...
Terapia w „Petrze” trwa-
ła dwa lata – byłam trudno re-
formowalnym przypadkiem, 
zbyt silna do zmiany. Jolu, 
Zosiu, Adamie – dziękuję 
Wam! Dzięki Wam zyskałam 
nowe życie, choć odcięcie się 
od uzależnionego męża zaję-
ło mi kolejne 6 lat.

Rozmowy z mężem o leczeniu w ośrodku odwykowym 
podjęłam już w trakcie własnej terapii. Po rozpoczęciu tera-
pii w „Petrze” zadzwoniłam do jego przyjaciółki z czasów lice-
alnych, specjalistki w leczeniu uzależnień; podała mi namiary 
do dobrych ośrodków publicznych i prywatnych. Mąż dobrze 
wtedy zarabiał, było go na to stać. Ale wtedy jeszcze był 
na etapie zaprzeczania. Kiedy kilka lat później zaczął mieć po-
ważne, związane też z alkoholem, kłopoty w pracy, chyba coś 
zrozumiał. Wybrał dwutygodniowy turnus dla uzależnionych 
w Nałęczowie. Po powrocie jednak nie kontynuował leczenia. 
Ale już wiedział, że ma problem. Nazwał go. Po kolejnym 
przepiciu, próbach pozbierania się – przyznał się przede mną 
i przed sobą samym, że jest alkoholikiem i nie potrafi z tym 
zerwać. Potem już chyba nie próbował. Choć miał czas – wy-
rzucony z pracy nie pracował 6 miesięcy, a ja utrzymywałam 
wtedy jego i dom. Zachęcałam go do pracy nad sobą – życie 
podarowało mu ten czas, ale on wybrał komfort picia. Po kil-
ku latach rozwiedliśmy się, z mojej inicjatywy. Nie wiem, czy 
podejmował później jeszcze jakieś próby leczenia. •

Uzależnienie od alkoholu zawsze poprzedzone 
jest okresem nadmiernego picia. Szybciej 
uzależniają się kobiety i osoby nadużywające 
alkoholu w okresie dorastania.
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Autor książki Śpij,  jedz i ruszaj  się, Satchin Panda dowodzi, 
że współczesny styl życia naruszył głęboko zakorzeniony, 
pierwotny przepis na zdrowe życie. Stąd bierze się gwałtowny 
wzrost chorób zaczynających się już we wczesnym dzieciństwie 
i trwających często do końca życia. Ale jest dobra wiadomość: 
możemy cofnąć skutki niektórych chorób i naprawić zdrowie, 
odzyskując swój rytm okołodobowy. 
Nadchodzi kolejna rewolucja zdrowotna. W 2017 roku Nagro-
dę Nobla przyznano naukowcom badającym rytm okołodobo-
wy – dzisiaj tą interdyscyplinarną dziedziną wiedzy zajmują 
się m.in biolodzy, psycholodzy, eksperci od snu, dietetycy, 
endokrynolodzy, okuliści, genetycy i onkolodzy. Czym zatem 
są rytmy okołodobowe? To wewnętrzne zegary, które wykorzy-
stuje każda z naszych komórek. Te zegary są zaprogramowane 
w taki sposób, by o różnych porach włączać i wyłączać tysiące 
genów, które wpływają na nasze zdrowie. Gdy codzienne rytmy 
zostają zaburzone na dzień lub dwa, te zegary nie są w stanie 
wysyłać genom prawidłowych informacji, przez co ciało i umysł 
nie funkcjonują dobrze. Jeśli trwa to dłużej narażamy swój 
organizm na wiele najrozmaitszych infekcji i dolegliwości – od 
bezsenności poprzez cukrzycę, otyłość, demencję – aż do raka. 
Rytmy okołodobowe optymalizują nasze funkcje biologiczne. 
Każda funkcja organizmu odbywa się w określonym czasie, 
ponieważ ciało nie może spełnić wszystkich swoich potrzeb 
naraz. Kiedy zmieniamy rytm jedzenia, spania czy treningu, 
organizm musi całą swoją energię skupić na dodatkowej pra-
cy. Dobra wiadomość jest taka, że łatwo zgrać się z naszym 
rytmem na nowo, a jeśli uda nam się odzyskać kontrolę nad 
rytmem okołodobowym, odzyskamy też zdrowie.

Tekst: Iza Farenholc
Rysunek: Aleksandra Glinka

Zdrowiej i chudnij
zgodnie ze swoim 
rytmem okołodobowym

SEN TO PODSTAWA
Jeszcze całkiem niedawno krótki sen był wyzwaniem dla tych, 
którzy światu i sobie udowadniali, że w ten sposób funkcjonuje 
się bardziej produktywnie. Dzisiaj wiadomo, że sen to podsta-
wa zdrowia i do normalnego funkcjonowania potrzebujemy 
go 7-8 godzin. Dodatkowo, zbyt duża ilość (10-11 godzin) 
snu może także przynosić szkodliwe skutki i przyczynić się 
do krótszego życia. Satchin Panda właśnie od snu rozpoczy-
na cykl naprawczy naszego rytmu okołodobowego. Dlacze-
go właśnie sen powinniśmy wzmocnić ? Bo nie jest zjawiskiem 
biernym: ludzkie ciało przygotowuje się do nowego dnia już 
w poprzedzającą go noc, a sen nie jest końcem, tylko począt-
kiem naszego biologicznego dnia. To, co dzieje się z naszym 
organizmem, ma fundamentalne znaczenie dla naszego samo-
poczucia następnego dnia. Jeśli więc jesteśmy zdrowi i sen 
trwał tyle, ile powinien – budzimy się wypoczęci. Kiedy śpimy 
zwiększa się produkcja hormonu wzrostu, następuje rege-
neracja mózgu i całego organizmu. To, czy jesteś sową czy 
skowronkiem, może zmieniać się z wiekiem, ale jesteśmy tak 
zaprogramowani, żeby spać 9 godzin w wieku dziecięcym i 7 
w dorosłym i bardzo rzadko przyczyną problemów ze snem 
jest mutacja genetyczna – jeśli rzeczywiście istnieje, zdrowe 
nawyki mogą zneutralizować jego działanie. Kiepski sen pro-
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wadzi do kiepskiej wydajności, dlatego musimy zapanować 
nad wieczornym odpoczynkiem, co przede wszystkim ozna-
cza unikanie bodźców, które go obniżają lub zakłócają. Jak 
to zrobić? Oto kilka rad autora:

1. Jeśli chcesz wcześnie położyć się do łóżka, powinieneś także 
wcześniej wstać.
2. Aktywność fizyczna, szczególnie na świeżym powietrzu, 
zwiększa skłonność do snu.
3. Mniejsza dawka kofeiny po południu, poprawia zasypianie.
4. Przebywanie w  jasnym świetle ogranicza produkcję 
melatoniny.
5. Zbyt dużo jedzenia utrzymuje wewnętrzną temperaturę 
ciała na zbyt wysokim poziomie.
6. Zamartwianie się przed snem podnosi poziom hormo-
nu stresu – kortyzolu. 
7. Ważne jest codzienne wstawanie o  tej samej porze – je-
śli w  weekendy śpisz o  dwie godziny dłużej, oznacza to, że 
organizm odbiera swój dług – czyli w  ciągu tygodnia nie 
przesypiasz zalecanej dawki codziennego snu. Dług senny 
to różnica pomiędzy zalecaną długością snu a czasem, kiedy 
rzeczywiście śpisz. 

CHUDNIJ BEZ DIETY, CZYLI JAK DZIAŁA 
OKNO ŻYWIENIOWE
Późne jedzenie rujnuje nie tylko metabolizm, ale i sen, ponie-
waż uniemożliwia nam zapadnięcie w głęboką fazę snu. Bada-
nia wykazały, że stosowanie okna żywieniowego (spożywanie 
posiłków w ciągu 8-10 godzin TRE – time restriction eating) 
poprawia jakość snu poprzez podniesienie progu pobudzenia. 
Picie alkoholu przed snem jest równie szkodliwe, ponieważ 

powoduje odwodnienie, a kac jest reakcją mózgu na zbyt małą 
ilość otrzymanego płynu – lepiej wypić drinka przed jedzeniem 
lub w jego trakcie, 2-4 godziny przed snem. Wielu uczestni-
czących w badaniu pozbyło się dodatkowych kilogramów, 
ograniczając liczbę godzin, w ramach których spożywali po-
siłki. Wnioski? Skrócone okno żywieniowe pozostawia ukła-
dowi trawiennemu wystarczająco dużo czasu na prawidłowe 
funkcjonowanie, które nie jest zakłócane kolejnymi posiłkami. 
W tym czasie następuje odnowa organizmu, rozwijają się zdro-
we bakterie jelitowe. Metoda TRE to nie liczenie kalorii, ale 
nauczenie się większej dyscypliny przy planowaniu posiłków – 
uczestnicy badania, zmniejszając swoje okno żywieniowe (nie 
zmieniając zawartości i kaloryczności posiłków), chudli prze-
ciętnie 4% w przeciągu czterech miesięcy. Ta metoda spraw-
dza się także na poziomie komórkowym – komórki wytwarzają 
więcej antyoksydantów, rzadziej dochodzi więc do uszkodzeń 
czyli stanów zapalnych, przez co nasze ciało funkcjonuje lepiej. 

TRENING A RYTM OKOŁODOBOWY
Dobre zdrowie to codzienna dawka ruchu, która jest tak 
samo istotna jak sen i odżywianie, i jest to jedno z najlep-
szych lekarstw. O zaletach codziennej aktywności nie trze-
ba nikogo przekonywać – nie tylko poprawia masę i siłę mięśni, 
przemianę materii, funkcjonowanie przewodu pokarmowe-
go i pojemność płuc i usprawnia pracę mózgu. Tygodniowo po-
trzebujemy 75 minut intensywnego wysiłku fizycznego lub 150 
minut umiarkowanego czyli 30 minut dziennie przez 5 dni. 
Najlepsza pora na trening to poranek i popołudnie, jednak za-
lety treningu są tak duże, że nawet późne bieganie przyniesie 
korzyści. Codzienny wysiłek powinien wejść na stałe w harmo-
nogram dnia, by stał się nawykiem. •

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.

Seksuologia  Onkologia  Profilaktyka  Promocja  Zdrowia 

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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Tekst i zdjęcia: Renata Greń
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szarego pakunkowego papieru o wymiarach odpowiadających 
wymiarowi ściany rozłożyłam moje przedmioty. Długo i staran-
nie układałam, przekładałam, ustawiałam, przesuwałam, aż 
znalazłam właściwy układ przedmiotów. Ołówkiem odrysowa-
łam ich kontury i zaznaczyłam, w których miejscach znajdują 
się dziurki na gwoździe i wkręty. Następnie za pomocą taśmy 
malarskiej przykleiłam do ściany płachtę papieru. Dzię-
ki temu zabiegowi dokładnie wiedziałam, gdzie mam przybić 
gwoździe na obrazki i gdzie wywiercić dziurki na wkręty do za-
mocowania wieszaka. Wystarczyło tylko zdjąć papier i zabrać 
się do wieszania ozdób na ścianie. 
W tym samym stylu stworzyłam jeszcze pepitkowe zegary. 
Wykorzystałam do tego folię samoprzylepną. Te zegary są 
prawdziwą ozdobą mojej ściany. 
I tak „Królowa Pepitka” zamieszkała w moim domu. Zaproście 
ją także do swojego i bawcie się nią tak jak ja. Bo to są drobne 
radości życia. •

Od najdawniejszych czasów ludzie dążyli do posiada-
nia dachu nad głową. Miał ich chronić przed dzikimi zwierzęta-
mi i zmianami pogody. Miał dawać poczucie bezpieczeństwa, 
spokój i wytchnienie. Na swoje schronienie wybierali pieczary, 
budowali szałasy, lepianki, domy z drewna i kamienia, domy 
z betonu, szkła i stali. Wraz z potrzebą posiadania domu poja-
wiła się potrzeba jego upiększenia. Każde z tych miejsc, nieza-
leżnie od tego, gdzie się znajdowało, starali się przyozdobić, 
nadać mu indywidualny charakter. Dlatego na ścianach ryso-
wali i malowali, robili ozdoby z kwiatów i gałęzi, z piór i skór 
zwierzęcych. 
Dziś my robimy to samo.
Częstym, niezwykle modnym i rozpoznawalnym motywem jest 
PEPITKA – fantazyjna, lekko przekrzywiona czarno-biała krat-
ka, zwana KURZĄ STOPKĄ lub PSIM ZĘBEM. Jej korzenie 
sięgają III wieku n.e. Wersja pepitki, którą znamy obecnie, po-
jawiła się na terenach XVI-wiecznej Szkocji w gospodarstwach 
wiejskich i na ubraniach ubogiej społeczności. Z czasem 
zyskiwała uznanie wyższych warstw społecznych, a następnie 
oczarowała arystokrację. Prawdziwy rozkwit popularności pe-
pitki przypadł na lata 20. XX wieku i trwał do lat 50. tegoż. 
To Coco Chanel sprawiła, że wzór ten stał się synonimem 
elegancji i dobrego smaku. Współcześnie pepitka już na stałe 
zagościła na naszych swetrach, marynarkach, płaszczach i in-
nych częściach garderoby. Ozdobiła nawet opakowania per-
fum. Jest tak popularna, że nikogo nie powinien zdziwić fakt  
wykorzystania jej do ozdabiania naszych mieszkań. Możemy 
zobaczyć ją na poduszkach i pledach, tapetach i dywanach, 
fotelach i kanapach. Jest symbolem luksusu i elegancji. Wzór 
ten ma wiele odsłon i odgrywa istotną rolę we współczesnym 
designie. 
I ja postanowiłam oddać jej część swojego mieszkania. 
Stworzyłam prawdziwą czarno–białą „pepitkową” ścianę. 
Wykorzystałam do tego projektu rysunki Andrzeja Mleczki, 
które oprawiłam w ramki. Jako passe-partout wykorzystałam 
tkaninę – oczywiście z motywem pepitki. Przygotowałam jesz-
cze wieszak-wycinankę (nie trudno zgadnąć z jakim motywem) 
i zegary.
Tkaninę w pepitkę dokładnie wyprasowałam. Ramkę 
na rysunki rozebrałam na części i umieściłam moje pepit-
kowe passe-partout. Na środku tkaniny ułożyłam rysunek. 
Delikatnie, aby nie ubrudzić szkła, złożyłam ramę. Na płachcie 

DOM– 
bezpieczna 
przystań



Tekst i zdjęcia: Diana Pieniążek

1. Kiedy mamy już potrzebne materiały, odrysowuje-
my nasz wykrój na tkaninie. Tkaninę składamy prawą stroną 
do prawej i odrysowujemy pąk oraz liść; dodatkowo wycinamy 
prostokąt o wymiarach 45x5 cm — będzie to nasza łodyga. 
(zdj. 3)

2. Szyjemy liść i pąk, zostawiając wonne miejsce zazna-
czone przerywaną linią na wykroju. Prostokąt na łodygę skła-
damy wzdłuż prawą stroną do prawej i przeszywamy z dwóch 
stron, zostawiając tylko jeden krótszy koniec wolny. (zdj. 4 )

3. Przewracamy wszystko na prawą stronę, do tune-
lu na łodygę wkładamy patyczek i go zaszywamy. (zdj. 5 )

4. Brzeg pąka wywijamy do środka i przeszywamy ście-
giem fastrygowym. Dzięki temu, po ściągnięciu nitki, tulipan 
ładnie zmarszczy się nam na łodydze. (zdj. 6)

5. Napełniamy pąk wypełnieniem do zabawek. (zdj. 7)

Nadchodzi wiosna. A z czym wszystkim kojarzy 
się ta pora roku? Oczywiście z przyrodą budzącą 
się do życia. Pierwsze kwiaty wystawiające pąki do 
słońca, o tak! Jeśli także chcecie poczuć u siebie 
w domu trochę wiosny, ale uwaga wiosny, która za 
chwilę nie zwiędnie, a będzie cieszyć wasze oczy 
dłużej, zapraszam do wykonania razem ze mną bu-
kietu tulipanów.

POTRZEBNE MATERIAŁY (ZDJ. 1)
• Zielona tkanina na liść i łodygę
• Tkanina na pąk tulipana, w wymarzonym kolorze
• Drewniany patyczek
• Wypełnienie do zabawek
• Nici, igła, nożyczki, ewentualnie maszyna do szycia
• Wykrój (zdj. 2) 1

2
5

6

Tulipany z materiału

3

4

7

12

13
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5

6

4
6. Końcówki liścia przechylamy do środka i prze-
szywamy go dookoła. (zdj. 8)

7. Składamy liść na pół i przeszywamy ok. 1,5 cm 
od jego brzegu na długości 10 cm. Powstanie wtedy 
tunel w środku liścia. (zdj. 9)

8. Łodygę wkładamy w tunel w liściu. (zdj. 10)

9. Pąk tulipana nakładamy na łodygę do same-
go końca i zaciskamy nitkę. (zdj. 11) 

10. Przyszywamy pąk do łodygi i gotowe. (zdj. 12)

7 8
9

10

1112

13

BRAWO! UDAŁO CI SIĘ ZROBIĆ TULIPANA,  
TERAZ MOŻESZ ZROBIĆ ICH CAŁY BUKIET  
I CIESZYĆ SIĘ WIOSNĄ KAŻDEGO DNIA. 
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Rozmawia: Iza Farenholc

Gdzie znaleźć szczęście?
Wywiad z Helen Russel

Iza Farenholc: Piszesz w  swojej książce Atlas szczęścia: 
„Optymizm nie jest błahostką – to konieczność”. Całko-
wicie się z tobą zgadzam. Jak kobieta, która szuka szczę-
ścia na całym świecie, zdefiniowałaby je?
Helen Russel: Przede wszystkim powiedziałabym, że szczęście 
to odpowiednia ilość czasu i wolności, żeby pozwolić sobie 
na dążenie do kariery, pasji, których się pragnie, posiadanie 
rodziny, poczucie, że ma się wszystkiego w odpowiedniej ilo-
ści. Także bezpieczeństwo finansowe i możliwość robienia te-
go, co się kocha, znalezienie swojego hobby. 
IF: Osiągnięcie tego nie jest proste…
HR: No tak, ale powinniśmy zdać sobie sprawę, że aby to osią-
gnąć, musimy być aktywni, dążyć do celu. Smutne i złe rzeczy 
zdarzają się każdemu, ale zdawanie sobie sprawy z tego, 
co czyni nas szczęśliwymi, jest kluczowe.
IF: Żeby cieszyć się szczęściem, trzeba wiedzieć, 
co to smutek. 
HR: Tak, bezwzględnie. Brazylijczycy i Portugalczycy mają sło-
wo określające nostalgię – saudade. To szczęśliwe wspomnie-
nie, które jednocześnie sprawia ból. To zdawanie sobie sprawy 
z tego, że nawet najszczęśliwsze chwile mogą być związane ze 
smutkiem i melancholią. To szczególnie ważne w dzisiejszym 
czasach, kiedy wszyscy się uśmiechają i mówią, że jest ok. 
IF: A który z tych sposobów na szczęście najbardziej tobie 
odpowiada?
HR: Zdecydowanie japońskie wabu-sabi. To światopogląd 
oparty na akceptacji przemijania i niedoskonałości, docenianie 
rzeczy, jakie są, porzucenie wszelkich ideałów estetycznych, 
które wymagają perfekcji. To odnajdywanie piękna w tym, 
co niedoskonałe. Kiedy zajmowałam się moimi bliźniaka-
mi i jednocześnie musiałam zajmować się książką, doceniłam 
prostotę i sens tej drogi. Nie odpowiada mi bieg za młodością, 
za ciągle nowymi bodźcami – z wiekiem coraz bardziej doce-
niam tradycję i mądrość przekazywaną przez starszych. Życie 
i tak nas dopada – mam blizny na ciele, trudne momenty i tak, 
jak mówiłyśmy to brazylijskie saudade jest absolutną koniecz-
nością, bo nasza codzienność nie zawsze jest perfekcyjna i wy-
polerowana. Liczy się prawda i mówienie „taka, taki właśnie 
jestem”.
IF: Leonard Cohen napisał kiedyś – „we wszystkim jest 
pęknięcie, ale to właśnie przez nie dostaje się światło”.
HR: Tak, właśnie. 

IF: Jak to się stało, że zagoniona Brytyjka stała się szczę-
śliwą Dunką? „Żaden kraj nie jest idealny, każdy ma swoje 
wady – piszesz. 
HR: W swojej książce rzeczywiście wychwalam najlepsze cechy 
państw i ich mieszkańców, bo uważam że do tego powinniśmy 
dążyć – do wyszukiwania pozytywnych wiadomości, dobrych 
rzeczy, a nie skupiać się na wiadomościach, które powodują 
smutek i depresję.
IF: Ale jednak przeniosłaś się do kraju, uważanego za naj-
szczęśliwszy (ostatnio Dania spadła w rankingach na dru-
gie miejsce, w 2020 prowadzi Finlandia). 
HR: Dunką jeszcze nie jestem – obawiam się, że mój duń-
ski jest niewystarczający (śmiech). Żyliśmy w zatłoczonym 
Londynie, kiedy mój mąż dostał propozycję pracy w Lego. 
Prawdę mówiąc, mieliśmy już dosyć Londynu, mieszkaliśmy 
tam 12 lat i ta propozycja spadła jak z nieba. Kiedy się przepro-
wadziliśmy, zrozumiałam dlaczego Dania jest najszczęśliwszym 
krajem na świecie. Później urodziłam bliźniaki i okazało się, że 
to także kraj, w którym świetnie wychowuje się dzieci. Poza tym 
mówiło się o brexicie, który jest kompletnie wbrew naszym 
przekonaniom.
IF: To było przed, czy po tym, kiedy o hygge zrobiło się 
głośno?
HR: Kiedy zaczęłam pisać o tym stylu życia jakiś czas temu, 
nie mówiło się o tym, nie pisało. Dopiero seria moich arty-
kułów ruszyła lawinę i teraz już wszystko jest hygge… nawet 
świece w supermarkecie. Ludzie nie rozumieją, że chodzi tutaj 
bardziej o bycie razem niż kupowanie rzeczy. 
IF: Jak zbierałaś materiały do książki? Rozumiem, że wy-
brałaś się w podróż dookoła świata?
HR: Nie do końca, niestety. Informacje zbierałam w różny 
sposób: podróżowałam, czytałam, spotykałam się z ludźmi. 
W Danii, w środowisku, w którym się obracaliśmy, mogłam 
porozmawiać z przedstawicielami wielu krajów, bo jak wia-
domo, w Lego pracują ludzie z całego świata – i oczywiście 
przyjaźnią się i spotykają także po pracy. Więc korzystałam 
z tego. W Londynie nigdy nie byłabym w stanie tego zrobić, 
mimo że żyją tam ludzie z wielu zakątków świata. Duże mia-
sto rządzi się swoimi prawami, a ludzie żyją w jakimś sensie 
w bańce mydlanej. Nie chciałam, żeby moja książka była rodza-
jem Wikipedii, tylko opowieścią opartą na ludzkich historiach. 
Czyli jest to mieszanka podróży i wielu godzin spędzonych ze 
znajomymi i znajomymi znajomych. Wiele wypitych wspólnie 
filiżanek kawy i herbaty… •

KSIĄŻKA
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Prima Aprilis – tego dnia żartujemy w wielu krajach świata. 
Żartujący łatwiej nawiązują kontakty z innymi, są postrze-
gani jako bardziej pewni siebie, inteligentniejsi i atrakcyjni. 
Żartowanie pomaga rozładować stres, zwiększyć odpor-
ność, a nawet pomóc oswoić panikę związaną z epidemią 
tzw. koronawirusa. Żartujmy więc nie tylko 1 kwietnia. 
„Dzięki łagodnej zimie rolnicy z południowej Szwajcarii cieszą 
się z obfitych zbiorów spaghetti” – taką informację poda-
ła brytyjska telewizja BBC 1 kwietnia 1957 roku w programie 
informacyjnym „Panorama”. W reportażu pokazano nawet 
rolników z uśmiechem zdejmujących z drzew wyhodowany 
makaron. To oczywiście primaaprilisowy żart, ale uwierzy-
ło w niego sporo telewidzów – może to za sprawą prowadzą-
cego program dziennikarza Richarda Dimbleby’ego, który 
był prawdziwym autorytetem (przynajmniej do czasu owego  
żartu). Po emisji w redakcji urywały się telefony – widzo-
wie chcieli się dowiedzieć, gdzie można zakupić sadzon-
ki drzew makaronowych (sic!). 
Żarty w mediach to już tradycja, prace nad wydaniami  
z 1 kwietnia nieraz trwają długie godziny – trwa rywalizacja, 
komu tym razem lepiej uda nabrać się widzów lub czytelni-
ków. Szwedzka gazeta „Goteborgs Posten” w latach 50. XX 
wieku zasłynęła dowcipem, że jedna z wysp na Bałtyku – 
Olandia – „oderwała się od dna morskiego” i płynie w stronę 
szwedzkiego wybrzeża. W Polsce oderwać z kolei miała się 
od Warszawy dzielnica Praga – by stać się wolnym miastem, 
wafelek Prince Polo, miał zmienić nazwę na bardziej swoj-
sko brzmiącego „Polskiego Księcia”, a metro miało zatru- 
dnić – na wzór metra tokijskiego – upychaczy, którzy pomaga-
liby upychać w wagonach pasażerów. 

RYBA Z CZEKOLADY I PIEROGI Z TROCINAMI 
Ale żarty 1 kwietnia mają o wiele dłuższą tradycję. Skąd się 
wzięły? Jedni przypisują ich genezę obchodom rzymskich świąt 
Veneraliów (święta Fortuny Virilis) i Cerealiów (ku czci Ceres), 
kiedy dozwolone były żarty i wygłupy; mężczyźni przebiera-
li się wtedy w damskie okrycia, zakładali peruki, tańczyli na uli-
cach. Inne wytłumaczenie wiąże się ze średniowieczną reformą  
kalendarza. Przed reformą Nowy Rok obchodzono w wie-
lu miejscach od Wielkanocy (przypadającej na przełomie mar-
ca i kwietnia). Świętowano, urządzając zabawy i wręczając sobie 
podarki. Kiedy w 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził 
nowy kalendarz – nazwany od jego imienia gregoriańskim – 
Nowy Rok zaczęto obchodzić 1 stycznia. Niektórzy nie wierzy-

li w zmianę daty i dalej obchodzili go 1 kwietnia – inni w tym 
dniu robili im kawały i nazywali ich „kwietniowymi głupcami”, 
dlatego w Anglii dzień 1 kwietnia nazywa się Aprils Fool. Obyczaj 
robienia sobie wtedy żartów szybko rozprzestrzenił się po Euro- 
pie – w Szkocji znany jest jako „Polowanie na głupca” (Hunt 
the gowk Day), w Rosji „Dzień śmiechu”, a we Francji „Poisson 
d’Avril”, ponieważ tego dnia przyczepiano sobie do pleców ry-
sunek ryby, a do dziś sprzedaje się tego dnia czekoladki w jej 
kształcie. W Polsce tego dnia wysyłano sobie puste listy 
i paczki i zapraszano gości na poczęstunek, na którym serwo-
wano np. pierogi z nadzieniem z trocin. Już w XVII wieku pol-
ski poeta Wacław Potocki pisał: „Prima aprilis albo najpierwszy 
dzień kwietnia. Do rozmaitych żartów moda staroletnia”. 

LABORATORIUM ŚMIECHU 
Żartujemy nie tylko w Prima Aprilis. I dobrze, bo żartujący ła-
twiej nawiązują kontakty z innymi, są postrzegani jako bardziej 
pewni siebie, inteligentniejsi i atrakcyjni. Żartowanie poma-
ga rozładować stres, a nawet zwiększyć odporność.
„Czy mężczyźni i kobiety śmieją się z innego rodzaju dowcipów? 
Czy ludzi z różnych krajów śmieszą te same rzeczy? Czy nasze 
poczucie humoru zmienia się w miarę, jak się starzejemy?” – te 
i inne pytania zadawał sobie psycholog prof. Richard Wiseman 
z Uniwersytetu w Hertfordshire. W 2001 roku zaproponował 
on Brytyjskiemu Towarzystwu Krzewienia Nauki (BASS) 
przeprowadzenie wspólnego projektu nazwanego LaughLab 
(Laboratorium Śmiechu). „Zakładał on uruchomienie strony 
internetowej składającej się z dwóch działów. W jednym 
ludzie wpisywaliby swoje ulubione dowcipy, które trafiałyby 
do naszego archiwum. W drugim mogliby odpowiedzieć 
na kilka podstawowych pytań o sobie (płeć, wiek, narodowość), 
a następnie ocenić kilka żartów losowo wybranych z archiwum. 
Przez rok zebralibyśmy wielką kolekcję dowcipów oraz ocen 
od ludzi z całego świata i na tej podstawie moglibyśmy na-
ukowo określić, co śmieszy różne grupy i które żarty wywołują 
uśmiech na twarzach ludzi z całego świata. LaughLab dostał 
zielone światło” – relacjonuje Wiseman w książce Dziwnologia. 
Odkrywanie wielkich prawd w rzeczach małych. Powodzenie 
projektu przeszło najśmielsze oczekiwania badaczy – wzię-
ło w nim udział kilkaset tysięcy internautów z 70 krajów świata, 
nadesłano i oceniono ponad 40 tys. dowcipów. 
Dość szybko badacze zauważyli, że nie ma żartu, który rozśmie-
szyłby wszystkich – nawet żart, który ostatecznie wygrał kon-
kurs LaughLabu, zdobył sympatię tylko nieco ponad połowy 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

Żartuj, zdrowiej, żyj! 
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głosujących. Jedni z nas preferują czarny humor, innych bawią 
dowcipy oparte na grze słów, jeszcze innych sytuacyjne. To, 
jaki dowcip ma szansę nas rozbawić, zależy też od naszego na-
stroju, okoliczności, towarzystwa, w jakim żartujemy. Badacze 
zauważyli jednak, że najczęściej uznajemy za śmieszne sytu-
acje, które powodują, że możemy poczuć się nieco lepsi niż 
bohater dowcipu; to on, a nie my, wychodzi na głupka (jak ten, 
który „był bardzo dumny, że udało mu się ułożyć puzzle już 
w dwa miesiące, choć na pudełku było napisane Od 5 do 6 
lat”), ślizga się na skórce od banana, itd. Jak tłumaczy Richard 
Wiseman w swojej książce: „Dowcipy te mają jedną wspólną 
cechę – budzą u czytelnika poczucie wyższości”. Żartujemy 
więc z głupich blondynek, policjantów czy słynnego Jasia i je-
go nauczycielki. Często na tej samej zasadzie obiektem drwin 
stają się też inne nacje (w Polsce są to dowcipy o Polaku, 
Rusku i Niemcu, Amerykanie żartują z kolei z Kanadyjczyków) 
lub mieszkańcy innego regionu kraju (w Polsce żartujemy np. 
z mieszkańców Wąchocka, a Norwegowie z południa kra-
ju drwią z tych mieszkających na północy).

POCZUCIE HUMORU W CV 
Poczucie humoru to pożądana cecha, osoby umiejące żartować 
i rozbawić innych są cenione nie tylko jako towarzysze imprez, 
potencjalni partnerzy życiowi, ale także pracownicy. Alison W. 
Brooks z University of Pennsylvania wykazała, że ludzie, którzy 
dowcipkowali np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, byli po-
strzegani jako bardziej pewni siebie, chętniej podejmujący 
ryzyko, bardziej inteligentni. Zdecydowanie częściej jednak 
cecha ta jest pożądana u mężczyzn. „Prowadzone przez rok 
badanie, obejmujące tysiąc dwieście humorystycznych mo-
mentów w codziennych konwersacjach, ujawniło, że 71 procent 
kobiet śmieje się z dowcipów opowiadanych przez mężczyzn, 
ale tylko 39 procent mężczyzn śmieje się z dowcipów kobiet” 

– wylicza prof. Richard Wiseman we wspomnianej wcześniej 
książce. Ponadto mężczyźni żartują częściej niż kobiety. Jed-
nym z wyjaśnień tej zagadki może być kwestia statusu. „Ludzie 
o wysokim statusie społecznym opowiadają generalnie więcej 
dowcipów niż osoby stojące niżej w «porządku dziobania». 
Kobiety miały tradycyjnie niższy status od mężczyzn, stąd 
nauczyły się raczej śmiać z dowcipów, niż je opowiadać” – pre-
cyzuje Richard Wiseman. 

ŻARTEM W KORONAWIRUSA 
Dowcipy pomagają też rozładować napięcie. „Według 
Freuda żart pełni rolę swego rodzaju psychologiczne-
go wentyla bezpieczeństwa, zapobiegającego nadmierne-
mu nagromadzeniu się stłumionego napięcia – innymi słowy 
jest sposobem radzenia sobie ze źródłami lęku. Zwykła czyn-
ność opowiadania dowcipu lub śmiania się z cudzego kawa-
łu mówi nam wiele na temat nieświadomości, dlatego właśnie 
Freud zażartował kiedyś: «Niekiedy cygaro jest tylko cygarem, 
ale żart nigdy nie jest tylko żartem»” – pisze Richard Wiseman. 
Oswajamy w ten sposób temat śmierci, starzenia się czy cho- 
rób – świetnym przykładem jest choćby wysyp memów, 
związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, np. 
zdjęcia ludzi, którzy z braku maseczek ochronnych noszą 
na twarzy biustonosz lub podpaskę, a nawet stary trampek 
(sic!), nowa seria pluszaków Wirusiaki (m.in. SARSik Sebek 

czy Ebolcia Ewcia), ogłoszenia typu „wymienię 200 maseczek 
na kawalerkę w Szczecinie”. Humor, często czarny, pozwa-
la nam radzić sobie z narastającą histerią związaną z chorobą. 
I nie tylko. Bo samo żartowanie i śmianie się z żartów może zna-
cząco wpłynąć na poprawę naszej odporności, a tym samym 
pomóc nam w walce z ewentualną infekcją. Liczne badania wy-
kazały, że śmiech nie tylko obniża stres, zwiększa w organizmie 
stężenie immunoglobuliny A oraz limfocytów T, odpowie-
dzialnych za stan naszej odporności. „W 2005 roku Michael 
Miller i jego koledzy z uniwersytetu w Maryland zbadali za-
leżność między umiejętnością dostrzegania zabawnych stron 
świata a aktywnością nabłonka wyściełającego wnętrze 
naczyń krwionośnych. Wraz z rozrostem układu krwionośne-
go zwiększa się przepływ krwi przez ciało, co zmniejsza m.in. 
ryzyko chorób układu krążenia. Uczestnikom eksperymentu po-
kazywano kilka scen z filmów. Jedne miały wzbudzić w nich 
niepokój (na przykład pierwsze trzydzieści minut Szeregow-
ca Ryana), inne rozśmieszyć (na przykład scena z orgazmem 
w restauracji z Kiedy Harry poznał Sally). Po obejrzeniu stre-
sujących scen przepływ krwi u uczestników spadał o około 35 
procent, natomiast po obejrzeniu humorystycznych fragmen-
tów podnosił się o 22 procent. Na tej podstawie uczeni do-
szli do wniosku, że należy śmiać się co najmniej piętnaście 
minut dziennie” – pisze Richard Wiseman. Po prostu więc 
śmiejmy się! Nie tylko w Prima Aprilis! •

NAJŚMIESZNIEJSZY DOWCIP ŚWIATA 
Dwóch myśliwych wybrało się do lasu na polowanie. W pewnej 
chwili jeden z nich pada na ziemię. Ma szklany wzrok i nie oddycha. 
Drugi myśliwy błyskawicznie wyciąga z kieszeni komórkę i dzwo-
ni na pogotowie. „Mój przyjaciel nie żyje! Co robić?” – wykrzykuje, 
z trudem łapiąc powietrze. Osoba po drugiej stronie mówi: „Proszę 
zachować spokój. Pomożemy panu. Po pierwsze, proszę się upewnić, 
że pana przyjaciel na pewno nie żyje”. Zapada milczenie, następnie 
rozlega się wystrzał. W telefonie odzywa się ponownie głos myśliwe-
go: „No dobrze, a co teraz?”. 
(źródło: R. Wiseman, Dziwnologia. Odkrywanie wielkich prawd w rze-
czach małych, W.A.B, 2010. ) 

KWA, KWA – ŚMIESZNIEJSZE, NIŻ MUU 
Badacze LaughLabu już w początkowym okresie funkcjonowania pro-
jektu otrzymali następujący dowcip: „Dwie krowy stoją na polu. Jed-
na mówi: «Muu». Na to druga: «Właśnie miałam to powiedzieć!»”. 
Postanowili wykorzystać ten żart jako podstawę eksperymentu. Zmo-
dyfikowali go kilka razy, zmieniając zwierzęta i wydawane przez nie 
odgłosy na np. dwie popiskujące myszki, dwa psy szczekające „hau”, 
dwie kaczki kwaczące „kwa”. Następnie sprawdzili, czy oceny śmiesz-
ności poszczególnych wariacji się różnią. Owszem. Oryginalny żart 
z krowami zajął dopiero trzecie miejsce, drugie koty robiące „miau”, 
a na pierwszym miejscu uplasowały się kwaczące kaczki. „Dźwięk 
«k» występuje zarówno w słowie quack [kwa], jak i duck [kaczka]. 
Komicy i humoryści od dawna uważali go za wyjątkowo śmieszny. 
Idea komizmu ukrytego w głosce «k» trafiła nawet do popkultury. 
Dlaczego dźwięk «k» miałby wywoływać w nas aż tak wielkie rozba-
wienie?” – zastanawia się Richard Wiseman. – „Powodem może być 
zjawisko psychologiczne, zwane mimicznym sprzężeniem zwrotnym. 
Ludzie uśmiechają się, kiedy są szczęśliwi, ale prawidłowość ta funk-
cjonuje również w odwrotną stronę – ludzie czują się szczęśliwi, kiedy 
tylko się uśmiechają. A tak się składa, że twarz układa się w uśmiech 
w wyniku wypowiedzenia na głos słowa zawierającego głoskę «k» 
(na przykład duck, quack, kwa)”.

CZEMU DOBRY ŻART JEST „TYNFA” WART?
Fraza ta wiąże się z postacią Andrzeja Tymfa, zarządcy mennic koron-
nych za panowania króla Jana Kazimierza. Skarb państwa (m.in. w wy-
niku potopu szwedzkiego) borykał się z trudnościami finansowymi, 
więc król zdecydował się na bicie własnej monety. Tymf wymyślił, by 
jej wartość nominalna, 30 groszy, różniła się od wartości rzeczywistej 
(użytego srebra) o połowę. Nowa moneta szybko stała się obiektem 
żartów i złośliwości, podobnie, jak jej pomysłodawca, od które-
go nazwiska zaczęto nazywać ją tymfem, z czasem przekształconym 
na „tynf”. 
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Któż nie zna Cher, czyli Cherilyn Sarkisian amerykańskiej pio- 
senkarki i aktorki, która przez ostatnie 50 lat 
nosiła wszystkie możliwe rodzaje peruk – od blond 
do ciemnych, od kręconych do zupełnie prostych, od krót-
kich do niebotycznie długich. A  Dolly Parton czy Raquel 
Welch? To właśnie te osoby spopularyzowały na wielką 
światową skalę noszenie peruk i sprawiły, że zaczęto myśleć 
o nich nie tylko jako o dodatku związanym z chorobą, 
obowiązkowej „protezie medycznej”, używanej 
przez osoby, które utraciły włosy na skutek zabiegów medycznych, 
a zwłaszcza przez pacjentów onkologicznych poddawanych 
chemoterapii czy przez osoby cierpiące na łysienie 
plackowate...
Obecnie peruki zaczynają być popularne wśród osób, które 
traktują je jako element stroju i zakładają, jeśli nie na co dzień, 
to przynajmniej okazjonalnie. Skąd ta popularność peruk? 
Z uwagi na łatwość dbania o nie i układania w dowolny sposób, 
nawet gdy nie ma na to wystarczająco dużo czasu, a przecież 
współcześnie permanentnie jesteśmy w niedoczasie.

A więc pobudki do zakupu peruki mogą być różne. Czasem 
perukę kupuje (i z tą motywacją spotykamy się najczęściej) 
osoba, która straciła częściowo lub całkowicie włosy 
z powodu terapii onkologicznej bądź choroby dermatolo- 
gicznej. W takiej sytuacji peruka będzie odgrywać nie tyle 
rolę estetyczną, co wręcz leczniczą, gdyż w procesie zdrow-
ienia ogromnie ważne jest nasze samopoczucie. Gdy widzimy 
w lustrze kobietę lub mężczyznę w wymarzonej fryzurze, nasze 
siły witalne mobilizują się jeszcze bardziej, a kąciki ust unoszą 
do góry. Tylko że peruki też są super, gdy jesteśmy zdrowi! 
Jeśli zależy nam na nienagannym wyglądzie, a jednocześnie nie 
mamy czasu na cotygodniowe wizyty u fryzjera, peruka może 
być wspaniałym rozwiązaniem! Za oceanem nikogo już nie 

dziwią peruki oraz sytuacje, kiedy kobieta pojawia się na party 
w krótko przyciętej fryzurce, a kolejnego dnia na zebra-
niu czy wernisażu jest we włosach półdługich falowanych 
i w zupełnie innym kolorze. Otwórzmy się na takie metamor-
fozy i przełammy tabu peruki jako protezy medycznej bądź 
tylko ozdoby karnawałowej.

„Świat fashion kocha peruki i to już od starożytności. Ten 
modowy wynalazek upiększa, jest źródłem nieskończonych 
inspiracji i metamorfoz. Od paru sezonów utrzymuje się 
w niezmiennych trendach, a producenci udoskonalają 
go z sezonu na sezon, wzajemnie się prześcigając. Po pierwsze 
wygoda, po drugie moda! Zamiast tracić czas na wielo-
godzinne wizyty u fryzjera, warto sięgać po różnego rodza-
ju peruki. Dzięki nim oszczędzamy nie tylko czas i pieniądze, 
ale sprawiamy, że nasza stylizacja jest 
kompletna i bardzo często zaskakująca. War-
to eksperymentować i czasem zaszaleć 
– zmienić długość oraz kolor włosów, 
stać się zwierzęciem modowym i pokazać 
inną twarz. I to w 5 minut!” – mówi krytyk 
ubioru, stylistka Magdalena Makarewicz, 
twórczyni marki JAŚMIN, ubierająca przez lata 
Edytę Górniak czy Paulinę Młynarską. 

„Tak, tak, tak! Peruki wracają do łask! Nie 
tylko zabawne, karnawałowe, ale także takie, 
które można nosić codziennie, chcąc odmienić swój wizerunek 
i podkreślić stylizację. Lata 60. i 70. XX wieku to «perukowy 
szał» i kobiety chętnie z nich korzystały. Teraz nastąpił ich wiel-
ki come back. Dla modelek to norma i codzienność, natomiast 
nam – niepotrzebnie – kojarzą się z chorobami. Peruki mogą 
nosić wszystkie panie czy panowie, a wtedy staną się normą. 

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Peruka 
bez piętna choroby 
czy przymusu
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Wielbicielką i zapaloną użytkowniczką peruk była znana pisar-
ka, autorka kryminałów, Joanna Chmielewska. W jednym 
z wywiadów powiedziała: „Kiedyś w Stuttgarcie, gdzie byłam 
z przyjaciółką i jej kuzynką, poszłyśmy kupować peruki. 
Wyglądałyśmy rozmaicie. Natomiast jedna z nas, kuzynka mo- 
jej przyjaciółki, nie wiem, chyba nie powinnam 
mówić tego publicznie, musiała być zupełnie głupia, 
bo nosiła fryzurę «na topielicę» – wyglądała jak wyleniała Go-
plana. Aż tu włożyła moją perukę i okazało się, że to pięk-
na dziewczyna. A cóż za urocza twarz się jej zrobiła natychmiast! 
(…) Peruka to genialny wynalazek. Nie trzeba iść do fryzjera, 
siedzieć tam parę godzin, tylko się ją nasadza na głowę 
i po krzyku”.
Dzisiejsze peruki, szczególnie te z atestem, są przewiewne 
i hipoalergiczne. Dzięki temu nie ma ryzyka, że skóra głowy 

będzie się pocić bądź ubrana w perukę 
osoba dostanie uczulenia. Do produk-
tów najbardziej luksusowych należą 
oczywiście peruki naturalne, tkane 
ręcznie, których produkcja trwa nawet 
miesiąc. Perełki wśród peruk, to te 
z naturalnego, słowiańskiego włosa. 
Zarówno peruka naturalna, jak i syn-
tetyczna może być częścią naszej styl-
izacji, czymś, co jest stałym elementem 
w naszej garderobie, co funkcjonuje 
bez piętna choroby i przymusu. •

Obecnie są tak wspaniałe technologie, że peruki wyglądają 
bardzo naturalnie. Każda z nas chętnie stanie się długowłosą 
blondynką, atrakcyjną brunetką z burzą loków lub afro. A może 
rudą kocicą z grzywką?
Peruki to fantastyczny pomysł na zabawę z własnym wi- 
zerunkiem! Zachęcam wszystkie panie i niektórych panów!” 
– nawołuje Wiganna Papina, znana stylistka i kostiumograf 
ubierająca m.in. Grażynę Torbicką czy Alicję Resich-Modlińską.

Łukasz Opaliński pisarz polityczny i teoretyk literatury 
w XVII wieku mawiał: „Niejednego dziś widziałeś starcem, 
jutro ujrzysz młodzieńcem, gdy włoży perukę i ogoli się”. 
A już w początkach XVI stulecia mężczyźni powszechnie nosi-
li średniej długości, równo przystrzyżone peruki z żółtego lub 
białego jedwabiu, „skręcone obyczajem niewiast w sploty” 
przy pomocy kurzych białek. Książę Johann von Sachsen 
pisał w 1518 roku: „Pragnieniem naszym jest zamówienie 
w Norymberdze tak pięknie wykonanych włosów, aby podczas 
noszenia nie rzucało się w oczy, że nie są one prawdziwe”.

Większość z nas nie wie, że w grudniu 1637 roku powstał 
w Paryżu pierwszy duży zakład balwiersko-perukarski. 
A dla Rzeczypospolitej w tym okresie głównym ośrodkiem, 
gdzie kupowano, ale i odświeżano peruki, był Gdańsk. 
Pod koniec życia niewielkie peruczki nosił sam król Zyg- 
munt III Waza. Zaś jego najstarszy syn okazjonalnie 
wykorzystywał sztuczne włosy jeszcze przed wyjazdem do Eu-
ropy Zachodniej w 1624 roku, a od czasu powrotu niemal się 
z nimi nie rozstawał. Postawę tą narzucała miłość do francuskiej 
mody. Łukasz Gołębiowski pisał: „Za panowania Władysława IV 
naprzód w Warszawie zaczęły być modne peruki; powiększały 
się one mnóstwem loków corocznie”.
Od około 1640 roku perukarze znad Sekwany zaczęli przybywać 
na Półwysep Apeniński i w inne zakątki Europy. W drugiej 
połowie XVII wieku istnienie specjalnego „gabinetu peruk” 
w siedzibach monarszych nie budziło już zdziwienia. Symboli- 
czny początek nowej ery zakomunikował oficjalnie Ludwik XIV. 
W 1655 roku za jednym zamachem mianował 48 nadwornych 
perukarzy, a rok później powołał pierwszy paryski cech 
rzemieślników parających się „obróbką” włosów. 

„Bardzo lubię peruki. Jako aktorka chętnie wykorzystuję 
je do budowania postaci. Peruki dają możliwość od-
miany, nie tylko na scenie. Mogą stanowić znakomity 
dodatek do codziennej stylizacji bez konieczności  
zmiany wizerunku na stałe” – mówi aktorka filmowa i teatralna, 
felietonistka Karolina Nowakowska.
Peruki są powszechnie używane w filmie i teatrze, są też 
nieodłącznym elementem do przebierania się za płeć 
przeciwną. Uwielbiają je osoby transseksualne, transwestyci, 
drag queen. 
Można więc powiedzieć, że peruki noszone były prawie od 

zawsze. Starożytni Egipcjanie zakładali je w ce-
lu ochrony swoich nieowłosionych głów przed 

słońcem. Inne starożytne ludy, włączając 
Asyryjczyków, Fenicjan, Greków i Rzymian, 

także używały peruk. Co ciekawe, są one 
wyłącznie zachodnią formą ubioru – na Dalekim 
Wschodzie nie były prawie w ogóle używane, 
z wyjątkiem chińskich i japońskich przedstawień 
teatralnych.

Wiganna Papina w perukach

Temat peruk poruszony jest w książce dla  
dzieci „Trudne Tematy: Inność i różnorodność”
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Utrata włosów jest problemem, z którym boryka się  
coraz więcej kobiet. Kobiety leczące się onkologicznie 
muszą uporać się z wypadaniem włosów, będącym 
skutkiem ubocznym chemioterapii. Coraz częściej 
występującym problemem jest także łysienie plackowate. 
Bez względu na przyczynę, proces wypadania włosów 
jest bardzo trudny dla każdej kobiety pod względem 
emocjonalnym – towarzyszy mu strach, niepewność, 
zostaje również zachwiane poczucie kobiecości. 

Peruka potraktowana jako element terapii pozwoli na 
komfortowe przejście przez chorobę. Dzięki peruce nie 
dopuścisz do pytań o sprawy związane z Twoim zdrowiem, 
unikniesz niewygodnych tematów, nikt oprócz Twoich bliskich 
nie zorientuje się, że coś złego dzieje się w Twoim życiu.  

Jako producent peruk od wielu lat staramy się  
odczarować temat peruk w chorobie. Oferujemy 
peruki naturalne oraz syntetyczne wykonane ze 
specjalistycznego włókna, które doskonale imituje włos. 
Są to produkty dopuszczone do obrotu przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.  Szeroki wybór fasonów oraz 
kolorów pozwoli każdej z Pań znaleźć coś odpowiedniego 
dla siebie. W peruce będziesz wyglądać naturalnie i czuć 
się komfortowo i pewnie, gdy do jej pielęgnacji użyjesz 
kosmetyków dedykowanych danej marce.
 
Nasze peruki są projektowane z myślą o dobrym 
samopoczuciu i estetycznym wyglądzie kobiet,  
które zmagają się z utratą włosów.  

/NAHSp

tel. 32 270 70 12

www.nah.com.pl

@nahperuki



Tekst i wywiad: Bianca-Beata Kotoro

Ukochaj 
Siebie – 
TU i TERAZ!

Liczba zachorowań kobiet na raka piersi jest zatrważająca! Może to spotkać każdą – panią profesor, jej 
studentkę, piękną modelkę, twardą policjantkę, kochającą matkę, ulubioną ciocię czy najmilszą babcię. 
Wiemy, że w codziennym życiu da się to ukryć, po leczeniu można funkcjonować prawie (lub nawet 
lepiej) niż przed. Ale czy to oznacza, że powinnyśmy się ograniczać, robić tylko to, co należy, unikać 
rozrywki? A gdzie w tym wszystkim miejsce na udane życie i dobrą zabawę? Czy jeśli moja głowa jest 
łysa lub jest na niej rzadki baranek, to nie mogę się bawić? Czy piękne włosy są już nie dla mnie? Kiedy  
jest ten odpowiedni czas, żeby zrzucić z siebie codzienność, przybrać nowy wizerunek i móc zaszaleć? 
My mówimy: TU I TERAZ!

Czyli rak piersi NIE może 
powstrzymać NAS przed 
korzystaniem z życia! 

Tekst: Agnieszka Łodzińska

Zdjęcia: 
Marcin Jamkowski www.adventurepictures.eu 
Marzena Hmielewicz www.adventurepictures.eu
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Nikt nie jest identyczny, każdy inaczej przecież odczuwa. Ina-
czej chorujemy i inaczej zdrowiejemy. ONE – kiedy usłyszały tę 
najgorszą wiadomość, ich reakcje były odmienne. Czy potrafiły 
w spokoju przyjąć taką informację i nie obwiniać za to świata, 
losu, karmy, Boga? Zależy. Zależy to zawsze od indywidual-
nych naszych postaw, osobowości czy charakteru, od rodzi-
ny, przyjaciół. Jeśli chodzi o nasze Bohaterki, każda na swój 
sposób przeżywała to, co usłyszała. Jedne w małym gronie, 
inne z całym światem. Niektóre bały się reakcji otoczenia, inne 
straciły wielu „bliskich przyjaciół”, ale też zyskały nowych. Zy-
skały też siebie nawzajem – wszystkie Amazonki, kobiety silne, 
silne wiarą i duchem, że nie zawsze będzie dobrze, ale zawsze 
trzeba próbować. I iść do przodu, pomimo tego lęku, który 
ma prawo się pojawić, ale ma nie paraliżować.
Tylko czy jest na to jeden złoty środek, jedna metoda, żeby jak 
najlepiej przejść cały ten proces? Nie. Coś takiego nie istnieje. 
Wiemy, że czuły się różnie – jedne mniej, inne bardziej zmę-
czone. Fizycznie i psychicznie. Ale żadna z nich nie dała za wy-
graną, chciały się zmierzyć z tym rakiem, który – mogło się 
przez chwilę wydawać – zniszczył im życie, ich stabilny i znany 
świat.

W głowach niektórych zro-
dziło się pytanie: „dlacze-
go ja?”. Inne uważały, że jest 
to następne życiowe zadanie, 
z którym muszą się zmierzyć. 
Jednak wszystkie czuły smutek 
i złość po stracie włosów, roz-
goryczenie, że nie dość, że są 
łyse, to mają jeszcze problemy 
z peruką. Ich pewność siebie 
zmalała – włosy kiedyś odrosną, 
ale co z piersiami? Nie ma już 
atrybutów kobiecości... Jednak 

można wykorzystać inne. Na szczęście pamiętały o tym, że 
kobieta to nie tylko włosy i biust.

„Jednak, kiedy tracimy pierś – jedną, a może nawet dwie 
jednocześnie, kiedy przed nami chemioterapia, radiotera-
pia albo obie, po których wypadną nam włosy, bardzo ważny 
jest wybór dobrej peruki” – mówiły jednym głosem. „I jak 
bardzo byśmy się nie zarzekały – że przecież są takie piękne 
chustki...” To są to tylko chustki, nawet jeśli są piękne. Kobie-
ty, które straciły włosy, mają poczucie jakby straciły połowę 
pewności siebie – jakby wraz z nimi pozbawiono je sił wital-
nych. A kiedy dużą część sił zabiera terapia, świadomość, że 
nie mamy włosów ani  piersi… I czujemy się nieatrakcyjne… 
Zaradźmy temu! Wzmocnijmy się i nabądźmy perukę. Perukę 
dobrej jakości, która będzie pasowała do nas. Do naszej głowy, 
cery, oczu… Do naszego charakteru. Idźmy do dobrego skle-
pu medycznego, takiego jak na przykład  MED4ME, który 
oferuje szeroką gamę dobrej jakości peruk, gdzie czeka na nas 
zawsze fachowiec potrafiący dobrać nam tę odpowiednią, tę 
wyjątkową dla nas.

Takim właśnie specjalistą jest Ireneusz Harbuz – dyrektor 
handlowy gliwickiej firmy NAH sp. z o.o., który ma 12 lat 
doświadczenia w pracy na rynku perukarskim, a 25 lat we 
fryzjerstwie. Jest organizatorem i jurorem w wielu konkursach 
fryzjerskich, m.in. jest komisarzem festiwalu fryzjerskiego Hair 
Fair w Katowicach, managerem polskiej kadry fryzjerów fede-
racji CMC oraz dyrektorem federacji CMC Poland. Osobiście 

Stowarzyszenie Amazonek Warszawa wraz z Fundacją 
STOMAlife wspólnie zorganizowały sesję, w której udział 
wzięły kobiety, które zmierzyły się lub nadal walczą z cho-
robą. Chciały pokazać, że ważne jest dobre samopoczucie 
wewnątrz siebie, że bez względu na okoliczności, można się 
przebrać, można zaszaleć, można czuć się całkowicie inną 
osobą lub jak najbardziej czuć się sobą.

W samym sercu Warszawy, w siedzibie Fundacji STOMAlife  
przy ulicy Chałubińskiego 8, spotkało się 9 Bohaterek sesji, 
przedstawiciele obydwu stowarzyszeń oraz Ireneusz Har-
buz, ekspert od peruk, który zajmuje się tym na co dzień. 
Mistrz doboru najlepszego koloru włosów oraz długości. 
A wszystko to odbyło się przy sklepie medycznym med4me, 
zapewniającym dostęp do świetnej jakości wyrobów medycz-
nych dla amazonek.
Wielogodzinna sesja przyniosła nie tylko wspaniałe fotografie, 
ale również wiarę i pewność, że było to prawdziwe. Atmosferę, 
szczęście i radość towarzyszące temu dniu bardzo trudno opi-
sać słowami. Nikt wtedy nie myślał o chorobie czy o bra-
ku włosów! 

WSPANIAŁE 
BOHATERKI
Każda z tych kobiet – jest 
silną i ważną osobą. Ważną 
dla rodziny, dzieci, wnuków, 
uczniów, kolegów, koleża-
nek, ale przede wszystkim 
każda jest ważna dla samej 
siebie. To kobiety pracujące, 
emerytki, rencistki. Wszystkie 
działają w Amazonkach. Mają 
w stowarzyszeniu różne role 
– jedne pracują biurowo, inne służą radą i pomocą przy tele-
fonie, odwiedzają chore w szpitalu. Są wolontariuszkami. Chcą 
dzielić się wiedzą, pomagać, wspierać, a czasami „tylko być” 
przy tych, które doświadczają tego pierwszy lub kolejny raz.
Te wspólne kilka godzin rozmów było szaleńczo inspirujących. 
Z jednej strony usłyszałyśmy historie, po których serce pę-
ka na pół. Jest jednak ta druga strona, ta, na którą patrzy się 
wielkimi oczami i z szerokim uśmiechem. Słyszymy, że mają te-
raz czas dla siebie, rodziny, inaczej patrzą na życie – doceniają 
te najmniejsze sprawy, cieszą się każdą chwilą. Chcą zwiedzać 
świat, robić remonty, malować, uczyć, być dla rodziny, wspie-
rać chore i edukować. 

Skąd tyle siły w naszych Bohaterkach? Czy od początku miały 
taki power?

Kobiety, które straciły włosy, 
mają poczucie jakby straciły 
połowę pewności siebie – jakby 
wraz z  nimi pozbawiono je sił 

witalnych. A kiedy dużą część sił zabiera terapia, 
świadomość, że nie mamy włosów ani  piersi…  
I czujemy się nieatrakcyjne… 
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okazało się, że są przerzuty do węzłów, a później przeszłam ca-
łościowe systemowe leczenie, czyli chemioterapię, radiotera-
pię, a teraz już czwarty rok mam hormonoterapię. Oczywiście 
doświadczyłam wszystkich, mówiąc w cudzysłowie, obocznych 
przyjemności, jak utrata włosów, ale paradoksalnie cały ten 
okres leczenia wspominam całkiem dobrze. U mnie to leczenie 
szło dobrze.

B-BK: Wspominasz je dobrze, ponieważ płynnie przecho-
dziłaś z etapu do etapu, czy dlatego że organizm dobrze 
je znosił?

MM: I jedno, i drugie – terapia była płynna i mój organizm 
bardzo dobrze ją zniósł. Ale ja bardzo się bałam tego leczenia. 
Wydaje mi się, że najgorszy dzień w tej mojej chorobie nie 
był wtedy, kiedy usłyszałam diagnozę, tylko kiedy już byłam 
po operacji, kiedy miałam pierwsze spotkanie z onkologiem, 
i onkolog, to znaczy pani doktor, która była odpowiedzial-
na za moją chemioterapię, podała mi wszystkie informacje 
dotyczące mojego dalszego leczenia, i tam były opisy działa-
nia tych wszystkich leków, które będę dostawała. Pani doktor 
mi zostawiła wszystkie papiery, żebym wzięła do domu, zapo-
znała się z tym i podpisała zgodę. Pamiętam, że kiedy przeczy-
tałam to wszystko, to właśnie był dla mnie właśnie najgorszy 
moment. Przeraziłam się i pomyślałam sobie: „Boże, to mnie 
zabije, to leczenie”, nie ta choroba, ale to leczenie mnie zabije. 

angażuje się w szkolenia członków klubów i stowarzyszeń ama-
zonek w Polsce – współpracuje z ok. 60 klubami – oraz per-
sonelu medycznego poradni onkologicznych i szpitali. Jest 
autorem programu dla pacjentek onkologicznych „Jestem 
Kobietą – piękna w chorobie”, a także uczestnikiem niezliczo-
nych konferencji poświęconych walce z rakiem. Za działalność 
charytatywną oraz edukacyjną na rzecz pacjentów onkologicz-
nych oraz kobiet po mastektomii był nominowany do tytu-
łu „Osobowość Roku województwa śląskiego”, a wyróżniony 
został specjalnym podziękowaniem przez Federację Amazo-
nek „Za długoletnią pomoc i zaangażowanie w działania ru-
chu Amazonek”. To dzięki niemu dzień na sesji był tak radosny, 
a każda z uczestniczących w sesji osób odkryła – dzięki nowym 
włosom – swoją nową osobowość.

I CO DALEJ?
Choć u jednych leczenie trwa nadal, u innych minęły lata, 
podczas których nie było nawrotu choroby, wszystkie, jednym 
głosem mają do przekazania kobietom jedną, najważniejszą 
wiadomość. Trzeba się badać! Zdrowie jest najważniejsze. 
Czujesz, że coś jest nie tak? Nie chowaj głowy w piasek, nie 
udawaj sama przed sobą, że to złudzenie, że tylko ci się wyda- 
je – idź zrobić badanie. A jeśli lekarz to bagatelizuje? Szukaj in-
nego! Nie daj się spławić! Nie daj się! Nie zapominajmy o tym 
nigdy. Pomożemy innym tylko wtedy, kiedy same będziemy 
mieć siłę i zdrowie.
 
Chcemy zacytować wam wypowiedź, którą słyszymy teraz obie 
w głowie bez przerwy: „Nieważne, że nie będzie cycków, waż-
ne, że ty będziesz” – to słowa męża jednej z naszych wspania-
łych Bohaterek. Chciałybyśmy, aby każda kobieta to usłyszała. 
I ta zdrowa, i chora, przed lub po mastektomii. Zachowajmy 
to hasło głęboko w sercu. I nie bójmy się go wypowiadać. Nie 
tylko przy nowotworze piersi. W każdym momencie, kiedy 
tego potrzebujemy. Bo przecież cycki to tylko cycki, prawda?

Po tych wspaniałych wspólnych doświadczeniach Funda-
cja STOMAlife razem ze stowarzyszeniem Amazonek przystą-
piły do realizacji wspólnego projektu UKOCHAJ SIEBIE. Ma on 
na celu nakłonienie nas – kobiet, byśmy pokochały swoje ciało, 
nie oceniały go, a przede wszystkim odnalazły wewnątrz siebie 
te wartości, które determinują to, co robimy, kim jesteśmy. 
Do współpracy będą też zapraszani fachowcy z różnych dzie-
dzin: dietetyki, psychologii, seksuologii, stylizacji.... Będzie się 
działo! Bądźcie z nami!

W trakcje sesji udało nam się dłużej porozmawiać z Małgorzatą 
Madras, która jest nauczycielką i pracuje cały czas w zawodzie. 
Uczy rosyjskiego oraz polskiego i prowadzi autorską klasę 
z warsztatami teatralnymi, które są jej pasją. Skończyła trzy 
kierunki studiów oraz różne studia podyplomowe. Ukoń-
czyła też reżyserię teatrów dziecięcych i młodzieżowych we 
Wrocławiu przy tamtejszej szkole teatralnej.

B-BK: Małgorzato, zachorowałaś i...? 

Małgorzata Madras: Zachorowałam w 2015 roku. Diagnozę 
postawiono mi na początku września, czyli na począt-
ku roku szkolnego, a moje leczenie trwało rok – do pierwszych 
dni września następnego roku. Działo się tak dlatego, że to był 
nowotwór złośliwy, więc najpierw – w listopadzie – miałam 
operację, potem miałam docięcie węzłów chłonnych, ponieważ 
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i wtedy było manualne badanie, gdzie doktor powiedział, ten, 
który mnie potem operował: „Koło lata zróbmy mammogra-
fię”. Więc poszłam pod koniec wakacji, w piątek, na tę mam-
mografię. Wyniki badania miałam odebrać u lekarza po trzech 
tygodniach, a on już w poniedziałek do mnie zadzwonił. 

B-BK: To pewnie nie zwiastowało dobrych wieści?

MM: Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. Ale oczywiście 
na początku powiedział, że jest jakieś podejrzenie zwapnie-
nia i wygląda to dziwnie. Lekarze, którzy mi potem robili USG, 
a właściwie – biopsję cienkoigłową pod kontrolą USG – też tak 
mówili, że to coś dziwnego. Ale już biopsja cienkoigłowa poka-
zała, że tam są złośliwe komórki. 

B-BK: A  więc pewnie według procedury następne-
go dnia miałaś biopsję gruboigłową.

MM: Tak, i już wtedy nie było wątpliwości. Ponieważ by-
ła jeszcze szansa, że węzły chłonne są czyste, bo jak miałam 
wartowniczy węzeł wycinany podczas operacji, to on wyglądał 
bardzo ładnie. Ale właśnie po to był też badany i okazało się, że 
niestety, ale jest tam jakiś jeden milimetr komórek rakowych. 
Okazało się, że są już cztery węzły zajęte, z piętnastu, które 
mi usunięto. 

B-BK: To była zaawansowana choroba mimo stałych 
kontroli... 

MM: A co by było, gdybym się tak nie kontrolowała regu-
larnie? Pewnie bym coś przeoczyła, bo ten guz był mały, jak 
go wykryto i nie miał chyba centymetra. Ale potem zaczął tak 
szybko rosnąć, że jak wchodziłam do wanny, to już nawet nie 
mogłam się dotykać. Chciałam jak najszybciej iść na opera-
cję, żeby to jak najszybciej usunąć! Niestety procedura jest 
taka – najpierw biopsja cienko-, potem gruboigłowa, a potem 
trzeba było jeszcze chwile poczekać. Chociaż i tak stosunko-
wo szybko miałam tę operację. 

B-BK: Jak szybko dołączyłaś do „Amazonek”?

MM: W trakcie leczenia albo tuż po nim. Po raz pierwszy 
chyba poszłam zapytać, jak w ogóle działa stowarzysze-
nie, w czasie chemioterapii, kiedy miałam rehabilitację, 
bo Amazonki mają gościnne pomieszczenie przy zakładzie 

rehabilitacji. To chyba wtedy po raz pierwszy 
się tym zainteresowałam, ale dołączyłam już 
po zakończeniu leczenia, wrzesień – paździer-
nik, może listopad. Jak skończyłam radiotera-
pię, to dołączyłam do Amazonek. Wiedziałam 
od razu i że chcę być z nimi, i też od razu, jak 
się dowiedziałam, w jaki sposób działają, że 
można po prostu być w stowarzyszeniu, a moż-
na też coś w nim robić. Od razu chciałam być 
ochotniczką. Ale to trochę trwa. 

B-BK: Co to znaczy?

MM: Jeszcze nie jestem wolontariuszką, ale 
już skończyłam szkolenie. Teraz dopiero za-
cznę. Będę chodzić z dziewczynami do szpitali, 
przyglądać się, jak to mogę i powinnam robić 

B-BK: To był najgorszy dzień?

MM: Tak, chyba ten dzień najgorzej wspominam. Ale w mo-
mencie, kiedy się uporałam ze świadomością tego leczenia, 
koniecznością - zrozumiałam, że miałam w głowie wyobrażenie 
o terapii na podstawie tego, co oglądałam w telewizji, w jakichś 
filmach. Chociaż oczywiście wiem, że bywa różnie podczas le-
czenia, bo przecież obserwowałam też moją koleżankę, którą 
poznałam w szpitalu, ale ja tak naprawdę za dużo złego so-
bie wyobrażałam na temat tej terapii, a ona sama dla mnie, 
oczywiście, nie była lekka, ale nie tak obciążająca, jak sobie 
wyobrażałam. I kiedy już po pierwszej dawce chemioterapii zo-
baczyłam, że jakoś żyję, i tak naprawdę mam spadek formy 
na dzień–dwa, a potem jest całkiem dobrze, to jakoś moje 
podejście spowodowało, że miałam dobre nastawienia do te-
go leczenia, że ono kiedyś się skończy.

B-BK: Że jest światełko w tunelu...

MM:  Tak, i że to będzie trwało „od – do”. Dbałam o siebie. 
Cały czas byłam aktywna. Nie chodziłam do pracy przez pół 
roku, ale jak pół roku minęło i dostałam zgodę na powrót 
do pracy, to wróciłam do niej i jeszcze w czasie, kiedy nie 
skończyłam chemioterapii, bo ona kończyła się w lipcu, 
a ja już w maju pracowałam i funkcjonowałam. Bardzo pomo-
gła mi rodzina i przyjaciele. Wtedy zobaczyłam, jakich mam 
wokół siebie fantastycznych ludzi, którzy po prostu w tej 
sytuacji stanęli na wysokości zadania. Po prostu nie zauważy-
łam tego pół roku leczenia. Więc wydaje mi się, że w całej tej 
trudnej historii to nie był okres dla mnie naprawdę bardzo zły.

B-BK: Wróćmy do początku, od czego się zaczęło spraw-
dzanie, czy to nie jest przypadkiem rak piersi?

MM: Miałam już od dawna problemy z torbielami i miałam 
je bardzo duże. Chyba wiele lat przed chorobą wyczułam 
u siebie pierwszą taką dużą torbiel. No i jak się okazało, że 
to jest torbiel, to już byłam pod stałą kontrolą poradni cho-
rób piersi. Jak tylko zaczynał się nowy rok, w styczniu, szłam 
do lekarza pierwszego kontaktu, brałam skierowanie do po-
radni chorób piersi i tam raz w roku miałam badanie. W jednym 
roku miałam USG, w drugim mammografię i po prostu to by-
ło rutynowe badanie. W styczniu byłam na kolejnej wizycie 
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ruce – na pogaduchy. Teraz jest po takim samym leczeniu jak 
ja, ale jeszcze jest w trakcie radioterapii. Widać więc, że to do-
tyka także młode dziewczyny.

B-BK: Rozmowa z osobą, która to przeszła, ma duże zna-
czenie, wielką moc.

MM: Lubię rozmawiać z ludźmi i nigdy nie miałam też 
oporów mówienia o chorobie, i nigdy nie starałam się de-
monizować tej choroby, tylko jakoś tak pokazywać, że w tej 
chwili można dużo, tylko trzeba po prostu wcześniej reagować, 
jeżeli są jakieś zmiany. Mnie chyba tak ustawił mój doktor, 
którego po prostu uwielbiam. Kiedy potwierdził diagnozę, 
to ja po prostu zamarłam, nie wiedziałam, co mam zrobić. Mia-
łam tylko pytanie: „No i co teraz?”, a doktor powiedział: „Te-
stamentu nie musi pani spisywać, nauczyliśmy się to leczyć”. 
I jak mi to powiedział, to dla mnie już była prosta droga, że 
leczymy. Ale nigdy też mi nie mówił, że będzie dobrze, bo nie 
wiadomo, jak będzie. To mi osobiście dało siłę, bo wiedziałam, 
że jestem w dobrych rękach. Ale ostatnio też mi powiedział, że 
ludzie, którzy przeszli chorobę nowotworową, to mają coś ta-
kiego, jak zespół stresu pourazowego. Przy każdym kolejnym 
badaniu, które trzeba zrobić, to jest z tyłu głowy, ten paraliż 
przed wejściem do gabinetu, przed odbiorem wyników. I on 
uświadomił mi, że to jest u każdego i że to normalne. Ale bycie 
wśród ludzie zawsze pomaga.

B-BK: Bo nie chodzi o to, aby pozbyć się całego lęku i stra-
chu, ale aby pomimo nich zrobić kolejny krok.

MM: Zamierzam ich zrobić miliony! Życie jest piękne. Bawmy 
się nim i delektujmy. •

* Chcemy bardzo podziękować: Ewie Grabiec-Raczak, Mał-
gorzacie Madras, Jolancie Nebeluk, Albinie Radzikowskiej, 
Małgorzacie Rosa, Katarzynie Sosnowskiej, Ewie Wróblew-
skiej, Małgorzacie Zalewskiej, Marcie Ziółkowskiej za wspólnie 
spędzony czas, rozmowy, szczerość i zarażenie nas wszystkich 
chęcią do życia! Jesteście Bohaterkami! 

sama. Procedura mówi, że musi być dwa la-
ta po leczeniu. 

B-BK: Co ci daje udział w tej sesji, w tym 
spotkaniu? 

MM: Nie wiem do końca, co z tego wyniknie, 
ale myślę że będzie to wspierające dla tych, 
którzy to przeczytają i którzy albo są chorzy, 
albo mają jakieś chore osoby wokół siebie. 
A dla mnie to jest bardzo budujące. Zawsze 
byłam aktywną osobą, natomiast od momen-
tu choroby chyba jestem jeszcze bardziej 
aktywna, bo chcę łapać każdą chwilę. Każdy 
z nas ma świadomość przemijającego czasu, 
ale właśnie chyba po tej chorobie coraz mniej 
chcę go marnować i przeznaczyć każdą chwi-
lę na nowe doświadczenie. I to chyba jest wła-
śnie to – zdobywanie nowych doświadczeń, 
budowanie pewności siebie, chociaż wła-
ściwie nigdy mi jej nie brakowało. Dla mnie 
tego typu akcja, jak ta dzisiejsza, to małe wy-
zwanie, ale też zabawa i nowe doświadczenie. 
Przemiłe i radosne spędzenie czasu.

B-BK: A  twoi uczniowie? Dla nich pewnie twoja prze-
rwa w pracy musiała być też być trudna?

MM: Była. Tym bardziej, że ja wtedy we wrześniu miałam objąć 
pierwsze klasy. I to było szczególne trudne, bo w zasadzie by-
łam z nimi do listopada, przez wrzesień i październik, zdążyliśmy 
pojechać razem na wycieczkę. A ja już wtedy wiedziałam, że 
jestem chora i czekam na operację. A potem zniknęłam na pół 
roku, a po powrocie musiałam te relacje jakoś nawiązywać od 
początku, ale udało się. Dodatkową trudnością było też to, 
że z jedną klasą zaczęłam przygotowywać spektakl teatralny, 
który oczywiście przerwaliśmy. Ale jak wróciłam, to nam się 
udało zrobić ten spektakl, kiedy oni byli już w maturalnej kla-
sie. Jak zniknęłam, byli w drugiej, a kiedy wróciłam, zrobiliśmy 
zupełnie inny, przepiękny. To dla mnie był bardzo ważny mo-
ment, że udało się, że dożyłam tej chwili, że zrobiłam z nimi ten 
spektakl. 

B-BK: Czy oni wiedzieli, dlaczego ciebie nie ma?

MM: Na początku nie, ale potem już tak. W czasie choroby 
i leczenia tylko kilkakrotnie byłam w szkole, zawsze zakładałam 
perukę. A miałam bardzo ładną perukę, która przypomina-
ła fryzurę, którą miałam przed chorobą. Ale miałam ją na gło-
wie chyba tylko siedem czy osiem razy, bo jej nie lubiłam, nie 
czułam się naturalnie po prostu. Miałam szereg różnych chu-
stek bardzo fajnych, które uwielbiałam wiązać na głowie. Ale 
jak szłam do szkoły, zakładałam perukę. A kiedy już dostałam 
w maju zgodę od lekarza, że mogę wrócić do pracy, to tak 
się zastanawiałam: „Boże, jak będę funkcjonować w tej peruce 
codziennie?”. Bo na kilka godzin to mogę iść, ale na cały dzień, 
codziennie, to już nie. Młodzież wiedziała, że jestem chora, ale 
nie wiedziała o tych włosach, więc jak pierwszy raz przyszłam 
do szkoły po zwolnieniu, zdecydowałam się iść w chustce. 
W pierwszej chwili byli zdziwieni, zaskoczeni, ale potem by-
ło już normalne. Ostatnio przyszła do mnie moja absolwentka, 
dwudziestolatka, która dwa lata temu skończyła szkołę – w pe-
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Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Witold Jarosław Szulecki

W Polsce od 1 grudnia 1999 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej reguluje sprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
(Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r., Dz.U.98.148.973). A od marca 1999 roku nakłada rów-
nież na pracodawcę obowiązek zachowania wymogów ergonomii w miejscu pracy. 
Naruszenie tych obowiązków jest wykroczeniem i podlega karze grzywny (art. 283 K.).

Nauką o przystosowaniu człowieka do pracy i pracy do człowie-
ka jest ergonomia. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której praca jest wykonywana w bezpiecznych warunkach 
i przy możliwie niskim wysiłku. Do celów ergonomii należy 
także nauka aktywnego radzenia sobie z bólem i zmęczeniem.
Kogo możesz zapytać, czy pracujesz w miejscu szkodli-
wym dla zdrowia? A jeśli okaże się, że tak jest, czy wiesz, 
że możesz ubiegać się od pracodawcy o odszkodowanie 
wynikające z zapisów Kodeksu Cywilnego? Moim celem 
nie jest bynajmniej nakłanianie pracowników do podawa-
nia pracodawców do sądu, ale zwrócenie uwagi na problem 
bezpieczeństwa w pracy i pokazanie, jak można temu zaradzić. 
Pomocne na pewno będą między innymi odpowiednio dobra-
ne ćwiczenia.
Istnieją na świecie i już także w Polsce firmy, które zajmują się 
edukacją i doradztwem w zakresie prawidłowej organizacji sta-
nowisk pracy. Pomagają w urządzeniu lub modernizacji biu-
ra tak, aby spełniało ono wymogi ergonomii. Warto zatem 
z ich usług skorzystać.
Wielogodzinna nieprzerwana praca w pozycji statycznej sta-
nowi duże zagrożenie dla zdrowia osoby pracującej. Negatyw-
ne oddziaływanie ma nie tylko wymuszona pozycja siedząca, 
ale także samo środowisko pracy biurowej (komputer, inne 
sprzęty elektroniczne, klimatyzacja). Mięśnie pozostają w sta-
łym napięciu, powodując tym samym ucisk na naczynia i ner-
wy, które w nich biegną. Transport składników odżywczych 
do tkanek i odprowadzanie produktów przemiany materii są 
utrudnione i spowolnione. Niedotlenienie tkanek i zaleganie 
toksyn daje w efekcie zmęczenie organizmu i jego niewy-
dolność. Czasowe lub trwałe mikrourazy chrząstki stawowej, 
więzadeł, ścięgien, nerwów i mięśni będące rezultatem powta-
rzania tych samych drobnych ruchów przez długi czas, mogą 
prowadzić do zmian zwyrodnieniowych i poważnych schorzeń 
układu ruchu. Podczas pracy mózg również ulega zmęczeniu. 
Dociera do niego za mało tlenu. Dzięki prostym ćwiczeniom 
można go do niego dostarczyć. Wybrane ćwiczenia wpływają 
na tworzenie się nowych połączeń neuronowych, stabilizu-
jących pracę lewej i prawej półkuli. Stanowi to rodzaj trenin-
gu mózgu także w życiu codziennym. Wystarczy kilka minut. 
Jednak co godzinę, półtorej powinno się wstać od biur-
ka i przespacerować kilka kroków, w celu wyprostowania nóg 
i polepszenia w nich krążenia.
Właściwa organizacja stanowiska pracy, odpowiednio usta-
wione biurko, krzesło, sposób siedzenia, używanie akcesoriów, 
to najważniejsze zasady ergonomii w miejscu pracy. Prawidło-
wa pozycja ciała przy biurku, pozwoli uniknąć bólów kręgo-
słupa skutecznie przeciwdziałać jego zmęczeniu. Właściwe 

Zdrowe miejsce 
pracy

ustawienie monitora oraz klawiatury, optymalne ich dostoso-
wane do potrzeb użytkownika i gabarytów jego ciała pomoże 
uniknąć niepotrzebnego napięcia i stresu. Zastosowanie 
na odpowiedniej wysokości podłokietników odciąży barki, 
łokcie oraz nadgarstek 
Dobrze wykorzystana wiedza na temat ergonomii stanowi-
ska pracy skutkuje zwiększeniem wydajności pracy, pod-
nosi poziom satysfakcji pracowników, a przede wszystkim 
powoduje wzrost wyników ekonomicznych firmy. Problemy te 
są jednak specyficzne dla danego środowiska pracy. 

UDOKUMENTOWANE CHOROBY ZWIĄZANE 
Z PRACĄ BIUROWĄ: 
• Zespół cieśni nadgarstka 
• Bóle i stany zwyrodnieniowe kręgosłupa 
• Łokieć tenisisty 
• Przewlekłe zapalenie pochewek ścięgnistych 
• Zaburzenia widzenia  
W Polsce niezgodnie z wymogami ergonomii, w bardzo złych 
warunkach pracuje około 45% badanych. Ich stanowiska nie 
spełniają żadnych norm „zdrowego miejsca pracy”. Kobiety 
pracują w lepszych warunkach niż mężczyźni. Zmiana trady-
cyjnego stanowiska pracy na ergonomiczne powoduje nawet 
dwudziestoprocentowy wzrost produktywności pracow-
ników, fluktuacja kadr ulega znacznemu zmniejszeniu, 
co z kolei wpływa na wizerunek firmy. Idą za tym: spadek 
absencji pracowników, poprawa relacji pracowników w fir-
mie oraz zwiększenie ich zaangażowania i lojalności. W całej 
Unii Europejskiej prawie 24% pracowników cierpi na bóle 
kręgosłupa, a 22% miewa bóle mięśniowe.
Z punku widzenia pracodawcy zachowanie prawidłowych 
zasad ergonomii jest dzisiaj jedną z najlepszych inwesty-
cji w zasoby ludzkie większości firm na świecie. Zgodnie 
z definicją fitness, która w sensie synergicznym oznacza sto-
sowność, śmiało można powiedzieć, że firmy które zabiegają 
o poprawę warunków pracy swoich pracowników, są „fit” 
Obok zwiększenia wydajności pracy, zwiększają poziom 
świadomości ludzi w kontekście odpowiedzialności za stan 
własnego zdrowia. 
Warto jest poznać zasady biomechaniki kręgosłupa, uświado-
mić mechanizmy powstawania dolegliwości, nauczyć się, jak 
unikać przeciążeń oraz jak optymalnie i ekonomicznie używać 
własnego ciała w pracy, a także w życiu codziennym.
Ogromną rolę dla utrzymania higieny kręgosłupa odgrywają 
nawyki ruchowe. Tylko aktywny i zdrowy styl życia oraz bez-
pieczne wykonywanie codziennych czynności pomogą prawi-
dłowo go używać. Umiejętność regeneracji sił psychofizycznych 
w pracy i po pracy pozwoli poczuć się lepiej.•
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ROZCIĄGANIE ŚCIANY BOCZNEJ PLECÓW I ŚREDNIEGO MIĘŚNIA POŚLADKOWEGO
Usiądź na środku fotela, prawą ręką chwyć z lewej strony krzesła, lewą rękę unieś do góry, zrób 
wdech nosem, z wydechem ustami wykonaj skłon w lewo bez skręcania tułowia, zmień rękę; 
powtórz trzy razy na każdą stronę.

ROZCIĄGANIE KARKU I NAPINANIE MIĘŚNI SZYI 
Siedząc wyprostowany na krześle, oprzyj palce dłoni na czole, naciskaj 
na czoło, nie odchylaj głowy, brodę trzymaj nisko. Wytrzymaj kilka se-
kund, opuść ramiona i lekko pochyl głowę w dół, aż poczujesz roz-
ciąganie karku, nie wstrzymuj oddechu, powtórz tak samo ćwiczenie, 
opierając palce z tyłu głowy i po ich puszczeniu, odchylając głowę 
w tył; powtórz trzy razy.

„SŁOŃ”
Naciśnij głową na lewe ramię, wyciągnij lewą rękę palcami do przodu, a następnie 
narysuj palcami ósemką, zaczynając od środka w górę , w ćwiczeniu tym zaan-
gażowane są wszystkie części mózgu, rozładowuje napięcie psychoemocjonalne, 
uspokaja nerwy. Powtórz to samo ćwiczenie z prawą ręką. 

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

4

5

6

ROZLUŹNIANIE MIĘŚNIE SZYI I OBRĘCZY BARKOWEJ
Połóż dłonie na stole i powoli opuszczaj głowę, aż broda oprze się o klat-
kę piersiową, połóż przedramiona na biurku, wytrzymaj kilka sekund, 
następnie biorąc głęboki wdech, odchyl głowę i otwórz klatkę piersiową 
tak bardzo, jak to możliwe, z rękami leżącymi na stole; powtórz trzy razy.

ROZCIĄGANIE TUŁOWIA  
Usiądź głęboko w fotelu, wyprostuj plecy, zrób wdech nosem i jednocześnie unieś 
proste ręce i barki górę, opuść ręce z jednoczesnym wydechem powietrza ustami, 
ćwiczenie otwiera klatkę piersiową; powtórz trzy razy.

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

1

2

3
MASOWANIE TRZEWI, ROZCIĄGANIE SKOŚNYCH MIĘŚNI BRZUCHA 
Siedząc na krześle, zrób wdech nosem, wykonaj skręt w jedną stronę 
z jednoczesnym wydechem ustami, trzymaj cały czas plecy proste, powróć 
wykonaj skręt w drugą w stronę; powtórz trzy razy na każdą stronę.

a

a

b

b

SPORT

105

MODA I URODA

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (19) / 2020



Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Sylwetka jabłko 
Chabrowa sukienka odcięta 
pod biustem, z dekoltem 
w serek idealnie zaka-
mufluje mankamenty 
sylwetki jabłko.
Ozdobne guziki 
naszyte dwurzędowo 
dodatkowo optycz-
nie wysmukłą sylwetkę, 
a czarne szpilki wydłużą 
zgrabne nogi.

Sylwetka klepsydra
Chabrowy total look 

w biznesowym wydaniu 
dla figury klepsydry.

Elegancka, wcięta w talii 
marynarka podkreśli 
walory sylwetki.
Można ją zestawić z ele-
gancką, rozkloszowaną 
sukienką i szpilkami.
Aby zmienić charakter 
stylizacji na casual wy-
starczy do tej marynarki 

założyć biały T-shirt i dżinsy.

Sylwetka gruszka
Electric blue to inna na-

zwa szafiru. Tu propozycja 
dla figury gruszka – letnia 
długa sukienka z falbaną 
uwydatni szczupłą talię, 

ukryje masywne nogi, 
natomiast rozkloszowa-

ne rękawki optycznie 
poszerzą ramiona 

i zrównoważą propor-
cje sylwetki. Aby było 

wygodnie, można 
założyć płaskie czer-

wone buty.

2

1

3

4

hit sezonu

Sylwetka bana
Aby wyrzeźbić sylwetkę 
banan, warto pokusić 
się o kobaltowy T-shirt 
wcięty w talii, z modnymi 
w tym sezonie bufkami.
Krótka dżinsowa spód-
niczka i fantazyjne klapki 
z kwiatami to idealny zestaw 
na wiosenny spacer nie tylko 
nad morzem.

Szafir – to hit wiosennego sezonu 2020! Szlachetna 
barwa, w której tak samo pięknie wygląda brunetka, 
blondynka i ruda – osoba w każdym wieku i rozmiarze,  
z woreczkiem stomijnym czy bez.
Szafirowy to symbol wierności, czystości ale też luksusu  
i ponadczasowej elegancji.

Szafir!!!
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Tutaj prochowiec w wer-
sji casual z T-shirtem  
w paski i sportowymi 
butami. Płaszcz ten 
sprawdzi się również  
do letniego garnituru  
i eleganckich butów.

hit sezonu 

Jeżeli mężczyźni z nieśmiało-
ścią podchodzą do kobaltu,  
to proponuję zabawę z kolorem 
zacząć od obuwia sportowego. 
Szafirowy będzie najbardziej ade-
kwatnym wyborem na początek.

1
2

3

Szafirowa sportowa bluza to 
propozycja na poranny jog-
ging lub spacer z psem.
Na szczęście mężczyźni do-
cenili już intensywne kolory  
i przestali się ich bać.
W stylizacjach sportowych sza-
fir jest bardzo miłe widziany.

Mężczyźni też lubią kobalt!
Można nosić ten kolor w wersji 
casualowej i eleganckiej.
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Tekst i zdjęcia: Joanna Troszczyńska-Reyman

STARSZE NIŻ DINOZAURY
Na mojej liście marzeń znajduje się zwierzę ewolucyjnie starsze 
niż dinozaury, a które można zobaczyć współcześnie, bo prze-
trwało do dzisiejszych czasów praktycznie w niezmienionej 
formie. Nie jest zbyt piękne – przypomina trochę hełm lub 
łopatę do odśnieżania, ale jest za to fascynujące. Jest to skrzy-
płocz (Limulus), morski stawonóg z rzędu ostrogonów. 
Przodek tego zwierzęcia żył na świecie już 445 mln lat te-
mu (220 mln lat przed dinozaurami!). Wygląd skrzypłocza nie-
wiele się od tamtej pory zmienił. Patrząc na niego, możemy 
się więc przenieść wyobraźnią do czasów prehistorycznych. 
Chitynowy twardy pancerz składa się z dwóch części i zapew-
nia skrzypłoczowi ochronę przed wrogami. Odwłok zakończo-
ny jest długim i ostrym kolcem przypominającym miecz (stąd 
druga nazwa zwierzęcia – mieczogon).
Skrzypłocz osiąga do 60 cm długości i może ważyć do kil-
ku kilogramów. Od spodu przypomina dziwnego pająkowa-
tego stwora z kosmosu – larwę obcego z filmu Ridleya Scotta. 
Odnóża i przydatki, w które jest wyposażony, spełniają różne 
zadania. Szczękoczułki z kleszczami pomagają łapać i rozdrab-
niać pokarm, inne odpowiadają za chodzenie i pływanie, jesz-
cze inne za rozmnażanie się i oddychanie (spełniając funkcje 
skrzeli). Zwierzęta oddychają tlenem rozpuszczonym w wo-
dzie, ale ich rozmnażanie odbywa się na lądzie. Lecz to nie 
jedyna dziwna rzecz u tego stwora.

ZABÓJCZA BŁĘKITNA KREW
Krew tych prehistorycznych zwierząt jest niezwykle cenna i nie-
zbędna dla współczesnej medycyny i podboju kosmosu. Nawet 
niewielka jej ilość działa błyskawicznie i zabójczo na wszelkie 
bakterie Gram-ujemne (np. wywołujące dżumę, cholerę czy 
zakażenia układu pokarmowego). W miejscu, gdzie znajdują 
się bakterie – np. na zanieczyszczonym stole operacyjnym – 
krew skrzypłoczy tworzy widoczne gołym okiem agregaty – 
grudki, umożliwiające zlokalizowanie skażonego miejsca. 
Wykorzystuje się tę właściwość ich krwi w tak zwanym teście 
LAL, sprawdzając sterylność sal chirurgicznych, szczepionek, 
kroplówek przed ich podaniem, a także implantów przed 

wszczepieniem do organizmu. Zapobiega to potencjalnej in-
fekcji, zakażeniu, a nawet śmierci pacjenta. W ten sam sposób 
krew skrzypłoczy wykorzystuje się w przemyśle kosmicznym 
do sprawdzania jałowości elementów satelitów i innych obiek-
tów umieszczanych na orbicie.

HONOROWY KRWIODAWCA
Krew skrzypłoczy jest błękitna, ponieważ zawiera miedź 
(a nie żelazo, jak krew czerwona, np. ludzka). To częste zjawi-
sko u skorupiaków. Tlen w ich organizmach przenosi bowiem 
hemocyjanina, a nie hemoglobina. Pewnie zastanawiają się 
Państwo, w jaki sposób pobiera się krew od tych dziko żyjących 
zwierząt? Otóż skrzypłocze odławia się do sieci i w specjalnych 
laboratoriach unieruchamia pasami, po czym z serca wypom-
powuje się ok. 1/3 objętości krwi – czyli około 200-400 ml. 
Procedura ta również wygląda niczym scena z filmu science-
-fiction: setki nieruchomych, dziwacznych stworów, z których 
przez rurki wypływa do szklanych butelek błękitny, zabójczy 
dla bakterii płyn. Skrzypłocze, od których pobiera się krew, są 
następnie wypuszczane na wolność. I przez rok mają spokój. 
Potem znów są odławiane, by służyć nam, ludziom. Niestety, 
za każdym razem około 15% zwierząt nie przeżywa pobiera-
nia krwi. Ich populacja maleje także na skutek ocieplenia kli-
matu, podnoszenia się poziomu wody w Oceanie Atlantyckim. 
Ludzie zabudowują też coraz szczelniej wybrzeża, rugując 
skrzypłocze z ich naturalnych siedlisk życia. 

MINIATURKI SKRZYPŁOCZY W POLSKICH 
KAŁUŻACH
Niesamowite zwierzę, którym jest opisany przeze mnie skrzy-
płocz, żyje na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej i Środ-
kowej. A przecież miałam Państwu na tym blogu przybliżać 
zwierzęta, które można spotkać w Polsce, na przykład podczas 
spaceru. Skrzypłocza można u nas co prawda zobaczyć 
w gdyńskim akwarium, ja jednak chciałam Państwu zapropo-
nować spotkanie ze zwierzęciem, które wygląda jak miniatu-
ra tego stawonoga i jest równie ciekawe. Można je spotkać 
tylko teraz, na wiosnę, bo temperatura powyżej 15°C je zabija. 

Co by Państwo odpowiedzieli na pytanie, jakie dzikie zwierzę chcieliby Państwo zobaczyć w życiu? 
Założę się, że wiele osób bez wahania wymieniłoby słonie, lwy, żyrafy oraz małpy człekokształtne. 
Część naszych czytelników może też marzy o obserwowaniu delfinów, wielorybów lub rekinów.  
Pewnie wysoko na liście marzeń pojawiłyby się także egzotyczne, bajecznie kolorowe motyle i ptaki. 
A dinozaury? Fascynują kolejne pokolenia, a wszystkie książki, filmy i wystawy o tych wymarłych 
zwierzętach przyciągają tłumy zainteresowanych.

skrzypłocz 

przEkopNIcA

Honorowi dawcy krwi 
i nieboraki w wiosennych 
kałużach
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Gdzie szukać tych dziwnych stworów? W dużych, płytkich 
i przejściowych kałużach w lasach, przy drogach lub na łąkach 
zalewowych, przede wszystkim na nizinnych terenach Polski. 
W miejscach, które latem wysychają, a na wiosnę znów wypeł-
niają się wodą. Wydawać by się mogło, że kałuża z mętną wodą 
to środowisko mało sprzyjające do życia? Nie dla przekopnicy 
wiosennej, zwanej potocznie nieborakiem (łacińska nazwa Le-
pidurus apus).

INWAZJA Z NIEBA
Nieborak nie jest rakiem, ale jest (podobnie jak rak) skorupia-
kiem, a więc nosi na sobie chitynowy pancerz, który musi co ja-
kiś czas zmieniać na nowy, większy. Pojawia się w marcu lub 
w kwietniu w zbiornikach wodnych, w których go wcześniej 
nie widywano… tak jakby nagle spadł z nieba, stąd właśnie 
niebo-rak.
Tę nazwę zapożyczyliśmy wprost od niemieckiego „Himmel-
krebs”. Weszła ona do obiegu po tym, jak w 1882 roku w okolicy 
Wiednia nieboraki pojawiły się tak masowo, jakby była to inwa-
zja z nieba. Polska nazwa, przekopnica, związana jest natomiast 
z przekopywaniem przez te zwierzęta mułu w poszukiwaniu po-
żywienia – resztek roślinnych i zwierzęcych. 

SKĄD NAPRAWDĘ SIĘ BIORĄ?
Jak pojawiają się w okresowych zbiornikach wodnych? Czy 
rzeczywiście mają niebiańskie pochodzenie? Jest w tym 
ziarnko, a właściwie jajeczko prawdy. Przekopnice wykluwają 
się bowiem z maleńkich (0,25 mm) jajeczek o brązowej barwie. 
I potem błyskawicznie rosną. Już w ciągu jednego-dwóch 
dni od powstania kałuży z jaj wydostają się maleńkie larwy, 
które w niezwykłym tempie powiększają swoje rozmiary, 
liniejąc (zrzucając skorupki) kilkanaście razy. Przekopnice 
dojrzewają w ciągu kilku tygodni i składają jaja – zwykle udaje 
im się zdążyć przed wyparowaniem wody. Same umierają. 
Jaja zaś wraz z ziarnami mułu, piachu i kurzu są roznoszone 
przez wiatr lub na odnóżach owadów i ptaków w inne miejsca, 
gdzie zimują. Jajeczka przekopnic są wytrzymałe i na suszę, 
i na przymrozek. A na wiosnę, pod wpływem odpowiedniej 
wilgotności, temperatury i światła, w błyskawicznym tempie 
opanowują zbiornik, w którym się akurat znalazły. Jeśli brakuje 
wody z roztopionego śniegu (co coraz częściej się zdarza), 
jaja nie giną. Są tak zabezpieczone, że mogą czekać na odpo-
wiednie warunki nawet 20 lat.

CO TO ZA ZWIERZĘTA?
Przekopnice to niewielkie skorupiaki z podgromady liściono-
gów, zamieszkujące głównie wody słodkie. Mają ciało składa-
jące się z kilkunastu segmentów, z których wyrastają liczne, 
przypominające listki, odnóża. Przekopnice, prawdopodobnie 
w niezmienionej formie, żyją na Ziemi od 220, a może nawet 

350 milionów lat! Są więc (podobnie jak skrzypłocze) żywy-
mi skamienielinami, reliktami przeszłości zatrzymanymi czasie 
i procesie ewolucji.
Osiągają długość kilku centymetrów (wraz z rozwidlonym ogo-
nem nawet do 10 cm), ich zielonobrązowe ciało pokryte jest 
miękkim, dwuczęściowym pancerzem. Z każdego segmen-
tu tułowia wyrastają dwie pary odnóży, na dalszej części jest 
ich nawet kilkanaście, zaś końcowe segmenty ciała są ich 
zupełnie pozbawione. Ciało kończy się rozwidlonym ogonem. 
Na grzbietowej części pancerza znajduje się para oczu zło-
żonych (składających się z mniejszych oczu), a między nimi 4 
mniejsze oczka.
Przekopnice mają otwór gębowy na brzusznej stronie ciała, nie 
mogą więc obejrzeć swojego posiłku. Jednak dobrze sobie 
radzą, a apetyt mają ogromny. Jedzą wszystko, co się da – 
zarówno obumarłe resztki roślin i zwierząt znalezione w mule, 
jak i zwierzęta, na które zapolują: inne skorupiaki, larwy owa-
dów (np. komarów czy ochotek), małe rybki, kijanki, a nawet 
przedstawicieli własnego gatunku. Są niezwykle żarłoczne 
i ruchliwe, dość łatwo je więc zauważyć. 
W poszukiwaniu pokarmu przekopują muł, chodzą po dnie 
zbiornika, lub pływają – najczęściej stroną brzuszną do dołu. 
A kiedy już urosną, najedzą się i dojrzeją, przystępują do prze-
dłużania gatunku. 

CZY SAMCE SĄ POTRZEBNE?
Ciekawe w życiu przekopnic jest także to, że bardzo długo mo- 
gą się obywać bez samców. Są co prawda zwierzęta-
mi obupłciowymi, ale samce pojawiają się w populacji nie-
zwykle rzadko. Samice rozmnażają się partogenetycznie (tj. 
przez dzieworództwo) nawet przez kilkanaście lat z rzędu. 
Potomstwo jest więc genetycznie identyczne z matką. 
Na południu Europy przekopnice są obojnakami (każdy 
osobnik ma zarówno żeńskie, jak i męskie komórki rozrodcze) 
oraz żyją tam zarówno samice, jak i samce. W Polsce samce 
przekopnic czasem się pojawiają, ale bardzo trudno je spo-
tkać. Pierwszego zaobserwowano w kałuży pod Krakowem 
w 1865 roku. Samice radzą więc sobie same. Na 11. parze 
odnóży znajdują się zbiorniczki, w których przechowywane 
są jaja do czasu, zanim samica zakopie je troskliwie w mule. 
Każde jajeczko ma twardą, odporną skorupkę. Ich liczba zależy 
od wielu czynników, między innymi od wieku samicy, rozmiaru, 
ilości dostępnego pożywienia oraz czynników środowiska – 
i waha się od 20 do nawet 400. W następnym roku lub nawet 
za kilka lat wykluwają się z nich w kałużach nowe pokolenia tych 
niesamowitych stworzeń.
Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do tego, by na wio-
sennych spacerach nie omijać kałuż. Warto popatrzeć, czy 
nie ma w nich przekopnic. Zamieszać wodę patykiem i spraw- 
dzić – a może żerują gdzieś przy dnie, tak jak miliony lat temu. 
Przyda się trochę szczęścia, gdyż przekopnice nie są zwierzę-
tami spotykanymi powszechnie. Dodatkowo ocieplenie klima-
tu i zaburzenia w sekwencji pór roku (ciepłe zimy, niewyraźne 
przejście miedzy zimą a wiosną) nie sprzyjają cyklowi życiowe-
mu tych zwierząt. Na szczęście nieboraki nie są nieporadne, 
jak sugeruje popularny wierszyk-wyliczanka dla dzieci. W tych 
wiosennych kałużach mogą też Państwo spotkać inne zadzi-
wiające i prehistoryczne zwierzę – dziwnogłówkę wiosenną. 
Ale to już historia na inną opowieść. •

Kałuża 1. 
W takich kalużach można na wiosnę spotkać przekopnice wiosenną

Kałuża 2.  
Przekopince lubią muliste, nie zarośnięte dno tymczasowych zbiorników wodnych

Można samemu za-
łożyć hodowlą prze-
kopnicy australijskiej 
(krewnej naszej 
przekopnicy). 
Zestawy dla amatorów  
naukowców można ku-
pić m.in na Allegro.pl

Hodowla
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DLACZEGO SAMOKONTROLA 
JEST TAK WAŻNA? 

Jak pewnie wiecie z własnego doświadczenia, osoby z wysoką 
samokontrolą jedzą mniej słodyczy, częściej chodzą na siłownię 
i tracą mniej czasu na bezmyślne zaglądanie na Facebooka. Czy 
to jednak wszystko? Życie bez czekolady, pizzy i mediów spo-
łecznościowych nie brzmi w końcu atrakcyjnie… Odpowiedź 
na to pytanie – jak już się może domyślacie – brzmi nie.
W 2011 roku badacze z Nowej Zelandii opublikowali wyni-
ki fascynującego badania, w ramach którego mierzyli poziom 
samokontroli tysiąca osób, od ich narodzin do ukończenia 32. 
roku życia. Analiza pokazała, że osoby, które jako dzieci miały 
silniejszą wolę, odnosiły więcej sukcesów w dorosłym życiu. 
Osoby te były zdrowsze, rzadziej popadały w nałogi, więcej 
zarabiały, potrafiły więcej oszczędzić i rzadziej łamały prawo. 
W szkole i na studiach miały lepsze oceny i lepsze wyni-
ki z egzaminów. 
W badaniu tym kontrolowano wiele zmiennych, między in-
nymi rodzinę pochodzenia. Jak się okazało, środowisko nie 
miało istotnego znaczenia – rodzeństwo pochodzące z tej 
samej rodziny różniło się na wszystkich wymiarach sukcesu ży-
ciowego i różnice te dało się przewidzieć, patrząc na poziom 
samokontroli, jaką osoby te miały jako dzieci.
Co zatem robić, aby wesprzeć dzieci w wykształceniu samokon-
troli, która pomoże im lepiej funkcjonować w życiu dorosłym?

WSKAZÓWKA #1: SAMOKONTROLA 
ZACZYNA SIĘ OD ZAUFANIA

Samokontrola kształtuje się w odpowiedzi na to, co nas otacza. 
Aby została dobrze uformowana, świat, w którym dorastamy, 
musi być przewidywalny i musi wywiązywać się z obietnic. Jest 
to najważniejszy – poza czynnikami genetycznymi – czynnik 
kształtowania samokontroli: aby wykształciła się w nas samo-
kontrola, musimy mieć zaufanie, że dostaniemy to, czego ocze-
kujemy, potrzebujemy lub co zostało nam obiecane.
Za każdym razem, gdy dziecko budzi się głodne, zaczyna pła-
kać i dostanie od razu jeść, uczy się, że jego potrzeby zostają 
zaspokajane. Z czasem przeradza się to w przekonanie, że je-
go potrzeby zostają zawsze i z pewnością zaspokajane, nawet 
jeśli nie wydarzy się to natychmiast. 
Gdy dziecko osiągnie odpowiedni wiek i jego kora mózgo-
wa się odpowiednio rozwinie, będzie mu wtedy łatwiej zaak-
ceptować fakt, że czasami trzeba poczekać na coś, czego się 
chce. Z przeprowadzonych badań wynika, że trzylatki jeszcze 
tego nie potrafią – w sytuacji pokusy (np. postawienia przed 
nimi ciasteczka) wszystkie jej ulegają. Jednak już 30% cztero-
latków potrafi odroczyć gratyfikację i poczekać kilka(naście) 
minut, aby później dostać więcej.
Jeśli chcesz zwiększyć szansę na to, by twoje dziecko znala-
zło się wśród tych 30%, zacznij tworzyć warunki, które zbudują 
w nim zaufanie do świata i ludzi oraz pokażą mu, że ci ludzie 
dotrzymują obietnic.

NAUKOWE

Tekst: Julia Kołodko
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Jak kształtować 

WSKAZÓWKA #2: UCZ SKUPIAĆ UWAGĘ NA 
INNYCH RZECZACH

Jednym ze skuteczniejszych sposobów na radzenie sobie 
z pokusami jest skupienie uwagi na czymś innymi. Masz ocho-
tę pochłonąć trzy tabliczki czekolady? Weź telefon i zadzwoń 
do przyjaciela. Kusi cię, aby znowu bez żadnego powodu wejść 
na Facebooka? Obejrzyj film. Albo jeszcze lepiej: idź na spacer.
Dzieci, które w eksperymentach Waltera Mischella nad 
samokontrolą najlepiej się sprawowały, w tym były właśnie 
mistrzami: w znajdowaniu sobie innych rzeczy, na których mo-
gą skupić uwagę, aby przez te kilka(naście) minut nie myśleć 
o leżącej przed nich pokusie. Jedne patrzyły „w obłoki” (tzn. 
sufit) i o czymś rozmyślały; inne brały do ręki pianki (marshmal-
lows) i wyobrażały sobie, że jest to latający po niebie obłoczek; 
jeszcze inne ugniatały piankę palcami, próbując coś z niej ule-
pić, skupiając tym samym swoją uwagę raczej na jej aspektach 
fizycznych niż walorach smakowych.
Ucz swoje dzieci odwracać uwagę. Jeśli płaczą, daj im zabaw-
kę. Jeśli znowu płaczą, wskaż palcem na przechodzącą obok 
osobę. Jeśli znowu płaczą, spójrz w niebo i pokaż im płynące 
po nim obłoczki.

WSKAZÓWKA #3: ZWRACAJ UWAGĘ NA  
OBJAWY SAMOKONTROLI U INNYCH

Dzieci są jak gąbki i chłoną to, co je otacza, o czym dobrze wie 
każdy rodzic. 
Wyszukuj sytuacje, w których ktoś inny wykazał się silną wolą, 
i zwracaj na nie uwagę dziecka. A jeśli to będzie ktoś tak impul-
sywny jak Ciasteczkowy Potwór z Ulicy Sezamkowej, to jeszcze 
lepiej. W końcu, jeśli Ciasteczkowy Potwór może poczekać 
na ciasteczko, to mogę i ja, prawda?

WSKAZÓWKA #4: UCZ, ŻE JEŚLI A, TO B
Są sytuacje, w których możesz skupić uwagę dziecka na czymś 
innymi, aby łatwiej mu było poczekać i budować u siebie silną 
wolę. Ale zdarzają się też takie sytuacje, w których już jest 
za późno i dziecko wpadło w taką histerię, że nie pozostaje nic 
innego, jak się poddać. 
Łatwiej pewnie pisać niż wdrażać, ale, jak pokazują bada-
nia psychologiczne, rodzice, którzy uczą dzieci wyobraża-
nia sobie, co się stanie, i mówią im, jak w takich sytuacjach 
można (należy) się zachować, budują u swoich dzieci lepszą 
samokontrolę. Zatem nie czekaj, aż pokusa nadejdzie. Rozma-
wiaj o niej i ucz dziecko scenariuszy działania. Z czasem wejdą 
one w nawyk.

WSKAZÓWKA #5: NIE KARZ, BO KARANIE 
NISZCZY SAMOKONTROLĘ

Kara to coś, co jest narzucone z góry; to przymus i odebranie 
dziecku możliwości podjęcia decyzji. Tym samym nie jest to sy-
tuacja, która wymaga od niego jakiegokolwiek wysiłku mental-
nego. Paradoksalnie zatem, karanie niszczy silną wolę. Karząc, 
odbierasz dziecku decyzyjność i odpowiedzialność, które są 
integralną częścią samokontroli.

NAUKOWE

WSKAZÓWKA #6: CHWAL ZA WYSIŁEK  
(A NIE ZA SUKCES)

Gdy chwalisz dziecko za wysiłek (czyli za – często – nieudane 
próby wykazania silnej woli), uczysz je, że mimo wszystko za każ-
dym razem warto próbować, działać, robić, kombinować, szu-
kać nowych sposobów. Jeśli chwalisz dziecko tylko wtedy, 
gdy odniesie sukces, pozostałe dziewięć na dziesięć razy, 
gdy poniesie porażkę, przestają mieć znaczenie. Dziec-
ko traci motywację do tego, aby próbować, co z czasem 
doprowadza do lenistwa i strachu zamiast do dyscypliny, 
kreatywności i przedsiębiorczości.

WSKAZÓWKA #7: BUDUJ ODPOWIEDNIE 
NAWYKI

Samokontrola to nie tylko umiejętność panowania nad emocja-
mi. Samokontrola to też to, co się dzieje w naszym ciele na po-
ziomie fizjologicznym i to, co się dzieje dookoła nas oraz jak 
na to wszystko reaguje nasz umysł. Wszystkie te trzy elementy 
są zaangażowane w proces samokontroli, zatem wszystkie trzy 
można wykorzystać, aby wpływać na zachowanie i budowanie 
silnej woli. A jak wiemy, czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci.

Dużo się ostatnio mówi o tym, że stres to nie to, co nam się 
przydarza, ale nasza reakcja na zdarzenia. To samo można po-
wiedzieć o samokontroli. To, czy ją mamy, czy nie, jest (do pew-
nego stopnia) naszą decyzją. A z doświadczenia wam powiem, 
że milion razy łatwiej jest opanować swoje reakcje i zdecydo-
wać, czy chcemy się poddać impulsowi, czy nie, jeśli nauczymy 
umysł odpowiedniego reagowania poprzez medytację.
Jeśli sobie teraz myślisz: „Eh, Kołodko, ja tu chciałem czytać 
o poważnych badaniach naukowych, a ty mi piszesz o medy-
tacji”, to wiedz, że jej działanie jest potwierdzone wieloma ba-
daniami naukowymi. Medytacja pomaga budować silną wolę.
Drugim nawykiem, który warto wspierać u dzieci, aby pomagać 
im budować samokontrolę, jest regularne uprawianie sportów. 
Jest to szczególnie ważne teraz, gdy żyjemy w świecie bezstre-
sowego wychowania, wiecznego dzieciństwa i prób uchronie-
nia dzieci od życia w społeczeństwie i systemie edukacyjnym, 
stworzonym przez poprzednie pokolenia.
Z jednej strony jestem w pełni za pozwalaniem dzieciom być 
dziećmi i robić, co chcą. Z drugiej jednak strony we wszystkim 
musi być równowaga i każdy z nas musi się kiedyś nauczyć 
funkcjonować w społeczeństwie i radzić z przepisami, zasada-
mi i ludźmi, których nie lubi. Można zamknąć dziecko w Bańce 
Szczęścia na pierwsze kilka lat, ale prędzej czy później będzie 
musiało zetknąć się z rzeczywistością i światem zewnętrznym.
Sport jest świetnym narzędziem, które uczy dyscypliny, syste-
matyczności, wytrwałości, cierpliwości i silnej woli. A do tego, 
oczywiście, wyrabia dobre nawyki bycia aktywnym fizycznie, 
co pomoże twojemu dziecku, gdy dorośnie zostać raczej pry-
muskiem niż grubaskiem. •

samokontrolę u dzieci 
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1 nd Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 
3 w

t Międzynarodowy Dzień Pisarzy

5

czw Dzień Teściowej

8 nd Międzynarodowy Dzień Kobiet

10 w
t Dzień Mężczyzn

15 nd Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta

20 pt Początek astronomicznej wiosny /Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
21 sb Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową / Międzynarodowy Dzień Poezji
22 nd Światowy Dzień Wody

24 w
t Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

25 śr Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia)
27 pt Międzynarodowy Dzień Teatru

29 nd Zmiana czasu z zimowego na letni

KWIECIEŃ
Znak zodiaku urodzonych w kwietniu 
to Baran (do 19 kwietnia) lub Byk.

MAJ
Znak zodiaku 
urodzonych 
w maju to Byk 
(do 20 maja) 
lub Bliźnięta.

1

pt Międzynarodowe Święto Pracy

2

sb Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

3
nd

Święto Konstytucji 3 Maja 

Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

5

w
t

Dzień Godności Osoby z  Niepełnosprawnością 

Intelektualną

8

pt

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża  

i Czerwonego Półksiężyca

9

sb Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

12

w
t

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

14

czw Dzień Farmaceuty

15

pt Międzynarodowy Dzień Rodziny

18

pn Międzynarodowy Dzień muzeów

19

w
t

Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS

22

pt Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

25

pn Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych

26

w
t Dzień Matki

29

pt

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojo-

wych ONZ

31

nd Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
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1 śr Prima Aprilis

2

czw Światowy Dzień Autyzmu

5 nd Niedziela Palmowa

6 pn Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

7 w
t Światowy Dzień Zdrowia

9
czw Wielki Czwartek

10 pt Dzień Służby Zdrowia, Wielki Piątek

11 sb Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona, 
Wielka Sobota

12 nd Wielkanoc

13 pn Poniedziałek Wielkanocny

14 w
t Święto Chrztu Polski

17 pt Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

19 nd Święto Bożego Miłosierdzia

20 pn Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

22 śr Międzynarodowy Dzień Ziemi

23

czw Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

25 sb Światowy Dzień Malarii

28 nd Światowy Dzień Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy

NIEDZIELE

HANDLOWE: 

5 i 26 kwietnia, 
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Wiersze: Karolina Nowakowska 

Wiersze: Monika Mularska-Kucharek

Międzynarodowy 

Dzień Teatru

Żyć bez niego nie potrafią

Innym niepotrzebny wcale.

Bawi, wzrusza, myśleć uczy.

Pożyteczny niebywale.

Teatr różne ma oblicza.

Trudny, lekki- co kto woli.

Czasem nie dość zrozumiały.

Czasem po nim dusza boli.

Często jednak mądrość niesie,

Którą w  życie swe wkładamy.

Od aktorów się uczymy

Za czym dziś podążać mamy.

Lecz nie aktor, a autorzy

Wiedzę nam przekazać raczą.

Oczyszczają nasze dusze,

Które ciut za często płaczą.

Wielkanoc
Alleluja! On zmartwychwstał!
Cud nad cudy dziś się zdarzył.
Nieproszony, lecz  tak pewny
Na śmierć za nas się odważył.

 Najważniejsza to nauka
Dla nas ludzi małej wiary.
Sercem patrzeć - rzecz największa.
Żadne czary to czy mary.

 On odkupił wszystkich winy.
Każdy z nas korzysta z tego
Nawet jeśli nie wierzymy,
Warte poświęcenie Jego.

Dzień Matki
Nie ma ważniejszego słowaNiźli „Mama” na tym świecie.W każdym kraju brzmi podobnie.Piękniejszego nie znajdziecie.Mama dla nas jest początkiem,Uczy życia, ciepła, czucia.Dzięki Niej jesteśmy tacy.Myśli kształci i uczucia.

Mamę kochać i szanowaćTo nasz piękny obowiązek.Co to obowiązkiem nie jest -Codziennego dnia porządek.Mama - ukojenie w bólu.Mama - pewność, spokój, miłość.O Nią dbać to wieka radość.Oby zawsze z nami była.

OSTOJA

Łyk szczęścia o poranku 

i kielich wdzięczności 

za bliskość i czułość, 

z którą zasypiam i się budzę.

Morze nieskrywanej radości 

i serce pełne miłości, 

którą czuję i wyrażam

od świtu po noc. 

Odnawialne źródło energii

i niezbędnych endorfin

potrzebnych do życia

i do pełni szczęścia.

Moja Rodzina,

Wymarzona przystań, 

Niezastąpiona ostoja!

Kuźnia siły i mocy!

Poszukiwany
Gdzie Ty jesteś, pytają. 
Dlaczego Cię nie ma, 
tu i teraz, zawsze?
Gdzie się ukryłeś?
Dlaczego milczysz,
i gdy źle się dzieje
nie reagujesz?
Oni Cię szukają, 
patrzą, rozpytują!
Wątpią i dryfują 
po meandrach życia!
Liczą, że wyjdziesz
jak za dawnych lat,
a wtedy uwierzą, 
Że TY jesteś BOŻE!

Ale gdyby założyć,
że nie tędy droga?
I gdyby przyjąć, 
że Ty jesteś obok,
na wyciągnięcie ręki.
Że w drugim człowieku
Czekasz na poszukujących!?
Jeśli tak, to daj Boże znak!
Może gestem, słowem, uśmiechem,
To niewiele, a odmienia świat!

Sekrety poezji
Wiem, co komu w duszy grai co na sercu leży.O smutkach małychi dużych tęsknotach.O kochaniu na zabóji namiętnych nocach.Wiem, jak smakuje radośći jak boli rozczarowanie.Jak wzniosła jest miłośći jak dotkliwa bywa zdrada.Jak upaja namiętny dotyki doskwiera zakazana miłość.Znam niewypowiedziane myśli

i niewyrażone emocje.Znam nienazwane pragnieniai stłumione potrzeby.Znam ludzi, jakich nie znaciei ich skrywane sekrety.Daję zrozumienie i ulgęzawsze i wszędzie.Towarzyszę w życiudzień i noc.Sekretów nie wyjawięnigdy i nikomu. 113
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Nagroda „Dla Zdrowia i Pacjenta” została ustanowiona w 2020 
roku z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Fun-
duszu Zdrowia oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdro-
wotnej. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: 
Wolontariat, Profilaktyka, Prawo i Bezpieczeństwo Pacjenta. 
Udział w wydarzeniu wziął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Że-
lazko, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski oraz ks. 
Arkadiusz Nowak, pomysłodawca Forum.
Jak podkreślił Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, przesłaniem 
Dnia Chorego jest zaakcentowanie, że osoby chore powinny 
czuć się ważne i być w centrum naszej uwagi. Istotna w działa-
niach organizacji pacjenckich jest pomoc pacjentowi przeżyć 
jego chorobę. Choć nie każdego z nich można wyleczyć, mo-
żemy ograniczyć jego cierpienie.

Tekst: Fundacja STOMAlife

7 lutego podczas uroczystej gali XIV Forum Organizacji Pacjentów, Fundacja STOMAlife została wyróżnio-
na w kategorii Profilaktyka nagrodą przyznawaną wspólnie przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ oraz In-
stytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej „Dla Zdrowia i Pacjenta”. Główną ideą nagrody jest uhonorowanie 
organizacji wyróżniających się profesjonalizmem oraz skutecznością w działaniach dla dobra pacjentów.

„Organizacje pacjentów są lustrem potrzeb pacjentów, do-
kładnie znają potrzeby pacjentów, ponieważ na co dzień są 
blisko pacjenta. Jestem otwarty na propozycje, będę wspierać 
wasze działania, zapraszam wszystkich do współpracy w Radzie 
Organizacji Pacjentów” – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta, 
Bartłomiej Chmielowiec.
STOMAlife od ponad 5 lat walczy z wykluczeniem społecz-
nym dotykającym stomików oraz edukuje pacjentów i spo-
łeczeństwo w zakresie faktów i mitów związanych ze stomią. 
W ramach działań Fundacji STOMAlife, w całej Polsce, 
tworzone są punkty konsultacyjno-szkoleniowe dla stomi-
ków oraz ich bliskich. W ramach Fundacji działa również spe-
cjalna infolinia dla pacjentów, STOMAlife dyżuruje również 
na infolinii działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. •

Dla zdrowia i pacjenta
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Kryzys 
psychiczny
u osób działających  
w organizacjach pozarządowych  
oraz ruchach nieformalnych

Tekst: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zdjęcia: Fundacja Stabilo
Rysunek: Arkadiusz Krupa

W dniu 6 lutego br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
odbyła się konferencja „Kryzys psychiczny u osób działających 
w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych”. 

Swoje wystąpienia mieli:
dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich – otwar-
cie i powitanie, a potem głos zabrali: 
• „Zagrożenia demokracji i rola społeczeństwa obywatel-
skiego” – prof. Radosław Markowski.
• „Dzielne i dzielni w opałach. O kryzysie psychicznym dzia-
łaczek i działaczy NGO i ruchów nieformalnych” – Katarzyna 
Jagiełło.
• „Stres pourazowy, wypalenie zawodowe – czyli nowe pro-
blemy i wyzwania dla psychiatrów i psychoterapeutów w kon-
tekście zmian społecznych  i klimatycznych oraz prezen-
tacja    sprawdzonych praktyk do zastosowania przez 
organizacje pozarządowe” – Bianca-Beata Kotoro.
• „Kondycja Trzeciego sektora w Polsce. Nowe wy-
zwania” – Jakub Wygnański.
• „Prezentacja wyników badania dotyczącego kry-
zysu psychicznego działających w NGO oraz ak-
tywistów i aktywistek z ruchów nieformalnych” – 
dr Marzena Cypryańska-Nezlek.

Moderatorami byli: Barbara Imiołczyk – dyrektorka Cen-
trum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz Ignacy Dudkiewicz – redaktor na-
czelny magazynu „Kontakt”, współpracownik portalu 
NGO.pl

W drugiej części konferencji uczestniczki i uczestnicy wzięli 
udział w partycypacyjnej pracy warsztatowej koordynowanej 
przez ekspertów i ekspertki z Fundacji Stabilo, Uniwersytetu 
SWPS, Instytutu P-PTiS „BEATA VITA” oraz Biura RPO. Zasto-
sowano w niej metodę konsultacyjną World Café, która pole-
ga na przeprowadzeniu w grupach dyskusji, podczas której nie 
szuka się gotowych rozwiązań, ale konfrontuje się różne punkty 
widzenia i oczekiwania zaangażowanych stron. W World Café 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wzięło udział blisko 
70 osób, a nad całością procesu czuwał Łukasz Broniszewski 
z Fundacji Stabilo. Każdy z uczestników miał możliwość wypo-
wiedzenia się przy pięciu stolikach w określonych obszarach 
tematycznych. Na tym etapie prac koncentrowano się bardziej 
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na wymianie doświadczeń oraz zbiera-
niu pomysłów i dobrych praktyk niż szu-
kaniu ostatecznych i precyzyjnych roz-
wiązań. Zebrane w ten sposób wyniki 
dyskusji przy poszczególnych stolikach 
stanowią punkt wyjścia do przygotowa-
nia rekomendacji w zakresie dobrosta-
nu psychicznego w Trzecim Sektorze. 
Zostały one spisane i opracowane przez 
ich moderatorów i moderatorki.

TEMATY DYSKUSJI PRZY PIĘCIU STOLIKACH  
W RAMACH WORLD CAFE:

 1.  
Jak rozpoznać kryzys zdrowia psychicznego?  
Objawy i procedury, które można wprowadzić? 
Moderatorka: Marzena Cypryańska-Nezlek

2. 
Zmiany systemowe w prawie – ochrona aktywistów  
i aktywistek.  
Moderatorka: Magdalena Wilczyńska

3. 
Rekomendacje dla osób w kryzysie i dla ich otoczenia  
(rodzina, sieci nieformalne, ruchy samopomocowe, etc.)  
Moderatorki: Bianca-Beata Kotoro oraz Sylwia Kowalska

4.
Rekomendacje dla osób zarządzających organizacjami
Moderatorzy: Katarzyna Jagiełło oraz Dariusz Supeł

5. 
Jak w interesujący sposób opowiedzieć o problemie  
w mediach? Media i marketing  
Moderator: Adrian Stelmaszyk

RELACJE I NAGRANIE Z KONFERENCJI  
MOŻNA OBEJRZEĆ NA STRONIE:

www.rpo.gov.pl/pl/content/kryzys-psychiczny- 
aktywist%C3%B3w-transmisja-konferencji
Natomiast tutaj znajduje się raport oraz wypracowane reko-
mendacje:
www.rpo.gov.pl/pl/content/kryzys-psychiczny-dzialaj%C4%-
85cych-w-organizacjach-pozarzadowych-ruchach-nieformal-
nych

Kolejny krok, to konferencja 3 CZERWCA 2020 ROKU 
na Uniwersytecie SWPS, na którą serdecznie zapraszamy. 
O wszystkich działaniach będziemy informować na stronach: 
rpo.gov.pl, stabilo.org.pl oraz ngo.pl.

Jeśli chcą Państwo dołączyć do grup roboczych pracujących 
nad dalszym opracowaniem rekomendacji, to wystarczy wy-
słać zgłoszenie na adres: wsparcie@stabilo.org.pl.
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Będziesz siedział 
Tekst: Agata Passent
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przez wielkich artystów ery Bauhausu ze szkoły weimarskiej 
(moje ulubione)… Wszystkie te krzesła to pułapki. Daliśmy 
się chyba złapać na naszą próżność. Bo nie wiem, jak inaczej 
wytłumaczyć, dlaczego katujemy nasze plecy, rujnujemy 
nasze zdrowie i sylwetkę, spędzając wiele godzin z, i tak 
za krótkiej, doby (życie jest za krótkie!) na torturowanie ciała. 
Każde krzesło to przecież biedniejsza forma tronu.
Kiedyś siedzieli tylko władcy. Faraon lub król podczas 
koronacji, albo papież prowadzony na swój biały tron okra-
szony złoceniami po czerwonym dywanie. Tron papieski, jak 
wiele innych, stoi na szczycie kilku schodków, wywyższony. 
Na czerwonym tronie zasiada prezeska Trybunału Konsty-
tucyjnego sędzia Julia Przyłębska, a przed nią na zwykłych 
krzesłach siedzą zebrani. Prezeski firm siedzą na obrotowych 
fotelach w szklanych gabinetach, a harujące na zysk firmy 
pszczółki siedzą na krzesłach w open spasie. Siedząc na krze-
śle, zajmujemy pozycję. Katastrofalną dla zdrowia.
Jedynym moim skutecznym protestem był protest prze-
ciwko siedzeniu. Nie będę siedziała i nie siedzę. Od ponad 
dekady unikam siedzenia jak ognia, a dzieci wychowałam 
bez krzesełek. Obaj synowie są dziś sprawni, obaj trenują 
sporty. Na zebraniach w pracy nie siadam na krześle. Przy-
zwyczaiłam szefów I koleżanki z pracy, że na kolegiach 
siedzę w siadzie japońskim albo po turecku (tutaj cięż-
ko mi idzie, bo mam sztywny staw biodrowo-lędźwiowy, 
ale rozciągam go, jak tylko mogę). Piszę, leżąc na brzuchu. 
Biurko służy mi tylko do robienia bałaganu, a czasem 
panicznego sortowania i odkładania rachunków lub doku-
mentów. W komunikacji miejskiej ustępuję miejsca innym. 
W toalecie nigdy nie czytam. Są milsze miejsca na lekturę czy 
oglądanie seriali na smartfonie… W czytelni osiedlowej daw-
no przyzwyczaiłam bibliotekarki do tego, że siedzę z książ-
kami po turecku. Nie siadam w banku, nie siadam w ZUS-ie. 
Siadam tylko w teatrze, kinie, operze, bo nie mogę zasłaniać 
innym. W kościołach jako ateistka bywam tylko na pogrzebach 
i zawsze stoję pod ścianą, żeby się nie narzucać nikomu ze swą 
niewiarą (śluby kościelne stały się jakoś ostatnio rzadkością – 
jesteśmy już na śluby za starzy, a nasze dzieci i wnuki nie chcą 
się żenić). Na wywiadówkach szkolnych nie siadam w ławkach, 
bo nie chodzę na wywiadówki. Po co matkę denerwować?
Zawsze istnieje szansa, że kiedyś trafię za kratki i „będę sie-
dzieć”. O, nie! Ja będę robić pompki, mostek, pozycję kobry 
i krążyć za kratami jak głodna lwica. Senatorowie rzymscy, eli-
ty starożytnego Rzymu ukazywani są na freskach w pozycjach 
półleżących, i jeśli chodzi o mnie – taka pozycja mi pasuje, 
i gdybym miała wiernych bądź poddanych, to właśnie w takiej 
bym ich przyjmowała. •

Nie będę dziś pisać o polityce, ale inspiracja do tematu te-
go tekstu przyszła do mnie podczas jednego z jakże częstych 
w ostatnich latach protestów pod sejmem. Część prote-
stujących skandowała w stronę posłów: „będziesz siedział, 
będziesz siedział”. Oczywiście, jestem za praworządnością, 
a konsekwencje zaniechań lub kradzieży winny być ponie-
sione, jednak nie uznaję małostkowości, agresji i mściwości. 
Wyroki, a nawet groźby, zawsze można przekazać w jakiejś 
kulturalnej formie. Na najohydniejszy i wulgarny hejt, kom-
promitujące gesty lub poglądy, które mnie brzydzą, gdy 
widzę, że argumenty i rozmowa nie mają sensu, odpowiadam 
zwykle formułą: „Pani/Pan pozwoli, ale pozostanę przy swojej 
opinii”. Gdy ktoś do mnie po audycji radiowej, programie 
telewizyjnym czy moim felietonie wypisuje na fejsbuku „ty 
świnio, ty łajzo, obyś zawisła na gałęzi do góry nogami”, 
to zwykle go banuję, a czasem w „dyskusji” w realu odpowia-
dam właśnie, że pozostanę przy własnym zdaniu.
Co zatem z tym „będziesz siedział”? Przecież my już daw-
no wszyscy siedzimy! Jak to się stało, że tak szybko człowiek 
przeszedł od kucania, leżenia, stania – do pozycji siedzącej 
na krześle, które to siedzenie, nie wiem jak Państwa, ale mnie 
wykańcza bardziej niż wdychanie dymu z papierosów. Zresztą 
w moim środowisku jest już dosłownie garstka palących i cza-
sem wręcz dla frajdy wychodzę z nimi na podwórko przed 
redakcję albo na balkon podczas imprezy, żeby sobie powdy-
chać te chmury – po co ma ich palenie iść na marne, prawda? 
A tak, to proszę: jeden pet, a dwie osoby korzystają. 
Siedzieć grzecznie każe się, a raczej wymaga, już od trzyletnich 
przedszkolaków! Za każdym razem, gdy bywałam u moich 
synów na występach czy zebraniach przedszkolnych i siada-
łam na małym krzesełku przy niskim stoliku, czułam się jak 
na torturach gorszych niż te, które proponował swym ofiarom 
sam markiz de Sade. Jak to się stało, że daliśmy się nabrać 
producentom mebli oraz specom od administracji biurowej, 
że krzesła są dla nas wygodne? Nic tak nie wykańcza naszych 
pleców, postawy, kręgosłupa i szyi jak kilkugodzinne posia-
dówy na krzesłach i fotelach. Podczas podróży lubię zwiedzać 
wszelkie muzea wnętrz, nawet te mało okazałe, jak choćby 
położone w ładnym parku Muzeum Pałacowe w Otwoc-
ku Wielkim. Muzeum Minister Kultury niedawno zamknął, 
bo… pałac odzyskał dawny właściciel. Szkoda. Mieszkańcy 
małych miasteczek i okolicznych wsi stracili park i jedyne 
takie muzeum w okolicy. Kultura niedostępna. Ale wracam 
do krzeseł. Krzesła produkowane masowo dla Ikei czy te 
szkolne, czy te z haftowanymi siedziskami, te barokowe 
z ażurowymi drabiniastymi oparciami, te kamienne trony ze 
starożytnych pałaców, krzesła woltery, krzesła Thoneta, krze-
sła awangardowe bez banalnych czterech nóg wymyślone 
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W obliczu tego, co się dzieje, w obliczu koronawirusa nasze 
społeczeństwo może stać się jeszcze bardziej konformistycz-
ne, etnocentryczne i podzielone. Pomimo że to bardzo trudne, 
nie możemy dopuścić do ulegania masowej panice. Ponieważ 
niestety ta PANIKA jest gorsza od samego koronawirusa. Ale 
oczywiście rozum rozumem, a serce sercem. Ludzie boją się 
i szykują, jakby miał nastąpić koniec świata. 
Absolutnie i niepodważalnie należy zachować środki ostroż-
ności, podkreślam zachować, ale jednocześnie przynajmniej 
starać się żyć w miarę normalnie, bo niestety wszystko do-
okoła wygląda tak – jakbyśmy mieli do czynienia z kolektywną 
psychozą. W rozmowach towarzyskich i rodzinnych jest jeden 
dominujący temat. W mediach również… nawet ten tekst jest 
o tym.
Wirus SARS-Cov-2, który od grudnia 2019 roku rozprzestrze-
nia się po świecie, budzi zrozumiały lęk. O ile chińska prowin-
cja Hubei, gdzie po raz pierwszy zdiagnozowano wywołaną 
przez niego chorobę COVID-19, leży tysiące kilometrów od 
Polski, to epidemia w północnych Włoszech i coraz więcej 
przypadków w Polsce wzbudziło niepokój, że ten wirus 
może i u nas stać się poważnym zagrożeniem. A panika jest 
stara jak świat i trudno jest zachować zdrowy rozsądek i nie 
ulec paraliżującemu lękowi. Nie jest to łatwe, bo instynkt 
samozachowawczy podpowiada nam, żeby się chronić, 
i na wszelki wypadek wyolbrzymia niebezpieczeństwo. Obec-
ne zagrożenie jest niewidzialne, ale łatwo można je skojarzyć 
z dwiema kategoriami – osobami pochodzenia azjatyckie-
go oraz tymi kaszlącymi i kichającymi. Instynkt nakazuje nam 
nieufność wobec obcych i przypisywanie im negatywnych 
cech, a jest to zjawisko przebadane i znane dobrze w psycho-
logii społecznej czy socjologii. 
Podobny charakter miały paniczne reakcje na AIDS w latach 
90. XX wieku w Polsce. Mimo zapewnień ekspertów, że nie 
można zarazić się wirusem HIV nawet poprzez bliski kontakt, 
taki jak np. podanie sobie ręki – mieszkańcy gmin, w których 
miały znaleźć się ośrodki dla zakażonych, głośno protestowali, 
posuwając się nie tylko do gróźb, ale wręcz ataków fizycznych 
i podpaleń. Z czego to wynikało? Z paniki, a ona z niewiedzy 
i z tego, że nie słuchamy mądrych ludzi, autorytetów, tylko ule-
gamy tłumowi, fałszywym informacjom i przesadzamy z re-
akcją. Na przykład nie widzimy różnicy znaczeniowej między 
zakazić a zarazić.
Kiedy wybucha panika, każdy myśli przede wszystkim o sobie. 
Panika upośledza racjonalne myślenie, oddając prym tym 
ośrodkom w mózgu, które odpowiadają za reakcje streso-
we, co powoduje, że zagrożenie ocenia się nieadekwatnie 
do jego rzeczywistej wielkości. Tak reaguje jednostka. 
Niestety ogarnięty paniką tłum może spowodować tragedię 

na ogromną skalę. I to jest punkt, który powinniśmy dobrze 
sobie przyswoić. Zapamiętać, jak reagujemy, jaki jest tej 
reakcji mechanizm. To pozwoli nam na pewien zdrowy dystans. 
Wiedza jest fundamentalnym lekiem.
Badania naukowe wykazują, że im więcej ludzi, tym 
mniejsza szansa, że ktoś będzie empatyczny i stanie w obronie 
osoby, która stała się celem podejrzeń i ataków. Im większy tłum, 
tym większa szansa, że ktoś dopuści się nielegalnego czynu, 
gdyż tak działa rozproszona odpowiedzialność. 
Jaka jest na to rada – słuchajmy ekspertów, co mówią 
o rzeczywistym zagrożeniu i o tym, jak należy się zachowywać, 
a nie wychodźmy przed szereg, nie twórzmy scenariuszy, 
których nie ma. Ktoś mógłby powiedzieć, że łatwo to napisać, 
ale trudniej wykonać. Tak, jest to trudne, ale trudne nie ozna-
cza niemożliwe. Trzeba wziąć głęboki wdech i zrobić krok do ty-
łu. Przecież są wśród nas też osoby, które nie pracują zdalnie, 
bo nie mogą, i codziennie wychodzą do pracy. Mają kontakt 
z innymi ludźmi i borykają się z obciążeniem. Czy zatem one 
nie ryzykują? A może jestem nieodpowiedzialny, skoro tak nie 
panikuję? A ci, co nie panikują, nie podążają w swoich reakcjach 
za tłumem, czasem nawet spotykają się z hejtem. A przecież są 
zawody, które muszą być stale na służbie – nie mogą wykonać 
swojej pracy zdalnie i nie mogą zaniechać swoich obowiązków! 
Dlaczego? W celu zachowania ładu, porządku, ochrony zdro-
wia, umożliwienia zakupów spożywczych. To są farmaceuci, 
pracownicy sklepów medycznych, lekarze, pielęgniarki, skle-
pikarze... – ich kontakt z drugim człowiekiem jest nieunikniony. 
Oni też się boją i mają prawo się bać! Ale jeśli w swoim stra-
chu czy paraliżującym lęku odmówią wykonywania pracy – za-
panuje nieprzewidywalny chaos... I ciężko będzie odbudować 
jutro! Panika nie może ich paraliżować, ponieważ muszą stać 
na posterunku i po prostu stosować środki ostrożności.
Czy to oznacza, że mamy nie dramatyzować? Na przykład 
nie wykupywać maseczek – a przecież postępują tak nie tyl-
ko mieszkańcy Polski. Przecież nie istnieją żadne dowody na to, 
aby noszenie takiej maski mogło zmniejszyć ryzyko zachoro-
wania u osoby zdrowej. WHO jasno mówi, że noszenie masek 
w sytuacji, gdy nie jest to zalecane, może wywołać fałszywe 
poczucie bezpieczeństwa i w efekcie doprowadzić do zanie-
dbania podstawowych środków higieny. Inaczej sytuacja się 
ma w przypadku osoby chorej, z objawami infekcji – jeśli mu-
si się ona udać w miejsce publiczne, noszenie maski może 
zmniejszyć ryzyko zarażenia drogą kropelkową zdrowych 
ludzi dookoła. Przestrzegajmy tego!
Bardzo ważne jest, aby ci, którym uda się nie ulec panice, 
starali się szybko dementować fake newsy. Na przykład jeden 
z ostatnich głosi, iż broda zwiększa ryzyko zachorowania i roz-
przestrzeniania koronawirusa… Czy mam przez to rozumieć, 

WIEDZA – fundamentalny 

lek przeciw panice! 

Czyli KORONAWIRUS… i nie tylko…

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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Jeśli chcesz otrzymywać kolejne wydania kwartalnika Po prostu ŻYJ, 
wypełnij poniższy kupon i odeślij listem poleconym na adres:

Fundacja STOMAlife      ul. Tytusa Chałubińskiego 8            00-613 Warszawa
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej Fundacja) moich 
danych osobowych podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o działa-
niach podejmowanych przez Fundację) i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informa-
cyjnych. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowa-
rzyszonym. 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.

że długie włosy też…? Powinniśmy się wszyscy ogolić i obciąć na zapałkę? Nie! 
Oglądanie i przesyłanie sobie reklam pojawiających się w Internecie o rzekomych 
środkach i talizmanach mających leczyć lub uchronić przed koronawirusem nie 
tylko nie pomaga, ale bardzo szkodzi. Nie mówmy, że to tak na wszelki wypadek. 
Choć wiem, że duża część społeczeństwa łapie się za guzik na widok kominiarza czy 
odpukuje w niemalowane drewno, nie zaczyna nowych projektów trzynastego… 
W chwili panicznego strachu wiedza myli nam się z niewiedzą, zabobonem, wzma-
ga zachowania irracjonalne. I tu ponowna prośba o zdrowy rozsądek. O logikę. 
O rozum. O wiedzę. 
Trzymajmy się tych konkretnych wskazówek, które powinny być zawsze przestrze-
gane, jeśli chodzi o higienę życia – czyli że nie wolno kichać i kaszleć na inne 
osoby (przecież ten zakaz zawsze obowiązywał). Nie kasłać w dłonie, ale w jedno-
razową chusteczkę. Podczas kichania zachować możliwie jak największą odległość 

i odwrócić się, używając jednorazowych 
chusteczek, a te po użyciu natychmiast 
wyrzucić do śmieci, a nie przechowywać 
w kieszeniach czy torebkach (o tym też 
zawsze było mówione przy wszelkich 
przeziębieniach, katarach, grypach). Mi-
nimalizować bezpośredni kontakt z oso-
bami oraz przedmiotami poza domem, 
a zwłaszcza dotykanie dłońmi, i nie 
pocierać oczu, nosa, ust rękoma, które 
nie są umyte. Nie jest też niczym nowym, 
że należy zachowywać dystans od osoby 
chorej, nawet jeśli jest to członek rodzi-
ny. A przede wszystkim myć często i do-
kładnie ręce, szczególnie po kontakcie 
osobistym. Wielokrotnie przez kilka mi-
nut wietrzyć pomieszczenia, w których 
się przebywa, bo to zmniejsza ilość 
czynników chorobotwórczych w po-
wietrzu i zapobiega wysuszeniu błon 
śluzowych. Wyjście do lasu, do parku, 
na spacer to naprawdę dobra rzecz!
W tej całej panice ludzie będą musie-
li zmierzyć się z inną ważną i bardzo trud-
ną rzeczą – czy potrafią przebywać sami  
ze sobą, z książką, z filmem, z praniem 
i haftowaniem… oraz czy potrafią prze-
bywać w swoich minirodzinach. Spędzać 
wspólny czas razem, rozmawiając, 
pracując zdalnie, gotując i troszcząc się 
o siebie. Wielu i w tej kwestii zacznie pa-
nikować. Niech ten czas będzie dla nas 
wszystkich sprawdzianem, jakie mamy 
relacje w naszych domach… może czas 
nad czymś popracować, coś zmienić, na-
prawić, uleczyć… Trzymam kciuki. Moc 
energii i zdrowego rozsądku. 
PS: I nie śledźmy 24/7 wszelkich poja-
wiających się wiadomości i informacji, 
bo to napędza paniczny strach i stres.•
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