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Przyszło wyczekane lato!  
Jest pięknie! 
Wiosna była trudna... 

to fakt. Teraz już wiemy, że pande-
mia wpłynęła na układ geopolityczny 
na świecie, a szczególnie w UE. On 
nie będzie już taki, jaki znaliśmy do tej 
pory. Pogłębieniu ulegną nierówno-
ści majątkowe i dochodowe, które już 
teraz są zmorą naszego świata. Pande-
mia to też niestety okazja dla różnej 

maści autokratów, którzy jeszcze mocniej 
ściągnęli lejce społeczeństwom, ograni-

czyli prawa i swobody. Z drugiej jednak 
strony zyskaliśmy szansę, żeby urządzić 

nasz świat na nowo. Czy z tego skorzystamy, 
w dużej mierze naprawdę zależy od NAS.

Od kilku osób usłyszałam, że ta pande-
mia to znak Boży... Wierzę jednak, iż jeżeli ktoś 
wierzy w Stwórcę, to On nie chciałby nas karać 
w ten sposób... Natomiast trzeba jasno stwierdzić, 
i za tym stoją fakty, że oznaki kryzysu były, tylko my 
nie chcieliśmy ich widzieć. Na przykład ten zupełnie 
horrendalny wzrost gospodarczy i związany z nim 
utylitaryzm. A także dążenie do przyjemności, jakie 
sobie zafundowaliśmy jako filozofię – śmiem twierdzić, 
że co najmniej od II wojny światowej. Ze zrozumiałych 
powodów oczywiście i je także można wytłumaczyć, 
ale jednocześnie musimy się, szanowni Państwo, 
zgodzić, że to wszystko było po prostu szaleń-
cze. Musimy to wiedzieć i zrozumieć. 

Życie jest procesem ciągłej nauki, gdy to zapamiętamy, 
nie będziemy mieli niepokojącego uczucia, że coś się 
nie udało. Radość w życiu wiąże się z wyzwaniami, które 
trzeba rozpoznać. Nic nie sprawia takiej satysfakcji, jak te 
przełomowe momenty, kiedy odkrywamy nową prawdę 
o sobie i o wszechświecie. COŚ, co pasuje jak nowy 
element układanki, który właśnie znaleźliśmy. Radość 
odkrycia jest wielka, a nie znam żadnego odkrywcy, który 
raz osiągnąwszy ten cel, nie chciałby poszukiwać dalej.

PS: Świat 
się zmienia. 
To, co kiedyś 

działało, dziś już 
nie wystarcza. Co 

było dobre wcześniej, 
teraz nie jest. 

Dokonajmy zmiany, 
by realizować nasz 

potencjał. Nie stójmy 
w miejscu i nie walczmy 

z nieuniknioną koniecz-
nością porzucenia. Wszak 
trzymanie się kurczowo 
tylko tego co się zna - 

bardzo ogranicza. Mądrość 
czeka w innym spojrzeniu na 
rzeczywistość niż dotychczas. 

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
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Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ

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

prof. dr hab. Adam Dziki
Kierownik I Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi  oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i 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.

dr hab. inż. Anna Harton
Adiunkt w Katedrze Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Czło-
wieka SGGW w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa 
Dietetyki. Autorka ponad 70 artykułów naukowych, promotorka  
i recenzentka ponad 100 prac dyplomowych. Autorka, współ-
autorka i konsultantka wielu tekstów popularno-naukowych 
i popularnych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki. Na co 
dzień nauczycielka akademicka i pracownica Poradni Dietetycz-
nej 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

Joanna Haręża
Psycholog w stanie spoczynku, reżyser w stanie czynnym 
(m.in. programy  „Kuchenne rewolucje”, „Ugotowani”, „Dom 
marzeń”, „Idol”, „Misja Martyna”). Autorka książek: Wszystko 
wolność, Kruk między innymi (nagroda  Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek - Najpiękniejsza Książka Roku 2003 w kate-
gorii „literatura piękna”). Autorka scenariuszy: Głębiej i Camera 
dental (serial komediowy  zakwalifikowany do finałowej dziesiątki 
konkursu SCRIPT FIESTA 2016). Współtwórczyni materiałów 
edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Pasjonatka podróży – zawsze i wszędzie.

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.
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Agnieszka Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowników języka 
polskiego PWN i do jedynego polskiego wydania Encyklopedii 
Larousse’a. Redaktorka wielu książek beletrystycznych, repor-
tażowych, dokumentalnych. Autorka wielu artykułów poświęco-
nych 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 przy-
rodą i architekturą.

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

Grzegorz Kotoro
Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie 
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żołnierz 
służb specjalnych elitarnej jednostki GROM uczestniczący  
w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący się 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 psychospołecznych, 
wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad pięćdzie-
sięciu publikacji o jakości życia, przedsiębiorczości, kapitale spo-
łecznym. Redaktorka serii „Gerontologia” przy Wydawnictwie 
Łódzkim. W swojej pracy terapeutycznej i trenerskiej z oddaniem 
i zaangażowaniem stara się poprawić jakość  życia osób poszu-
kujących pomocy, tak aby było ono dla nich źródłem radości 
i spełnienia. Prywatnie pełni dwie ważne role, żony i mamy.

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

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 n. beh. Julia Kołodko
Doradca w obszarach nauk behawioralnych. Otrzymała doktorat 
z ekonomii behawioralnej z Warwick Business School,  gdzie była 
stypendystką The Behavioural Insights Team oraz brytyjskiego 
Economic and Social Research Council. Prowadziła badania we 
współpracy z rządem brytyjskim. Przez 10 lat pracowała w marke-
tingu w Polsce i we Włoszech, w sektorach telekomunikacyjnym, 
bankowym i mediowym. Posiada certyfikat Professional Diploma 
in Marketing. Jest certyfikowanym coachem ICF i Bulletproof 
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 
coach. Absolwentka dziennikarstwa i podyplomowych 
studiów: Zarządzanie Kulturą. Związana z warszawskim 
Teatrem Komedia. Wcześniej ze sceną Państwowego Teatru 
Żydowskiego i Teatrem Kamienica. Finalistka IV edycji pro-
gramu Jak Oni Śpiewają. Znana z wielu seriali: M jak miłość, 
Na Wspólnej, Przyjaciółki czy komedii romantycznej Randka 
w ciemno. Mistrzyni Polski i Republiki Czeskiej w stepowa-
niu. Współtwórczyni Akademii Pozytywnych Kobiet – Stowa-
rzyszenia, które wspiera kobiety w rozwoju osobistym.

Nina Jaszewska
Dziennikarka, autorka wywiadów i artykułów. Autorka projektu 
społecznego „Ukraina – domy bez kobiet”. Pisze wiersze – póki 
co do szuflady. Jest miłośniczką reportaży. Interesuje się Bliskim 
Wschodem i tematami społecznymi z naciskiem na ruchy femini-
styczne oraz pokłosia migracji zarobkowych.

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”
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Halszka Sokołow
Dietetyk, diet coach, członek Polskiego Towarzystwa Die-
tetyki. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Jest jednym z pierwszych diet coachów w Polsce. Z diete-
tyką związana od ponad 10 lat. Umiejętności zawodowe  
i dietetyczny szlif zdobywała u boku najlepszych specjali-
stów w kraju. Prowadzi gabinet dietetyczny, w którym po-
maga pacjentom m.in. w zrzucaniu zbędnych kilogramów  
i w powrocie do zdrowia. Prywatnie – miłośniczka dobrego 
jedzenia.

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 pracy 
z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie oraz jego rodziną.  
Pracę psychologa łączy z pasją do szycia. Nic, co związane 
z rękodziełem, nie jest jej obce, zaczynając od haftu, szycia 
czy robienia biżuterii poprzez wyrażanie siebie w bullet 
journalu. Prowadzi bloga Diana Art. Kocha podróżować 
i poznawać nowe kultury. 

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 Me-
dycznej w Poznaniu. Po zdaniu specjalizacji lekarza chorób we-
wnętrznych pracowała jako lekarz rejonowy. Od 1999 r. pracuje 
w Centrum Medycznym MEDEOR w Lesznie, gdzie jest jednym z 
najbardziej zasłużonych, lubianych i doświadczonych pracowni-
ków. Laureatka konkursu „Panoramy Leszczyńskiej” w kategorii 
lekarz rodzinny roku. Prywatnie jest żoną, mamą dwojga doro-
słych 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 współpracuje jako 
freelancer z wieloma czasopismami i portalami, pisząc przy 
biurku, pod którym leżą dwa ogromne psy. Zawodowo fascynuje 
się tematami dotyczącymi zdrowia i nauki, a prywatnie Azją i po-
dróżami 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!

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?.

Monika Zamachowska
Dziennikarka radiowa i telewizyjna, pisarka. Trener biznesu 
w zakresie sztuki prezentacji i autoprezentacji, oddychania 
przeponowego, emisji głosu, dykcji i poprawnej artyku-
lacji. Absolwentka Amerykanistyki oraz Iberystyki na UW.  
W latach 2006-2008 redaktor naczelna miesięcznika „Zwier-
ciadło”. Wielokrotnie prowadziła imprezy o charakterze cha-
rytatywnym. Była m.in. gospodynią programu „Pytanie na 
śniadanie”  czy „Europa da się lubić”. Autorka książek: Lubię 
być Polakiem,  Pożegnanie z Anglią, Polki na bursztynowym 
szlaku, Moja Europa da się lubić.

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

ZNANI

Lulla 
la 
Polaca

Lulla la Polaca to energetyczny 
i wspaniały 82-letni Andrzej Szwan – 

najstarsza drag queen w Polsce, która 
w jesieni życia rozpoczęła estradową karierę.

Wywiad 
z Andrzejem 
Szwanem

Lulla La Polaca przed obiektywem i w kreacji niesa-
mowitej projektantki mody, artystki, fotografki Anny 
Kubisz podczas pokazu mody: POWER SYMPTOMS 

ANNA KUBISZ & DRAG QUEENS, który odbył się  
26 stycznia 2019 w Warszawie w Metropolis.
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Michał Olszański: Jest pan na scenie od niewie-
lu lat. Zaledwie 10 lat temu Wietnamczyk Kim Lee zaprosił 
pana do swojego show. 

Andrzej Szwan czyli Lulla: Tak, dokładnie. I od tego  
czasu zaczęła się moja lekka estradowa przygoda, 
która trwa do dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze 
dłużej. A przy takim wsparciu, jakie niesie mi Kim, czuję się 
w obowiązku za to podziękować. Jednocześnie cieszę się, 
że jeżeli cokolwiek przygotowuje, to pamięta o mnie i zapra-
sza mnie do tego przedsięwzięcia.

MO: Drag queen. Panie Andrzeju, proszę przybliżyć, 
co to jest drag queen?

Lulla: Czasami publiczność uważa, że ktoś, kto się pokazuje 
na scenie w roli drag queen, to albo jest osobą transseksu-
alną, albo dziwakiem, który się lubi przebierać. To wcale nie 
o to chodzi. Chodzi o to, że my, idąc na scenę, przygotowu-
jąc się czasem wiele godzin do rozpoczęcia programu czy 
występu, musimy poświęcić na to wiele czasu. Traktujemy 
to bardzo poważnie. Ludziom wydaje się, że zarzucili coś 
na siebie, wyszli na scenę, troszkę pofikali, pokazali się w jakiejś 
sytuacji śmiesznej i na tym jest koniec. Nie! Drag queen 
to jest rozdział w życiu każdego z nas, bo na co dzień jesteśmy 
normalnymi ludźmi, którzy żyją jak cała reszta społeczeństwa. 
Urzędnicy, sędziowie, kominiarze, policjanci, lekarze. Tworzy-
my to samo środowisko, to samo społeczeństwo. I uważam, 
że ludzie, którzy nie rozumieją pojęcia drag, chcieliby nas 
w jakiś sposób zamknąć w nawiasie i wyłączyć z ogólne-
go życia społecznego. Nie. My jesteśmy tacy jak każdy Polak. 
Każdy, kto idzie na studia, każdy, kto idzie do pracy, jak każdy, 
kto idzie wypełnić swoje obowiązki.

MO: Zaraz, zaraz. To nie jest do końca tak. Ci wszyscy, 
o których pan mówi, nie przebierają się za kobiety, nie 
nakładają makijażu, ponieważ uważają, że to jest rodzaj, 
użyjmy tu tego słowa, czegoś nienormalnego, czegoś 
nieakceptowalnego. Nawet powie ktoś, że to zboczenie.

Lulla: No właśnie. Czy to jest rodzaj zboczenia? Mnie 
i moich przyjaciół, z którymi pokazuję się na scenie, obra-
ża tego rodzaju określenie. Nie można pozwolić na to, że 
ktoś, kto idzie przygotować się do tego programu, ma być 
przez kogoś pierwszego lepszego nazwany zboczeńcem. 
To nas może tylko zaboleć i zniechęcić do pracy artystycz-
nej. Ja do tej pory w okresie pokazywania się na scenie czy 
estradzie, na szczęście, nie doznałem takiego uczucia. Ale 
muszę tu wtrącić jedno zdanie. Kiedy usłyszałem, jak jeden 
z ministrów naszego rządu, kiedy ja i większość gejów w Polsce 
maszerowaliśmy w paradzie równości, powiedział , że idą sodo-
mici, to poczułem się publicznie obrażony. Uważam, że takie 
słowa z ust ministra nie mają prawa padać, dlatego że my nie 
jesteśmy sodomitami, jesteśmy normalnymi ludźmi, będący-
mi po prostu częścią społeczności LGBT i chcemy być uważa-
ni za takich samych ludzi jak ci, którzy nas na tej ulicy w czasie 
parady obserwują. Zresztą bardzo często doświadczam tego, 
że podchodzą do mnie w czasie parady młodzi i starsi ludzie 
i dziękują mi osobiście za to, co robię – że jestem drag queen 
i wspieram ruch LGBT. Proszą o wspólne zdjęcie.

MO: Ta skandaliczna wypowiedź, o której pan mówi, 
została jednoznacznie oceniona i nie wracajmy do takich 
historii. Nie zajmujmy się marginesem. Natomiast wracam 
do samej drag queen. Z angielskiego to znaczy dress like 

a girl, czyli chodzi o przebranie za kobietę. Na ogół są 
to mężczyźni, ale są też drag king, czyli kobiety, które się 
przebierają. Zawsze jest to na maksa przerysowane. Przy-
zna pan, że kobiety nie wyglądają tak na co dzień jak pan, 
kiedy wychodzi na scenę jako Lulla la Polaca, czy jak Kim, 
kiedy wychodzi na scenę. 

Lulla: Oczywiście. Chcemy pokazać, że to nie tylko przebranie 
za kobietę, ale to jest nasz styl pokazania się na scenie. Przery-
sowanie makijażu, te podwójne rzęsy, ten brokat na policzkach, 
te wysokie obcasy, ta kreacja, którą czasami komponujemy 
sami czy same, bo też można użyć takiej formy, to czyni z nas 
drag queen. To jest pomysł artystyczny. Poza tym, jeżeli robi-
my sobie jakiś podkład muzyczny, to musimy chociaż, nie 
w głosie, bo to nigdy nie jest możliwe, ale w stroju czy w rekwi-
zytach, upodobnić się do osoby, w którą w tym momencie się 
wcielamy. 

MO: Mam taką propozycję, panie Andrzeju. Spróbujmy 
wyobrazić sobie taki spektakl i przygotowania do niego. 
Siada pan w swojej garderobie przed występem na ile 
godzin przed wyjściem na scenę? 

Lulla: Żeby się dobrze przygotować do tego rodzaju występu, 
to minimum trzy godziny. A jeżeli to ma być już takie perfekcyj-
ne, a zawsze to czyni ze mną Kim Lee, to nawet przeciąga się 
do czterech godzin.

MO: A zatem trzy godziny w garderobie. Zaczyna pan od 
twarzy?

Lulla: Zaczynam od brwi, które trzeba zakleić, te nasze męskie 
brwi. I podnieść potem tuszem i kreską do wysokości brwi kobie-
cych. Sama kreska wymaga podklejenia najpierw tego wszyst-
kiego. To musi wyschnąć, musi nabrać takiego wyrazu, że 
ja tych normalnych brwi na sobie nie mam, bo mam potem 
narysowane te, które noszą kobiety.

MO: Do tego dochodzi bardzo wyrazisty makijaż – usta, 
oczy, policzki, prawda?

Lulla: Najpierw idzie pierwsza warstwa podkładu, potem 
idzie kolejna warstwa podkładu, potem idzie puder, 
sypki – taki, jakiego używały nasze mamy czy babcie. A jedno-
cześnie powstaje już pierwszy zarys twarzy, czyli podkreślenie 
kości policzkowych, zwężenie troszkę twarzy, bo zawsze 
twarz męska się układa inaczej niż twarz kobieca. I to wszyst-
ko wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu. Ja nigdy sobie 
nie pozwoliłem na to, żeby wyjść z marszu, przypudrować 
nosek i wyjść na scenę. Jestem drag queen i to zobowiązuje. 
Inaczej byłoby to parodiowanie tego, co robią prawdziwe drag 
queens, w Polsce, w Europie i na świecie.

MO: W skali świata to scena artystyczna niezwykle kolo-
rowa i ciekawa. Idźmy dalej. Teraz trzeba coś założyć 
na głowę. Peruka?

Lulla: Najpierw rzęsy. Bo rzęsy są najważniejsze. Trzeba te rzęsy 
dobrze dopasować do rzęs naturalnych. Często gęsto bywa tak, 
że trzeba nałożyć na te już pierwsze sztuczne rzęsy kolejne, 
żeby naszą twarz ze sceny publiczność mogła lepiej widzieć. 
I dopiero wtedy zakładamy perukę.

MO: Widziałem taką wersję Lulla la Polaca, kiedy miał 
pan blond kręcone włosy, a na tym różowy toczek. To jest 
taki rozpoznawczy znak?
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Lulla: Tak, ale to był znak rozpoznawczy do specjalnego nagra-
nia. Chodziło o szycie polskiej flagi z okazji stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. I to było bardzo fajne 
w przygotowaniu i fajne potem w czasie rozmowy z redakto-
rem Rafałem Betlejewskim. Ale do pokazu na scenie z ruchem, 
z wykonaniem piosenki i powiedzmy z jakimś tanecznym pas, 
to ten rodzaj przebrania, który był prezentowany w czasie 
tamtego nagrania, nie pasuje do występu na przykład w klubie 
Kalinowe Serce czy w innych miejscach.

MO: No dobrze, to teraz poczujmy atmosferę takie-
go występu. Gdzieś w tle sączy się bardzo lubia-
na przez pana Hanna Banaszak. Pan już jest przygotowany 
do występu. Twarz, głowa, piękna sukienka, wysokie obca-
sy. Wychodzi pan na scenę i co się dzieje?

Lulla: Najpierw rozlegają się brawa. Lekka trema. Czy się 
uda, czy się nie pomylę, czy wszystko będzie tak, jak ustali-
liśmy przed występem? Zawsze moim aniołem stróżem jest 
Kim, która jest gdzieś w tle, za kurtyną czy w kulisie, i doda-
je mi otuchy. I to na ogół się udaje. Ja śpiewam piosenkę 
Hani Banaszak, aplauz! Po mnie ma występ Kim Lee. Nasze 
występy są bardzo serdecznie przyjmowane. Dostajemy 
gromkie brawa. 

MO: Pański występ polega na zaśpiewaniu piosenki Hanny 
Banaszak i zaprezentowanie pewnego ruchu scenicznego. 
Pan się czuje wtedy kobietą na scenie?

Lulla: Absolutnie tak! Wchodzę w tę postać i uważam, że ucie-
kam od Andrzeja, tego na co dzień, tego który musi zrobić 

zakupy, umyć się, pójść do fryzjera, posprzątać mieszkanie. 
Czuję się tak, jakbym był Hanną Banaszak i chciał w jakiś 
sposób, może nie naśladować zupełnie, bo to jest niemożliwe, 
ale naśladować najlepiej i bez cienia pruderii. To wszystko jest 
dopracowane.

MO: Po takim występie jest pan bardzo zmęczony. Tak, 
jakby pan przebiegł 400 metrów.

Lulla: Tak, dokładnie. Człowiek wtedy wraca do garderoby, 
siada na fotelu czy krześle, lub na taborecie, bo różne są 
warunki w różnych garderobach i mówi: „O rany boskie. 
Udało się”. Duży oddech. Może drink jest gdzieś pod ręką. Jak 
nie, to chociaż szklanka wody.

MO: Kiedy rozmawiacie ze sobą w garderobie czy w czasie 
przygotowań, czy po spektaklu, zwracacie się do siebie 
w formie żeńskiej? 

Lulla: Zawsze. Kim się zwraca do mnie Lulla, ja zawsze mówię 
– moja miła Kim. 

MO: Pan jest najstarszą w tej chwili drag queen w Polsce, 
która występuje? 

Lulla: Tak, i to mnie bardzo cieszy. Młode dziewczyny, 
koleżanki drag, potrafią podejść i powiedzieć: „Lulla, 
to czego się uczymy od ciebie, to jest wspaniałe. To, co prze-
kazałaś w różnego rodzaju publikacjach, to nas uczy pokory, 
a jednocześnie podziwu dla twojej osoby”. Wydaje mi się, że 
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dopóki będę mógł i będę w jakiś sposób potrzebny tej młodej 
generacji drag queens, to na pewno nie odwrócę się od nich, 
a wręcz będę im zawsze służył swoją osobą i swoją pomocą.

MO: Do piosenki To jest Ameryka w wykonaniu Agaty 
Kuleszy i Jazz Bandu Młynarski–Masecki ma pan specjalną 
inscenizację, kiedy wychodzi pan w stroju pięknie ubranej 
kobiety.

Lulla: Tak, dokładnie. Mam duży, duży, naprawdę duży kape-
lusz z czarnym strusim piórem. Na pierwsze dźwięki, które 
gra zespół Młynarski–Masecki, wchodzę z walizką i mam 
ze sobą amerykańską flagę, ale na razie ukrytą, zwiniętą. 
I w momencie, kiedy zaczynamy, opieram się o tę walizkę 
i śpiewam: „Odpowiedzcie mi, panowie, kiedy ja się wreszcie 
dowiem, co to jest to słynne USA?”.

MO: A skąd pseudonim Lulla la Polaca?

Lulla: To jest dziwna historia. Zaczęło się od Luli. Był rok 1977 
w teatrze Syrena, który prowadzili wspaniali twórcy i  literaci – 
dyrektorzy Gozdawa i Stępień, był program rewiowy, w którym, 
między innymi gościnnie występowała Violetta Villas, ale 
również Irena Santor, Stefcia Górska, Lopek Krukowski. Byłem 
na widowni z grupą moich przyjaciół i, nie pamiętam kto, czy 
Lidia Korsakówna, czy może właśnie Stefcia Górska śpiewa-
ła piosenkę Zuli Pogorzelskiej: To Zula, to Zula w futerko się 
otula. Skończył się spektakl i wtedy jeden z moich przyja-
ciół, Zbyszek, powiedział: „Musimy to zmienić, to nie Zula, 
to Lula w futerko się otula”. I spojrzał wymownie na mnie. I tak 
się zaczęło. Po tym spektaklu. I w tym pseudo Lulla trwałem 
przez wiele lat. I oto zostałem zaproszony przez mojego wiel-
kiego przyjaciela Marka Kellera do Madrytu na wystawę rzeźb 
i rysunków jego meksykańskiego przyjaciela Juana Soriano. 
Umówiliśmy się, że ja dolecę z Warszawy, a Marek z Paryża. 
I spotkamy się w Madrycie. Metrem przyjechałem na umówioną 
stację i tam się spotkaliśmy. Poszliśmy na spacer. I naraz widzę 
plakaty, na których Hiszpanki przybierają pozę do flamenco, 
a pod spodem jest napisane, że to Lulla la Polaca przyjecha-
ła tu na koncert. To było dla mnie niesamowite. Aż wstrzyma-
łem oddech. Marek zrobił taką siurpryzę, jak to się mówi, żeby 
w ten sposób mnie przywitać. I od tamtego momentu stałem 
się Lulla la Polaca. Ten afisz wisi w moim domu, został oprawio-
ny pod szkłem i jest moim talizmanem.

MO: I od tych kilku ładnych lat Lulla la Polaca ma kilka wystę-
pów rocznie, bo to nie jest tak, że pan jest cały czas 
na scenie.

Lulla: Nie, nie, nie. Są od tego młode moje koleżanki, niech 
one się prezentują, niech dojdą w swojej karierze do takiej 
perfekcji, jaką można osiągnąć przez tego rodzaju występy.

MO: Teraz mam taką prośbę panie Andrzeju, żebyśmy 
troszkę popatrzyli na pańskie życie, i wtedy zrozumiem, 
jak to się dzieje, że w pewnym momencie wybrał pan taką 
swoją estradową wersję, jak Lulla la Polaca. Pan urodził się 
jeszcze przed wybuchem II wojny światowej?

Lulla: Dokładnie 16 sierpnia 1938 roku w klinice przy ulicy 
Nowogrodzkiej w Warszawie.

MO: Powstanie przeżył pan na szczęście po prawej stronie 
Wisły?

Lulla: Tak, po prawej stronie Wisły, na Grochowie. 

MO: A pamięta pan sowietów? Armię Czerwoną, 
która weszła na Pragę?

Lulla: Nie bardzo pamiętam, ale mam wspomnienie 
z czasu powstania, choć miałem zaledwie kilka lat. Ojciec był 
w AK, działał w podziemiu, pamiętam taki moment, że wrócił 
do domu cały w fekaliach, bo uciekali przed goniącymi ich 
żandarmami i z kolegą wskoczyli do otworu z szambem i prze-
trwali cała ten pościg w szambie. Ojciec wrócił do domu cały 
w takich bardzo źle pachnących ciuchach i to zapamiętałem. 
Był też taki moment, że powieszono na klatce schodowej 
ogłoszenie, że matki z dziećmi mają stawić się na ulicy 
Skaryszewskiej, gdzie był obóz przejściowy, skąd wywożo-
no Polaków w różnych kierunkach, głównie do obozów śmierci. 
Mieliśmy sąsiadkę nad nami, która przyszła do nas do domu, 
kiedy mama się szykowała ze mną na tę zbiórkę. Ona mówi: 
„Pani Janino, proszę przyjść do mnie na górę, ja panią troszkę 
postarzę”. I co ona zrobiła? Zapaliła świeczkę i korek z butel-
ki osmaliła nad tą świecą, zrobiła mamie jakieś sińce pod ocza-
mi, zrobiła jej jakieś ciemne plamy i myśmy wyszli. Mama mnie 
wzięła za rękę, miałem wtedy 5 lat. Poszliśmy w stronę ulicy 
Grochowskiej, gdzie była zbiórka, i miano nas zabrać na Skary-
szewską. Na takim zwykłym drewnianym taborecie siedział 
Ukrainiec w mundurze, zatrzymał matkę i mówi: „Dokąd ty się 
z tym dzieciakiem wybierasz? Wracaj do domu”. Wróciliśmy. 
I pewnie dlatego mogę z panem redaktorem dziś rozmawiać.

MO: Przejdźmy do roku 1956, bo wtedy przygotowywał 
się pan do matury. To taki ważny moment w pańskim życiu, 
kiedy dostrzegł pan, że nie jest do końca taki sam jak 
inni chłopcy.

Lulla: Tak, dokładnie. Nie zapomnę takiego spotka-
nia z jednym z moich imienników, Andrzejem. Robiliśmy 
powtórkę z chemii albo fizyki i siedzieliśmy na kanapie, nawet 
nie u mnie, tylko u niego w domu, mieszkał w blokach 

Wydaje mi się, że dopóki będę mógł i będę 
w jakiś sposób potrzebny tej młodej generacji 
drag queens, to na pewno nie odwrócę się od 
nich, a wręcz będę im zawsze służył swoją 
osobą i swoją pomocą.
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na Podskarbińskiej, przy kinie Pierwszy Maja. I raptem zbliżyli-
śmy się do siebie, jakieś takie niby niezręczne i niezamierzone 
przytulenie, ale to przytulenie trwało. Byliśmy objęci i tak 
bez słów zaczął się męsko-męski pocałunek.

MO: Przestraszył się pan? Bał się pan tego w sobie?

Lulla: Nie, chyba się nie bałem. Ale tak sobie pomyślałem, 
jak to będzie? Czy on się odważy na przykład powie-
dzieć następnego dnia w klasie, że coś takiego między 
nami zaistniało? Oczywiście nie miało to nigdy miejsca. Znając 
jego późniejsze losy, wiem, że się ożenił, miał dwoje dzieci itd. 
Nigdy się z tym tematem nie zdradził. Muszę wrócić jeszcze 
do okresu przedmaturalnego. W domach, po tamtej stronie 
Wisły, czyli na Pradze, nie było centralnego ogrzewania, we 
wszystkich mieszkaniach były piece kaflowe i co jakiś czas 
przyjeżdżały przydziały węgla. Furman przywoził ten węgiel 
furmanką zaprzężoną w dwa konie. Ten węgiel zwalono przed 
klatką schodową i trzeba go było do piwnicy przetargać, że tak 
powiem. W tym domu, gdzie mieszkałem, miałem kolegów, 
ja byłem w ósmej klasie, oni w dziewiątej, niektórzy już robi-
li maturę. Wymiennie ten węgiel sobie pomagaliśmy znosić, 
taka wspólna praca, sąsiedzka pomoc. A po robocie musieliśmy 
się umyć, bo byliśmy zakurzeni, zabrudzeni, czarne ręce, buzie 
w pyle węglowym. Zazwyczaj odbywało się to w ten sposób, 
że myło się w łazience u chłopaka, do którego ten węgiel 
był znoszony. Tak się złożyło, że w tym przypadku, o którym 
mówię, to był węgiel dla nas. I pomagali mi w tym Bogdan 
Rytel i Henio Szelenberg, jeden mieszkał piętro wyżej, ten 
drugi był sąsiadem moim przez ścianę. Trzeba było się wyką-
pać, więc Idziemy do łazienki i do wanny. Kabin prysznicowych 
nie było, nikomu się o czymś takim nie śniło, nie wyobrażało. 
A jak trzech chłopaków w wieku 17, 18 lat wchodzi do wanny, 
to się powinni siebie krępować. Ale tu nie następuje żadne 
skrępowanie, jeden drugiemu pomaga, namydla plecy, spłu-
kuje wodą. Dotykam po raz pierwszy czy drugi chłopaka, który 
jest nagusieńki, i czuję w tym przyjemność. Mam pierwszy 
sygnał, że ja jestem inaczej ukierunkowany, że interesuje mnie 
męskie ciało, mężczyzna jako taki.

MO: I co, nie miał pan obaw? Pomyślał pan, skoro tak jest, 
muszę iść za tym?

Lulla: Tak, muszę iść za tym i chyba tak będzie lepiej, tak 
będzie wygodniej, bo stwarzać pozory, że jestem zaintereso-
wany dziewczyną czy koleżanką, to będzie sztuczne. 

MO: A kiedy znalazł pan pierwszego partnera?

Lulla: Próbowałem bez sukcesu dostać się do szkoły teatralnej, 
ale musiałem iść do pracy, bo mama była po ciężkiej opera-
cji, ojciec został bez pracy, więc na mnie spoczywała pomoc 
w gospodarstwie domowym, żebyśmy się mogli jakoś utrzy-
mać. Pracowałem w tej samej firmie, w której pracował mój 
ojciec. Kiedyś pojawił się nowy szef działu ekonomicznego. 
Minąłem się z tym człowiekiem na schodach i w mgnie-
niu sekundy wymieniliśmy się spojrzeniami. Facet był niebywa-
łej urody. Dość szybko stworzyliśmy związek, który trwał jakiś 
czas. On był modelem cudownej Mai Berezowskiej i pozował 
jej do wielu rysunków.

MO: I to był pański pierwszy partner? Taki od serca?

Lulla: Tak. To był pierwszy partner od serca. Ale zdarzały 
się też przygody tramwajowo-autobusowe. Już wtedy 
wiedziałem, co to znaczy zaczepianie się, takie właśnie w środ-
ku komunikacji. 

MO: Był czas, kiedy bycie gejem w Polsce było wręcz ściga-
ne. Były słynne akcje podejmowane przez milicję, jak choć-
by HIACYNT. Były różne zdarzenia. Dla pana, jako geja, 
kiedy było najgorzej?

Lulla: Kiedy było najgorzej? Trudna odpowiedź, bo kiedy 
było bardzo źle, mnie nie było w Polsce, byłem za granicą. 
Pamiętam taką historyjkę, istotną w życiu gejów w Warsza-
wie. Był sylwester 1977 roku, jeżeli się nie mylę. Ustalono, że 
w eleganckim mieszkaniu przy placu Unii Lubelskiej odbędzie 
się duży sylwester, w którym uczestniczyć będą sami geje, 
ma być ich około 40. Oni się tam zebrali, żeby przywitać 
nowy rok. Tuż przed północą na plac Unii podjechały milicyj-
ne suki. Musiał być wśród tych 40-tu. gejów tak zwany TW, 
bo mieli namiar na to mieszkanie. Zgarnęli tych 40-tu. chłopa-
ków i zabrali do poszczególnych komend. Podobno najwięcej 
pojechało do komendy na Wilczej. A tam dawano wycisk. 
Pamiętam, że nawet kogoś zapytano, a co z Lulą. I padła odpo-
wiedź, że mnie nie ma, że ja jestem na kontrakcie. Miałem 
szczęście.

MO: A pana fani mają szczęście, że nadal jest pan w świet-
nej formie, czego dowodem jest ostatni występ podczas 
benefisu Lady Brigitte w Łodzi 8 lutego. 

Lulla: Wystąpiłem w duecie z Sisi i zaśpiewałyśmy piosenkę, 
która otworzyła cały dwugodzinny show z udziałem dwudzie-
stu drag queens. Ponad 600 osób na sali zgotowało nam 
prawdziwą owację. A ja, jako najstarsza w tym gronie, byłam 
bardzo, bardzo wzruszona. •
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mację, że dorosłe dzieci w USA pozywają 
swoich rodziców za to, że umieszczali ich 
zdjęcia w jakichś kompromitujących sytu-
acjach, które w opinii dorosłych były 
ówcześnie śmieszne, lub czerpa-
li zyski z ich wizerunku.

B-BK: Co jeszcze?

KŁ: Nie wiem, czy to kwestia wycho-
wania, kultury, ale nie wypowiadam się 
również o religii i polityce. 

B-BK: Bez wyjątku?

KŁ: Wiesz, chyba że mnie coś osobiście 
ubodnie. Ale generalnie powstrzymuję 
się od negatywnych komentarzy czego-
kolwiek w sieci.

B-BK: Ale są tacy znani, którzy są 
ekspertami od wszystkiego…
KŁ: No cóż. Rozróżniam ludzi, którzy 
w świecie artystycznym są na tzw. świecz-
niku, na tych, którzy mają talent i to się 
dla nich liczy, chcą się rozwijać, i takich, 
którzy chcą tylko istnieć za wszelką cenę. 
Nie jest moją rolą  ocenianie kogokolwiek, 
bo każdy z nas ma inne pobudki ku temu, 
ale zdecydowanie jestem za tym, żeby 
osoby popularne, które się wypowiadają 
publicznie, miały wiedzę lub talent, 
czyli coś, co daje im do tego jakieś 
prawo. Mam odczucie, że szerszej 
widowni wydaje się, że bycie znanym 
jest czymś fajnym do czego warto dążyć. 
Będąc w świecie artystycznym już 25 

lat, widzę, że bycie znanym może być 
bardzo, bardzo uciążliwe. 
Ludzie niezwiązani ze światem artystycz-
nym widzą tylko ten ostatni etap. Widzą 
tylko tę wisienkę na torcie, czyli publiczny 
występ i szeroko rozumianą sławę.  I to, 
co widzą, im imponuje.
B-BK: A droga zazwyczaj jest 
długa i niełatwa…

KŁ: A nawet powiedziałaby po prostu  
ciężka, żeby się tam znaleźć. Są to długie 
lata ćwiczeń, nauki zawodu, wyrzeczeń, 
kompromisów. I dlatego też martwi mnie 
wrzucanie dzieci w show-biznes. 

B-BK: Ponieważ?

KŁ: Tu oprócz talentu jest potrzeb-
na wytrwała i długa praca. Powtórzę 
te słowa, aby uświadomić tym, którzy 
marzą o byciu gwiazdą: to jest praca. 
To, że znalazłam się na Gali Oskarowej, 
nie wynikło z tego, że tylko pięknie 
zaśpiewałam.

B-BK: To raczej też miało znaczenie.

KŁ: Jasne (śmiech). Ale przy wyborze 
znaczenie miało też to, że my wszystkie, 
które tam byłyśmy – mamy doświadcze-
nie w byciu na scenie. Trudno mi sobie 
wyobrazić osobę, która stoi pierwszy 
raz w życiu na scenie i jest to od 
razu TA scena. Tam presja i poziom stre-
su jest maksymalny.

Z wielką 
  pokorą

Bianca-Beata Kotoro: Kasiu, co dla  
ciebie znaczy słowo TABU?

Katarzyna Łaska: Jest to takie zagad-
nienie, obszar, o którym nie mówimy 
z różnych powodów ani publicznie, 
ani nawet z bliskimi. Według mnie 
jest to coś bardzo osobistego, o czym 
dana osoba może mieć opory rozmawiać. 
Ma wymiar i pozytywny, i negatywny. 

B-BK: A twoje osobiste TABU?

KŁ: Publicznie nie opowiadam o moich 
najbliższych, o swojej rodzinie, o tym 
gdzie i jak mieszkam, co posiadam. Nie 
chwalę się takimi rzeczami. Szczególnie 
ważne jest dla mnie zachowanie prywat-
ności mojego dziecka. Nie umieszczam 
zdjęć synka w sieci. I nie dlatego, że nie 
jestem z niego dumna! Chcemy razem 
z mężem dać mu szansę na samodzielną 
decyzję, kiedy będzie chciał się tam 
pojawić, kiedy będzie w pełni świadom 
konsekwencji z pokazywania siebie 
innym.

B-BK: Dotknęłaś kontrowersyjne-
go tematu dzieci w sieci.

KŁ: Moim zdaniem dzieci nie powinny 
mieć dostępu do komentowania czy 
uczestniczenia w życiu publicznym doro-
słych. Przecież wszystko w sieci zostaje 
i może zostać wykorzystane nawet jesz-
cze w ich wieku dziecięcym. Słyszymy 
i powinniśmy wziąć sobie do serca infor-

Katarzyna Łaska
Wokalistka, aktorka musicalowa i dubbingowa. Pierwsza polska artystka, która zaśpiewała na Oscarowej Gali. 
Znana z Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, gdzie zagrała m.in. główną rolę w musicalach Miss Saigon 
(Kim), Grease (Frenchy), Piotrusiu Panie (dorosła Wendy). W Teatrze Muzycznym w Łodzi można ją zobaczyć  
w legendarnym Les Miserables, gdzie wciela się w postać Fantine.
Użyczyła swojego głosu wielu postaciom z filmów i seriali animowanych takich jak: Wielki powrót Piotrusia 
Pana, Koko Smoko, Kumple z dżungli,  Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska, My Little Pony, Klub Winx, Piękna 
i Bestia czy Sekretne życie zwierzaków domowych. Nagrała piosenki jako Elsa w nagrodzonym Oscarem oraz 
Złotym Globem filmie animowanym Kraina lodu, a za płytę z tymi utworami otrzymała Platynową Płytę. To 
właśnie dzięki drugiej części Krainy lodu wykonała wraz z Idiną Menzel, oryginalną odtwórczynią roli Elsy, 
utwór Into the Unknown na Gali Oscarowej w Los Angeles. 
Jest autorką i kompozytorką piosenek dla dzieci. 
W 2008 roku  poznała Jona Lorda (Deep Purple), który po koncercie w Płocku zaprosił ją do stałej współpracy 
przy projekcie Concerto for Group and Orchestra. Przez następne 4 lata zagrali wspólnie blisko 50 koncertów 
w najpiękniejszych salach koncertowych świata m.in. w Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii, Brazylii, Korei, 
Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rosji, na Ukrainie, Węgrzech, we Włoszech i Francji, a w 2010 roku w Sali Kongre-
sowej w Warszawie. 
W 2011 roku w Wielkiej Brytanii premierę miał album Jon Lord LIVE z koncertu w Bukareszcie, wydany na 
CD i DVD. Jon Lord zaprosił ją do wykonania partii wokalnej wersji studyjnej albumu Concerto, gdzie zaśpie-
wała obok takich artystów jak Steve Balsamo, Joe Bonamassa, Darin Vasilev, Bruce Dickinson (Iron Maiden), 
Steve Morse (Deep Purple) oraz Guy Pratt (Pink Floyd). Nagrania odbyły się w słynnym Abbey Road Studio  
w Londynie. Płyta ukazała się we wrześniu 2012 roku i jest dostępna w sklepach muzycznych na całym świecie.
Po 25 latach na scenie oraz licznych szkoleniach trenerskich została trenerem wokalnym. Udziela prywatnych 
lekcji  „Musical z Kasią Łaską” w warszawskim studiu wokalnym Voice Progress.
Ta niesamowicie utalentowana, piękna, pracowita i bardzo skromna osoba to oczywiście Kasia Łaska. Pełna 
optymizmu i pasji. Kochająca ludzi i przyrodę. Spełniona, szczęśliwa żona oraz mama czteroletniego Henryka.
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B-BK: Ale ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. 

KŁ: Właśnie! To ja, stara wyga, się stresowałam, a co dopie-
ro ktoś niedoświadczony.

B-BK: To dopiero poruszyłaś tabu. Osoba z twoim talentem 
i ćwierćwiecznym doświadczeniem mówi o stresie…

KŁ: A cóż w tym takiego zadziwiającego? Jestem człowiekiem. 
Może zaskoczę również stwierdzeniem, że także odczuwam 
emocje? Całe życie mierzę się z nieśmiałością. Jako dziec-
ko byłam bardzo, bardzo nieśmiała, a ten zawód wybrałam 
tak trochę na przekór mojemu charakterowi (śmiech). Już 
teraz to wszystko się we mnie oswoiło i wychodzę do ludzi, 
pomimo tego stresu. Ale do dziś, przyznaję się, mam coś 
takiego, że jak się wypowiadam publicznie – to mnie zatyka. 
W końcu jestem od śpiewania, a nie gadania. Śpiewanie 
mam oswojone, wyćwiczone. Jestem pewna swojego apara-
tu głosowego, doświadczenia i bycia na scenie, ale z wypowie-
dziami publicznymi i wystąpieniami jest gorzej. 

B-BK: Z pewnością masz na to jakiś sposób?

KŁ: Staram się skupić i odłożyć rzeczy, które mnie rozpraszają. 
Zawsze jestem wcześniej przed spektaklem, w kulisy przycho-
dzę również na minimum 10 minut przed spektaklem, nawet 
jeżeli moja scena nie jest pierwsza. Muszę po prostu pochodzić 
w kulisach i się wyłączyć oraz skupić na tym, co mam do zrobie-
nia. Potrzebuję wyciszenia i absolutnego skoncentrowania się 
na celu, na występie, który nastąpi.

B-BK: Wypracowałaś to sama, czy ktoś ci doradzał?

KŁ: Sama. Zdecydowanie sama. W pewnym momencie 
zauważyłam, że u mnie to działa. Niektórzy rozładowują stres 
rozmową, inni podskokami. Przy mojej gonitwie myśli i kreatyw-
ności potrzebuję wyciszenia i spokoju. Moja metoda to skupie-
nie w samotności.

B-BK: To wróćmy do gali Oscarowej i wrażenia, jakie 
w tobie pozostało i pozostanie. Wystąpiłaś obok Idiny 
Menzel i ośmiu innych wokalistek z całego świata podczas 
92. ceremonii wręczenia Oscarów. Zaśpiewałyście razem 
piosenkę z Krainy lodu 2 – Chcę uwierzyć snom.

KŁ: I tu pewnie wielu zaskoczę. Utwierdziłam się w przekonaniu, 
że jesteśmy wszyscy tacy sami. Że tam to wygląda zupełnie tak 
samo jak tutaj. To był teatr, występ na scenie, czyli moje miej-
sce, w którym praktycznie codziennie przebywam. Wspaniały, 
oczywiście, ale taki do ogarnięcia. To po prostu potwierdzenie 
tego, że to jest zawód. To nie jest coś nieosiągalnego, każdy 
z nas może – jeśli tylko pracuje nad sobą, nad swoim talentem, 
nad swoim byciem na scenie, nad tym, jakim jest człowiekiem. 

B-BK: Kasiu, byłaś pierwszą wokalistką z Polski, która tam 
zaśpiewała. To szło na cały świat!

KŁ: To na pewno jest wspaniałe. Cudowne! Ale mam w sobie 
dużo pokory. Myślę, że jest to bardzo ważne, bo gdybym 
była osobą, która gwiazdorzy – to sądzę, że w Disney 
Polska nie zdecydowaliby się zaryzykować i puścić w świat 
osoby, która będzie nieobliczalna i nieprzewidywalna. Popatrz, 
to było tylko jedno zdanie i jeśli ktoś ma o sobie wielkie 
mniemanie, mimo tego, że jest to duża sprawa zaśpiewać 
na Oscarach, powie – nie. Nie będę śpiewać jednego zdania, 
a co ja jestem – jakiś chórek? A ja z wielką pokorą i radością 
przyjęłam to, co mi zaproponowano.

B-BK: Ale to jest to, za co ja i wielka rzesza twoich fanów, 
przyjaciół i znajomych cię podziwia.

KŁ: Dziękuję, ale wiesz, że ja zawsze podchodzę do ludzi jak 
do ludzi. Stawiam wszystkich na równo i z takim samym szacun-
kiem. Podał mi rękę Joaquin Phoenix, to zaszczyt, ale nadal 
twierdzę, iż to wciąż są ludzie, a nie istoty mistyczne, ponad 
wszystkimi. 

B-BK: W naszej kulturze gwiazdy wynosi się na piedestał.

KŁ: I robi się z nich takich nadludzi. Co więcej, jeśli która-
kolwiek z tych gwiazd myśli w ten sposób, to tylko jej mogę 
współczuć, bo i tak wszyscy skończymy tak samo. Bez wyjątku. 
To jedyna stuprocentowa pewność na tym świecie. 

B-BK: A więc co jest najważniejsze?

KŁ: Człowiek! Człowiek! Nasi najbliżsi, przyjaciele. Popular-
ność może się skończyć, sława przeminąć, a ludzie, jeśli o nich 
dbaliśmy, pozostaną. •

Nie będę śpiewać 
jednego zdania,  

a co ja jestem – jakiś 
chórek? A ja z wielką 

pokorą i radością 
przyjęłam to, co mi 

zaproponowano.
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Rozmawia: Maja Jaszewska

Piękno,

Wywiad z Januszem Lewandowskim

i prawda
dobro 
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JL: Rewolucja to ideowa destrukcja. Nie 
jest potrzebna człowiekowi w żadnej 
dziedzinie życia. Wszystkie awangar-
dy są destrukcyjne, bo opierają się 
na rewolucji, na programowym propago-
waniu niszczenia przeszłości. Nie odpo- 
wiada mi idea niszczenia całego dorob-
ku w imię tworzenia przestrzeni dla czegoś 
nowego, co tylko dla faktu radykalnej 
odmienności uznane jest za wybitną 
wartość. To jest barbarzyńskie działanie.

MJ: Często pan mówi – urodziłem się 
przed zmierzchem...

JL: Ta wypowiedź jest skrótowym, 
poetyckim opisem mojej biografii. 
Moje malarstwo nie jest ani jaskrawe, 
ani hurraoptymistyczne. Ma w sobie 
nutę dramatyzmu, ale nie rozdzierające-
go. Myślę, że słowo „zmierzch” dobrze 
do niego pasuje.

MJ: Zmierzch, kiedyś nazywany 
szarą godziną, to czas pomiędzy 

jawą a snem. W podobnym nastro-
ju odbieram pana malarstwo W prze-
dziwny i tajemniczy sposób łączy się 
w nim cisza z intensywnością bolesne-
go nieraz przekazu.

JL: Przywołała pani bardzo ważne 
dla mnie słowo. Jestem zdania, że 
przy malowaniu trzeba słuchać własnej 
wewnętrznej muzyki, a ona wybrzmie-
wa jedynie w ciszy.

MJ: Malując, myśli pan o odbiorcy?

JL: Oczywiście, jak dla aktora widz, tak 
dla mnie ważny jest odbiorca, który 
w jakimś sensie przyczynia się do mojej 
egzystencji. Każdy malarz ma swoje-
go odbiorcę. Moi odbiorcy muszą 
mieć jedną charakterystyczną cechęę–  
wrażliwość. Kiedyś pewna pani zapy-
tała mnie – dlaczego pan namalował 
taki smutny obraz? Ktoś, kto uważa, że 
maluję smutne obrazy, nie jest moim 
odbiorcą, ponieważ uważam, że zarów-

Maja Jaszewska: Powiedział pan 
o swojej twórczości – „płynę własną 
barką, ale mam pewne bodźce, 
które pochodzą z mojej ikonosfery”. 
Co oznacza to tajemnicze określenie?

Janusz Lewandowski: Żaden twórca  
nie wychodzi z nicości. Każdy z nas jest 
głęboko zakorzeniony w historii i kulturze 
swojego miejsca pochodzenia. Szcze-
gólnie mocno czują te więzi twórcy. 
Jednocześnie jestem człowiekiem 
wolnym i nie ulegam obowiązującym 
konwencjom, bo są one dla proce-
su twórczego i sztuki rzeczą fatalną. 
Konwencja tworzy wspólne dla wszyst-
kich obszary bezpieczeństwa i wygody, 
a jednocześnie odbiera autonomiczną 
wypowiedź twórczą. Tymczasem ja chcę 
wyśpiewać do końca swoją własną, jedy-
ną i niepowtarzalną piosenkę.

MJ: Dlaczego tak mocno podkre-
śla pan, że jest przeciwnikiem rewolu-
cyjnych zmian w sztuce?

Janusz Lewandowski (ur. 1937 w Rokiciu koło Płocka) – artysta malarz. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej 
ASP w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego. Dyplom uzyskał w 1964 roku. Od ukończenia studiów bierze czynny 
udział w życiu artystycznym. Uczestnik wielu plenerów i sympozjów. Został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróż-
nieniami, między innymi nagrodą w konkursie Metafora w malarstwie miejskim w Radomiu, nagrodą Prezydenta Warsza-
wy, nagrodą Artyści w międzynarodowym roku dziecka w Zachęcie, nagrodą polsko-japońską im. Miyauchi, nagrodą  
im. Władysława Hasiora, w roku 2012 nominowany do nagrody Norwida.

Janusz Lewandowski to twórca niepokorny, wierny swojemu rozumieniu powołania artysty. Odnosząc się do greckiej 
triady – piękna, dobra i prawdy – zaprasza odbiorców swojej twórczości w podróż do źródeł ludzkiej egzystencji, gdzie 
pytania o sens życia, przemijania i tęsknota za Absolutem dowodzą potęgi ludzkiego ducha i siły, z jaką potrafi oddzia-
ływać Sztuka.

W subtelnych kolorystycznie, japonizujących kompozycjach Janusza Lewandowskiego można znaleźć wyraźne ślady 
inspiracji polskim symbolizmem, ale przetworzonym przez własną formę wyrazu. Dzięki temu artysta tworzy zupełnie 
nową jakość artystyczną i znaczeniową.

Ten wielokrotnie nagradzany twórca, mistrz mazowieckich krajobrazów, w których z niezrównaną fantazją umiesz-
cza młode dziewczęta, wiejskich chłopców, starców u progu życia, ale też fantazyjne postaci rodem z mitologii greckiej 
czy biblijnych kart, podkreśla, że wciąż jest wierny swojej formie i tematyce, bez względu na zmieniające się mody. 

To dzięki tej autonomii w pozornie zwyczajnym, codziennie widywanym pejzażu Janusz Lewandowski potrafi ujrzeć tajem-
nicę i zagadkę bytu. Swoim malarstwem dowodzi, że to, co zwyczajne, tak naprawdę jest wyjątkowe i niepowtarzalne, 
a w naszej codzienności są odblaski Absolutu. W natłoku zobowiązań, zmęczeni pośpiechem, bombardowani nadmia-
rem informacji tracimy tę świadomość. Twórczość Janusza Lewandowskiego zatrzymuje nas w biegu, najpierw zapra-
sza do wyciszenia, a potem siłą swojej ekspresji budzi refleksje o naturze człowieka, o naszych lękach i pragnieniach. 
I chociaż obrazy Lewandowskiego odnoszą się do uniwersalnych tematów i powszechnych symboli europejskiej kultury, 
mocno rezonują z poszczególną wyobraźnią i wrażliwością każdego odbiorcy. Pytania, które stawia artysta, dotyczą 
sedna egzystencji każdego z nas.

Zdaniem artysty powinnością twórcy jest ocalenie swojej obecności w bycie. Wiodąc widzów w głąb przeżyć estetycz-
nych i duchowych, Janusz Lewandowski ocala również obecność odbiorcy.

Wywiad z Januszem Lewandowskim

Janusz Lewandowski 
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ców sztuki. Swoją bylejakością, trywial-
nością i wrzaskliwością zagłusza naszą 
wrażliwość. Nie mniej destrukcyjny 
wpływ na odbiorców mają trendy lanso-
wane przez opiniotwórczych krytyków. 
Uleganie ich opinii zabija indywidu-
alizm odbiorcy. To jest jakiś absurd, że 
grono ludzi rości sobie prawo do tego, 
aby wyznaczać i to sezonowo, co ma się 
innym podobać, a co mają odrzucić. 

no piękna pogoda, jak i śnieg, deszcz czy 
zawierucha są darami bożymi i trzeba je 
na równi przeżywać. Podobnie z ludz-
kimi doświadczeniami – i te bolesne, 
i te radosne splatają się w nierozerwalną 
całość.

MJ: Coraz częściej można usłyszeć, 
że kategoria estetyki się przeży-

ła wraz z mieszczańskim gustem, 
i oceniając twórczość artystyczną, nie 
należy mówić o estetyce. Zgadza się 
pan z tą opinią?

JL: Od wielu już lat obserwuję, że 
kultura masowa, która niewątpliwie 
jest potrzebna, ma druzgoczący 
wpływ na poziom percepcji odbior-

Olej na płótnie. Dziewczyna z pieskiem

Olej na płótnie. Przewoźniczka

Olej na płótnie. Ranny centaur

Olej na płótnie. Chochoły
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MJ: Spotkałam się z określeniem, że 
przy wielkiej sztuce można ogrzać 
sobie duszę. Obcując z pana sztuką, 
czuję, że mam tę duszę. Sztukę powin-
no się czuć czy rozumieć? A może 
jedno nie wyklucza drugiego?

JL: Słowo „rozumieć” brzmi moim 
zdaniem trochę nieadekwatnie w kontek-
ście sztuki. Osobiście uważam, że 
dzieło sztuki należy czuć. Niektórzy 
awangardowi twórcy epatują tak zwaną 
„sztuką intelektualną”. Moim zdaniem 
jest ona adresowana do snobów. 
Ktoś nonszalancko namaluje kreskę, 
a odbiorca snob stwierdzi, że jest w tym 
niespotykana intelektualna głębia. Sztu-
kę trzeba czuć i nie ma to nic wspólne-
go z wiedzą. Może czuć sztukę prosty 
chłop i może czuć ją Einstein. Decyduje 
o tym przede wszystkim indywidual-
na wrażliwość.

MJ: Bywa pan zaskoczony efektem 
własnej pracy?

JL: Malując, mam chłodny stosunek 
do tego, co tworzę, a jednocześnie inten-
sywny w obszarze zaangażowania w to, 
co maluję. Ta sprzeczność jest trudnym 
wyzwaniem. Obraz musi przechodzić 
pewną ewolucję. Można do niego powra-
cać przez dłuższy czas, a bywa też i tak, 
że trzeba mieć odwagę go zniszczyć.

MJ: Nie wstydzi się pan mówić 
o niemodnym dziś natchnieniu.
JL: Może zabrzmi to mało wiary-
godnie, ale pojęcie natchnienia jest 
mi bardzo bliskie. Nie namaluję obra-
zu, jeśli przez moment nie zobaczę 
go w wyobraźni. Niczego nie wymyślę 
czysto konceptualnie. Muszę mieć błysk 
wizji obrazu i w trakcie malowania ciągle 
powracać do tej pierwotnej wizji. Jeśli ją 
tracę, przerywam i dalej nie maluję.
Dopiero kiedy moja wizja jest wyczer-
pana, stwierdzam że obraz jest gotowy. 
W mojej twórczości jest miejsce i na wizję, 
i na natchnienie. I kompletnie mnie nie 
obchodzi opinia tych krytyków, którzy 
uważają, że natchnienie jest przeżytkiem.
MJ: Pewien stary mistrz chińskiej 
kaligrafii powiedział – zanim dotkniesz  
płótna, określ miejsce nieba i ziemi.

JL: Pięknie powiedziane! W starych 
kulturach słowa mistrzów mają mocarną 
siłę. Każdy malarz musi mieć własną 
busolę, która to miejsce określi.

MJ: Pan potrafi. Pisarz, filozof 
i krytyk Micheal Gibson powiedział 

o pana twórczości – jego sztuka doty-
czy ziemi i jej relacji z niebem.

JL: To był wybitny, dużej klasy krytyk 
sztuki. Miał wyraźną skłonność do sztu-
ki polskiej. Zrobił kiedyś wystawę obra-
zów Malczewskiego w Paryżu. Jestem 
dumny z jego opinii na temat moje-
go malarstwa.

MJ: W pana malarstwie pojawiają się 
liczne motywy mitologiczne. Dość 
wspomnieć takie obrazy jak Upadek 
Ikara, Prometeusz, Porwanie Europy 
czy wstrząsający Ranny centaur. Czy 
grecka triada – piękno, dobro, praw-
da – są dla pana ważnym punktem 
odniesienia?

JL: Ależ mnie pani ucieszyła tym 
pytaniem! Lubię posługiwać się tytu-
łami mitologicznymi, ale moje obrazy 
nie są ilustracjami scen mitologicznych. 
Za każdym razem jest to moja własna  
interpretacja mitologicznej historii. Nigdy 
nie trzymam się ściśle wydarzeń mitolo-
gicznych czy scen biblijnych jako takich. 
Wspomnianego przez panią centau-
ra namalowałem kilka razy. Być może 
Herbert by powiedział, że ta figura pół 
konia pół człowieka obrazuje dualizm 

natury ludzkiej, pragnienie wyrwania się 
ze zwierzęcości.

MJ: Herakles zranił strzałą centau-
ra Chirona w udo. Pan namalował 
centaura zranionego w plecy.

JL: Namalowałem centaura ugodzo-
nego ostrzem w ludzką część, a nie 
zwierzęcą. To jest moja gorzka konstata-
cja rzeczywistości.

MJ: Co na pana artystyczną wyobraź-
nię działa poza obrazem szczególnie  
mocno – dźwięki, zapachy?

JL: Jestem tak zwanym wrażliwcem. 
Cała natura ma na mnie niezwykle mocny 
wpływ. Ale nie maluję z natury, wciąż 
ją przetwarzam. Natura jest jednym 
z elementów mojego obrazu. Urodziłem 
się na Mazowszu i ono poprzez swoją 
specyfikę równinnego pejzażu wywar-
ło na mnie wpływ już we wczesnym dzie-
ciństwie. Widać to w formie i klimacie 
moich obrazów. Uwielbiam kontemplo-
wać naturę. Przebywać z nią sam na sam 
w ciszy.

MJ: Natura w pana obrazach nie jest 
sielskim widokiem, ale groźnym, 
tajemniczym bytem, wobec które-
go człowiek staje w pełnym poczu-
ciu swojej kruchości.

JL: To prawda. Sielskie obrazy malował 
Jean-Baptiste-Camille Corot, zresztą 
wspaniały malarz. Ja przetwarzam 
pejzaże przez swoje widzenie rzeczy-
wistości i swoją naturę. I dlatego klimat 
moich obrazów jest raczej dramatyczny 
niż rozkosznie sielski.

MJ: Wybitny polski jungi-
sta doktor Waldemar Dudek powie-
dział, że słowiańszczyzna nadal 
nosi w sobie dużo pierwiastka kosmicz-
nego. A w słowiańskim pejzażu ducho-
wym pozostała dawna tęsknota, aby 
przywołać inny wymiar. W pana twór-
czości czuć tę tęsknotę.

JL: Pejzaż duchowy... To ładne określe-
nie. Myślę, że pasuje do moich obrazów. 
To, co spostrzegam, przetwarzam 
na własne światy. Od dzieciństwa maluję 
i nic innego nie umiem robić. Taka jest 
prawda o mnie. Nie wybrałem żadnej 
artystycznej drogi. To ona mnie wybrała. 
Trzyma mnie moja wewnętrzna prawda. 
Nie umiałbym być kimś innym. Jestem 
jednorodny i w sensie bytu, i w sensie 
sztuki, którą tworzę. •

Jestem tak zwanym 
wrażliwcem. Cała 

natura ma na mnie 
niezwykle mocny 

wpływ. Ale nie 
maluję z natury, 
wciąż ją przetwa-
rzam. Natura jest 

jednym z elementów 
mojego obrazu.
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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 zlecenia 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 pacjen-
ta 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 wyda-
wać na refundację. Lista oddziałów wojewódzkich jest dostęp-
na 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 również mieszać 
marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana nie wiąże się 

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 pacjentom oraz ich opieku-
nom 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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z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji jednakże trze-
ba jej dokonać w NFZ lub w gabinecie lekarskim. 

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 podpo-
wiedzi 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 wydany 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 doświadczeń wyni-
ka, że wybór optymalnego rozwiązania to kwestia czasu i zazna-
jomienia się z pielęgnacją stomii. Nasze placówki umożliwiają 
na przykład bezpłatne konsultacje z doświadczonymi pielę-
gniarkami stomijnymi, które doradzają jak prawidłowo pielę-
gnować stomię, ale tam, gdzie pacjent sam dobiera sprzęt, 
zwykle proces może zająć nawet kilka miesięcy” – podkre-
śla Joanna Zakrzewska   pielęgniarka stomijna z Punktu Konsul-
tacyjno 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. 

Sprzęt stomijny wydawany jest zawsze na pełne miesią-
ce, nie ma znaczenia, czy pacjent opuszcza szpital 
pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. Jeśli wyjście 
zaplanowano pod koniec miesiąca, należy dopilno-
wać jak najszybszego przekazania zlecenia do sklepu 
medycznego, aby odebrać 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

Warto też pamiętać, że zlecenia nie można zrealizować wstecz. 
Jeśli pacjent zapomni odebrać limit na jakiś miesiąc, wówczas 
ten limit przepada.

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. 
Taka 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 dodat-
kowego 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. •



Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
Zdjęcia: z archiwum Darii Okraszewskiej

Wada 
wrodzona
Wywiad z Darią Okraszewską

Bianca-Beata Kotoro: Jest pani w ciąży, idzie na drugie 
badanie kontrolne do ginekologa i ...

Daria Okraszewska: I w trzynastym tygodniu ciąży, podczas 
badania USG dowiaduję się, że moje dziecko ma wadę rozwo-
jową – wytrzewienie, czyli gastroschisis.

B-BK: Co mówi pani lekarz?

DO: Żebym się trzymała. Że pomimo, że wytrzewienie jest 
groźnym powikłaniem, większość dzieci wraca w pełni do zdro-
wia. Po prostu teraz będą mnie i dziecko w moim łonie moni-
torować częściej, a kolejne kroki zostaną podjęte po porodzie.

B-BK: Na czym polega ta wada?

DO: Wytrzewienie wrodzone polega na przemieszczaniu się 
poza jamę brzuszną noworodka jelit niepokrytych workiem 
przepuklinowym przez niewielki ubytek (otwór) w powłokach 
brzusznych. 

B-BK: Jakie kroki mają być podjęte po porodzie?

DO: Słyszę od lekarzy, że jeśli ciąża będzie donoszona, 
bo to jest najważniejsze, to wszystko będzie dobrze, a dziec-
ko po porodzie będzie miało operację schowania jelit. Nie 
mówili, czy będzie to schowane jednoetapowo, czyli włożą 
te jelita do powłoki brzusznej i będzie wszystko OK, czy 
będzie to trzeba zrobić wieloetapowo. Wtedy zakłada się 
na nie taki worek-skarpetę, żeby te jelitka same powolutku się 
wewnątrz układały. Tego nie było wiadomo. 

B-BK: W 35 tygodniu ciąży, w lipcu zeszłego roku w Szcze-
cinie rodzi pani poprzez cesarskie cięcie śliczną córeczkę.

DO: Tak. Jestem przerażona, ale równocześnie szczęśliwa. 
Anastazja ma wykonaną operację jednoetapowo, tylko że 
dodatkowo zostaje jej wyłoniona ileostomia. 

B-BK: Dlaczego?
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DO: To odbarczanie było konieczne, ponieważ część jeli-
ta cienkiego była martwa.

B-BK: Jak długo Anastazja była w szpitalu?

DO: Córeczka była tydzień na intensywnej terapii, a później 
trzy i pół miesiąca w szpitalu. Niestety przez stomię dosta-
wała kwasicy i lekarze zdecydowali, że zamkną jej tę stomię. 
18 października wyszłyśmy do domu i po 2 tygodniach 
z powrotem wróciłyśmy do szpitala z niedrożnością jelit. 
Wtedy córeczka przeszła dwie kolejne operacje i tym razem 
została wyłoniona kolostomia. Lekarze wytłumaczyli mi, że 
to ją odbarcza, bo miała niestety lepkość jelit. 

B-BK: A jakie były następne kroki?

DO: Pewnie przed nami proces zamknięcia tej stomii, choć 
z powodów pandemii koronawirusa na wiosnę większość 
konsultacji miałam odwołanych. A więc z pewnością prze-
sunie się to na jesień. Chciałabym zostawić tę stomię jak 
najdłużej, bo czuję, że z nią moja córka jest bezpieczniejsza. 
Po prostu boję się kolejnych operacji i ewentualnych powikłań, 
a teraz jest wszystko dobrze. Stomia to coś, co bardzo pomo-
gło! Po prostu uratowało jej życie. Ona oczywiście czasa-
mi dla zabawy łapie i szarpie za ten woreczek, a wtedy jest 
ryzyko, że go odklei, ale to nie problem. Ma mnie, moje-
go nowego partnera oraz moich wspaniałych rodziców. A więc 
ma zapewniony sztab osób do opieki i zabawy. 

B-BK: A więc stomia to nie wstyd ani utrapienie?

DO: Nie! To zwycięstwo! Stomia daje bezpieczeństwo.

B-BK: Kto panią nauczył jej obsługi?

DO: Pilnie obserwowałam panie pielęgniarki, które opiekowa-
ły się córką. Ciągle je podpatrywałam. Pewnego dnia chcia-
łam sama zmienić woreczek i poprosiłam o asystę panią 
pielęgniarkę. Otrzymałam cały potrzebny sprzęt i zrobiłam 
to pod czujnym okiem personelu. A od tamtego momentu już 
sama go zmieniałam. 

B-BK: Co powiedziałaby pani innym rodzicom?

DO: Kochani, ja też się bardzo bałam na samym początku. Nie 
wiedziałam, jak będzie. Jak będzie ze stomią. Ba, nie wiedzia-

łam, co to jest ta stomia. Wiele niewiadomych. Dużo lęku i stra-
chu. Ale później, jak to wszystko przeszłam, jak nauczyłam się 
w szpitalu zmieniać worki – to poczułam i zrozumiałam, że córce 
to naprawdę pomaga i teraz nie ma się czego bać. Początki są 
zawsze trudne i nieznane, ale idzie się do tego przyzwyczaić 
i nauczyć, oraz zrozumieć. Teraz moja Malutka czasami kąpie 
się z workiem, a czasami bez, a ja wiem, że stomia uratowała jej 
życie. 

B-BK: A jak na to wszystko zareagowała pani rodzina  
oraz najbliższe otoczenie? 

DO: Rodzina modliła się od początku ciąży 
poprzez wszystkie operacje, żeby dziecko po prostu przeżyło. 
Moja mama od początku bardzo mi pomagała i dalej poma-
ga. Również bez problemu zmienia nie tylko pieluszkę, ale i, 
jeśli jest taka potrzeba, pełny woreczek. Nie ma żadnego stra-
chu czy obaw przed pielęgnacją Anastazji. Wszyscy cieszymy 
się z całego serca, że malutka z nami jest i ma się obecnie 
świetnie, bo przecież w listopadzie, jak miała te dwie opera-
cje na niedrożność jelit, a każda trwała po 5,5 godziny – nie 
było różowo. Widmo śmierci było duże.

B-BK: Czy Anastazja ma zdiagnozowane jakieś inne 
choroby?

DO: Tylko alergię pokarmową związaną z mlekiem 
i jego przetworami. Oraz to, że ma sucho w jelitach, a nie 
ślisko jak w pełni zdrowy człowiek. A to jak wiadomo oznacza, 
że jak na przykład puści bączka, to mogą zlepić się ściany 
jelita i będzie musiała mieć operację, ale na to nie ma reguły. 
Mam informację od lekarza, że może ją to dopaść, jak będzie 
dorosłą kobietą.

B-BK: Czego życzyłaby pani innym rodzicom?

DO: Cierpliwości i wiary. Bywa ciężko, i ja też wiele razy 
płakałam, dlaczego to ją i mnie spotkało. Pewna osoba powie-
działa mi kiedyś bardzo mądre zdanie: dzieci chore otrzymują 
rodzice, którzy pomimo wszystko dadzą radę. Po prostu czasem 
trzeba zagryźć zęby i iść do przodu. A wtedy wszystko się ukła-
da, bo życie jest piękne, a trudności są zawsze do pokonania. • 
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Wygrałem życie
Rozmawia: Fundacja STOMAlife

Fundacja StomaLife: Kiedy i z jakiego powodu w pańskim 
życiu pojawiła się konieczność wyłonienia stomii?

Dariusz Małachowski: Pięć lat temu zachorowałem na uchył-
kowatość jelita grubego w stopniu zaawansowanym. Miałem 
bóle podbrzusza, które uniemożliwiały mi normalne funk-
cjonowanie zarówno w pracy, jak i w domu. Lekarz rodzinny 
podejrzewał przepuklinę. Podczas szczegółowych badań 
okazało się, że cierpię właśnie na uchyłkowatość jelita grube-
go w stopniu znacznym. Otrzymałem leczenie farmakologicz-
ne, ale lekarz prowadzący wytłumaczył także, że być może 
w moim przypadku pojawi się konieczność wyłonienia stomii. 
I już wówczas zacząłem zdobywać informacje na ten temat. 
Leczenie farmakologiczne mi pomagało, nie miałem 
większych dolegliwości, więc trochę zaniedbałem wizyty 
kontrolne. Moja wina. Niestety, pewnego dnia dostałem tak 
silnych bóli, że z ogródka do domu wchodziłem na czworaka. 
W szpitalu okazało się, że na jelicie pojawił się guz, który był 
przyczyną perforacji jelita. Na szczęście guz był tak duży, że 
swoją objętością zatkał tę perforację i nie doszło do zapale-
nia otrzewnej. Przeszedłem operację ratującą życie i zosta-
ła wyłoniona stomia.

FS: Był pan na to psychicznie przygotowany? Czy w ogóle 
można się na coś takiego przygotować?

DM: Myślę, że w pewnym sensie można. Miałem wiedzę 
na ten temat, więc nie byłem przerażony tym, że mam jeli-
to na brzuchu. Jedyne moje obawy dotyczyły tego, jak sobie 
poradzę i jak będę dalej funkcjonował.

FS: Co było najtrudniejsze? Co pana najbardziej zaskoczyło?

DM: Przede wszystkim od razu miałem świadomość, że 
stomia to... moje dobrodziejstwo. Coś, co ratuje mi życie! 
I ta świadomość bardzo mi pomogła. Czy byłem przerażo-
ny? Absolutnie nie! Bałem się wyłącznie reakcji otoczenia, 
najbliższych mi osób. Na szczęście moja kochana najbliż-
sza rodzina, żona i trzy córki nie miały z tym najmniejsze-
go problemu. I to było bezcenne. Pamiętam, gdy wróciłem ze 
szpitala i chciałem zmienić worek w odosobnieniu, w łazience, 
poprosiły mnie, abym to zrobił w pokoju, przy nich. Chciały 
to zobaczyć, aby w razie potrzeby mogły mi pomóc. Ich reak-
cja była wspaniała, potraktowały to, jakby nic się nie stało, 
i właśnie to dało mi ogromną siłę. Oczywiście, bałem się 
także reakcji społeczeństwa. Mieszkam w małym miasteczku, 

w Solcu Kujawskim. Muszę przyznać, że mieszkańcy, znajomi, 
koledzy spokojnie to przyjęli. 

FS: Niektórzy ludzie nie chcą ujawniać, że mają stomię. 
Widzę, że pan ma zupełnie inną opinię na ten temat.

DM: Uważam, że ukrywanie worka jest złe i niepotrzebne. 
Trzeba pokazać i przyznać się, że ma się stomię. „Dlacze-
go mam to ukrywać?” – myślałem. Przecież ja jestem w jakimś 
stopniu wygrany, bo wygrałem życie! I radzę tak właśnie 
postępować. 

FS: Pojawiły się jakieś kłopoty tzw. „techniczne”?

DM: Tak, coś tam zaniedbałem i nabawiłem się odparzeń. 
Bardzo pomogła mi pielęgniarka stomijna ze szpitala, 
która w domu nauczyła mnie, jak należy prawidłowo dbać 
o wszystko. Po dwóch miesiącach od operacji stanąłem 
na nogi. Nie miałem żadnych problemów, ani podciekania, 
ani kolejnych odparzeń. 

FS: Jak rozpoczęła się pana bardzo aktywna działalność 
w grupach wspierających innych stomików?

DM: Zaczęło się od tego, że dwa miesiące po operacji zaczą-
łem szukać takich grup w internecie. Wiedziałem, że są grupy 
zrzeszające rowerzystów, biegaczy czy cukrzyków, więc 
miałem nadzieję, że znajdę też grupę stomików. Trafiłem 
na takie dwie grupy, dopisałem się, opowiedziałem swoją 
historię. Szybko zauważyłem, że duża część tej społeczno-
ści ma problemy z... akceptacją samych siebie. Czytałem 
wszystkie komentarze i bardzo mnie to martwiło. Ludzie 
albo siebie nie akceptowali, albo mieli problem z zaakcepto-
waniem przez rodzinę, znajomych, społeczeństwo. Chciałem 
przekazywać tym ludziom swoją energię, pozytywne myślenie 
i słowa wsparcia. Wiedziałem, że przecież mogę podarować 
im uśmiech, radość, swoją pogodę ducha i optymizm. Aby 
zobaczyli, że życie ma wiele kolorów i nie można cierpieć 
tylko dlatego, że ktoś powiedział coś niemiłego. Pamiętam 
moje pierwsze wyjścia do sklepu, na miasto. Nie byłem 
tym przerażony, nie miałam kompleksów. Zacząłem działać 
w grupie, aby przekazywać, że można traktować stomię 
jako wygrane życie, a nie wyrok.

FS: Ta niesamowita pozytywna energia, radość 
życia to cechy nabyte czy wrodzone?

Dariusz Małachowski sam o sobie mówi „stary harcerz i działacz”. Gdy kilka lat temu wyłoniona 
została u niego stomia, uznał, że... wygrał życie. Teraz pomaga innym, jak na starego harcerza przy-
stało! Działa w grupach stomijnych, doradza, pociesza, wspiera. W trudnych czasach pandemii został 

krawcem amatorem i szyje charytatywnie maseczki dla szpitali. Dla wielu to cichy bohater. 

Wywiad z Dariuszem Małachowskim
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DM: Taki mam charakter. 
Dla mnie szklanka jest 
zawsze do połowy pełna. 
Od zawsze byłem duszą 
towarzystwa, uwielbiałem 
rozbawiać ludzi. Poza tym 
stary harcerz ze mnie i stare 
nawyki zostały (śmiech). 
Staram się pomagać, 
bo przecież nie można się 
poddawać.

FS: W jaki sposób stara się 
pan pomóc?

DM: W naszej grupie głów-
nie jest to rozmowa. Nigdy 
nie odmawiam, zawsze znaj-
dę czas dla innych w potrze-
bie. Działam na Facebooku, 
Messengerze, podaję swój 
numer telefonu, gdy jest 
taka potrzeba. Działam 
także w grupie stomijnej, 
która rozdziela sprzęt. 
Mamy taką grupę stomijną: „Stomia – sprzęt stomijny. Ogło-
szenia oddam / potrzebuję”. Nasze działania polegają na tym, 
że gdy ludzie mają nadwyżki sprzętu (czasami dostają od firm, 
czasami bezpłatne próbki), przesyłają je do nas, a my rozdzie-
lamy potrzebującym. Prowadzę tę grupę z dwiema koleżan-
kami Kasią Kurpisz i Roksaną Komorowską. Nasza działalność 
naprawdę wielu ludziom pomaga, daje efekty.

FS: Jak teraz, w czasie pandemii, wygląda pana życie?

DM: Zawsze działałem i ta cecha się nie zmienia. Teraz, w czasie 
pandemii, gdy okazało się, że w szpitalach brakuje maseczek 
dla personelu, napisałem do mojej znajomej pielęgniar-
ki z Bydgoszczy, czy nie potrzebują maseczek. Okazało się, że 
potrzebują bardzo. Mam w domu maszynę, co prawda krawiec 

ze mnie żaden, ale wszyst-
kiego można się nauczyć. 
Zacząłem szyć masecz-
ki dla szpitala, szybko dołą-
czyła znajoma z harcerstwa, 
a potem kolejne osoby. 
Teraz 6 osób w Solcu szyje. 
Ostatnio dołączyliśmy się 
do akcji Beaty Pruska z Piotr-
kowa, która działa w grupie 
ogólnopolskiej i szyje 
dla szpitali. Część materia-
łów dostaliśmy od sponso-
rów, część kupujemy sami. 
Staramy się pomóc tym 
lekarzom, pielęgniarkom, 
bo oni nam ratują życie.

FS: Ma pan wielkie serce!

DM: Ja na tym nic nie 
tracę, a pomagam. Mam 
sporo czasu, więc chcę 
go wykorzystać dobrze. 
Sprzątam, gotuję, z dzieć-

mi lekcje odrabiam. Córki mają 10 i 15 lat, a trzecia jest 
już samodzielna. Żona chodzi do pracy, my robimy lekcje, 
a potem szyję. Uważam, że nie wolno się poddawać, a z każdej 
złej sytuacji jest jakieś wyjście. Nie wolno usiąść i płakać nad 
sobą. Trzeba żyć i czerpać radość z tego naszego życia.

FS: Słyszę radość w głosie, gdy opowiada pan o swojej 
grupie stomijnej. Chyba bardzo się zżyliście ze sobą?

DM: To prawda, dwa lata temu postanowiliśmy się spotkać 
osobiście. Padały różne pomysły na miejsce spotkania, 
w końcu zdecydowaliśmy się na Warszawę. Spotkaliśmy się 
w parku, zrobiliśmy grilla, poszliśmy do kawiarni na kawę. 
Poznaliśmy się, poopowiadaliśmy sobie o życiu. Teraz mam 
więcej znajomych wśród stomików niż innych ludzi. •

Najważniejsze jest wsparcie rodziny 
Fundacja StomaLife: Jak pani oswajała się z myślą, że u męża będzie wyłoniona stomia?

Beata Pankowska-Małachowska: Jeszcze przed wyłonieniem stomii mąż bardzo dużo czytał na ten temat i dzielił się ze mną 
całą zdobywaną wiedzą. Gdy zachorował, akurat zmieniałam pracę na trzyzmianową, był to trudny dla nas czas. Wiedziałam 
jednak, że stomia ratuje mu życie i to było najważniejsze.

FS: Pani mąż przyznał, że otrzymał ogromne wsparcie z pani strony po powrocie ze szpitala. Nie tylko chęć pomocy, ale 
też, a może przede wszystkim, wsparcie psychiczne, zrozumienie. Nie miała pani żadnych oporów?

BP-M: Bardzo szybko przyzwyczaiłam się do tego i nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu. Kilka lat temu na raka płuc 
zmarła moja mama, którą opiekowałam się przed śmiercią. Zwłaszcza ostatnie dni życia mamy były ciężkie, ponieważ kilka miesię-
cy wcześniej urodziłam najmłodszą córkę. Jednak ta trudna życiowa sytuacja bardzo mnie wzmocniła. Dlatego wsparcie 
dla męża jest dla mnie oczywiste. Zawsze będę wspierała męża i córki, w każdej sytuacji. Głównie chodziło mi o to, aby mąż 
dobrze funkcjonował psychicznie. Na szczęście bardzo szybko do tej stomii się przyzwyczaił, nauczył się pielęgnować. Ja też 
nigdy nie czułam bariery, jeśli chodzi o chęć pomocy przy zmianie worka stomijnego. Po prostu chciałam się tego nauczyć, 
bo być może pojawi się taka sytuacja życiowa, że trzeba będzie mężowi pomagać.

FS: Co mogłaby pani, jako osoba doświadczona, poradzić innym partnerom osób ze stomią?

BP-M: Przede wszystkim wspierajcie swoich najbliższych. Bądźcie z nimi w tym trudnym czasie! Nie można się odwracać. Czasa-
mi rozmawiam z niektórymi stomikami czy czytam na forach, że partner zostawił taką osobę, odwrócił się od niej. Niestety, takie 
przypadki też się zdarzają. Cóż, widocznie taki partner jest psychicznie słaby. A wystarczy pomyśleć, że każdego z nas mogłoby 
coś takiego spotkać. I co wtedy?
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Czy bać się 
stomii?

O stomiach wiemy już prawie wszystko: czym w istocie są, jakie mamy ich rodzaje, do czego służą 
i w jakich przypadkach są „odwracalne”. Nadal jednak, samo słowo „stomia”, budzi lęk. „Woreczek na 
brzuchu” kojarzy się z brakiem kontroli nad intymną czynnością, jaką jest wypróżnienie. To z kolei, 
w oczach wielu ludzi, oznacza wykluczenie społeczne, przedwczesne zakończenie życia seksualnego, 
utratę pracy („przecież będę śmierdzieć”), innymi słowy – koniec dotychczasowego życia. Nierzadko 
pacjenci, którym proponuje się wyłonienie stomii jako cenę wyleczenia, nie wyrażają zgody na takie 
rozwiązanie. Nawet wiedza o współczesnym zaopatrzeniu stomii nie wpływa na ich decyzje. Dlacze-
go tak jest? Spójrzmy zatem na problem oczami pacjenta, który ma mieć wyłonioną stomię, lub budzi 

się po zabiegu z, jak to niekiedy się mówi, „sztucznym odbytem”. 

Tekst: Wojciech Szczęsny
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Zacznijmy może od tej drugiej, niestety nierzadkiej, 
sytuacji. Nadal duży odsetek nowotworów jelita grube-
go (zwłaszcza po stronie lewej) rozpoznawany jest 
na stole operacyjnym, podczas zabiegu z powo-

du niedrożności. Dokładny wywiad, przeprowadzany już 
po zabiegu, dowodzi, że pacjenci lekceważą objawy, takie 
jak: zmiana charakteru wypróżnień (np. nagłe pojawienie się 
biegunek) czy, co już woła o pomstę do nieba, krew w stolcu. 
Niestety rak jest bezwzględny i jeśli ktoś lekceważy objawy, 
następstwa bywają niekorzystne. Wczesne rozpoznanie 
prawie zawsze pozwala na uniknięcie stomii. Każdy nietypowy 
(niepokojący) objaw winien być zweryfikowany kolonoskopią, 
a u osób po pięćdziesiątym roku życia jest ona w zasadzie 
konieczna u każdego, nawet jeśli nie ma żadnych objawów. 
Wiele fałszywych mitów o bolesności i innych niebezpieczeń-
stwach tego badania powodują, że jest ono odwlekane lub, 
co grosza, zaniechane. Przed zabiegiem niedrożności chory 
musi podpisać zgodę na stomię, zaś operacja ratuje życie. 
Pacjent jest więc postawiony przed faktem dokonanym. 
Paradoksalnie chyba łatwiej wtedy pogodzić się ze stomią, 
tym bardziej że wykonywana tu najczęściej operacja Hartman-
na daje nadzieję na odtworzenie ciągłości. Wraz z powrotem 
do zdrowia pacjent pomału uczy się zakładania worków bądź 
płytek i przyzwyczaja się do stomii. Nagle okazuje się, że 
nie ma przykrego zapachu, a obsługa sprzętu nie jest lotem 
na Księżyc. Oczywiście zdarzają się „wypadki”  lecz wraz z naby-
waniem doświadczenia są one coraz rzadsze i po jakimś czasie 
właściwie prawie wracamy do normy. A nawet jeśli nie dojdzie 
do odtworzenia, jakość życia, choć zapewne w wielu aspektach 
obniżona, jest do zaakceptowania – za cenę jego ocalenia. 

Psychologowie twierdzą, zapewne nie bez racji, że wyłonienie 
stomii, jest przeżyciem traumatycznym, porównywalnym z utra-
tą kogoś bliskiego, zaś w przełożeniu na chirurgię – z amputacją 
kończyny. Wydaje mi się, że wiele zła czynią wspomniane już 
wyżej fałszywe przekonania. Od kilkunastu lat w chirurgii stosu-
jemy (a raczej staramy się stosować) protokół rekonwalescen-
cji zwany ERAS (enhanced recovery after surgery). Pokrótce 
chodzi o zminimalizowanie czasu hospitalizacji i uzyskanie 
tych samych efektów leczniczych w porównaniu z postępowa-
niem klasycznym. Prócz stosowania technik małoinwazyjnych 
i nowoczesnej anestezjologii jednym z najważniejszych czynni-
ków wspomnianego protokołu jest rozmowa z chorym i dogłęb-
ne wyjaśnienie mu zasad podejmowanego leczenia. Prawdę 
powiedziawszy, cały protokół można zastosować u chorych 
„planowych”, czyli tych, u których przewidujemy wyłonienie 
stomii. Badania wykazały niezbicie, że pacjent przygotowany 
psychicznie do zabiegu i znający jego konsekwencje szybciej 
się rehabilituje, a także lżej, w sensie psychologicznym, prze-
chodzi następstwa nawet okaleczającego zabiegu. Temu służy 
też wyznaczanie wraz z pacjentem miejsca przyszłej stomii czy 
przedoperacyjne zapoznawanie się ze sprzętem. Nie do prze-
cenienie są spotkania z osobami (wolontariuszami), które 
przeszły wyłonienie stomii przed laty i obecnie funkcjonują 
bez przeszkód w społeczeństwie, często na eksponowanych 
stanowiskach. Jak mawiali starożytni: „słowa uczą, przykłady 
pociągają”. Przekonanie chorego o słuszności planowane-
go leczenia to więcej niż połowa sukcesu. Ale powiedzmy 
sobie szczerze, że nie zawsze jest tak idealnie, choć na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wiele, bardzo wiele się 
poprawiło.

Wróćmy jednak do pytania postawionego w tytule. Czy bać się 
stomii? Odpowiedź jest banalnie prosta: NIE. Nie bać się, ale 
być uważnym. Najlepiej, i to będę powtarzał jak mantrę, przed 
zabiegiem. Nie wolno lekceważyć żadnych niepokojących 
objawów ze strony jelita. Należy korzystać z profilaktycznych 
programów badań jelita (oczywiście nie tylko jelita!). A jeśli już 
mamy stomię, to nie jest koniec świata. To coś nowego, innego, 
na początku zapewne gorszego, ale nie żaden koniec. Żadne 
zamykanie się w domu, żadne unikanie ludzi czy przyjemno-
ści życia z seksem włącznie! Bardzo ważne jest prawidłowe 
nauczenie się obsługi sprzętu. To taka „tabliczka mnożenia”. 
Cholernie trudna w szkole i nudna, ale się przydaje! Mamy 
świetnych nauczycieli. To pielęgniarki stomijne. Trzeba ich 
słuchać i patrzeć, jak zakładają sprzęt. Niektóre, wydawałoby 
się nieistotne szczegóły, są niezwykle ważne. Dzięki nim unik-
niemy wielu powikłań. Nie wstydźmy się pytać. Nie ma głupich 
pytań, a najwyżej niezbyt mądrzy ludzie, którzy nie zapytali, 
kiedy było trzeba, a teraz żałują. Nie udawajmy też wszyst-
kowiedzących. Pytania będą pojawiały się nawet kilka lat 
po wyłonieniu. Są infolinie, są pielęgniarki, lekarze, wreszcie 

inni stomicy na spotkaniach. To, co wydaje się problemem, 
może być banalnie proste do rozwiązania, ale też niby proste, 
„domowe” sposoby, mogą prowadzić do powikłań. To, co zrobi-
ło się z moją stomią lub w jej okolicy, nie jest nową nieznaną 
chorobą. Jest reakcją mojego organizmu, na niefizjologiczną 
stomię. I na pewno są sposoby na wyleczenie tego. Jedno jest 
ważne, nie mogę tego zlekceważyć. Choroba bowiem „lubi” 
być lekceważona. Wtedy ma szansę sie rozwinąć. 

Właśnie wyłącznie w takim aspekcie należy „bać się” stomii. 
Bać się tego, co mogę zlekceważyć. Uważny pacjent, to zdrowy 
człowiek. Mówimy pacjent, nie chory. Choroba została wyle-
czona. Pozostał ślad po leczeniu. Można i trzeba z tym żyć. 
Pełnią życia. Choroba bowiem unika uważnych i mądrych. 
Najlepiej „przed szkodą”. •

Psychologowie twierdzą, zapewne 
nie bez racji, że wyłonienie stomii, 

jest przeżyciem traumatycznym, 
porównywalnym z utratą kogoś bliskiego, 

zaś w przełożeniu na chirurgię – 
z amputacją kończyny.

Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463
www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
009001

KARTA STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 

i intymności osób ze stomią
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STOMIA online
Tekst: Magda Rodak

czytaj wiecęj

Aerie to marka bielizny znana między innymi z tego, że zatrudnia jako 
modelki kobiety różnych ras, noszące różne rozmiary i że nie retuszuje 
zdjęć. W ramach współpracy Aerie z marką odzieży specjalistycznej Abili-
tee Adaptive Wear powstała kolekcja dodatków dla osób zmagających się 
z różnymi problemami zdrowotnymi. Marki zaproponowały m.in. odważne, 
kolorowe wzory pokrowców na worki stomijne, które dzięki niebanalnym 

napisom mogą spodobać się także młodzieży. W kolekcji znajdziemy też pasy na pompy insulinowe 
i ochraniacze dla osób z problemami skórnymi. Ciekawą rozmowę z założycielkami firmy Abilitee 
Adaptive Wear można przeczytać na ae.com/aerie-real-life. Strony, przez które można zakupić dodat-
ki z tej kolekcji, to abiliteeadaptivewear.com i ae.com.

„Stomia bez tajemnic” – tak nazywa się grupa wsparcia dla stomików działają-
ca na Facebooku. Celem grupy jest wymiana wiedzy i wspieranie osób, które mają 
wyłonioną stomię. Wsparciem i wiedzą merytoryczną służą tu pielęgniarka stomijna, 
opiekun medyczny i psycholog, a także członkowie grupy. Grupa prowadzi także profil 
na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia i historie Wojowników – osób, które chcą 
przełamywać tabu związane ze stomią i innymi przetokami.
Grupa na Facebooku: www.facebook.com/groups/stomia/
Profil na Instagramie: @stomia.bez.tajemnic

MJ, graficzka z Sydney, choruje na wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego i od trzech 
lat ma wyłonioną stomię. Na swoim 
instagramowym profilu dzieli się pozytyw-
nymi grafikami i projektami koszulek, tema-
tycznie związanymi ze stomią. W ten sposób 

poprzez sztukę chce obalać stereotypy i podnosić świadomość otoczenia na temat 
życia ze stomią. W 2018 roku przy Bondi Beach w Sydney namalowała mural, który miał 
zachęcić stomików do wychodzenia na plażę. 

Profil na Instagramie: @emjayuc

STomek to firma szyjąca pokrowce na worki stomijne. Każdy pokrowiec jest robiony na zamówienie, zgodnie z wymiarami 
używanego przez nas worka. Dzieci z pewnością będą zachwycone możliwością wybrania wzoru z bohaterami z ulubionej 
kreskówki. Dorośli mają do wyboru bardziej stonowane, jednokolorowe pokrowce albo ciekawe, przykuwające uwagę wzory. 
Ceny nie są wygórowane, a opinie klientów bardzo pozytywne. 

Profil na Facebooku: pl-pl.facebook.com/sTomekPokrowceNaWorkiStomijne/
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Agnieszka Fiedorowicz: Krzywa rozwoju epidemii, współ-
czynnik reprodukcji, odporność stadna, kwarantanna – to, 
jak epidemie się rozwijają i wygasają, epidemiolodzy 
i lekarze opisują z pomocą skomplikowanych modeli mate-
matycznych i niezrozumiałej dla przeciętnego człowie-
ka terminologii. A gdzie brak zrozumienia, tam pojawia się 
niepewność, strach, panika czy nawet agresywne reago-
wanie na apel „Zostańcie w domu”...

Tomasz Banasiewicz: Dokładnie tak. Niestety, mam wrażenie, 
że w pewnym momencie pojawiło się poczucie, że z tą pande-
mią jest jak z wybuchem wulkanu: zamkniemy się na parę dni, 
tygodni w domach, a potem szybko wrócimy do normalne-
go funkcjonowania.

AF: Pył opadnie, a samoloty znów zaczną latać...

TB: I po problemie. Kiedy słyszałem apele, że „warto wytrzy-
mać te parę tygodni”, wiedziałem, że osoby, które to mówią, 
chyba same nie bardzo mają pojęcie, jak przebiega epidemia. 
Ale wcale się temu nie dziwię. Bo w wielu krajach brakowało, 
zwłaszcza na początku wybuchu SARS-CoV-2, sensowne-
go przekazu na ten temat. Natomiast w Polsce te komunikaty 
to była prawdziwa katastrofa. Przekaz oficjalny – rządowy od 

początku ma charakter bardzo techniczny, skupia się na suchej 
statystyce: ile mamy zachorowań, zgonów, wyleczonych. 
Do tego dochodzą kolejne restrykcyjne zakazy, których 
sensu ludzie także nie rozumieją, bo nikt im tego nie tłumaczy. 
Dorośli to jedno, ale najbardziej ubolewam, że zabrakło prze-
kazu dla dzieci, które przecież widzą i słyszą, co się dzieje, 
i także się boją.

AF: Ja także to zauważyłam. Na początku moje dzieci pyta-
ły kiedy „wirus zniknie”? Czy zachorujemy, czy umrzemy, 
czy jest na to jakieś lekarstwo? Moje dzieci zwłaszcza boją 
się o dziadków, którzy pracują w służbie zdrowia i są 
na tzw. pierwszej linii frontu. Od początku starałam się 
odpowiadać na ich pytania szczerze, ale bez straszenia. 

TB: Ja także tego doświadczyłem, gdy pewnego dnia, 
wychodząc do pracy, otrzymałem informację, że pacjent, 
którego będę operował może mieć dodatni wynik SARS-
-CoV-2. Zapowiedziałem, oczywiście żartobliwie, że jakby co, 
to zostanę na samoobserwacji w szpitalu, żeby nie przywlec 
choroby do domu. Mój młodszy, ośmioletni, syn zgrywał przy 
moim wyjściu twardziela, ale gdy mnie już nie było, poszedł 
do pokoju i strasznie to przeżywał, płakał. Kiedy okazało się, 
że pacjent nie miał wirusa, a ja wróciłem do domu, usiadłem 

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz

„Stomia nie podwyższa ryzyka zakażenia SARS-CoV-2” –przekonuje prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Banasiewicz, szef Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Opowiada też, 
dlaczego postanowił wytłumaczyć, jak nasz system immunologiczny chroni nas 

przed wirusami, kręcąc z synami filmiki z ludzikami LEGO.

Stomia 
w dobie  
pandemii
Wywiad z Tomaszem 
Banasiewiczem
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z nim w pokoju i zacząłem tłumaczyć, na czym polega dzia-
łanie wirusa. Że mamy wiele mechanizmów obronnych, jak 
one funkcjonują. Przyszedł starszy syn i sięgnęliśmy po kloc-
ki LEGO. Wybudowaliśmy mury zamku – system immuno-
logiczny, chroniący nasz organizm, atakujące go wojsko, 
czyli bandę koronawirusa, i nagraliśmy filmik, żeby i inne 
dzieci mogły go obejrzeć i się uspokoić. Współpracownicy, 
z którymi tworzę program tzw. prehablilitacji pacjentów, 
namówili mnie do założenia konta na FB i wrzucenia tam 
tego filmiku. Śmiałem się, że jak będziemy mieli 500 wyświe-
tleń, to stawiam moim chłopakom lody.

AF: To chyba sporo już tych porcji lodów zjedli, bo filmik 
ma już niemal 150 tys. wyświetleń i doczekał się kontynuacji. 

TB: Ale to nie znaczy, że teraz każdą rzecz będę tłumaczył 
pacjentom z użyciem klocków LEGO – bez obaw.

AF: Szczególnie przypadł mi do gustu ten, w którym tłuma-
czy pan, dlaczego tak ważne jest „wypłaszczenie” krzywej 
zachorowań. Ludzie nie rozumieją, dlaczego spowolnienie 
w czasie epidemii ma być dla nich dobre.

TB: Tymczasem chodzi o to, że tylko rozłożenie w czasie 
liczby chorych może sprawić, że system się nie załamie i że 
dla wszystkich potrzebujących intensywnej opieki medycznej, 
na przykład podłączenia do respiratora, tych miejsc i sprzę-
tu starczy. 

AF: Czyli dla „ludzików LEGO starczy lóżek”. A jeśli położy-
my wszystkie ludziki na jednym łóżku to się nie zmieszczą 
i część spadnie...

TB: To są bardzo proste rzeczy, które można wytłumaczyć, 
używając prostych narzędzi, nie tylko klocków, ale animacji czy 
dobrych infografik pokazujących, jak działa noszenie przez nas 
maseczek ochronnych. Jak zmieni się ryzyko zakażenia, gdy 
jedno z nas ma maseczkę, a jest chore, albo gdy nosi ją 
osoba zdrowa, a co się dzieje, gdy nosimy je wszyscy. Masecz-
ka nie chroni nas w 100 procentach przed zakażeniem, ale 
znacząco zmniejsza pole rażenia, na przykład roznoszenie się 
wirusa. Gdy wszyscy je nosimy, to ryzyko bardzo spada. Nieste-
ty u nas zamiast takiego przekazu było kręcenie – najpierw rząd 
twierdził, ze maseczki są niepotrzebne, bo ich po prostu brako-
wało. Potem nagle okazało się, ze wszyscy mamy obowiązek 
je nosić. Ludzie są nieufni, gdy jednego dnia słyszą coś, 
a następnego coś zupełnie odwrotnego. Lepiej było na począt-
ku powiedzieć prawdę: nie mamy wystarczającej liczby sprzę-

tu ochronnego, ale staramy się go pozyskać, bo spełnia on 
funkcje ochronne. Prawda zawsze się obroni. 

AF: Panie profesorze, czy osoby ze wyłonioną stomią są 
bardziej narażone w dobie pandemii i powinny bardziej się 
chronić?

TB: Dobrze, że pani o to pyta, ponieważ codziennie 
odbieramy w tej sprawie wiele telefonów od pacjentów. 
Stomia nie podwyższa ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, ale 
pacjenci z wyłonioną stomią powinni w dobie pandemii szcze-

gólnie dbać o higienę skóry 
wokół stomii i odpowied-

nią dietę. Dlaczego? 
U pacjentów ze stomią 
trudną, której towarzy-
szą na przykład proble-
my skórne wokół stomii, 
ważne jest by dużą wagę 
przykładać do jej pielę-
gnacji, m.in. starannie 
doklejać worki, aby nie 
doszło do pogorsze-
nia stanu skóry. Mogłoby 
ono bowiem wymagać 
wizyty w poradni stomij-
nej. Te poradnie są 

najczęściej usytuowane 
w szpitalach, a niestety 

w placówkach medycznych ryzyko zakażenia koronawirusem 
jest znacząco wyższe. Z tego samego względu należy unikać 
wizyty na SOR-ze w związku z odwodnieniem czy zaburzenia-
mi wodno-elektrolitowymi, na które szczególnie narażeni są 
pacjenci z ileostomią. Możemy tego uniknąć, przestrzegając 
zaleceń dietetycznych, stosując suplementy białkowe, probio-
tyki, kwasy tłuszczowe, które działają korzystnie na błonę 
śluzową jelita, poprawiają wchłanianie i zmniejszają ryzy-
ko odwodnienia.

AF: Niewskazane są także wizyty u pacjentów przeby-
wających w szpitalu, ale rodziny chorych często na takie 
zalecenie reagują zbyt emocjonalnie, nawet agresywnie.

TB: Ja się tym reakcjom nie dziwię. I znów w takich wypad-
kach kluczowa jest komunikacja. Zamiast mówić „nie wolno, 
zakazuję” – wytłumaczmy, że działania, jakie podejmujemy, są 
motywowane troską. Że jeśli rodziny chorych się do nich zasto-
sują, to zrobią coś dobrego dla swoich bliskich, bo zmniejszą 
ryzyko ich zakażenia. Jeśli komunikat będzie pozytywny, 
na pewno zostaniemy lepiej zrozumiani przez pacjentów i ich 
rodziny. •

DLA GŁODNYCH WIEDZY: 
O co chodzi z tym koronawirusem – prof. dr hab. n. 
med. Tomasz Banasiewicz: https://www.youtube.com/
watch?v=UpUhnU_xqDE

Straszny film o spowalnianiu: prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Banasiewicz: https://www.youtube.com/
watch?v=ZQDGl_wSlA0
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Tekst: Marcin Juwa

Przywłaszczenie
CZĘŚĆ II

§
Kwestia przywłaszczenia z majątku wspólnego w małżeń-

stwie stanowi jeden z poważniejszych problemów, 
do których dochodzi w małżeństwie, szczególnie w okre-

sie konfliktu okołorozwodowego. Wielokrotnie takie sprawy 
trafiają na policję, po czym są one umarzane.

W poprzednim numerze przedstawiłem Państwu dwie hipote-
tyczne sprawy oraz omówiłem kilka przepisów, które się tych 
spraw tyczą. Teraz czas na połączenie przepisów z konkretny-
mi przypadkami oraz podsumowanie.

Przechodząc na grunt przedmiotowej sprawy, należy zauważyć, 
że wszystkie przedmioty, których przywłaszczenie zostało przy-
pisane oskarżonej, stanowiły mienie „dorobkowe” małżon-
ków P., których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, 
wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z 30 listopada 2010 r., przy 
czym do podziału majątku wspólnego nie doszło. Tak więc 
przedmioty ruchome, które w zarzucie zostały wymienione, 
stanowiły jej małżeńską wspólność ustawową. […] O przy-
właszczeniu w sytuacji gdy pokrzywdzonym miałby być jeden 
z małżonków, można by mówić wtedy, gdyby jedno z nich 
rozporządziło mieniem większej wartości niż przypadło-
by jej w następstwie podziału majątku wspólnego” (Po. 
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).

W tym miejscu warto odróżniać przypadek przywłaszcze-
nia rzeczy od przypadku uniemożliwiania współwłaścicielo-
wi aktualnego władania rzeczą. Jak wskazuje Tomasz Tyburcy 
„współwłaścicielowi majątku wolno wyłącznie władać rzeczą 
wbrew woli współwłaściciela w krótszym okresie bez uzna-
nia tego za działanie w celu przywłaszczenia. Do stwierdze-
nia przywłaszczenia istotny jest upływ dłuższego okresu lub 
dokonanie czynności potwierdzającej zamiar przywłaszcze-
nia (np. zbycie rzeczy). Czyn taki należy jednak kwalifiko-
wać z art. 284 § 1 k.k. Wydaje się, że jeżeli współwłaściciel 
włada wyłącznie rzeczą wbrew woli innych współwłaścicie-
li w celu przywłaszczenia rzeczy, ale okres ten jest jeszcze 
za krótki, aby uznać, że ono nastąpiło, to czyn taki można kwali-
fikować jako usiłowanie przywłaszczenia (art. 13 § 1 w zw. z art. 
284 § 1 k.k.)” .

W tym miejscu należy zadać pytanie, czy można zakwalifiko-
wać jako przywłaszczenie z majątku wspólnego małżon-
ków sytuację, w której mąż – bez zgody i wiedzy żony 
– robi przelew na własne konto bankowe ze wspólne-
go rachunku? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 18 
stycznia 2017 r., sygn. akt II AKa 454/16). Skoro pieniądze 
wchodziły w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, 
to skuteczne zarzucanie mu przestępstwa przywłaszcze-
nia wymagało ustalenia, czy rozporządzenie majątkiem 
bez zgody żony prowadziło do nieodwracalnej szkody 

w majątku „pokrzywdzonej”. Mężowi można zarzucać przy-
właszczenie składnika majątku wspólnego tylko wtedy, gdy 
miał zamiar powiększenia swego majątku kosztem żony, 
i to w sposób nieodwracalny (wyrok SN z 6 maja 2004 r.  
V KKN 316/03). W podobnym tonie wyraził się również Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2006 r., (sygn. akt II KK 
186/06, LEX nr 295469), w którym wskazano, że dla realiza-
cji znamienia przywłaszczenia od strony podmiotowej nie jest 
wystarczające stwierdzenie obiektywnego rozporządze-
nia przez sprawcę cudzą rzeczą, lecz należy wykazać, że 
działaniu temu towarzyszył zamiar określony jako animus 
rem sibi habendi. Do istoty przywłaszczenia należy osiągnię-
cie celu w postaci uczynienia z cudzej rzeczy swojej własno-
ści przez jej zatrzymanie lub rozporządzenie nią, dlatego też 
w zamiarze tym nie mieści się więc jedynie czasowe unie-
możliwienie dysponowania rzeczą przez jej właściciela, 
a skutek przywłaszczenia objęty zamiarem bezpośrednim 
stanowi utrata rzeczy przez osobę uprawnioną, wobec 
czego szkoda powstała w majątku tej osoby ma w zamie-
rzeniu przywłaszczającego nieodwracalny charakter (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 23.11.2006 r., sygn. akt II KK 186/06, 
LEX nr 295469). 

W judykacie Sądu Najwyższego stwierdzono, iż działanie 
charakterystyczne dla przestępstw stypizowanych w art. 
284 § 1 i 2 k.k., polegające na zatrzymaniu albo rozporzą-
dzeniu cudzym składnikiem majątku jak własnym (np. 
poprzez jego zniszczenie czy wyzbycie się go), odzwiercie-
dla odnoszący się do jego skutków cel sprawcy, który – 
w sposób tożsamy dla celu przyświecającego sprawcy kradzieży 
cudzej rzeczy – sprowadza się do nieodwracalnego pozba-
wienia innej osoby mienia i uczynienia z niego swojej 
własności, jednakże brak jest podstaw do identyfikowa-
nia zamiaru przywłaszczenia powierzonego mienia z samym 
tylko faktem nieuprawnionego postąpienia z nim w inny niż 
umówiony z właścicielem sposób, niezależnie od tego, jaką 
wolą objęty był skutek tak podjętego działania i jaki przyświe-
cał mu cel (Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2005 r.,  
sygn. akt V KK 15/05, Prok. i Pr. 2006/2/7, LEX nr 157206). 
W podobnym tonie wyraża się również Sąd Administracyjny 
w Katowicach, który w wyroku z 6 maja 2011 roku wskazuje, 
że brak podstaw umożliwiających identyfikowanie zamia-
ru przywłaszczenia powierzonego mienia z samym tylko faktem 
nieuprawnionego postąpienia z nim w sposób uniemożliwiający 
właścicielowi korzystanie, niezależnie od tego, jaką wolą objęty 
był skutek tak podjętego działania i jaki przyświecał mu cel, 
wynika z faktu, iż skutek przywłaszczenia objęty zamiarem 
bezpośrednim stanowi utratę rzeczy przez osobę uprawnioną, 
dlatego też szkoda powstała w majątku tej osoby ma nieodwra-
calny charakter (Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 06.05.2011 r., sygn. akt II AKa 104/11, LEX nr 1001353). 
Co istotne, przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełni osoba, 
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§ której powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężny-
mi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonując bezpraw-
nie polecenia wypłaty pieniędzy z tego rachunku. Wówczas 
dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy 
w rozumieniu art. 284 § 2 k.k., bowiem sama tylko – bez podsta-
wy prawnej – dyspozycja pieniędzmi w postaci bezgotówkowej 
stanowi o sprzeniewierzeniu (Por. Wyrok Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie z dnia 19.09.2012 r., sygn. akt II Aka 227/12, 
LEX nr 1238266). Przestępstwo w rozumieniu art. 284 § 2 k.k. 
popełnić może osoba, której powierzono prawo do dysponowa-
nia środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku banko-
wym. Dokonując bezprawnie polecenia wypłaty pieniędzy 
z tego rachunku, dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych 
jej pieniędzy (Por. Teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt: II AKa 227/12). Należy 
również wskazać, że zamiar przywłaszczenia manifestuje się 
już w chwili, kiedy sprawca odmawia zwrotu powierzonych 
mu przedmiotów, a jednocześnie ukrywa je przed właści-
cielem, a wreszcie nie powiadamia o fakcie ich utraty (Zob. 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.11.2013 r., 
sygn. akt II Aka 376/13, LEX 1415923). Zgodnie z  wyrokiem 
Sądu Najwyższego z dnia 06.05.2004 r., sygn. akt V KK 316/03, 
Prok. i Pr. 2005/2/4, LEX nr 119760: zamiar przywłaszcze-
nia rzeczy powierzonej z art. 284 § 2 k.k., polegający na rozpo-
rządzeniu przez sprawcę tą rzeczą jak własną, nie obejmuje 
nieuprawnionego (niezgodnego z wolą powierzającego) wyko-
rzystania jej, nawet w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, o ile 
nie towarzyszy mu cel definitywnego włączenia tej rzeczy 
do majątku sprawcy. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 stycz-
nia 2014 r., (sygn. akt: II AKa 272/13) małżonek może ponosić 
odpowiedzialność karną z art. 284 § 1 k.k. w takim przypad-
ku, gdy dopuszcza się rozporządzania mieniem należącym 
do majątku wspólnego w taki sposób, że czyni to z zamia-
rem powiększenia swego majątku kosztem majątku drugie-
go małżonka, np. sprzedaje określoną rzecz ruchomą, postępuje 
w taki sposób, by ta rzecz nie mogła być w przyszłości przed-
miotem podziału majątku wspólnego. 

W odniesieniu do art. 284 § 1 k.k., w przypadku zuży-
cia przez małżonka, w czasie trwania wspólności majątkowej, 
stanowiącej przedmiot majątku wspólnego kwoty pieniężnej 
ulokowanej na bankowym rachunku oszczędnościowym 
na bieżące koszty utrzymania rodziny w granicach uzasad-
nionych potrzebami, współmałżonek nie może domagać się 
rozliczenia tej kwoty przy podziale majątku wspólnego, także 
wówczas, gdy nastąpiło to bez jego zgody” (Por. Postanowienie 
SN z 4 listopada 1999 r., II CKN 523/98). Sąd zobowiązuje zwykle 
strony do przedłożenia zaświadczenia informującego o stanie 
konta na dzień ustania wspólności majątkowej, czyli zwykle 
dzień uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie (względnie 
ustanowienia umownie lub sądownie rozdzielności majątko-
wej). Co do zasady bowiem kwota właśnie z tego dnia będzie 
podlegać podziałowi. Jeśli sąd ustali, że małżonkowie mają 
równe udziały w majątku wspólnym (co jest generalną zasadą), 
to wówczas ta kwota zostanie rozdzielona po połowie między 
nich.

PODSUMOWANIE
Każdy z małżonków może popełnić przestępstwo przywłaszcze-
nia środków finansowych ze wspólnie prowadzonego rachun-
ku bankowego, jeżeli czyn jednego z małżonków będzie 

umotywowany celem przestępczym, a więc powiększeniem 
swojego własnego majątku kosztem współmałżonka. Jeże-
li zamiarem sprawcy nie było powiększenie swojego mająt-
ku osobistego kosztem współmałżonka, wówczas czyn nie 
wyczerpuje znamion przestępstwa przywłaszczenia. Istotnym 
jest zatem, aby w sprawach o przywłaszczenie ustalić cel i zamiar 
sprawcy, a także okres, w którym rzecz ruchoma była w posia-
daniu osoby przywłaszczającej. 

W przedstawionych na wstępie przypadkach sprawy zostały 
umorzone. W toku postępowania ustalono, że w pierwszym 
przypadku, Karol K. planował zakup nieruchomości i bez wiedzy 
oraz zgody żony planował wykorzystać do tego celu zgroma-
dzone na wspólnym rachunku bankowym środki finansowe. 
Anna K. miała świadomość, że została zawarta intercyza i naby-
ta przez Karola K. nieruchomość nie stanowiłaby również jej 
własności, jednakże zostałaby ona zakupiona ze środków stano-
wiących również jej własność. Dodatkowe problemy w małżeń-
stwie spowodowały, że Anna K. i Karol K. postanowili wziąć 
rozwód, co przyczyniło się do tego, że Anna K., obawiając się 
wykorzystania wspólnych środków finansowych przez Karo-
la K., dokonała przelewu na inny rachunek bankowy. Ustalono, 
że zamiarem Anny K. nie było powiększenie składnika mająt-
ku osobistego, a przelanie środków finansowych na inny 
rachunek bankowy miało na celu uniemożliwienie pomniej-
szenia majątku wspólnego przez Karola K. przed rozprawą 
rozwodową. W tym przypadku nawet jeśli Anna K. popełni-
ła czyn w postaci przelania środków finansowych stanowiących 
własność Karola K. na jej indywidualny rachunek bankowy, 
to jej działanie nie wyczerpało znamion przestępstwa. Zarzut 
w sprawie usiłowania przywłaszczenia można by było postawić 
Karolowi K. za to, że bez wiedzy i zgody małżonki planował 
środki finansowe zgromadzone na wspólnym rachunku banko-
wym, a należące także do Anny K. wykorzystać do zaku-
pu nieruchomości, która po podpisaniu w 2017 roku umowy 
małżeńskiej o rozdzielności majątkowej, stanowiłaby wyłącznie 
jego własność.

W drugim przypadku Małgorzata P., wystawiając nierucho-
mość na sprzedaż, kierowała się zamiarem sprzedaży nieru-
chomości i zakupu nowej nieruchomości celem zwrócenia 50% 
środków finansowych należących do Piotra P. Również w tym 
przypadku nie było zamiaru przywłaszczenia środków finanso-
wych kosztem małżonka.  

Przywłaszczeniem w rozumieniu art. 284 § 1 k.k. jest tylko bez- 
prawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie 
rzeczą ruchomą albo prawem majątkowym znajdującymi się 
w posiadaniu sprawcy, przez włączenie jej do swojego mająt-
ku i powiększenie w ten sposób swego stanu posiadania lub 
stanu posiadania innej osoby albo wykonywanie w inny sposób 
w stosunku do nich uprawnień właścicielskich, bądź też ich 
przeznaczenie na cel inny niż przekazanie właścicielowi (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 20.05.2014 r., sygn. akt II KK 3/14, 
LEX 1476960). Należy jednocześnie wskazać, że do istotnych 
elementów przestępstwa przywłaszczenia należeć będzie 
element rozporządzenia, ale również bezwzględna koniecz-
ność realizacji zamiaru (animus rem sibi habendi), jako warun-
ku uznania danego zachowania za wypełniające znamię strony 
podmiotowej przestępstwa z art. 284 k.k. Brak wymienione-
go zamiaru automatycznie dekompletuje znamiona występ-
ku z art. 284 k.k., a tym samym daje podstawę do odmowy 
wszczęcia dochodzenia lub umorzenia wszczętego dochodze-
nia na mocy art. 17 § 1 pkt 2 kpk. •

Bibliografia:
T. Tyburcy, Kradzież czy przywłaszczenie rzeczy ruchomej z mająt-
ku wspólnego (współwłasności)?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny, Rok LXXX, zeszyt 3, 2018, s. 80.
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Ewa Rutkowska: Poznałyśmy się paręnaście lat temu, kiedy 
jako konkurentki obie zajmowałyśmy się prawem farmaceu-
tycznym, tylko w różnych kancelariach. Później okazało się, że 
mamy wspólnych znajomych. Pomyślałyśmy, że fajnie byłoby 
razem pracować, i tak się zaczęła nasza wspólna zawodo-
wa droga – najpierw w dużej międzynarodowej korpora-
cji prawniczej, a obecnie w kancelarii, którą założyłyśmy sześć 
lat temu wraz ze wspólnikiem oraz pracującym z nami zespo-
łem. Wszystkich nas połączyły podobne wartości. 

Paulina Kieszkowska-Knapik: Mamy wspólne podejście 
do wykonywania zawodu. Dla nas, adwokatek, to ważne, szcze-
gólnie w sytuacji, gdy działamy w dziedzinie, która jest szalenie 
konfliktogenna, upolityczniona. W gnieździe os. 

Ewa: Ochrona zdrowia jest newralgicznym tematem, 
bo bez względu na czasy i zmieniające się ekipy rządowe, 
nigdy nie jest dobrze i zawsze jest trudno. A nasza działalność 
najczęściej wiąże się z krytyką rozwiązań legislacyjnych i prak-
tyki administracyjnej, procesowaniem się z państwem w spra-
wach klientów.

Paulina: Jesteśmy zanurzone w zagadnieniach, które 
dotyczą deficytów finansowych w służbie zdrowia, 
czyli sytuacji na pograniczu decyzji politycznych, ale także 
na pograniczu życia i śmierci. Można do tego podejść jak 
do pracy dla wielkich koncernów farmaceutycznych, ale 
można też inaczej – jak do pracy nad newralgiczną społeczną 
tkanką. W świecie, gdzie zawód prawnika jest przez niektórych 
traktowany jako maszynka do zarabiania pieniędzy, wypra-
cowałyśmy sobie reputację osób, które nie napiszą jakiejś 
opinii tylko dlatego, że klient chce ją usłyszeć. Jeśli jest źle, 
mówimy, że jest źle, jeśli czegoś nie wolno, to mówimy, że nie 
wolno. Jeśli trzeba się zachowywać etycznie, to też nie chowa-
my głowy w piasek. W rezultacie ci, którzy nie chcą słyszeć 
niewygodnej prawdy, odchodzą od nas, choć czasem potem 
w kłopotach wracają. Ale wielu klientów jest z nami właśnie 
dlatego, że staramy się trzymać wspólny pion. 

Ewa: Pochodzę z rodziny lekarskiej, rodzice często rozma-
wiali przy stole o pacjentach. Podobnie jak ty, wyniosłam 
z domu przekonanie, że aby dobrze wykonywać swój zawód, 
należy się w nim wciąż doskonalić, angażować i mieć pasję. 
Rodzice nieśli pomoc ludziom i zaszczepili mi poczucie, że tak 
właśnie trzeba. 

Paulina: Pieniądze nas nie determinują. Niejeden raz spotkały-
śmy się ze zdziwieniem – dlaczego robicie jeszcze coś pro bono?

Ewa: Uważamy, że prawnicy mają obowiązek angażować się 
w sprawy potrzebujących. I tego uczymy naszych aplikantów. 

Mam wrażenie, że młodzi ludzie to rozumieją i cenią, bo wiele 
osób, które przychodzą na rozmowy rekrutacyjne, mówi, że 
poza miejscem w rankingach właśnie działalność pro bono jest 
tym, co ich do nas przyciąga.

Paulina: Przy czym pro bono nie jest tylko kwestią 
tego, że robimy coś za darmo – na przykład dla Federa-
cji Pacjentów Polskich. Traktujemy to szerzej. W naszej dzie-
dzinie, w prawie ochrony zdrowia, panuje wielki bałagan. To są 
setki napisanych bez pomyślunku ustaw, non stop nowelizo-
wanych. Posłowie nie widzą nawet pełnego tekstu, nad którym 
głosują, tylko mają powiedziane – w trzecim zdaniu dodać, 
dajmy na to, słowo „pacjent”. I nie wiadomo, o co chodzi – czy 
on coś musi? Czy coś może? Czy coś mu się należy? Od kogo? 
Z tego intelektualnego bezwładu wynikają potem ludzkie 
nieszczęścia, bo procesujemy się o jedno słówko, na przykład, 
gdy w danym przepisie dodano spójnik „i” zamiast „lub”. 
Cała strategiczna batalia dotycząca refundacji indywidualnej 
dla leków, których w Polsce nie ma, przez siedem lat opiera-
ła się na nieszczęsnym „i”. Do tego dochodzi ciągły wyścig 
z czasem. Jak tylko wygramy jakąś sprawę, natychmiast 
pojawia się przepis zatrzymujący światło, które udało nam się 
wpuścić do tunelu. Można radzić sobie z tym, tylko działając, 
bo jak się człowiek raz zatrzyma, to utonie.

Ewa: W sprawach zdrowotnych staramy się forsować 
w sądach interpretację celowościową, czyli odejść od czyta-
nia słowo w słowo przepisów, które czasami są bełkotliwe. 
Robimy to po to, żeby wyciągnąć z nich sensowny rezultat, który 
zadziała na korzyść pacjenta. Oczywiście taka droga wiąże 
się z ryzykiem. Dużo łatwiej jest przeczytać „Ala ma kota”, 
a trudniej powiedzieć: „Ala ma po to kota, żeby ten kot dbał 
o jej zdrowie. A jeżeli ma dbać o jej zdrowie, to znaczy, że to, 
to i tamto”.

Paulina: I że kot nie może być zdechły. To jest bezcenny, 
cywilizacyjny przełom, że możemy się odwołać do prawa euro-
pejskiego, ponieważ ono ma tę cudowną cechę, że posia-
da dyrektywy, w których jest napisane, co chce się osiągnąć. 
Celowość, o której mówisz, jest w naszej kulturze prawnej 
mało obecna. Ale to właśnie dzięki niej znajdujemy wyjście 
z matni idiotyzmów i możemy przedstawić naszą interpreta-
cję organom, które zwykle są na nią odporne. Współpracuję 
z organizacjami ludzi chorych na choroby rzadkie i to jest coś 
nieprawdopodobnego, bo każda z tych chorób ma dwudzie-
stu, czterdziestu czy sześćdziesięciu pacjentów, dla których 
najczęściej nie ma żadnej opcji terapeutycznej. Nikt się nad 
nimi nie pochyla, bo jest ich niewielu i mimo że razem tworzą 

Tekst: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska

„Mamy poczucie, że wszystko, co w ochronie zdrowia dzieje się złego, było przez nas i różnych innych 
ekspertów wielokrotnie anonsowane, ale nikt tego nie słuchał” – mówią współzałożycielki kancelarii 

KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński w wywiadzie, który został przeprowadzony jeszcze przed 
wybuchem pandemii. Prawniczki, przyjaciółki, społeczniczki, mają wspólną wizję adwokackiego 

zawodu – zajmują się także pro bono sprawami ludzi z rzadkimi chorobami.

W gnieździe os
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ponadmilionową armię, nie są postrzegani jako wyborcy. 
Mało tego, wiele programów lekowych jest tak absurdalnych, 
że ludzie wypadają z nich, jak im się poprawi stan zdrowia. 
Weźmiesz lekarstwa, poczujesz się lepiej i możesz wrócić 
do leczenia, dopiero jak ci się pogorszy. Przecież to zaprze-
czenie medycyny! Nierzadko mamy niestety takie poczucie, że 
wszystko, co w ochronie zdrowia dzieje się złego, było przez nas 
i różnych innych ekspertów wielokrotnie anonsowane w trakcie 
prac na danymi przepisami, ale nikt tego nie słuchał i nie słucha.

Ewa: Czasami czuję się jak na rysunku Andrzeja Mleczki, 
na którym Syzyf mówi: „Oddzwonię, jak skończę”. 

Paulina: Najbardziej frustruje mnie to, że mamy wiedzę, 
tylko nie ma chętnych, żeby z niej skorzystać. Dlaczego? Bo jest 
niewygodna. Nikt nie jest zainteresowany udrożnieniem syste-
mu opieki zdrowia i oczyszczeniem akwenu, bo wtedy okaże 
się, co jest na dnie. A na dnie jest jedna wielka fikcja. Nie da się 
wyleczyć ludzi, oszukując ich, że wszystko będzie bezpłatnie, 
i dając na to tak małe pieniądze. I my w tym środowisku dzia-
łamy, napędzane instynktem pozytywizmu, który wpoili nam 
rodzice, wyposażone w plecak pełen nadziei, jaki niesiemy od 
studiów. Bo łączy nas jeszcze to, że obie jesteśmy pokoleniem 
Erazmusa. 

Ewa: I Tempusa – pierwszych stypendiów dla krajów wschod-
nioeuropejskich, jeszcze przed akcesją do Unii, na uniwersyte-
tach zachodniej Europy. Kiedy szłam na studia, cieszyłam się, 
że wreszcie dołączamy do kręgu świata zachodniego. To był 
czas przemian i wielkich nadziei. Można było podróżować, 
szlifować języki, uczyć się prawa europejskiego razem z kole-
gami z Zachodu. Płynęło z tego poczucie nieznanych dotąd 
możliwości, ale i chęć pracy na rzecz budowania cywilizowanej, 
europejskiej Polski i wiara, że właśnie to ma sens. 

Paulina: Skoro więc otrzymałyśmy za darmo edukację, stypen-
dia od Unii, obudziło się w nas przekonanie, że trzeba to, 
co się dostało, oddać. Grzechem naszego pokolenia jest to, 
że za bardzo zajęło się swoimi sprawami. Nasze zaangażowa-
nie nie byłoby pewnie możliwe, gdyby nie przyjaźń, która jest 
jak kotwica. Punkt zaczepienia, kiedy któraś z nas ma gorszy 
moment. Możemy się skonsultować, wesprzeć, mamy do siebie 
zaufanie. 

Ewa: Zastanawiam się, czy ta przyjaźń była przeznaczeniem, 
ale nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Teoria, że 
dwie osoby na świecie dzieli pięć uścisków dłoni, tylko potwier-
dza tezę prof. Bartoszewskiego, że „jak nie wiesz, jak się zacho-
wać, to się zachowaj przyzwoicie”, bo zawsze można trafić 
na kogoś znajomego (śmiech). Z naszej pracy razem wyni-
ka wiele dobrego. Mamy też wspólne pozazawodowe pasje. 
Obie działamy w Forum Dialogu. Jest to organizacja poza-
rządowa, która zajmuje się budowaniem mostów pomiędzy 
społeczeństwem polskim i żydowskim. Jeździmy na wymiany, 
rozmawiamy z ludźmi, którzy mają polskie korzenie. 

Kiedy byłyśmy w Izraelu na takim wyjeździe, jedna z koleżanek 
bardzo chciała, żebym się spotkała z jej przyjacielem, mającym 
wyjątkowo gorzkie rodzinne wspomnienia z Polski. Zaczęliśmy 
rozmawiać i w końcu zapytałam, skąd pochodził jego ojciec? 
Okazało, że z Włocławka, gdzie urodził się także mój tata i miesz-
kali moi dziadkowie. Spotkanie, które zapowiadało się jako trud-
ne, rozliczeniowe, przeszło w zupełnie inny wymiar, było ciepłe 
i serdeczne. Nasze rodziny – moja polska i jego żydow-
ska – mogły się przecież znać po sąsiedzku, mamy historycznie 
wspólny punkt odniesienia. Umówiliśmy się, że gdy przyjadą 

do Polski, to pojedziemy razem do Włocławka odwiedzić 
rodzinne miejsca. 

Paulina: Poczytuję sobie za zaszczyt, żeby tych przyjaciół 
Forum zapraszać, pokazywać im Polskę miłą i przyjazną. 
To dla mnie także rodzaj ucieczki intelektualnej od naszych 
syzyfowych prac. Izrael i Polska mają ze sobą tyle wspólnego, 
że natychmiast wraca jakiś rodzaj komunikacji w rozmowie. 
Dzięki Forum zdążyłam razem z synkiem poznać Kazika Rataj-
zera, warszawskiego bohatera, który przeprowadził słynną 
akcję ratowania z getta przyjaciół, w tym Marka Edelmana. 
Odwiedziliśmy go dosłownie kilka miesięcy przed jego śmier-
cią. Sprawiał wrażenie chłopca zaklętego w ciele dziewięćdzie-
sięciolatka. Oboje jesteśmy z Powiśla, więc od razu zapytał, czy 
nadal są tam koszary i którą bramą wchodziłam do Łazienekk– 
okazało się, że tą samą. Omówiliśmy wszystko tak, jakbyśmy 
byli kumplami z dzielnicy. Na tej samej wyprawie spotkaliśmy 
w Jerozolimie Stanisława Aronsona, bohatera powsta-
nia warszawskiego. Obaj panowie mówili cudowną polszczy-
zną i w jakimś sensie nadal są warszawiakami. 

Ewa: Wiesz, że w tym roku mija dziesiąta rocznica naszej 
wspólnej pracy?? 

Paulina: Fakt! Przecież połączyłyśmy nasze zespoły w czasie, 
gdy każda z nas była w drugiej ciąży, a nasze dziewczyn-
ki w tym roku skończą dziesięć lat. Zastanawiam się, czy one 
nie płacą zbyt dużej ceny za nasze zaangażowanie zawodowe, 
chociaż… Moja córeczka na pytanie, co chciałaby robić, napi-
sała ostatnio w szkole, że być jak mama i pomagać ludziom. 
Ale są momenty, kiedy mówi, że nie chciałaby nigdy pracować 
tak ciężko jak ja.

Ewa: Usłyszałam niedawno od mojej córeczki pytanie: Mamo, 
czy dzieci mogą przejąć kancelarię? Myślę, że ona uważa, 
że będą tu kiedyś razem z twoją Basią pracować (śmiech). 
A pamiętasz, że kiedy zaczynałyśmy wspólną pracę, były głosy, 
że to się nie uda? Że mamy za silne charaktery i skoczymy sobie 
do gardeł?

Paulina: Nazywali nas nawet dwugłową hydrą. 

Ewa: To ja posłużyłam się tym stwierdzeniem, ale w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu. Zanim dołączyłam z moim 
zespołem do międzynarodowej kancelarii, w której ty wtedy 
pracowałaś, miałam rozmowę telefoniczną z dyrektorem 
na Europę i on zapytał mnie o to, jak sobie wyobrażam, moją 
z tobą współpracę, kiedy obie jesteśmy tak energicznymi, 
ambitnymi prawniczkami. Zażartowałam wtedy, że będzie-
my jak dwugłowa hydra – jeszcze silniejsze, pracując razem, 
bo będziemy mogły się wspierać, uzupełniać i zastępować, 
gdy ta druga opadnie z sił. I tak się stało. Nasza wspólno-
ta wartości jest podstawą, początkiem i końcem dyskusji o tym, 
co jako prawnicy powinnyśmy robić i jak powinna działać 
kancelaria.

Paulina: Nieraz rozmawiamy o tym, że kancelaria jest miejscem, 
w którym wszystko do siebie pasuje. Bo na zewnątrz zawsze jest 
„coś”, i oczywiście w pracy też dochodzą wciąż nowe wyzwa-
nia. Ale są momenty, kiedy siadamy przy kawie i mówimy: 
„Jakie szczęście, że tutaj nie trzeba się boksować, tylko wszyst-
ko można kulturalnie uzgodnić, czasem nawet po długich 
dyskusjach”. Budzę się rano i – przy całym skomplikowa-
niu współczesnego świata i wszystkich jego negatywnych 
cechach – myślę, że skoro mam w pobliżu takich wspólników jak 
ty i Marcin (Kolasiński – przyp. red.), to znaczy, że świat jest 
jednak fajny. •
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Tekst: Michał Fiedorowicz Tekst: Adam Dziki

Rak trzustki diagnozowany jest codziennie u ponad 
1250 osób na całym świecie, a ok. 1180 z tych pacjen-
tów umiera. Jego ofiarą padli m.in. twórca Apple’a  
Steve Jobs czy aktorka Anna Przybylska. Ten nowo-

twór ma najniższy wskaźnik przeżywalności spośród wszystkich 
nowotworów; z szacunków WHO wynika, że niebawem będzie 
drugą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych. 
Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, ten rak w swoim począt-
kowym stadium często nie daje żadnych objawów albo są one 
nieoczywiste, takie jak ból brzucha, problemy z trawieniem, 
utrata masy ciała. Może to znacząco utrudniać odpowied-
nio wczesne postawienie diagnozy. Po drugie, nowotwór ten 
jest wyjątkowo oporny na leczenie.

Z pomocą chorym może jednak przyjść nanomedycyna. 
„Taka tkanka nowotworowa guza jest (…) w pewnym sensie 
«dziurawa». Jej zwiększona przepuszczalność naczynio-
wa to tzw. efekt EPR (ang. enhanced permeability and reten-
tion effect). Odpowiednio zaprojektowane nanomateriały 
węglowe wraz z substancjami leczniczymi bez problemu mogą 
przedostawać się przez ścianki tkanki guza do komórek zmie-
nionych chorobowo i je niszczyć” – wyjaśnia w rozmowie z PAP 
dr inż. Maciej Serda z Uniwersytetu Śląskiego. Badacz ten 
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki testuje glikofulereny jako potencjalne nośniki substan-
cji leczniczych. „Są to alotropowe odmiany węgla stano-
wiące nie tylko interesujący nośnik substancji leczniczych, 
lecz również mogące oddziaływać z celami biologicznymi. 
Naświetlone wiązką o odpowiedniej długości fali, uwalniają 
reaktywne formy tlenu, które zabijają komórki nowotworowe, 
nie uszkadzając przy tym komórek zdrowych. Do tego dobrze 
rozpuszczają się w wodzie, co ma kluczowe znaczenie w kontek-
ście leków” – tłumaczył.

OD FEYNMANA DO NANOLEKÓW
„Jak zmieścić 24-tomową Encyklopedię Britannica na łebku od 
szpilki?” – tym pytaniem słynny amerykański fizyk, zdobyw-

ca Nagrody Nobla Richard P. Feynman rozpoczął w 1959 
roku wykład There’s Plenty of Room at the Bottom [Tam 
na dole jest jeszcze dużo miejsca]. Feynman przedstawił w nim 
koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzy-
staniu technologii mogącej operować na poziomie nanome-
trowym, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. 
Ustanowił też dwie nagrody (zwane Nagrodami Feynmana) – 
za wykonanie silnika mieszczącego się w sześcianie o boku nie 
większym niż 1/64 cala. Pierwsza z nich została zdobyta już 
w 1960 roku przez 35-letniego inżyniera Williama H. McLellana, 
który stworzył silnik ważący 250 mikrogramów o mocy 1 mW. 
Jednak prawdziwy rozwój nanotechnologii przypadł dopie-
ro na lata 80. i 90. XX wieku – zaczęto wtedy m.in. produkcję 
ultracienkich warstw kryształów, odkryto też fulereny. Obec-
nie nanotechnologię wykorzystuje się w wielu dziedzinach 
nauki i przemysłu, od elektroniki przez optykę po medy-
cynę – tzw. nanomedycyna otwiera wiele nowych możli-
wości w zakresie diagnostyki medycznej i terapii: od 
projektowania specjalnych nośników leków, które poprawiają 
ich dostarczanie do różnych części organizmu, przez opraco-
wanie nowych metod diagnostyki i obrazowania medycznego, 
wytwarzanie biomateriałów do implantów i medycyny rege-
neracyjnej, po pokrywanie antybakteryjną nanowarstwą, np. 
srebra, aparatury medycznej, by ograniczyć poziom zakażeń 
w szpitalach.

Już cztery lata temu globalny rynek nanomedycyny szacowany 
był na ok. 112 miliardów dolarów, a do roku 2023 ma wzro-
snąć do ok. 260 miliardów – to dane z raportu opracowane-
go przez Allied Market Research. Z roku na rok zwiększają się 
inwestycje na badania nad nanotechnologiami; w USA bada-
nia nanomedyczne są finansowane m.in. przez National Institu-
tes of Health. Unia Europejska w projekty badawcze związane 
z nanomedycyną do 2010 roku zainwestowała ok. 265 mln 
euro. Z kolei program „Horyzont 2020” (którego budżet 
na lata 2014–2020 wyniósł 80 mld euro) koncentrował się 
na praktycznym wykorzystaniu wyników projektów z dziedziny 

Od dostarczania leków skierowanych do konkretnych komórek przez lepszą diagnostykę po 
medycynę regeneracyjną dla pacjentów z niewydolnością lub ciężkimi uszkodzeniami narządów 
– nanomedycyna otwiera wiele nowych możliwości w zakresie diagnostyki medycznej i terapii.

rzecz, 
a leczy
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nanomedycyny, pomagając w przenoszeniu innowacji z labora-
torium do systemu opieki zdrowotnej. W Polsce granty na takie 
badania finansuje m.in. Narodowe Centrum Nauki i Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.

NANOLEKIEM W NOWOTWÓR
Jednym z najbardziej obiecujących obszarów  badań 
nanomedycznych jest zwiększenie przyswajalności substan-
cji leczniczych, które mają problem z dotarciem do miej-
sca przeznaczenia – np. do komórek nowotworowych. „Jednym 
z wyzwań w opracowywaniu nanocząstek mających skutecznie 
przenosić leki jest zaprojektowanie ich w taki sposób, aby 
mogły spełniać dwie najważniejsze funkcje: uniknąć typowej 
reakcji immunologicznej organizmu oraz dotrzeć do miejsc 
przeznaczenia” – tłumaczy profesor Robert Langer z Wydzia-
łu Inżynierii Chemicznej w Instytucie Technologicznym 
w Massachusetts (MIT). W przypadku chemioterapeuty-
ków najważniejszą kwestią jest takie dostarczanie toksycznych 
leków, aby docierały one bezpośrednio do komórek nowotwo-
rowych, unikając komórek zdrowych, które mogłyby uszkodzić. 

Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Deana Ho z Depart-
ment of Biomedical Engineering Northwestern University 
w Evanston oraz prof. Edwarda K. Chowa z George Williams 
Hooper Foundation University of California w San Franci-
sco opracowali metodę dostarczania leków do guza za pomo-
cą nanodiamentów. Nanodiamenty o wymiarach od 2 do 8 
nanometrów średnicy mają na powierzchni grupy funkcyjne, 
które pozwalają na przyłączenie wielu różnych substancji, 
w tym chemioterapeutyków. Jednym z pierwszych z powo-
dzeniem testowanych leków była doksorubicyna, popularny 
chemioterapeutyk (z grupy antracyklin o działaniu cytostatycz-
nym). Powstały kompleks ND-DOX testowano na modelach 
zwierzęcych raka sutka oraz raka wątroby. U myszy, które 
otrzymały kompleks (nanodiament plus lek), chemioterapeu-
tyk utrzymywał się w krwioobiegu dziesięciokrotnie dłużej, 
dłużej pozostawał też w obrębie obu rodzajów guzów. 
Znacząco zwiększyło to skuteczność leku, zmniejszając 
rozmiary guzów. Doświadczenie wykazało też, że ND-DOX 
ograniczało rozprzestrzenianie się samej doksorubicyny 
na zewnątrz tkanek nowotworowych, co jest zwykle przyczyną 
działań niepożądanych. Nanodiamenty są w dodatku tanie 
w produkcji i biokompatybilne, czyli nietoksyczne dla orga-
nizmu. „Mają one wiele cech idealnego systemu dostarcza-
nia leków” – podsumowuje Edward K. Chow. Jego zespół 
w ostatnich latach z powodzeniem testował połączenie nano-
diamentów także z innymi chemioterapeutykami m.in. epirubi-
cyną (m.in. w raku wątroby) czy mitoksantronem (w raku piersi). 
Doksorubicyna była pierwszym nanolekiem dopuszczonym 
do użytku przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food 
and Drug Administration) w formie liposomalnej. Liposomy 
to struktury powstające samoistnie z fosfolipidów, mające 
postać pęcherzyków (wielkości 0,01–1 mikrometra) wypeł-
nionych wodą, otoczonych podwójną warstwą lipidową 
o grubości ok. 5 nanometrów. Otoczka liposomów jest 

Jednym z najbardziej obiecujących obszarów badań nanomedycznych 
jest zwiększenie przyswajalności substancji leczniczych, które mają 

problem z dotarciem do miejsca przeznaczenia – 
np. do komórek nowotworowych. 

zbudowana analogicznie do błon biolo-
gicznych. Ponieważ wewnątrz liposo-
mów można umieszczać roztwory lub 
zawiesiny wodne różnych substancji – 
w tym leków – znajdują one coraz szersze 
zastosowanie w przemyśle farmaceutycz-
nym. Leki w tej postaci są lepiej wchłanial-

ne. Doxil – doksorubicyna w formie liposomalnej – stosowany 
jest m.in. w leczeniu raka jajników czy szpiczaka mnogiego; 
Onivyde – liposomalna postać irinotekanu – stosowany jest 
m.in. w leczeniu raka trzustki. Z kolei Abraxane to preparat, 
w którym chemioterapeutyk wiąże się z białkami – albumina-
mi – i jest stosowany w leczeniu raka piersi oraz raka trzustki. 

WYPALANIE GUZA OD ŚRODKA
Nanocząstki stosowane są nie tylko w chemioterapii. Zespół 
prof. Wei Chena z centrum Nano-Bio Physics na University of 
Texas at Arlington (UTA) opracował metodę zwalczania komó-
rek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórekk–  
z wykorzystaniem nanocząstek dwutlenku tytanu stymulo-
wanych mikrofalami. Metoda ta nazywana jest terapią rady-
kalną indukowaną mikrofalami lub terapią mikrodynamiczną. 
Do zabijania komórek nowotworowych wykorzystuje się 
reaktywne formy tlenu (ROS), które są naturalnym produktem 
ubocznym metabolizmu, ale ich nadmiar może uszkadzać 
komórki. Nanocząstki dwutlenku tytanu, wnikając do komórek, 
indukują powstanie ROS. „Komórki nowotworowe charaktery-
zują się wyższym stanem nasycenia ROS w stanie stacjonarnym 
niż normalne, zdrowe komórki” – wyjaśnia prof. Chen. „Podno-
sząc nasycenie ROS w komórkach nowotworowych do pozio-
mu krytycznego wyzwalamy apoptozę komórek nowotworu, 
nie uszkadzając komórek zdrowych”. Eksperymenty badaczy 
z University of Texas at Arlington oraz Akademii Nauk Medycz-
nych w Guangdong wykazały, że nowa terapia może znaczą-
co hamować m.in. wzrost kostniakomięsaków. 

Na nieco innej zasadzie działa terapia z użyciem nanoczą-
stek tlenku żelaza. Nanocząstki magnetyczne MNPs (ang. 
magnetic nanoparticles) składają się z rdzenia (kobaltu lub 
tlenku żelaza) pokrytego substancją zwiększającą ich powi-
nowactwo do tkanek. Następnie na cząstki oddziałuje się 
zmiennym polem magnetycznym, co powoduje precyzyjne 
miejscowe podgrzewanie i destrukcję guza – od wewnątrz. 

Nanocząstki mogą być obrazowane, np. za pomocą pozytro-
nowej tomografii emisyjnej (PET) albo obrazowania techniką 
rezonansu magnetycznego (MRI). Przykładem mogą być wspo-
mniane już nanocząstki tlenku żelaza, które można wykorzysty-
wać jako środek kontrastowy w MRI. Skoro więc nanocząstki  
mają właściwości lecznicze i jednocześnie dają się obrazowaćć– 
wykrywać po wprowadzeniu do organizmu – to czemu nie 
wykorzystać obu tych możliwości? Taka jest koncepcja podej-
ścia zwanego teranostyką, czyli połączenia terapii i diagno-
styki. Specjalnie skonstruowane nanocząstki mogą zawierać, 
np. rdzeń magnetyczny pozwalający na obrazowanie i moni-
torowanie przebiegu terapii, przeciwciała kierujące taką cząst-
kę do komórek nowotworowych i cząsteczkę leku. W ten 
sposób nie tylko precyzyjnie będzie można kierować leczenie 
do komórek nowotworowych, ale też monitorować skuteczność 
leczenia u konkretnego pacjenta i w razie potrzeby zmodyfi-
kować terapię. Jednym z zespołów rozwijających takie nano-
cząstki jest międzynarodowe konsorcjum projektu GEMNS 
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Nanocząstki wykorzystywane są także w chirurgii np. do tworzenia biodegradowalnych matryc i ruszto-
wań, na których można namnażać tkanki, a nawet całe narządy. To nie science fiction. 
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a powstała warstwa jest jednolita i odporna na ścieranie. 
Następnie zespół ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie testował stworzone materiały pod kątem 
właściwości bakteriobójczych  – najskuteczniejsze okazały 
się tlenki metali ziem rzadkich. Antybakteryjne nanowarstwy 
mogłyby znaleźć zastosowanie w szpitalach, gdzie do zakażeń 
lekoopornymi bakteriami dochodzi bardzo często, ale także 
w miejscach publicznych np. na klamkach w publicznych 
toaletach czy w komunikacji miejskiej. „To innowacyjne 
rozwiązanie, które zabija albo zatrzymuje rozmnażanie 
i wzrost mikroorganizmów, może z sukcesem być zastosowa-
ne do pokrywania produktów przemysłowych, medycznych, 
filtrów do uzdatniania wody, a także w przetwórstwie żywno-
ści, przy przygotowywaniu i pakowaniu” – tłumaczyła PAP  
dr Anna Słońska-Zielonka z Wydziału Medycyny Weterynaryj-
nej SGGW.

SKUTKI UBOCZNE 
Nanotechnologia, mimo wielu nadziei, rodzi też pewne obawy. 
Rozmiar oraz mobilność nanocząsteczek sprawiają, iż mogą 
one bez problemu pokonywać bariery w organizmie. To ich 
zaleta, ale może i wada. Czy mogą nie tylko leczyć, ale także 
uszkadzać komórki? Tego nie wiemy, ale pojawiają się pierw-
sze doniesienia naukowe mogące to sugerować. Np. zespół 
Kena Donaldsona z Centre for Inflammation Research Uniwer-
sytetu w Edynburgu badał pod tym kątem wielowarstwowe 
nanorurki węglowe, które są coraz powszechniej wykorzy-
stywane w przemyśle. Badania na zwierzętach wykazały, że 
rurki o długości większej niż 20 μm mogą powodować stany 
przedrakowe w płucach. Układ odpornościowy próbuje bowiem 
zwalczyć ciała obce, które dostają się do układu oddechowe-
go wraz z wdychanym powietrzem. Jeżeli fagocyty nie mogą 
pochłonąć ciała obcego – np. nanorurki – gromadzą się wokół 
niego i dochodzi wtedy do zapalenia skutkującego powsta-
niem ziarniniaka, który może prowadzić do pojawienia się 
międzybłoniaka opłucnej – nowotworu złośliwego komórek 
błony wyściełającej jamę opłucnową. •

kierowane przez prof. dr. hab. Ireneusza Grudzińskie-
go z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Unikalność 
podejścia rozwijanego przez zespół projektu GEMNS pole-
ga na zastosowaniu otoczek grafenowych do wytworze-
nia nanocząstek, do których dołączane są przeciwciała i leki. Jak 
tłumaczy dr Michał Bystrzejewski z Wydziału Chemii Uniwer-
sytetu Warszawskiego w rozmowie z PAP: „Jako materiały 
ochronne stosowano dotychczas m.in. polimery, które nie 
były odporne na wysokie temperatury czy krzemionkę. Węgiel 
okazał się lepszym materiałem ochronnym, jest praktycznie 
obojętny chemicznie i dobrze chroni nanocząstki magnetycz-
ne przed korozją”. 

RUSZTOWANIE DLA TKANEK, OCHRONA 
PRZED BAKTERIAMI 
Nanocząstki wykorzystywane są także w chirurgii np. do tworze-
nia biodegradowalnych matryc i rusztowań, na których 
można namnażać tkanki, a nawet całe narządy. To nie science 
fiction. W 2006 roku zespół prof. Anthony’ego Atali z Insty-
tutu Medycyny Regeneracyjnej w Wake Forest University 
School of Medicine ogłosił, że siedem lat wcześniej wszczepił 
wyhodowane pęcherze moczowe siedmiorgu dzieciom, 
które przyszły na świat z wadą wrodzoną – rozszczepieniem 
kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową – pęcherz przy 
takiej wadzie często nie jest wystarczająco elastyczny, by 
utrzymywać mocz. Pobrane od pacjentów komórki mięśniowe 
oraz śluzówki namnażano na rusztowaniu, które po przeszcze-
pie uległo samorozkładowi. Laboratorium Atali w różnym stop-
niu zaawansowania prowadzi prace nad hodowlą 20 różnych 
typów tkanek i narządów, w tym naczyń krwionośnych.

Obiecująco wygląda też nanomateriał stworzony przez  
naukowców ze szwedzkiego Chalmers University of 
Technology. Powstał on na bazie wykorzystywane-
go w medycynie szkła akrylowego (pleksiglasu). Nowy 
materiał jest miękki, ale bardzo elastyczny i wytrzymały, 
nazywany przez badaczy „nanogumą”; ma on znaleźć 
zastosowanie w wielu procedurach medycznych. Materiał 
jest nie tylko łatwy w aplikacji (można go w formie lepkiej 
cieczy wprowadzić w konkretne miejsce przez rurkę w czasie 
operacji laparoskopowych) oraz ma właściwości antybak-
teryjne: do jego powierzchni doczepione są nanopeptydy, 
chroniące przed namnażaniem się bakterii. Możliwe jest 
także kształtowanie materiału z użyciem drukarki 3D, badacze 
wydrukowali m.in. kształt, mogący zastąpić chrząstkę nosa. 
„W wielu przypadkach, gdy dochodzi do ubytku chrząstki, 
kości trą o siebie, powodując ból. Nasz materiał może wypeł-
nić te ubytki” – mówi prof. Martin Andersson, szef zespo-
łu badawczego.

Antybakteryjne właściwości nanomateriałów mogą też pomóc 
w walce z plagą zakażeń szpitalnych, zwłaszcza tych antybio-
tykoopornych. Naukowcy z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie 
opracowali metodę nanoszenia w niskiej temperaturze 
cienkich warstw tlenków metali na trójwymiarowe powierzch-
nie. Nowa metoda pozwala pokrywać nawet termowraż-
liwe i wykonane z papieru czy tkaniny powierzchnie, 
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Nasza najbardziej miękka, ściśle przylegająca oraz elastyczna płytka convex spełnia 
wiele funkcji, aby pacjent mógł cieszyć się lepszym dopasowanie, lepszym 
samopoczuciem i lepszą jakością życia. Płytka Flexifit z pięcioma nacięciami 
zapewnia doskonałe dopasowanie do nierównej skóry, zmniejszając 
podciekanie. Płytka jest nasączona wyciągiem z Aloe Vera, który pomaga 
złagodzić, uspokoić i ochronić skórę wokół stomii.

•  Wyjątkowa płytka Flexifit z pięcioma nacięciami zapewnia lepsze 
dopasowanie

•  Jedyna płytka typu convex zawierająca wyciąg z Aloe Vera
•  Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
•  Delikatniejszy wkład convexu zapewnia większą elastyczność
•  Przyjazny skórze hydrokoloid, potwierdzony badaniami  

British Skin Foundation oraz Skin Health Alliance
•  Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie

Więcej specjalnych funkcji dla użytkowników  
woreczków odpuszczalnych

OkienkO PODgląDu NiePrzezroczySty 
WylOt WOrkA

uchWyt ułAtWiAJący 
oPróżNiANie

DOstęPny W WersJi 
zAMknięteJ i OtWArteJ

p o p r a W a  j a k o Ś c i  Ż Y c i a  p a c j E n T ó W  U Ż Y W a j ą c Y c h 
C O N F I D E N C E ®  N a T U R a L  S O F T  C O N V E X

zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex,  

i ich opinie były zdecydowanie pozytywne.“Jest komfortowa  
i łagodzi moja̧ bardzo 

wraz•liwa̧ skórȩ.” 
Pani S, Plymouth “Jak druga  

skóra: delikatna  
i gładka.”

Pani R, Nottingham

“To najlepiej 
przylegaja̧ca płytka 
jakiej kiedykolwiek 

uz•ywałam” 
Mrs P, Pani P, Surrey

“Przykleja siȩ 
błyskawicznie. 

Delikatna i miȩkka. 
Wyja̧tkowo wygodna.” 

Pani C, Oxon“Od kiedy  
uz•ywam tych płytek, nigdy  

nie przydarzyło mi siȩ  
podciekanie czy problemy ze 

skóra̧. Najlepsza płytka  
ze wszystkich! 

Pan E, Hampshire
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podciekanie. Płytka jest nasączona wyciągiem z Aloe Vera, który pomaga 
złagodzić, uspokoić i ochronić skórę wokół stomii.

•  Wyjątkowa płytka Flexifit z pięcioma nacięciami zapewnia lepsze 
dopasowanie

•  Jedyna płytka typu convex zawierająca wyciąg z Aloe Vera
•  Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
•  Delikatniejszy wkład convexu zapewnia większą elastyczność
•  Przyjazny skórze hydrokoloid, potwierdzony badaniami  

British Skin Foundation oraz Skin Health Alliance
•  Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie

Więcej specjalnych funkcji dla użytkowników  
woreczków odpuszczalnych

OkienkO PODgląDu NiePrzezroczySty 
WylOt WOrkA

uchWyt ułAtWiAJący 
oPróżNiANie

DOstęPny W WersJi 
zAMknięteJ i OtWArteJ

p o p r a W a  j a k o Ś c i  Ż Y c i a  p a c j E n T ó W  U Ż Y W a j ą c Y c h 
C O N F I D E N C E ®  N a T U R a L  S O F T  C O N V E X

zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex,  

i ich opinie były zdecydowanie pozytywne.“Jest komfortowa  
i łagodzi moja̧ bardzo 

wraz•liwa̧ skórȩ.” 
Pani S, Plymouth “Jak druga  

skóra: delikatna  
i gładka.”

Pani R, Nottingham

“To najlepiej 
przylegaja̧ca płytka 
jakiej kiedykolwiek 

uz•ywałam” 
Mrs P, Pani P, Surrey

“Przykleja siȩ 
błyskawicznie. 

Delikatna i miȩkka. 
Wyja̧tkowo wygodna.” 

Pani C, Oxon“Od kiedy  
uz•ywam tych płytek, nigdy  

nie przydarzyło mi siȩ  
podciekanie czy problemy ze 

skóra̧. Najlepsza płytka  
ze wszystkich! 

Pan E, Hampshire



Tekst i ilustracja: Dorota Marta Pędzieszczak

Czeremcha Colorata pochylała się nad zamarzniętym 
jeziorkiem. Patrzyła na swoje odbicie w tafli lodu: 
nagie, obwisłe gałęzie; szary, kostropaty pień. „Jak 
ja siebie nienawidzę! – wzdychała. – Tkwię tutaj 

zupełnie bez sensu”. 
Soki ledwie, ledwie w niej krążyły. Spała i budziła się, 
spała i budziła, i spoglądała w szklane jeziorko – na siebie 
w nim i na odbicie ośnieżonych krzaków oraz stalowych, cięż-
kich chmur.
Pewnego dnia obudziła się i nie znalazła nawet swojego odbicia. 
Znikło! Wpatrywała się w zasypane śniegiem jezioro, widzia-
ła jedynie swój cień. „Jestem cieniem” – pomyślała. Wiatr 
poruszył jej giętkim pniem. Wychyliła się bezwolnie w jedną, 
w drugą stronę i nagle zobaczyła – Ktosia – który przyglądał 
się jej uważnie. Colorata skrzywiła się.
– Nie mam ochoty na towarzystwo – powiedziała.
– Rozumiem – rzekł ten Ktoś. – Patrzę po prostu na ciebie 
i wsłuchuję się.
– W co?
– W twój ból.
– To moja sprawa – zdenerwowało się drzewo.
– Tak. Myślę jednak, że może mógłbym ci pomóc.
– A kim ty w ogóle jesteś? – zapytała Colorata.
– Coloristą.
– Coloristą? – zdziwiła się.
– Tak. Przekonasz się o tym, jeśli pozwolisz mi sobie pomóc.
– Mnie pomóc się nie da. Nie ma mnie. Jestem cieniem. I niech 
tak już zostanie. Tak jest dobrze. 
– Nie jesteś już cieniem, zobacz. – Colorista wskazał na jezioro.
Słońce rozpuściło śnieg, tafla lodu znów się zaszkliła, odbijała – 
jak wcześniej –  drzewo. 
– To złudzenie – rzekła czeremcha. – Jestem cieniem. Wszyst-
ko to złudzenie.
– Więc nie ma nic? Nie ma ciebie, jeziora, a nawet mnie? – 
zapytał Colorista.
– Nie ma – zniecierpliwiła się Colorata. – Odejdź już. 
Męczysz mnie.
– Posiedzę sobie tutaj. Nie będę się odzywał.
– Jak sobie chcesz – powiedziała Colorata i wzruszy-
ła ramionami.

Trwali tak oboje nad jeziorkiem, wpatrując się w jego szybę. 
Milczeli, milczeli, milczeli… Lód topniał cichaczem i nagle, 
któregoś ranka, czeremcha zauważyła, że całkiem znikł. „Wiatr 
rozkołysał wodę – pomyślała. – Wygląda teraz jak pomarszczo-
na, pomięta chusta. Już lepsza była gładka tafla lodu”.
– Zobacz, Colorato – odezwał się Colorista. – Wiatr rozkołysał 
wodę i teraz bawi się nią jak muślinową chustą – to w fałdy ją 
układa, to znów wygładza. Cudownie! A pod wodą… widzisz? 
Migoczą w słońcu grzbiety ryb.
Ryby pływały wokół odbicia czeremchy w jeziorze: pląsały 
pomiędzy konarami, uderzały w nie swymi dziobaty-
mi pyszczkami.
– Łaskoczecie mnie – powiedziało drzewo i zaczęło się wier-
cić, próbowało je odpędzić. I wtedy poczuło, że soki w nim 
jakby szybciej zaczęły krążyć. I zachciało mu się zrobić coś… 
samo nie wiedziało, co.
– Co mam robić? – zapytało Coloristę.
Colorista milczał.
– No, powiedz mi, co mam robić? – rozzłościła się Colorata.
– Tego ci nie powiem. Poszukaj odpowiedzi w sobie. 
Czeremcha wsłuchała się w siebie. 
– Pąki? Znów? – zajęczała po chwili.
– Za każdym razem to jednak inne pąki – rzekł Colorista.
– Ale po co w ogóle zaczynać?
– Nie chcesz, to nie! – zniecierpliwił się Colorista. Wzruszył 
ramionami i znów zaczął się wpatrywać w wodę.
Czeremcha również zamilkła. Patrzyła na swoje odbicie. 
I na promienie, które przezierały przez jej gałęzie i znikały 
gdzieś w głębi jeziora. Czuła ciepło słońca na swych plecach. 
Próbowała sobie przypomnieć, jak to było, kiedy po raz pierw-
szy wypuściła pąki. „A może by to powtórzyć? – pomyślała. 
– Nie, powtórzyć się nie da, więc… może spróbować jeszcze 
raz? Dać sobie jeszcze jedną szansę? Ostatnią szansę?”
– Dać sobie jeszcze jedną, ostatnią szansę, to za mało, by 
zacząć. Nawet nie ma sensu zaczynać po to, by dać sobie 
jeszcze jedną, ostatnią szansę – odezwał się nagle Colorista.
– Miałeś się nie wtrącać! – zawołała Colorata.
– Nie mówię do ciebie. Rozmawiam sam ze sobą. 
Tu chodzi o mnie.
– O ciebie? Jak to? – zdziwiła się czeremcha.

Colorata to symboliczna opowieść o drzewie, pogrążonym w depresji... Wszyscy miewamy lepsze lub gorsze dni, 
jeżeli jednak stan obniżonego nastroju przedłuża się w nas, a życie traci dla nas sens, to być może mamy depresję…
Coloracie pomaga wyjść z niej tajemniczy Colorista. Kim jest? To już Ty sam, Czytelniku, zdecydujesz. Towarzyszy 

jej empatycznie, pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie: Co jest dla niej w życiu ważne?

Colorata
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– No tak, bo „dać sobie jeszcze jedną, ostatnią szansę”, 
to dla mnie za mało, by chcieć żyć. A jeśli znów się nie uda, 
to co: kolejnej szansy sobie już nie dam? Widzisz to jeziorko? –  
zapytał.
– Jasne, że widzę. Tkwię przecież nad nim od lat.
– A co widzisz?
– No, wodę w dużym dole. Brudny piasek na dnie. Zgniłe 
wodorosty. Sitowie wokół wyschnięte i... i... i… moje w jeziorze 
kostropate odbicie.
– A więc go nie widzisz…
– Jak to?
– Jezioro to zbiornik wodny. Żyją w nim ryby, raki, żaby, wodo-
rosty… Wokół niego rośnie sitowie i kwiaty, i krzaki. I ty. Ty, jak 
i one, karmisz się jego wodą. 
Colorista zamilkł. Colorata też milczała. Zapatrzyła się w głąb 
jeziorka, obserwowała życie, które się w nim toczyło. „No tak 
– myślała – jezioro jest potrzebne…. A ja, stara czeremcha, 
komu jestem potrzebna? No, komu?! Nikomu!”
– Czuć się potrzebnym… czy to takie ważne? – zapytał 
Colorista.
– Jak to? Najpierw dajesz mi za wzór jezioro i wykazujesz, jak 
jest potrzebne, a potem mówisz, że czuć się potrzebnym nie 
jest najważniejsze???
– Nie powiedziałem tego. Zastanawiam się. No bo jeśli chcę 
być potrzebny, a nie ma komu, to bez sensu jest żyć. A choć-
by to jeziorko… czy ono chce być potrzebne? A może tak 
po prostu – JEST? 
– Więc, tak po prostu – BYĆ? To masz na myśli? Jaki to ma sens? 
Colorista milczał.
„Jezioro – rozmyślała Colorata. – Dom dla wodnych stworzeń 
i roślin. Czy po to jest, by mogły w nim mieszkać? Jezioro. 
Lustro świata: odbijają się w nim krzewy, drzewa i łąka. Odbi-
jam się i ja. Czy po to jest, aby świat się w nim przeglądał? 
Karmię się tym jeziorkiem … Czy po to jest, abym się nim posi-
lała? Kim jest? Albo raczej: czym jest? Stojącą wodą. Wielką 
kałużą w dołku. Jest szczęśliwe??? Nie pączkuje, nie kwitnie, 
nie owocuje …” – serce jej się ścisnęło.
– To niezupełnie tak – rzekł Colorista. – Ono nie jest kałużą. 
Zasilają je podziemne źródła. 
„Źródła napełniają jeziorko – pomyślała Colorata. – I mnie”. 
Poczuła, jak jej korzenie wchłaniają wodę, jak woda miesza się 
z jej sokami i zaczyna krążyć od korzeni aż po wierzchołek. 
Spojrzała czeremcha na swoje odbicie w jeziorze i spostrzegła, 
że jej pień, gałęzie nie były już aż tak szare, jak wcześniej.
– Jestem – westchnęła z ulgą.
– Kim jesteś, Colorato? – zapytał Colorista.
– Jestem pączkowaniem, kwitnieniem i owocowaniem. Jestem 
zmiennością barw i kształtów. Jestem smutkiem i radością. 
Jestem obumieraniem i odradzaniem się. Jestem braniem 
i dawaniem. Jestem … miłością – zanuciła czeremcha. Spoj-
rzała czule na jeziorko i powiedziała:
– Mogę ci dać to, co mogę. Chcesz?
– Chcę – szepnęła woda.
– Mogę odbijać się w tobie wszystkimi porami roku. Chcesz?
– Chcę – szepnęła woda. – Chcę mieć w sobie wszystkie twoje 
barwy, odcienie i kształty. Cieszyć się nimi, jak dotychczas.
– A więc tak się stanie! – zawołała Colorata i… wypuściła pąki. 
Przejrzała się w jeziorku, uśmiechnęła się – do siebie, do niego. 
– A gdyby jezioro odpowiedziało, że nie chce, to co wtedy? – 
zapytał Colorista. 
– Chcesz wiedzieć, czy wtedy również bym się rozwijała? Tak. 
Bo kocham to robić. Zawsze jednak przyjemniej, gdy wiesz, że 

swoim istnieniem sprawiasz radość również innym. To jednak 
nie jest najważniejsze ….
– A co jest ważne?
– Być tym, kim jestem.
– Nawet wtedy, gdy inni ciebie nie potrzebują?
– Nawet, gdy wydaje mi się, że mnie nie potrzebują.
– Gdy ci się wydaje? – zdziwił się Colorista.
– Tak – odpowiedziała Colorata. – Sam to zobaczysz – doda-
ła tajemniczo i się uśmiechnęła.
***
Pąki na czeremsze – rozpulchnione deszczem, ogrzane słoń-
cem – otworzyły się, zamieniły się w purpurowe liście i w różowe 
kwiaty. Motyle, trzmiele, pszczoły… rozgościły się wśród kwia-
tów Coloraty – spijały z nich nektar, zapylały je. Płatki opadły. 
Niektóre z nich utworzyły u podnóża drzewa różowy kobierzec, 
inne wpadły do wody i pływały po niej niczym małe łódeczki. 
A na drzewie pojawiły się czarne koraliki. Szpaki pokusiły się 
na nie: jadły, jadły, jadły, jadły te owoce, a pestki wypluwały 
na ziemię... 
***
– Coloristo, zobacz, jaką mam piękną sukienkę! – zawo-
łała Colorata i potrząsnęła bordowymi liśćmi. – Tańczyć 
teraz będę wraz z wiatrem, szeleścić mą kolorową suknią od 
jesieni aż po wiosnę!
– To niemożliwe, wiesz – powiedział Colorista. – Liście odrywa-
ją się od ciebie za każdym razem, gdy się poruszasz. 
Czeremcha spojrzała w dół. U jej podnóża liście utworzy-
ły bordowo-brązowy dywan. Niepokój ścisnął jej serce. 
Zadygotała. 
– A gdyby tak choć część ich na mnie została? – zaczęła się 
targować. 
– To niemożliwe, wiesz.
– I znów będę nagim, bezlistnym drzewem??? Nie!
– A jeśli, to co wtedy?
Czeremcha zamyśliła się:
– Czuwać będę nad jeziorem i wierzyć, że się lód na nim rozpu-
ści. Wsłuchiwać się będę w krążące we mnie soki i ufać, że 
znów wypuszczę pąki…
– Zapamiętaj to sobie, Colorato! – zawołał Colorista i znikł.
***
Wiatr strącił wszystkie liście, zasypał nimi ziemię, opatulił 
nimi pestki, które wcześniej rozsiały szpaki i oto któregoś 
ranka Colorata obudziła się i zobaczyła w jeziorze odbicie 
swego nagiego ciała: obwisłe, nagie gałęzie, szary kostropaty 
pień. „Zapamiętaj to sobie” – przypomniały jej się ostatnie 
słowa Coloristy.
– O czym mam niby pamiętać?! – zawołała ze złością. – Nie 
ma pąków, liści, kwiatów ani owoców! Jestem starą, nagą 
czeremchą! Bez sensu to wszystko. Chcę uschnąć. 
Skupiła się na sobie, pragnąc powstrzymać krążące w niej 
soki i wtedy usłyszała, jak one szemrzą – sennie, cichutko – 
o zimie, wiośnie, lecie i… o jesieni. Wsłuchała się w tę ich koły-
sankę i wzruszyła.
„Jestem zmiennością barw i kształtów. Jestem smutkiem 
i radością. Jestem obumieraniem i odradzaniem się. Jestem 
braniem i dawaniem. Jestem – miłością”. Przypomniała sobie 
swoje własne słowa. Spojrzała z czułością na staw.
– Nadejdzie czas, że lód się na tobie rozpuści – powiedziała. – 
A ja … znów wypuszczę pąki. I chociaż teraz jeszcze ich nie ma, 
to już je w sobie czuję. •
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Mnie pandemia przypomniała, że są sprawy, na które 
nie mam wpływu, na które wpływ mam ograniczony, 
ale także te, które zależą całkowicie ode mnie.

To truizm, jednak pozwolę sobie go przytoczyć – choro-
ba zawsze budzi lęk, lecz choć codziennie słyszymy o zawałach 
serca, nowotworach, miażdżycy –  uważamy, że „przecież nas 
to nie dotyczy”. I nagle wirus… Czai się wszędzie… Może 
na przycisku windy? Może na klamce drzwi sklepu? Może 
na talerzu w restauracji… albo u pasażera w autobusie?! Osiem 
miliardów mieszkańców Ziemi drży ze strachu, a kto może –  
izoluje się. Jak to? Czyli nie jesteśmy już bezpieczni?!  Lęk 
o siebie, o bliskich. Izolacja moja, moich bliskich. Tak 
po powrocie z zagranicy zaczynał się okres mojej kwarantan-
ny. Telefony do mamy oddalonej o 350 kilometrów. Ja tuż 
po pięćdziesiątce, więc jeszcze nie w grupie ryzyka, ale z uczu-
leniem na większość farmaceutyków. Ona ponad trzydzieści lat 
starsza ode mnie, samotnie mieszkająca, z lekkimi zaburzenia-
mi poznawczymi i kilkoma schorzeniami kardiologicznymi – 
zatem w grupie wysokiego ryzyka.  Codzienne telefony, dwa, 
trzy razy dziennie… Co słychać ? Jak spałaś? Jak się czujesz? 
Czy masz wszystkie lekarstwa? Czy masz zrobione zakupy?  
Wszystko miała, bo na całe szczęście skrupulatnie i troskliwie 
zadbało o to moje rodzeństwo. Ale ile razy możemy rozma-
wiać wciąż o tym samym?  Jak ukoić jej lęk, jak wypełnić czas 
w zamknięciu kobiecie, która dotąd (pomimo swojego wieku) 
była bardzo aktywna? Jak stworzyć przeciwwagę do dziesiątek 
negatywnych informacji sączących się z radia, telewizji, z gazet? 
Jak sprawić, żeby się uśmiechnęła, żeby się nie nudziła? Jak 
zadbać o siebie, żebym i ja nie odczuwała napięcia, kiedy 
do niej dzwonię? Jak wspomóc rodzeństwo w opiece nad nią? 
Jak zmienić bezsilność w siłę? I wtedy przypomniało mi się, 

TWÓJ DOBRY 

DUCH
„Obyś żył w ciekawych czasach” – jedni mówią, że to błogosławieństwo, inni, że przekleństwo. 

Według jednych z chińskim rodowodem, według innych z żydowskim.
Ja stwierdzam tylko, że czasy mamy ciekawe. W trakcie tej pandemii śmierć ponownie włożyła 

koronę. Dobitnie przypomina, że nie jesteśmy nieśmiertelni, omnipotentni i…   
bezkarni w swoich niszczycielskich działaniach na Ziemi.

Tekst: Joanna Haręża
Foto: twojdobryduch.blogspot.com

że przecież problem, to czasami okazja, tylko w przebraniu. 
Pojechać do niej nie mogłam, więc sięgnęłam do starych 
zeszytów z zagadkami, pytaniami  i różnego rodzaju ćwicze-
niami umysłowymi, które tworzyłam dla niej jakiś czas temu,  
w okresie jej rekonwalescencji po zawale serca. Wtedy te nasze 
codzienne gry pozwoliły jej zapomnieć o chorobie i skupić się 
na czymś innym. 

Wyciągnęłam zeszyty z szafki i złapałam za telefon. 
I tak znów zaczęłyśmy codziennie grać. Na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Po dwóch dniach pojawił się śmiech, 
lepszy nastrój, nowe pomysły i nowe tematy do rozmów. I tak 
wciąż gramy… w chwili pisania tego artykułu to już 49 dzień 
naszej zabawy.

O pomyśle opowiedziałam przyjaciołom, a oni zaczęli grać 
ze swoimi bliskimi. Tak powstała pierwsza grupa seniorów, 
która nazwała się żartobliwie „Złotymi orłami”. Każdy 
gracz potwierdzał to samo – działa, pomaga, cieszy.

Ta spontaniczna inicjatywa zaczęła się rozrastać. Pojawił 
się pomysł, abym to, co kameralne  i prywatne, zamieni-
ła na ogólnodostępne – dla każdego, bezpłatnie, codziennie. 
Przy wsparciu moich przyjaciół: Izy, Tomka, Małgorzaty i Staś-
ka powstał blog twojdobryduch.blogspot.com, na którym 
codziennie zamieszczam nowe pytania, zagadki, gry. Może 
się nim posłużyć każdy, kto chce wnieść w codzienny kontakt 
ze swoją „starszyzną” radość zamiast smutku, spokój zamiast 
lęku, luz zamiast napięcia, ciekawość świata zamiast nudy 
i wreszcie poczucie wspólnoty zamiast uczucia osamotnienia. 
Gra sama w sobie nie jest celem. To takie bezpieczne, meta-
foryczne „pole niczyje” do zagospodarowania przez użytkow-
ników. Wyrośnie na nim to, co wspólnie „wyhodują”  w każdej 
minucie swoich rozmów. 
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Nie będę się tutaj skupiać na szczegółowych opisach zasad 
gry, bo wszystko jest dostępne na blogu. Wystarczy zajrzeć 
na twojdobryduch.blogspot.com, gdzie znajduje się wyja-
śnienie, jak i dlaczego grać. Tam też można znaleźć zamiesz-
czane codziennie nowe propozycje dwóch rodzajów zadań 
(tzw. telefoniczne i domowe). Blog pomyślany jest też tak, 
że jeśli ktoś nie ma z kim grać albo woli grać sam, to również 
może w pełni korzystać z propozycji.

Przekazując informację o blogu, każdemu powtarzałam 
i powtarzam jedno zdanie: „Być może w ten sposób 
będziesz pomocny. Wejdź, sprawdź, spróbuj zagrać, 
a jeśli uważasz, że warto, podziel się też tym z innymi”.  Dzielę 
się również moim blogiem z instytucjami opiekującymi się 
osobami starszymi i przewlekle chorymi. Rozesłałam do tej 
pory około 500 maili do organizacji pozarządowych, funda-
cji i stowarzyszeń, do domów opieki. I rozsyłam je dalej. 
I docierają do mnie głosy użytkowników. Ktoś „grając” ze 
swoją mamą, po raz pierwszy od tygodni usłyszał jej śmiech. 
Pewna fundacja zajmująca się seniorami oparła na blogu swoje 
codzienne, telefoniczne kontakty z podopiecznymi. Z powo-
dzeniem. Inna, opiekująca się pacjentami onkologicznymi, 
zrobiła to samo. Jakaś mama napisała, że cudownie patrzeć, 
jak jej wynudzone izolacją nastolatki teraz z zapałem codzien-
nie „grają” z dziadkami, ciociami i wujkami. Ktoś inny zorga-
nizował grupę telefonicznych wolontariuszy, którzy grają 
z samotnymi osobami starszymi i chorymi.

Cztery pierwsze tygodnie działania bloga przyniosły ponad 
12 000 wejść. Nie patrzę na to jak na liczbę. Widzę w tych 
cyfrach ludzi, którzy się może jakoś w tym „ciekawym czasie” 
na nowo odnaleźli, zrozumieli, jak są dla siebie ważni. Jak 
potencjalna bliskość śmierci obudziła ich do życia.  Nie będę 
się wymądrzać, że ten mały, skromny blog jest remedium 
na wszystko. To po prostu forma terapii wspierającej. Do zasto-
sowania w sytuacji, którą próbujemy oswoić, tkwiąc w samym jej 
środku.  Bo to, co jest uniwersalnie wartościowe, takim zawsze 
zostanie – wzajemna troska, miłość, przyjaźń, sens bycia razem 
w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Warto też pamiętać, 
że to, czego teraz, w czasach pandemii doświadczamy 
wszyscy, zawsze było i zawsze będzie udziałem wielu osób 
starszych bądź przewlekle chorych. Toczących swoją mozolną 
walkę z chorobą w czasie, kiedy inni o chorobach nie myślą. 
Mam nadzieję, że tak teraz, jak i potem blog może być dla nich 
wsparciem. Może poczują się mniej samotnie  w tłumie tych 
„zdrowych”.

Ze śmiercią nie wygram, ale w życiu mogę jeszcze 
„pograć” z dobrym duchem.•

Być może w ten sposób będziesz pomocny. 
Wejdź, sprawdź, spróbuj zagrać, a jeśli uważasz, 

że warto, podziel się też tym z innymi. 
blog: twojdobryduch.blogspot.com

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

Bianca-Beata Kotoro i Wiesław Sokoluk
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Tekst: Monika Mularska-Kucharek

To nie tak miało być…
O radzeniu sobie z życiowymi trudnościami 

Ileż razy zdarzyło nam się wypowiedzieć zdanie: „To nie tak 
miało być!”, w różnych momentach naszego życia i to zarów-
no w odniesieniu do sfery prywatnej, jak i zawodowej. 
Niejednokrotnie przecież nasze plany były modyfikowane 

przez życiowe zawirowania, zakręty, turbulencje, straty i niepla-
nowane zmiany. Ktoś nie kochał tak, jak oczekiwaliśmy, nie był 
wierny, nie troszczył się, zostawiał, odchodził, rozczarowywał. 
Ileż razy to przywołane zdanie było naszą reakcją na to, że los 
pokrzyżował nam plany, że wydarzyło się co innego, niż zakła-
daliśmy, oczekiwaliśmy. Być może nie otrzymaliśmy obiecane-
go awansu, straciliśmy pracę albo, co gorsza, przyszło nam się 
mierzyć z chorobą czy śmiercią kogoś bliskiego. 

Nic zatem dziwnego, że doświadczając tego typu sytuacji, 
na podorędziu przygotowany mamy dość typowy zestaw pytań: 
„dlaczego ja?”, „dlaczego teraz?”, „dlaczego w tym momen-
cie?”, „czemu mnie to spotkało?”, „czym sobie na to zasłu-
żyłam?” Na ogół towarzyszą im bardzo trudne emocje, takie 
jak złość, lęk, smutek albo zaskoczenie. Można by rzec, 
że przecież to dość oczywiste, ale warto zauważyć, że 
nasza reakcja na trudne zmiany, których doświadczamy, czy 
trudności, które pojawiają się w naszym życiu, związana jest 
niejednokrotnie z naszymi oczekiwaniami względem życia, 
wygórowanymi wymaganiami albo wyobrażeniami o idealnym 
świecie. Tak, jakbyśmy zakładali, że wszystko zawsze będzie 
się układało po naszej myśli, że będą omijały nas przykrości, 
kłopoty i trudne sprawy. Najlepiej tę ludzką postawę odda-
je fraza: „mieć życie usłane różami”. Mówi się tak o osobie, 
która wiedzie spokojne, sielskie życie, bez problemów, 
trosk, zmartwień. Wiadomo jednak, że to piękna metafora, 
która niewiele ma wspólnego z prozą życia. Czasami, żeby 
sobie to uświadomić, potrzebujemy jednak czasu. 

Nie bez przyczyny mówi się, że życie nie jest lekkie, choć 
wiadomo, że różnie możemy sobie radzić z trudnościami, 
które nas spotykają. Oczywistym jest, że przykrych sytuacji nie 
da się wyeliminować z naszego życia. W jego naturę wpisane 
są zakręty – ostre, delikatne, góry i doliny, turbulencje. Jest 
ono swoistego rodzaju podróżą, więc trudno oczekiwać, że 
będzie inaczej, o czym w wierszu mojego autorstwa. 

Podróż
Ktoś nie pytał, lecz zaplanował –
Podróż, co życiem się nazywa!
Nie zawsze tam, gdzie byś chciał,
Nie zawsze z tymi, których chciałbyś mieć. 
I choć czasami trudno i pod górę, 

To wiele można przeżyć i zobaczyć,
Doświadczyć czegoś złego i dobrego, 
Bo takie są uroki podróżowania.
I choć bywają na drodze ostre zakręty, 
To najważniejsze, by się nie poddawać,
By dobrze się przygotować i wędrować.
Z nadzieją na lepsze jutro zawsze i wszędzie,
Z przekonaniem, że góry można przenosić, 
Jeśli tylko się chce, jeśli mocno pragnie.

I choć wczoraj już było i więcej nie wróci. 
To jest dzisiaj i będzie jutro, więc podróż trwa.
A w bagażu niejedna wiosna i wiele jesieni, 
Więc z każdym wschodem słońca idźmy do przodu. 

Bez wątpienia, trudne sytuacje, nazywane w psychologii stre-
sorami, wprowadzają w nasze życie chaos, niezrozumienie, 
burzą wewnętrzny spokój, zmuszają nas do wyjścia z tzw. strefy 
komfortu. Nie jest łatwo, to oczywiste! Wiele zależy jednak od 
tego, jak sobie poradzimy z tym, co nas spotyka. Innymi słowy, 
jak poradzimy sobie ze stresorem, który wywołuje stresującą 
sytuację. 

Każdy z nas ma zapewne w swoim otoczeniu osoby, które 
całkowicie odmiennie zareagowały na podobny stresor. Ktoś 
być może, doświadczając trudnej sytuacji, załamał się, wycofał, 
wszedł w rolę ofiary, a jego reakcja polegała na uskarżaniu się 
lub myśleniu życzeniowym. Inna osoba z kolei ignorowała stre-
sującą sytuację, udając, że nic się nie stało, że problem nie 
istnieje. Robiła wszystko, żeby o tym zapomnieć. Jeszcze 
ktoś inny, w przeciwieństwie do wcześniej opisanych osób, 
podejmował wysiłki w celu rozwiązania problemu. I nawet 
jeśli doświadczył trudnych emocji, to starał się zachować 
równowagę emocjonalną i poszukiwał rozwiązań, żeby efek-
tywnie poradzić sobie z przeciwnościami losu.

Oczywiście nie trzeba być psychologiem czy terapeutą, żeby 
domyślić się, że najbardziej efektywny styl radzenia sobie 
ze stresorami przejawia trzecia z opisanych osób. Sposób, 
w jaki się zachowała, jest typowy dla tzw. stylu skoncentro-
wanego na zadaniu. Polega on na podejmowaniu działa-
nia mającego na celu rozwiązanie problemu poprzez zmianę 
istniejącej sytuacji stresowej lub poprzez wykorzystanie tzw. 
procesów poznawczych, czyli zmianę schematów albo nawy-
ków myślowych. W tym przypadku główny nacisk położony jest 
na rozwiązanie problemu, w przeciwieństwie do stylu skoncen-

44

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (20) / 2020



trowanego na unikaniu, który typowy jest dla drugiej osoby. 
Ten styl polega na odsuwaniu od siebie myśli o stresującej 
sytuacji i braku zaangażowania w rozwiązanie problemu. 
Zamiast tego człowiek robi wszystko, żeby uciec od stresorów. 
Wykonuje czynności zastępcze, takie jak: objadanie się, sprzą-
tanie, oglądanie telewizji czy stosowanie używek. Niestety 
takie podejście do sytuacji stresujących jest bardzo nieefek-
tywne i może mieć negatywne konsekwencje. Równie nieefek-
tywny jest model charakteryzujący pierwszą opisaną osobę, 
nazywany przez psychologów modelem skoncentrowanym 
na emocjach. Dotyczy on osób, które preferują myślenie 
życzeniowe i fantazjowanie kosztem efektywnego i racjo-
nalnego działania, mającego na celu wyeliminowanie lub 
zminimalizowanie stresującej sytuacji. Głównym celem podej-
mowanych działań jest natomiast potrzeba zmniejszenia napię-
cia emocjonalnego. Jednak ponieważ napięciu towarzyszą 
trudne emocje i brak realnych aktywności w kierunku rozwią-
zania problemu, to osiągany efekt jest niejednokrotnie 
odmienny od zamierzonego i zamiast spadkiem skutkuje 
wzrostem napięcia psychicznego. 

Zważywszy na efekt stosowania poszczególnych mode-
li radzenia sobie w sytuacjach stresujących, największe szanse 
na poradzenie sobie z problemami bądź życiowymi trudno-
ściami mają osoby skoncentrowane na szukaniu rozwiązań. 
Skupiają się w swoim działaniu na wybrnięciu z trudnej sytu-
acji i wykazują się dużą aktywnością, nie oczekując na pomoc 
losu. Ważna w takim podejściu do stresorów jest świadomość, 
że jeśli stresującej sytuacji nie da się zmienić, należy ją zaak-
ceptować i postrzegać w bardziej pozytywny sposób. Dobrze 
oddają te psychologiczne zasady dwie ludowe mądrości. 

Na pierwszą z nich natrafiłam kiedyś, przejeżdżając koło pewne-
go sklepu. Na murku obok ktoś napisał sprayem: „Jeśli już nic 
nie możesz zmienić, to zmień myślenie”. Na szczęście zobaczy-
łam ją, zanim dowiedziałam się, jakie psychologiczne teorie 
za tym stoją, a zatem bardzo dawno, jednak wzięłam ją sobie 
do serca i od tego czasu jest ona mi wielkim w życiu wspar-
ciem. Druga mądrość brzmi: „Jeśli nie kochasz tego, co robisz, 
to zmień to, co robisz, lub zmień to, co kochasz”. 

Z obydwu zdań płynie ważny psychologiczny prze-
kaz odnoszący się do modelu skoncentrowanego na rozwiąza-
niu sytuacji stresującej. Nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić 
trudnej sytuacji, ale możemy na nią spojrzeć z innej perspek-
tywy. A już przede wszystkim możemy zachować równowagę 
emocjonalną i nie pogrążyć się w trudnych emocjach czy 
udawać, że problem nie istnieje, zajadając go lub zapijając. 
To bardzo nieefektywne i z pewnością nie służy radzeniu sobie 
z problemami. 

Dlatego też tak ważna w kontekście zmagania się z trud-
nościami jest nasza postawa, nastawienie do życia, podej-
ście do stresorów, czyli tzw. prężność psychiczna, 
która sprzyja wytrwałości i elastycznemu przystosowaniu się 
do życiowych wymagań. Poza tym ułatwia ona mobilizację 
do podejmowania działań zaradczych w stresujących sytu-
acjach, a także zwiększa naszą tolerancję na spotykające nas 
niepowodzenia oraz trudne emocje, które temu towarzyszą. 
Warto podkreślić, że osoba bardziej prężna jest przede 
wszystkim pozytywniej nastawiona do życia, a napotkane trud-
ności odbiera na ogół jako szansę zdobycia nowych doświad-
czeń. Siebie natomiast postrzega, jako osobę decyzyjną, 

co przekłada się na poszukiwanie rozwiązań w obliczu proble-
mów i mobilizowanie sił na konstruktywne radzenie sobie ze 
stresorami. Dlatego też warto rozwijać prężność psychiczną, 
a w zderzeniu z trudnymi sytuacjami szukać rozwiązań.

Podsumowując: mówiąc o radzeniu sobie z życiowymi trudno-
ściami, nie sposób nie odnieść się do tego, z czym przycho-
dzi się nam współcześnie mierzyć, i do tego, że w ostatnich 
tygodniach zdanie „to nie tak miało być” wypowiadamy 
bardzo często. Mam na myśli pandemię koronawirusa, która jest 
bez wątpienia stresorem, dotykającym każdego z nas. Sposób 
poradzenia sobie z tą trudną sytuacją może być jednak różny, 
mniej lub bardziej konstruktywny. 

Oczywiście trudno przejść obojętnie wobec tego, jak 
ta niewielka zakaźna cząstka zmieniła wielki świat, życie, nasze 
funkcjonowanie na co dzień, jak bardzo pokrzyżowała nasze 
plany… Odwołane zajęcia i całkowite wycofanie się z aktyw-
nego życia przez większość ludzi, utrata pracy lub zmaganie 
się ze skutkami społecznej kwarantanny, to jedynie nieliczne 
przykłady skutków pandemii. Trudno także nie poczynić 
smutnej refleksji nad tym, jakie będą tego konsekwencje we 
wszystkich sferach życia, w jakiej rzeczywistości obudzimy 
się po ustaniu pandemii… Jednak z pewnością najważniejsze 
tu i teraz jest nie pogrążyć się w lęku, pesymizmie, ale skupić 
się na tym, na co mamy wpływ, zadbać o siebie i najbliższych, 
nie tylko w sensie fizycznym, ale i psychicznym. Ważne także, 
aby we właściwy sposób zagospodarować swój czas, żeby 
zająć swoje myśli czymś pozytywnym, aby przetrwać te trudne 
czasy z nadzieją i wiarą, że wrócimy do normalnego funkcjono-
wania, choć być może innego niż dotychczas nam znane. 

Wiedząc, jak bardzo jest to ważne, życzę każde-
mu z Państwa ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ na te najbliższe 
miesiące, bo bez wątpienia pomaga to w zmaganiu się z trud-
nościami i przeciwnościami losu! Przydadzą się też wiara we 
własne siły, nadzieja na lepsze jutro i korzystanie z własnych 
zasobów. Do tych psychologicznych i terapeutycznych życzeń 
dołączam natomiast wiersz.

Przystanek nie na żądanie 
Jeszcze WCZORAJ biegłeś przed siebie
byle zdążyć na czas i sprostać wyzwaniom. 
W natłoku spraw i z potem na czole,
marzyłeś nieśmiało o chwili wytchnienia.
Trudno się zatrzymać, gdy życie pędzi, 
więc goniłeś, by nie zostać w tyle.

I któż by pomyślał, że to piękne pędzące życie
wysadzi cię na przystanku nie na żądanie.
I każe siedzieć w miejscu, w znacznej niepewności,
niczym w szczerym polu i totalnym zagubieniu. 
I że DZIŚ zatrzymają się wszyscy, jak jeden mąż,
by zdać egzamin z istoty człowieczeństwa. 

I choć zegary nie stanęły, to czas się zatrzymał, 
a z nim cały świat, oczekujący bogini szczęścia.
Zatem wiedząc, że JUTRO ruszysz z miejsca,
dziś nabierz sił, pokonaj lęk i nie zawiedź rozsądku. 
Z ludzką mądrością łatwiejsza bywa droga,

Z odwagą i wiarą raźniej iść w nieznane strony. •
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Tekst: Maja Jaszewska

MJ: Sława Chirona jako uzdrowiciela była wielka. Tłumy 
chorych ściągały po pomoc do jego groty w Tesalii.

ZWD: Postać Chirona, jako mitycznego uzdrowiciela, łączy 
w sobie kilka istotnych wymiarów. Jego natura zawie-
ra wszystkie pierwiastki istnienia. Jest pół zwierzęciem i pół 
człowiekiem, nosi też w sobie boską cechę nieśmiertelno-
ści jako syn boskiego Kronosa. Pierwiastek zwierzęcy jest 
również bliski nieśmiertelności, ponieważ w procesach biolo-
gicznych tkwi nieskończona moc odradzania się.

Wielka Matka jako siła natury ma zdolność rodzenia, jak też 
moc poczęcia i siłę nieustannego odradzania się. Ten pier-
wiastek biologiczny, zwierzęcy, ulegając sublimacji, może 
być używany w sposób świadomy i rozmyślny. Tak właśnie 
zrobił Chiron – podporządkował sobie mądrość i siłę natury, 
dzięki czemu mógł w kreatywny sposób wpleść ją w ludzką 
rzeczywistość. Nadał jej sens i rangę sztuki.

Swe szamańskie, pierwotne doświadczenie przekazał 
Asklepiosowi, który miał inną od Chirona naturę, na którą 
składał się pierwiastek boski i ludzki, ale już nie zwierzęcy. 
Dzięki temu Asklepios był w stanie wysublimować mądrość 
natury do poziomu sztuki leczniczej, rozumnej wiedzy i zaso-
bu praktycznych umiejętności, które stały się składnikami świa-
domego przekazu kultury.

Maja Jaszewska: Asklepios, boski uzdrowiciel, był synem 
Apolla i Koronis, córki króla tesalskiego. Nie poznał 
nigdy swojej matki, bo ta, będąc w ciąży, zdradziła Apol-
la i została za to zabita przez boskiego kochanka. Kiedy jej 
ciało złożono na stosie, w ostatniej chwili Apollo wyrwał 
z jej łona żywe jeszcze dziecko. Oddał syna pod opiekę 
centaurowi Chironowi. To od niego Asklepios nauczył się 
sztuki leczenia. Z czasem prześcignął swojego mistrza.

Zenon Waldemar Dudek: Trzeba zaznaczyć, że Chiron nie był 
zwykłym centaurem. Typową cechą centaurów było uleganie 
dzikim popędom. Istoty te były potworami – od pasa w górę 
miały postać ludzką, dolna część ciała była końska. Żywiły się 
surowym mięsem, a ich krew była dla ludzi niebezpieczną truci-
zną. Popędy tych dzikich bestii nie podlegały kontroli rozumu. 
Pełne furii, popełniały liczne zbrodnie. Są symbolem niskich 
popędów, zwierzęcych niekontrolowanych zachowań.

Chiron był zupełnie inny, dobry i mądry. Zapanował nad 
swoją popędową naturą i nadał jej konstruktywną funkcję. 
Można powiedzieć, że był centaurem wyzwolonym i wyeman-
cypowanym. Jego natura pełna dobroci i opanowania jest 
mostem łączącym świat zwierzęcy z ludzkim i świat boski z ludz-
kim. Warto dodać, że w kulturze greckiej szanowano konia, 
wysoko ceniono jego rolę i w pewnym okresie był on zwierzę-
ciem ofiarnym. Bogom składano zawsze to, co cenne.

Sztuka 
uzdrawiania
Wywiad z Zenonem Waldemarem Dudkiem

Dr Zenon Waldemar Dudek jest autorem publikacji z zakresu psychoterapii i psychologii kultury, 
w tym książek Podstawy psychologii Junga, Jungowska psychologia marzeń sennych. Współautor 
podręcznika psychoterapii: Psychoterapia. Teoria, Psychoterapia. Szkoły i metody i książki Psycho-
logia mitów greckich. Założyciel wydawnictwa ENETEIA i redaktor naczelny pisma ALBO albo. Pro-
blemy psychologii i kultury. Ten niesamowity człowiek to dr Zenon Waldemar Dudek, który prowa-
dzi psychoterapię indywidualną, ukierunkowaną na zmianę kreatywną. Interesuje się psychologią 
marzeń sennych, mitów, literatury i zjawisk kulturowych. Działa na rzecz integracji nauki i sztuki oraz 
profilaktyki zdrowia psychicznego w warunkach cywilizacji technologicznej. Organizuje interdyscypli-
narne konferencje jungowskie. Stworzył program szkoleniowy dla liderów „Linia życia”. Wydał tomik 
poezji Na świat padają gwiazdy, planety ludzie.
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MJ: Jaka jest różnica między leczeniem a uzdrawianiem? 
Między lekarzem a uzdrowicielem?

ZWD: Uniwersalny i obecny w wielu kulturach sposób 
pojmowania człowieka obejmuje trzy podstawowe instancje: 
ciało (soma), psyche i ducha (gr. pneuma). Spostrzeganie czło-
wieka jedynie w kategoriach psyche i somy jest jego zreduko-
waną wizją, tymczasem w ostatnich wiekach rozwój naukowej 
medycyny pozbawił lekarzy nawet zdolności zauważania oznak 
życia psychicznego. Medycy widzą i mierzą dziś tylko somę, 
a przy tym coraz częściej rezygnują z używania własnych oczu, 
uszu, dotyku i węchu, wierząc w pomiary skonstruowanych 
w celach diagnostycznych urządzeń.

Zatem dzisiejszy lekarz zwraca coraz rzadziej uwagę na równo-
wagę między ciałem (somą) i psyche, żeby skutecznie działać 
w wymiarze konkretnego organizmu, ściślej mówiąc, zajmować 
się tylko chorymi organami, a nie całym człowiekiem, rezygnuje 
z wymiaru etycznego pacjenta, stanu jego psyche i ducha. Jest 
więc neutralny wobec praw duchowych, czyli boskich. Głębszy 
wymiar ludzkiej natury zostawia bogom, teologom, religii, 
a najczęściej nikomu. Koncentruje się na tym, co widzialne 
i policzalne. Zawęża swoje kompetencje do działań w obrębie 
cielesności. Przynosi ulgę w cierpieniu fizycznym, a przejawy 
życia psychicznego, np. smutek, lęk, cierpienie, obawy pacjen-
ta traktuje jako coś nieistotnego bądź wręcz jako przeszkodę. 
Wielu przyszłych lekarzy, stykając się na studiach z elementa-
mi psychologii i psychiatrii, wszelkie emocje uważa za kłopot, 
zakłócenie, czyli zwykle traktuje jako „histerię”.

Natomiast uzdrowiciel to spadkobierca starej przednauko-
wej tradycji, który swoim działaniem obejmuje szerszy 
aspekt ludzkiej choroby. Obejmuje ludzką psyche i wkracza, 
na ile potrafi i na ile czuje się uprawniony, w obszar ducha. 
W kulturach pierwotnych uzdrowicielami byli szamani, którzy 
posiadali umiejętność kontaktowania się z duchami. Tworzy-
li uzdrawiające ceremonie mające zwykle jakiś aspekt religijny.

MJ: Co roku w Polsce odbywają się różnego rodza-
ju targi medycyny alternatywnej. Biorą w nich udział wszel-
kiej maści uzdrowiciele. Obecność licznych odwiedzających 
świadczy o tym, jak głęboka jest w nas tęsknota za uzdro-
wieniem ciała i ducha.

ZWD: W dzisiejszej Ameryce Południowej i Środkowej lekarze 
reprezentujący oficjalną medycynę współpracują z tradycyjny-
mi uzdrowicielami. Tam ciągłość tradycji uzdrawiania między 
tradycją pierwotną a współczesną została zachowana, więc 
poziom uzdrowicieli zapewnia rozsądną współpracę. W Euro-
pie ta ciągłość w medycynie tradycyjnej została praktycznie 
całkowicie przerwana, nie tylko z powodu prześladowań 
inkwizycji, które były skierowane w dużej mierze przeciw tzw. 
„czarom” i czarownicom.

W Polsce po II wojnie światowej komuniści ostro zwalczali  
medycynę ludową kontynuującą tradycje uzdrowi-
cielskie na naszych ziemiach. Było to częścią progra-
mu walki władz prosowieckich z „ciemnotą ludu”. 
A tradycja ludowa zachowywała pojmowanie chorób w sposób 
holistyczny, odrzucony przez medycynę naukową. Szybkie 
zmiany cywilizacyjne na polskiej wsi w ostatnich dziesięciole-
ciach doprowadziły do upadku resztek tlącej się tradycji medy-
cyny ludowej.

MJ: Dlaczego Asklepios otrzymał tę mądrość od kogoś 
na pograniczu świata zwierzęcego, a nie od swojego ojca, 
boga Apolla?

ZWD: Jest kilka czynników, które zadecydowały, że bóg 
lekarz nie otrzymał mądrości od swego ojca. Apollo to bóg 
słońca, światła, wiedzy, wróżb i sztuk pięknych, oderwany 
przez to nieco od natury. Dał dobre geny swemu synowi, ale 
nie był w stanie wychować go, więc szczęśliwie się stało, iż 
Asklepios trafił do centaura Chirona.

Jeśli rodzic nie potrafi wypełnić roli mistrza i przewodni-
ka wobec swojego syna, lepiej aby wychowaniem dziecka zajął 
się kto inny, ktoś, kto znajdzie dla niego czas i poświęci mu swe 
serce. Te warunki spełnił mądry centaur, a jedną z jego cech 
było wierne oddanie. To w zwierzętach, jeśli są spokojne, 
jest anielska cierpliwość. Wierny koń, wierny pies to symbole 
przyjaźni, oddania i cierpliwości. Tej cierpliwości uczy człowie-
ka natura i jej niezmienny rytm. Dlatego miejsca medytacji, 
uzdrawiające świątynie i ośrodki ascezy powstają w bliskim 
kontakcie z naturą. Życiową edukację Asklepios pobierał 
w jaskini Chirona.

MJ: Asklepios zyskał wielką sławę ze względu na liczne 
uzdrowienia, jakich dokonał. Nazywany był też Zbawicie-
lem, ze względu na niezwykłą biegłość sztuki lekarskiej, 
którą uprawiał.

ZWD: Leczenie, jak każda ważna umiejętność, to wiedza i tech-
nika, ale też mądrość i sztuka. Trzeba mieć artystyczną duszę, 
żeby być dobrym lekarzem. W tradycyjnych systemach 
filozoficznych zdrowie było pojmowane jako pełnia lub harmo-
nia elementów (żywiołów), a więc swoista doskonała jedność 
różnych części, funkcji, wymiarów, struktur czy narządów. 

Sztuka potrafi w obrazach i symbolach ująć całość. Zbliża umysł 
człowieka do sfery ducha. Pojęcie pełni i zdrowia jako całości lub 
pełni w wielu językach oznaczało jednocześnie to samo co świę-
tość lub było jej znaczeniowo pokrewne (np. łac. sanus – zdro-
wy i sanctus – święty; niem. heil – cały, święty, zdrów, heilen 
– uzdrawiać).

Pierwotne rozumienie piękna oznaczało pełnię, równowa-
gę, a więc harmonię. Nic dziwnego zatem, że uzdrowienie 
i działalność artystyczna są ze sobą spokrewnione. Uzdro-
wienie w archaicznym, ale też uniwersalnym wymiarze, nie 
polega na zwalczeniu choroby, ale na przywróceniu harmo-
nii umysłu, ciała i duszy. Choroba oznacza w pierwszej kolejno-
ści naruszenie tej równowagi.

MJ: Nie jest więc przypadkiem, że wielu wybitnych lekarzy 
ma zdolności artystyczne lub pasjonuje się sztuką?

ZDW: Trzeba być artystą, żeby widzieć harmonię i pięk-
no w naturze i do nich dążyć. Rozum, wiedza i myśl mogą 
w tym pomóc; trzeba jednak umieć wiązać ze sobą zmysł 
dostrzegania piękna, krytyczny rozsądek i wrażliwość serca. 
W myśl greckiej zasady trzeba łączyć piękno, prawdę i dobro.

Estetyka naszego otoczenia, harmonia życia codziennego mają 
znaczący wpływ na nasze samopoczucie psychiczne, zdrowie 
fizyczne i stan ducha. Jeśli zdrowie rozumiemy jako doświad-
czanie pełni, to jest ono częścią szczęścia człowieka. Człowiek 
szczęśliwy i widzący harmonię w sobie oraz piękno w świecie 
nie utyskuje i nie wpada w rozpacz, kiedy drobny element 
jego życia, np. jakaś dolegliwość zakłóca idealny porządek.
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Dziś elementy medycyny holistycznej odtwarzają się u nas 
w projektach „uzdrawiania” obcych kulturowo „szamanów” 
z Azji, Ameryki, krajów byłego ZSRR oraz w rewelacjach 
domorosłych miejscowych radiestetów i bioenergoterapeu-
tów, którzy mienią się uzdrowicielami albo „podpinają się” 
pod myślenie naukowe, ale są to często cyniczni, bezdusz-
ni naciągacze. 

Cywilizacja zachodnia, walcząc z pogaństwem i mitologią, 
niszczyła przez stulecia związki człowieka i ludzkiej myśli z natu-
rą. W medycynie doprowadziło to do wyjałowienia zdolno-
ści rozumienia, tak po stronie pacjentów, jak i lekarzy, czym 
jest odżywianie, zdrowy styl życia a przede wszystkim profi-
laktyka i codzienny zdrowy kontakt z ciałem. Badania epide-
miologiczne dowodzą, że najtańszym sposobem leczenia jest 
profilaktyka. Ale trzeba uprawiać ją na co dzień – w domu, 
szkole i pracy. Czy my to potrafimy robić? Większość w ogóle 
nie stawia sobie takiego pytania.

Dziś grozi nam podobne wyjałowienie jako wynik ekspansji  
okrojonej wizji nauki, techniki i myślenia racjonalistycznego, 
które jest wrogo nastawione do wartości humanistycznych. 
Bycie humanistą i wizjonerem w naszych czasach nara-
ża na ośmieszenie. Wiele osób trafiających dziś na psycho-
terapię to humaniści, którzy mają problem z odnalezieniem 
się w technicznym, zmaterializowanym i nastawionym na zysk 
świecie. Humanistów nie trzeba leczyć, ale należy dać im 
możliwość wypowiedzenia się przez poezję, obraz i piękno.

Lekarz humanista rozmawia z człowiekiem, z kobietą lub 
z mężczyzną, z dzieckiem czy młodą dziewczyną, a lekarz tech-
nik widzi tylko chorą część człowieka, którą niszczy mecha-
nicznie i zabija jak wroga. Pierwszy jest prawdziwym uczniem 
Asklepiosa, lekarzem i uzdrowicielem, drugi to oderwany 
od natury mechanik przyuczony do schematów anonimowe-
go leczenia ciała z pomięciem psyche, nie mówiąc już o duchu.

MJ: Cesarz Julian napisał: „syn boży, Asklepios, zstą-
pił z nieba na ziemię i w Epidauros zjawił się w ludzkiej 
postaci (...). Jest zbawcą zarówno grzesznej duszy, jak 
i chorego ciała”. W tzw. epidaurosach – świątyniach Askle-
piosa – chorzy poddawali się uzdrawiającym praktykom.

ZWD: Rytualne posty i kąpiele zawierały dwa elementy: 
oczyszczenie ciała i duszy oraz odrodzenie ducha. Nawiązanie 
kontaktu z niewidzialnym duchem, przywołanie harmonii odby-
wało się poprzez przywołanie boskiego aspektu Asklepiosa. 
Zjednoczenie się z bogami, z wszechświatem było wstępem 
bądź uzupełnieniem do leczenia ciała.

Proces uzdrawiania z włączeniem wymiaru ducha opierał się 
na świadomości, że utrata zasad moralnych to rozchwianie 
czynnika ważnego dla ludzkiego zdrowia. Jung upatruje 
wielkiej mocy w sferze dostępnej doświadczeniu psychicz-
nemu, które nazywa nieświadomością zbiorową. Zawarte 
w niej archetypy uruchamiają procesy scalające psychikę 
wokół ważnych idei, obecnych także pod postacią symbo-
liczną w kulturze. Jedną z tych idei jest wizja uzdrowienia, 

odrodzenia, zbawienia i nieśmiertelności. Kiedy czynnik 
odrodzenia zostanie zaktywizowany w ludzkiej psyche, może 
pomóc usunąć różne dolegliwości, „naprawić” ludzkie 
ciało i jego psyche od wewnątrz. Trzeba to jednak rozumieć 
nie w konwencji magicznej – bodziec – reakcja – ale duchowej, 
odwołującej się do całości.

Procesy uzdrawiania w dużej mierze zależą od nas i tkwią 
w samej naturze, a lekarz jest bardziej akuszerem zdrowia niż 
zabójcą „złej” choroby. Ale, aby być skutecznym, trzeba dzia-
łać wcześniej, kiedy choroba zalęga się w umyśle, a nie kiedy 
opanuje już ciało. Dzisiejsza medycyna jest niezwykle użytecz-
na w ciężkich przypadkach i poważnie zaawansowanych 
chorobach, ale kompletnie zaniedbała profilaktykę i nie uczy 
ludzi, jak zdrowo żyć, aby zachować zdrowie. Ludzie rozleniwi-
li się w dbaniu o siebie, nie czują się odpowiedzialni za swoje 
ciało i swoje zdrowie. Nie potrafią medytować, dystansować 
się od chaosu codzienności, zapomnieli, że chwila refleksji, 
kontakt z poezją i muzyką, jak i modlitwa mogą być środkiem 
odtwarzania poczucia pełni. Chwytają zwykle migawki „mądro-
ści” o chorobach, diecie i ciele w popularnych magazynach 
czy porannych programach telewizyjnych, w których 
każdemu tematowi, choćby najtrudniejszemu, poświęca się 
góra pięć minut. Uzyskana w ten sposób powierzchowna, 
fragmentaryczna i niespójna wiedza nie jest w stanie stworzyć 
systemu wyobrażeń. Lekarz zajmuje się fragmentem ciała, 
kapłan powtarza zazwyczaj kilka doktryn danej religii, medial-
ni eksperci od wszystkiego zarzucają nas garściami dobrych 
rad. I tak, przeskakując z jednego kawałka prawdy na drugi, 
człowiek szuka uzdrowienia i zbawienia. A przecież począt-
ki europejskiej medycyny naukowej sięgają Epidauros, gdzie 
leczenie zaczynano od ducha i oczyszczenia psyche. Potem 
stosowano zioła i inne substancje lecznicze, zajmowano się też 
marzeniami sennymi ludzi, którzy oczekiwali wyzdrowienia.

MJ: W świątyniach chorzy zapadali w tak zwany sen 
wróżebny. Wówczas zjawiał się bóg Asklepios i mówił im, 
co mają czynić. Sny tłumaczyli kapłani świątynni i zalecali, 
co chory ma robić w celu odzyskania zdrowia.

ZWD: To kolejny ważny aspekt medycyny obejmującej całość, 
a przynajmniej ciało i psyche człowieka. Sny pokazują nam te 
obszary naszej psychiki, których nie jesteśmy świadomi. A więc 
są to obrazy psychiczne zawierające wskazówki co do tego, jak 
przywrócić swojemu życiu równowagę. Sygnalizują, co odczu-
wa nasza psyche i jak ona widzi nasze życie w całości. Jak 
fragmenty łączą się ze sobą.

Można powiedzieć, że istotą leczenia w greckich asklepie-
jach było uzdrowienie wewnętrzne, uwolnienie od konflik-
tów i ich konstruktywne przekształcenie. Uruchomienie 
wewnętrznych procesów zdrowienia to nawiązanie kontak-
tu z siłami życia i pokładów mądrości, do których mamy dostęp 
poprzez naszą nieświadomość. Trzeba uruchomić wyobraźnię, 
poruszyć dawną pamięć, uwolnić intuicję i kreatywne myślenie. 
Świadomość dysponuje wiedzą ograniczoną. Nieświadomość 
ma dostęp do archetypowej mądrości przodków. Moc uzdro-
wienia jest w nas, z zewnątrz może przyjść wskazówka czy 
bodziec do odtworzenia „dobrej” pełni. •

Procesy uzdrawiania w dużej mierze zależą od nas i tkwią w samej naturze, 
a lekarz jest bardziej akuszerem zdrowia niż zabójcą „złej” choroby.
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Tekst: Anna Rybarczyk

Utęsknione 
lato... 

Zimę i wiosnę zabrała nam pandemia COVID-19. Więc tym 
bardziej duże oczekiwania mam co do tego naszego lata. Czekam 
na to, co przyniesie. Co przyniesie dobrego. W końcu, jak 
mawiała moja ukochana bohaterka z dzieciństwa Ania Shirley: 
„Oczekiwanie czegoś daje nam już połowę przyjemności! Może 
się zdarzyć, że się tego nie otrzyma wcale, ale nikt nie może 
zabronić cieszyć się z oczekiwania”.

FELIETON

Tej zimy z dnia na dzień świat raptownie się skurczył. 
Jeszcze chwilę temu Chiny wydawały mi się tak 
odległym krajem znanym wyłącznie z filmów i powie-
ści. Tej zimy do porannej kawy – (podobnie jak 

reszta świata) zaczynałam lekturę serwisów internetowych 
od doniesień z prowincji Hubei, miasta Wuhan, w którym 
wybuchła epidemia nowego wirusa nazwanego przez Świa-
tową Organizację Zdrowia: SARS-CoV-2. Początkowo miałam 
wrażenie, że wielu ludzi wokół mnie bagatelizuje problem, 
Chiny są w końcu tak daleko, wirus do nas nie dotrze... 
Teraz z perspektywy czasu wiem, że on już u nas był. W zimie 
nie mieliśmy jeszcze testów na nowego wirusa, ale ja już 
wtedy przyjmowałam pacjentów, wracających drugi, trze-
ci raz do przychodni – z uporczywym, nie chcącym ustąpić 
kaszlem, wysoką gorączką. Nie pomagał im jeden, drugi anty-
biotyk. A ja leczyłam ich – bez żadnych maseczek, rękawiczek, 
przyłbic czy kombinezonów. Sama w styczniu kilka dni spędzi-
łam w łóżku z wysoką gorączką i kaszlem. Czy przechorowa-
łam wirusa? Nie wiem. Dowiem się, kiedy na rynek wejdą testy 
badające nas na obecność przeciwciał. Czekam na nie nie 
tylko ja. Może, kiedy się przebadamy, okaże się, że wielu z nas, 
mniej lub bardziej łagodnie, już przechorowało tę paskudną 
chorobę. Jeśli dotyczy to mnie – odetchnę z ulgą. 

Po zimie przyszła wiosna. Przyroda jak zwykle powró-
ciła do życia. Drzewa na moim osiedlu obsypały się 

pąkami, ptaki się rozświergotały. Tylko my ludzie całkiem  
odwrotnie – zamarliśmy, przerażeni obserwowaliśmy, jak 
pandemia wirusa COVID-19 krok po kroku zalewa kolejne 
kraje – Japonię, Koreę, Włochy, Hiszpanię, Niemcy, USA. 
Kiedy widziałam, jak polskie media każdego dnia radośnie 
donoszą: „W Polsce nie stwierdzono jeszcze ani jedne-
go zakażonego”, nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Nie 
stwierdzono, bo nie badamy ludzi. Na początku marca testom 
poddawano tylko osoby z ewidentnymi objawami wirusa, 
takimi jak gorączka i duszności, które wcześniej przebywa-
ły za granicą. Ja przyjmowałam już w maseczkach, które 
przysłali mi córka z zięciem. Zdobytych w ostatniej chwili, 
z odpowiednimi filtrami, sprzedawanymi na Allegro za niebo-
tyczne pieniądze. Media tak podkręcały napięcie, że aż 
zaczęłyśmy z córką żartować: niech już wreszcie odnotują ten 
pierwszy przypadek – bo to czekanie staje się nieznośne. 
4 marca stwierdzono pierwsze zakażenie. A my za sprawą 
decyzji rządu o ogólnokrajowej kwarantannie zamknęliśmy się 
w domach i w sobie. Zamknięto kina, baseny, parki. Zrobiliśmy 
zapasy jedzenia, by do sklepu chodzić jak najrzadziej.

Przychodnia, która na co dzień była pełna ludzi, opustoszała. 
Przychodziłam do pracy, zamykałam się w gabinecie i przez cały 
dzień obdzwaniałam pacjentów, pisząc e-recepty i e-zwolnie-
nia. W służbie zdrowia, jak wszędzie, zapanował chaos. Nie 
byliśmy przygotowani na tę pandemię. Mimo szumnych zapew-
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nień rządu, my – pracownicy służby zdrowia – wiedzieliśmy, 
jaka naprawdę jest sytuacja. Tragiczna. Brakowało wszystkie-
go – maseczek, kombinezonów, przyłbic, rękawiczek, a przede 
wszystkim procedur, jak postępować w razie zetknięcia się 
z potencjalnie zakażonym pacjentem. Z tamtego czasu pamię-
tam telefon pani z sanepidu, która kazała mi pojechać z wizytą 
domową do objętego kwarantanną pacjenta. „Czy zapewnicie 
mi sprzęt ochronny, jeśli pojadę na tę wizytę?” – zapytałam. 
„Nie” – usłyszałam. „Przecież, jeśli pojadę do potencjalnie 
chorego, to sama będę musiała z miejsca poddać się 14 dnio-
wej kwarantannie. Kto zatem będzie leczył ludzi?” – drążyłam. 
Po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza. 

Niemal codziennie mój mąż, pielęgniarz karetki „R” wracał 
z dyżuru z kolejną, mrożącą krew w żyłach opowieścią. Tej 
wiosny wiele razy lądowaliśmy na dwudniowej kwarantannie, 
czekając na wynik, czy pacjent, którego przewoził, jest – czy 
nie jest, zakażony. Potem wracaliśmy do pracy. Wszechogar-
niająca panika doprowadziła jednak do czegoś gorszego, 
cierpieli na niej pacjenci chorujący nie na COVID-19, ale inne 
choroby. Pewnego dnia mój mąż kilka godzin jeździł z pacjen-
tem z zawałem – lokalny oddział hemodynamiki odmówił 
mu pomocy, twierdząc, że pacjent może mieć COVID-19. 
Odesłali karetkę do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Ale tam nie 
stwierdzono podstaw do przyjęcia pacjenta. W końcu odział 
ratunkowy jednego z poznańskich szpitali udzielił im pomo-
cy i założył pacjentowi stenty. Ale ilu dziennie było takich 
pacjentów w całej Polsce? Ilu chorujących na raka umrze 
w tym roku, ponieważ nie otrzymali na czas leczenia? Ile 

osób umarło, bo w stacjach krwiodawstwa brakowało krwi? 
Ile było komplikacji okołoporodowych, ponieważ rodzące 
do ostatniej chwili odsyłane były do domu? Ile z nich w czasie 
pandemii urodziło w karetce, w taksówce? 

Tej wiosny, aby się oderwać od ponurej rzeczywisto-
ści, często podróżowałam. W wyobraźni. Moim azylem 
stała się Wyspa Księcia Edwarda; obejrzałam trzy sezony 
ekranizacji ukochanej książki z dzieciństwa Ani Zielone-
go Wzgórza: Ania nie Anna – na Netfilksie. Mąż śmiał się, gdy 
jak mała dziewczyna z zaciśniętymi z wrażenia rękami siedzia-
łam przed telewizorem. A ja przenosiłam się na kanadyjskie 
zielone wzgórza i wreszcie oddychałam pełną piersią. A więc 
doczekałam się lata, a teraz czekam, co ono przyniesie. 
Marzyłam o nim. W końcu jak Ania Shirley tłumaczyła Maryli: 
„Oczekiwanie czegoś daje nam już połowę przyjemności! 
Może się zdarzyć, że się tego nie otrzyma wcale, ale nikt nie 
może zabronić cieszyć się z oczekiwania”. Mam nadzieję, że 
teraz latem wrócimy do jakiejś normalności. Do spacerów, 
spotkań z przyjaciółmi, z bliskimi. Kiedy to się skończy, weźmie-
my z mężem nasze wnuki nad pobliskie jezioro i będziemy cały 
dzień wygrzewać się na słońcu i kąpać, a potem pójdziemy 
do kina i na lody. Mam takie proste marzenia. Tęsknię 
za prostymi przyjemnościami – za zbieraniem grzybów w lesie, 
za zakupami na pobliskim targu, za wyjazdem na weekend nad 
morze. Marzę o zdjęciu tych duszących niewygodnych mase-
czek i kombinezonów. Mam nadzieję, że na koniec lata spalimy 
je, jak kobiety paliły kiedyś staniki. •
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Zabawa jest bardzo ważnym elementem rozwoju naszych 
dzieci. Niestety, wiele z nich zatraciło umiejętność 
spontanicznej zabawy. „Nudzimy się”. „Nie wiemy, 
co robić”. „To w co mamy się bawić?” – pytają często. 

Dlaczego tak się dzieje?

Związane jest to między innymi z tym, że w dzisiejszych 
czasach nacisk położony jest głównie na ich rozwój intelektu-
alny. W obawie o przyszłość swoich milusińskich i po to, by 
zapewnić im dobry życiowy start – dorośli posyłają je na różne 
zajęcia dodatkowe, kupują głównie zabawki edukacyjne: 
układanki, gry, puzzle itp. Dużo też czasu spędzają nasze dzie-
ci przy komputerach, oglądają telewizję itp. 

Gdzieś mniej więcej około czwartego roku życia budzi się 
w dziecku zdolność do fantazjowania. Daje ona podłoże krea- 
tywnemu myśleniu i działaniu na kolejnych etapach jego rozwo-
ju. Niektórych dorosłych niepokoi wybujała fantazja ich latoro-
śli. „Nie fantazjuj!” – słyszy dziecko i myśli, że robi coś złego. 
I albo tłumi w sobie tę skłonność, albo nie przyznaje się przed 
dorosłymi do swojego światka fantazji.

Niepokoimy się, jeśli zauważamy, że dziecko ucieka w te swoje 
fantazje i tym samym odrywa się od rzeczywistości. Obawiamy 
się wtedy o jego zdrowie psychiczne. Taka postawa doro-
słego wynika z niezrozumienia etapów rozwoju. Możemy 
wyrządzić dzieciom szkodę, właśnie próbując stłumić w nich 
potrzebę fantazjowania.

Jeśli chcemy, aby nasze dzieci były w przyszłości twórcze –  
pomagajmy im dziś rozwijać fantazję. Jak? Stwarzając odpo-
wiednie ku temu warunki. Mam na myśli inspirujące urządzenie 
pokoju dziecinnego, dostarczanie dzieciom odpowiednich 
materiałów plastycznych, inspirowanie ich własnym przy-
kładem, np. poprzez włączanie się czasem do ich zabawy, 
a także – opowiadanie im baśni, które mogłyby być inspiracją 
do późniejszej aktywności. 

Tradycyjne baśnie ludowe, które ja szczególnie polecam, 
są odpowiednią lekturą dla dzieci od czwartego roku życia, 
bo właśnie zaspokajają ich potrzebę fantazjowania, przemawia-
ją do nich w języku symboli. Dlatego dzieci je tak bardzo lubią. 

Często bywa, że dziecko domaga się wręcz, by czytać mu wciąż 
i wciąż tę samą baśń. Dopiero gdy się poczuje nią nasycone – 
staje się gotowe, by wysłuchać innej. Czemu tak się dzieje? 
Być może ta baśń, oddziałując na podświadomość dziecka, 
pomaga mu – jak sugerują niektórzy terapeuci – w rozwiąza-
niu jego problemów? 

Współczesne opowiadania dla dzieci przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych mają przeważnie charakter edukacyjny lub służą 
po prostu rozrywce. Mało jest wśród tych książeczek takich, 
które pisane były z nastawieniem na pomaganie dzieciom 
w ich rozwoju emocjonalnym i duchowym. Chociaż oczywiście 
i takie perełki się zdarzają, np. opowieści powszechnie nazy-
wane bajkami terapeutycznymi. 

Tekst i ilustracje: Dorota Marta Pędzieszczak

Z a ba wy 
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Tradycyjne baśnie ludowe są – jak już wspomniałam –  
utworami symbolicznymi. Jest w nich zatem fabu-
ła oraz symboliczny podtekst. Najbardziej znane są baśnie 
zebrane przez braci Grimm.

W zamierzchłych czasach ludzie za pomocą intuicyjnych, 
baśniowych obrazów próbowali – jak twierdzą niektórzy 
badacze baśni i terapeuci – „wytłumaczyć” sobie reguły życia. 
I robili to podświadomie. 

Utwory te od dawna wykorzystywane są w niektórych nurtach 
psychoterapii. Możliwości ich interpretacji jest tyle, ilu odbior-
ców. Jednakże pewne symbole, co zauważyli badacze, 
powtarzają się w różnych baśniach i są używane w podobnych 
kontekstach. Na przykład dobra matka, która przeważnie 
umiera, i pojawiająca się zła macocha: często w wyobraź-
ni dojrzewającej dziewczynki jej dobra mama staje się „złą 
macochą”. Olbrzymy z baśni, z kolei, to mogą być doro-
śli w oczach dziecka. Czasami są niebezpieczne: zagrażają 
jego tożsamości. Pokonać je można tylko sprytem. Góry 
– to problemy, z którymi mamy się uporać. Człowiek w skórze 
zwierzęcej – to istota nas samych, którą możemy odkryć 
tylko wtedy, gdy odrzucimy wszystko, co nie jest nami, tę 
ograniczającą nas „zwierzęcą skórę”; skóra ta może też symbo-
lizować odrzucaną seksualność (np. królewna-żaba) itd., itp. 
Osoby zainteresowane możliwościami interpretacji baśniowej 
symboliki odsyłam do lektur, między innymi tych, które podaję 
na końcu tego artykułu.

Czy interpretować baśnie dzieciom? Nie. Ponieważ nie wiemy 
do końca, co dziecko z baśni czerpie dla siebie. Interpretu-
jąc – narzucamy swój odbiór. Czar baśni może prysnąć i nie 
zadziała ona wtedy na dziecko tak, jak mogłaby bez naszych 
wyjaśnień.

A gdy dzieci pytają? Można powiedzieć: „Nie wiem. A ty jak 
czujesz, myślisz?”. Na pytania dziecka reagujemy więc – pyta-
niami, pomagając mu w ten sposób rozwiać jego lęki i odkryć 
w baśni to, co jest istotne dla niego. 

Prowadziłam swego czasu zajęcia z improwizacji teatralnych 
dla dzieci w wieku 6-10 lat. Najpierw opowiadałam im baśń, 
potem bawiliśmy się wokół jej treści, improwizowaliśmy. 
Jedną baśń odgrywaliśmy tak przez dwa, trzy kolejne zajęcia. 
A czasem nawet i dłużej, jeśli dzieci zgłaszały taką potrzebę. 
Dzięki temu dzieci miały możność wcielania się w różne posta-
ci: i te negatywne, i te pozytywne. Prawie wszystkie miały 
potrzebę poczuć się w różnych rolach: raz być złą czarownicą, 
innym razem – dobrą królewną. Chciały, będąc w roli, poczuć 
się i dobre, i złe. Wiedziały, że to tylko zabawa. Często zaczyna-
ły spontanicznie parodiować 
negatywne postaci, przed-
stawiać je w sposób 
karykaturalny, najwyraźniej 
potrzebowały zdystansować 
się: „ja nie jestem tą złą, 
ja tylko ją gram”.

Zachęcam was do takiej 
zabawy z waszymi dziećmi. 
To jest absolutnie do zreali-
zowania w warunkach domowych. Do zbudowania – wspólnie 
z dziećmi – symbolicznej sceny wystarczy wyobraźnia oraz sprzęt 
zgromadzony w pokoju (krzesła, stół itp.), a także szaliki, chusty 
i inne tkaniny. Nasze przebrania też mogą być symboliczne, 
według naszej inwencji twórczej.

Zachęcam też do tworzenia wraz z dziećmi symbolicznych, 
improwizowanych teatrzyków stolikowych, które bardzo rozbu-
dzają dziecięcą fantazję. Ja lubiłam wykorzystywać do nich 
materiał roślinny, na przykład: koziołkami były u mnie rozwi-
dlone patyczki, jeżem – szyszka, smokiem – powyginany  
korzeń itp. 

Dobrze jest, gdy scenę do takich teatrzyków budujemy 
na oczach dzieci – obserwują nas i potem naśladują w swoich 
zabawach.

Wysuwałam jeden ze stolików na środek sali i prosiłam przed-
szkolaki, by przyniosły krzesełka i usiadły, jak w prawdziwym 
teatrze. A gdy już zajęły swoje miejsca, zaczynałam na ich 
oczach budować scenografię. Brałam, na przykład, drewniane 
klocki, ustawiałam jeden na drugim, przykrywałam je koloro-
wymi płachetkami: „To są góry” – mówiłam. A u podnóża „gór” 
rozkładałam zielony materiał: „To jest łąka”. A na „łące” 
stawiałam domek z drewnianych klocków albo z kamyków, 
lub z kawałków kory. Inna, niebieska szmatka zamieniała się 
w rzeczkę, patyczek zaś stawał się mosteczkiem itd., itd.

Improwizacje teatralne i teatrzyki stolikowe inspirują dzie-
ci do samodzielnej twórczej zabawy, uczą, jak się bawić 
z fantazją. Obecnie nasze dzieci większość czasu spędzają 
w domu, sprawmy, aby nie był to czas spędzony głównie przed 
telewizorem, czy też komputerem. Poświęćcie, proszę, choć 

godzinę dziennie na zabawę ze 
swoim dzieckiem, zainspirujcie 
je do samodzielnej aktywności.

Ogromną satysfakcję sprawia-
ło mi, gdy widziałam, jak dzieci, 
naśladując naszą wspólną 
improwizowaną zabawę – bawi-
ły się już same w „teatr”. Prze-
bierały się i tworzyły scenki lub 
organizowały teatrzyki stoliko-

we, niekoniecznie już związane z treścią opowiadanych przeze 
mnie baśni. Rozwijały fantazję i wyobraźnię. Odgrywały różne 
postaci, uczyły się ról społecznych i relacji, rozwijały emocjo-
nalnie oraz – odreagowywały stresy.•

Polecane lektury:

• Bruno Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach 
i wartościach baśni 

• Cordula Pertler, Reinhold Pertle,r Baśnie w przedszkolu

• Jadwiga Wais, Ścieżki baśni

Współczesne opowiadania dla 
dzieci przedszkolnych i wcze-

snoszkolnych mają przeważnie 
charakter edukacyjny lub 
służą po prostu rozrywce. 

Mało jest wśród tych książe-
czek takich, które pisane były 

z nastawieniem na pomaganie 
dzieciom w ich rozwoju 

emocjonalnym i duchowym.
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Tekst: Tomasz Banasiewicz 

We wrześniu 2019 roku, uczestnicząc 
w konferencji European Society of 
Coloproctology, byłem na niezwykłym 
wykładzie profesora Gerrita Sloote-

ra, który mówił o tym, jakie działania podjął, aby 
poprawić wyniki leczenia medycznego. Odkąd 15 
lat temu przejął pewną belgijską klinikę, zauważył, że 
odsetek nieszczelności wykonywanych tam zespoleń 
utrzymywał się na stałym poziomie 9-10%, a odsetek 
zakażenia miejsca operowanego wynosił około 18%. 
Przez parę lat profesor Gerrit Slooter, wciąż próbując 
zmniejszyć odsetek istniejących w jego klinice powi-
kłań, rozwijał placówkę. Pojawiały się coraz lepsze 
urządzenia oraz technologie. Jego zespół przechodził 
różnorodne szkolenia, wypracowywano coraz lepsze 
techniki operacyjne. Dzięki tym działaniom odse-
tek się zmniejszył, jednak pomimo postępu nadal 
wynik znajdował się w tej samej, zbliżonej grupie. 
Były lata, gdy liczba powikłań rosła, by w kolejnych 
ponownie spaść. W 2015 roku profesor wpadł 
na pewien pomysł i wraz z zespołem rozpoczął 
intensywnie przygotowywać pacjentów do zabie-
gu operacyjnego. Przygotowanie to miało charakter 
wieloprofilowy i wiązało się z koncepcją, zgodnie 
z którą, operując zdrowszego i lepiej przygotowa-
nego pacjenta, a co za tym idzie pacjenta w lepszym 
stanie zdrowia, możemy spodziewać się lepszych 
wyników operacyjnych. Po wprowadzeniu zasad 
dotyczących dobrego żywienia przedoperacyjnego, 
przygotowania za pomocą fizjoterapii oraz rehabilitacji, 
która rozpoczyna się nie po urazie, jakim jest zabieg, ale 
jeszcze przed, wsparcia psychologicznego oraz przy-
gotowania pacjenta pod kątem schorzeń współist-
niejących, okazało się, że to niechirurgiczne działanie 
spowodowało dwukrotne zmniejszenie zarówno niesz-
czelności zespoleń, jak i zakażenie miejsca operowa-
nego. Wykazano tym, że te proste działania, które są 
w większości przypadków powtarzalne i relatywnie 
łatwe do powtórzenia, przynoszą znakomite efekty.

Tym sposobem przechodzimy do koncepcji prehabilitacji. 
Czym ona jest? 

Prehabilitacja to kompleksowy sposób przygotowania do zabie-
gu operacyjnego skoncentrowany na czynnościach poprawiających 
kondycję pacjenta. Jest to wykorzystanie wszystkich dostępnych sposo-
bów do poprawy wydajności metabolicznej i poprawy funkcjonowa-
nia osoby przed zabiegiem, by jeszcze lepiej funkcjonowała po zabiegu. 
Na prehabilitację składa się szereg czynności, z których każda ma takie 
samo znaczenie dla pomyślności przebiegu całego procesu lecze-
nia. Wśród nich można przede wszystkim wyróżnić: przygotowanie 
żywieniowe, wspieranie aktywności fizycznej, naukę codziennych 
czynności, immunomodulację oraz wsparcie psychologiczne. Na ich 
przebieg będzie miał wpływ sposób przyjęcia pacjentów oraz pilność 
zabiegu medycznego. Każdorazowo kluczowe jest włączenie pacjen-
ta w proces zdrowienia w taki sposób, aby nie był on jedynie biernym 
uczestnikiem działań, ale aktywną stroną postępowania medycznego. 

W ramach podjętego przygotowania żywieniowego dążymy 
do wyrównania niedoborów metabolicznych w zakresie szacowa-
nia niedożywienia bądź nadwagi. Działania są tutaj skierowane na uzy- 
skaniu optymalnego odżywienia, czyli takiego, które czasami będzie 
polegało na zredukowaniu masy ciała, a w innych przypadkach na doży-
wieniu pacjenta. W przypadku kwalifikacji do zabiegu osoby otyłej, 
czyli mającej bardzo wysokie BMI, istotne jest zmotywowanie pacjen-
ta do utraty zbędnych kilogramów. W przypadku zabiegów takich 
jak np. usunięcie przepukliny u osoby ze znacznym stopniem otyło-
ści warto nawet taki zabieg odłożyć w czasie, aby pozwolić pacjento-
wi schudnąć w sposób fizjologicznie sensowny, co pozwoli na lepsze 
przygotowanie do zabiegu. Oczywiście u osób z nadwagą utrata kilo-
gramów musi być racjonalna. Nie chodzi o to, aby wyniszczyć swój 
organizm poprzez diety głodowe, ale aby w sposób naturalny dojść 
do jak najlepszej równowagi organizmu. Należy tutaj pamiętać, że 
przywrócenie właściwej masy ciała jest czynnością, która nie musi wyni-
kać z polecenia lekarza. Taki proces może rozpocząć każda osoba, 
która przygotowuje się do zabiegu operacyjnego. Zadaniem lekarza jest 
często uzmysłowienie konieczności podjęcia tego rodzaju działania. 

W przypadku osób niedożywionych powinniśmy racjonalnie 
dążyć do poprawy stanu odżywienia. I w tej grupie pacjentów, 
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dlaczego odpowiednia procedura medyczna musi być wykona-
na. Taka osoba zdaje sobie sprawę, że jest to optymalny prze-
bieg postępowania medycznego, oraz wie, na czym ten zabieg 
będzie polegał. Jeśli podejmujemy temat powikłań to pacjent 
musi być świadomy, że skoro kwalifikujemy go do przyję-
cia na zabieg operacyjny, to znaczy, że mimo różnych możli-
wych konsekwencji, zabieg jest dla niego najlepszym wyjściem. 

 Przygotowanie pacjenta pod kątem schorzeń towarzyszących 
jest sprawą bardzo ważną, kolejną w założeniach prehabilitacji. 
Zaburzenia dotyczące ogólnej funkcji organizmu bez wzglę-
du na to jakiego dotyczą układu są czynnikiem znacznie 
pogarszającym potencjalny powrót pacjenta do zdrowia. Nie 
chodzi tutaj o sam proces regeneracji rany czy szczelność 
zespoleń jelitowych. Znaczenie ma cały kontekst komplek-
sowego przebiegu operacyjnego. Nie jest najważniejsze 
to, aby pacjent „jakoś” wyszedł ze szpitala, ale by stworzyć 
warunki, które tworząc optymalny stan przygotowania organi-
zmu do zabiegu, pozwolą na właściwą regenerację. 

Kolejnym bardzo ważnym aspektem prehabilitacji, jest wciąż 
dyskutowany i nieco kontrowersyjny temat tzw. immunomo-
dulacji. Jest to stosowanie preparatów zawierających argininę, 
glutaminę, nukleotydy, kwasy omega-3 i – czego jestem 
bardzo dużym zwolennikiem – również krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe przede wszystkim kwasu masłowego, 
kwasu propionowego oraz kwasu octowego. Te krótkołań-
cuchowe kwasy tłuszczowe fantastycznie wpływają na mikro-
biom jelitowy, poprawiając zarówno jego funkcje, jak i skład. 
To temat bardzo istotny w kontekście koronawirusa oraz pytań, 
jakie zadajemy sobie wszyscy: „Co zrobić, by zmniejszyć 
ryzyko zachorowania? A jeśli już zachorujemy, co zrobić, aby 
przebieg infekcji był jak najłagodniejszy?” – o tym właśnie 
będzie decydował nasz układ immunologiczny. W zeszłym 
roku pojawiły się wyniki niemieckiego badania, które wyka-
zały, iż gojenie zespoleń w dużej mierze determinowane jest 
składem mikrobiomu jelitowego. Wynika z tego, że chirurg 
może czynić cuda, używać najlepszych staplerów, nici i technik, 
a jeżeli mikrobiom danej osoby jest kiepskiej jakości, to zespo-
lenie będzie się kiepsko goić. 

Należy pamiętać, że na każdym etapie prehabilita-
cji kluczowa jest współpraca pacjenta oraz kierującego nim 
lekarza prowadzącego. Każdy element powinien być odpo-
wiednio dopasowany do konkretnych możliwości oraz potrzeb. 
Wspólne wysiłki w wielokierunkowym przygotowaniu osoby 
do leczenia operacyjnego przyczynią się przede wszyst-
kim do szybszego oraz lepszego powrotu do zdrowia. 
Mimo iż zagadnienie prehabilitacji jest niedoceniane, jest 
ono często kluczem do wielu procesów dotyczących nasze-
go zdrowia. Jeśli wpiszemy hasło „Jak przygotować 
do zabiegu pacjenta” w wyszukiwarkę internetową, okaże 
się, że tych merytorycznych linków oraz źródeł nie ma zbyt 
wiele. Samo słowo „prehabilitacja” w ogóle ma mało trafień 
– hasło do Wikipedii zostało wpisane przez mój zespół dopie-
ro dwa lata temu. Hasło angielskie jest bardziej związane ze 
sportem i wysiłkiem fizycznym niż z medycyną. Czyli cały czas 
jest to temat, który dopiero się tworzy, który dopiero będzie 
wprowadzany. Mam nadzieję, że w pewnym momencie stanie 
się swojego rodzaju standardem przygotowania pacjen-
tów do zabiegów operacyjnych. 

Więcej informacji na temat prehabilitacji można znaleźć 
na stronie www.pehabilitacja.pl.•

mówiąc o osobach bez schorzeń współistniejących, 
bardzo ważna jest podaż białka. Białko jest elementem 
odgrywającym kluczową rolę w procesach gojenia i odbu-
dowywania tkanek oraz w procesach anabolicznych, które są 
niezbędne dla gojenia i regeneracji. Jeśli uzmysłowimy sobie, 
że cięcie oraz związana z jego gojeniem produkcja i dość 
intensywna synteza białek dotyczy nie tylko białek struktural-
nych, które będą odbudowywały tkankę i mięśnie, tworząc ich 
rusztowanie, ale jest to również odtworzenie tkanki łącznej, 
wytworzenie kolagenu w odpowiednich ilościach oraz odpo-
wiedź na potrzebę wytworzenia we krwi białek transportowych, 
których zadaniem jest dostarczanie substancji budulcowych 
oraz mikro- i makroelementów do naszego krążenia, zrozumie-
my, że jest to bardzo złożony proces. Średnie zapotrzebowanie 
na białko u osoby zdrowej wynosi mniej więcej jeden gram 
na kilogram masy ciała. U pacjentów w okresie okołoope-
racyjnym wynosi ono od 1,2-1,3 do 1,5 grama na kilogram 
masy ciała. Z kolei po ciężkich zabiegach operacyjnych 
to zapotrzebowanie wzrasta dwukrotnie, wynosząc nawet do 2 
gramów na kilogram masy ciała. Dlatego jego dostarczenie 
jest kluczowe dla osób, które są niedożywione, ponieważ 
to dzięki niemu możliwa jest właściwa regeneracja oraz powrót 
do zdrowia. U osób bez czynników ryzyka bazujemy na diecie. 
Natomiast jeżeli to zapotrzebowanie jest trudne do pokry-
cia z powodu zmniejszonego apetytu lub utrudnionej możli-
wości przyjmowania posiłków, wtedy jak najbardziej zalecane 
są tzw. ONS-y czyli przemysłowe środki dietetyczne w posta-
ci gotowych odżywek. 

Punktem drugim prehabilitacji jest szeroko pojęta aktywność 
fizyczna, czyli odpowiednio dobrane ćwiczenia, w których 
zwracamy uwagę na poprawę ogólnej wydolności. Wydol-
ność fizyczna ma być tutaj parametrem ułatwiającym 
powrót do zdrowia. Zalecany jest regularny, umiarkowany 
wysiłek fizyczny w okresie 6-8 tygodni przed zabiegiem 
operacyjnym. WHO określa go jako czynność powodującą 
przyśpieszenie akcji serca, ale równocześnie pozwalającą 
na prowadzenie spokojnej rozmowy. Podejmowany wysi-
łek fizyczny ma na celu poprawę wydolności oddechowej, 
zwiększenie rezerw oddechowych oraz poprawę wentylacji. 
Kolejnym elementem dotyczącym ćwiczeń jest nauczenie się 
bezpiecznego wykonywania codziennych czynności, których 
przebieg bezpośrednio po zabiegu operacyjnym będzie 
wiązać się z trudnością. Przykładem takich rzeczy jest np. 
nauka odpowiedniego kasłania, podczas którego, obejmując 
rękoma przeciwlegle ramiona, możemy ustabilizować ranę, 
osiągając dzięki temu mniejsze napięcie jej powłok, co pozwo-
li zniwelować odczuwany dyskomfort, lub nauka prawidło-
wego wstawania z łóżka w sposób nieobciążający miejsc 
pooperacyjnych. Wcześniejsze przećwiczenie tego rodza-
ju czynności oraz ich zautomatyzowanie pozwoli na lepszy 
komfort po zabiegu, zarówno ten psychiczny, jak i fizyczny. 

Następnym punktem prehabilitacji jest zadbanie 
o odpowiednie wsparcie psychologiczne. Tematy związane 
z operacją oraz jej konsekwencjami są niezwykle złożone. 
Pacjenci często potrzebują wsparcia psychologicznego, czasa-
mi nawet przy samej rozmowie o operacji powinien być obec-
ny dysponujący odpowiednią wiedzą psycholog kliniczny. Nie 
należy jednak zapominać, że każdy z chirurgów pełni olbrzymią 
rolę w kontekście wsparcia psychologicznego dla pacjenta. 
Po wizycie kwalifikującej do zabiegu operacyjnego pacjent 
może wyjść uśmiechnięty, wzdychając z ulgą oraz rozumiejąc, 
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 Tekst: Jakub Jamrozek

Z  za mkn ię t ymi  oc za mi !

„Zapraszam na wycieczkę” – zwykle od tych słów, 
jako samozwańczy przewodnik hobbysta, zaczynam spotkanie 
z nowo poznanym gościem w radiu. Wycieczka to w rzeczy-
wistości zwiedzanie koncertowego studia, którym lubię się 
chwalić, bo w końcu i jest czym – wygląda kosmicznie (choć 
w zasadzie nie jest moje, więc duma jest tu może trochę 
na wyrost). Opowiadam o tym, jak wyglądają organizowane 
w nim imprezy, o tym, kto występował na mieszczącej się 
w studiu scenie, dlaczego warto „wkręcić się” do nas na koncert 
i oczywiście pstrykam chętnym zdjęcia za stołem mikserskim. 
Jest to również okazja do tego, żeby przejść z gościem „na ty” 
i okiełznać lęk, który mu towarzyszy, szczególnie gdy jest 
w radiu pierwszy raz. Po takim powitaniu, jako nowi znajomi, 
rozmawiamy na tysiące różnych tematów, a ja staram się, żeby 
gość, z którym za kilka minut będę rozmawiał na antenie, 
odniósł wrażenie, że jest kimś ważnym. W takich chwilach 
przydają mi się do tego mój słowotok i ciekawość drugie-
go człowieka, które wtedy właśnie uruchamiają się niemalże 
z automatu. Zwykle od razu czujemy się lepiej, bardziej 
swobodnie, zaczynamy mieć tak modny dzisiaj flow.

Stąd też moje ogromne zdziwienie, gdy pewnego razu – kiedy 
zwykle chciałem „pogadać” – mój gość – fachowiec od 
mindfulness, który za chwilę miał wystąpić w „Strefie Prywat-
nej”, poprosił mnie o 5 minut „tylko dla niego”. Z mojej strony 
sprowadzało się to do tego, że miałem po prostu nic nie mówić 
(nie lada wyzwanie dla radiowca), natomiast on zamknął oczy, 
wyprostował się na krześle, ręce skrzyżował za oparciem i… 
odpłynął. Tak przynajmniej mi się wydawało. Miałem nawet 
podejrzenie, że zasnął, i nie ukrywam, że delikatnie się wystra-
szyłem w obawie, że jeśli wciągu kilku minut się nie obudzi, 
a tyle właśnie pozostało do początku audycji, będę musiał 
improwizować. Na szczęście „wrócił do żywych” i program 
wyszedł nam całkiem niezły. Przez długi czas wydawało mi się 
jednak, że skupienie gościa, w moim odczuciu drzemiące-
go przez dwie piosenki na krześle, było co najmniej dziwne. 
Uważałem tak do niedawna. Do momentu, w którym uświa-
domiłem sobie, jak trudnej podjął się wtedy sztuki. 5 minut 
bez mówienia, bez słuchania, bez sięgania po telefon. 

Dla mnie – kosmos. Wprawdzie taki kosmos, który wydaje 
mi się z dzisiejszej perspektywy coraz bliższy, ale wciąż jednak 
kosmos.

Czasem próbuję zamknąć oczy i być ze sobą. Zanim dojdę 
jednak do upragnionego stanu, w którym czuję „pokój”, 
przez moją głowę przelatuje milion myśli – ile maili muszę 
jeszcze wysłać, co będę jadł na kolację, jaki prezent chciał-
bym kupić narzeczonej na urodziny albo czy nasz kot nie jest 
przypadkiem uczulony na wołowinę. Dopiero w momencie, 
gdy przemyślę cały świat, jestem w stanie być „tu i teraz”. 
To ważna chwila, bo pozwala zachować życiową i umysłową 
higienę. Czasem mam nawet wrażenie, że pokolenia moich 
rodziców, dziadków czy pradziadków miały pod tym wzglę-
dem łatwiej. W końcu nie byli zmuszeni odbierać tak dużej 
ilości bodźców. Podobno spali nawet średnio o 2-3 godziny 
dłużej niż my. Ach… jakby było pięknie dostać choć 1,5 
godziny bonusowego snu? Zamiast tego mam natomiast 
gratisowe wiadomości na messengerze do przejrzenia, dzie-
siątki wpisów do zalajkowania i (nie chcę myśleć ile) newsów ze 
świata do przyswojenia. No dobrze… dość marudzenia! Trze-
ba wziąć sprawy w swoje ręce i … złapać oddech!

Takie krótkie wakacje od zabiegania można praktykować 
dzięki wspomnianemu mindfulness. Można też medytować, 
niezależnie, czy bardziej leży nam Budda i Daleki Wschód, 
czy chrześcijańska medytacja w wydaniu Ojców Pusty-
ni. Jeśli chodzi o „bycie”, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Podejrzewam, że będą i tacy, którym wystarczy spacer 
po lesie i radość z czystego powietrza i zielonych 
drzew albo nawet rozmowa z kimś bliskim, podczas której 
będziemy w stanie być przy nim, nie mieląc przy okazji własnych 
spraw. Kto wie, być może kolejnym krokiem będzie czas 
w odosobnieniu – kilka dni bez nowych technologii albo nawet 
rekolekcje lub wakacje w ciszy, takie – bez mówienia (to akurat 
chyba Droga Krzyżowa każdego gaduły).

Ja natomiast nigdy nie pomyślę już, że śpiący na studyjnym 
krześle gość, robi coś dziwnego! •
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Agnieszka Fiedorowicz: W Polsce dopiero przyzwyczajamy się do widoku ulic miast pełnych 
przechodniów w maseczkach. Ale na ulicach Seulu, Tokio czy Hongkongu ludzie chodzą 
w maseczkach od dawna. 

Magdalena Tomaszewska-Bolałek: Maseczki w krajach Dalekiego Wschodu nie są czymś nowym. 
Już na plakatach z Japonii z początku XX wieku możemy zobaczyć panie w kimonach i gustownych 
maseczkach. Podczas epidemii grypy hiszpanki na początku XX wieku promowano zachowania mają-
ce na celu zminimalizowanie liczby zakażeń. Obecnie w wielu miastach Azji maseczki nosi się ze 
względu na zanieczyszczenie powietrza, czyli smog. 

AF: Kraje azjatyckie już w 2002 roku przeszły epidemię pierwszego wirusa SARS (zespołu cięż-
kiej ostrej niewydolności oddechowej). Czy to sprawiło, że społeczeństwa w tych krajach są 
bardziej zdyscyplinowane, jeśli chodzi o noszenie maseczek na stałe? 

MT-B: To wynika z różnicy kulturowej. Mówimy o społeczeństwach kolektywnych, gdzie od 
dawna dobro grupy jest przedkładane nad dobro jednostki oraz istotna jest kwestia myślenia  
o innych, która nie tylko dotyczy samych maseczek. Na przykład w Japonii wielu mieszkańców starych 
budynków ze słabą wentylacją nie gotuje jedzenia o intensywnym zapachu, aby nie uprzykrzać 
życia sąsiadom. Do tego ważne jest przestrzeganie zasad.

AF: Wygląda na to, że maseczki zostaną z nami na dłużej...

MT-B: Czy będziemy je nosić cały czas, nie wiadomo, ale myślę, że na pewno nie znikną zupełnie. 

AF: Jak sądzisz, czy maseczki mogą stać się elementem mody? Jak torebki czy 
apaszki? 

MT-B: Dla nas jest to zupełnie nowy dodatek do ubioru, ale już można zauważyć, że 
segment się dynamicznie rozwija. 

AF: W Azji już to obserwujemy. W roku 2015 chińska projektant-
ka Masha Ma na swoim pokazie w Paryżu pokazała maski nabijane ćwie-
kami Swarovskiego. Są luksusowe maseczki z domów mody np. Gucci, są 
personalizowane np. z Hello Kitty czy moro. Co kto woli. 

MT-B: Także w Polsce w bardzo krótkim czasie, poza maseczkami chirurgicz-
nymi i jednokolorowymi pojawiły się takie bardzo kolorowe, z ozdobami czy 
różnymi innymi dodatkami. Już za chwilę będziemy dobierać maseczkę do kurtki, 
sukienki, a może pod kolor torebki, zaś w magazynach urodowych zaczną się poja-
wiać porady dotyczące makijażu. •

Maseczka jak apaszka? 
Wywiad z Magdaleną Tomaszewską-Bolałek

Najbardziej pożądany towar w dobie paraliżującej świat epidemii SARS-
-CoV-2 – maseczka – staje się codziennym dodatkiem naszego ubioru. 
Czy maseczki zostaną z nami na dłużej? Czy staną się elementem 
mody? Czy przyzwyczaimy się do nich, tak jak mieszkańcy krajów 
azjatyckich, którzy noszą je od wielu lat? Pytamy dr Magdalenę 
Tomaszewską-Bolałek, kulturoznawcę i orientalistę, kierow-
nika Food Studies na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz  



Siła jest 
w nas

Kiedy moja przyjaciółka zapadła na przełomie roku  
(2019 z 2020) na ciężką grypę, jej partnerka przez cały 
czas była zdrowiutka i mogła się nią spokojnie opie-
kować. Oczywiście, na czas choroby zrezygnowały ze 

spania w jednym łóżku, a nawet w jednym pokoju, ale przecież 
mieszkały w jednym mieszkaniu, korzystały z tej samej łazien-
ki, kuchni itp. Zapytałam tę zdrową, czy się przeciwko grypie 
szczepiła, ale zaprzeczyła. Powiedziała natomiast, że w tym 
roku czuje się świetnie, schudła, miała bardzo dobre wyni-
ki krwi, o czym wie, bo zrobiła sobie jesienią badania kontrol-
ne. Moja przyjaciółka natomiast całą jesień była zestresowana, 
ponieważ zmieniła pracę, warunki, które zaproponowano jej 
w nowej, niekoniecznie były tym, czego oczekiwała, stresowa-
ła się brakiem pieniędzy, więc bez względu na pogodę jeździ-
ła do pracy rowerem. Na domiar złego w listopadzie odszedł 
jej ukochany pies, z którego śmiercią co prawda się liczyła, ale 
zawsze takie wydarzenie jest zaskoczeniem i traumą. I właśnie 
kiedy wydawało się, że żałoba po stracie psiego przyjacie-
la przeminęła, koszmarna grypa na dwa tygodnie położyła ją 
do łóżka, a na kolejne dwa pozbawiła sił.

W poprzednim numerze „Po Prostu Żyj” podzieliłam się 
z Państwem informacją o mojej chorobie nowotworowej. 
Było to ponad 16 lat temu, ale ja wciąż pamiętam rozmo-
wę z onkologiem, a potem z rehabilitantką – obydwoje, 
wysłuchawszy moich relacji o trybie życia: że jestem 
aktywna, odżywiam się zdrowo, nie palę papierosów, dzie-
ci urodziłam przed trzydziestką i obydwoje długo karmiłam 
piersią – zadali mi takie samo pytanie: Czy mniej więcej 
dwa lata temu wydarzyło się w pani życiu coś bardzo trauma-
tycznego, coś, co na długo odebrało pani dech, spowodowa-
ło ścisk w żołądku, spowodowało, że zaczęła się pani martwić 
o jutro? Tak, straciłam pracę i kompletnie nie radziłam sobie 
wtedy z tą sytuacją.

Dlaczego się tak stało – dlaczego jedna z moich przyjació-
łek zachorowała na grypę, a druga, mieszkająca z nią, nie 
miała żadnych objawów. Co spowodowało, że zachorowałam 
na raka, chociaż mój tryb życia nie umieszczał mnie w grupie 
ryzyka. Odpowiedź jest prosta – to stres. Stres zaburzył dzia-
łanie układu odpornościowego, który nie zareagował  w porę 
i przepuścił chorobotwórcze czynniki do wnętrza organizmu. 
Długotrwały stres osłabia aktywność komórek NK (natural 
killers), a to one właśnie rozpoznają i niszczą komórki nowotwo-
rowe oraz te zaatakowane przez wirusa, a ponadto stymulują 
rozwój limfocytów T, które mają identyczne zadania powięk-
szone o niedopuszczanie do zakażenia organizmu bakteria-
mi i grzybami. 

Stres sam w sobie nie jest niczym złym. Przede wszystkim 
motywuje nas do działania. Gdybyśmy go nie odczuwali, nie 
chciałoby się nam nic robić. I to jest tzw. eustres. Natomiast 
po przekroczeniu pewnego progu staje się zbyt silny i szko-
dliwy (to dystres). Problem w tym, że na co dzień odczuwamy 
za dużo stresu, trwa on zbyt długo i nie umiemy sobie z nim 
radzić. A nadmiar stresu zaburza działanie całego nasze-
go metabolizmu, zwiększając ryzyko wystąpienia wielu chorób. 
Różne układy naszego ciała są ze sobą połączone i to czasa-
mi w sposób, którego jeszcze nie znamy. A żeby nasz organizm 
działał poprawnie, musi w nim panować równowaga. 

Wciąż nie rozumiemy, jak wspaniałe 
są nasze ciała i jaką sami mamy moc. 
Nie umiemy jej wykorzystać, ponieważ 

mamy za dużo negatywnych myśli. 

Tekst: Agnieszka Łodzińska
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Wygląda to tak, jakbyśmy mieli w środku krytyka, który 
automatycznie podważa to, co myślimy. A okazuje się, że 
pozytywne komunikaty mogą przynosić korzyści zdrowotne. 
Pozytywne oczekiwania przynoszą pozytywne rezultaty, 
a negatywne – negatywne. Jest więc dla nas ratunek – musimy 
tylko zmienić nasz sposób myślenia, nauczyć się relaksować 
i dzięki temu wpływać na to, jak nasz organizm reaguje 
na stres. Warto odnaleźć w sobie cechy charakteru Pollyanny. 
Może nie wszyscy z Państwa pamiętają bohaterkę powie-
ści autorstwa Eleanor Porter z początku XX wieku. Dziew-
czynka ta miała szczególny dar – nawet w najtrudniejszych 
i najsmutniejszych sytuacjach starała się doszukać czegoś 
pozytywnego i jej się to udawało. Bo to naprawdę zależy od 
nas, czy będziemy widzieć dobre, czy złe strony życia. Mamy 
wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy świat, a także rzeczy, 
które z początku wydają się złe. Tym samym, mamy kontrolę 
nad tym, czy pojawi się u nas stres i jaką będzie miał moc. 
Oczywiście, kiedy sytuacja stresowa wystąpi – nie możemy 
udawać, że jej nie ma – ale nie musimy także dodatkowo się 
zamartwiać, a tym bardziej nie możemy martwić się, że jesteśmy 
zestresowani, bo to podwójnie nam szkodzi. Jeremy Howick 
w świetnej książce Doktor Ty. O wewnętrznej sile organi-
zmu i zdolności do samouzdrawiania, pisze: „Nie pozwól, żeby 
stres cię przytłoczył”. Martwienie się w niczym nie pomaga, 
a zawsze podnosi poziom stresu. Dlatego tak ważne jest, żeby 
codziennie poświęcić trochę czasu na relaks. Howick pisze też, 
że innym sposobem na złagodzenie stresu jest nauka oddy-
chania. Przeprowadzono wiele badań, które dowiodły, że 
dzięki regulowaniu oddechu i zapanowaniu nad nim możemy 
także zapanować nad stresem. Poprawnie oddychać nauczy-
my się, m.in. praktykując jogę. Świetnym sposobem walki ze 
stresem jest także medytacja. Kiedy skupiasz się na swoim 
ciele lub na swoim oddechu, twój umysł nie zajmuje się już 
problemami dnia codziennego, a wtedy i umysł, i ciało mogą 
się rozluźnić. A do mózgu wysyłana jest wiadomość, że wszyst-
ko jest w porządku i nie ma już zagrożenia. 

Co jeszcze pomoże nam zmniejszyć stres, a tym samym 
podnieść naszą odporność? Pomaganie innym. Tak – to także 
zostało dowiedzione, nie jest więc niczym zaskakującym, że 
w chwili wybuchu pandemii COVID-19 wiele osób rzuciło się 
do pomocy innym. Robiły zakupy, szyły maseczki, gotowały 
posiłki itp. Dzięki tym wszystkim działaniom zmniejszały 
swój stres związany ze strachem przed zakażeniem, złą reak-
cją psychiczną na izolację, zakaz pracy, utratę dochodów. 
Bo jeśli z jakiegoś powodu nie możesz rozwiązać problemu, 
który cię stresuje, wystarczy, że podejmiesz jakiekolwiek dzia-
łanie, a zwłaszcza działanie wolontarystyczne, nakierowane 
na pomoc potrzebującym. Sprawiając przyjemność innej 
osobie, dzięki neuronom lustrzanym także ją odczuwamy. 
A uczucie przyjemności wyzwala wydzielanie dopaminy 
oraz endorfin – a to wszystko sprawia, że czujemy się lepiej, 
szybciej zdrowiejemy i podnosi się nasza odporność. 

I co chyba w tym wszystkim najważniejsze – otaczajmy się ludź-
mi! To akurat w dzisiejszych epidemicznych czasach izolacji jest 
trudne do realizacji, ale na szczęście mamy różne media, które 
pełnią funkcję protezy w kontaktach towarzyskich. Dziesiąt-
ki wykonanych badań na setkach tysiącach osób potwierdzają, 
że osoby mające bliskie więzi emocjonalne z rodziną żyją dłużej 
– nawet pięciokrotnie –  niż te, które takich więzi nie mają, 
a izolacja społeczna jest równie szkodliwa, co palenie. Nie 
możemy oddzielić naszego zdrowia od relacji z innymi ludźmi. 
Jesteśmy istotami stadnymi, dlatego w czasie epidemii nie 
rezygnujmy z kontaktów z innymi ludźmi, ale zachowajmy zasa-

dy bezpieczeństwa. Jeśli jest tylko taka możliwość, dużo się 
przytulajmy – to także wyzwala wydzielanie dopaminy i endor-
fin, poprawiając nasz nastrój i podnosząc odporność.

Oczywiście – co widać teraz świetnie w koronawirusowych 
czasach – rewelacyjnym sposobem na redukcję stresu jest 
jego zajadanie. W czasach zarazy opanowała nas „piecze-
nioza”, opętanie gotowaniem coraz to wymyślniejszych 
potraw. Owszem, smaczny posiłek sprawia nam przyjemność, 
więc pobudza wydzielanie endorfin, jednak już Hipokrates 
twierdził, że nadmiar jedzenia może wywołać więcej chorób 
niż jego niedobór. Uważajmy więc na siebie i kontrolujmy 
swoją wagę. A przede wszystkim nie zaniedbujmy aktywno-
ści fizycznej!

Wszystko to, o czym tutaj napisałam, miałoby dużo mniejszą 
moc, gdyby nie nasze nastawienie. Jeśli wierzymy, że coś nam 
pomoże, to pomoże nam to w większym stopniu, niż gdyby-
śmy do tego podchodzili sceptycznie. Jest mnóstwo potwier-
dzonych rzetelnymi badaniami opracowań, które mówią, że 
nasze ciało i umysł oddziałują na siebie nawzajem leczniczo. 
Ważne, żeby to zaakceptować i podchodzić do możliwo-
ści samoleczenia oraz do własnej siły pozytywnie. Kiedy więc 
pojawi się w twojej głowie negatywna myśl, odsuń ją od siebie 
z przekonaniem, że na pewno jest fałszywa. Ciało i umysł 
oddziałują na siebie leczniczo, a kiedy pacjent oczekuje 
poprawy zdrowia po określonych zabiegach, jego organizm 
sam wyprodukuje substancje, które mu pomogą. Uważacie 
Państwo, że to wymysł i szarlataneria? Mogłabym przywo-
łać historię opisaną przez Antoninę Domańską w Paziach 
króla Zygmunta. Pamiętacie Państwo dowcipnych paziów, 
którzy najpierw wmówili medykowi Krabatiusowi chorobę, 
a potem go z niej uleczyli odczynianiem uroków, a na koniec 
podając mu rosół przyniesiony z kuchni, który według ich 
słów był rosołem z czarnego koguta, zarżniętego na rozsta-
ju dróg podczas nowiu czy też pełni Księżyca. Mogłabym 
tu także przytaczać wyniki setek badań dowodzących lecz-
niczego działania placebo. A nawet o różnicy w sile placebo, 
w zależności od inwazyjności działania. Czy wiecie Państwo, 
że dwie tabletki placebo działają lepiej niż jedna tabletka, 
zastrzyk lepiej niż tabletki, akupunktura lepiej niż zastrzyk, 
a operacja lepiej niż akupunktura? Oczywiście opera-
cja placebo. Dziwi was, po co robi się udawane operacje? 
I czy naprawdę działają? Na koniec tego artykułu opowiem 
zatem Państwu historię. Pewna bliska mi osoba miała nowo-
twór, który rósł sobie u niej w brzuchu, rozrastał się, uciskając 
na narządy. Była więc poddawana co kilka lat operacjom, 
w których usuwano jak najwięcej guza. Niestety, ten się odna-
wiał, rozsiewał i usunięcie coraz to nowych jego ognisk w 100% 
było niemożliwe. Poddawano ją więc zabiegom, w których 
usuwano tylko trochę guzów dobrze widocznych, żeby 
ułatwić jej funkcjonowanie. Operacje były krótkie, ale zawsze 
czekał ktoś z rodziny, kto podawał operowanej po wybudze-
niu nieprawdziwą godzinę, żeby sądziła, że jest później, więc 
zabieg trwał dłużej – ergo lekarze usunęli dużo zmian nowo-
tworowych. Jednak podczas kolejnej operacji osoba z rodziny 
nie mogła być obecna i nie zdążyła na czas wywiezienia chorej 
z sali operacyjnej, a pielęgniarka podała jej rzeczywistą godzi-
nę… Świadomość krótkiego czasu operacji, czyli niewielkiej 
ingerencji lekarzy, sprawiła, że pacjentka poddała się i zmar-
ła w ciągu kilku miesięcy.

Zatem – myślmy pozytywnie. Wierzmy, że siła jest w nas, a swoim 
postępowaniem ją wzmacniajmy. Żyjmy zdrowo i higienicznie 
z przekonaniem, że damy radę. •
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„Pod koniec męczącego tygodnia lekarz odebrał klucze 
do pokoju 911 w hotelu Metropole w Hongkongu. Mimo że 
nie czuł się dobrze, właśnie odbył trzygodzinną podróż auto-
busem z południowych Chin na wesele swojego bratanka, 
które miało się odbyć w weekend. Kilka dni wcześniej 
zachorował na coś przypominającego grypę i jeszcze nie 
zdołał się z tego otrząsnąć. A miało być jeszcze gorzej. 
Za dwadzieścia cztery godziny miał znaleźć się na oddziale 
intensywnej opieki medycznej. A za dziesięć dni już nie żył. 
Był 21 lutego 2003 roku, a lekarz był pierwszym przypadkiem 
zachorowania na SARS w Hongkongu. Z hotelem Metropole 
powiązanych było ostatecznie szesnaście innych zachorowań: 
osoby, które mieszkały w pokojach naprzeciwko lekarza, obok 
niego lub wzdłuż korytarza. (...) Powstała pilna potrzeba zrozu-
mienia nowego wirusa, który ją wywoływał. Naukowcy nie 
znali nawet podstawowych informacji, takich jak okres mijają-
cy od zarażenia do wystąpienia objawów” – pisze dr Adam 
Kucharski autor niedawno opublikowanego po polsku bestsel-
lera Prawa epidemii. Ten wybitny matematyk i epidemiolog 
z London School of Hygiene & Tropical Medicine, który badał 
rozwój epidemii takich wirusów jak Zika czy Ebola, pokazuje, 
jakimi prawami rządzą się epidemie – nie tylko chorób, bo te 
same zasady rządzą rozprzestrzenianiem się wirusów kompu-
terowych, krachów bankowych, trendów, a nawet fake newsów. 

CHIRURG ROSS WALCZY Z KOMARAMI
Historia badań naukowych nad epidemiami zaczyna się od 
beczki z wodą stojącej przy oknie Ronalda Rossa. Utrapieniem 
dla tego chirurga stacjonującego w garnizonie w indyjskim 
Bangalore były komary. Zaczął szukać metody pozbycia się 
ich. Przewracając beczkę z wodą zniszczył komarom wylęgar-
nię, a liczba owadów drastycznie spadła. Lekarz chciał zlikwi-
dować inne otwarte zbiorniki na wodę, ale oficer sztabowy 
odmówił, twierdząc, że „komary zostały stworzone w jakimś 
celu, naszym obowiązkiem jest je znosić”. Ta odmowa nie 
zniechęciła młodego lekarza – w ciągu kolejnych lat prowa-
dził badania nad komarami; w 1902 roku otrzymał Nagrodę 
Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie cyklu rozwojowe-
go zarodźca malarii i sposobu szerzenia się tej choroby.

Przez setki lat za wybuchy epidemii chorób ludzie winili np. 
„złe powietrze” – tyle po włosku oznacza mala aria. Malaria, 
dziś kojarzona głównie z Indiami i Afryką, przez wieki była przy-
czyną zgonów wielu ludzi w Europie i Ameryce Północnej.

Ross skontaktował się z innym badaczem, Patrickiem Manso-
nem, który badał pasożyty w południowo-wschodnich 
Chinach. Odkrył, jak ludzie zarażają się pasożytami zwany-
mi filariae, które były przenoszone przez komary, żywiące się 

Matematyka 
epidemii

Jak naukowcy budują modele przebiegu epidemii? Jak poznać, czy epidemia się rozwija, 
czy wygasa? Jakie środki zaradcze działają i w jakich przypadkach? – na te wszystkie 

pytania próbuje odpowiedzieć dr Adam Kucharski, autor niedawno opublikowanego po 
polsku bestsellera Prawa epidemii.

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz  
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krwią zainfekowanych. Następnie dostawały się do krwiobie-
gu kolejnych ukąszonych, zakażając węzły chłonne, prowadząc 
do gromadzenia się płynów w ciele. Kończyny chorego puchły, 
dlatego chorobę nazywano słoniowacizną. Ross doszedł 
do wniosku, że w ten sam sposób komary przenoszą malarię, 
wysysając krew z pasożytem ją powodującym (ostatecznie 
okazało się, że miał rację, a ten pasożyt to pierwotniak zwany 
Plasmodium). 

Ross uważał, że transmisję malarii można ograniczyć, reduku-
jąc populację komarów. Jednak jego sugestie ignorowano, 
a nawet wyszydzano. Sukces odniósł dopiero, gdy zatrudni-
ła go jako doradcę firma Suez Canal Company. „W egipskim 
mieście Ismailia odnotowywano co roku około 2000 przypad-
ków malarii. Po podjęciu intensywnych wysiłków na rzecz reduk-
cji populacji komarów liczba ta spadła poniżej setki” – pisze 
Adam Kucharski. Mimo to wiele osób wciąż było sceptycznych 
i by ich przekonać, badacz postanowił opracować model 
transmisji choroby.

48 TYS. KOMARÓW = JEDEN CHORY 
„Jako przykład wybrał scenariusz, w którym w wiosce 
z 1 tys. mieszkańców znajduje się 1 osoba zakażona. Żeby 
infekcja mogła przenieść się na innego człowieka, osobę 
tę musiałby ugryźć komar. Ross założył, że tylko 1 na 4 
komary będzie w stanie kogoś ugryźć. Czyli gdyby w danym 
regionie znajdowało się 48 tys. komarów, spodziewał się, że 
tylko 12 tys. ugryzie człowieka. A ponieważ początkowo zakaź-
na była tylko 1 osoba na 1000, średnio tylko 12 z tych 12 tys. 
komarów złapałoby pasożyta” – wylicza autor Praw epidemii. 
Tę liczbę zredukował znów do 4, bo tylko część komarów prze-
trwa tak długo, by pasożyt rozwinął się w ich ciele. Wreszcie 
komary te musiałyby ugryźć innego człowieka, by przekazać 
infekcję. Jeśli znów dokona tego tylko 1 na 4 to tylko 1 z 48 
tys. komarów tak naprawdę przekaże wirusa. „Gdyby koma-
rów lub zakażonych osób było więcej, spodziewalibyśmy 
się większej liczby zakażeń miesięcznie. Jest jednak jeszcze 
drugi proces, który temu przeciwdziała: Ross oszacował, że 
miesięcznie około 20 procent osób chorych wraca do zdro-
wia. By malaria pozostała endemiczna w populacji, te dwa  
procesy − infekcja i powrót do zdrowia − musiałyby się 
równoważyć. Gdyby ludzie zdrowieli szybciej niż docho-
dzi do nowych infekcji, poziom natężenia choroby ostatecznie 
spadłby do zera. Było to kluczowe spostrzeżenie. Żeby opano-
wać malarię, nie trzeba pozbywać się komarów co do jednego: 
jest pewna kluczowa gęstość populacji komarów i kiedy ich 
liczba spadnie poniżej tego poziomu, choroba zacznie zani-
kać sama z siebie” – opisuje Kucharski. Do tej pory badacze 
analizowali rozwój epidemii wstecz, szukając wzorców w istnie-
jących danych na temat np. liczby chorych. Ross jako pierwszy 
spojrzał w przód i spytał „co by było, gdyby?”. Jak wyja-
śnia autor Praw epidemii: „Przy podejściu Rossa nie musimy 
przewracać beczek z wodą, by oszacować skutki tego dzia-
łania. (...) Jeśli instytucja służby zdrowia chce się dowiedzieć, 
jak skuteczna była dana strategia kontroli choroby, nie może 
wrócić i odtworzyć epidemii bez niej. Podobnie jeśli chcemy 
się dowiedzieć, jak może wyglądać jakaś przyszła pandemia, 
nie możemy celowo uwolnić nowego wirusa i przyglądać się, 
jak się rozprzestrzenia. Modele dają nam możliwość analizowa-
nia epidemii, bez manipulowania przy rzeczywistości”. 

JAK „WYPŁASZCZYĆ” KRZYWĄ EPIDEMII?
Na bazie odkryć Rossa inni badacze: Anderson McKendrick 
i William Kermack opracowali do dziś wykorzystywany w nauce 
model transmisji chorób. W modelu dzielimy populację na trzy 
grupy, zależnie od statusu zachorowania: Podatny (Suscep-
tible), Zakaźny (Infectious), Wyzdrowiał (Recovered), dlate-
go model funkcjonuje do dziś po nazwą SIR. 

Jedną z pierwszych rzeczy, którą naukowcy robią na początku, 
jest wyznaczenie tzw. krzywej rozwoju epidemii − czyli wykre-
su pokazującego liczbę przypadków w czasie. Chociaż jej 
kształt może być zróżnicowany, z reguły obejmuje on cztery 
główne etapy: wybuch, wzrost, szczyt i spadek. Model ten 
znajduje zastosowanie także w obecnej pandemii SARS-CoV-2. 
Pytanie, na jakie muszą odpowiedzieć sobie za każdym razem 
nie tylko naukowcy badający epidemię, ale i rządy państw, 
to jakie środki zaradcze zastosować, by spróbować „wypłasz-
czyć” falę zachorowań. 

Jak stwierdzić, czy epidemia się rozwinie, w jakim tempie 
będzie rosnąć liczba chorych i kiedy epidemia osłabnie? 
W dobie walki z COVID-19 to kluczowe pytania. Zgodnie z tym, 
co pisze Adam Kucharski, kluczowy jest tzw. współczynnik 
reprodukcji (R), wyznaczony przez matematyka Klausa Dietza. 
R to liczba nowych infekcji, którą zgodnie z naszymi oczeki-
waniami spowoduje przeciętnie typowa zakaźna osoba. Jak 
tłumaczy Kucharski: „R mówi nam, czy spodziewać się dużej 
epidemii, czy nie”. Jeśli R wynosi mniej niż 1, to każda zakaź-
na osoba średnio wywoła mniej niż jedno dodatkowe zaka- 
żenie. Dlatego możemy się spodziewać, że liczba przypad-
ków będzie z czasem spadać. Jeśli jednak R wynosi powyżej 1,  
poziom zakażenia będzie przeciętnie rosnąć, tworząc 
potencjalnie dużą epidemię (a nawet pandemię, jak w przy-
padku SARS-CoV-2). Dla pandemii grypy R wynosi z reguły 
około 1–2, ospa prawdziwa – jedyna infekcja ludzka, którą 
udało się wyeliminować, miała w całkowicie podatnej popula-
cji R równe 4–6, a np. odra ma nawet 20 (sic!). 

Na początku wybuchu pandemii SARS-CoV-2 naukow-
cy szacowali jego R między 3 do 5, ale wprowadzone 
przez wiele państw – w tym Polskę – radykalne obostrzenia  
(m.in. zakaz zgromadzeń, przemieszczania bez wyraźnej potrze-
by, zamknięcie placówek edukacyjnych, nakaz noszenia mase-
czek) sprawiły, że w wielu krajach krzywą pandemii udało się 
wypłaszczyć, tj. obniżyć drastycznie wzrost liczby zakażonych. 
Krajami, które jako pierwsze w Europie już wycofały się z dużej 
części obostrzeń, m.in. otwierając placówki edukacyjne, są 
Dania i Austria, gdzie wskaźnik R spadł poniżej 0,8. W Polsce, 
gdy piszę ten tekst, obostrzenia są zdejmowane bardzo powo-
li, ponieważ wskaźnik R utrzymuje się wciąż na poziomie 1,2, 
co oznacza, że w każdej chwili może dojść do ponowne-
go wzrostu zachorowań. 

ODPORNOŚĆ STADNA, CZYLI MODEL 
SZWEDZKI
Radykalnych obostrzeń nie wprowadziła Szwecja, która nie 
zamknęła szkół, przedszkoli, restauracji placówek kultury czy 
centrów handlowych. Rząd zalecił natomiast zachowanie odle-
głości, unikanie skupisk ludzi – zwłaszcza w przypadku osób 
w grupie ryzyka (m.in. po 70. roku życia). Jedynymi obostrze-
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niami są zakaz gromadzenia się w grupach 
ponad 50 osób i zakaz wizyt w domach opie-
ki. Naczelny epidemiolog Szwecji Anders 
Tegnell strategię tę określił jako próbę 
zapewnienia „powolnego rozprzestrze-
niania się infekcji i nie przytłoczenia usług 
zdrowotnych”. Docelowo Szwecja chce 
uzyskać tzw. odporność stadną na nowe-
go wirusa. Czym ona jest? Tego określe-
nia użył po raz pierwszy na początku XX w. 
statystyk Major Greenwood. Oznacza ono, 
że populacja jako całość potrafi zablokować 
roznoszenie się choroby, nawet jeśli niektó-
re osoby wciąż są na nią podatne”. Koncep-
cja odporności stadnej zyskała popularność 
za sprawą upowszechnienia szczepień; gdyż 
dziś uzyskujemy ją nie przez przechorowa-
nie przez większość społeczeństwa danej 
choroby, ale przez zaszczepienie na nią. 

Uzyskanie odporności stadnej ma szczegól-
ne znaczenie dla osób, których z pewnych 
względów nie możemy zaszczepić (jak 
noworodki lub osoby z zaburzeniami ukła-
du odpornościowego). „Odporność stad-
na pozwala osobom zaszczepionym chronić 
osoby narażone na chorobę, a nieszczepio-
ne, tak samo jak siebie samych” – tłumaczy 
dr Kucharski. Dlatego wielu naukowców już 
dziś mówi, że o zakończeniu nowej pande-
mii będziemy mogli mówić dopie-
ro po wyszczepieniu na nią populacji. 

Czy w przypadku epidemii po okresie 
spadku może nastąpić ponowny wzrost? 
Owszem. Kucharski podaje przykład 
pandemii świńskiej grypy, która w kwiet-
niu 2009 roku dotarła do Wielkiej Brytanii. 
Liczba zachorowań rosła szybko wczesnym 
latem, osiągając szczyt w lipcu, po czym 
znów wzrosła, osiągając kolejny szczyt pod 
koniec października. Co się stało po drodze? 
Wakacje. Latem placówki edukacyjne miały 
przerwę, dzieci stykały się ze sobą śred-
nio cztery razy rzadziej, a to znacząco wyha-
mowało wzrost zachorowań. Zamykanie 
szkół, jakkolwiek wielu z nas wydaje się bezzasadne, jest jak 
widać jednym z ważnych narzędzi kontrolowania rozwo-
ju epidemii. 

LOCKDOWN CZY MASECZKA? 
Nie każde z narzędzi jest równie skuteczne w przypadku każdej 
z epidemii. R zależy od czterech czynników, które Kuchar-
ski określa skrótem DOTS: czasu, przez jaki dana osoba jest 
zakaźna (ang. duration); średniej liczby okazji, jaką ma na prze-
kazanie infekcji każdego dnia, dopóki zaraża (ang. opportu-
nities); prawdopodobieństwa, że taka okazja zakończy się 
przeniesieniem choroby (ang. transmission), a także średniej 
podatności populacji (ang. susceptibility). W zależności od 
choroby niektóre aspekty współczynnika jest łatwiej zmienić 
niż inne. Kucharski podaje tu przykład wirusa HIV: „Szero-
ko rozpowszechniona abstynencja seksualna zmniejszyłaby 
liczbę okazji do przeniesienia się wirusa, ale nie jest to dla więk-

szości osób ani zachęcająca, ani praktycz-
na opcja. Instytucje służby zdrowia skupiły 
się więc na zachęcaniu ludzi do używania  
prezerwatyw, które zmniejszają prawdo-
podobieństwo transmisji podczas seksu”. 
Podobnie w przypadku najnowszej epide-
mii – choć izolacja i czasowe zamknięcie 
większości placówek od szkół po centra hand- 
lowe najbardziej wyhamowuje wzrost zacho-
rowań – ma to katastrofalne skutki dla gospo-
darki, ale też psychiki ludzi, pozostających  
w zamknięciu. Dlatego też należy sięgać 
po inne środki, takie jak odmrażanie 
kolejnych sfer gospodarki przy utrzyma-
niu zabezpieczenia w postaci obowiąz-
ku noszenia maseczek. 

HISZPANKA, COVID-19 I CO 
DALEJ...
Pandemia grypy hiszpanki, która  
wybuchła na początku XX wieku, zabi-
ła 50 milionów osób, dwa razy więcej niż 
I wojna światowa. W ciągu następnych 
stu lat doszło do czterech kolejnych pande-
mii tej choroby. Pierwsza epidemia SARS 
– w 2003 roku doprowadziła do ok. 8 tys. 
zachorowań i kilkuset zgonów, a i tak kosz-
towała świat około 40 miliardów dolarów. 
Skutki obecnej pandemii SARS-CoV-2 są 
znacznie wyższe i jeszcze trudne do osza-
cowania. Co czeka nas dalej? Niestety trud-
no powiedzieć. Każda epidemia jest inna, 
a jej specyfika zależy od wielu czynników. 
„Jeśli widziałeś jedną pandemię, to widzia-
łeś… jedną pandemię” –  zauważa dr 
Kucharski. Pociesza jednak, że każda kolej-
na epidemia czy też pandemia wiele nas  
uczy. Dzięki narzędziom statystycznym 
i modelom matematycznym naukowcy 
są w stanie coraz sprawniej przewidywać 
rozprzestrzenianie się epidemii, stosować 
narzędzia, aby ów rozwój spowolnić. 
Rozwój biologii molekularnej sprawił, 
że mamy możliwość szybkiego sekwen-
cjonowania genomów nowych pato-

genów, dzięki czemu przyspieszeniu ulega proces 
opracowywania szczepionek. Jednak naukowcy nie są 
nieomylni i powinno się o tym pamiętać. Jak zauważa Kuchar-
ski: „W epidemiologii najważniejsze chwile to nie te, kiedy 
mamy rację. To te, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że się 
myliliśmy. Kiedy coś nie wygląda dokładnie tak, jak powinno; 
jakiś wyjątek łamie to, co uznaliśmy za zasadę. To właśnie 
te chwile pozwalają nam spojrzeć wstecz i zorientować się, 
w jaki sposób tak naprawdę w przeszłości przebiegały epide-
mie. A potem spojrzeć w przód, by zmienić to, jak będą prze-
biegać w przyszłości”. •

Dla głodnych wiedzy: 

Kucharski Adam, Prawa epidemii. Skąd się epidemie biorą 
i czemu wygasają, Grupa Wydawnicza Relacja 2020. 

Czy w przypadku 
epidemii po okresie 
spadku może nastąpić 
ponowny wzrost? Owszem. 
Kucharski podaje przy-
kład pandemii świńskiej 
grypy, która w kwietniu 
2009 roku dotarła 
do Wielkiej Brytanii. 
Liczba zachorowań rosła 
szybko wczesnym latem, 
osiągając szczyt w lipcu, 
po czym znów wzrosła, 
osiągając kolejny szczyt 
pod koniec października. 
Co się stało po drodze? 
Wakacje. Latem placówki 
edukacyjne miały prze-
rwę, dzieci stykały się ze 
sobą średnio cztery razy 
rzadziej, a to znacząco 
wyhamowało wzrost 
zachorowań.
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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



Tekst i zdjęcia: 
Monika Zamachowska

FELIETON

Nie wiem, czy to dobry start naszych spotkań, ale 
mam ogromną potrzebę opowiedzenia wam 
o mojej miłości do… roślin. Muszę przyznać, że 
przybiera ona czasami formę obsesji. Zdałam sobie 

z tego sprawę przy okazji wyjazdu z dziećmi na ostatnie ferie 
zimowe do Szklarskiej Poręby. Pierwszego popołudnia wybra-
liśmy się do dyskontu, by uzupełnić braki spożywcze. Jakież 
było zdziwienie mojej córki, gdy pojawiłam się przy kasie 
z dwoma smętnie wyglądającymi pakuneczkami. Były 
to pęczki żonkili związane gumką oraz mikrobukiecik róż. 

– Zamierzasz wieźć to do naszego pokoju w hotelu? – grzmia-
ła córka. – Przecież nawet nie mamy wazonu!

No tak. To prawda, ale przecież jestem dość uparta. Przycięte 
róże i żonkile w krótkim czasie i w odpowiednio „doprawio-
nej” wodzie nabrały wigoru i pięknie się otworzyły. Dzie-
ci wprawdzie do końca pobytu znacząco pukały się w czoło, 
za to ja byłam szczęśliwa. W domu zawsze mam świeże kwiaty. 
Zawsze, o każdej porze roku. Mam też bardzo dumnie wzno-
szącą się pod sufit w sypialni szeflerę, duży kaktus i sanse-
wierię w pokoju córki, rhipsalisa i sansewierię w pokoju syna, 
kalateę w salonie, dwa rodzaje pnącego bluszczu w kuchni, 
trzy kompozycje sukulentów w dużych szklanych naczyniach 
oraz osiem wielkich storczyków. 

Gdy myślę o możliwych przyczynach mojego dziwactwa, 
przychodzi mi do głowy wytłumaczenie, że jestem dziewczyną 
z bloków. Nigdy niczego zielonego nie hodowaliśmy w naszym 
mieszkanku na Krzykach we Wrocławiu. Mieszkaliśmy na drugim 
piętrze, a na podwórku rosła tylko trawa i psie kupy. Czasy były 
szare, a ja byłam kujonką, więc pewnie za bardzo nie tęskni-
łam za przyrodą. Coś jednak musiało odezwać się w genach. 
Rodzina ze strony mojej mamy pochodzi z Kalisza. Większość 
kuzynostwa oraz wujków i cioć mojej mamy (babcia miała dzie-
więcioro rodzeństwa) hodowała kwiaty i warzywa w szklar-

niach. Jedno z moich pierwszych świadomych wspomnień 
jest takie: stoję w drzwiach szklarni i oszołomiona wciągam 
w nozdrza zapach tysięcy kwiatów, a przede mną wypro-
stowane na baczność goździki, gerbery, róże. Całe morze 
kwiatów. Cóż to za piękne wspomnienie!

Moją pierwszą pracą u dziadków było pielenie truskawek. 
Rwałam też jabłka w sadzie, zbierałam kiście czarnych i czer-
wonych porzeczek z krzaczków, usuwałam chryzantemom 
pożółkłe liście. Nie bywałam w Kaliszu często, najwyżej 
kilka razy w roku. Ale widać to wystarczyło, bym połknę-
ła zielonego bakcyla. Dużo później, już po studiach, zamiesz-
kaliśmy z moim mężem i tatą moich dzieci w bazie lotniczej 
pod Oksfordem. Był to domek baraczek z półfabrykatów, 
zbudowany wiele lat wcześniej przez Amerykanów, ale jeszcze 
w całkiem dobrym stanie, no i miał mikroskopijny ogródek. 
Spędzałam w nim całe dnie, szczęśliwa jak dziecko. Kopałam 
i wyrównywałam podłoże, sadziłam jakieś masy krzaczków, 
które udało mi się taniej kupić w centrach ogrodniczych 
(bo to się na pewno nie utrzyma w naszym klimacie…), układa-
łam pnącza clematisu na wetkniętych w ziemię drewnianych 
drabinkach, walczyłam ze zjadającymi wszystko ślimakami. 
Po prostu byłam w swoim żywiole. Potem w Anglii mieszka-
łam w jeszcze jednym domu z mikroskopijnym ogródkiem 
i tam również chodziłam umorusana ziemią, z rękami pokłu-
tymi berberysem i pnącą różą. Taki typ.

Był czas, gdy naprawdę mogłam zaszaleć. Wybudowaliśmy 
dom pod Warszawą. Miał ogród o powierzchni 1200 m2. 
Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że z tym dziennikar-
stwem, to może nie był jednak najlepszy wybór życiowy, że 
może powinnam była zostać ogrodniczką. No ale byłam już 
za stara na zmianę zawodu. Udało mi się jeszcze tylko posa-
dzić piękny czarny klon, grab i kasztanowiec i… musieliśmy 
dom wynająć. Tak wyszło. Może zamiast dziennikarki ogrod-
niczki powinnam była skończyć szkołę liczenia pieniędzy… 

Rośliny 
mówią...
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FELIETON

Teraz mieszkamy w kamienicy na wysokim trzecim piętrze. 
Po ogrodzie ani śladu, ale w okna zaglądają nam gałęzie 
pysznego klonu japońskiego, którego liście zmieniają kolor 
przez cały rok. Za chwilę właśnie pokażą się światu, soczy-
stozielone, drobne, fruwające na wietrze jak liście osiki. Lubię 
patrzeć na to drzewo, siedząc na balkonie.

Trudno mi ocenić, czy moja pasja wciąż jest tylko dla domow-
ników przyjemną odmianą, czy już zaczyna być uciążliwa. 
Wygląda na to, że moje dzieci w najmniejszym stopniu nie 
odziedziczyły mojego hobby. Ostatnio spytałam córkę, czy 
czasem podlewa kaktusa w swoim pokoju. Spojrzała na mnie 
z autentycznym przerażeniem: – Ale tak…. sama z siebie?? –  
spytała. No cóż, pozostaje mi mieć nadzieję, że jest jakaś 
prawda w twierdzeniu, że patrzenie na zieleń i na przyrodę 
w ogóle pomaga uspokoić myśli i nastroić się pozytywnie 
do życia i do bliźnich. 

Może warto od teraz, od tego pięknego lata spróbować wyho-
dować u siebie jakąś roślinkę, nawet jeśli dotychczas nie mamy 
na swoim koncie żadnych sukcesów? To naprawdę nie jest 
trudne. Rośliny mówią do nas, proszą o wodę, o światło. Nie 
jest trudno się z nimi komunikować. Może nie są psiakami, 
które piszczą i machają ogonem, ale mają w sobie mądrość 
ziemi, której wszystkim nam dzisiaj potrzeba. •

Gdy myślę o możliwych przyczynach mojego  
dziwactwa, przychodzi mi do głowy wytłumaczenie,  

że jestem dziewczyną z bloków.

65

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (20) / 2020



Tekst: Maja Jaszewska

Mówi się, że przyjaźń jest najwyższą  
formą miłości. Pozbawioną zazdrości, tra- 
gizmu towarzyszącego relacjom o charakterze 
romantycznym i wszelkich niestabilności. Mówi się 

też, że nikt nie wysłucha cię i nie zrozumie tak dobrze jak przy-
jaciółka. Nikt też nie pocieszy, nie poda pomocnej dłoni tak 
skutecznie jak najlepszy kumpel. Przyjaźń, szczególnie w dobie 
relacji nawiązywanych przez Internet, które często nie prze-
noszą się do świata rzeczywistego, uznawana jest za wyjąt-
kowo cenną. O ten szczególnie bliski typ relacji należy dbać 
w wyjątkowy sposób. W końcu przyjaciela, z którym znamy 
się od lat, nieprzypadkowo często nazywamy „rodziną 
z wyboru”. No właśnie. Rodzina to biologicznie połączona ze 
sobą grupa ludzi, który to fakt legitymizuje więzi społeczne 
wewnątrz jej członków. Czasami moglibyśmy dobrowolnie 

wyrzec się tego procesu na rzecz legitymizacji więzi społecz-
nych z osobami, z którymi nie łączy nas wspólnota krwi. 
Kto z nas nie zastanawiał się, dlaczego w razie wypadku lub 
jakiejkolwiek innej sytuacji zagrażającej naszemu zdrowiu, 
lekarz poinformuje o naszym stanie nielubianą przez nas ciot-
kę, nie zaś dobrą przyjaciółkę, do której mamy sto razy więcej 
zaufania niż do widzianej ostatnio półtora roku temu kobiety? 

Instytucja przyjaciela mimo prawnych niedogodności, 
na całym świecie jest tematem wielu dzieł kultury, które w swej 
istocie mają odzwierciedlać to, co dla człowieka najcenniejsze, 
co wzbudza w nim najwięcej emocji. O przyjaźni pisali między  
innymi Johann Wolfgang Goethe, Miguel de Cervantes, malo-
wali ją choćby Gustav Klimt i Pablo Picasso, przenosili ją na wiel-
kie ekrany Olivier Nakache i Eric Toledano w doskonałym 

Jak rozpoznać i poradzić 
sobie z toksyczną przyjaźnią?

Historia kilku pozornie dobrych relacji
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oskarżeń o niestabilność emocjonalną. „Poznałaś Gabrysię 
i z naszej przyjaźni zrobiłaś coś zupełnie bezwartościowego. 
Jesteś beznadziejna. Wszyscy dowiedzą się, że nie warto się 
z tobą przyjaźnić”– pisała Weronika do oniemiałej Zuzy. Jak 
można się spodziewać, przyjaźń skończyła się nieodwra-
calnie, w jednej sekundzie, pozostawiając po sobie jedynie 
niesmak wynikający z ostatniej sytuacji. Weronika niewątpliwie 
okazała się toksyczną przyjaciółką, która nie dość, że nie 
umie radzić sobie z trudnymi emocjami, to jest całkowicie 
pozbawiona umiejętności prowadzenia dialogu. Osoby 
o podobnych przywarach są o tyle trudne w przyjaźni, że ich 
wady uwydatniają się dopiero w momencie eskalacji złych 
emocji. Potrafią być ciepłe i oddane, czasami aż nadto, przy 
czym w ciągu kilku minut mogą stać się agresywne i usiłować 
sprawić nam krzywdę w odwecie za cokolwiek, co nie przypa-
dło im do gustu. Jeśli u bliskiego przyjaciela zaobserwujemy 
podobne tendencje, zanim zdecydujemy się na podjęcie 
radykalnych kroków, możemy wyjść z inicjatywą przeprowa-
dzenia szczerej rozmowy o negatywnych emocjach, z jakimi się 
mierzyliśmy w ostatnim czasie. Dzięki temu zyskamy obraz, czy 
i w jaki sposób bliska nam osoba potrafi rozmawiać o swoich 
emocjach.

PODCINANIE SKRZYDEŁ
Andrzej od dziesięciu lat pracuje w jednym z oddziałów dużej 
firmy, znajdującym się w centrum Warszawy. Przez cały ten 
czas dzielił biuro między innymi ze swoim przyjacielem, 
Tomkiem, z którym poznał się na kursie ekonomicznym, gdy 
obaj zaczynali karierę w branży. Andrzej wiedzie dobre życie. 
Ma dziewczynę, z którą wkrótce planuje się ożenić. Ma także 
dwa mieszkania w Warszawie po dziadkach. W jednym 
z nich postanowił zamieszkać. Drugie zaś wynajmuje, dzię-
ki czemu co miesiąc na jego konto wpływa suma dwukrotnie 
wyższa od samej pensji. Kiedy mężczyzna poznał swoją 
dziewczynę, podekscytowany postanowił podzielić się tą 
nowiną z przyjacielem. Wyjął telefon, otwierając swoje z nią 
zdjęcie zrobione w trakcie randki w jednym z największych 
parków w stolicy. Tomek zerknął przelotnie na wyświelacz  
telefonu przyjaciela, po czym wrócił do dalszej pracy. „No, 
co myślisz?” – zapytał Andrzej zdziwiony brakiem zaintere-
sowania. „Spoko. Nie za wysoka chyba. O głowę niższa od 
ciebie, a ty wzrostu siedzącego psa. No, ale dzięki temu nie 

filmie Nietykalni. Wydaje się więc, że przyjaźń od zarania dzie-
jów wiedzie prym zarówno w sztuce jak i w życiu prywat-
nym ludzi w każdym zakątku świata. Zaryzykowałabym 
wręcz twierdzenie, że jest na swój sposób mitologizowana, 
pozbawiana w debacie powszechnej rzeczywistych cech, 
których świadomość jest niezbędna do zadbania o własny 
komfort psychiczny w tej relacji. Nie zawsze nawiązanie 
z kimś bliskości niesie ze sobą ryzyko cierpienia. Przyjaźń jest 
jednak budowana na bardzo wrażliwej tkance uczuć, podatnej 
zarówno na czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, płynące 
z naszej własnej psychiki. Właśnie dlatego każdy z nas jest 
narażony na toksyczne relacje, które z natury nie ujawniają 
swojego prawdziwego oblicza od razu, tylko zwodzą, tworząc 
szereg złudzeń. Przyjrzyjmy się poszczególnym przypadkom 
toksycznej przyjaźni. 

AGRESJA ZRODZONA Z ZAZDROŚCI
Zuza i Weronika poznały się na studiach. Na początku Zuza nie 
darzyła Weroniki szczególną sympatią. Dziewczyna działała jej 
na nerwy. Była krzykliwa i nikogo nie słuchała. Ewidentnie 
próbowała zwrócić na siebie uwagę. Wiadomo jednak, 
jak to na studiach bywa, kilka wyjść grupą ćwiczeniową 
do baru i dziewczyny z rozmowy na rozmowę stały się sobie 
bliższe. Zaczęły umawiać się na śniadania przed zajęcia-
mi, chodzić wspólnie na zakupy. Po kilku miesiącach były 
chyba najlepszymi przyjaciółkami na roku. Zuza dziwi-
ła się takiemu obrotowi spraw, dobrze bowiem pamiętała, 
co początkowo myślała o Weronice. Co więcej, myślała o niej 
dokładnie to samo, gdy dziewczyny były razem w towarzy-
stwie. Weronika automatycznie stawała się głośna i nie zwra-
cała uwagi na ludzi wokół. Kiedy jednak zostawały same, 
cichła, wiernie słuchała Zuzy i jej przytakiwała. Zasypywała ją 
SMS-ami, proponowała wspólne wyjścia. Świetnie ją rozumiała. 
Twierdziła, że ma bardzo podobne problemy. Na począt-
ku kolejnego roku studiów w grupie pojawiła się Gabrysia. 
Dziewczyna powtarzała rok. Od razu doskonale zaczęła doga-
dywać się z przyjaciółkami i spędzały czas we trzy. Nie minął 
miesiąc, kiedy Weronika diametralnie się zmieniła. Każde-
go dnia zdawała się być bardzo smutna, a na pytania o swój 
stan reagowała agresją. Pewnego dnia w towarzystwie zwyzy-
wała Zuzę, wyśmiewając przy tym jej relację z Gabrysią. Z ust 
zazdrosnej przyjaciółki padały obraźliwe słowa, na dodatek 
nawiązujące do wydarzeń z prywatnego życia Zuzy. Inny-
mi słowy, Weronika wbijała jej w okrutny sposób szpile, 
ujawniając wszystkim, którzy akurat znaleźli się w pobliżu, 
najbardziej skrywane tajemnice. Po kilku dniach od zajścia, 
gdy Zuza w końcu zebrała się na odwagę i w obszernej wiado-
mości SMS-owej opisała Weronice swoje odczucia, a także 
wyraziła dezaprobatę z powodu jej zachowania, ta powtórnie 
zareagowała agresją, kierując w stronę przyjaciółki stek 

„Poznałaś Gabrysię i z naszej przyjaźni zrobiłaś coś zupełnie 
bezwartościowego. Jesteś beznadziejna. Wszyscy dowiedzą się, 

że nie warto się z tobą przyjaźnić”– 
pisała Weronika do oniemiałej Zuzy.
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będziesz czuł się nieswojo” – odparł Tomek obojętnym tonem. 
Po tej dziwnej sytuacji wyglądało, że wszystko wróciło do normy. 

Andrzej tłumaczył sobie, że przecież jego przyjaciel jest 
dobrym człowiekiem, ale mógł się poczuć nieswojo, 
bo nigdy nie był w poważnym związku, chociaż tego pragnął. 
Mimo to, sytuacja się powtórzyła. W wyremontowanym 
i na nowo umeblowanym mieszkaniu po dziadkach Andrzej 
postanowił urządzić parapetówkę. Zaprosił kilkoro znajomych 
z pracy i wraz z dziewczyną przygotowali kolację. „I o to tyle 
krzyku?”– powiedział Tomek, przekraczając próg mieszkania. 
Rozejrzał się wokoło z kpiącym uśmiechem na twarzy. „Żółte 
ściany i paprotka. Lata 70. witajcie z powrotem!”. Andrzej nie 
wytrzymał. Zapytał przyjaciela, czy ma do powiedzenia coś 
dobrego lub choćby coś, co nie sprawi gospodarzowi przy-
krości. Ten tylko prychnął, poklepał go po plecach i odrzekł: 

„Co ty taki delikatny się zrobiłeś?”. Innym razem, gdy Andrzej 
osiągnął najwyższy wynik sprzedaży w całym dziale, a dyrektor 
oddziału firmy chwalił go przy wszystkich, Tomek wyszedł 
do łazienki w trakcie przemowy szefa. Wszystkie te sytuacje 
poskutkowały zakończeniem przyjaźni ze strony Andrzeja. 
Poprosił o przeniesienie do innego pokoju i zerwał z Tomkiem 
wszelki kontakt na stopie prywatnej.

Możemy zastanawiać się, dlaczego od razu nie porozmawiał 
z przyjacielem i nie rozwiązał sytuacji znacznie wcześniej. 
Odpowiedź jest prosta – zbyt długo usprawiedliwiał Tomka, 
aż w końcu doprowadziło to do eskalacji złości. Za każdym 
razem myślał, że przyjaciel ma gorszą sytuację życiową 
i ma prawo do uczucia zawodu, gdy Andrzejowi się powo-
dzi. Fakt, że Tomek okazał się toksycznym przyjacielem jest 
w tej sytuacji oczywisty. Warto jednak zwrócić uwagę na mniej 
ewidentną kwestię. Tomek rekompensował sobie życiowe 
niepowodzenia deprecjonowaniem osiągnięć przyjaciela. 
To cyniczne postępowanie zasługuje nie tylko na miano toksycz-
nego, ale i niemoralnego, ponieważ w świadomy sposób 
obniża samopoczucie bliskiej osoby. Jeśli dostrzegamy 
w najbliższym otoczeniu przyjaciela, który postępuje wobec 
nas w ten sposób, warto zastanowić się, czy przez jego zacho-
wanie nie czujemy się gorsi, niedocenieni i pozbawieni ambicji. 
Jeśli tak, taką znajomość warto zakończyć. 

WAMPIRYZM ENERGETYCZNY
Ola jest zmęczona. Tak można określić jej permanentny 
stan. Zmęczona, w dodatku większość rzeczy w swoim 
życiu ocenia jako nieudane. Co więcej, lubi o tym mówić jak 
najczęściej. Za każdym razem, kiedy widzi się ze swoją jedyną 
przyjaciółką Zosią, pyta: „Beznadziejna jestem, prawda?”, 
albo: „Dlaczego wszystko zawsze obraca się przeciwko mnie?”. 
Ola bez wątpienia jest toksyczną przyjaciółką. Zosia po każdym 
spotkaniu z nią ma o połowę mniej energii i sama czuje, jakby 
otaczający ją świat tracił sens. Na tym jednak toksyczność tej 
relacji się nie kończy. Ola wyręcza się Zosią w niemal każdej 
możliwej sytuacji, za każdym razem, gdy trzeba załatwić coś 
ważnego. Na przykład w trakcie przygotowań do egzami-
nu na prawo jazdy Ola zadzwoniła do Zosi, łkając w słuchawkę, 
że nigdy nie uda jej się go zdać: „Musisz mi pomóc, nigdy 
w życiu mi się to nie uda. Nie nadaję się do tego, nie powinnam 
tego w ogóle robić”. Zosia, przyzwyczajona do roli przywódcy 
w relacji z Olą, jak zwykle wzięła sprawę w swoje ręce. Spędzi-
ła dwa tygodnie na przygotowaniach przyjaciółki do egzaminu. 
Ominęła tym samym ważną konferencję, na którą bardzo się 
cieszyła. Ola zadzwoniła do Zosi dwie godziny przed rozpo-
częciem egzaminu i błagała, aby ta wsparła ją w załama-
niu nerwowym. Paradoksalnie, choć rola przywódcy na dłuższą 
metę wykańczała Zosię psychicznie i odbierała jej energię,  
pojedyncze sytuacje sprawiały, że czuła się ważna. Było to  
jednak uczucie, za którym nie stała żadna psychiczna korzyść. 
Poczucie siły i sprawczości w takich relacjach jest złudzeniem. 
Każdy gest wykonany w stronę „wampira energetycznego”, 
choć pozornie daje efekt, tak naprawdę tylko pogłębia problem 
i uzależnia przyjaciela od nas i naszej sprawczości. Oczywiście, 
każdy z nas może mieć gorszy moment w życiu i potrzebować 
wsparcia. Dlatego w identyfikacji „wampira energetycznego” 
warto zachować szczególną ostrożność. Główną oznaką, że 
mamy z nim do czynienia, może być uczucie niepokoju i zmęcze-
nia na samą myśl o spędzeniu z nim czasu. Pamiętajmy jednak, 
że temu uczuciu może towarzyszyć pozorna ekscytacja na myśl 
o tym, że stanowimy dla niego wsparcie emocjonalne.

Toksyczna przyjaźń to temat rzeka, a toksyczne osoby mogą 
przejawiać różne cechy i zachowania. Jeśli w relacji przy-
jacielskiej czujesz, że zaczyna przeważać stres, zmęczenie, 
dezorientacja, warto się zastanowić, czy ta przyjaźń nie jest  
relacją trującą. •

Oczywiście, każdy z nas może mieć gorszy moment w życiu i potrzebować 
wsparcia. Dlatego w identyfikacji „wampira energetycznego” warto zachować 

szczególną ostrożność. 
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Tekst: Magda Rodak

Jest trudniej – z leczeniem się, z pracą, z opieką 
nad dziećmi i starymi rodzicami. Nie mamy 
dostępu do odpowiedniego leczenia. Zamknię-
ci przez wiele godzin na niewielkiej przestrze-

ni zaczynamy mieć siebie dość. Albo jeszcze bardziej 
odczuwamy naszą samotność. A jednak, na różne 
sposoby, mimo wszystko jakoś sobie radzimy. Co poma-
ga w zachowaniu równowagi?
Z Agnieszką, kompetentną i oddaną pacjentom lekarką, 
współpracowałam przez wiele lat. Była konsultantem 
medycznym w mojej poprzedniej redakcji. Praca w szpi-
talu była jej wielką pasją. Niestety, coraz bezwzględniej 
dawała o sobie znać choroba afektywna dwubieguno-
wa. Agnieszka stanęła przed koniecznością wymyśle-
nia swojego życia na nowo:
– Od ponad roku miałam ciężki epizod depresji. 
W końcu trafiłam do szpitala, gdzie mi pomogli, ustawi-
li leki i tak dalej. Złości mnie, że gdy ja „wyzdrowiałam”, 
to świat dla odmiany zwariował. Izolacja w domu nie 
jest jednak dla mnie czymś nowym. Cieszę się każdym 
obiadem z rodziną, każdym spacerem z psem. Sadzę 
kwiatki, piekę chleb i ciasta. Odkryłam Facebook. 
Pomagam ludziom potrzebującym pomocy, choćby 
wpłacając pieniądze na zbiórkę dla pogorzelców. Boję 
się, co z nami będzie, ale zagłuszam strach takimi działaniami.

ŻYCIE TOCZY SIĘ DALEJ
Przemka poznałam na studiach podyplomowych dla nauczy-
cieli. Na chorobę Leśniowskiego-Crohna zachorował w liceum. 
Niedawno zaczął pracować w szkole.
Na początku bardzo to wszystko przeżywałem. Z powo-
du pandemii nie mam możliwości korzystania z przychodni, 
gdzie leczyłem się dotychczas – działa ona przy szpitalu, 
który stał się szpitalem jednoimiennym. Straciłem tym samym 
dostęp do nowoczesnej terapii. Jednego leku, który na stałe 
biorę, nie da się teraz dostać; muszę brać jego zamiennik, 
a jest on droższy. Ponieważ krążyły plotki, że jeśli ktoś w akade-
miku zachoruje, wszyscy mieszkańcy będą musieli przejść 
kwarantannę, wróciłem też do mojego rodzinnego miasta. 
To wszystko duże zmiany, ale po miesiącu Przemek do nich 
przywykł.
Pracuję i studiuję zdalnie… Cieszę się, że pracuję w szkole, że 
nadal mam pracę i że mogę prowadzić lekcje online. Dużym 
ułatwieniem, które doceniłem ostatnio, są e-recepty. Słysza-
łem też, że leki immunosupresyjne, które stosuje się w chorobie 
Leśniowskiego-Crohna, być może do pewnego stopnia chronią 
przed nadmierną reakcją organizmu na zakażenie koronawiru-
sem, co jest, jak rozumiem, istotą choroby Covid-19. To mnie 
trochę uspokoiło.

DUCHOWOŚĆ W CODZIENNOŚCI
Przez ostatnie pięć tygodni każdy dzień przynosi coś nowego. 
Moje emocje są bardzo przez to rozchwianie – opowiada Ania, 
mama dorosłej już Marysi, licealistki Niny, 8-letniego Igna-
cego i 7-letniej Zosi, która urodziła się z zespołem Downa. 
– Widzę, że bardzo potrzebuję planu w perspektywie tygo-
dnia oraz życia chwilą, która trwa, bez wybiegania myśla-
mi w przyszłość. Szkieletem naszego planu dnia jest plan 

lekcji Ignasia. Szkoła Montessori zadbała o bezpieczeń-
stwo swoich uczniów i przeniosła rytm zajęć szkolnych 
do domów. To nam bardzo pomogło. Natomiast szko-
ła Niny pracuje bez rytmu tygodnia. To burzy jej dzień 
i nam też nie pomaga. Z Zosią mam póki co najwięcej 
wewnętrznych rozterek. Jej przedszkole i wszyscy 
terapeuci przesyłają zalecenia i plany zajęć. Według 
nich powinnam z nią pracować codziennie po 2-3 
godziny. Ale to oznacza, że muszę jej w stu procentach 
poświęcić czas. A wcześniej przygotować się do zajęć, 
odpisywać na maile i pokazywać rezultaty prac…
Organizacja domu dużej rodziny nigdy nie była łatwa, 
a teraz jest podwójnie trudna. Ania bardzo przeżywa to, 
że Zosia nie rozumie, z czego wynikają obecne ogra-
niczenia. Kiedy tata wraca z pracy i dziewczynka chce 
się przytulić, a tata unika jej i idzie najpierw umyć ręce, 
Zosia czuje się odrzucona. Poza tym Zosia całkiem 
nieźle zniosła pierwszy miesiąc izolacji. Jest szczęśliwa, 
że wszyscy są razem, że w każdej chwili może pójść 
do Niny, do Ignasia, że dużo czasu spędza z rodzicami… 
Mam znajome osoby, które są zakażone Covid-19 
i ogromnie cierpią w chorobie. Mnie nie przera-
ża samo cierpienie. Wiem, że Bóg daje mi tylko tyle, ile 
mogę unieść. Mąż ratuje naszą firmę i miejsca pracy, 

tak ważne dla wielu rodzin. Ja mogę go wspierać tylko słowem 
i dbaniem o dom i dzieci. Codziennie też rozmawiam 
przez telefon z co najmniej jedną osobą. Dzielę się siłą i poko-
jem, którym Bóg wypełnia moje serce. Doba mija tak bardzo, 
bardzo szybko. 

CZAS NA AUTOREFLEKSJĘ
Agatę poznałam w zeszłym roku na dożynkach w naszej podwar-
szawskiej miejscowości. Na stoisku lokalnych aktywistek 
ona sprzedawała uszyte przez siebie torby, ja zaś towarzyszy-
łam moim uczennicom, uchodźczyniom z Tadżykistanu, które 
również prezentowały tam swoje rękodzieło. Drugą pasją Agaty 
jest nauczanie domowe. A kolejną – pisanie i rozwój osobisty. 
Od połowy marca prowadzi na Facebooku grupę „Dziennik 
okresu kwarantanny”, do której dołączyło sto kilkadziesiąt 
osób. Agata zachęca uczestników do regularnego zapisywa-
nia (najlepiej pod koniec dnia) tego, co przeżywają. Codziennie 
zadaje tam jakieś ważne pytanie otwierające nowe pola reflek-
sji, np.: Bez czego najtrudniej ci się obejść? Czego mogłabyś 
/ mógłbyś się teraz zacząć uczyć? Za co czujesz wdzięczność? 
Sporo osób dzieli się też swoimi przemyśleniami na forum 
grupy. Jest to coś więcej niż to, co zwykle pisujemy na FB. 
Agata mówi, że ta działalność pozwala jej na łączność z ludź-
mi i podzielenie się z nimi swoim optymizmem... A także 
na skupienie się nad sobą i „pogrzebanie” we własnym 
wnętrzu. •
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WARTO PISAĆ
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Socjologii UW oraz Instytut 
Kultury Polskiej UW ogłosiły konkurs na pamiętniki z czasu pandemii. 
Zachęcamy do nadsyłania pamiętników opisujących Wasze życie co-
dzienne w czasie pandemii – pracę, obowiązki, rozrywki, relacje z in-
nymi, ale też Wasze refleksje o świecie w czasie pandemii, przyszłości 
– piszą organizatorzy. Na najbardziej wszechstronne teksty czekają 
nagrody finansowe.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu – pamietnikipandemii.pl 



Na początek nieco o historii tego niezwykłego miej-
sca. Singapur do 1511 roku (kiedy to jego terytorium 
zajęli Portugalczycy) przechodził z rąk do rąk ówcze-
snych azjatyckich potęg gospodarczych. Stanowił 

część handlowego imperium indonezyjskiej wyspy Sumatry, 
był także pod panowaniem Królestwa Tajlandii oraz sułtana-
tu Malakki. 

Choć Singapur dopiero w 1867 roku zyskał status kolonii, jak 
wspomniałam już w 1511 roku stał się obiektem zainteresowań 
Europejczyków. W 1641 roku Miastem Lwa zarządzali Holen-
drzy, natomiast w 1819 roku dotarli tu Anglicy, którzy pano-
wali na wyspie aż do II wojny światowej, gdy wojska japońskie 
przeprowadziły inwazję od strony Półwyspu Malajskie-
go i zdobyły ją na kolejne trzy lata. Po zakończeniu wojny 
Singapur ponownie znalazł się w strefie wpływów brytyjskich 
i pozostawał w niej do 1959 roku, gdy uzyskał długo wyczeki-
waną, wewnętrzną autonomię. 

Miasto Lwa w 1963 roku stanowiło część Federacji Malezji aż 
do roku 1965, kiedy to w końcu zyskało całkowitą niepod-
ległość. W swojej obecnej strukturze ustrojowej istnieje 
dopiero od pięćdziesięciu pięciu lat, co oznacza, że 
z kraju Trzeciego Świata w wyjątkowo krótkim czasie awanso-
wało do czołówki najbardziej rozwiniętych państw na świecie. 

Z pewnością jedno od wieków pozostaje bez zmian – Singapur 
stanowi jeden z najistotniejszych portów Oceanu Spokojnego, 

co czyni go wielobarwnym, imponującym konglomeratem 
kultur, wierzeń, aromatów i smaków. 

MEKKA SMAKÓW
Kiedy dowiedziałam się, że współcześnie grunty orne 
zajmują niecałe dwa procent powierzchni Singapuru, 
a samo rolnictwo stanowi jedynie 0,1% PKB, nie do końca  
dawałam temu wiarę. Tutaj? W państwie, od momen-
tu przekroczenia progów lotniska czuje się intensywne zapachy 
owoców, warzyw i niezliczonej ilości przypraw? Tutaj, gdzie od 
rana do nocy mieszkańcy przesiadują w ulicznych barach, zaja-
dając się całą masą aromatycznych potraw? Choć właściwie 
niczego się tu nie uprawia, ani nie hoduje, wspaniałe jedzenie 
jest niepodważalnie jedną z wizytówek Singapuru. 

W Mieście Lwa najpyszniejsze jedzenie zjemy w ulicznych 
knajpkach, najczęściej mających postać popularnych hawker 
centres, czyli usytuowanych na świeżym powietrzu, zadaszo-
nych kompleksów stoisk umieszczonych jeden obok drugiego. 
W hawkerach zjemy na miejscu, siadając przy stolikach znajdu-
jących się naprzeciwko jedzeniowych boksów.

Od początku idea hawkerów wydała mi się zastanawiająca. 
Malutkie stoiska, w których niełatwo jest obrócić się wokół 
własnej osi, przypominają mi bardziej handel obnośny niż 
uliczne bary. A przecież nie są mobline. Dodatkowo ceny 
posiłków serwowanych w hawkerach są wyjątkowo niskie. 

Tekst i zdjęcia: Nina Jaszewska

SINGAPUR

PODRÓŻE

Singapur jest magiczny. Miałam osiem lat, gdy moja mama zabra-
ła mnie tam po raz pierwszy. Przed wybuchem pandemii wróciłam 

do tego wyjątkowego miasta-państwa i miałam okazję przyjrzeć mu się 
z innej perspektywy, zwracając uwagę nie tylko na jego baśniowy klimat 
i niezliczone atrakcje turystyczne, ale przede wszystkim na miejscową 

kulturę i ludzi, bo to właśnie oni stanowią specyfikę tego miejsca. Z podróży 
wyciągnęłam wiele wniosków i obserwacji, a ponieważ teraz podró-
żowanie mamy mocno ograniczone i utrudnione (a przecież jest lato, 

wakacje, czas urlopu...), za pośrednictwem kwartalnika „Po Prostu Żyj” 
zapraszam Państwa na wyprawę do Miasta Lwa (od sanskryckich słów: 

singa – lew oraz pura – miasto) moimi oczami i moimi zmysłami. 70
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Gdy postanowiłam zgłębić temat hawkerów, okazało się, że 
moje skojarzenia z handlem obnośnym były trafione. Wędrow-
ni handlarze pojawili się w Singapurze w XIX wieku. Większość 
z nich sprzedawała żywność oraz przygotowane z niej posił-
ki robotnikom budującym Miasto Lwa. Cena posiłków była na  
tyle niska, że budowniczowie oraz urzędnicy stacjonujący 
na budowach nie musieli gotować w domu (na co zwyczajnie 
brakowało im czasu, a często też środków). Tanie i szybkie 
posiłki bardzo szybko stały się na tyle powszechne, że 
zaczęły wypierać wcześniejsze, stacjonarne jadłodajnie. Tak 
jak dziś, tak i dwa wieki temu każda grupa etniczna specjali-
zowała się w potrawach specyficznych dla swojego regionu. 
W końcu handel obwoźny na tyle się spopularyzował, że 
konieczne stało się sprawowanie nad nim odgórnego nadzo-
ru. W ten oto sposób, w połowie XX wieku powołano depar- 
tament do spraw handlu obwoźnego i targowisk. Stop-
niowo przeprowadzano oficjalną rejestrację handlarzy 
oraz budowano przestrzenie handlowe – czyli dzisiejsze 
hawkery. Forma sprzedaży żywności i posiłków zmieniła się 
z obwoźnej na stacjonarną, jednak najważniejsze pozosta-
ło bez zmian – do dziś hawkery tętnią życiem, pachną 
i zachęcają niskimi cenami. Są też regularnie sprawdzane pod 
kątem higieny, a to za sprawą National Environment Agency, 
która wprowadziła system oceny czystości. Efektem tych 
działań są wywieszone przy każdym stanowisku noty uzyska-
ne po kontroli. Większość stoisk w Singapurze ma ocenę A, 
czyli najwyższą w skali. 

Współczesna kuchnia singapurska to prawdziwa kombina-
cja smaków z ogromnej części Azji Południowo-Wschodniej. 
Przeplatają się tu aromaty kuchni chińskiej, indyjskiej, malaj-
skiej, koreańskiej, japońskiej, wietnamskiej, tajskiej, ale także 
zachodniej. Jednym z bardziej nietypowych singapurskich 
dań (szczególnie zaskakującym dla Europejczyków) jest 
kaya toast, czyli śniadanie złożone z pszennego pieczywa ze 
słodką pastą z mleka kokosowego i jajek. Równie ciekawy 
w smaku okazał się carrot cake, które to danie tylko nazwą 
nawiązuje do ciasta marchewkowego, a w rzeczywistości jest 
krojoną rzodkwią smażoną z jajkami i mąką ryżową.

ARCHITEKTURA, ZIELEŃ I TYSIĄCE BARW
Singapur wyróżnia się na tle całego świata także swoją 
architekturą. W końcu jakie inne państwo ma osobną wyspę 

(Sentosa) przeznaczoną na miejsca rozrywki albo w jakim 
innym miejscu zobaczymy dziewiętnastowieczną, taoistyczną 
świątynię na tle najnowocześniejszych wieżowców? 

Choć niemal 90% singapurczyków mieszka w budynkach komu-
nalnych, krajobraz architektoniczny Miasta Lwa daleko odbie-
ga od znanych nam dobrze, zachodnich blokowisk. Nie tylko ze 
względu na rozwiązania typowe dla gorącego klimatu, a więc 
korytarze umiejscowione na zewnątrz budynków, ale przede 
wszystkim na ogromną dbałość o dobry stan bloków, jak i ich 
estetykę. Bloki komunalne w Singapurze są wielobarwne, 
nowoczesne, a tuż pod nimi znajdują się liczne siłownie, sceny 
teatralne, kamienne stoły z blatami do chińskich gier planszo-
wych, nowoczesne place zabaw, a wszystko to sterylnie czyste 
i skąpane w zieleni. To wszystko sprawia, że nawet jeśli ktoś, 
tak jak ja, większość czasu w Mieście Lwa spędzi poza centrum 
i ominą go widoki rodem z przewodników turystycznych, i tak 
zobaczy wiele przepięknych, ciekawych miejsc. W mieszkalnych 
dzielnicach Singapuru poczułam się jak tutejsza, a to zawsze 
wydawało mi się w podróżach najprzyjemniejszym uczuciem. 

Mimo wszystko nie sposób nie wspomnieć o najbogatszej 
odsłonie Singapuru, która potrafi zachwycić. Tak jak w dalszych 
dzielnicach czułam się wyjątkowo swobodnie, jakbym miesz-
kała w Singapurze od zawsze, tak w samym centrum odnio-
słam wrażenie, że metro, którym jechałam, przeniosło mnie 
do przyszłości. Na futurystyczny klimat niewątpliwie wpływają 
liczne szklane drapacze chmur i niespotykane konstrukcje 
architektoniczne. Jedną z najciekawszych okazała się dla mnie 
kładka dla pieszych Helix Bay przypominająca konstrukcją 
budowę DNA oraz hotel Marina Bay Sands wznoszący się 
na wysokość 57 pięter. Z pewnością dla fanów architektury 
to właśnie ta konstrukcja jest najbardziej rozpoznawal-
na w Singapurze. Zbudowana w zgodzie z zasadami feng shui, 
na samym szczycie ma kształtem przypominający ogromną 
łódź dach, na którym znajduje się jeden z najpopularniejszych 
basenów na świecie. To właśnie stąd zostały zrobione słynne 
zdjęcia panoramy Miasta Lwa uwiecznionej z perspektywy 
sztucznego zbiornika wodnego.

Gdybym miała z marszu odpowiedzieć na pytanie, jakie miej-
sce w Singapurze na zawsze zapadnie mi w pamięć, bez zasta-
nowienia wskazałabym na sklepy z tekstyliami w dzielnicy Little 
India. Nigdy w życiu nie widziałam tylu nasyconych barw na tak 
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małych, czasami wręcz klaustrofobicznych przestrzeniach. 
Właśnie te drobne sklepiki wypełnione po brzegi lśniącymi, 
wielobarwnymi materiałami stanowią w moich oczach kwinte-
sencję Miasta Lwa. 

W kontekście palety barw Singapuru nie sposób nie wspo-
mnieć o zieleni. W samym centrum stworzono ogromny 
zielony obszar o nazwie Gardens by the Bay i podobnie jak 
cała architektura w centralnej części Singapuru, także zieleń 
wygląda jak żywcem wyjęta z wizji przyszłości. Zajmuje 
ponad sto hektarów i została zaprojektowana przez zespół 
specjalistów z dwudziestu czterech krajów. Całość to żelbe-
towa konstrukcja złożona z osiemnastu obiektów kształtem 
przypominających drzewa, wznoszących się na ponad dwadzie-
ścia metrów nad ziemią. Na każdym z tych obiektów rosną 
egzotyczne rośliny. Gardens by the Bay posiadają także ogni-
wa fotowoltaiczne, dzięki czemu generują energię słoneczną 
przydatną do oświetlania pobliskich terenów. Z podobnych 
rozwiązań słynie singapurskie lotnisko uznane za najbardziej 
ekologiczne na świecie. 

SINGAPUR PAŃSTWEM WIELU WYZNAŃ
W 2014 roku Miasto Lwa zostało uznane przez Pew Research 
Centre za najbardziej zróżnicowane pod względem wierzeń 
państwo na świecie. Większość (ponad 75%) singapurczy-
ków to etniczni Chińczycy. Są oni wyznawcami taoizmu, 
buddyzmu i chrześcijaństwa. Malajowie wyznający islam stano-
wią zaś ok. 15% społeczeństwa. Najmniejszą grupą etniczną, 
a zarazem religijną są wyznający hinduizm Hindusi, choć 
przyznam, że trochę mnie to zaskoczyło, bowiem w dzielnicy 
Changi oraz na Serangoon, gdzie spędziłam najwięcej czasu, 
widywałam bardzo wielu Hindusów i byłam niemal pewna, 
że stanowią przynajmniej 20% populacji Singapuru. Później 
zdałam sobie sprawę z tego, że moje wrażenie mogło wynikać 
z ich stylu życia i sposobu spędzania wolnego czasu. Hindu-
si masowo przesiadują w miejscach publicznych, relaksują się 
na miejskich skwerach. Niektórzy nawet w wolnych chwilach 
rozkładają hamaki lub namioty w mieście i odpoczywają zupeł-
nie tak, jakby właśnie rozbili biwak w środku lasu.

W trakcie mojego pobytu w Mieście Lwa zwiedziłam wiele 
świątyń, uczestniczyłam w obrzędach religijnych przeróż-
nych wyznań. Jednak największe wrażenie wywarło na mnie 
hinduistyczne święto Thaipusam.

THAIPUSAM
To święto, choć w wielu rejonach Indii zakazane, w Singa-
purze odbywa się regularnie. Jest bardzo skomplikowane, 
a w poznaniu jego genezy oraz znaczenia pomógł mi fotograf 
Dalekiego Wschodu – Andrzej Ziółkowski. 

Podczas pełni Księżyca, w tamilskim miesiącu thai (przypa-
dającym na styczeń lub luty) Tamilowie świętują narodziny 
boga wojny, Murugana. Celebracja odbywa się w ramach 
procesji, podczas której wybrani wierni niosą ciężary kavadi. 
To forma wyrażenia uwielbienia, oczyszczenia, swoistego „rozli-
czenia się” ze złymi uczynkami i wszelkiego rodzaju długa-
mi moralnymi za siebie i swoich najbliższych. Uczestnicy 
pochodu nakłuwają skórę hakami, prętami i igłami, wieszając 
na nich wspomniane kavadi – owoce, dzbanki wypełnione 
mlekiem, niekiedy też ciągną za sobą zaczepione o haki wozy 
udekorowane pawimi piórami. Krew pielgrzymów, dzię-
ki odpowiedniemu przygotowaniu do Thaipusam w formie 
wielotygodniowej diety, jest na tyle gęsta, że podczas święta, 
choć widać wiele przekłutych części ciała, nie sposób dostrzec 
kropli krwi. Natomiast posmarowane specjalną pastą rany goją 
się, nie zostawiając po sobie blizn. 

O zbliżającym się święcie boga wojny Muragana nie trze-
ba pamiętać. Na kilka dni przed procesją przypomina o nim 
widok mężczyzn i kobiet z ogolonymi, posmarowanymi kurku-
mą na znak pokuty głowami, wypełniających ulice i autobusy 
miejskie. Ogromna część z nich to na co dzień obywatele 
świata, pracownicy dużych firm lub instytucji państwowych. 
Podczas Thaipusam idą w kolorowym pochodzie startującym 
w świątyni Wisznu Sri Srinivasa Perumal na ulicy Serangoon, 
kończąc w świątyni Murugana Sri Thendayuthapani na Tank 
Road. 

Procesja wyrusza o świcie, ale równie istotna jest noc poprze-
dzająca Thaipusam. Wtedy, w wigilię święta, w ogromnej 
świątyni Perumal pełno jest wyznawców hinduizmu. Do proce-
sji szykują się kobiety, mężczyźni i dzieci. Składają ofiary z ryżu, 
mleka, bananów i kokosów, prosząc o siłę wytrwania dla przed-
stawiciela ich rodziny, który podczas Thaipusam, wprowadzo-
ny w trans będzie szedł w procesji. 

Podczas święta boga wojny panuje podniosła atmosfera, 
pewien rodzaj masowego transu, mimo że tylko nieliczni są 
w niego wprowadzeni. To dla mnie niewątpliwie najciekawsze, 
najintensywniejsze doświadczenie z Miasta Lwa. Ale sam 
zapach tego miejsca, różnorodność kultur, aromatów, życzli-
wi ludzie i niekończąca się uczta sprawiają, że gdy tylko będzie 
to znów możliwe, powrócę tam. •
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Żyjemy w czasach, w których jedzenie – z założe-
nia porządne i wartościowe – powoduje choroby 
i wydaje się naszym najgorszym wrogiem. Unikamy 
tłuszczu, cukru i innych zagrażających życiu produk-

tów, a i tak stan naszego zdrowia coraz bardziej się pogarsza. 
Ponieważ zachodnia medycyna lekceważyła dietę jako istotny 
czynnik zwalczania stanów chorobowych – nie wiadomo dlacze-
go – zaczynamy ufać najróżniejszym guru, zajmującym się 
tematem jedzenia. Wystarczy tylko pomyśleć o glutenie, który 
oczywiście jest zagrożeniem dla osób cierpiących na celiakię, 
na którą choruje 1% ludzkości, a tymczasem około 100 milio-
nów Amerykanów bez żadnego powodu wyrzuciło gluten ze 
swojej diety. Najbardziej zadowoleni z tej sytuacji są chorzy 
na celiakię, bo wreszcie bez problemu mogą zaopatrzyć 
się w bezglutenowe produkty. Podobnie ukontentowani są 
producenci tego rodzaju żywności. Kilkanaście lat temu ukaza-
ła się książka amerykańskiego dziennikarza Michaela Pollana  
W obronie jedzenia. Manifest wszystkożerców, która była wyda-
rzeniem na całym świecie. Już wtedy autor pisał, że skupiając 
się na jedzeniu jako celu do zdrowia, pozbawiamy się czerpa-
nia przyjemności i paradoksalnie to zdrowie tracimy. A nacją, 
która najbardziej martwi się o konsekwencje zdrowotne wyni-
kające z jedzenia, są Amerykanie, wyjątkowo niezdrowe społe-
czeństwo, obsesyjnie opętane nauką o jedzeniu, dietami i ideą 

zdrowego odżywiania. Założeniem Pollana było pokazanie 
ludziom, że jedzenie nie jest wyłącznie funkcją biologiczną, ale 
pełni ono głównie funkcje kulturowe i społeczne. W końcu – 
kto lubi jeść sam? Sens zdrowego jedzenia zawarł w jednym 
zdaniu: „Jedz prawdziwe jedzenie, nie za dużo, głównie rośli-
ny”. Jego książka pewnie pomogła wielu osobom, ale niestety 
nie zahamowała fobii związanych z jedzeniem. 

NADMIAR NIE CIESZY
W Stanach Zjednoczonych przeciętny supermarket oferuje 
klientom około 40 SKU (jednostek magazynowych), co ozna-
cza półki uginające się od nadmiaru produktów. To ogromne 
wyzwanie dla każdego konsumenta, bo kto z nas prosił 
o taki wybór? Niektórzy pewnie są z tego zadowoleni, ale 
badania pokazują, że jesteśmy szczęśliwsi, jeśli nie musi-
my podejmować takich decyzji, robiąc codzienne zakupy. 
Bo kto potrzebuje stu rodzajów dżemu? Kto ma na to czas? 
Wycieczka do takiego sklepu kończy się odrzucaniem więk-
szości opcji, co samo w sobie jest wyczerpujące poznawczo –  
w konsekwencji czego zapominamy, po co do tego skle-
pu przyszliśmy. Mnóstwo konsumentów zaczęło na własną 
rękę poszukiwać sposobów na ograniczenie wyboru w sferze 
jedzenia. W ostatnich kilku latach obserwuje się olbrzy-
mi wzrost liczby gości w restauracjach, oczekujących dopa-

Tekst: Iza Farenholc

Rewolucja żywieniowa dzieje się tu i teraz. Pojawia się coraz więcej produktów, o których 
nasi dziadkowie nie mieli pojęcia, coraz więcej ekspertów od żywienia i coraz więcej chorób 
związanych z zaburzeniami odżywiania. Bee Wilson, autorka książki Tak dziś jemy. Biografia 

jedzenia, wyjaśnia, dlaczego gubimy się coraz bardziej, jeśli chodzi o wybór jedzenia, i jak 
rewolucja żywieniowa wpływa na nasze zdrowie, relacje z ludźmi i świat dookoła nas. 

Nasza rewolucja żywieniowa, 
czyli jak się nie bać jedzenia
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sowania menu do restrykcyjnych diet, które stosują. Kiedyś 
takie oczekiwania miało zaledwie kilka osób, dzisiaj dotyczy 
to połowy gości na przyjęciu liczącym np. 200 osób. Specjalne 
diety stosują nie tylko ludzie cierpiący na choroby przewo-
du pokarmowego lub nietolerancje pokarmowe, ale także 
ci zupełnie zdrowi.

WEGETARIANIZM CZY WEGANIZM? 
W niektórych szkołach w Stanach krzywo patrzy się na kogoś, 
kto wyciąga kanapkę z żółtym serem – przynoszenie takie-
go drugiego śniadania świadczy o niskich standardach 
etycznych i lekceważącym stosunku do zdrowej diety. Dzisiaj 
ostracyzm społeczny może spotkać nawet wegetarian. 
To właśnie staje się powoli prawdziwym problemem dotyczą-
cym nowych reguł żywieniowych – gdy raz się zacznie, trud-
no jest się zatrzymać. Dzisiejszy weganizm to zupełnie nowe 
spojrzenie na warzywo, które staje się przedmiotem pożądania. 
Nigdy wcześniej gotowanie nie było skupione na zieleninie, 
która kiedyś była dodatkiem do obiadu. Planowanie każde-
go posiłku wokół dania mięsnego, jest nieekologiczne i kojarzy 
się z marnotrawstwem. Niedzielne obiadki z pieczonym kurcza-
kiem powoli niepostrzeżenie odchodzą w siną dal. W produk-
cję roślinnych zamienników mięsa zaangażował się sam Bill 
Gates. Wegańskie burgery „Beyond meat” można dostać 
także w naszych ekologicznych sklepach i prawdę mówiąc, nie 
tylko smakują jak steki z wołowiny, ale wydzielają buraczany, 
krwawy sok. Zaspokajamy swoje mięsne pożądanie, a przy tym 
nie mamy wyrzutów sumienia, bo nasz wybór żywieniowy nie 
pociągnął za sobą cierpienia zwierząt. Trzeba jednak pamię-
tać, że taki stek jest żywnością przetworzoną, na którą różnie 
mogą reagować nasze jelita i żołądek. 

KARMA DLA LUDZI
Baton proteinowy stał się synonimem zdrowego odżywia-
nia, sięgamy po niego, kiedy jesteśmy głodni, przekonani, 
że dostarczamy organizmowi samych superzdrowych 
składników i fundujemy sobie zastrzyk energii. Podobnie 
z rewelacyjnym napojem, który pijemy na śniadanie. Nie 
zdajemy sobie sprawy, że batonik albo drink napakowane są 
cukrem albo co gorsza – syropem glukozowo-fruktozowym 
oraz masą sporządzoną z najtańszych orzeszków ziemnych 
i oleju palmowego. Doprawdy, trudno uwierzyć, że pozbawia-
my się najprzyjemniejszej części jedzenia – nikt mnie nie prze-
kona, że delektuje się smakiem wspomnianego batona czy 

napoju z jarmużem. Trzeba przyznać, że idea zakładająca trak-
towanie żywności jako paliwa, a nie źródła doświadczeń smako-
wych, jest ciągle ideą futurystyczną. Niemniej coraz częściej 
sięgamy po zamienniki jedzenia. Odpowiedź, dlaczego tak się 
dzieje, zależy od indywidualnych upodobań. Co daje zjedzenie 
przetworzonego batonika zamiast świeżo zrobionej sałatki czy 
zupy? Julian Hearn, właściciel firmy Huel produkującej napoje 
oparte na białkach z groszku i ciemnego ryżu, przekonuje, że 
przeceniamy wartość doznań smakowych, które oferuje nam 
jedzenie, i niesłusznie przedkładamy je nad wartości odżyw-
cze. Dla niego to narzędzie umożliwiające spełnienie pierwot-
nej obietnicy żywności, która teoretycznie miała utrzymywać 
nas przy życiu, nie odwracając naszej uwagi od innych spraw. 
Gotowe posiłki firmy Huel jedzą ludzie rozczarowani amerykań-
ską kuchnią lub chcący zaoszczędzić parę groszy, dlatego też 
w Stanach ta firma zarabia najlepiej. Trudno sobie wyobrazić 
jej wysokie dochody we Włoszech…

JAK NAKARMIĆ ZMYSŁY? 
Dlaczego tyjemy, dlaczego zadowala nas marny batonik prote-
inowy, napakowany składnikami, które nie mają nic wspólne-
go z utrzymaniem naszego dobrostanu. Bee Wilson uważa, 
że jest to paradoks naszej współczesnej rzeczywistości żywie-
niowej. Jesteśmy atakowani nadmiarem bodźców zmysło-
wych i mamy trudności z ich rozpoznaniem i odbieraniem. 
Dla części z nas jedzenie to prawie gałąź nauki, którą zgłębia-
my, ale wielu ludzi ma trudności z tą wiedzą choćby na podsta-
wowym poziomie. Zapominamy o wrażeniach zmysłowych 
i tłumimy je wspomnianym batonem proteinowym. A pomijając 
smak, reszta naszych zmysłów jest wygłodniała i cierpi z powo-
du niedożywienia. Gotując bez pośpiechu, rozkoszując się 
zapachem, dotykając poszczególnych składników, zaspokaja-
my apetyt już na poziomie przyrządzania posiłku – skutkuje 
to tym, że później zjemy go mniej. Warto poznawać jedzenie 
zmysłami innymi niż smak. W diecie człowieka zmieniło się 
wiele, ale jedzenie odgrywa tak samo ważną rolę jak kiedyś. Nie 
opierajmy diety na modnych produktach, postawmy na różno-
rodność, postarajmy się wygospodarować chwilę na przygoto-
wanie sobie posiłku i codzienną celebrację jego spożywania. 
Jeśli tego nie zrobimy, dajemy światu informację, że jedzenie 
nie ma dla nas znaczenia. Nawet jeśli nie gotujemy codziennie, 
to przekraczając próg kuchni, nieodmiennie odgradzamy się 
od szaleństwa współczesnego świata. Tego, który istniał przed 
chwilą, i tego, który mamy teraz. Ciągle przecież chcemy usły-
szeć: „siadamy do stołu”! •

Jesteśmy atakowani nadmiarem bodźców zmysłowych  
i mamy trudności z ich rozpoznaniem i odbieraniem. Dla części  

z nas jedzenie to prawie gałąź nauki, którą zgłębiamy, ale wielu  
ludzi ma trudności z tą wiedzą choćby na podstawowym poziomie. 
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FELIETON

Tekst: Karolina Nowakowska

Cześć. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy, ale tak 
naprawdę już od dłuższego czasu chciałam się 
do ciebie odezwać, tylko jakoś zawsze brakowa-
ło mi czasu…

Wiesz? Miałam sen. Dziwny, nierzeczywisty, pełen sprzecz-
ności i przepełniony lękiem. Sen, którego nie wymyśliłby 
chyba żaden uczony. Nie wiem, skąd biorą się w głowie takie 
rzeczy… Co mi się śniło? Oczywiście, że opowiem. Warto o tym 
posłuchać, bo to naprawdę niewiarygodna historia. Poza tym 
muszę przyznać, że ten sen zmotywował mnie, aby się do ciebie 
odezwać…

Śniło mi się, że pewnego dnia obudziłam się w świecie, 
w którym panowała globalna zaraza. No normalnie – po świe-
cie rozprzestrzeniał się groźny wirus. Wyobraź sobie jednak, że 
zanim to stwierdzono, mnóstwo zakażonych osób podróżowa-
ło i w związku z tym potem nie można było w ogóle wychodzić 
z domu. Wyobrażasz to sobie? Zero. Jeśli trzeba było wyjść 
do banku, apteki czy na zakupy, ludzie musieli być w odstępach 
co najmniej półtora metra od siebie. Wszyscy nosili masecz-
ki na twarzach, okulary i gumowe rękawiczki, aby uniknąć 
zakażenia. Niesamowity widok. Widziałam też ludzi stale 
spryskujących płynem dezynfekującym klamki drzwi wejścio-
wych, przyciski w windzie czy guziki bankomatów. Kiedy przy-
chodziła paczka, po dezynfekcji odkładali ją na 24 godziny, 
żeby odleżała, i dopiero wtedy odpakowywali. Wszystko – 
dosłownie wszystko – musiało przejść kwarantannę. Podobnie 
było z zakupami dostarczanymi pod drzwi. Wyobrażasz sobie 
mycie każdego opakowania, zanim włożysz towar do lodówki? 
Totalny obłęd! I jakie marnowanie czasu, co? Mówię ci, coś 
strasznego. A wiesz, co było w tym najgorsze? To, co dzia-
ło się z ludźmi. Przez jakiś czas miałam wrażenie, że przesta-
li w ogóle na siebie patrzeć. Zrobili się jacyś tacy kompletnie 
sobie obcy – dalecy – jakby stanowili dla siebie większe niż 
zwykle zagrożenie. To był bardzo przykry widok. Powiem ci, że 
przez długi czas nie wiedziałam, co o tym wszystkim myśleć. 
Jakimś cudem wiedziałam, że śnię, ale z drugiej strony musia-
łam przecież w tym nowym świecie funkcjonować. Tak to już 
jest ze snami (zwłaszcza tymi realistycznymi) – jesteś w takim 
śnie ze wszystkimi jego konsekwencjami. No oczywiście, że 
było trudno! Jako aktorka zostałam całkowicie odcięta od 
pracy zawodowej, bałam się o swoją zawodową przyszłość. 
Zresztą każda branża przeżywała kryzys, nie tylko artystyczna. 
Nagle okazało się, że świat się zatrzymał. Wyobrażasz to sobie? 
Puste ulice, zamknięte szkoły, przedszkola, kina, teatry, knajpy, 
kluby, bary… uwierz mi, że to czyste science fiction! Niko-
mu nie życzę takiego snu. Było naprawdę przerażająco. Nie 

chcę nawet myśleć, co mogło się dziać w domach, w których 
normalnie obecna jest przemoc. Serce pęka na samą myśl.

Ale wiesz co? Długo nie mogłam się obudzić i analizując swoją 
sytuację, zaczęłam dostrzegać także pozytywne jej strony. 
Ależ to możliwe! Sama byłam zdziwiona, kiedy zrozumiałam, 
że ten stan rzeczy może wnieść w nasze życie sporo dobre-
go. Pomyślałam o dzieciach, które wreszcie mogły cieszyć 
się obecnością rodziców w domu. O czasie, który mamy 
dla siebie w związku, a którego tak bardzo nam wcześniej 
brakowało. Wspólny seans wieczorem, kiedy dzieciaki już 
zasną, rozmowy w domowym zaciszu. Okazało się, że rand-
ka może się udać bez uprzedniej wizyty u fryzjera (choć brak 
fryzjerów odczuwali wszyscy), wystrzałowej kreacji czy maki-
jażu, który zajmuje godzinę. W tym czasie można było wziąć 
do ręki książkę od bardzo dawna odkładaną na potem.

Wiesz, co jeszcze zauważyłam? Że jak już ludzie się przy-
zwyczaili do panującej sytuacji, niektórzy zaczęli – tak jak  
ja – szukać dróg, by ten szczególny czas nie pozostał zmar-
nowany. Ja zdecydowałam się na dwa kursy online, aby 
podnieść swoje kompetencje trenerskie. Podjęłam decyzję 
o regularnym codziennym treningu, aby wreszcie zrealizować 
dawno odkładany powrót do formy. Widziałam sobie podob-
nych. Pełnych optymizmu i wiary w to, że w czasie zarazy 
może też świecić słońce. 

Chciałabym cię przeprosić, że tak dawno nie rozmawia-
łyśmy. Że nie oddzwaniałam i nie miałam dla ciebie czasu. 
Na pewno było ci przykro. Nie umiem wytłumaczyć, dlacze-
go tak się stało. Może za dużo obowiązków na głowie, może 
byłam zbyt zmęczona. Wydawało mi się, że zdążę, że mamy 
czas. Chyba myślałam tylko o sobie, zapominając o twoich 
uczuciach. 

Na szczęście obudziłam się z tego snu. I choć ogromnie 
się cieszę, że był tylko wytworem mojej wyobraźni, wiele 
dzięki niemu zrozumiałam. Na przykład to, że nie doceniamy 
tego, co mamy, goniąc wciąż za czymś więcej. Że tracimy czas 
na nieistotne rzeczy, podczas gdy prawdziwie wartościowe 
nam umykają. Że nie potrzebujemy tylu przedmiotów, ubrań, 
usług, by funkcjonować. I co najważniejsze – zrozumiałam, że 
nie doceniamy tego, co jest nam bezwzględnie potrzebne, 
aby żyć – obecności życzliwego człowieka. 

Wiesz? Chyba tak naprawdę się cieszę, że przyśnił mi się ten 
dziwny sen. Początkowo koszmar, a okazał się zbawienny. 

Jest lato, świeci piękne słońce… Spotkamy się jutro na  
spacer i kawę? •

Śniło  mi  się...
FELIETON
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Kie łki
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro 

OTO KRÓTKA HISTORIA
Według chińskiego podania kiełki odkryte zostały przez żegla-
rzy, którzy w poszukiwaniu lądu płynęli w górę rzeki Jangcy. 
Kiedy na pokładzie do jedzenia zostały jedynie kiełkujące ziar-
na fasoli, żeglarze, nie mając wyboru, zaczęli je jeść i odkryli, że 
są nie tylko smaczne, ale także dodają sił. Od tego czasu spoży-
wa się również kiełki innych roślin strączkowych, zbóż i roślin 
oleistych. Z doświadczenia starożytnych Chińczyków korzystał 
w XVIII wieku angielski podróżnik James Cook. Podczas wielo-
miesięcznych wypraw na jego okrętach świeżo kiełkowane 
ziarno było źródłem witaminy C, chroniącym marynarzy przed 
bardzo groźnym w tamtych czasach szkorbutem.

CO ZAWIERAJĄ KIEŁKI
W kiełkujących nasionach uaktywniają się enzymy, które 
inicjują w młodych kiełkach produkcję dużych ilości witamin. 
Wielkocząsteczkowe substancje jak białka, węglowodany 
i tłuszcze skumulowane w nasionach są podczas procesu kieł-
kowania rozkładane na związki proste, które organizm ludz-
ki łatwo przyswaja. Enzymy biorące udział w rozkładaniu tych 
substancji ułatwiają również trawienie pokarmów jedzonych 
z dodatkiem kiełków.

Kiełki nasion są doskonałym źródłem mikroelementów, 
soli mineralnych oraz innych składników odżywczych. Są 
również mniej kaloryczne od samych nasion i produktów z nich 
wytwarzanych.

Świeże kiełki obfitują w wartościowe białka i kwasy tłuszczowe 
omega-3, są także bogate w błonnik. Regularne ich spoży-
wanie przeciwdziała wielu poważnym schorzeniom, wzmac-
nia system odpornościowy, uzupełnia niedobory witamin 
i składników mineralnych, a także działa przeciwnowotworowo.

LUCERNA 
O niej powinni pamiętać przede wszystkim wegetarianie. 
Roślinę tę Arabowie nazwali Alf-al-fa czyli ojciec wszel-

kiego pożywienia. Jej kiełki są fantastycznym źródłem 
żelaza i łatwo przyswajalnego białka. Ciekawostką jest, że 
starożytni arabscy wojownicy nie tylko karmili lucerną swoje 
konie, lecz także jedli ją sami, co pozwalało im sprostać trudom 
morderczych wypraw.

W starożytnej medycynie chińskiej młode kiełki lucerny stoso-
wane były przy dolegliwościach układu trawiennego i nerek. 
Zawierają kanawaninę, rodzaj aminokwasu, który jest dla czło-
wieka toksyczny, ale może wykazywać działanie przeciwnowo-
tworowe i zapobiegać szczególnym odmianom nowotworów, 
takich jak rak trzustki, okrężnicy czy białaczka. Kiełki lucerny 
wzmacniają mięśnie, kości i zęby. Przynoszą ulgę w objawach 
związanych z reumatyzmem i artretyzmem. Wspomagają 
system odpornościowy, a dzięki zawartości lecytyny popra-
wiają pamięć. Ze względu na wysoką zawartość witamin A, E, 
B, żelaza, wapnia, magnezu i fosforu kiełki lucerny polecane 
są osobom, które nie tolerują preparatów żelaza. Pomagają 
obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL i poprawiają apetyt. 
Są także niezwykle cenione ze względu na zdolność odtruwa-
nia organizmu.

Smak: lekko orzechowy
Czas kiełkowania: 5-7 dni
Czas namaczania nasion: 3-6 h
Zalecana metoda hodowli: kiełkownica lub słoik
Polecam:  Do dań z woka, w tym warzyw, i mięsa.  

Do kanapek i sałatek.

SOCZEWICA
Kiełki soczewicy zawierają kwas foliowy, który ma działanie 
krwiotwórcze. Podobnie jak kiełki lucerny mogą jeść je osoby, 
które nie tolerują preparatów żelaza. To także dobry naturalny 
dodatek diety dla kobiet w ciąży – kwas foliowy niezbędny 
jest w procesach kształtowania systemu nerwowego przyszłe-
go dziecka.

Pomysł na jedzenie świeżych kiełków, jak wiele innych kulinarnych wynalazków, 
przywędrował do Europy z Dalekiego Wschodu.
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Kiełki soczewicy zawierają witaminy z grupy B i aminokwasy, 
oprócz tego duże ilości wapnia, cynku, żelaza, potasu, magne-
zu i fosforu. Są doskonałym źródłem witaminy C, skutecznie 
przeciwdziałają zakażeniom wirusowym i mają działanie 
antynowotworowe. Wykazują korzystny wpływ na zęby i cerę, 
pomagają przy chorobach takich jak cukrzyca, kamica żółcio-
wa, miażdżyca. 

Smak: delikatny i chrupiący
Czas kiełkowania: 4-5 dni
Czas namaczania nasion: 5 -10 h
Zalecana metoda hodowli: kiełkownica lub słoik
Polecam: Do dań na zimno i ciepło oraz sałatek.

RZODKIEWKA
Kiełki rzodkiewki opinię wspaniałego leku na przeziębienie 
zawdzięczają nie tylko dużej zawartości witaminy C (a zawierają 
jej 2,5 raza więcej niż korzeń rzodkiewki), ale również działa-
niu wykrztuśnemu. Dzięki temu kiełki rzodkiewki oczyszczają 
drogi oddechowe i zatoki. Natomiast duża zawartość witaminy 
C podnosi odporność organizmu. Są także dobrym źródłem 
potasu, magnezu i jodu przyspieszającego przemianę materii. 
Zawierają dużo siarki, dlatego wpływają korzystnie na stan 
skóry, włosów i paznokci. Posiadają właściwości dezynfekują-

ce, moczopędne i przeciwzapalne. Szczególnie wskazane przy 
anemii, schorzeniach wątroby i dróg żółciowych.

Pamiętajmy – biały puszek pokrywający kiełki rzodkiew-
ki to korzonki boczne, których nie należy mylić z pleśnią.

Smak: ostry, pieprzny
Czas kiełkowania: 5-6 dni
Czas namaczania nasion: 4-5 h
Zalecana metoda hodowli: kiełkownica lub słoik
Polecam:  Do dań na bazie jajek, sałtek, 

kanapek czy twarożków. 

Hodowla kiełków w słoiku
1. Wybrałem trzy rodzaje nasion. Trzy słoiki podpisałem markerem.

2. Do każdego słoika nasypałem po 5 g nasion.

3. Następnie nalałem letniej, przegotowanej wody do namoczenia.

4.  Po 4 godzinach wylałem wodę i zakręciłem słoiki, 
robiąc w pokrywkach kilka dziur śrubokrętem.

5. Postawiłem na półce w kuchni; nie na parapecie!

6. Dwa razy dziennie je płukałem i odlewałem nadmiar wody.

7. Po kilku dniach upajałem się smakiem wspaniałych kiełków.

8.  Nadmiar po dokładnym osuszeniu zawsze przechowuję  
w lodówce, nie dłużej niż 7 dni.

WAŻNE!
Do kiełkowania nie używamy nasion zakupionych 
w sklepach ogrodniczych, gdyż są one przeznaczone 
wyłącznie do hodowli gruntowej i zawierają trujące środ-
ki konserwujące.

Najlepiej jest kupić wysokiej jakości, pochodzące 
z hodowli organicznej nasiona specjalnie przeznaczone 
na kiełki. Wtedy mamy gwarancję, że większość 
nasion wykiełkuje oraz że ziarna są wolne od 
pestycydów i chemicznych środków konserwujących.
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W ostatnich latach notowany jest wzrost spożycia różne-
go rodzaju orzechów. Zainteresowanie konsumen-
tów orzechami wynika nie tylko z ich smaku, ale także 

z ich mnogich walorów odżywczych. Orzechy to źródło korzyst-
nego dla serca tłuszczu, białka roślinnego oraz wielu witamin 
i składników mineralnych. Ich spożycie zaleca się niemal 
w każdym wieku. Na stałe zagościły one w wielu prozdrowot-
nych dietach, w tym między innymi w diecie śródziemnomor-
skiej czy diecie DASH polecanych w prewencji chorób serca. 

ORZECHY – RÓŻNORODNOŚĆ GRUPY 
I WARTOŚCI ODŻYWCZYCH
Do grupy orzechów zaliczamy nie tylko orzechy. Znalazły się 
tu także migdały oraz różnego rodzaju nasiona i pestki. Wystę-
pują tu m.in. popularne orzechy włoskie, laskowe, ziemne, 
pistacje, orzechy nerkowca, a także mniej znane orzechy maka-
damia czy orzechy brazylijskie. Tę grupę zasilają też pestki dyni, 
słonecznika oraz nasiona sezamu, maku i lnu. Każdy z tych 
produktów ma unikatową wartość odżywczą. Zestawienie 
wartości odżywczej dla wybranych orzechów poniżej w tabeli.

ORZECH KOKOSOWY TO INDYWIDUALISTA 
Warto zwrócić uwagę, że orzech kokosowy ma odmienne 
wartości odżywcze od pozostałych produktów tej grupy. 
Charakteryzuje się on istotnie niższą kalorycznością, ale też 
zawartością białka i tłuszczu oraz, co się z tym wiąże, witaminy 
E. Ma też prawie 10 razy mniej wapnia niż pistacje jak również 
dużo mniej żelaza i magnezu. Ponadto warto wiedzieć, że profil 
kwasów tłuszczowych tego orzecha nie jest prozdrowotny. 
Charakteryzuje się bowiem bardzo dużym udziałem nasyco-
nych kwasów tłuszczowych, co niestety akurat wręcz sprzy-
ja chorobom układu sercowo-naczyniowego. 

CO KRYJĄ NASIONA?
Zestawienie wartości odżywczej dla wybranych nasion 
zawarto w tabeli na następnej stronie. Nasiona, podobnie jak 
orzechy, także dostarczają organizmowi sporej ilości kalorii. 
Jednak udział białka jest już sporo niższy niż w orzechach, 
co szczególnie widać na przykładzie sezamu. Pod względem 
zawartości wapnia, w tej grupie absolutnie wyjątkowy jest 
mak. Żadne inne nasiona nie są tak zasobne w ten cenny 
składnik, warto zatem dosypać go do jogurtu czy dodać 
do sałatki z owoców. Mak ma też sporo żelaza i magnezu. 
Z kolei słonecznik obfituje w witaminę E, a przygotowane 
z niego kiełki są jeszcze lepszym, niż same pestki, źródłem 
witamin z grupy B czy składników mineralnych, dlatego z powo-
dzeniem mogą być polecane w każdej diecie. 

Tekst: Anna Harton

ORZECHY – Z CZYM TO SIĘ JADA?
Orzechy, nasiona i pestki można w kuchni używać niemal 
do wszystkiego. To świetny dodatek do zup typu krem, 
pomysł na panierkę do mięsa czy element kolorowych sała- 
tek / surówek. Nasiona i pestki często dodaje się do jogur-

tów, deserów mlecznych, a także koktajli. Orzechy to również 
bardzo dobry pomysł na samodzielne danie. Dietetycy zale-
cają, aby zjadać garść orzechów dziennie. To zalecenie jest 
szczególnie skierowane do osób z chorobami serca, cukrzycą 
czy nadciśnieniem tętniczym. W tym przypadku zwra-
ca się jednak uwagę, aby orzechy nie były solone, prażone 
ani glazurowane. Prażone orzechy mają zwykle dużo więcej 
kalorii i tłuszczu w porównaniu do orzechów naturalnych, a te 
z solą dostarczają do organizmu dodatkowej soli. Wyższe 
spożycie soli sprzyja chorobom serca, udarom mózgu,  
nadciśnieniu tętniczemu oraz chorobom nerek i nowotworom 
przewodu pokarmowego. 

Orzechy Energia (kcal) Białko (g) Tłuszcz (g) Błonnik 
pokarmowy(g)

Wapń 
(mg)

Żelazo 
(mg)

Magnez 
(mg)

Witamina E 
(mg)

Orzechy arachidowe 560 25,7 46,1 7,3 58 3,2 180 9,1

Orzechy laskowe 640 14,4 63,0 2,3 186 3,4 140 38,7

Orzechy pistacjowe 589 20,5 48,5 6,1 135 6,7 158 5,2

Orzechy włoskie 645 16,0 60,3 8,5 87 1,8 99 2,6

Migdały 572 20,0 52,0 12,9 239 3,0 269 24,0

Orzech kokosowy 335 3,4 33,5 9,0 14 1,8 43 0,73
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Tabela Wartość odżywcza wybranych orzechów (w 100g)

jedz na zdrowie Orzechy – 
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ORZECHY JEDZ NA ZDROWIE
Badania naukowe dowodzą, że regularne spożywanie orzechów niesie bardzo wiele korzyści dla zdro-
wia. Orzechy, zjadane w ilości ok. 30 gramów dziennie, obniżają ryzyko chorób układu sercowo-na-
czyniowego, dlatego zostały na stałe wpisane w zalecenia dla tej grupy pacjentów. Ich korzystny 
wpływ na pracę serca wynika między innymi z obecności wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
(PUFAs) oraz sporych ilości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFAs). Dieta obfitują-
ca w ten rodzaj tłuszczu korzystnie wpływa na pracę serca i naczyń krwionośnych. PUFAs obniżają 
we krwi stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL cholesterolu oraz mają udokumentowane 
działanie przeciwzapalne. Orzechy mają też sporo potasu, który jest niezbędny dla pracy serca. 
Ponadto istotny dla serca jest też kwas foliowy, witamina B6 i inne witaminy z grupy B, a także 
wapń, żelazo i magnez, w które także obfitują orzechy. Korzyści z regularnego spożywa-
nia orzechów (wyjątek stanowią orzechy kokosowe) odnoszą też pacjenci z cukrzycą, otyłością, 
nadciśnieniem tętniczym oraz z innymi chorobami o podłożu zapalnym. 

ORZECHY, MIGDAŁY I ICH KALORYCZNOŚĆ A RYZYKO OTYŁOŚCI 
Faktycznie orzechy i migdały mają stosunkowo sporą kaloryczność, co wynika z obecnego w nich 
dużego udziału tłuszczu (ok. 75%). Wiele badań dowodzi jednak, że ich regularne spożywanie 
skutkuje eliminacją z diety innych niezdrowych przekąsek. Takie przekąski oprócz tłuszczu obfi-
tują dodatkowo także w cukry oraz charakteryzują się zwykle niską wartością odżywczą i małą 
zawartością błonnika pokarmowego. Zupełnie inaczej jest w przypadku orzechów czy migdałów. 
Badania the STALL Study prowadzone przez Janelle Ruisinger i jej współpracowników na grupie  
22 dorosłych pacjentów, którzy przez 4 tygodnie spożywali nawet 100 g migdałów dziennie 
w połączeniu z dietą zalecaną w prewencji chorób serca, dowiodły braku wpływu spoży-
cia migdałów na ich masę ciała. Brak zmian w masie ciała wykazano także w badaniach 137 
pacjentów z podwyższonym ryzykiem cukrzycy typu 2. Osoby z tego badania spożywały 
dziennie 43 gramy migdałów jako dodatek do posiłków (łącznie ze śniadaniem / lunchem) 
bądź też samodzielnie jako poranna lub popołudniowa przekąska (Tan i wsp., 2013). Otyłe 
osoby, zwłaszcza z otyłością typu brzusznego, zwykle mają zaburzenia lipidowe, zaburze-
nia glikemii (nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi) czy nadciśnienie tętnicze. Wiele badań, 
w których uczestnicy spożywali różne orzechy, dowiodło nie tylko braku ich wpływu na masę 
ciała, ale dodatkowo jeszcze pewnej poprawy istniejących zaburzeń metabolicznych. Zatem 
garść orzechów to świetny pomysł na przekąskę dla osób z prawidłową masą ciała, jak również 
dla pacjentów z jej nadmiarem. Spożywane w odpowiedniej ilości, w każdym przypadku  
polepszą jakość diety. •
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Tabela Wartość odżywcza wybranych nasion (w 100g)
Nasiona Energia 

(kcal)
Białko 
(g)

Tłuszcz 
(g) 

Błonnik 
pokarmowy (g)

Wapń 
(mg)

Żelazo 
(mg)

Magnez 
(mg)

Witamina E 
(mg)

Mak niebieski 478 6,1 42,9 20,5 1266 8,1 458 1,8

Nasiona 
sezamu 

633 3,7 59,9 7,9 114 5,9 377 2,5

Nasiona 
słonecznika 

561 3,5 43,7 6,0 131 4,2 359 27,8

Źródło: 
•  H. Kunachowicz i wsp., Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, Wydanie II zmienione. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2017
•  Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku, „Kardiologia Polska” 2016, 
74(9), s. 821-936.
•  J.F. Ruisinger et al., Statins and Almonds to Lower Lipoproteins (the STALL Study), „J.Clin. Lipidol”, 2015, 9, s. 58–64. 
•  S.Y. Tan, R.D. Mattes, Appetitive, Dietary and Health Effects of Almonds Consumed with Meals or as Snacks: A Randomized, Controlled Trial, 
„Eur. J. Clin. Nutr” 2013, 67, s. 1205–1214.
• R.G.M. de Souza, et al., Nuts and Human Health Outcomes: A Systematic Review, „Nutrients” 2017 Dec 2;9(12). doi: 10.3390/nu9121311.
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BARDZO WAŻNE!
Garść (ok. 30 g) orzechów, pestek i migdałów (bez soli) polecana jest codziennie dla osób 

zdrowych! Taka sama ilość jest zalecana w prewencji chorób serca.
Dla osób z ileostomią czy kolostomią – orzechy, pestki czy migdały są przekąską, po którą można 
sięgnąć tylko po konsultacji z dietetykiem, gdyż orzechy czy migdały mogą czasem powodować 
niedrożność jelit. Chodzi też o ilość i częstotliwość ich spożywania. W każdym przypadku dieta 

stomika powinna być dopasowana indywidualnie – czyli szyta na miarę. 

*  U ileostomików orzechy często wyklucza się z diety ze względu na znaczne skrócenie przewodu 
pokarmowego, co dodatkowo sprzyja problemom trawiennym.

*  U kolostomików natomiast znacznie ogranicza się produkty sprzyjające powstawanie gazów, 
zatem orzechy czy migdały nie zawsze są rekomendowane. 



Tekst: Halszka Sokołow

Człowiek bezpośrednio po swoich narodzinach skła-
da się aż w 75% z wody. Wraz z wiekiem wartość 
ta się zmniejsza.  Średnia zawartość wody u osoby 
dorosłej to ok. 60%. Ilość wody w organizmie 

zależy nie tylko od liczby przeżytych wiosen, ale także od 
płci i zawartości tkanki tłuszczowej. U kobiet obserwuje się 
zwykle mniejszą ilość wody niż u mężczyzn, podobnie jak 
u osób otyłych w porównaniu z osobami szczupłymi.

Woda nie ma kalorii i nie dostarcza energii, a mimo to dorosły 
człowiek nie jest w stanie przeżyć bez niej nawet kilku dni. 
Zbyt mała ilość płynów w diecie powoduje odwodnienie 
organizmu, czego objawem są m.in. osłabienie, bóle 
i zawroty głowy, problemy z koncentracją, senność, draż-
liwość, osłabienie fizyczne, a także psychiczne. Woda jest 
niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu trawienia. 
Dzięki niej możliwe jest formowanie kęsów, działanie enzy-
mów czy przesuwanie treści pokarmowej. Woda dostarcza-
na do organizmu obecna jest nie tylko w płynach, ale także 
w formie innych produktów spożywczych. Największą ilością 
wody charakteryzują się warzywa i owoce. Przykładowo zielo-
ny ogórek to prawie w 96% woda, porzeczka czarna zawiera jej 
ok. 83%, za to mąki, kasze czy makarony zaledwie od 5 do 15%. 

Warto wiedzieć, że wodę wydalamy nie tylko wraz z moczem 
czy kałem, ale także tracimy ją również z wydychanym powie-
trzem i przez skórę. 

Dobre nawodnienie jest kluczowe zarówno dla ileostomi-
ków, jak i kolostomików. Średnia objętość stolca u osób ze 
stomią wyłonioną z jelita cienkiego jest większa niż u osób 
bez stomii. Związku z większym wydalaniem wody zawartej 
w treści pokarmowej ileostomicy mogą być szczególnie 
narażeni na odwodnienie – zwłaszcza teraz, latem. Z kolei zbyt 
mała ilość płynów u kolostomików może generować proble-
my z zaparciami. Woda aktywuje bowiem działanie błonni-
ka pokarmowego, powoduje jego pęcznienie i przesuwanie 
treści pokarmowej.

Jeśli masz tendencję do zaparć, zacznij swój 
dzień od wypicia wody. W ten sposób skutecznie 
aktywujesz motorykę jelita grubego (tzw. ruchy 

propulsywne), które jest wrażliwe na wypełnienie 
żołądka po nocnym głodzeniu. 

Nasz organizm nie ma zdolności magazynowania większej 
ilości wody. Wodę trzeba pić i należy robić to systematycz-
nie przez cały dzień (a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się 
pragnienie). Najkorzystniejsze jest picie często małych ilości, 

Woda 
w diecie 
stomika
„Chcesz być zdrowy, młody, nigdy nie stroń od 
wody”. Ta sentencja, przypisywana słynnemu 
zielarzowi ojcu Czesławowi Klimuszko, nie 

straciła nic ze swojej aktualności. Bez wody nie ma 
życia. Bez niej nie mogą zachodzić żadne procesy 

metaboliczne, niemożliwe jest dostarczanie skład-
ników odżywczych, wydalanie produktów przemiany 

materii, regulacja temperatury ciała i wiele innych. 
Prawidłowe nawodnienie organizmu to również podstawa 

dobrego funkcjonowania osób z wyłonioną stomią.
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Woda 
w diecie 
stomika

a nie jednorazowo kilka szklanek. Małe porcje wody są lepiej 
wchłaniane i wolniej wydalane. 

Dzienne zapotrzebowanie na wodę powinno być ustalane 
indywidualnie, ponieważ zależy ono od wielu czynników –
stanu zdrowia (m.in. wydolności nerek), temperatury otoczenia, 
wilgotności, rodzaju przyjmowanych leków, aktywności fizycz-
nej czy stanu fizjologicznego (ciąża / laktacja). 

Średnie zapotrzebowanie na wodę dla kobiet 
wynosi ok. 2 l, dla mężczyzn ok. 2,5 l. Kobiety  

w okresie ciąży potrzebują średnio 2,3 l wody na 
dobę, zaś karmiące 2,7 l (dotyczy to wody zawartej 

w napojach, zupach i wszystkich produktach 
spożywczych).

Pacjenci z wyłonioną stomią powinni 
indywidualnie ustalić zalecaną ilość płynów – 

będzie ona zależna przede wszystkim od miejsca 
wyłonienia stomii i ich stanu zdrowia. 

Do popijania leków zawsze należy używać wody. 
I nie chodzi tu o jeden pośpieszny łyk, tylko tyle, ile 
zaleca producent leku (bardzo często jest to jedna szklanka). 
Woda jest najbardziej neutralnym i bezpiecznym płynem. 
Popijanie leku innymi rodzajami płynów np. sokami, 
napojami z kofeiną może prowadzić do wystąpienia działań 
niepożądanych.

Czy wiesz, czym jest „woda metaboliczna”? To 
woda, która powstaje w organizmie w wyniku 

przemiany materii (tj. przemian białek, tłuszczów 
i węglowodanów). Najwięcej wody towarzyszy 

przemianom tłuszczów, a najmniej białek. Śred-
nia ilość wody metabolicznej powstającej w ciągu 

doby to ok. 300 ml.

Wody butelkowe dostępne na rynku różnią się od siebie 
składem i właściwościami. Najkorzystniejszym rodzajem 
wód dla stomików są wody mineralne. W przypadku ileosto-
mików wody te mogą wzbogacić dietę w składniki mineralne 
i wyrównać straty elektrolitowe (zwłaszcza sodu). Natomiast 
kolostomikom mogą pomóc w wyregulowaniu pracy przewo-
du pokarmowego. Kupne wody należy po otwarciu przechowy-
wać w lodówce i wypić maksymalnie w ciągu kilkunastu godzin. 
Spożycie wody, która dłużej stoi w otwartej butelce zwięk-
sza ryzyko pojawienia się biegunki. Dostępne na rynku wody 

mają różne składy, dlatego rodzaj spożywanej wody najlepiej 
omówić indywidualnie z dietetykiem lub lekarzem. 

Nawadnianie może wspomóc dbanie o sylwetkę. Wiele osób 
myli uczucie pragnienia z uczuciem głodu i znacząco zwięk-
sza wartość kaloryczną swojej diety. Woda nie dostarcza  
kalorii. Ta smakowa samodzielnie przygotowana z mały-
mi dodatkami owoców, nieistotnie podniesie swoją wartość 
kaloryczną. Natomiast kupne wody smakowe (np. cytrynowa, 
truskawkowa) bardzo często zawierają dodatek cukru i dlate-
go mogą utrudniać pracę nad szczupłą sylwetką. Duża butel-
ka takiej wody może dostarczyć aż 300 kcal, czyli tyle, ile 
średnia porcja pieczonej piersi indyka, z kilkoma łyżkami kaszy 
i dużą miską sałaty!

Uwaga. Informacje przedstawione w artykule mają charak-
ter ogólny i nie zastąpią indywidualnej konsultacji diete-
tycznej. Rodzaj produktów musi być zawsze dopasowany 
do osobistej tolerancji, stanu zdrowia oraz rodzaju przyj-
mowanych leków.

Wybrana bibliografia:

H. Krauss (red. nauk,). Fizjologia człowieka, PZWL, 2019.

M. Brzegowy, M. Maciejewska-Cebulak, Nie daj się rakowi. Wsparcie 
żywieniowe w chorobie nowotworowej, wyd. M, 2018.

M. Jarosz (red. nauk.), Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji  
i leczeniu, Instytut Żywności i Żywienia, 2017.

H. Kunachowicz, B. Przygoda, I. Nadolna, K. Iwanow, Tabele skła-
du i wartości odżywczej żywności, wyd. PZWL, 2017,

M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk (red. nauk.), Normy żywienia czło-
wieka, PZWL, 2008.

H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka żywienie człowieka zdrowe-
go i chorego, wyd. PZWL, 2007.

WSKAZÓWKI NAWADNIAJĄCE  
NIE TYLKO NA LATO:

• W domu / pracy miej zawsze dzbanek z wodą 
pod ręką. Jeśli się przemieszczasz, weź do toreb-
ki / plecaka / samochodu ze sobą butelkę. Pij mały-
mi porcjami przez cały dzień.

• Unikaj kupnych wód smakowych. Jeśli smak 
zwykłej wody ci nie odpowiada, dorzuć wybrane 
dodatki np. plasterki ogórka, pomarańczy, cytryny, 
świeże truskawki, maliny, listki mięty, a na chłodny 
letni wieczór np. plasterki imbiru z goździkami i cyna-
monem (to prawdziwa „bomba przeciwzapalna”!). 

• Wodę pij powoli przez cały dzień mały-
mi porcjami. 

• Leki popijaj wodą.

• Jeśli masz tendencję do zaparć, zacznij dzień  
od wypicia wody.
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Choć praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, 
większość firm nadal podchodzi do takiego rozwią-
zania sceptycznie i w efekcie wielu z nas zetknęło się 
z nią po raz pierwszy dopiero podczas pandemii. 

Z dnia na dzień mogliśmy się przekonać, że poza problemami, 
które wynikają z samego charakteru naszego zajęcia (Co zrobić 
z informacjami poufnymi? Jak zapewnić ochronę danych 
osobowych klientów? Z jakich narzędzi korzystać?), wiążą się 
z nią także inne, zwyczajniejsze. Pracę w domowych pieleszach 
najbardziej utrudniają: 

• małe dzieci, które nieustannie domagają się uwagi, zwłasz-
cza wtedy, gdy mamy do rozgryzienia najtrudniejszy problem 
i które wchodzą przed kamerę, krzycząc: „Mamo, siusiu!” 
podczas telekonferencji z najważniejszym klientem; 

• inni domownicy (starsze dzieci, partnerzy, rodzice), którzy 
nie zawsze pojmują, że choć jesteśmy w domu, pracujemy 
i musimy trzymać się terminów; 

• zbyt krótki dystans do lodówki (To może jeszcze kana-
peczkę) i całe mnóstwo innych rozpraszaczy (A może umyję 
okna?); 

• problemy z samodyscypliną i koncentracją, które mogą 
sprawić, że praca trwa dłużej niż osiem godzin, a czasem nie 
kończy się prawie nigdy;  

• brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Pracę zdalną 
podczas pandemii dodatkowo utrudniała niewesoła, wciąż 
zmieniająca się sytuacja w kraju i na świecie, która sprawiała, 
że co chwilę odrywaliśmy się od swoich zadań, by spraw-
dzić, co nowego. Czy to wszystko oznacza, że wykonywanie 
obowiązków służbowych we własnym domu to kiepski pomysł? 
Absolutnie nie. Zdecydowanie warto umieć wykonywać 
swoje obowiązki w taki sposób, bo rynek pracy zmienia się 
bardzo szybko i jak wynika z prognoz, w przyszłości będziemy 
to robić coraz częściej. Żeby pracować w domu równie efek-
tywnie, jak w biurze: 

ZORGANIZUJ SOBIE MIEJSCE PRACY
Powinno sprzyjać skupieniu i izolować nas od najrozmait-
szych rozpraszaczy, tzw. dystraktorów, których w domu nie  
brakuje – mówi dr Lidia D. Czarkowska, psycholog, socjolog, 
antropolog, konsultantka, mentor i coach, założycielka Centrum 
Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.  
– Rozwiązanie idealne: osobne pomieszczenie. Niekoniecznie 
od razu gabinet, wystarczy, że są drzwi, które można zamknąć. 
Jeśli to niemożliwe, warto oddzielić się czymś w rodzaju para-
wanu albo chociaż usiąść tak, by w polu widzenia nie znalazło się 
coś, co może nas dekoncentrować – dodaje. Dobra rada: usiądź 
raczej przy biurku lub stole niż na kanapie. Naprawdę wiem, 
co mówię: pracuję w domu od 15 lat (większość z nich prze-
pracowałam na etacie w dużym wydawnictwie, gdzie deadline 

Tekst: Beata Turska 

Praca zdalna...Wielu z nas latami o niej marzyło, bo wiadomo: nie trzeba zrywać się bladym 
świtem, prasować koszuli, stać w korkach… Przy okazji pandemii okazało się jednak, że 
praca zdalna nie zawsze jest tak łatwa, lekka i przyjemna, jak może się wydawać. Co ją 

utrudnia i jak sobie z tym radzić?

Praca 
zdalna
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był świętością) i znam 
mnóstwo osób, które 
to robią jeszcze dłużej ode 
mnie. Choć są wśród nich 
takie, które potrafią praco-
wać nawet w hamaku, 
nie jest to opcja dla tych, 
którzy przygodę z home 
office dopiero zaczynają. 
Szybciej i sprawniej pora-
dzisz sobie z obowiązka-
mi w pozycji, do której 
jesteś przyzwyczajony, 
nawet jeśli będziesz to  
robić na balkonie czy 
tarasie. I jeszcze jedno: 
jeśli pracujesz przy świetle 
sztucznym, postaw na 
barwę zimną lub neutral-
ną, a nie ciepłą. – Ciepłe 
światło jest przyjemniejsze, 
ale zachęca raczej do relak-
su niż do pracy, rozleniwia – potwierdza dr Czarkowska. 
– To działa na poziomie fizjologii. Nasz zegar biologiczny koor-
dynuje melatonina syntetyzowana głównie przez szyszynkę, 
która reaguje na sygnały świetlne wysyłane do niej przez siat-
kówkę. W naturze w ciągu dnia światło ma barwę neutralną 
lub chłodną (najzimniejsze jest w południe), a ciepłe staje się 
przed zachodem słońca. Chłodna lub neutralna barwa światła  
sprawia, że poziom melatoniny jest niski. Dla nasze-
go mózgu to sygnał: „Jest środek dnia, czas na aktywność”. 
Gdy światło staje się cieplejsze, poziom melatoniny wzrasta, 
a my dostajemy sygnał: „Pora na odpoczynek”. 

POROZMAWIAJ Z DOMOWNIKAMI
Gdy się pracuje w domu, trzeba ustalić z domownika-
mi reguły komfortowego współistnienia tak, by się nawzajem  
wspierać – radzi nasza konsultantka. Wytłumacz bliskim, 
co i dlaczego musisz robić, jak długo będzie to trwa-
ło i na co mogą liczyć, gdy już skończysz. Uprzedzam: łatwo nie 
będzie, zwłaszcza z dziećmi. Ludziom (dorosłym czasem także) 
trudno zrozumieć, że praca w domu to także praca, a odry-
wanie się co chwilę, by coś przynieść, wynieść, pozamiatać, 
może wydłużyć ją w nieskończoność. Ale próbować trzeba. 
Wprowadź jasne zasady i przypominaj o nich tak często, jak 
będzie to konieczne. 

ZAJMIJ CZYMŚ DZIECKO
Gdy mój syn był mały i z powodu przeziębienia nie mógł iść 
do przedszkola, chcąc nie chcąc, przestawiałam się na tryb 
„praca-dziecko-praca-dziecko” i pracowałam na raty, w 20-, 
30-minutowych odcinkach. W praktyce wyglądało to tak: 
znajdowałam mu bardzo angażujące zajęcie (na przykład 
dawałam mu do zabawy duży karton – taki, do którego mógł 
wejść – i mnóstwo kredek), bawiłam się z nim kilka-kilkanaście 
minut, a potem pozostawiałam go na jakiś czas samemu sobie 
w tym samym pomieszczeniu, by mieć na niego oko. Gdy nie 
było innego wyjścia, włączałam mu bajki. Słabo? Może i tak. Ale 
po pierwsze, starałam się wybierać te wartościowe (albo chociaż 
w angielskiej wersji językowej), po drugie, nie zawsze da się być 
idealnym rodzicem, po trzecie, gdy już kończyłam pracę, wyłą-
czałam telewizor, nie zerkałam w komórkę, nie markowałam 

kontaktu. Byłam 
cała dla niego. 
Prawda jest jednak 
taka, że godzenie 
pracy z opieką nad 
maluchem nie jest 
i nigdy nie będzie 
łatwe. – Gdy musi-
my godzić pracę 
z opieką nad 
małym dzieckiem, 

myślenie życzenio-
we nic nie da – uprzedza  
dr Czarkowska. – Trze-
ba sprawdzić, przez doświad-
czenie i porównywanie 
swoich założeń z efekta-
mi na koniec dnia, ile faktycz-
nie jesteśmy w stanie zrobić, 
i w razie potrzeby zweryfiko-

wać swoje oczekiwania. 

STWÓRZ RYTUAŁ, KTÓRY POMOŻE CI PRZE-
STAWIĆ SIĘ NA TRYB „PRACA”
Znam ludzi, którzy zanim siądą w domu przed laptopem, 
muszą ubrać się tak jak do biura, włącznie z krawatem 
(panowie) i perfekcyjnym makijażem (panie). Znam też takich, 
którym domowy strój nie przeszkadza, ale muszą np. mieć 
buty albo pomalować rzęsy. Patent, z którego korzystam od 
dawna: związane włosy. Jakkolwiek bezsensownie to brzmi, 
gdy wiążę je w kucyk, jestem w pracy. Gdy rozpuszczam, nie 
jestem. Jeśli trick jest głupi, ale działa, to znaczy, że nie jest 
głupi, prawda? – Tego typu rytuały pomagają nam fizycznie 
i mentalnie oddzielić siebie w roli domownika od siebie 
w roli pracownika – potwierdza dr Czarkowska. – W przesta-
wianiu się na tryb „praca” pomóc może także ruch, choćby 
minimalny: parę podskoków, przeciąganie się, kilka minut 
spędzonych w pozycji odwróconej, czyli takiej, gdy nogi są 
powyżej głowy, kilka prostych ćwiczeń, które przyspieszają 
oddech i bicie serca. Nawet tak niewielka aktywność pozwa-
la ciału uaktywnić procesy fizjologiczne, poczuć, że żyje, 
funkcjonuje, ma energię. I jeszcze jedno: praca w piżamie 
na dłuższą metę raczej się nie sprawdza. Choć oczywiście 
są wyjątki. Jednak by dobrze się czuć i wydajnie pracować 
większość z nas musi dobudzić się pod prysznicem, wypić 
kawę i ubrać się tak, by kurier nie dostał na nasz widok zawału. 
Przy okazji: dres i inne ciuchy z gumką w talii są niesamowicie 
wygodne, ale też wyjątkowo podstępne. Po jakimś czasie 
można się zdziwić, stając na wadze. 

SPISZ ZADANIA
Ustal, które zadania są najważniejsze i najpilniejsze. 
Jeśli to możliwe, wykonuj je po kolei, nie skacząc od jedne-
go do drugiego i z powrotem. Odhaczaj z listy to, co już  
zrobiłeś – to bardzo motywuje. Staraj się pracować na zasadzie 
„raz a dobrze”.

SKONCENTRUJ SIĘ
Koncentracji sprzyja praca w 45- lub 90-minutowych blokach. 
– Jeśli pracujemy na materiale zastanym, na przykład mamy 
do wypełnienia tabele, zbieramy dane lub rozsyłamy stan-
dardowe maile, najbardziej wydajni będziemy pracując  

JEŚLI JESTEŚ SZEFEM:
Przygotuj zespół. Określ jasne zasady funkcjonowania zespo-
łu w trybie pracy zdalnej i rozdziel zadania.

Postaw na zaufanie. By praca zdalna nie była piekłem i przyno-
siła efekty, szef musi zaufać podwładnym (a podwładni muszą 
zrobić wszystko, by tego zaufania nie zawieść) i pomóc im w przy-
gotowaniu planu zadań. Skup się na efektach, nie na tym, ile 
czasu członkowie zespołu spędzają przy komputerze.

Korzystaj z narzędzi, które ułatwiają pracę zespołową, 
ale… nie koncentruj się na tym nadmiernie. Najczęściej 
chodzi po prostu o to, by sprawnie się porozumieć z innymi i szko-
da czasu na zbyt długie testy.

Organizuj krótkie narady, które pomogą zespołowi zorientować 
się, co zostało już zrobione i jaki jest plan na najbliższą przyszłość. 

Poświęć kilka minut na zwykłą rozmowę. Zapytaj podwładnych, 
jak się mają, czego potrzebują, w czym można im pomóc. 

83

DOBRE RADY

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (20) / 2020



w 45-minutowych slotach – mówi dr Lidia D. Czarkowska.  
– Podczas każdego z nich 3 do 5 minut zajmie nam skoncentro-
wanie się, potem przez kilkanaście minut będziemy maksymal-
nie skupieni, resztę czasu możemy wykorzystać na przejrzenie 
tego, co zrobiliśmy do tej pory. Po 45 minutach robimy sobie 
przerwę, jednak nie dłuższą niż 5-7 minut. Dlaczego? Bo po tym 
czasie będzie nam łatwiej wrócić do pełnej koncentracji niż 
powiedzmy po kwadransie. Jeśli pracujesz twórczo, bardziej 
efektywny będzie tzw. rytm ultraradialny, który jest wykorzy-
stywany w laboratoriach naukowych i firmach informatycznych. 
– Każdy slot powinien trwać 90 minut, podczas których zajmu-
jemy się tylko tym, co mamy do zrobienia: nie sprawdzamy 
poczty, nie wysyłamy SMS-ów i nie rozpraszamy się, bo każde 
wyjście z trybu myślenia twórczego sprawi, że trudno nam 
będzie do niego wrócić – uprzedza dr Czarkowska. – Wyso-
ki poziom koncentracji uzyskamy już po około 5 minutach, 
ale dopiero po 10, 15, a czasem 20 pojawi się coś w rodza-
ju natchnienia czy weny, stanu, który Mihály Csíkszentmihályi, 
amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia nazwał 
flow – to ten moment, gdy stajemy się najbardziej kreatyw-
ni, linijki tekstu czy programu spływają nam z palców same, 
a my jesteśmy tak zaangażowani w to, co robimy, że tracimy 
poczucie czasu. Gdy nasza koncentracja zacznie nieco spadać, 
a oczy wędrują w stronę zegarka, nie wstawajmy od biurka: 
mamy jeszcze 10, 15 minut na pracę twórczą albo chociaż 
przejrzenie tego, co zrobiliśmy do tej pory. Po każdych 90 
minutach pracy powinniśmy zrobić 20-minutową przerwę. 
Jeśli pracujemy w ten sposób długoterminowo i sami sobą 
zarządzamy, nie musimy siedzieć przy komputerze od 9 do 17. 
Możemy to robić np. w trzech półtoragodzinnych blokach 
przed południem i dwóch po dłuższej (minimum dwugodzin-
nej) przerwie albo dopiero wieczorem.A co robić, jeśli utknę-
liśmy w martwym punkcie?– Warto powiedzieć sobie „OK, 
być może nie zdołam dziś zrobić niczego wielkiego, ale 
dam sobie szansę, spróbuję się skoncentrować przez 5-7 
minut i zobaczę co dalej”. Często udaje się w tym czasie 
„zaskoczyć” – mówi psycholog. – Kłopoty z koncentra-
cją czy tym, co nazywamy natchnieniem, mogą wynikać 
także z naszego stylu życia. Jeśli np. zarywamy noce, 
bo oglądamy seriale do trzeciej nad ranem, zwyczajnie 
przez zmęczenie brakuje nam skupienia i siły do pracy. 
Dlatego warto się przyjrzeć temu, jak funkcjonujemy.

DBAJ O MÓZG...
Gdy przerywamy pracę, powinniśmy zrobić coś 
dla naszego mózgu: głębiej pooddychać, poruszać się trochę, 

napić się, zjeść coś wartościowego. – Choć nasz mózg 
waży mniej niż 1,5 kilograma, jest bardzo energo-
chłonnym narządem i by dobrze nam służył, musimy 
o niego dbać – przypomina Lidia D. Czarkowska.

…I KONTAKT Z LUDŹMI
Gdy pracuje się w domu, ogromną trudność (zwłasz-
cza ekstrawertykom), może sprawić poczucie osamot-
nienia. Small talki przy ekspresach do kawy i kuchenne 
żarciki mają ogromne znaczenie: rozluźniają, popra-
wiają nastrój i budują relacje. O mniej formalne 
kontakty z kolegami z pracy warto dbać także wtedy, 
gdy pracujemy w domu. Kilka minut na Messengerze 
czy WhatsAppie może zdziałać cuda. Sprawdzo-
na rada: kontaktując się ze znajomymi, włącz kamerkę. 
Jesteśmy skonstruowani w taki sposób, że lubimy 

widzieć ludzkie twarze, potrzebujemy ich. Poza tym 
w komunikacji ważne jest także to, co pozawerbalne: uśmiech, 
przymrużenie oka, uniesienie brwi.

WYCHODŹ Z PRACY
Z pracą w domu wiąże się spore ryzyko: jeśli się dobrze nie 
zorganizujesz, będziesz pracować niemal całą dobę, być może 
włączając w to nawet kilka godzin zarwanej nocy, a to najkrót-
sza droga do tego, by szybko się wypalić. Umów się ze sobą, 
kiedy pracujesz, a kiedy nie. I staraj się tego trzymać, choć 
prawdopodobnie nie zawsze zdołasz to zrobić z żelazną konse-
kwencją. – Nawet jeśli nie wymaga tego nasz pracodawca, 
warto dla własnej higieny monitorować czas pracy i sprawdzić, 
czy nie wydatkujemy zbyt dużo energii – radzi dr Czarkowska. 
– Problemem może być nie tylko wstanie od komputera, ale 
i wyjście z pracy umysłem, „mentalne zaparkowanie”, pogo-
dzenie się z tym, że niedokończone rzeczy trzeba zostawić 
na jutro. Jeśli należymy do osób, które mają z tym problem, 
warto ostatni kwadrans poświecić na to, by „wysypać je” 
głowy, choćby na kartkę, na której zrobimy sobie listę rzeczy 
do zrobienia nazajutrz. 

JEŚLI TRZEBA, SZUKAJ POMOCY
Jeśli nie radzisz sobie z pracą z domu, nie możesz się skoncen-
trować, czujesz, że wszystko wymyka ci się z rąk, skontaktuj się 
(choćby telefonicznie, w ramach bezpłatnego programu) z kimś, 
kto może ci pomóc, na przykład z psychologiem lub coachem. 
Wielu pracodawców i instytucji udostępnia możliwość 
skorzystania z takiej pomocy, m.in. Akademia Leona Koźmiń-
skiego zapewnia podczas pandemii pomoc psychologiczną 
studentom i pracownikom, a dr Lidia D. Czarkowska wolon-
tariacko dyżuruje przez kilka godzin w tygodniu w ramach 
akcji Dawka Wsparcia. •

Z badania „Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowni-
ków” przeprowadzonego przez Remote-How i Kantar TNS, 
wynika że : 

• Polacy – ci, którzy mogą – chętnie pracują zdalnie 
i ta możliwość ich uszczęśliwia. W większym stopniu niż 
pracujący stacjonarnie są zadowoleni z pracy. Co ciekawe, 
zadowolenie pracowników wzrasta, nawet jeśli nie pracują 
zdalnie, a jedynie mają taką możliwość. 

• Aż 95 proc. osób, które pracowały zdalnie (w zwykłych 
okolicznościach, a nie z przymusu podczas pandemii), 
ocenia to doświadczenie pozytywnie lub bardzo pozytyw-
nie.  

• 52 proc. badanych osób chciałoby pracować zdalnie 
przez większość czasu, 33 proc. – do 10 dni w miesiącu. 

O MINUSACH PRACY ZDALNEJ POWIEDZIELIŚMY JUŻ 
SPORO. A JAKIE SĄ PLUSY?

• Możliwość dostosowania pracy do swoich potrzeb, gdy np. chorujemy 
przewlekle;

• większa swoboda, czasem także możliwość decydowania o porze 
wykonywania obowiązków;

• mniejszy stres i większe poczucie kontroli nad tym, co robimy;

• możliwość wykonywania obowiązków w dowolnym miejscu (np. 
w ogródku, na działce, w kawiarni czy biurze coworkingowym) – oczy-
wiście mowa o normalnej sytuacji, a nie takiej, gdy do pracy zdalnej 
zmusza nas pandemia;

• oszczędność czasu i pieniędzy: nie wydajemy na dojazdy, jedzenie 
poza domem, stroje „do biura”, nie tracimy czasu na dojazdy.
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Tekst: Iza Farenholc

Gdy zaczynamy się ruszać, dochodzi do obniże-
nia poziomu kortyzolu (hormonu uwalniane-
go przez nadnercza w reakcji na strach lub stres). 
Aktywność fizyczna może spowodować zmiany 

naszego sposobu myślenia. Nic dziwnego, że wielu pisarzy, 
zanim usiądzie do biurka, rusza przed siebie. Ernest Hemingway 
boksował, ale tym, którzy marzyli o pisaniu, zalecał jakikolwiek 
wysiłek fizyczny. Biega Joyce Carol Oates, która twierdzi, że 
bieganie jest dla niej zamiennikiem pisania, biega Don DeLillo, 
który „otrząsa się z jednego świata i wchodzi do drugiego”, 
biega Remigiusz Mróz, Joanna Bator i oczywiście Haruki Mura-
kami, który o tym uzależniającym nawyku napisał książkę. 

Dziesięć lat temu, po wyjątkowo traumatycznym rozstaniu, 
założyłam sportowe buty i wyszłam z domu. Przy Beautiful 
day U2 pokonywałam kilometr za kilometrem. I tak biegałam 
każdego dnia, czekając na metę, której nigdy nie zobaczyłam. 
Minęło 10 lat – nadal biegam, wtedy nie obyło się bez terapii, 
ale wiem, że wtedy, z tym pierwszym kilometrem, zaczął się 
proces ozdrowieńczy, który pomógł pokonać ból i stratę. 
Dzisiaj, w trudnych czasach, bieganie pozwala mi przede 
wszystkim pozbyć się lęku, a każdym kolejnym kilometrem 
udowadniam sobie, że jestem w stanie przetrwać najgorsze. 
Właśnie ukazała się książka dziennikarki Belli Mackie Przed 
siebie, w której autorka opowiada, jak bieganie pomogło jej 
w walce z depresją i zaburzeniami lękowymi, które ze szcze-
gólną siłą dopadły ją po burzliwym rozwodzie. Krok po kroku, 
kilometr po kilometrze „zabiegała cierpienie”. Bieganie 
odmieniło i uratowało jej życie.

„Przez pierwszy miesiąc po tym, jak mój mąż ostatecznie 
zamknął za sobą drzwi, wylałam morze łez, wypiłam każde 
wino, które znalazłam na podorędziu, wypaliłam wystarczają-
co dużo papierosów, by postarzeć się o dekadę, i biegałam 
dalej, niż myślałam, że kiedykolwiek będę w stanie. Biegałam 
w rzęsistym deszczu, po ciemku, biegałam, kiedy byłam pijana, 
zmęczona zapłakana czy wściekła. Czasami wszystko naraz. 
Kupiłam buty do biegania, ściągnęłam aplikację monitorującą 
wyniki biegowe. Po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że 
mam nad czymś kontrolę, nawet jeśli był to niewielki wycinek 
mojego życia. Nie musiałam polegać na nikim innym, żeby 
pójść pobiegać, a robiąc to, nie czułam się jak wrak człowieka. 
Jeszcze o tym nie wiedziałam, ale skutecznie wypracowałam 
sobie nawyk. Uzależniłam się”. Bella Mackie, Przed siebie. 

Bieganie może pomóc zapanować nad wagą, zwiększyć wydol-
ność układu krążenia, ograniczyć ryzyko wystąpienia cukrzycy 
– „nasze ciało nagradza nas za ruszanie się, czyni wytrzymal-
szymi, silniejszymi, nasze kości są od tego mocniejsze, ruch 
wyzwala serotoninę. Epinefrynę i dopaminę. Czyni nas 
inteligentniejszymi” – pisze autorka. I ja, mówi, biegam, żeby 
porządnie się obudzić, żeby powstrzymać gonitwę myśli, żeby 
zapobiec lękom i depresji w przyszłości i żeby dać mózgo-
wi szansę się wyłączyć. Bieganie to ucieczka od smutku, od 
lęku, od własnego umysłu. 

ZABIEGAĆ KRYZYS
W czasach pandemii ze swoimi problemami musimy sobie 
radzić sami, dlatego jednym z pierwszych kroków przy obni-
żonym nastroju powinny być ćwiczenia fizyczne. Po co ruszać 
się z kanapy, łatwiej zagłuszyć przesyconą niepokojem rzeczy-
wistość serialem na Netflixie. Obecnie dominuje siedzący tryb 
życia i większość czasu spędzamy wewnątrz własnej głowy – 
często to pęknięcie w naszym idealnym życiu uświadamia nam, 
że potrzebujemy czegoś więcej. Wystarczy krótka przebieżka, 
żeby poczuć działanie endorfin i z zupełnie innej strony 
spojrzeć na otaczający świat. Bieganie jest demokratyczne, 
nie wymaga karnetu na siłownię, drogiego ekwipunku czy 
tygodni przygotowywania się. Każdy może biegać, o ile oczy-
wiście nie ma problemów ze zdrowiem. Wystarczą dobre buty, 
dresy i rozgrzewka. Badanie przeprowadzone przez naukow-
ców z Uniwersytetu Manchesterskiego w 2016 roku wykazało, 
że wykonywanie ćwiczeń fizycznych zmniejsza o 27% objawy 
wśród pacjentów z psychozą.

Te badania nie oznaczają, że można zrezygnować 
z terapii czy przestać brać leki antydepresyjne, ale 

dają nadzieję, że można sobie pomóc. 

Kolejne badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczo-
nych na weteranach wojennych, u których stwierdzono zespół 
stresu pourazowego, udowadniają, że ćwiczenia fizyczne 
prowadzą do złagodzenia stanów lękowych oraz obja-
wów somatycznych. 

BIEGAM WIĘC JESTEM
Kiedy robimy coś, co pomaga wytchnąć od cierpienia, 
trudno się od tego nie uzależnić. Alkohol, narkotyki uzależ-
niają szybko i podobnie dzieje się w przypadku ćwiczeń fizycz- 
nych – u biegaczy odsetek uzależnionych może wynosić nawet 
25%. Ale to zdrowe uzależnienie, a godzina biegania może nam 
wydłużyć życie o siedem godzin – nawet jeśli pielęgnujemy złe 
nawyki, takie jak palenie i picie. Dlaczego tak wielu jest biega-
czy wśród pisarzy? Bieganie pomaga im skupić się na poje-
dynczej myśli, wejść w inny stan umysłu, szukać w nim nowych 
światów. Haruki Murakami zaczął biegać, żeby zachować 
dobrą kondycję. Biega sześć razy w tygodniu po dziesięć kilo-
metrów i zaliczył już dziesiątki maratonów na całym świecie.

„Myśli, które przychodzą mi do głowy, kiedy biegnę, są jak 
chmury na niebie. Chmury o najrozmaitszych kształtach. Przy-
chodzą i odchodzą, a niebo zawsze zostaje takie samo. Chmu-
ry są tylko gośćmi na niebie, przepływają przez nie i znikają 
na zawsze, zostawiając za sobą niebo. Niebo jednocześnie 
istnieje i nie istnieje. Jest namacalne i nie jest. A my akcep-
tujemy ten wielki ogrom i chłoniemy go”. Haruki Murakami, 
O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu. •

O czym piszę, 
kiedy piszę o bieganiu
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Tekst i zdjęcia: Diana Pieniążek

POTRZEBNE MATERIAŁY (zdjęcie 1)
•  Tkanina bawełniana home decor, możemy też użyć zwykłej 

bawełny, ale warto ją wtedy podkleić fizeliną. Jeśli obawiamy 
się deszczu, możemy wykorzystać tkaninę wodoodporną. 

• Sznurek bawełniany o grubości 5 mm.

• Maszyna do szycia (oczywiście można też szyć ręcznie).

• Nici, nożyczki, agrafka do przewleczenia sznurka. 1

2

5

Worko-plecak
3

1.  Z tkaniny wycinamy dwa prostokąty o wymiarach 
40 x 30 cm oraz 8 x 9 cm. 

2.  Na górze rysujemy linie 9 cm od brzegu, naci-
namy tkaninę w tym miejscu na 1 cm. (zdjęcie 2) 
Składamy do środka i przyszywamy.

7

Jest piękne słoneczne lato, a my coraz chętniej wybieramy się na spacery czy przejażdżki rowerem. 
Warto w takich sytuacjach pamiętać, by się dobrze nawodnić i mieć ze sobą butelkę wody, a może 
jeszcze przegryzkę lub książkę, którą poczytamy w cieniu drzewa. Zdecydowanie przyda nam się 
coś, w co to wszystko będziemy mogli zapakować. Polecam własnoręcznie uszyty worko-plecak. 

Będzie bardzo wygodny, lekki i przewiewny, idealny na wędrówki czy rower, a zmieścimy do niego 
wszystko, co będziemy potrzebować. 
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2

5 6

3 4

7 8

CIESZMY SIĘ PIĘKNYM PLECAKIEM, KTÓRY AUTOMATYCZNIE 
SIĘ ZAMYKA, GDY ZAKŁADAMY GO NA PLECY.

3.  Zaprasowujemy tkaninę 1 cm od brzegu, 
a następnie, składając do narysowanej wcześniej 
linii, (zdjęcie 3) przeszywamy tak, by powstał 
tunel.

4.  Teraz mniejsze prostokąty składamy na pół 
wzdłuż dłuższego boku i zawijamy do środ-
ka, jak pokazano na zdjęciu, a następnie 
przeszywamy (zdjęcie 4). Tak powstaną 
szlufki. 

5.   Szlufki składamy na pół i przyszywany do boków  
naszego plecaka, 3 cm od dołu po obu stronach. 

6.  Składamy tkaninę prawą stroną do prawej i zszywany 
z 3 stron. Dodatkowo zabezpieczamy ściegiem zygza-
kowym brzegi, żeby się nie siepały. 

 Wywracamy plecak na prawą stronę i wciągamy sznurek (potrzebujemy 2 sznurki o długości 130cm każdy), zaczynamy od 
szlufki na dole (zdjęcie 7), przechodząc w pierwszy tunel, a następnie przez drugi tunel (zdjęcie 8), wracamy do naszej szlufki, 
gdzie na końcu związujemy sznurek (zdjęcie 9). To samo robimy ze sznurkiem po drugiej stronie. 

87

DOBRE RADY

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (20) / 2020



DROBNE RADOŚCI

Tekst i zdjęcia: Renata Greń

UNIWERSALNA MASECZKA ZŁUSZCZAJĄCA Z DWÓCH 
SKŁADNIKÓW: 
Przygotuj: 
 • 6 łyżek brązowego cukru, 
 • 3 łyżki oliwy z oliwek. 

Oba składniki wymieszaj ze sobą. W pierwszej kolejności nałóż 
na twarz i dekolt. Okrężnymi ruchami wcieraj w skórę twarzy, 
pozostaw na skórze. Pozostałą papką masuj całe ciało, pamię-
tając, aby masować od stóp w kierunku głowy. Po 5 minutach 
masażu zmyj preparat.

W NASZYCH RYTUAŁACH PIELĘGNACYJNYCH NIE 
POWINNO ZABRAKNĄĆ SIEMIENIA LNIANEGO. 
 JEGO WŁAŚCIWOŚCI:
 • nawilża, napina i rozjaśnia skórę,
 • działa przeciwstarzeniowo,
 • wycisza stany zapalne,
 • reguluje wytwarzanie sebum.

TRZYSKŁADNIKOWA MASECZKA Z SIEMIE-
NIEM LNIANYM: 
Przygotuj: 
 • 4 łyżki zmielonego siemienia lnianego, 
 • pół szklanki ciepłej wody, 
 • 1-2 łyżki soku z cytryny (ilość soku z cytryny zależy od 

wrażliwości skóry).

Siemię lniane wymieszaj z wodą, aby napęczniało, gdy będzie 
przypominać kisiel i wystygnie, dodaj sok z cytryny, wymieszaj 
i nałóż na twarz, dekolt i dłonie. Zmyj maskę po 20 minutach.
Ja zrobiłam dwie porcje maseczki z siemieniem lnianym. Jed-
ną zużyłam sama, a drugą przełożyłam do pojemnika i poda-
rowałam mojej sąsiadce. Uśmiechnęła się. 
 
Odpoczynek, odcięcie się od trosk 
i kłopotów, regeneracja. Tego 
potrzebujemy!!! Jeszcze tylko 
zapalone świece, cicha, 
relaksująca muzyka, świeże 
ręczniki i nasze domowe SPA 
sprawi, że znów będziemy 
gotowe stanąć do walki 
z całym światem. Tego wam 
życzę z całego serca. Bo to są 
drobne radości życia.

OTO KILKA POMYSŁÓW, KTÓRE DLA WAS PRZYGOTO-
WAŁAM I PRZETESTOWAŁAM.
Peeling kawowy ma niezwykłe właściwości: nawilża, wygładza 
i ujędrnia. Pomaga w walce ze zmęczoną skórą i cellulitem. 
Ma wiele zalet: możemy w prosty sposób przygotować go 
w domu z produktów, które znajdą się w każdej kuchni, jest 
ekologiczny, a dodatkowo nie nadwyręży naszego portfela. 
Sprawdza się w pielęgnacji ust, twarzy i ciała.

Właściwości peelingu kawowego: 
 • ujędrnia, napina i wygładza skórę, 
 • odżywia i natłuszcza, 
 • poprawia koloryt skóry,
 • opóźnia proces starzenia i odmładza,
 • stymuluje krążenie krwi, 
 •  zmniejsza obrzęki – pobudza do usuwania nadmiaru wody,
 •  zwiększa dotlenienie komórek i ułatwia usuwanie toksyn,
 •  mobilizuje metabolizm do szybszego spalania tłuszczów.

PELLING DO TWARZY: 
 Przygotuj:
 • 2 łyżki fusów z zaparzonej kawy, 
 • 1 łyżeczkę miodu, 
 •  1 łyżkę oleju o właściwościach odpowiednich do rodzaju 

twojej skóry. 
 • olej kokosowy do skóry suchej i odwodnionej,
 • olej arganowy aby zapobiegać zmarszczkom,
 • olej lniany do cery tłustej i trądzikowej.

Wymienione składniki wymieszaj i nakładaj na usta, twarz, szy-
ję i dekolt. Delikatnie masuj ok. minuty. Zmywaj ciepłą wodą 
i aplikuj krem.
Jeśli masz problem z zaskórnikami, możesz użyć kilku kropli 
olejku pichtowego (dostępny w aptekach i sklepach zielar-
skich), który ma właściwości bakteriobójcze.

PEELING DO CIAŁA: 
Przygotuj: 
 • filiżankę drobno zmielonej kawy lub fusów, 
 • olej kokosowy lub oliwkę dla dzieci, 
 • żel do kąpieli, 
 •  opcjonalnie 1 łyżeczkę cynamonu (ponieważ 
ma właściwości pobudzające krążenie i roz-
grzewające osoby ze skłonnością do pęka-
nia naczynek powinny z niego zrezygnować).

Wymieszaj składniki tak, aby uzyskać kon-
systencję piasku. Masuj ciało od dołu do góry, 
wykonując ruchy okrężne.

Dbaj o siebie  
nie tylko latem

Ostatnie miesiące pokazały nam, że jesteśmy kobietami silnymi, pomysłowymi i samowystar-
czalnymi. Potrafimy radzić sobie w każdej trudnej sytuacji i tak, jak robiły to nasze mamy  
i babcie, znajdujemy czas i energię, aby zadbać o urodę. Wiemy doskonale, że gdy nie możemy  

wyjść do kosmetyczki, musimy zadbać o pielęgnację skóry w domu. Nasza kreatywność podpowiada nam, 
 że w szafkach i kredensach przechowujemy prawdziwe skarby. Z tych skarbów możemy wyprodukować 
preparaty które nie tylko poprawią kondycję naszej skóry, ale też pozytywnie wpłyną na samopoczucie.
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Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Spotkania online nie należą do naturalnych ludzkich 
zachowań. Z powodu wybuchu pandemii i ogra-
niczenia kontaktów osobistych spora część z nas, 
aby móc nadal wykonywać obowiązki zawodowe, 

została do takiego sposobu komunikacji zmuszona. To, 
co początkowo wydawało nam się nowe i nienaturalne, powo-
li wchodzi do standardu naszych zachowań, i nowa umiejętność, 
którą teraz posiedliśmy, przyda nam się na przyszłość. Jednak 
koniecznie musimy pamiętać o kilku żelaznych zasadach.

Przed wirtualnym spotkaniem, w pierwszej kolejności, zadbaj-
my o odpowiednie połączenie internetowe. Jeśli będziemy 
prowadzili rozmowę z własnego domu, to kwestię stabilne-
go połączenia mamy zazwyczaj zapewnioną, ale jeśli znajdu-
jemy się poza nim - w kawiarni, na ulicy, w parku - sprawdźmy, 
czy jakość połączenia jest wystarczająca. Jeśli nie jest, lepiej 
odwołać spotkanie online nawet w ostatniej chwili. Będzie 
to lepsze niż próby wyłapania przez odbiorców naszych znie-
kształconych słów podczas słabej transmisji.

Kiedy już wiemy, że Internet działa, upewnijmy się, że 
mamy zainstalowany odpowiedni program oraz że umiemy 
go włączyć i obsłużyć. Sprawdźmy też, czy mamy sprawny 
mikrofon i słuchawki. Koniecznie zróbmy to przed spotkaniem 
online, dzięki temu oszczędzimy swoim rozmówcom patrze-
nia na naszą walkę z ustawieniami.

Drugim ważnym urządzeniem niezbędnym do spotkania onli-
ne jest kamera. Odsłońmy ją, jeśli do tej pory zasłanialiśmy 
ją w naszym urządzeniu, i włączmy. Jest kamera – czyli nas 
widać. Na spotkanie online zadbajmy o nasz wygląd – przecież 
na wizytę do lekarza czy spotkanie biznesowe nie przychodzimy 
nieuczesani, w dresie albo powyciąganym domowym T-shircie. 
Taka telekonferencja tym tylko różni się od spotkania osobiste-
go, że wszyscy jej uczestnicy znajdują się w różnych miejscach, 
ale widzą się i słyszą, więc podczas jej trwania obowiązują 
te same zasady zachowania, jakby znajdowali się w jednym 
pomieszczeniu. 

Jeszcze przed połączeniem przemyślmy, co mamy za plecami. 
Jednolite tło nie rozprasza rozmówców i będą mogli się skupić 

na tym, co mówimy. Może to być ściana, półka z książkami, 
drzewa, kwiaty, pamiętajmy jednak, aby w drugim tle nie 
było naszego mieszkania albo dzieci bawiących się klockami.

Wyłączmy wszelkie dźwięki w telefonie. Przecież także przycho-
dząc na spotkanie osobiste, wyciszamy telefon. Ta sama zasa-
da obowiązuje podczas spotkania online.

Połączmy się punktualnie! To jest bardzo ważne. W Internecie 
kwadrans akademicki nie obowiązuje. Spóźnienie na tradycyj-
nej spotkanie w kawiarni nie jest mile widziane, ale zazwyczaj 
łatwo je wyjaśnić: korkami, opóźnionym pociągiem, brakiem 
miejsc na parkingu czy czymkolwiek innym, co mogło nas 
opóźnić o kilka minut. Ale czym wytłumaczymy spóźnienie 
na spotkanie online? 

Zatem połączenie. Widać nas i słychać. Siedząc przed kamerką, 
pamiętajmy, aby nie jeść i nie pić w trakcie rozmowy, nie palić 
papierosów... chyba że umówiliśmy się na prywatne spotkanie 
i kawę. Patrzmy na rozmówców, nie kręćmy się ani co chwila nie 
dotykajmy twarzy... To bardzo utrudnia odbiorcom skupienie 
się na rozmowie z nami. 

W dobrym tonie jest wyłączanie mikrofonu, kiedy nie mówimy. 
W ten sposób nie przekazujemy echa rozmowy do poko-
ju spotkaniowego ani nie narażamy wszystkich na słuchanie 
dźwięków dochodzących z wnętrza domu lub zza okna – szcze-
kania psów, jadącej karetki bądź remontu w mieszkaniu sąsia- 
da. Pamiętajmy, że podczas spotkania w prawdziwej kawiar-
ni wszyscy rozmówcy słyszą te same hałasy w tym samym 
czasie, tymczasem podczas rozmowy online już nie. Zadbajmy 
także, żeby nic nas nie rozpraszało. Zamknijmy drzwi do pokoju, 
uprzedźmy rodzinę, że jesteśmy zajęci, żeby nikt nam nagle nie 
wszedł i nie przeszkodził w spotkaniu. Wyprośmy także z poko-
ju nasze zwierzęta – koty bardzo lubią sprawdzać, co robimy 
i na przykład przeparadować przed kamerką.

Kończąc rozmowę, pożegnajmy się – jak po tradycyjnym, 
osobistym spotkaniu i zakończmy połączenie; następnie wylo-
gujmy się z aplikacji i wyłączmy ją. •

Obowiązkowe zasady W świecie wirtualnych spotkań

DOBRE RADY
MANIERY
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Tekst i zdjęcia: Diana Pieniążek

Jak uszyć

POTRZEBNE MATERIAŁY (zdjęcie 2)
•  Bawełna na przód i podszewkę maseczki (może być ta sama); u mnie 

jednolita będzie podszewką, a tkaninę w kwiaty wykorzystam na przód.

• Gumosznurek o grubości 2 mm i długości 60 cm.

• Nożyczki.

• Maszyna do szycia.

• Szpilki.

• Wykrój (rys. 1).

Maseczki stały się częścią naszego codziennego stroju, teraz mają nam pomóc ochronić się przed 
wirusem, jednak już jakiś czas temu wiele osób zdecydowało się nosić zimą maseczki antysmo-

gowe. Maseczki to dobry sposób na to, aby nasze zarazki nie rozprzestrzeniały się kiedy jesteśmy 
chorzy, mogą też nam pomagać w filtracji powietrza. Dziś pokażę Wam, jak uszyć prostą maseczkę 
z kieszonką. Osłania ona ładnie nos i buzię, a dzięki kieszonce możecie w nią włożyć taki filtr, jaki 

tylko chcecie. Mnogość tkanin sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Maseczki

1

2

3 4 1.  Składamy tkaninę na połowę, prawą 
stroną do prawej i odrysowujemy 
na niej wykrój. W przypadku podszew-
ki, najpierw zachylamy część wykro-
ju wzdłuż linii przerywanych i tak 
samo, jak w przypadku tkaniny głów-
nej, odrysowujemy (zdjęcie 3).

2.  Przeszywamy wypukłe części wykro-
ju i w podszewce, i w tkaninie głów-
nej, a następnie wycinamy wzdłuż 
narysowanych linii. Jedynie w miej-
scu przeszytym obcinamy 5 mm od 
brzegu (zdjęcie 4).
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3.  Brzegi podszewki zachylamy dwa razy do spodu (zdjęcie 5), a następnie przeszywamy 
(zdjęcie 6).

4.  Spinamy część główną z podszewką, prawą stroną do prawej. Pamiętajmy, że ważna jest 
linia środkowego szycia, to do niej dopasowujemy obie części (zdjęcie 7), następnie 
zszywamy górę i dół (zdjęcie 8).

5.  Przewracamy maseczkę na prawą 
stronę i stębnujemy, czyli przeszywa-
my przy brzegu na górze i dole naszą 
maseczkę, dzięki czemu będzie się 
lepiej układać (zdjęcie 9).

6.  Brzegi maseczki zachylamy dwa razy, 
tworząc tunel (zdjęcie 10), a następ-
nie przeszywamy (zdjęcie 11) – widzi-
cie na nim też kieszonkę na filtr. 

7.  W tunele wkładamy gumosznurek 
po 30 cm do każdego tunelu, zawią-
zujemy supełek, który następnie 
ukrywamy w tunelu (zdjęcie 12).

8.  Gotowe! Możemy cieszyć się piękną 
własnoręcznie wykonaną maseczką. 
Jeśli ktoś z Was posiada filtr, np. 
z włókniny medycznej lub flizeliny, 
może go wszyć do środka, tworząc 
dodatkową warstwę między tkaniną 
główną a podszewką.
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SPORT

Lato to cudowna pora roku, kiedy możemy się 
lekko ubrać i tym samym odsłonić więcej ciała. 
Skóra po zimie jest spragniona słońca, które 
ma pozytywny wpływ na cały organizm. Dzię-

ki niemu uaktywnia się w ciele produkcja witaminy D, 
niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. 
Wystarczy tylko 20 minut dziennie między godziną jede-
nastą a czternastą wystawić się na słońce, aby skorzystać 
z jego dobrodziejstw. W tym właśnie czasie kąt padania promie-
ni słonecznych jest najkorzystniejszy dla organizmu człowieka.

Odkrytym ostatnio bardzo popularnym ćwiczeniem jest 
PLANK, który nie tylko pięknie kształtuje sylwetkę, ale 
przede wszystkim wzmacnia gorset mięśniowy otaczający 
kręgosłup zarówno z tyłu, jak i z przodu. I słusznie! Popularnie 
zwana deska jest treningiem głębokich mięśni o charakte-
rze izometrycznym. Oznacza to, że mięsnie zaangażowane 
w ćwiczeniu, pracując, pozostają w napięciu, nie zmieniając 
swojej długości. Czas wykonywania ćwiczenia uzależniony jest 
od jego rodzaju oraz stopnia zaawansowania, generalnie 
wynosi od 30 do 120 sekund.

Plank należy do grupy ćwiczeń typu core, gdzie większą część 
pracy wykonują mięśnie głębokie, które otaczają kręgosłup 
na całej jego długości, zwiększają jego stabilizację, absorbując 
dużo sił oddziałujących na niego i chronią go. 

Aktywacja mięśni core jest wynikiem pracy mięśni wokół tali, 
zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej. Należą do nich: mięśnie 
biodrowo-lędźwiowe, mięśnie dna miednicy, wszystkie 
mięśnie brzucha oraz prostowniki pleców, nazywane inaczej 
mięśniami rdzenia, ponieważ stanowią solidną podstawę i bazę 
dla kontroli wszystkich ruchów człowieka. 

Stosowne mięśnie zostaną wymienione w opisie wykona-
nia każdego ćwiczenia.

Podczas wykonywania planka oddychanie jest nieco utrudnione, 
ponieważ w napięciu pozostaje jednocześnie duża grupa mięśni. 
Należy więc oddychać równomiernie i nie zatrzymywać 
powietrza.

Systematyczne wzmacnianie mięśni głębokich, 
zwanych też posturalnymi, może zapobiec wielu 

urazom, a także wspomóc rehabilitację. 

Plank(uj) latem

Sukcesywnie zwiększaj czas wykonywania ćwiczeń od 30 sekund do 2 minut.

Ćwiczenie

Ćwiczenie

1

2

Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Witold Jarosław Szulecki

PLANK KLASYCZNY – z pozycji leżącej wesprzyj się na rękach, ustaw dłonie 
prostopadle pod barkami, tułów prosty, miednicę podciągnij w stronę brzucha, 
nogi oprzyj na palcach, tak aby były pod piętami. Napnij wszystkie mięśnie. Pracu-
jące mięśnie: prosty brzucha, skośny brzucha wewnętrzny i zewnętrzny, 
przepona, prostownik grzbietu, czworoboczny, mięśnie dna miednicy.

PLANK NA PRZEDRAMIONACH (wersja dla zaawansowanych) – wykonaj 
jak ćwiczenie 1. Dodatkowo pracujące mięśnie: naramienny (cały).
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Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

4

7

5

8

6

9

Ćwiczenie 3
PLANK NA PRZEDRAMIONACH Z NOGĄ W GÓRZE – pozycja wyjściowa jak 
w ćwiczeniu 1. Unieś jedną nogę do góry, nie wyginaj kręgosłupa, napnij mocno pośladek 
nogi wyprostowanej, wytrzymaj 30 sek., zmień nogę. Dodatkowo pracujące mięśnie: 
pośladkowy, trójgłowy łydki. Wersja łatwiejsza na wyprostowanych rękach.

PLANK KLASYCZNY ZE SKRĘTEM NOGI DO ŚRODKA – unieś i zegnij  
raz jedną, raz drugą nogę w kolanie, kierując kolano jak najbliżej przeciwne-
go barku. Trzymaj prostą pozycję, nie bujaj się. Dodatkowo pracujące mięśnie: 
zewnętrzny i wewnętrzny brzucha, trójgłowy łydki, czwórgłowy uda.

PLANK NA PRZEDRAMIONACH ZE SKRĘTEM TUŁOWIA – z pozycji  
planku wykonaj skręty raz w jedną, raz w drugą stronę, sięgając biodrem 
do podłoża (nie dotykaj). Dodatkowo pracujące mięśnie: mięśnie: 
zewnętrzny i wewnętrzny brzucha, trójgłowy łydki czwórgłowy uda.

PLANK, WZNOS NA PRZEDRAMIONACH – z pozycji plan-
ku na przedramionach oprzyj jedną dłoń na podłożu, wyprostuj, 
zrób to samo drugą ręką (jesteś w planku klasycznym), powróć 
uginając pierwszą rękę, potem drugą. Zaczynaj raz jedną, 
raz drugą ręką. Dodatkowo pracujące mięśnie: zewnętrzny 
i wewnętrzny brzucha, czwórgłowy uda.

PLANK BOKIEM NA PRZEDRAMIENIU – połóż się na boku, unieś tułów na przedra-
mieniu tak, aby bark był nad łokciem, unieś drugą rękę wyprostowaną do góry, napnij 
wszystkie mięśnie. Wytrzymaj, zmień stronę. Dodatkowo pracujące mięśnie: naramien-
ny, pośladkowy, dwugłowy, czwórgłowy uda, przywodziciel, trójgłowy łydki, skośny 
zewnętrzny i wewnętrzny brzucha (wersja dla początkujących na wyprostowanej ręce).

PLANK BOKIEM Z NOGĄ PROSTĄ W GÓRZE – unieś jedną nogę wyprostowaną w górę 
na linii bioder, nie skręcaj tułowia, unieś prostą rękę do góry. Wytrzymaj zmień stronę. Dodat-
kowo pracujące mięśnie jak w ćwiczeniu 7 (wersja dla początkujących na wyprostowanej ręce).

PLANK BOKIEM Z UGIĘTĄ NOGĄ WEWNĘTRZNĄ – ugnij w kolanie nogę wewnętrzną, kieru-
jąc ją w stronę tego samego barku, napnij mięśnie, wytrzymaj, zmień stronę. Dodatkowo pracują-
ce mięśnie: naramienny, pośladkowy, dwugłowy, czwórgłowy uda, przywodziciel, trójgłowy łydki, 
skośny zewnętrzny i wewnętrzny brzucha (wersja dla początkujących na wyprostowanej ręce).

SPORT
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Iwonna Widzyńska-Gołacka: Pani doktor, z jakimi proble-
mami ze skórą przychodzą do kliniki w lecie i po nim młode 
kobiety i oczywiście młodzi panowie?

Urszula Brumer: Skóra jest drugim co do wielkości narzą-
dem naszego organizmu i powinniśmy dbać o nią w sposób 
szczególny. U pacjentów – zgłaszających się po pomoc wystę-
pują najczęściej zmiany o charakterze trądzikowym – dotyczy 
to obu płci. Choć, uczciwie mówiąc, przychodzą z tym nie tak 
od razu w końcu lata, tylko w okolicach przesilenia jesienno-
-zimowego, ponieważ przebywanie na słońcu łagodzi objawy 
trądziku i poprawia wygląd skóry.

Leczenie trądziku nie jest sprawą prostą. Pacjenci oczekują 
cudu, chcą pozbyć się problemu raz na zawsze. Niestety, 
nie jest to możliwe. Taka obietnica składana pacjentowi jest 
nieuczciwa. To prawda, że dermatologia oferuje teraz lecze-
nie preparatami izotretinoiny, które pozwalają pozbyć się 
zmian trądzikowych, ale... nie jest to niestety zmiana trwała. 
U wielu pacjentów problem po kilku latach wraca. 

Preparaty, o których wspomniałam, bardzo wysuszają skórę, 
a wiemy, że to płaszcz wodno-lipidowy skóry chroni nas 
przed wnikaniem różnych drobnoustrojów, przed urazami  
mechanicznymi i chemicznymi i jest odpowiedzialny 

za profilaktykę przeciwstarzeniową. Zniszczenie go to uszko-
dzenie skóry. Drugą niekorzystną cechą / konsekwencją tera-
pii tymi preparatami jest ich uszkadzający wpływ na wątrobę. 
Izotretinoina należy nielicznych preparatów, które podczas 
stosowania wymagają monitorowania parametrów czynno-
ściowych wątroby. Kiedyś przeczytałam, że wątroba jest jak 
matka, ponieważ ma się tylko jedną i pełni tyle ważnych funkcji, 
więc należy ją specjalnie chronić. Sądzę, że warto przed taką 
terapią rozważyć wszystkie korzyści i straty. 

Myślę, że w przypadku trądziku ważne jest uświadomienie 
sobie, że nie jest to choroba / przypadłość, której możemy 
pozbyć się ot, tak natychmiast. Często mija sam, po przej-
ściu z wieku dojrzewania w wiek dorosły, czasami, niestety, nie 
chce się z nami rozstać również później. Wiemy już, że nasilenie 
zmian związane jest z dietą, stresem, brakiem aktywności fizycz-
nej, brakiem słońca i przebywaniem przez długie godziny 
w pomieszczeniach słabo wentylowanych, ale za to klimatyzo-
wanych. Na pewno osoby z problemami trądzikowymi muszą 
dbać o skórę w sposób bardziej świadomy. Dotyczy to również 
wody używanej do mycia twarzy. Woda z kranów warszawskich 
niestety te zmiany nasila. W drogeriach i aptekach dostęp-
na jest cała gama kosmetyków do tego typu cery.

Wywiad z Urszulą Brumer

Rozmawia:  Iwonna Widzyńska-Gołacka

O najczęstszych problemach ze skórą w czasie lata, o tym, jak się ich wystrzegać i jak się 
ratować, gdy mamy z nią kłopoty, rozmawiamy z lekarką medycyny estetycznej 

dr Urszulą Brumer, właścicielką warszawskiej kliniki  – Medycyna Młodości.

specjalnym 
nadzorem
Skóra pod 
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Ponieważ leczenie farmakologiczne jest problematyczne, 
a do niedawna jeszcze kończyło się dużym bliznowaceniem 
skóry, warto rozważyć inne, nie tak agresywne terapie.

W gabinetach dostępne są specjalne formuły peelingów przy-
noszących bardzo dobre i długotrwałe efekty. Sprawdzają się 
one również w przypadku zaawansowanych i problematycznych 
zmian. Naświetlania lampami UV lub LED działają wspomaga-
jąco, tym bardziej, że w naszym kraju brakuje dni słonecznych 
(choć w tym roku jest znacznie lepiej). Warto również mieć 
w domu doskonale radzące sobie z tą przypadłością kosme-
tyki z ozonem do miejscowego stosowania. Niestety – zamiast 
się naświetlać, produkować witaminę D i stymulować układ 
odpornościowy, od słonecznej wiosny trzeba było chodzić 
w maskach.

W gabinetach kosmetycznych nadal praktykowane jest oczysz-
czanie twarzy w sposób mechaniczny. Byłabym ostrożna, 
bo czasami to aktywuje zmiany, a ich nie wycisza. Różnie też 
bywa ze sterylnością w takich gabinetach. Wiem to z własne-
go doświadczenia.

Drugim z najczęstszych problemów skórnych, z którym zgła-
szają się pacjenci i pacjentki, są przebarwienia. W tym przy-
padku słońce je uaktywnia, tak że stają się bardziej widoczne, 
a czasami wręcz inicjuje ich powstawanie. Istnieją dwa rodzaje 
przebarwień: pozapalne i przebarwienia zwane melasmą.

Przebarwienia pozapalne powstają na skutek działania czyn-
ników zewnętrznych, takich jak substancje chemiczne, urazy 
mechaniczne czy właśnie promienie słoneczne. Osoby 
lubiące opalać się, po 40 roku życia mają skórę pokrytą 
właśnie takimi przebarwieniami. Zlokalizowane są one najczę-
ściej na rękach, dekolcie i na twarzy. Są stosunkowo łatwe 
do leczenia, choć wymaga to kilku zabiegów i systematycznej 
ochrony przeciwsłonecznej. W leczeniu tych przebarwień 
bardzo dobrze sprawdzają się lasery IPL i peelingi, oraz mezo-
terapia preparatami witaminy C lub specjalnie przeznaczony-
mi do tego koktajlami.

Przebarwienia typu melasma są najczęściej związane 
z gospodarką hormonalną lub zażywaniem określonych leków. 
Pojawiają się w czasie ciąży, w czasie terapii hormonalnej lub 
innej. Bardzo często wystawienie się w tym czasie na słońce 
inicjuje pojawienie się przebarwień. Przebarwienia typu mela-
sma są trudne do leczenia. Są rozlane, umieszczone w głębszych 
warstwach skóry, a przyczyną ich powstawania jest wadliwy 
metabolizm melaniny w komórkach. Terapią z wyboru i jedyną 
słuszną jest mezoterapia. Bardzo dobre efekty przynosi mezo-
terapia osoczem bogatopłytkowym, ale są również dostępne 
bardzo dobre koktajle peptydowe i preparaty z witaminą C. 
Peelingi w tym przypadku są działaniem wspomagającym i nie 
przynoszą spektakularnych efektów.

IW-G: W jaki sposób latem powinni troszczyć się o swoją 
skórę pacjenci z chorobami skóry? Mam na myśli atopowe 
zapalenie skóry, łuszczycę, trądzik? Czy muszą bezwzględ-
nie unikać słońca?

UB: Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry, łuszczycą 
i trądzikiem powinni korzystać ze zbawczego działania świa-
tła słonecznego. Nie mówię tu o leżeniu plackiem na plaży 
przez kilka godzin, ale o leżeniu pod parasolem i o spacerach 
z odkrytą skórą. Zdecydowanie unikałabym w tym przypad-
ku blokerów.

Udowodniono w wielu badaniach, że tacy pacjenci powinni ze 
względów terapeutycznych korzystać z kąpieli słonecznych i ci, 
którzy tego doświadczyli, wiedzą, że to działa. Światło słonecz-
ne ma bardzo szerokie spektrum, które działa przeciwzapalnie, 
przeciwbakteryjnie, stymuluje układ immunologiczny i regulu-
je jego działanie (wprowadza go na prawidłowe, fizjologiczne 
tory) i oczywiście stymuluje produkcję witaminy D3. Osoby, 
które boją się promieniowania UVB, mogą zabezpieczać 
się przed nim, smarując się kosmetykami z witaminą C. 
Zabezpiecza ona bowiem przed niekorzystnym działaniem 
promieni UVB, ale nie blokuje korzystnego działania na skórę 
światła słonecznego.

IW-G: A na jakie problemy mogą narzekać w czasie 
lata i po nim osoby, które pierwszą młodość mają już 
za sobą?

UB: Tak jak już mówiłam, osoby takie są bardziej narażone 
na powstawanie przebarwień posłonecznych typu poza-
palnego – oczywiście przebarwienia te powstają u osób 
przebywających długie godziny na słońcu z odsłoniętą skórą 
bez zabezpieczenia kosmetycznego. Polecam – i sama to stosu-
ję od wielu lat – kosmetyki z witaminą C oraz natłuszczanie 
skóry przed snem.

Kolejnym problemem osób starszych jest przesuszona skóra, 
która ma większą skłonność do zarysowywania się drob-
nych zmarszczek. Aby temu zapobiegać, warto przez cale 
lato natłuszczać ją olejkami – da to dużo lepsze efekty niż 
stosowanie kremów i balsamów nawilżających. Zwłaszcza te 
ostatnie często sprzyjają parowaniu wody ze skóry. Na waka-
cjach w strefach tropikalnych oprócz kosmetycznego zabez-
pieczenia warto chronić skórę również poprzez noszenie 
kapeluszy i przewiewnej odzieży zakrywającej nogi i ręce.

Warto również o taką skórę zatroszczyć się w gabinecie i nie 
musimy czekać z tym do końca lata. Najbardziej wskazaną 
i pożądaną w tym przypadku terapią jest mezoterapia, ponie-
waż nawilża skórę, odżywia ją i stymuluje. Natomiast najbar-
dziej efektywnym zabiegiem jest ostrzykiwanie osoczem 
bogatopłytkowym. Zabieg ten dobrze wykonany zabezpie-
cza również tkankę podskórną i działa stymulująco na układ 
immunologiczny, co zabezpiecza przed wpływem prozapal-
nym promieni słonecznych. •

Kontakt do kliniki: 22 353 84 98
info@medycynamlodosci.com, 
www.medycynamlodosci.com
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Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Sylwetka jabłko 
Długie nogi figury jabłko warto 
podkreślić wąskimi spodniami 
w stylu wojskowym.
Panterkowa jedwabna tuni-
ka ukryje brak talii, świetnie 
się pod nią ukryje też worek 
stomijny, natomiast efektowny 
wzór w panterkę zatuszuje 
duży biust i brzuszek. Aby 
stylizacja nabrała elegancji 
można założyć złote sandały 
na obcasie.

Sylwetka klepsydra
Ta figura z idealnymi pro-
porcjami będzie świetnie 

wyglądać w letniej 
kwiecistej, taliowanej 

sukience i krótkim 
żakiecie w stylu militar-
nym z kieszonkami na 

piersiach. Aby podkreślić 
styl safari, można uzu-

pełnić strój o słomkowy 
kapelusz i jasnobrązowe 

letnie kozaki.

Sylwetka gruszka
Styl safari idealnie nadaje 

się latem do biura. Tu 
propozycja dla sylwetki 

gruszka. Jasna bizne-
sowa koszula wizualnie 

poszerzy ramiona, pasek 
podkreśli talię, a ciemno-
zielona spódnica optycz-

nie zmniejszy szerokie 
u gruszki biodra. Dzięki 

wojskowej zieleni unikamy 
latem ciężkiej czerni. Torba 

z imitowanej skóry krokodyla 
dopełni całość.

2

1

3

4

Sylwetka banan
Letnia bluzka écru z falbaną 
w stylu retro, zbluzowana 
i krótsza oraz wojskowe 
bermudy będą idealne, aby 
wyrzeźbić sylwetkę banan. 
Nabierze wtedy kobiecego 
kształtu. Skórzane, płaskie ko-
zaki będą idealne na wieczor-
ne letnie spacery w chłodnej 
polskiej dżungli.

STYL SAFARI
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Safari to ponadczasowy letni szyk. Kojarzy się z latem i słońcem. Można czer-
pać inspiracje z przecudownej książki lub filmu Pożegnanie z Afryką.

Styl safari kojarzy się z podróżami, dzikimi zwierzętami i przyrodą – 
dlatego musi być wygodnie i funkcjonalnie i stąd wiele zapożyczeń ze 
stylu militarnego, np. spodnie z bocznymi kieszeniami czy wojskowe bluzy. 
Kolorystyka musi też być spójna z przyrodą, a wiec dominuje wojskowa zieleń, 
piaskowy i écru. W miejskiej dżungli styl ten sprawdzi się z eleganckimi dodat-
kami w kolorze złota i srebra.

BERMUDY
Bermudy wojskowe 
to ponadczasowy hit 
lata. Wygodne, bo 
z bawełny, i opatrzone 
bocznymi kiesze-
niami. W zestawie 
z lnianą błękitną koszulą 
i japonkami świetnie 
nadają się na spacer po 
sopockim molo.

1

2

4

3

SPODNIE KHAKI
Spodnie wojskowe w kolorze piasku 
pustyni, czyli khaki, bardzo dobrze 
pasują do casualowej białej koszuli. 
W miejskiej dżungli w tym zestawie 
będzie wygodnie, efektownie 
i przewiewne.

PARKA
Parka to klasyczna kurtka z kapturem – 
lekka, nieprzewiewna i nieprzemakalna. 
Gdy założymy ją do białych trampek, stwo-
rzymy lekki, miejski styl. Parkę można nosić 
do wszystkiego i zawsze będzie modna.

Diana Pieniążek proponuje  
dopełnić damskie i męskie  
stylizacje takimi maseczkami!

instagram.com/Diana.Art.pl
fb.com/Diana-Art
https://www.diana-art.pl

BLUZA
Styl safari dobrze też 
prezentuje się w wydaniu 
męskim.

Tu wersja typowo letnia  
z bermudami w pustynną 
panterkę. Bluza stricte 
wojskowa w kolorze ciemnej 
zieleni w połączeniu  
z białym T-shirtem 
i trampkami to idealny 
strój np. na rower albo 
letni spacer z psem.
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Tekst i zdjęcia: Joanna Troszczyńska-Reyman

TANIEC MOTYLA
Fruwający motyl ma w sobie coś hipnotyzującego. Ponad 100 
lat temu ruchy motyla próbowała na scenach największych 
teatrów świata odtworzyć Loie Fuller. Dzięki podpatrywaniu tych 
owadów i uszytym według swojego pomysłu kostiumom, skła-
dającym się z lekkich, długich kawałków jedwabiu, do złudze-
nia przypominała motyla. Do tańca (nazwanego serpentynowym) 
jako pierwsza osoba w historii teatru dodała grę kolorowych 
świateł, które podkreślały ruch ramion, imitując skrzydła moty-
la. Zdobyła sławę i jako jedna z pierwszych osób na świecie 
została w 1905 roku sfilmowana przez braci Lumière. Później 
ten taniec był wykonywany także przez najsłynniejszą tancerkę 
świata, Isadorę Duncan. Historię Loie Fuller wraz z odtwo-
rzeniem choreografii jej przedstawień przypomniano w 2016 
roku w filmie fabularnym Tancerka.

Motyle to symbol lekkości i przemijania, ale także przeobraże-
nia i tajemnicy. Wydają się nam niezwykle delikatne i kruche. 
Żyją zwykle kilka dni, choć np. rusałka pawik i rusałka pokrzyw-
nik przesypiają całą zimę w dziuplach lub na strychach 
domów. Poczwarka zorzynka rzeżuchowca udaje kolec i zimuje 
na uschniętej roślinności. Listkowiec cytrynek śpi na dworze 
wśród opadłych liści. Dzięki takiej strategii już w pierwsze 

wiosenne dni możemy zobaczyć te piękne owady. Inne moty-
le, takie jak rusałka admirał czy rusałka osetnik, podobnie jak 
niektóre ptaki, odlatują na zimę do ciepłych krajów, pokonując 
kilka tysięcy kilometrów. W maju do Polski z Afryki przylatują 
już ich dzieci. 

CZY MOTYLE SĄ SMACZNE?
Motyle mają wielu naturalnych wrogów. Zarówno ich gąsienice, 
jak i postać dorosła (czyli motyle) są zjadane przez inne owady, 
pająki, płazy, ptaki i ssaki. Aby się przed nimi bronić, bohatero-
wie tego artykułu stosują różne strategie obrony, np. mimikrę, 
czyli upodobnianie się do otoczenia, w którym się znajdują, 
dzięki czemu zlewają się z tłem. Np. zieleńczyk ostrężyniec 
wygląda jak zielony listek, który został porwany przez wiatr, 
a rusałka ceik – jak kawałek kory. Inną strategią jest nagłe rozwi-
nięcie skrzydeł i przestraszenie wroga plamami na skrzydłach, 
które do złudzenia przypominające oczy ptaka lub ssaka. Tak 
robi rusałka pawik czy nastrosz półpawik. Ćma przeziernik 
osowiec udaje z kolei szerszenia, który ma niewielu amatorów. 
Niektóre motyle są zaś bardzo niesmaczne czy wręcz trujące. 
Należą do nich bardzo jaskrawo (ostrzegawczo) ubarwione 
mrzymłódka proporzec, niedźwiedziówka kaja, czy kraśnik 
purpuraczek. Kilka gatunków motyli wypracowało jeszcze 

Słońce, ciepło, feeria barw. Ogródki, balkony, rabaty i łąki pełne są kwiatów we wszyst-
kich możliwych kolorach. Nadeszło lato. A jeśli mamy lato, to nasz świat zapełnił się także 

owadami. Pracującymi niestrudzenie od świtu do zmierzchu mrówkami, natrętnymi mucha-
mi i uprzykrzonymi komarami. Lecz lato to także błyskające światełkiem robaczki świętojańskie 

i świetliki, zapylające kwiaty i zbierające pyłek trzmiele i pszczoły, oraz cieszące nasze oczy 
motyle. Te dzienne – zwykle z dużymi, kolorowymi skrzydłami, tańczące na wietrze, obsia-

dające kwiaty na łąkach, skwerach i leśnych polanach – i te nocne, nieco tajemnicze, przemy-
kające o zmierzchu z szelestem, krążące wokół lamp i żarówek. leśnych polanach – i te nocne, 

nieco tajemnicze, przemykające o zmierzchu z szelestem, krążące wokół lamp i żarówek.

Motyle – dzieci słońca 
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lepszą strategię. Znalazły swoich obrońców – i to nie byle 
jakich.

PRYWATNA OCHRONA MODRASZKÓW
W mikroświecie owadów gąsienice, powolne i bezbronne, 
padają zwykle ofiarą szybkich, silnych i wiecznie głodnych 
mrówek. Larwy czerwończyków (niewielkich motyli o poma-
rańczowych skrzydłach z rodziny modraszkowatych) wydzielają 
substancję nazywaną eliksirem łagodności, która hamuje agre-
sję mrówek i pozwala im spokojnie się pożywiać. W dodat-
ku bliska obecność mrówek zapewnia gąsienicom spokój, 
bo tam, gdzie są mrówki, raczej nie zaatakuje je inny drapieżny 
owad. 

Jeszcze dalej w swoich związkach z mrówkami poszły 
modraszki. I to jest tak niezwykła historia, że muszę ją 
Państwu opowiedzieć. 

Dorosła postać motyla modraszka żyje 
kilka dni. Samiec ma pięknie połyskujące niebie-
skie skrzydła, samica zaś jest ubarwiona raczej 
skromnie, w odcienie brązu. Składa ona jajecz-
ka na konkretnej roślinie, np. modraszek alko-
na na goryczce wąskolistnej.

Z jajeczek wylęga się larwa (czyli gąsienica) 
i przez jakiś czas (z zależności od gatun-
ku modraszka – od kilku do kilkunastu dni) 
żywi się goryczką. Potem, żeby żyć dalej, 
musi jak najszybciej się dostać w „paszczę 
lwa”, tj. w tym przypadku do mrowi-
ska określonego gatunku mrówek, np. 
tych z rodzaju wścieklic (nazwa nie jest przy-
padkowa, to te czerwone mrówki, które jak wściekłe dotkli-
wie gryzą). W dodatku chodzi o to, żeby dostać się tam nie 
jako pokarm, a bezpiecznie i w całości, czyli zostać przez mrów-
kę zaadoptowaną. Jak to robią gąsienice? Oszukują, udając 
larwę mrówki – pachną podobnie jak one, wydają podobne 
dźwięki (przypominające ciche ćwierkanie) i upodobniają się 
nawet do nich wyglądem. Mrówka zabiera więc ochoczo taką 
gąsienicę ze sobą do mrowiska. Pod ziemią, z dala od wrogów, 
w stałej temperaturze gąsienica ma jak w raju. Karmiona, 
czyszczona przez mrówcze robotnice, może się już niczym nie 
kłopotać, tylko jeść, jeść, jeść i rosnąć. Mrówki wciąż ją karmią, 
nawet gdy gąsienica jest wielokrotnie większa zarówno od 
mrówczych larw oraz od samych mrówek. Gąsienica modrasz-
ka wydaje bowiem dźwięki przypominające te, które wydaje 
mrówcza królowa, a królową karmi się częściej i najlepszy-
mi kąskami. Mrówki zajęte modraszkiem czasem zaniedbują 
nawet własne potomstwo. 

Po roku lub dwóch latach takiej adopcji larwa modraszka prze-
mienia się w poczwarkę, a po odpowiednim czasie, zwykle 
w nocy, gdy mrówki śpią, z poczwarki wykluwa się motyl, który 
cichcem wydostaje się korytarzami na zewnątrz mrowiska, by 
rozpocząć ten niezwykły cykl od początku.

NARKOTYK, KTÓRY PRZYNOSI ZGUBĘ
Gąsienice innego z gatunków modraszków – modraszka ario-
na – poszły w swoim wykorzystywaniu przysposobionych rodzi-
ców o krok dalej. Aby zwabić mrówki (z gatunku hurtnic) i mieć 
pewność, że zostaną zaniesione do mrowiska, wydzielają kropel-
ki pysznej, słodkiej wydzieliny, którą mrówki dostają na każde 
żądanie. Kiedy gąsienica zostanie zaadoptowana i przyniesio-

na do mrowiska, po jedzenie sięga już sama – żywiąc się mrów-
czymi larwami, których ma pod dostatkiem. Mrówki zwykle się 
nie orientują, że wniosły do mrowiska motylego konia trojań-
skiego i nic nie robią z żarłocznymi gąsienicami. Zdarza się 
więc (zwłaszcza wtedy, gdy mrowisko jest nieduże, a gąsienic 
modraszków w nim kilka lub kilkanaście), gdy na wiosnę wylę-
gają się motyle, mrowisko praktycznie przestaje istnieć. 

RÓŻNE OBLICZA MOTYLI
Motyle nie zawsze są więc uosobieniem delikatno-
ści i bezbronności. Bardzo ciekawym motylem nocnym, 
który z kolei nabiera pszczoły miodne, jest zmierzchni-
ca trupia główka (nazwa pochodzi od charakterystyczne-
go wzoru na tułowiu, który przypomina czaszkę). Ta ćma, 
która przylatuje do Polski latem aż z Afryki, potrafi chemicznie 
upodobnić się do pszczoły, a w dodatku jest dosyć odpor-
na na ich jad. Zakrada się więc w nocy do ula, by wyjadać miód. 
Czasem jednak pszczoły się orientują, że wtargnął do nich 
intruz i ćma traci życie.

CZY MOTYLE JEDZĄ MASŁO?
W Wielkiej Brytanii żyją z kolei motyle nocne, które lubią 
kwaśne mleko. W dawnych czasach ludzie sądzili, że wiedźmy 
zamieniają się nocą w ćmy, które wlatują do domów, by podkra-
dać mleko i masło. Stąd angielska nazwa motyla to butterfly –  
czyli maślana mucha.

W tym kraju obserwacje motyli to jedno z ulubionych hobby. 
Od ponad 250 lat przygotowuje się tam mikstury przywa-

KWIATY DLA MOTYLI
W naszym kraju ubywa motyli. W ostatnich latach ich 
populacja skurczyła się aż o 40%! Dzieje się tak między 
innymi na skutek coraz bardziej ekspansywnego rolnictwa, 
zmian klimatycznych, ale także oprysków i częstego kosze-
nia łąk i trawników. Jeśli chcemy pomóc motylom i mieć je 
blisko siebie, zostawiajmy na podwórku swobodnie rosnące 
krzaki i pokrzywy czy kępy traw. Uprawiajmy na balkonach 
i ogórkach różnorodne kwiaty, które lubią zarówno gąsieni-
ce, jak i dorosłe motyle. W takim motylim raju powinny się 
znaleźć rośliny kwitnące o jaskrawych barwach – pomarań-
czowe, żółte, różowe, fioletowe, najlepiej pięknie pachnące, 
posadzone nie pojedynczo, a w większych skupiskach. 
Doskonale sprawdzi się lawenda, macierzanka, malwa, 
dalia, astry, jeżówka purpurowa, firletka czy budleja (zwana, 
nomen omen, motylim krzewem).
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biające pięknego i jednego z najbardziej nieuchwytnych motyli – mieniaka tęczow-
ca (nazwa pochodzi od mieniących się w słońcu skrzydeł). Motyle te żyją na szczytach 
drzew i żeby je ściągnąć na dół, należy je przywabić czymś, co pachnie i smakuje 
paskudnie – rozkładającym się serem, mięsem, końskimi odchodami lub padliną. 
Mieniaki spijają z tych „smakołyków” płyn zawierający sole mineralne, który popra-
wia ich kondycję. Mieniaki można także spotkać w Polsce. 

ĆMY WAMPIRY
Kilka lat temu amerykańscy uczeni zidentyfiko-
wali nieznaną wcześniej populację ciem z gatun-
ku Calyptra thalictri żyjącą na Syberii, które żywią się... 
krwią ssaków, w tym także człowieka.

Ćmy te, mieszkające w Azji (m.in. w Malezji) i na połu-
dniu Europy, żywią się miąższem dojrzałych owoców. 
Lecz syberyjskie samce zmieniły swoje upodoba-
nia i zamiast owoców wolą krew, bogatą w sole mineral-
ne, których nie ma zbyt wiele w owocach. W rezultacie 
posiłki z krwi zapewniają samcom więcej energii, a także 
zdrowszy, bardziej atrakcyjny wygląd. 

Wampiryzm u ciem i much to trend ewolucyjny. Na szczę-
ście Calyptry nie występują w Polsce, choć pojawiają się 
w północnej Europie – w 2000 roku po raz pierwszy 
zaobserwowano je w południowej Finlandii, a kilka lat 
później w centralnej Szwecji. Czy pojawią się kiedyś 
także u nas? Oby nie. Wystarczy nam mól zjadający 
nasze ulubione swetry oraz omacnica spichrzan-
ka (zwana potocznie molem żbożowym), która dobie-
ra się do naszych kasz, pestek i mąki. Oba te gatunki  
należą do ciem. •

 PRZEPIS NA MOTYLI PRZYSMAK
Co zrobić, by z bliska przyjrzeć się różnym gatunkom moty-
li i móc je sfotografować? Najlepiej zaprosić je na ucztę. Motyle 
przywabimy specjalnymi przysmakami, które bez trudu może-
my przygotować.

Najlepsza jest mikstura z ciemnego piwa, do którego dodaje-
my to, co mamy w domu – soki owocowe, cukier, resztki konfi-
tur, psujące się owoce i wszystko, co nam przyjdzie do głowy. 
Najlepiej taką miksturę zostawić na kilka dni (a nawet tygodni), 
co jakiś czas wstrząsając. Im bardziej będzie sfermentowa-
na i śmierdząca, tym bardziej będzie smakowała motylom.

Miksturą trzeba posmarować pień drzewa, które znajduje się 
blisko domu. Możemy też nieco przysmaku wylać na spode-
czek i wystawić w słonecznym miejscu. Potem wystarczy już 
tylko sprawdzać kogo przywabiliśmy. Smakoszy mikstury 
możemy obserwować i w dzień, i w nocy (np. w świetle latarki), 
ponieważ ćmy także uwielbiają tę miksturę.

Oprócz mikstury możemy też wystawić pokrojone, soczyste 
plastry owoców (także już lekko sfermentowane). 

Motyle potrzebują także wody. Na spodeczek wsypmy 
piasek, dodajmy odrobinę soli i wlejmy wodę, tak aby 
całość była wilgotna. Motyle z pewnością będą odwiedzać 
taki wodopój.

PISARZ I ZNAWCA MOTYLI
Wielkim wielbicielem moty-
li, zwłaszcza modraszków, był 
rosyjski pisarz Władimir Nabo-
kow (autor m.in. Lolity). Miło-
ści do tych owadów nauczył go ojciec. 
Kiedy go uwięziono, ośmiolet-
ni Nabokow przynosił mu w prezen-
cie do więzienia złapane przez siebie 
motyle. Już jako dorosły człowiek dużą 
część honorariów autorskich wyda-
wał na swoje hobby. Opisał szcze-
gółowo kilkaset gatunków motyli, 
był kuratorem ekspozycji w Muzeum 
Zoologii na Uniwersytecie Harvar-
da oraz twórcą naukowej hipotezy 
dotyczącej modraszków. Badał 
modraszki i ustalał ich właściwą 
klasyfikację na podstawie budowy 
ich narządów rozrodczych. W 1945 
roku ogłosił, że motyle te przez miliony 
lat przemieszczały się do obu Ameryk 
z Azji przez Syberię i Alaskę. Wówczas 
jego teoria została zlekceważona, 
lecz w 2010 roku ją potwierdzono! 
Dzięki współczesnym metodom 
sekwencjonowania DNA naukowcy 
wykazali, że poglądy pisarza doty-
czące ewolucji i rozprzestrzenia się 
modraszków były słuszne.
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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



Na wiosnę Polacy, tak samo jak 
i reszta świata, zaczęli obsesyjnie kupować 
papier toaletowy. W tygodniu, gdy premier 
Morawiecki ogłosił zamknięcie szkół, sprzedaż 

papieru toaletowego w Polsce wzrosła o sześciokrotnie. 
Teraz papieru kupujemy już mniej, ale za to w niektórych 
sklepach zaczyna brakować drożdży, bo cała Polska piecze 
w domu chleby. 

Samodzielne pieczenie chleba było o tyle racjonalnym zacho-
waniem, że dzięki niemu nie musieliśmy chodzić codziennie 
do sklepów, co wspierało akcję #zostańwdomu. Jak jednak 
wytłumaczyć obsesyjne kumulowanie papieru toaletowego?

Dlaczego tak rzuciliśmy się na kupowanie papieru toaletowe-
go w odpowiedzi na epidemię koronawirusa?

Choć kumulowanie rzeczy (hoarding) może się wydawać 
irracjonalnym zachowaniem, jest w tym całym wariactwie 
odrobina rozsądku.

W tak niepewnych czasach, racjonalnym jest chęć bycia przy-
gotowanym. W sytuacji, gdy władze i eksperci zalecają, aby jak 
najmniej wychodzić z domów, kupowanie dóbr stałych na zapas 
jest zachowaniem rozsądnym. W końcu im więcej zapa-
sów mamy w domu, tym rzadziej musimy z niego wychodzić.

Uzasadnienia kupowania dużych ilości papieru toaletowe-
go możemy też szukać w teorii gier. Gdy życie toczy się 
normalnie, każdy z nas kupuje tylko tyle papieru toaletowego, 

ile potrzebuje w danym momencie. Co jednak, gdy widzimy, 
że inni w panice zaczynają kupować go więcej?

W takiej sytuacji racjonalnym jest kupienie samemu papie-
ru na zapas. Gdy większość osób kumuluje papier toaleto-
wy, to wiem, że może go zacząć w sklepach brakować, 
więc ja też przy okazji następnych zakupów kupuję 
go więcej. Kumulowanie papieru jest w takiej sytu-
acji optymalną strategią.

Możemy się chyba jednak zgodzić, że zacho-
wanie niektórych osób i sześciokrotny wzrost 
sprzedaży papieru toaletowego w jednym 
tygodniu nie są do końca racjonalne.

Dlaczego cały świat robi zapasy 
papieru toaletowego?

NAUKOWE

Tekst: Julia Kołodko

Dlaczego wykupiliśmy       
cały papier 
toaletowy?
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NAUKOWE

POWÓD #1: EMOCJE
Ludzie mają większą tendencję do obsesyjnego kumu-
lowania rzeczy (jak i do większości innych irracjonalnych 
zachowań), gdy ich zachowanie kierowane jest Systemem 1, 
czyli bardziej emocjonalną, intuicyjną i automatyczną częścią 
naszego umysłu.

W sytuacji paniki i strachu przed nieznanym (korona)wirusem, 
emocje i powiązany z nimi System 1 biorą górę i przestajemy 
myśleć racjonalnie. Nie szukamy faktów, nie sprawdzamy 
danych. Zamiast tego widzimy gdzieś w mediach społecz-
nościowych jedno zdjęcie pustej półki w sklepie i pędzimy 
do lokalnej Biedronki zrobić zapasy papieru toaletowego.

POWODY #2 I #3: AWERSJA DO 
NIEPEWNOŚCI I ILUZJA KONTROLI
Wszystko, co nowe i nieznane, traktowane jest przez nasz umysł 
jako zagrożenie. Jest to ukształtowany przez ewolucję mecha-
nizm, który pomógł gatunkowi ludzkiemu przetrwać.

W czasach prehistorycznych wszystko, co znane, było bezpiecz-
ne – skoro nie zabiło ani nie zraniło mnie wcześniej, to znaczy, 
że jest OK. Z kolei wszystko, co nowe, było potencjalnym zagro-
żeniem. Ponieważ nikt nie lubi umierać, lepiej było dmuchać 
na zimne i unikać nowości. Lepiej było też założyć, że coś 
nowego jest raczej bardziej niż mniej niebezpieczne. Better 
safe than sorry, jak mówi angielskie przysłowie. 

Efektem tego ewolucyjnego mechanizmu jest nasza awer-
sja do niepewności. Świat, w którym się nagle znaleźliśmy, 
jest niepewny. Nikt nie wie, co się dalej wydarzy – czy i kiedy 
sami złapiemy koronawirusa, jak tę chorobę przejdą nasi rodzi-
ce i dziadkowie, czy nasz pracodawca będzie zwalniał, a jeśli już 
to zrobił, to kiedy branża znowu ruszy i będziemy mieli pracę.

Mamy potrzebę odzyskania kontroli, nawet jeśli tylko iluzo-
rycznej. Robimy zatem rzeczy, które odbudują w nas poczucie 
sprawczości. Kumulowanie daje nam takie poczucie kontroli. 
Nie możemy pozbyć się wirusa z Polski, ale możemy chociaż 
zrobić porządne zakupy, w tym zapasy papieru toaletowe-
go. Poczucie, że przynajmniej nad tym elementem nasze-
go życia mamy kontrolę, daje nam uczucie ulgi.

POWÓD #4: AWERSJA DO RYZYKA
Podobnym mechanizmem jest awersja do ryzyka. Bezpiecz-
niej jest kupić teraz (za) dużo i dowiedzieć się za tydzień, że 
zagrożenie minęło i niepotrzebnie zrobiliśmy zapasy papie-
ru toaletowego, niż nie doszacować ryzyka i później żałować. 
Nadmierne przygotowanie „nic nas nie kosztuje”, szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że papier toaletowy i tak będzie nam 
potrzebny, więc prędzej czy później go zużyjemy.

POWÓD #5: BŁĄD ZEROWEGO RYZYKA
Innym sposobem na zredukowanie poczucia zagrożenia i zwią-
zanego z nim ryzyka jest tzw. błąd zerowego ryzyka. Polega on 
na tym, że w sytuacji, w której mamy poczucie dużego zagro-
żenia, wolimy zrobić coś prostego i banalnego, co popra-
wi nasze samopoczucie w nieistotnym obszarze, zamiast 
poświęcać więcej energii i czasu na zredukowanie realnego, 
dużego ryzyka.

Łatwiej jest kupić dużo papieru toaletowego, niż zrobić 
odpowiednie zapasy żywności, zastanowić się, czy i gdzie 

moglibyśmy wyjechać, aby w okresie pandemii nie siedzieć 
w wielkim mieście, chodzić w masce i rękawiczkach ochron-
nych, pilnować dystansu dwóch metrów od innych ludzi, myć 
ręce 20 razy dziennie po 20 sekund czy pracować z domu, 
w którym są małe dzieci.

POWÓD #6: EFEKT NIEDOSTATKU
Mamy szczególną tendencję do nadmiernego kumulowa-
nia w sytuacjach zagrożenia. 

Sama świadomość, że czegoś jest mało i może się skończyć, 
powoduje w nas dyskomfort i budzi (nie)racjonalną potrzebę 
nabycia / posiadania tej rzeczy. Dlatego cały świat obsesyjnie 
kupował ryż w 2008 roku podczas światowego kryzysu ryżowe-
go, na Tajwanie co roku ceny warzyw i owoców idą dwukrotnie 
w górę w okresie tajfunów, a my kupujemy produkty w limi-
towanych czasowo promocjach, a obecnie papier toaletowy.

POWÓD #7: SPOŁECZNY DOWÓD 
SŁUSZNOŚCI
Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu zrobić normalne 
zakupy na najbliższy tydzień, gdy nagle widzisz, że wszyst-
kie stojące w kolejce do kasy osoby, mają po pięć paczek 
papieru toaletowego w swoich wózkach. Co robisz? Jest 
duża szansa, że w takiej sytuacji i ty – tak na wszelki wypadek – 
kupisz kilka paczek papieru toaletowego. Przecież skoro wszy-
scy to robią, to musi coś być na rzeczy. „Wszyscy” nie mogą 
się mylić.

Kluczową różnicą między obecną a wcześniejszymi pande-
miami jest wszechobecność mediów społecznościowych. 
W roku 2020 widzimy, co robią inni, a chwytliwe, dramatyczne 
zdjęcia pustych półek w sklepach zalewają internet. To tworzy 
w naszych umysłach percepcję braku papieru toaletowe-
go oraz buduje przekonanie, że cały świat kupuje papier 
toaletowy, więc my też powinniśmy.

No dobrze, ale dlaczego akurat papier toaletowy?
Wszystkie te mechanizmy stojące za kumulowaniem papie-
ru toaletowego równie dobrze mogłyby wyjaśnić kumulo-
wanie innych produktów – zup w puszkach, makaronu czy 
przecieru pomidorowego. Dlaczego zatem padło na papier 
toaletowy?

Wirus i obrzydzenie vs. czystość i higiena
W komunikacji dotyczącej koronawirusa dużo się mówi o higie-
nie i czystości. Mamy myć ręce. Mamy nie dotykać twarzy. 
Mamy nie zbliżać się do innych i rozsiewanych przez nich 
zarazków. W tym czasie zarazy uruchamia się w nas zakorzenio-
na w drodze ewolucji awersja do czegoś, czym się brzydzimy.

Papier toaletowy jest produktem, który kojarzy nam się 
z higieną i czystością. Papier toaletowy stał się zatem antido-
tum na cały ten koronasyf. Nie jest aż tak istotne dla nasze-
go mało racjonalnego umysłu, że papier toaletowy nie uratuje 
nas przed wirusem. Mamy w koszyku coś, co kojarzy nam się 
z czystością, i to wystarczy. •
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KILKA FAKTÓW:

1. Czy wiecie, że fałszywe informacje, szczególnie te złe, 
rozchodzą się sześciokrotnie szybciej niż te dobre? Dzieje się 
tak dlatego, że są dla nas bardziej atrakcyjne.

2. 70% fejków jest chętniej udostępniane.

3. 59% linków udostępniamy bez żadnej analizy i zastanowienia.

Termin fałszywa informacja z angielskiego fake news 
ma bardzo długą historię i na przestrzeni wieków nie zestarzał 
się ani trochę. Wiadomym jest, iż kilkaset lat temu z dotarciem 
do szerszego grona odbiorców było zdecydowanie trudniej 
niż współcześnie. Aczkolwiek już w XVI wieku Marcin Luter 
w krótkim czasie rozpropagował swoje tezy, przybijając kartkę 
z nimi do drzwi katedry zamkowej. Informacja o nich roznio-
sła się lotem błyskawicy i natychmiast takie same kartki przybi-
jano na drzwiach kościołów niemalże całej Europy. Nie mogę 
teraz nie zacytować kwestii z pewnej polskiej komedii: „Szefie, 
co za przypadek”. „A kto powiedział, że to był przypadek” –  
choć tego nie dowiemy się już nigdy. Świat przypuszczeń, 
domniemań, hipotez, spekulacji wspaniale nas otoczył, ba! 

otacza, oplata coraz silniej, niemalże doprowadzając poje-
dyncze osoby, a nawet całe grupy, społeczeństwa na skraj 
zachowań obsesyjnych i życie w sztucznej bańce.

Fake news w epokach gazet, telegrafów, następnie telewi-
zji i radia dopiero się rozgrzewał, aby w dobie miłościwie nam 
panującego internetu eksplodować, czy też zrobić zawrotną 
karierę. Posługują się nim wszyscy – od wpływowego polityka, 
profesora, niedoszłego profesora po wszystkich internautów, 
którzy mają cokolwiek do przekazania z tylko sobie znanym 
zamiarem. Szemrane informacje rozkładają różne dziedziny 
naszego życia od zdrowia poprzez politykę, na uprawie 
ogórków szklarniowych kończąc. Informacji jest tak dużo, że 
przyswajanie rzetelnej wiedzy trzeba zaczynać od odrzuce-
nia kłamstw, teorii spiskowych i niedomówień.

Dla lepszego zrozumienia opisywanego zagadnienia winien 
jestem wyjaśnienie związane z pokazaniem różnicy między 
definicją związaną z fałszywą informacją (fake news) 
a dezinformacją. Dezinformacja to celowe wprowadze-
nie kogoś w błąd, polegające na podawaniu mylnych (np. 
niepełnych) lub fałszywych informacji. Wyraz ten ma więc 
znaczenie czynnościowe – wprowadzenie w błąd odbiorcy, 
podczas gdy wyrażenie fałszywa informacja odnosi się 

Tekst: Grzegorz Kotoro

„Kłamstwo obejdzie cały świat, zanim prawda zdąży założyć buty” – Terry Pratchett
polska wersja: 

„Nim prawda buty wzuje, kłamstwo pół świata przebieży” – Andrzej Sapkowski

Ale pamiętaj!

„Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób” – Oscar Wilde 

Fałszywa 
informacja 
a zdrowie
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do treści (a nie czynności polegającej na wprowa-
dzaniu tej treści w obieg). Ponadto dezinforma-

cja polega na podawaniu nie tylko fałszywych, 
lecz także np. niepełnych informacji. Nie jest 

więc tym samym co fałszywa informacja.

Tylko jak się przed fake newsem ustrzec, 
jak nie uczestniczyć we wszechogar-
niającym świat fakenewsowym cyrku? 
Bo przecież stawką jest tu nasze zdro-
wie i życie. 

Poniżej spróbuję zwrócić waszą uwagę 
na ważne elementy, które pomogą 
nam przeanalizować, jaki cel chciał 
osiągnąć autor informacji, na którą 

właśnie się natykamy:

• Czy zamiast pochodzących 
z pewnego źródła faktów trafiamy 
tylko na subiektywne opinie?

• Jakie jest źródło informacji? 
Dla odbiorców coraz częściej ważniej-

sza staje się sama informacja niż jej 
źródło, czyli pochodzenie.

• Czy informacja jest uwie-
rzytelniona opiniami specjalistów? 
Informacja wsparta „rzekomymi autory-
tetami z nazwiska” uwiarygadnia opinie, 
często subiektywne.

Ostatni podpunkt opisuje tzw. efekt 
Dunninga-Krugera. Obaj panowie tak 

dobrze opisali i udokumentowali badaniami to zjawisko, że 
w 2000 roku otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie psycho-
logii. Jest to zjawisko psychologiczne polegające na tym, 
że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają 
tendencję do przeceniania swoich w niej umiejętności, podczas 
gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zani-
żania oceny swoich umiejętności.

• Wiara w teorie spiskowe, niejednokrotnie poparte 
bardzo przekonującym materiałem dowodowym, który nabie-
ra dla nas coraz większego znaczenia.

• Cherry picking jako metoda manipulacji.

Cherry picking to proces dobierania dowodów lub danych 
statystycznych w taki sposób, aby przedstawione informacje 
zgadzały się z przekonaniami osoby, która to robi. Przykładem 
niech będzie zbieranie wiśni. Zbieracz powinien wybierać 
tylko najzdrowsze i najładniejsze owoce. Obserwator, który 
widzi tylko wybrany owoc, może zatem błędnie wywniosko-
wać, że większość lub nawet całość owoców z tego drze-
wa jest w równie dobrym stanie. Daje to z pewnością fałszywe 
wrażenie co do jakości owoców, ponieważ jest to tylko część 
owoców i nie jest to próba reprezentatywna.

• Granie na emocjach odbiorcy. Kreacjoniści nie używają 
racjonalnych argumentów opartych na faktach, tylko posłu-
gują się sztuczkami zmierzającymi do wywołania u odbiorcy 

OBSZARY W ZDROWIU JAKO POLE WALKI 
ZWIĄZANE Z FAŁSZYWYMI INFORMACJAMI:
Temat nr 1: Obowiązkowe szczepienia ochronne dla  
dzieci oraz profilaktyczne sezonowe, np. przeciwko grypie;

Temat nr 2: Leczenie chorób przewlekłych, przede wszystkim 
onkologia.

Temat nr 3: Suplementacja.

Temat nr 4: Dieta.

określonych emocji. Kreacjoniści manipulują odbiorcą, mając 
na celu jedynie przekonanie go do swoich tez, bez zagłębia-
nia się w szczegóły omawianych kwestii.

• Stosowanie fałszywych uproszczeń oraz wzbogacanie 
przekazu skomplikowanym słownictwem medycznym, popar-
te drastycznymi zdjęciami czy grafiką komputerową.

• Stosowanie dowodów w formie anegdoty lub pogło-
ski, co do których zachodzi wątpliwość ich prawdziwości, 
a przez to sam dowód też nie jest godny zaufania! Dowód 
anegdotyczny w praktyce: „Jogurt z koziego mleka przedłu-
ża życie. Słyszałem, że pewien człowiek z górskiej wioski, który 
żywił się tylko jogurtem, żył 120 lat”.

• Działanie na argumentach emocjonalnych jest walką 
o naszą uwagę. Coś, co nas wzruszy, poruszy, przerazi – przy-
ciągnie naszą uwagę.

Podsumowując – walka z fałszywą informacją trwa i trwać będzie 
do końca świata. Nam odbiorcom, często szukającym pomocy 
w skutecznym leczeniu naszych poważnych i tych mniej poważ-

nych chorób, pozostaje 
z ac howa -
nie czujno-

ści. Niestety 
nie mam optymistycznych wieści. Kreacjoniści, którzy zajmują 
się tego typu działalnością zawodowo czy hobbistycznie, 
wchodzą na nierozpoznawalny dla zwykłego zjadacza chle-
ba poziom, często nie stosując na końcu zdania znaku zapytania, 
który może sugerować, że tytuł nie jest do końca stwierdze-
niem prawdziwym. 

Kilka mądrych sentencji:

„Moja pewność siebie zbiła ich z tropu. Zwierzę 
potrafi być zawzięte i przebiegłe, ale na to, by 
kłamać w żywe oczy, trzeba być stuprocentowym 
człowiekiem” – Herbert George Wells.

„Byłbyś zdumiony, słysząc, w co ludzie zdolni są 
uwierzyć. Im większe kłamstwo, im większa bzdura, 
tym chętniej nadstawiają ucha” – John Flanagan.

„Czas ma to do siebie, przyjacielu, że kłamstwa 
zamienia w niejasności, niejasności w półprawdy, 
aż wreszcie półprawdy w szczerą prawdę” – Jacek 
Piekara.
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Mamy lato, a w naszym kraju od wiosny, a dokład-
nie od czwartku 16 kwietnia 2020 roku wszedł 
w życie obowiązek zakrywania nosa i ust w prze-
strzeni publicznej, między innymi w autobusach, 

parkach, sklepach maseczkami medycznymi, sportowymi lub 
uszytymi samodzielnie bądź apaszkami, kominami...

Zakrywać buzi nie trzeba w lasach, do których mogliśmy 
powrócić z radością 20 kwietnia 2020 roku po trwającym trzy 
tygodnie zakazie wstępu. Otwarte zostały też parki, plaże 
i bulwary…

Za niezasłanianie nosa i ust lub inne naruszenia reżimu anty-
wirusowego grozi:
• do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;
•  do 5.000 zł grzywny sądowej, np. gdy ktoś nie przyjmie 

mandatu;
• do 30.000 zł kary administracyjnej sanepidu;
•  do roku więzienia, gdy osoba z potwierdzonym zakażeniem 

oddali się z miejsca, w którym ma przebywać.
W rozporządzeniu wyróżniono także grupy osób, które nie 
muszą zakrywać nosa i ust. To między innymi dzieci do 4 
roku życia i osoby z problemami zdrowotnymi dotyczącymi  
dróg oddechowych.

Na stronach medonet.pl Dariusz Tuleja, który jest lekarzem 
okulistą ze Specjalistycznego ZOZ w Kole i dr Damian Ryszawy –  
biolog z Zakładu Biologii Komórki, Wydziału Biochemii,  
Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie wyjaśnili temat 
na podstawie danych naukowych zawartych w raporcie 
COVID-19: WHY WE SHOULD ALL WEAR MASKS — THERE IS 
NEW SCIENTIFIC RATIONALE (Dlaczego wszyscy powinniśmy 
nosić maski – nowe uzasadnienia naukowe) opracowanym 
przez profesora Sui Huanga z Instytutu Biologii Systemowej. 

„Oficjalne zalecenie w Stanach Zjednoczonych i w innych 
krajach zachodnich, że społeczeństwo nie powinno nosić 

masek ochronnych, było motywowane potrzebą zabezpiecze-
nia odpowiedniej liczby masek dla pracowników ochrony zdro-
wia“ – przekonują autorzy raportu, tłumacząc, że wytyczne te 
nie miały żadnych podstaw naukowych. Publiczny nakaz nosze-
nia masek w krajach azjatyckich mocno przyczynił się – ich 
zdaniem – do „spłaszczenia krzywej wzrostu zachorowań“, 
co ma być najlepszym dowodem na skuteczność powszechne-
go zakrywania twarzy.

W raporcie czytamy zatem, że o ile polityka powszechne-
go noszenia masek z pewnością nie wyeliminuje całkowicie 
zagrożenia zakażenia koronawirusem, to może je ograniczyć. 
Dlaczego nie wyeliminuje? Choćby dlatego, że nie każdy 
ma maseczkę tej samej jakości, nie każdy też potrafi odpow-
iednio ją założyć i jej używać.

„Oczywiście, maski chirurgiczne i maski N95, 
jeżeli są niewłaściwie noszone, nie gwarantują pełnej ochrony. 
Ale jeśli celem jest «spłaszczenie» krzywej, musimy porzucić 
binarne myślenie czarno-białe i spojrzeć na problem w różnych 
odcieniach szarości. Nie możemy już twierdzić, że maski «nie 
są skuteczne». Nie możemy pozwolić, by ideał był wrogiem 
dobra. Co, jeśli częściowa ochrona zapewniana przez nie- 
szczelne maski chirurgiczne, a nawet te samodzielnie wyko- 
nane, zmniejsza prawdopodobieństwo transmis-
ji w stopniu podobnym do zalecanego (równie niedoskona- 
łego) oddalenia od siebie o więcej niż 2 metry lub «niedo-
tykania twarzy»?" – czytamy w opracowaniu.

„Oczywiście żadna z masek, czy to ściśle przylegająca  
maska N95, zatwierdzona przez NIOSH, luźno noszona maska  
chirurgiczna, czy ta domowej produkcji, nie zapew- 
niają doskonałej stuprocentowej ochrony. Ale 
niedoskonała ochrona nie oznacza, że maska jest «całkowicie 
bezużyteczna», podobnie jak szklanka nie napełniona nie 
musi być pusta: chętnie przyjmę szklankę wody napełnioną 
do 60 proc., kiedy będę spragniony. Brak dowodów (ochrony) 

Musimy nosić maseczki -  
jeśli chcemy spłaszczenia 
krzywej zachorowań

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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nie jest dowodem, że maska nie chroni. Ale w naszym binarnym, 
czarno-białym świecie oficjalne przesłanie, że maski chirurgicz-
ne są «nieskuteczne», mogło być niewłaściwie odebrane, że są 
absolutnie bezużyteczne”.

Podsumowanie jest takie, że każda maseczka, także ta wyko-
nana samodzielnie, jest lepszą ochroną przed zakażeniem 
wirusem siebie i innych, niż jej brak. Ale ważne jest też prawi-
dłowe jej noszenie i przestrzeganie kilku zasad. 

Poniżej wytyczne WHO czyli Światowej Organizacji Zdrowia, 
jak prawidłowo używać maseczek:

Przed nałożeniem maski umyj ręce alkoholowym preparatem 
do rąk lub mydłem i wodą.

Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą a maską 
nie ma żadnych przerw.

Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, 
umyj ręce alkoholowym preparatem do rąk lub mydłem i wodą.

Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna, i nie 
używaj nigdy ponownie masek jednorazowych!

Aby usunąć maskę: usuń ją od tyłu (nie dotykaj przodu maski); 
wyrzucić natychmiast do zamykanego pojemnika; oczyść ręce 
za pomocą preparatu na bazie alkoholu lub mydła i wody.

Maski są skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane 
w połączeniu z częstym czyszczeniem rąk za pomocą prepara-
tu na bazie alkoholu lub mydła i wody.

Jeśli nosisz maskę, musisz wiedzieć, jak jej używać i odpo-  
wiednio ją zutylizować.

Jeśli korzystasz z maseczek uszytych samodzielnie, koniecznie 
pamiętaj o codziennym ich praniu w temperaturze powyżej 60 
stopni! Nie wolno maski zanieczyszczonej, dotykanej wielok-
rotnie rękoma i często trzymanej na szyi, brodzie, czole, głowie 
umieszczać z powrotem na ustach i nosie! Taka maseczka  
stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia! Pamiętajmy, że 
groźny dla zdrowia jest nie tylko koronawirus, ale także grzyby, 
bakterie i inne wirusy!•

rysunek: w
w

w
.w

ho.int

How to put on, use, 
take off and dispose 
of a mask

Cover mouth and nose with mask 
and make sure there are no gaps 
between your face and the mask 

Avoid touching the mask while using 
it; if you do, clean your hands with 
alcohol-based hand rub or soap and 
water

To remove the mask: remove it from 
behind (do not touch the front of 
mask); discard immediately in a 
closed bin; wash hands with alcohol-
based hand rub or soap and water

2

Replace the mask with a new one as 
soon as it is damp and do not re-use 
single-use masks3

4

1
Before putting on a mask, wash 
hands with alcohol-based hand rub 
or soap and water

Przed założeniem maski umyj ręce.

Upewnij się, że maska ściśle  
dolega do twarzy

Wyrzuć jednorazową 
maseczkę lub upierz materiałową.

Umyj ręce po zdjęciu maseczki

Instrukcja - krok po kroku jak 
samemu uszyć maseczkę jest na 
stronie 90

Te wspaniale maseczki uszyte przez Dianę Pieniążek  
są dla pierwszych 4 osób, które prześlą swoje zdjęcie 
z letnim numerem magazynu Po Prostu Żyj na adres 
redakcji: biuro@stomalife.pl
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Tekst: Michał Fiedorowicz

„Muzeum Luwr jest zamknięte – osoby, które nabyły bilety, 
otrzymają zwrot kosztów” – taka informacja wyświetla się od 
kwietnia na stronie jednego z najsłynniejszych światowych 
muzeów. Koronawirus na dobre zamknął nie setki, ale tysiące 
placówek kultury na całym świecie. Nie oznacza to jednak, że 
zwiedzanie paryskiego Luwru, amerykańskiego Smithsonian 
czy Muzeum Polin w Warszawie nie jest możliwe. Wręcz prze-
ciwnie. Mona Liza, Nike z Samotraki, mumie egipskie, kolekcje 
motyli... są na wyciągnięcie ręki – online. To nie to samo, 
co obejrzeć je na żywo – powiecie. Może i tak. Ale dostępne 
obecnie wirtualne wycieczki po muzeach, galeriach i centrach 
nauki dają zwiedzającym nieograniczone możliwości zwie-
dzania, izolują nas od tłumów i są... kompletnie za darmo! 
Z największymi dziełami sztuki obcujemy, kiedy chcemy i jak 
chcemy. Nawet pijąc wino i siedząc na fotelu w piżamie...

OKO W OKO Z TYRANOZAUREM 
Proces digitalizacji kolekcji muzeów na całym świecie nie jest 
oczywiście związany z pandemią COVID-19. Wirtualne udostęp-
nianie zbiorów to proces, który największe placówki kultury 
rozpoczęły już kilkanaście lat temu, dzięki czemu teraz, w dobie 
pandemii, możemy cieszyć się zwiedzaniem – bez wychodze-
nia z domu. Amerykański Smithsonian Institution, największy 

na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjno-badaw-
czych mieszczący się w Waszyngtonie, udostępnia wirtualnie 
ponad 3 mln eksponatów – liczba ta poraża, ale zbiory tej 
instytucji to ponad 142 miliony eksponatów. 

Wirtualną wycieczkę po the Smithsonian warto zacząć 
od National Museum of Natural History (muzeum histo-
riii naturalnej) – to prawdziwa gratka dla pasjonatów nauki, 
zwłaszcza dla wielbicieli dinozaurów. W Deep Time Hall of 
Fossils (https://www.si.edu/exhibitions/david-h-koch-hall-
-fossils-deep-time-event-event-exhib-4788) przenosimy się 
w świat tych prehistorycznych gadów  już na wejściu wita nas 
szkielet tyranozaura, trzymającego w paszczy triceratopsa. 
Kolekcja liczy ponad 40 milionów skamielin, dokumentuje 
ewolucję życia na Ziemi. W Hall of Human Origins (https://
humanorigins.si.edu/exhibit) spotkamy się z naszy-
mi prehistorycznymi przodkami: wystawa udostępnia nie 
tylko ich szkielety czy wizualizacje czaszek w 3D, jest tu też 
bogata kolekcja narzędzi i sztuki z epoki kamienia. Możemy 
podejrzeć, jak wyglądało życie naszych praprzodków, jak polo-
wali, gotowali, opiekowali się dziećmi i tworzyli zachwycające 
naskalne malowidła. Wirtualne wycieczki wzbogaca szero-
ki wachlarz udostępnionych przez muzeum materiałów dodat-
kowych: są tu konspekty lekcji dla nauczycieli, filmiki pokazujące 

Mona Liza, Akropol czy grobowce faraonów bez wychodzenia z domu? To możliwe. 
Muzea, galerie i centra nauki z całego świata – od Luwru po Muzeum Powstania 

Warszawskiego udostępniają swoje kolekcje w Internecie. 
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omWirtualne wycieczki 
do największych 

cudów świata
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np., jak odróżnić narzędzia z kamienia od narzędzi ze skały, 
artykuły naukowe i wywiady z naukowcami. Muzeum udostęp-
nia też wirtualnie słynny Butterfly Pavilion (https://naturalhisto-
ry2.si.edu/vt3/NMNH/z_tour-166.html). Panuje w nim klimat 
lasu tropikalnego, ponad 80 proc. wilgotność, niemal 30 stop-
ni Celsjusza i tysiące tropikalnych kwiatów i roślin, tworzących 
oazę dla wielu gatunków motyli, które możemy obserwować, 
gdy swobodnie fruwają po pawilonie.

Smithsonian to nie tylko historia naturalna, w skład instytu-
tu wchodzi też m.in. National Air and Space Museum – muzeum 
historii, nauki i technologii lotnictwa i lotów kosmicznych. 
Wirtualna wycieczka po tym muzeum z Google Street 
View pozwala nie tylko na oglądanie samolotów bądź rakiet, 
możemy nawet zajrzeć do środka. Znajduje się tu np. Lockhe-
ed Vega 5B Amelii Earhart czy fragment Apollo 11. 

Wiele muzeów instytutu oferuje wystawy stworzone specjal-
nie dla wirtualnych zwiedzających – w National Museum 
of the American Indian obejrzymy online prezentację The 
Great Inka Road: Engineering an Empire czy Patriot Nations: 
Native Americans in Our Nation’s Armed Forces, a w Natio-
nal Museum of American History opowieść o życiu Abraha-
ma Lincolna. To ostatnie ma w swojej kolekcji m.in. cylinder 
Abrahama Lincolna oraz ogromny sztandar, który podczas 
bitwy pod Baltimore zainspirował Francisa Keya do napisa-
nia hymnu Stanów Zjednoczonych. 

RZYM NA ŻYWO
Czuję się jak Indiana Jones, choć nie potrzebuję pochodni, 
by zwiedzić grobowce faraonów. Trójwymiarowe zwiedzanie 
np. grobowca Ramzesa VI umożliwia nie tylko obejrzenie 
miejsca pochówku władcy, możemy także w z bliska obejrzeć 
każdy szczegół wystroju i odczytać niemal każdy hieroglif. 
Wirtualna wycieczka pozwala nam zapoznanie się z planem 
grobowca, a nawet na samodzielne zmierzenie dowol-
nego elementu ekspozycji. A może wolicie dokładnie 
przyjrzeć się popiersiu słynnej Nefretete – żony faraona  
Echnatona z XVIII dynastii? Możemy ją podziwiać (ale i dowie-
dzieć się o niej nieco więcej) dzięki wirtualnej wycieczce 
z ekspertami: Beth Harris i Stevenem Zuckerem (https://
www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/
egypt-art/new-kingdom/v/thutmose-bust-of-nefertiti-c-
-1340-bce. Jak zmieniały się świątynie w Atenach, np. słynny 
Akropol możemy śledzić dzięki projektowi stworzonemu  
w 2008 roku przez Dimitrisa Tsalkanisa (http://www.ancien-
tathens3d.com/), który pokazuje trójwymiarowe budynki  
Anten – od tych (rekonstruowanych) ze starożytności po czasy 
współczesne. Akropol w kolorach – to jest coś! 

Od Greków do Rzymian dzieli nas zaledwie jeden klik: 
podejrzenie, jak wyglądało życie w starożytnym Rzymie 
umożliwia np. strona Rome Reborn (www.romereborn.
org). Po Wiecznym Mieście możemy nie tylko spacerować, 
ale też obejrzeć je z lotu ptaka. Warto łączyć te wirtualne 
wycieczki z wirtualnym zwiedzaniem muzealnych zbiorów, 
np. wystawy Sztuka starożytnego Egiptu w muzeum w pary-

skim Luwrze (https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne) czy 
bogatej kolekcji zbiorów londyńskiego British Museum, które 
słynie przede wszystkim ze swojej kolekcji dzieł sztuki egip-
skiej. Jest to największa na świecie kolekcja poza Egiptem, 
czyli poza Muzeum Egipskim w Kairze. To tutaj znajduje się 
kamień z Rossetty – zabytek, którego odkrycie przyczyni-
ło się do odszyfrowania pisma hieroglificznego. Ekspozy-
cja obejmuje również egipskie mumie, listy z Amarny, szereg 
elementów budowli, posągi, rzeźby i płaskorzeźby, kamienne 
sarkofagi.

NIE TYLKO SŁONECZNIKI 
Miłośnicy sztuki dzięki wirtualnym wycieczkom wreszcie mogą 
bez przepychania się przez tłum zwiedzających nacieszyć 
oko Moną Lizą czy Słonecznikami Vincenta van Gogha. Wiele 
kolekcji możemy oglądać za pośrednictwem Google. Projekt 
Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/ 
to więcej niż zwykła wycieczka po muzeum. Możemy spędzić 
dzień z Fridą Kahlo i jej obrazami, szukać kamienia z Rosetty 
w British Museum, ale też oglądać i słuchać, np. zwiedzić 
Russian Contemporary Art Galllery, słuchając Rossiniego. 
Młodszych oglądających zachwycą takie pomysły, jak Złap 
pingwina w Rijksmuseum – to amsterdamskie muzeum 
prezentuje historię 800 lat holenderskiej sztuki i historii. Wśród 
zbiorów Rijksmuseum znajdują się nie tylko dzieła malarskie, 
lecz również grafiki, rzeźba i rękodzieło. W Google Arts & 
Culture znajdziemy także sztukę współczesną: np. murale 
Banksy’ego. 

Podobny projekt jak Google prowadzi też amerykańska Biblio-
teka Kongresu (the Library of Congress). https://www.loc.
gov/rr/program/, na wirtualnych zwiedzających czekają takie 
wystawy jak kolekcja książek dla dzieci, plakatów zachęcają-
cych do podróży, czy fotografii psów i kotów. 

WIRTUALNA LEKCJA HISTORII 
Muzeum Powstania Warszawskiego to jedna z najczęściej 
odwiedzanych atrakcji i instytucji kulturalnych w stolicy. Doku-
mentuje bardzo ważną część historii przy wykorzystaniu ponad 
1 tys. eksponatów i 1,5 tys. archiwalnych fotografii i filmów. 
Za pomocą zdjęć i multimediów w niezwykły sposób odtwo-
rzono atmosferę powstańczej stolicy. Muzeum można nie 
tylko zwiedzać online, od połowy marca na swoim oficjalnym 
facebookowym fanpage’u emituje ono lekcje historii na żywo: 
poranny blok dla dzieci oraz popołudniowy – dla studen-
tów i dorosłych. Z lekcji można dowiedzieć się nie tylko, jak 
przebiegały walki powstańcze, pójść śladami bohaterów bata-
lionów „Zośka” czy „Parasol”, ale też odkryć Jak zostać praskim 
cwaniakiem. 

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin dzięki projekto-
wi Google Arts&Culture udostępnia szereg wystaw (https://
www.polin.pl/pl/wystawy/wirtualne-wystawym), m.in. wysta-
wę o Irenie Sendlerowej czy wystawę Sprawiedliwi bez granic. 
Warto zajrzeć na prowadzone przez muzeum portale, np. 
Wirtualny Sztetl (https://sztetl.org.pl/) dokumentujący historię 
społeczności żydowskich w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Portal przybliża historię społeczności żydowskiej od momen-
tu pierwszego osadnictwa po Zagładę, a w przypadku dużych 
miast – po czasy nam współczesne. Artykuły uzupełniają 
mapy, ikonografia, wywiady historii mówionej i rekordy 
genealogiczne.

Czuję się jak Indiana Jones, choć nie potrzebuję 
pochodni, by zwiedzić grobowce faraonów. 
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PRZYDATNE STRONY
Projekt Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com

Cyfrowe zbiory amerykańskiej Biblioteki Kongresu (https://www.
loc.gov/rr/program

Cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie: http://cyfrowe.
mnw.art.pl/dmuseion

Kopalnia Soli „Wieliczka”: https://www.
kopalnia.pl/turysta-indywidualny/o-kopalni/
zostan-w-domu-kopalnia-soli-wieliczka-zaprasza

Profil Centrum Nauki Kopernik w serwisie Facebook – wirtualne 
wycieczki i doświadczenia (#Kopernikwdomu)

https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik

Centrum Nauki Experyment w Gdyni

https://experyment.gdynia.pl/pl/oferta/zdalny-experyment

Grobowiec faraona Ramzesa VI w 3D 

https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1&fbc-
lid=IwAR2TtsSRYQeN1p8vI8ebxJSxj2XdERKYKI41MR2C_6ZEWzr-
S9zA4HP5QDr0

Wirtualna wycieczka po National Museum of Natural History Insty-
tutu Smithsonian w Waszyngtonie: https://naturalhistory.si.edu/
visit/virtual-tour

British Museum: (https://blog.britishmuseum.org/
how-to=-explore-the-british-museum-from-home/?gclid-
CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuR5f2ByaS-X40WvvtweT1mM-
HDjF13uiWaH8IQuxZVS4SlC7LgDctXrRoCyQ8QAvD_BwE

tajemnic ludzkiego organizmu, spektroskopii, alternatywnych 
środków czyszczących, naturalnych barwników czy sztucznej 
krwi. Znajdziemy tam też film pokazujący, jak przekształcić naszą 
kuchnię w domowe laboratorium i z wykorzystaniem dostęp-
nych w każdym domu rzeczy wykonać całe mnóstwo własnych 
doświadczeń. •

Także kopalnia soli położona w Wieliczce włączyła się w akcję 
#zostań w domu. Możecie skorzystać z wirtualnego spaceru, 
który zabierze was przez najważniejszą trasę tej atrakcji. 
Mająca aż 3 kilometry długości i 20 komór trasa położo-
na jest na głębokości nawet 135 metrów! Kto wie, może 
taka wirtualna wycieczka zachęci was do odwiedzenia  
tego miejsca w gronie rodzinnym w przyszłości? 

EKSPERYMENTUJ Z NAMI
Jeśli znudzi nam się już oglądanie obrazów i wnętrz muzeów, 
to na stronach niektórych placówek możemy znaleźć inspirację 
do odkrywania świata poprzez eksperymenty wykonywane we 
własnym domu, Taką ofertę ma np. Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie – muzeum nauki otwarte w 2010 roku. 

„Kopernik” był jednym z pierwszych w Polsce miejsc (obok 
zamku Książ oraz zamku w Kórniku), które można zwiedzić 
wirtualnie za pomocą usługi Google Street View. Centrum 
organizuje także wirtualne wycieczki z przewodnikiem, 
podczas których jego pracownicy nie tylko omawiają i demon-
strują eksponaty, ale też organizują pokazy w laboratoriach. 
Centrum nauki przygotowało też serię doświadczeń, które 
można samodzielnie wykonać w domu – oznaczone #Koper-
nikwdomu. Można wśród nich znaleźć doświadczenia tak 
różne, jak sposób na zbudowanie w domu camery obscury, 
doświadczenie z przeprowadzeniem fotosyntezy w probówce, 
pomysły na wykorzystanie plastikowych zakrętek od butelek 
czy na wykonanie gitary z balonu.

Pomysły na domowe eksperymenty można też znaleźć 
na stronach gdyńskiego Centrum Nauki Experyment. W tym 
interaktywnym muzeum otwartym w 2007 roku na powierzch-
ni 3500 m2 znajduje się kilka wystaw tematycznych oraz stano-
wiska do przeprowadzania samodzielnych doświadczeń. 
Na stronie Experymentu pod hasłem Zdalny experyment 
można znaleźć ponad 20 różnych pokazów dotyczących m.in. 
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Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl

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.

Reklama A4.indd   1 2016-05-31   14:35:49
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5

pt

Światowy Dzień Ochrony 

Środowiska Naturalnego

8

p
n Światowy Dzień Oceanów

11

czw Boże Ciało

12

pt Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

14

nd Światowy Dzień Krwiodawcy
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Międzynarodowy Dzień Pomocy 
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Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku

Światowy Dzień Uchodźcy

23

w
t

Noc Świętojańska

Dzień Ojca
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śr Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
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n Dzień Ratownika WOPR
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t Dzień Walki z Przewlekłą Niewydolnością Żylną

SIERPIEŃ
Znak zodiaku urodzonych sierpniu to Lew (do 23 sierpnia) lub Panna
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Znak zodiaku urodzonych lipcu to Rak (do 
22 lipca) lub Lew.

Znak zodiaku urodzonych czerwcu to 

Bliźnięta (do 21 czerwca) lub Rak.

1 sb

Narodowy Dzień Pamięci 
Powstania Warszawskiego
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śr Międzynarodowy Dzień Młodzieży
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czw Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
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Święto Wojska Polskiego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

19

śr Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
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pt Święto Lotnictwa Polskiego
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Dzień Solidarności i Wolności
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HANDLOWE: 

28 czerwca 

30 sierpnia1
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Światowy Dzień Architektury
2

czw Dzień Dziennikarza
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Światowy Dzień Ludności
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Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli24

pt Święto Policji

25

sb

Dzień Bezpiecznego Kierowcy
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W poszukiwaniu prawdy

Wyruszam w drogę 

dziennikarskim tropem

w poszukiwaniu faktów, 

informacji i wiadomości.

Idę z całą prawdą całą dobę, 

z myślą, że wstałam i wiem, 

gotowa na poranną rozmowę. 

Wdzięczna, że ktoś mnie obudził, 

powiedział dzień dobry, 

dał śniadanie i kawę na ławę.

Przejrzałam poranną prasę, 

wiem, co w regionie, 

w Polsce i na świecie.

Widziałam panoramę, 

 serwis, teleexpress. 

Nie uniknęłam spojrzenia

prosto w oczy i rozmów 

niedokończonych. 

Minęła dwudziesta,

sypnęli piaskiem po oczach

ktoś postawił kropkę nad i.

Z refleksem i uwagą

nie będąc w tyle wizji,

podniosłam alarm: 

 ZAGINĘŁA PRAWDA.

Takie są fakty, plus minus, 

 a że wierzę, wątpię i szukam

jutro rano znów w drogę wyruszę!

Znak zodiaku urodzonych sierpniu to Lew (do 23 sierpnia) lub Panna

Wiersze: Karolina Nowakowska

Wiersze: Monika Mularska-Kucharek

Dzień Dziecka

One dzisiaj najszczęśliwsze
W dobie w domu zostawiania.
Dzisiaj mama, dzisiaj tata,
 A nie wszechobecna niania.

Dzieci proszą o niewiele –
Twej uwagi pragną tylko.
Czasu z mamą, czasu z tatą –
Przytulania, grania w piłkę.

One zaraz będą duże
I zapomną te potrzeby –
Daj im teraz jak najwięcej,
Bo zatęsknisz za tym kiedyś.

Dzieci zawsze będą dziećmi,
Nawet kiedy już dorosłe.
Jaką chcesz mieć życia jesień,
Taką teraz daj im wiosnę.

Uroki młodości
Pytała młodość o dorosłośćz niepewnością i z zazdrościąburząc istniejący porządeki hołubiąc ikarowym lotom.

Pławiła się w beztroscenie licząc mijających dnii z tęsknotą wyglądałazwiastunów niezależności.
Towarzyszką jej byłanieokiełznana odwagawyprawiająca w drogęw pogoni za przygodą. 

Westchnęła dorosłośćza minioną młodościąz lekkim żalem
i zazdrością.

Nieodkryty świat

Myślę z zachwytem 

o tym pięknym, podwodnym,

nieziemskim w swym bogactwie,

wielkim  nieodkrytym świecie.

W ciszy swego serca wyrażam 

wielką wdzięczność 

za drugie płuco planety, 

którego potrzebujemy do życia.

Z niepokojem patrzę

na nierozsądne ludzkie działania

przybierające rozmiar

oceanu głupoty i nierozwagi. 

Dzień Nelsona Mandeli 

Wyjątkowy, mądry, czuły.

On człowieka kocha szczerze.

Wierzy w dobro jego duszy,

Życie mu poświęcił w wierze.

 
Przecież każdy z nas jest równy,

Kolor skóry nie gra roli –

Tak Mandela wszem i wobec

Głosił zawsze mimo woli.

 
Ku czci jego w lipcu właśnie

Obchodzimy takie święto –

Każdy wówczas przez godzinę

Robi z miną uśmiechniętą.

 
Coś dobrego dla drugiego –

Przez sześćdziesiąt siedem minut.

Dzięki temu pamiętamy –

Dobrych ludzi jest aż tylu.

Święto Wojska Polskiego
Człowiek człowiekowi wilkiem.
Stara prawda. Smutny fakt.
Mało serca w wielu sercach,
a w niektórych w ogóle brak.

Ale każdy z nas człowiekiem.
Wszyscy równi mieli być.
Pomoc to rzecz naturalna,
a przynajmniej winna być.

Bo nie każdy ma to szczęście,
aby w wolnym kraju być.
Nie ma ciepła i szacunku –  
nie ma prawa godnie żyć.

Każda dłoń pomocna skarbem.
Każde wsparcie darem jest.
Szansą na poprawę życia
i w człowieka wiarę też.

Tu oceny niepotrzebne.
Serce niechaj wiedzie prym.
Ważne, byśmy byli ludźmi.
Dobro niech zwycięża w tym.
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Tekst i zdjęcie: Joanna Troszczyńska-Reyman

W tęWielkanoc nie mogłam oderwać wzroku od 
nieba. Jeszcze zanim zrobiło się całkiem ciem-
no, na niebie jasnym migającym światłem 
błyszczała wielka „gwiazda”. Wyglądała jak ta, 

która kiedyś doprowadziła trzech króli do stajenki, albo zacza-
rowana gwiazda z bajek dla dzieci. 

Nie znam się na astronomii, zastanawiałam się więc, czy to nie 
jest jakaś kometa. Sprawdziłam w Internecie i okazało się, że 
to stara poczciwa planeta Wenus.

Kiedy Wenus jest widoczna przez kilka godzin przed wschodem 
Słońca nad wschodnim horyzontem, nazywana jest potocznie 
Gwiazdą Zaranną lub Jutrzenką, kiedy zaś pojawia się o zmroku, 
na zachodzie – Gwiazdą Wieczorną. W tym roku występować 
będzie jako Gwiazda Wieczorna do końca maja – jest na niebo-
skłonie wyjątkowo wysoko i „świeci” niezwykle intensywnie. 
Od połowy czerwca znów stanie się Jutrzenką, a jej pojawienie 
się na niebie będzie zapowiadać nadchodzący świt. 

Wenus tej wiosny była wyjątkowo piękna, w dodatku na począt-
ku kwietnia można ją było podziwiać na tle siedmiu sióstr Plejad. 
Takie zjawisko zdarza się raz na 8 lat. W ogóle na naszym niebie 
wciąż coś się dzieje. Spektakularne są nie tylko zaćmienia Słoń-
ca czy Księżyca. Bardzo zachęcam do polowania na „spada-
jące gwiazdy”. Lato jest na to najlepszym czasem. Wystarczy, 
że oddalimy się wieczorem od źródła światła, rozłożymy koc 
gdzieś na łące lub polanie. 

W lipcu tego roku warto poszukać na niebie Ursydów (najlepiej 
będą widoczne 2 lipca) i deszczu Perseidów, które można obser-
wować od 17 lipca do 24 sierpnia. Największe ich zagęszczenie 
(ok. 60 na godzinę) zobaczymy 12 i 13 sierpnia! 

Słowianie uważali, że spadająca gwiazda to boginka, 
która opuszcza niebo, by tu na ziemi spotkać swego oblubień-
ca-kochanka. Zatem na wszelki wypadek nie pozostawiajmy 
naszych synów, mężów lub braci samych pod rozgwieżdżonym 
niebem…

Życzę magicznego spektaklu! Niech każda spadająca gwiaz-
da spełni Państwa życzenia nie tylko latem. •

W
enus
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W yobraźcie sobie Państwo następujące sytu-
acje. Mieszkacie z rodzicami w pewnym 
kraju i bliska wam osoba – może mama, może tata, 
a może oboje – nie znają języka, którym się w tym 

kraju wszyscy posługują. Robicie więc za tłumacza w różnych 
sytuacjach. Te sytuacje mogą być dla was traumatyczne, kiedy 
np. lekarz mówi, że mama jest bardzo chora i musi się natych-
miast poddać skomplikowanej operacji, albo uczestniczycie 
w rozprawie sądowej i próbujecie wytłumaczyć, dlaczego sąd 
podjął decyzję nie po myśli rodziców, albo że wasz tata jest 
uzależniony i towarzyszycie mu podczas spotkania w klubie AA. 
To wydaje się bardzo trudne, prawda? A jeśli poproszę jeszcze, 
żebyście sobie Państwo wyobrazili, że robiąc to wszystko, 
macie tylko osiem lub dziewięć lat? Trudno to sobie wyobrazić, 
prawda? 

A jednak taki świat istnieje. To świat dzieci KODA (z ang. 
Kids/Kid of deaf Adults), czyli słyszących dzieci niesłyszących 
rodziców. KODA już w wieku przedszkolnym biorą na siebie 
część odpowiedzialności za komunikację w rodzinie. Uczą się, 
jak zgłosić swoim niesłyszącym rodzicom, że zagotowała się 
woda w czajniku, listonosz dzwoni do drzwi czy groźnie warczy 
pies. Kraj, o którym mowa, istnieje – to Polska i wiele innych 
inne krajów na świecie.

Już kilkuletnie dzieci KODA czują się odpowiedzialne 
za zdobywanie informacji dla rodziców i czuwanie nad nimi. 
Im są starsze, tym więcej dorosłych ról biorą na siebie: 
najczęściej jest to rola tłumacza (rozmów telefonicznych, 
programów telewizyjnych, listów, pism urzędowych itd. itp.), 
opiekuna, przewodnika, bufora przed światem zewnętrznym. 
Dziecko KODA robi to wszystko, bo często nie ma go kto w tym 
wyręczyć, ponieważ państwo i jego instytucje nie zapewniają 
osobom głuchym profesjonalnego tłumacza PJM (polskie-
go języka migowego) wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. 
Także same osoby głuche wolą często zwrócić się o pomoc 

do dziecka, niż prosić urzędnika lub szkołę o zapewnienie 
tłumacza.

DZIECIŃSTWO, KTÓREGO NIE BYŁO
Z przyczyn wyżej wymienionych dzieci KODA są narażone 
na nieodpowiednie dla swojego wieku sytuacje, trudne 
emocje i doświadczenia; obarczane są nadmierną, przy-
tłaczającą je odpowiedzialnością. Dzieci te często już 
w wieku szkolnym stają się pełnomocnikami rodziców prak-
tycznie we wszystkich sprawach, także w relacjach rodzica ze 
szkołą, stając się w ten sposób rzecznikami własnych spraw. 
Często brakuje im już czasu na zabawę i własny rozwój. Brakuje 
im wsparcia w sytuacjach trudnych dla nich samych (np. gdy 
ich rówieśnicy w szkole śmieją się z ich głuchych rodziców), 
zachęty do rozwijania własnego potencjału. Niejednokrotnie 
niskie poczucie własnej wartości skutkuje dalszymi negatyw-
nymi konsekwencjami (depresją). U dzieci KODA następuje 
bardzo często klasyczne odwrócenie ról rodzic-dziecko, 
pozbawiając je dzieciństwa. To ma swoje konsekwencje, które 
ciągną się przez ich całe życie. Dlatego mówi się też o CODA – 
dorosłych słyszących dzieciach niesłyszących rodziców (ang. 
Children/Child of deaf Adults)

Nie wiemy, ile mamy w Polsce osób głuchych, ale wiemy 
(pokazują to statystyki na całym świecie), że ponad 90% 
głuchych rodziców posiada słyszące dzieci. Dzieci żyjące 
w rodzinach, w których spotyka się świat osób głuchych (osób, 
które np. w ogóle nie znają języka polskiego) i słyszących. 
A to dwa odrębne językowo i kulturowo światy, bardzo przy-
pominające te w rodzinach imigrantów.

Dzieci KODA są więc dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, potrzebują wsparcia podobnie jak inne dzie-
ci dwukulturowe i dwujęzyczne. Niestety w Polsce nie zostały 
za takie uznane i nie mogą liczyć z tego powodu chociażby 
na wsparcie psychologiczne czy pedagogiczne. 

CODA 
i KODA
Trudny świat, którego nie znamy

Tekst i zdjęcia: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Centrum Projektów Społecznych
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Problemy KODA nasilają się w wieku nastoletnim, kiedy 
akceptacja ze strony grupy rówieśników staje się szczegól-
nie ważna i młody człowiek jest w stanie wiele zrobić, aby 
tę akceptację zyskać. W przypadku KODA na przeszkodzie 
stoi często brak tolerancji otoczenia dla głuchoty. Większość 
z nas nie ma zbyt częstych kontaktów z osobami głuchymi. 
Nie zna ich świata, kultury, sposobów komunikowania się. 
W podejściu do osób głuchych nadal dominuje brak zrozu-
mienia, lęk i stereotypy. Osoby głuche są dyskryminowane 
w dostępie do edukacji, kultury czy miejsc pracy. 

RPO WSPIERA OSOBY GŁUCHE
O wielu takich sytuacjach mówili Rzecznikowi Praw Obywatel-
skich podczas spotkań regionalnych w miastach i miasteczkach 
sami głusi i ich słyszące dzieci. 

Rzecznik reaguje w przypadkach dyskryminacji osób głuchych, 
domaga się dostępu do usług tłumacza migowego w urzę-
dach, placówkach służby zdrowia, także po to, by dzieci tych 
osób nie były angażowane do likwidacji barier między głuchy-
mi rodzicami a światem słyszących.

Profesor Adam Bodnar domagał się także przywróce-
nia w woj. warmińsko-mazurskim testowej, obrazkowej 
aplikacji DEAF HELP 112 dla osób głuchych, która umożli-
wiała osobom niesłyszącym samodzielne wezwanie pomocy. 
Aplikację wyłączono na kilka miesięcy w maju 2019 roku, ale 
po interwencji rzecznika przywrócono. Od 20 stycznia 2020 
roku działa już też na terenie całej Polski aplikacja Alarm 112 
dostępna dla osób głuchych. 

KOMISJA DS. OSÓB GŁUCHYCH
Przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działa od ponad 9 
lat Komisja Ekspertów ds. Osób Głuchych, która wspiera rzecz-
nika w działaniach na rzecz osób głuchych oraz CODA i KODA. 
Komisja wydała kilka bardzo ważnych publikacji dotyczących 
osób głuchych oraz ich słyszących dzieci, w tym CODA – inność 
nierozpoznana. Jest to informator poradnik dla nauczycieli, 
wychowawców i pedagogów, który opisuje sytuację dzie-
ci KODA i wskazuje pożądane działania. Jego współautorkami są 
panie dr Małgorzata Czajkowska-Kisil 
i Agnieszka Klimczewska. Broszu-
ra pomaga stworzyć szansę na lepsze 
zrozumienie przez środowisko szkol-
ne sytuacji uczniów KODA i poprawę 
współpracy szkoły z ich rodzicami. 
Zamysłem autorek było, aby przede 
wszystkim doprowadzić do zrozumie-
nia, dlaczego nie należy angażować 
dziecka jako tłumacza.

KODA wymagają wsparcia, ale 
zasadniczą poprawę ich sytu-
acji można uzyskać poprzez zapew-
nienie praw osobom głuchym. Los 
KODA poprawi się, gdy faktycznie 
poprawi się los ich rodziców. 
Dlatego to o prawa głuchych tak 
mocno walczy Rzecznik Praw Obywa-
telskich. Przede wszystkim starając 
się o uznanie PJM za język w świetle 
prawa polskiego i wprowadzanie 
obowiązkowych tłumaczeń we 
wszystkich instytucjach, które świad-

czą usługi finansowane ze środków publicznych. Zobowiązuje 
nas zresztą do tego Konwencja o prawach osób niepełno-
sprawnych (KPON), która nakłada na władze publiczne 
obowiązek likwidacji barier komunikacyjnych. Potrzebne jest 
wsparcie osób głuchych w różnych obszarach – od właściwej 
edukacji do zapewnienia tłumacza polskiego języka migowe-
go w każdej ważnej życiowo sytuacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich mocno zwracał uwagę 
na problemy głuchych także podczas epidemii koronawi-
rusa. Osoby głuche bez tłumaczenia na PJM nie rozumiały 
komunikatów związanych z epidemią przekazywanych 
przez policję. Dużym problemem był też dla nich obowiązek 
noszenia przez wszystkich obywateli maseczek ochronnych 
(od 16 kwietnia br.), ponieważ nawet osoby z implantami mają 
kłopoty ze zrozumieniem komunikatu, jeśli nie mogą jednocze-
śnie obserwować ruchu warg osoby, która do nich mówi (np. 
policjanta). Dlatego RPO zwrócił się do policji o uwzględ-
nienie tych szczególnych potrzeb osób głuchych i w przy-
padku kontaktu powtarzanie komunikatu wolno i wyraźnie 
nawet po kilka razy lub korzystanie z tłumaczenia migowe-
go online. Upowszechnienie tej wiedzy w policji RPO uważał 
za niezbędne. Dlatego na początku kwietnia zwrócił się 
do mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza, pełnomocnika Komen-
danta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka, o uwrażli-
wienie funkcjonariuszy na szczególne potrzeby osób głuchych 
w komunikacji ze słyszącymi. „Podejmujący czynności służbo-
we powinni mieć świadomość, że zachowanie, które słyszący 
mogą odebrać jako niewłaściwe – zwłaszcza jako odmowę 
odpowiedzi na pytanie czy odmowę wykonania polece-
nia – może wynikać z kłopotów ze zrozumieniem komunikatu. 
W takiej sytuacji należy zapewnić osobie głuchej możliwość 
porozumiewania się w taki sposób, który ona wybierze – 
co wyeliminuje, a na pewno znacznie ograniczy – ewentualne 
nieporozumienia między głuchymi a policją” – napisał w swoim 
wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich.

ZROZUMIEĆ CODA I KODA
Wszystkie osoby, które chcą lepiej poznać świat CODA i KODA, 

zachęcamy do przeczytania nasze-
go informatora, a także przejmujące-
go reportażu Anny Goc Moi rodzice są 
z innego kraju, opisującego doświad-
czenia KODA. Artykuł, który ukazał 
się na łamach „Tygodnika Powszech-
nego” nr 14/2018 z 26 marca 2018 r. 
(www.tygodnikpowszechny.pl/moi-ro-
dzice-sa-z-innego-kraju-152520 ). 

Namawiamy także do obejrzenia przej-
mującego filmu fabularnego Po tamtej 
stronie ciszy, nominowanego w 1998 
roku do Oscara. Opowiada on historię 
utalentowanej muzycznie dziewczynki, 
ośmioletniej Lary, która jest córką 
głuchoniemych rodziców. Film – 
którego fabuła powstała na podstawie 
autentycznej historii – to nastrojowy 
i wzruszający obraz o trudnym 
dorastaniu i przenikaniu się dwóch 
światów – świata ciszy i dźwięków. 
Można go zobaczyć m.in. na YouTube. 
Naprawdę warto. •
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Tekst: Agata Passent

FELIETON

Dziś też nie składam broni. Czy mam zwiedzone, zwąchane, 
przestudiowane wszystko wokół domu moich rodziców? 
Na pewno nie. Czy jeździłam już każdym tramwajem i autobu-
sem w moim mieście? I to tak od pętli do pętli? W Warszawie 
przez kilka lat organizowano bardzo twórczo, niewielkim 
kosztem święta niektórych dzielnic. Bywało, że nagle tłumy 
mieszkańców i przyjezdnych zalewały Saską Kępę czy Biela-
ny, by oglądać atrakcje. Jakby te dzielnice, adresy, ogródki, 
nadwiślańskie chaszcze czy uliczki z latarniami nie były 
dostępne w pozostałe, nieświąteczne dni… 

Na pewno miesiące, które nastąpią po szczycie pande-
mii, będą kryzysowe dla dużej turystyki. Część z nas, np. 
hotelarze lub linie lotnicze na tym stracą, ale kto widział 
przerażające tłumy zalewające w latach ubiegłych Barcelonę 
czy morderczy ścisk w londyńskim metrze, albo skalę hote-
li budowanych w alpejskich wioskach rozjeżdżanych nartami, 
autami i wyciągami, ten wie, że na tym braku masowej tury-
styki niektórzy skorzystają, bo odpoczną. Na pewno przy-
roda, zwierzęta i część mieszkańców. Kilka lat temu miałam 
wielki zaszczyt i przyjemność przeprowadzać telewizyjny 
wywiad z katalońskim pisarzem Eduardo Mendozą. W Polsce 
zaczytujemy się jego serią kryminałów o damskim fryzjerze 
amatorze. Pisarz był wymęczony i przerażony tym, co maso-
wa turystyka, tanie loty, system airbnb zrobił w ostatnich 
dekadach z jego ukochaną Barceloną. Mieszkańcy Barcelony 
uciekali przed hordami turystów z własnego miasta, a prze-
stępczość, hałas, kieszonkowcy, handel narkotykami – rosły 
w siłę. 

Myślę, że dla mnie, o ile zdrowie dopisze, to będą kolej-
ne dobre wakacje. Od lat co najmniej trzy weekendy 
lata poświęcam na lokalne i dalsze spływy kajakowe. Miesz-
kam w Warszawie, a Warszawa wbrew pozorom jest wspa-
niała, dzika, zielona. Mam tu rzut beretem od domu Świder, 
Wisłę, Narew, Wkrę. Wystarczy wziąć kanapkę, wodę i wsiąść 
w regionalny pociąg. Pokolenie naszych rodziców, którym 
pozabierano paszporty, w ogóle nie latało zagranicę, ale 
za to wykorzystywało letni wypoczynek choćby na robienie 
kart pływackich czy kursów sternika. Korci mnie, żeby na stare 
lata nauczyć się chociaż podstaw żeglowania. Jezior mamy 
w Polsce pod dostatkiem. 

Rok temu wakacje spędziliśmy w Borach Tucholskich. 
Wycieczki piesze, spływy Brdą, podczas których obserwo-
waliśmy ptaki – nawet mój pies grzecznie siedział w kajaku. 
„Kąpiel leśna” to coś, co lekarze japońscy zapisują pacjentom 
na receptę. W wakacje planuję jeszcze bardziej zaangażować 
się w ruchy ekologiczne na rzecz ochrony lasów i polskiej przy-
rody, nauczyć małego syna pływać w rzekach I bawić się w… 
geocaching. Znacie to? To taka gra miejska w szukanie malut-
kich skarbów za pomocą GPS, skarbów ukrytych dosłownie 
wszędzie. Wejdźcie na www.geocaching.pl a zrozumiecie, 
że nigdy nie jest się za starym na grę w podchody. Wakacje 
można sobie robić codziennie – nawet pół godziny wyciecz-
ki wystarczy, by się doładować. •

Wciąż bębni mi uszach kasandryczna przepowied-
nia ministra zdrowia, doktora Łukasza Szumowskie-
go, który w czasie pandemicznego wzmożenia rzekł: 

„W tym roku nie będzie wakacji”. Wolne żarty. Inteligentny 
człowiek nigdy się nie nudzi i codziennie jest na wakacjach. Nie 
chodzi o lenia na kanapie czy grupę osób, które kombinują, 
jak okraść innych, wyłudzając zasiłki. Chodzi o nas, pracujący 
lud miast i wsi, który potrafi bawić się mikropodróżami. Od 
dziecka staram się każdego dnia zrobić sobie chociaż chwilę 
wakacji od rzeczywistości.

W dzieciństwie nigdy grzecznie nie wracałam po szkole 
do domu. Ta mikroturystyka to zapewne wyuczony wtedy 
dobry nałóg. Dojrzewałam w czasach, gdy dzieci nie miały 
zaciśniętej smartfonowej smyczy na szyi. Rejonowa szko-
ła była oddalona od mojego domu o piętnaście minut space-
rem, ale zwykle powrotna trasa wiodła przez przeszkody. 
Szkoła stała przy niezwykle mrocznym, groźnym, historycznie 
fascynującym obiekcie – Cytadeli Warszawskiej. To ogrom-
na twierdza, którą za karę i ku przestrodze kazał zbudować 
car Mikołaj I po stłumionym powstaniu listopadowym. Wyso-
kie czerwone ceglane mury, budowla okolona wysuszoną 
fosą, a wały kryjące okrutne ślady historii – choćby drogę 
straceń czy więzienie, z którego odjeżdżały kibitki z zesłańca-
mi na Sybir, uruchomiały moją wyobraźnię. Do dziś to miejsce 
moich spacerów, wcześniej niejednej randki i zimowych zjaz-
dów na sankach po szkole. W latach 80. stacjonowała tu jakaś 
jednostka ZOMO – zakradaliśmy się w krzakach i rzucaliśmy 
w nich szklanymi butelkami po mleku do czasu, gdy jeden 
zomowiec nas złapał za fraki i… kazał szorować toalety 
w jednostce, a potem osobiście odstawił do dyrektorki szkoły. 

Na studiach ciężko pracowałam, dorabiając do stypendium, 
i jednocześnie reprezentowałam moją uczelnię, grając 
w drużynie tenisowej. Niestety dzień zaczynałam wcze-
śnie rano – o szóstej musiałam lecieć na poranny trening 
przed wykładami. Z harvardzkiego akademika do obiek-
tów sportowych miałam 20-minutowy spacer przez serce 
miasta Cambridge w stanie Massachusetts. W jednej ręce 
przewodnik papierowy (jeszcze nie było wtedy ebooków) 
w drugiej torba ze sprzętem do gry –mikrowycieczka poran-
na. Mijając uliczki, kamienice, przechodząc przez most 
na rzece Charles, czytałam sobie o znanych ludziach, którzy 
mieszkali w Cambridge, o ważnych adresach, tajnych stowa-
rzyszeniach studenckich. Dowiedziałam się, że tam właśnie 
urodził się jeden z moich ulubionych poetów amerykańskich, 
E.E. Cummings. Znacie ten wiersz? 

***(ponieważ uczucie)
ponieważ uczucie jest pierwsze

kto zwraca uwagę
na składnię rzeczy

nigdy nie pocałuje cię w pełni

Tu przytoczyłam fragment w tłumaczeniu  
Stanisława Barańczaka. 
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Na obecne czasy polecam wspaniały esej 
Zygmunda Freuda Kultura jako źródło cier-
pień. Freud pokazuje w nim, że rzeczywiście 
wszyscy dążymy do przyjemności. Taka jest 

nasza natura. A ponieważ wszyscy tak bardzo do niej 
dążymy, w pierwszej kolejności musimy uniknąć cier-
pienia. W związku z tym autor wymienia dziesięć stra-
tegii, w jaki sposób unikamy cierpienia, nigdy nie 
dochodząc tak naprawdę, jego zdaniem, do przyjemno-
ści. Przez całe życie koncentrujemy się jedynie na unika-
niu cierpienia. To jest, moim zdaniem, niesłychanie 
mądre, pokazuje bowiem, że w istocie zaczęliśmy uciekać 
przed cierpieniem. Śmierć wydaje się dziś czymś na grani-
cy wstydu – w społeczeństwach zachodnich prawie w ogóle 
się o niej nie mówi. (Wiem coś o tym, ponieważ jestem od 
kilku dekad propagatorką przełamywania tego tabu i widzę, 
z jaką niechęcią do poruszania tego tematu się spotykam...). 
O chorobach też niespecjalnie chcemy rozmawiać. To oczy-
wiście nie jest konieczne na każdym kroku, ale my w ogóle nie 
mówimy o swoich cierpieniach. Nie chodzi mi tu o jęczenie 
czy narzekanie, bo w tym jako naród przodujemy kulturowo. 
Dążąc do uniknięcia cierpienia, chcemy po prostu uniknąć 
wszelkiego rodzaju kłopotów, a tak się na dłuższą metę nie da.

Po pandemii na całym świecie zadziała ekonomiczna sinuso-
ida, a więc olbrzymie ożywienie gospodarcze i inwestycyjne, 
bo wszyscy, którzy dysponują wielkim kapitałem, teraz nie 
mają go gdzie inwestować – chyba, że w sektor medyczny 

i okołomedyczny. Paradoksalnie, kto przeżyje kataklizm ekonomiczny 
związany z pandemią – będzie miał szansę ekspansji, bo siłą rzeczy 
konkurencja zapewne się trochę wykruszy, a produkcja w poszcze-
gólnych branżach będzie jednak mniej lub bardziej ograniczona. Ale 
nie samym chlebem żyje człowiek. Jakie będą po pandemii nasze 
rodziny, więzi przyjacielskie, społeczeństwa, wspólnoty? 

Pamiętajmy, że era pandemii to czas gry zespołowej: indywidualne 
błędy, jak w sportach drużynowych, kończą się źle dla całego zespo-
łu, a w tym przypadku dla społeczności. W pewnych kręgach nastą-
piła erupcja szlachetności, zdrowego rozsądku i samodyscypliny. 
Widać autentyczne poświęcenia ze strony wielu ludzi i całych 

środowisk – mam tu na myśli grupy pracowników różnych 
służb i zawodów, którzy gdyby przerwali pracę, spowodowa-
łoby to nieodwracalny chaos, a tak się nie dzieje. Wierzę, że 
to wszystko będzie fundamentem budowy lepszych rela-
cji międzyludzkich i społecznych. Na pewno nastąpiły też 
weryfikacje naszych znajomości i intencji, tych zawodowych 
i tych prywatnych. 

Internet okazał się prawdziwym błogosławieństwem na  
czas epidemii, a popularne w ostatnich latach media spo- 
łecznościowe, jak Facebook czy Instagram, dziś przeżywają  
oblężenie. Wiele instytucji i firm, ale także indywidual-
nych, prywatnych użytkowników, zaczęło wykorzystywać 
media społecznościowe do tego, by dzielić się ze sobą 
pracą czy twórczością. Popularni sportowcy ćwiczą 
na żywo ze swoimi widzami czy aktywni już wcześniej 

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

IMIĘ
ULICA
E-MAIL

NAZWISKO

NR DOMU

NR TELEFONU

NR MIESZKANIA  KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ

ZAMÓW PRENUMERATĘ

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

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.

na tym polu gracze komputerowi, a także 
osoby duchowne, prowadzące modlitwy, 
nabożeństwa online (transmisje jedne-
go z dominikanów ogląda codziennie ponad 
dwadzieścia tysięcy widzów).

To nie oznacza, że wszystko możemy czy 
powinniśmy przenieść do przestrzeni wirtual-
nej. Nadal część naszego życia (na szczęście!) 
pozostanie w rzeczywistości realnej, nawet 
mimo epidemii. A po powrocie po pande-
mii do pełnego życia, będziemy wręcz celebro-
wać wolność i bycie pomiędzy ludźmi, ze sobą 
i z przyrodą. To będzie jak z ciężko chorym, 
który wyzdrowiał i sam może wykonać ponow-
nie najzwyklejsze czynności: zrobić sobie sam 
herbaty, a nawet sam posprzątać! Jaką radość 
wtedy przeżywa. Ważne, aby ona tym razem 
na dłużej w nas pozostała. Życie jest piękne, 
jeśli doceniamy to, co mamy. Nie chodzi wcale 
o to, aby nie mieć marzeń czy oczekiwań. Ale 
o zdrową i zbilansowaną równowagę. Zakła-
dam, że po powrocie do naszych miejsc pracy, 
sami chętnie zrezygnujemy z home office 
na rzecz nielubianego jeszcze do niedaw-
na biura, a ta pierwsza biurowa kawa zapew-
ne będzie smakować wyśmienicie. Myślę, 
że wielu z nas wywalczy sobie możliwość 
pracy zdalnej raz w tygodniu. I to już będzie 
duża zmiana, bowiem praca z domu znaczą-
co utrudnia komunikację między pracownikami. Może być też 
zbyt dużym obciążeniem dla rodziców, którzy pracując, muszą 
jednocześnie opiekować się dziećmi. Z drugiej strony, jak 
wskazują badania, osoby korzystające z home office są bardziej 
zadowolone ze swojej pracy. Mogą też być bardziej produk-
tywne, jeśli tylko odpowiednio zorganizują sobie czas. To my 
musimy sami zweryfikować nasze umiejętności oraz predyspo-
zycje, bo u każdego są one inne. A pandemia to dobry czas 
na weryfikację zarówno naszych umiejętności, jak i naszych 
potrzeb bądź wartości.

A czy mamy wybaczyć tym, którzy nas zawiedli, zareagowa-
li inaczej, niż się spodziewaliśmy? To znów zależy od NAS, 
bo to my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te osoby 
zachowywały się tak zawsze, a tylko my, z jakiegoś powodu, 
nie chcieliśmy tego dostrzec, czy zachowały się tak wyłącznie 

w tej, tak innej i wyjątkowej sytuacji, uległy 
lękowi i panice? A trzeba pamiętać, że lęk 
i strach, które w nas zagościły, nie miną 
z dnia na dzień. Zapewniam jednak, że 
naszym zwycięstwem jest działanie i życie 
pomimo tego lęku. To oswojenie go i zaak-
ceptowanie, a przede wszystkim rozpozna-
nie wszystkich jego przyczyn.

Zaufajcie swoim odczuciom. Jeśli okaże się, 
że droga, którą idziecie, nie daje wam rado-
ści, satysfakcji, miłości, poczucia spełnienia, 
przynależności – nie jest to właściwa droga. 
Powiedzmy sobie: już spróbowałem, ale 
to nie jest to, czego szukam. Czy mogę 
spróbować czegoś innego? Nie dajmy się 
zwieść, że jeśli zmienimy to, co zewnętrzne, 
zmieni się także wnętrze. Jest dokładnie 
na odwrót. Bo droga, którą musimy zmienić, 
biegnie w naszym umyśle. I w znacznym 
stopniu przypomina wspinaczkę na górę. 
Trudno jest się wspinać. Jednak za każdym 
razem, gdy się zatrzymujemy, by się rozej-
rzeć, przed nami roztacza się coraz wspanial-
szy widok. Mamy coraz szersze horyzonty 
i zaczynamy widzieć coraz większą całość. 
A gdy jesteśmy wyżej, odrywamy się od 
ciężarów, które zostają na dole. Czujemy 
się wolni i lżejsi. Widzimy coraz więcej 
piękna i to popycha nas wyżej, dalej. 

Możemy nie znosić ludzi, którzy są okrutni i kłamliwi, jednak 
z miejsca położonego wyżej zaczynamy dostrzegać większą 
całość. Zobaczymy, że być może ci ludzie, skażeni ohydnym 
zachowaniem, mają schowane gdzieś głęboko piękne wnętrze, 
tylko po prostu jeszcze go nie odkryli. Wtedy zaczniemy odczu-
wać ich smutek i wtedy nie będziemy osądzać ich tak surowo. 
Po prostu pozwolimy im odejść z naszego życia. Pamiętajmy, 
doświadczanie jest największym nauczycielem, a drogę pod 
górę nie zawsze pokonujemy równym krokiem. 

Jak długo widzimy w sobie istoty, które się rozwijają, nie 
chcemy cofnąć się ani o jeden dzień – i życie, i starzenie się 
stają się wtedy piękne. A jak piękne może być po tym czasie 
izolacji i różnych zmian? To właśnie jest w NASZYCH rękach. 
Zapewniam. •

Po powrocie po 
pandemii do pełnego 
życia, będziemy wręcz 

celebrować wolność 
i bycie pomiędzy 
ludźmi, ze sobą 

i z przyrodą. To będzie 
jak z ciężko chorym, 

który wyzdrowiał 
i sam może wykonać 

ponownie najzwyklejsze 
czynności: zrobić sobie 
sam herbaty, a nawet 

sam posprzątać! 
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