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W dzisiejszym świecie powinniśmy dążyć 
do osiągnięcia spokoju, opanowania  
i uporządkowania myśli... Brzmi wspaniale.  

Tylko jak to praktycznie zrobić – zapytacie 
Państwo? Pewnie najlepszym źródłem wiedzy na  
ten temat będą mnisi i medytacja, a dla mnie 
osobiście Jay Shetty. Oczywiście mogłoby się nam 
wydawać, że opanowanie, pogoda ducha i spokój 
przychodzą mnichom z większą łatwością, ponieważ 
żyją w izolacji, w zacisznych miejscach z własnej woli, 
a nie z powodu pandemii i nie muszą się przejmować 
pracą, życiowymi partnerami ani korkami w godzi-
nach szczytu. Ale przecież mnisi nie urodzili się 
mnichami. Jay zwraca uwagę na to, że pochodzą 
oni z różnych środowisk, łączy ich to, że postano-
wili się zmienić. I my też możemy. A najważniejsze –  
żeby zostać mnichem, nie trzeba palić świec, 
chodzić boso i chwalić się na portalach społeczno-
ściowych zdjęciami w pozycji drzewa, zrobionych 
w jakiejś malowniczej scenerii. Każdy z nas może 
stać się mnichem, kształtując swój światopogląd 
w taki sposób, aby osiągnąć określony stan umysłu.

Nie dowierzacie Państwo, że tak można, że to  
pomaga i zmienia? Myślicie, że to tylko placebo? 
Magiczne i życzeniowe myślenie. Nawiedzenie? 
Otóż nie! Stanowcze nie. To potwierdzone naukowo, 
przebadane, zmierzone i opisane. A więc cytuję 
za Shettym: 

„W 2002 roku jeden z tybetańskich mnichów, Jongej 
Mingjur Rinpocze, odbył długą podróż z Nepalu do  
USA, gdzie badacze z Uniwersytetu Wisconsin–
Madison zbadali aktywność jego mózgu podczas 
medytacji. W tym celu do jego głowy technicy przy-
mocowali aparat do EEG – coś w rodzaju czepka pod 
prysznic z ponad dwustu pięćdziesięcioma elektro-
dami, wyposażonymi w specjalne czujniki. W momen- 
cie badania mnich miał za sobą sześćdziesiąt 
dwa tysiące godzin medytacji. Rinpocze rozpoczął 
zaplanowaną przez specjalistów procedurę, polega-
jącą na powtarzaniu cyklu składającego się z minuty 
medytacji współczucia i trzydziestu sekund odpo-
czynku, podczas gdy zespół naukowców śledził 
zapisy na monitorach w pokoju kontrolnym. Z pomocą 
tłumacza mnich szybko wykonał cztery takie cykle 
z rzędu. Badacze nie mogli ukryć zdziwienia – niemal 
dokładnie w tym samym momencie, w którym mnich 
przechodził w tryb medytacji, czujniki elektroence-
falografu odnotowywały nagły, bardzo silny wzrost 
aktywności mózgu. Na początku uczeni zakładali, że 
mężczyzna musiał się poruszyć lub zmienić pozycję, 
lecz okazało się, że nawet nie drgnął. 

Ponad dziesięć lat później powtórzono te badania, 
tym razem z użyciem technik obrazowania kompu-
terowego. Jak się okazało, mózg czterdziestojed-
noletniego wówczas mnicha nie wykazywał oznak 
starzenia typowych dla osób w jego wieku i przypo-
minał raczej mózg trzydziestolatka. 
Z kolei uczeni poddający buddyjskiego mnicha  
Matthieu Ricarda badaniu tomografem nazwali  

go „najszczęśliwszym człowiekiem świata”, gdy 
odkryli w jego mózgu najwyższy z odnotowanych 
kiedykolwiek poziomów aktywności fal gamma, 
które odpowiadają za koncentrację uwagi, zapamię-
tywanie, uczenie się i poczucie szczęścia. Gdyby był 
to tylko pojedynczy przypadek, można by go potrak-
tować jako anomalię, lecz Ricard nie był jedynym 
zakonnikiem, u którego zauważono podobne odstęp-
stwa od normy. Oprócz niego przebadano jeszcze 
dwudziestu jeden innych mnichów. Również u nich 
aktywność fal gamma podczas różnych praktyk 
medytacyjnych była intensywniejsza i bardziej długo-
trwała (nawet w fazie snu) niż u osób niepodejmują-
cych medytacji”.

Uderzający jest fakt, że przekazywane przez  
mnichów prawdy zyskują co i rusz naukowe 
potwierdzenia, o czym przekonacie się Państwo,  
czytając książkę Zacznij myśleć jak mnich 
Jaya Shetty’ego byłego mnicha, a dziś szczęśli-
wego męża. Mnisi od wieków wierzą, że medy-
tacja i ćwiczenia uważności przynoszą korzyści. Zachę-
cają do życia we wdzięczności i do posługi innym, 
ponieważ taka postawa jest źródłem szczęścia. 

Niesamowitą rzeczą jest to, że Jay w swojej książce 
oraz podcastach nie próbujemy nikogo nawracać 
ani przemycać jakichkolwiek treści religijnych. Tech-
niki i praktyki, które przedstawia, mają odmienia-
jącą moc i nadają życiu zupełnie nowego znaczenia. 
Dzięki nim można odnaleźć swoje pasje i sens we 
wszystkim, co robimy. A dziś, jak chyba nigdy wcze-
śniej, mimo fanatycznej pogoni za „szczęściem” 
towarzyszy nam poczucie rozczarowania. Współ-
czesna kultura i media karmią nas obrazami i wyobra-
żeniami o tym, kim i czym powinniśmy być, stawiając 
nam za przykład symbole sukcesu. Jednak sława, 
pieniądze, atrakcyjność czy seks nie są w stanie dać 
nam prawdziwej satysfakcji. Wciąż pragniemy więcej, 
zamykając się w błędnym kole frustracji, goryczy, 
niezadowolenia, bólu i wyczerpania. Czas to zmienić. 
I z tym postanowieniem wejdźmy w Nowy Rok 2021. 
Czego życzę i Państwu, i sobie. 
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Mirela Bornikowska: Cześć Radku. Mogę zwrócić się 
do ciebie tak nieoficjalnie, bo przecież się znamy i lubimy? 
Prawda? 
Radosław Pawłowski: Tak jest, potwierdzam.

MB: Ja pamiętam okoliczności naszego pierwszego kon- 
taktu, a ty?
RP: Oczywiście, że pamiętam. Obserwowałem twoje 
zdjęcia na stronach stomijnych jeszcze w szpitalu. Jak 
pływasz i się kąpiesz w jeziorze czy morzu. Jako świeży 
stomik uwielbiający pływanie byłem ciekaw, jak to robisz, że 
worki w wodzie ci się nie odklejają?

MB: Tak, ja też pamiętam, że zadałeś takie pytanie pod 
moim postem w komentarzu. Zaproponowałam ci, żeby- 
śmy rozmowę kontynuowali w cztery oczy, i byłam  
przekonana, że będzie to dialog o kąpielach stomika. Nie 
do końca rozmowa tak się potoczyła, prawda?
RP: Tak, to była dla mnie bardzo ważna rozmowa. Pamiętam 
ją bardzo dobrze z wielu powodów.

MB: Naprawdę? Jakie to powody?
RP: Po pierwsze nie spodziewałem się, że będziesz chciała  
zgłębiać temat w rozmowie prywatnej. Po drugie zapro-
ponowałaś, żebyśmy mówili sobie na ty, jak to stomicy. 
O wieku kobiety nie wypada mówić, ale wiesz, że czułem się 
trochę skrępowany (tylko przez chwilę). A po trzecie i najważ-
niejsze, nie wiem, jak i kiedy to się stało, że zaczęliśmy ze 
sobą rozmawiać, jakbyśmy długo się znali, i dużo się wtedy 
o sobie nawzajem dowiedzieliśmy.

MB: Tak było, potwierdzam. A może właśnie dlatego, że 
w ogóle się nie znaliśmy, a łączyło nas tylko posiadanie 
stomii, łatwiej było nam coś o sobie powiedzieć?
RP: Na pewno tak było. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie 
lubię pisać, nie lubię dużo mówić, a o sobie to już w ogóle, 
ale może dlatego, że czułem się anonimowy, to dużo ci wtedy 
o sobie powiedziałem.

MB: No właśnie, jeśli wrócimy do sedna tamtej rozmowy, 
to moim zdaniem po prostu przejdziemy do wywiadu. 
Zgadzasz się? Nie chciałabym przerywać ci wypowiedzi 
kolejnymi pytaniami. Po prostu nam się przedstaw i opo- 
wiedz o tym, co cię w życiu spotkało. Powiedz tyle, ile 
chcesz przekazać innym stomikom. Dobrze? 
RP: Wiesz, że nie będzie to dla mnie łatwe, ale spró-
buję. Mam nadzieję, że pomożesz mi kolejnymi pytaniami, 
jeśli nastąpi cisza?

MB: Oczywiście, obiecuję.
RP: Nazywam się Radosław Pawłowski, mam 22 lata. 
Bardzo wcześnie zacząłem dorosłe życie i założyłem rodzinę. 
Mam ukochaną żonę Izabelę i nasze największe szczęście –
prawie dwuletnią córeczkę Milenkę. Mam tatę, siostrę i dwóch 
braci. Niestety mama i trzeci brat odeszli stanowczo za wcze-
śnie. Mieszkam na wsi niedaleko Radomia. Moją największą 
pasją jest motoryzacja, a zwłaszcza motocykle. Kocham w nich  
wszystko. Podziwiam jako dyscyplinę sportową, intere-
suję się budową, pojemnością, wyglądem, ale najbardziej 
uwielbiam jazdę. Druga pasja też wiąże się z aktywnością  
fizyczną – przez dwa lata trenowałem sztuki walki. Ale jak 

„Stomia – symbol zwycięstwa” - Tam wspólnie 
szukamy rozwiązań na pojawiające się problemy. 
Razem próbujemy znosić trudy codzienności. 
Czasami się śmiejemy, czasami płaczemy,  
a czasami po prostu wyrzucamy to, co leży nam 
na sercu. Jesteśmy szczerzy, jesteśmy prawdziwi, 
a co najważniejsze jesteśmy tam razem ze sobą. 
Regularnie spotykamy się nie tylko na forum, ale 
także dzięki wideorozmowom, aby w prostych 
słowach opowiedzieć, co u nas słychać. Trzymamy 
kciuki, gdy ktoś potrzebuje wsparcia. I opowiadamy 
sobie o swoich sukcesach. Jeśli i ty szukasz takiej 
wirtualnej, stomijnej przestrzeni, dołącz do nas już  
dziś i przekonaj się, jaka siła idzie wraz ze społecz-
nością, która stoi za sobą murem. 

M irelę z Radkiem połączyła facebookowa grupa „Stomia – symbol zwycięstwa”. I aż ciepło robi 
się na sercu, gdy widzimy, że w tych zupełnie nowych czasach udało znaleźć się przestrzeń,  
w której stomicy mogą być sobą, w której mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie. 

Nie jestem twardy. Łatwo się wzruszam, 
ale poddać się i załamać – 

 to nie w moim stylu. 

Znajdziesz nas na Facebooku  
www.facebook.com/groups/stomiasymbolzwyciestwa
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pamiętasz, powodem naszej pierwszej rozmowy była stomia, 
więc coś w moim życiu musiało się wydarzyć, że doszło do  
wyłonienia. W moim przypadku było inaczej, niż u wielu z was. 
Nigdy nie chorowałem na jelita, byłem całkowicie zdrowy. 
Stomia u mnie jest wynikiem wypadku motocyklowego, 
dlatego nie bez przyczyny zacząłem najpierw mówić o moich 
pasjach i zainteresowaniach. Niestety przydarzyła mi się 
w życiu taka katastrofa. Najstraszniejszą krzywdę zrobiłem 
sobie w czasie jazdy motocyklem, czyli podczas robienia tego, 
co dawało mi w życiu największą frajdę i radość. 

MB: Wybacz, że tu przerwę ci na chwilę, bo pamiętam ten 
fragment naszej pierwszej rozmowy. Byłam pełna podziwu, 
że niedługo po ciężkim wypadku motocyklowym, który 
skończył się wyłonieniem stomii, na zamkniętej grupie nie 
pytasz o wymianę sprzętu, nie narzekasz na los stomika, 
tylko interesujesz się powrotem do pływania. Zaimpono-
wałeś mi wtedy i stwierdziłam, że jest wśród nas kolejny 

Wojownik, któremu stomia niestraszna. Ale wtedy prze-
cież nie wiedziałam wszystkiego?
RP: To fakt. Nie powiedziałem ci od razu o wszystkich skut-
kach zderzenia z ciężarówką. Zawsze kochałem motoryzację,  
motocykle były moją największą pasją. Prędkość, pęd wiatru.  
Jedna z przejażdżek skończyła się jednak niespodziewanie.  
Obudziłem się w szpitalu. Chwilę potem usłyszałem, że 
konieczna była amputacja nogi. Był to dla mnie szok, 
byłem przerażony, że nic nie mogę zrobić, nie mogę cofnąć 
czasu ani obudzić się ze złego snu. Zastygłem! Moje szczęśliwe 
życie w ciągu zaledwie kilku chwil zamieniło się w koszmar! 
Miałem wszystko, o czym marzyłem – kochającą żonę, 
piękną córeczkę, pracę, przyjaciół, pasje, zdrowie. Niestety 
to ostatnie zostało mi brutalnie odebrane! Najpoważniejszą 
sprawą była konieczność amputacji prawej nogi do wyso-
kości uda, ale miałem także sporo innych poważnych urazów, 
które wymagały długiego pobytu najpierw na OIOM-ie, 
a potem już na zwykłej sali. Cały pobyt w szpitalu trwał ponad 
3 miesiące. 

MB: Przestałam wtedy stukać w klawiaturę na dłuższą 
chwilę. Naprawdę byłam w szoku, a przez głowę prze-
mykało mi mnóstwo myśli i uczuć. Od niezgody, 
przez żal, wściekłość na niesprawiedliwość losu, współ-
czucie po autentyczny podziw.
RP: Podziw dla mnie? Dlaczego?

MB: Dlatego, że gdyby nie moja dociekliwość, do dziś 
mógłbyś być dla mnie Radkiem stomikiem, który zapytał, 
jak wielu innych, o zachowanie sprzętu w wodzie i nic 
ponadto. Właśnie ten fakt i sposób, w jaki rozmawialiśmy,  
uderzył mnie w tobie najbardziej. Nie rozmawiałam (prze-
praszam za wyrażenie) z dzieciakiem, któremu świat 

Zauważyłem, że czasem wystarczy miły 
komentarz pod czyimś postem, by dzień 

stał się sympatyczniejszy. Jak to się mówi 
na naszych stronach? W kupie siła!!
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zawalił się w sekundę, tylko z twardym, żeby nie rzec 
niezłomnym facetem, mężem i ojcem, który bierze się 
z życiem za bary po raz kolejny i to w sytuacji, w której wielu, 
nawet starszych i bardziej doświadczonych od ciebie, 
mogłoby się załamać.
RP: Nie jestem twardy. Łatwo się wzruszam, ale poddać się 
i załamać – to nie w moim stylu. Wiadomo, że nie raz płakałem 
w poduszkę i miałem żal do losu, ale w takich chwilach  
starałem się być sam. W towarzystwie żony i córki poka-
zuję swoją jasną stronę i we wszystkim szukam pozytywów. 
Tu najlepszym motywatorem jest dla mnie Iza – moja żona. 
Kiedy pomyślę, jak mój wypadek wpłynął na jej życie, to 
wiem, że muszę być silny przede wszystkim dla niej. Ona nie 
może mieć pod opieką „drugiego dziecka”, tylko mieć obok 
siebie faceta, który jak najszybciej dojdzie do takiej spraw-
ności, jak tylko będzie to możliwe. Wypadek zdarzył się 
pod koniec kwietnia, a ze szpitala wyszedłem dopiero  
w sierpniu. Naprawdę było ze mną kiepsko, ale miałem też 
sporo czasu, by przemyśleć sytuację i próbować ją zaak-
ceptować. Nie jest to łatwe, jak się domyślasz, ale od 
chwili powrotu do domu staram się z każdym dniem być 
dla Izy mężem i pomocą w opiece nad córką, by zapo-
mnieć o czasach, kiedy w dużym stopniu potrzebowałem jej 
pomocy.

MB: Sprawdziłam, że nasza pierwsza rozmowa, do której 
dziś się odwołujemy, miała miejsce piątego sierpnia. 
Rozmawiamy ze sobą dokładnie trzy miesiące później. 
Wtedy na plan pierwszy wychodziła twoja z jednej strony 
skrytość czy nieśmiałość, a z drugiej mocno ugruntowane 
poczucie, że ze wszystkim „musisz” poradzić sobie sam. 
Potwierdzasz moją opinię?
RP: Ależ absolutnie tak! Nie miałaś ze mną lekko ani ty, 
ani inni ludzie związani z Fundacją Stomalife, którzy próbo-
wali mnie… „uspołecznić”. Teraz się tego wstydzę i wiem, że 
mogło być wam przykro, ale mnie to wasze zainteresowanie 
kojarzyło się z litością dla osoby niepełnosprawnej. Ja za  
taką, mimo braku nogi, się nie uważałem. Cały czas utwier-
dzałem się w przekonaniu, że MUSZĘ sam sobie ze wszystkim 
poradzić. Podziwiam twoją cierpliwość do… upartego osiołka, 
bo nie dawałaś za wygraną i co jakiś czas pytałaś, co u mnie 
słychać. Podobnie szorstko na początku odzywałem się 
do Tomka Panfica, który odwiedził mnie w domu, by pomóc 
dobrać sprzęt, czy Adriana Lewandowskiego, który przy-
słał mi z drugiego końca Polski wielką paczkę z potrzeb-
nymi stomikom akcesoriami. Na szczęście to też już jest 
przeszłość. Naprawdę nie spodziewałem się, że środo-
wisko „Kangurów” to taka zgrana paka! Nikt tam się nad 
nikim nie rozczula, ale dajemy (teraz już mogę powiedzieć 
w liczbie mnogiej) sobie mnóstwo wsparcia, a jak trzeba, 
to pozytywnego kopa.

MB: Bardzo miło mi słyszeć takie słowa. Wiesz już teraz, 
że stomia to nie choroba, a raczej sposób na wyjście z niej. 
Prawie każdy z nas zmaga się z wieloma innymi, poważ-
nymi schorzeniami i problemami, więc po prostu pasu-
jesz do nas idealnie.

RP: Wiem o tym i z każdym dniem odczuwam to bardziej. 
Nareszcie zrozumiałem, że postawa „Pana Zosia-Samosia” 
dla nikogo nie jest dobra. Ty, Zuzia, Tomek czy Adrian pomo-
gliście mi, a ja już teraz wiem, że chcę i mogę pomagać innym. 
Zauważyłem, że czasem wystarczy miły komentarz pod 
czyimś postem, by dzień stał się sympatyczniejszy. Jak to się 
mówi na naszych stronach? W kupie siła!!!

MB: Tak jest!! Już Mości Panowie to wiedzieli!!! Dziękuję  
ci, Radku, za zwierzenie się nam z tak bolesnych szcze-
gółów z twojej niedawnej przeszłości. Czy moglibyśmy  
na koniec porozmawiać bardziej optymistycznie o twojej  
teraźniejszości i przyszłości? Jak twoje życie wygląda  
teraz? Co robisz? 
RP: Z wiadomych względów na razie większość czasu spędzam 
w domu, co nie znaczy, że się lenię albo nudzę. Zdobywam 
zawód Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Teraz uczę 
się zdalnie, co w moim przypadku jest akurat dobre, ale 
najwięcej czasu i energii oddaję mojej córeczce, która jest jak 
żywe srebro. Żona pracuje, a ja przynajmniej w ten sposób 
mogę jej pomóc w codziennych obowiązkach.

MB: A myślisz o przyszłości? Jak ją sobie wyobrażasz? 

RP: Oczywiście, że myślę. Przede wszystkim o tej najbliższej.

MB: Co masz na myśli?
RP: W jednej sekundzie zawalił mi się świat. Miałem tyle 
planów i marzeń do zrealizowania. Wypadek otworzył mi oczy 
i pokazał, jakie to wszystko jest kruche. Wiedziałem jednak, 
że się nie poddam, nie mogę! Mam dla kogo żyć, dla kogo się 
starać. Przede mną bardzo długa droga do samodzielności, 
o której tak bardzo marzę. Chciałbym kontynuować i rozwijać 
pasje, wrócić do aktywności fizycznej, do pracy. Chodzić 
z żoną na spacery, biegać z córką po parku. To są bardziej 
odległe marzenia, których nie zrealizuję bez tego, na razie 
dla mnie najważniejszego, czyli bez odpowiednio dopaso-
wanej protezy. A taką szansą jest dla mnie proteza modu-
larna uda.

MB: Co to takiego? Czym różni się od standardowej?
RP: Jak sama nazwa wskazuje, składa się z modułów, które 
można dobierać i wymieniać w zależności od potrzeb. 
Najważniejszy w niej jest ruchomy staw kolanowy, więc z taką 
protezą naprawdę można wrócić do aktywności fizycznej i …
normalnego życia. Właśnie dlatego, że jest taka niezwykła, 
jest jednocześnie bardzo droga. Kosztuje ok. 100 000 zł. 
Zdecydowałem się na pomoc portalu siepomaga.pl w zorga-
nizowaniu zbiórki, gdyż sam nie zdołam uzbierać tak astro-
nomicznej kwoty. Hasło, które towarzyszy zbiórce to: 
„Dostałem ogromną szansę od losu, żyję. Nie wolno mi tej 
szansy zmarnować!” W pełni się z nim utożsamiam. O tym, 
że spotkała mnie tragedia, wiem. A teraz zaczynam sobie 
uświadamiać, jak wielkim jestem szczęściarzem.

MB: Po takich słowach mogę powiedzieć tylko – dziękuję 
ci Radku.
RP: Dziękuję, nie tylko za ten wywiad. •
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STOMIA U MAŁEGO DZIECKA 
Intuicyjnie zdajemy sobie sprawę, że stomia jest niefizjo-
logicznym miejscem ujścia jelita. Oznacza to, że skóra 
na brzuszku dziecka nie jest i nigdy nie będzie  
przyzwyczajona do kontaktu z treścią jelitową – podobnie 
zresztą wygląda to u osób dorosłych. Dlatego też tak 
ważna jest prawidłowa pielęgnacja i odpowiednie dobranie 
sprzętu stomijnego, który będzie zabezpieczał wytworzoną 
przetokę jelitową. Prawidłowa pielęgnacja pozwala na zapo-
bieganie powikłaniom, które mogą pojawiać się na skórze 
wokół stomii – np. wypryskom kontaktowym czy odczynom 
alergicznym skóry. Wszelkie niepożądane odczyny są 
bardzo uciążliwe i zazwyczaj powodują duży dyskomfort. 
Czasami mogą także być źródłem bólu.

CO TO JEST STOMIA?
To prawdopodobnie najczęściej zadawane przez rodziców 
pytanie. Stomia jest to chirurgicznie wytworzone połą-
czenie jelita grubego (kolostomia), cienkiego (ileostomia)  
lub moczowodu (urostomia) ze skórą. Wykonuje się ją 
w sytuacji, kiedy zaburzone jest prawidłowe funkcjono-
wanie jelit lub pęcherza moczowego. Stomia może być wyło-
niona czasowo lub na stałe. Stomie czasowe poddaje się 
rekonstrukcji (czas, po którym dochodzi do zamknięcia stomii, 
jest różny – od 1 miesiąca do nawet 1-2 lat). U zdecydowanej 
większości dzieci stomia jest wyłaniana czasowo i zamy-
kana po osiągnięciu odpowiedniej regeneracji uszkodzonych 
funkcji. 

JAK WYGLĄDA STOMIA?
Stomia powinna mieć kolor różowoczerwony i być wilgotna. 
Gdy dziecko płacze, napina mięśnie brzucha, wtedy kolor 
stomii może się zmieniać – może być biały lub fioletowy, ale  
jest to zmiana czasowa. Stomia jest nieunerwiona, 
w związku z tym dziecko nie czuje bólu, kiedy się jej 
dotyka. Kształt i wielkość stomii mogą ulegać zmianie 
w ciągu kilku pierwszych miesięcy po operacji, dlatego istotne 
jest okresowe sprawdzanie jej rozmiaru, by właściwie docinać 
worek stomijny. 

DLACZEGO WYŁONIENIE STOMII  
U DZIECI BYWA KONIECZNE?
Stomie u dzieci wyłania się z różnych powodów. Podzielić 
je można na dwie ogólne grupy: wady wrodzone 
i choroby. Do najczęściej występujących wad wrodzonych, 
których konsekwencją jest operacja wyłonienia stomii, 

zalicza się zarośnięcie odbytu, rozszczep kręgosłupa, wyni-
cowanie pęcherza lub jelit oraz martwicze zapalenie jelit.

Choroby mogące być przyczyną wyłonienia stomii to: 
choroba Hirschsprunga, choroba Crohna, nowotwór, 
rodzinna polipowatość jelit, wrzodziejące zapalenie jelita  
grubego, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. 

SPECYFICZNE RÓŻNICE POMIĘDZY STOMIĄ  
U DZIECI A U DOROSŁYCH
Stomia u dzieci najczęściej zostaje wyłoniona w zupełnie 
innym miejscu niż u dorosłych. Wyłaniając stomię u dziecka, 
lekarz kieruje się tym, by w jak najmniejszym stopniu naru- 
szać tkanki. W przypadku dorosłych stomię wyłania się  
w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. U dzieci  
z urostomią stomia często wyłoniona zostaje w jak najmniej-
szej odległości od nerki, często do jej wyłonienia nie wyko-
rzystuje się fragmentu jelita. Efektem takiego podejścia jest 
umiejscowienie stomii z boku brzucha, co sprawia, że jej 
zaopatrzenie workiem stomijnym nastręcza ogromnych trud-
ności. Dlatego urostomia u dzieci często zaopatrywana jest 
zwykłą wysoką pieluchą.

Inna różnica wynika z właściwości samej skóry małe- 
go dziecka. Jest ona cieńsza i nie w pełni wykształ-
cona, przez co jej pielęgnacja wymaga specjalnej uwagi. 
U niemowląt skóra jest bardzo podatna na infekcje i zaka-
żenia grzybicze w związku z tym, że warstwa na skórze odpo-
wiedzialna za wytwarzanie ochronnego pH skóry nie jest 
w pełni rozwinięta. 

Ze względu na różnice anatomiczne układu pokarmowego  
(długość jelit) u dorosłych i dzieci, a także rodzaj scho-
rzeń (np. choroba Hirshprunga) występujących u małych 
pacjentów, często wyłania się u nich niewielką długość 
śluzówki jelita, tzw. „komin stomii”, co także powoduje wiele 
problemów z pielęgnacją stomii. Brzuszek maluszka jest 
niewielki. Pępek, bioderka i klatka piersiowa znajdują się 
w bliskim sąsiedztwie stomii, co znacznie utrudnia i ogra-
nicza miejsce naklejenia woreczka stomijnego.

PO OPERACJI
Po operacji wyłonienia stomii dziecko (tak samo jak 
dorośli stomicy) nie będzie w stanie kontrolować wydalania 
 treści. W przypadku stomii jelitowej (kolostomii oraz ileosto- 
mii) treść jelitowa będzie trafiała do worka stomijnego znaj-
dującego się na brzuszku. U dzieci z kolostomią, u których 
stomia została wyłoniona na jelicie grubym, początkowo  
kał będzie płynny, później papkowaty, a w końcu stanie się 
w pełni uformowany. 

Stomia u dzieci
Tekst: Fundacja STOMALife
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Pamiętajmy, że w zależności od miejsca wyłonienia stomii, 
wydzielina przewodu pokarmowego będzie się jednak 
różniła konsystencją. Stolec w pełni uformowany powstaje 
dopiero w końcowym odcinku jelita grubego. Im wyżej wyło-
nione jelito, tym stolec będzie bardziej płynny z dużą ilością 
enzymów trawiennych, które bardziej drażnią skórę dziecka. 
Dlatego też, gdy dziecku zostanie wyłoniona ileostomia,  
treść jelitowa będzie miała bardziej płynną formę i będzie 
wydalana w sposób ciągły. 

W przypadku dzieci, które mają wyłonioną urostomię, a więc 
u których moczowód został połączony ze skórą, umiejsco-
wienie stomii jest bardzo mocno powiązane ze stanem, 
wiekiem oraz chorobą / nieprawidłowością, która doprowa-
dziła do operacji wyłonienia. Bardzo często stomię umiej-
scawia się jak najbliżej nerki, dlatego wyłoniona jest 
ona z boku brzuszka. Dzieci z ileostomią oddają mocz w spo- 
sób ciągły i tak jak ileostomicy i urostomicy nie mają 
kontroli nad wydalaną treścią. 

RYZYKO ODWODNIENIA U DZIECI ZE STOMIĄ
Dzieci wytwarzają znaczne ilości treści jelitowej i moczu  
w stosunku do swojej masy ciała. Na przykład noworodek 
o masie 3 kg wytwarza około 800 ml płynów dziennie. 
W związku z tym dzieci są szczególnie narażone na odwod- 
nienie i utratę soli mineralnych. Niewielkie infekcje 
czy reakcja na szczepienia mogą być przyczyną 
biegunek, które dodatkowo zwiększają prawdopo-

dobieństwo odwodnienia. Pamiętajmy także, że już 
sama stomia zwiększa ryzyko odwodnienia (kolostomia, 
ileostomia) lub ryzyko wystąpienia infekcji układu moczo-
wego. Dlatego tak ważna jest odpowiednia podaż płynów, 
która pomoże w obydwu dolegliwościach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy wprowadzaniu do diety 
dziecka nowego pożywienia, na przykład owoców. Nowe 
produkty trzeba podawać w niewielkich ilościach i dokładnie 
obserwować reakcję organizmu malucha – jeśli nie występuje 
biegunka, można po kilku dniach zwiększyć ilość wprowadza-
nego pokarmu.

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI WOREK 
STOMIJNY?
Obecnie na rynku dostępne są różne woreczki stomijne 
przeznaczone specjalnie dla dzieci. Przy ich wyborze 
należy pamiętać, by miały odpowiednio elastyczną płytkę, 
która dostosowuje się do różnorodnych ruchów dziecka. 
U dzieci zazwyczaj najlepiej sprawdza się system jednoczę-
ściowy (płytka w systemie dwuczęściowym ma twardy pier-
ścień, do którego mocuje się worki) ze względu na większą 
elastyczność, która zapewnia dziecku swobodę ruchów. 
Dodatkowo dzieci nie potrafią jeszcze napinać mięśni brzu- 
cha, co jest konieczne przy mocowaniu worka do płytki  
w przypadku niektórych systemów sprzętu dwuczęściowego. 

Rozmiar płytki i woreczka powinien być dostosowany do wiel-
kości i wieku dziecka.•
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DIETETYK KATARZYNA STRZELCZYK – PROBLEMFREE
Katarzyna Strzelczyk została dietetykiem z powodu  
problemów zdrowotnych swoich dzieci – jej córka  
zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna, a syn – z celiakią. 
Jak sama pisze, jako psychodietetyk „pomaga kobietom 

uzyskać kontrolę nad jedzeniem”. Poza tym pani Katarzyna specjalizuje się w pomaganiu osobom 
z insulinoopornością i celiakią. Jej audycji o dietetyce ProblemFree Podcast można słuchać m.in. 
na YouTubie i Spotify’u. Dodatkowo organizuje w Poznaniu „Dni Edukacji” poświęcone nieswoistym 
zapaleniom jelit.

www.problemfree.pl     Problem Free          ProblemFree Podcast          @problemfreepl

CHLOE MARDSEN
Chloe Mardsen jako dziecko była ofiarą przemocy, co przełożyło się na późniejsze problemy zdro-
wotne. Zachorowała na anoreksję, a później na zespół wymiotów cyklicznych. Od tego czasu ma zało-
żony system żywienia dojelitowego. Przez wiele lat zakrywała brzuch, wstydząc się tej aparatury, 
ale teraz z dumą prezentuje ją światu w mediach. Wiele razy pokazywała się na wybiegach, m.in. 
podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet w Londynie. Bierze też udział w konkursach piękności. 
Na profilu BBC News na Facebooku ukazał się pełen nadziei filmik, zatytułowany Dlaczego ukry-
wamy naszą niepełnosprawność?, w którym opowiada o swojej przemianie. 

 Instagram: @chloemardsen

 facebook.com/228735667216/posts/10157983938302217/

STOMIA – SPRZĘT STOMIJNY OGŁOSZENIA ODDAM/POTRZEBUJE
Ta facebookowa grupa jest platformą, gdzie ludzie z całej Polski mogą skomunikować się, jeśli chcą 
oddać, wymienić sprzęt stomijny albo po prostu szukają jakichś stomijnych akcesoriów. Na grupie 
panuje kilka zasad: m.in. nie można tu nic kupić (korzystający opłaca co najwyżej koszty wysyłki), 
a posty mają służyć wyłącznie wymianie i przekazaniu innym osobom sprzętu. Dzięki temu panuje 
tam porządek, więc łatwo znaleźć potrzebne nam akcesoria lub pozbyć się nieużywanych.

Facebook: Stomia – SPRZĘT STOMIJNY ogłoszenia oddam/potrzebuje
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STOMIA 

online
Tekst: Magda Rodak

czytaj wiecęj

CHARLÈNE
Charlène, znana jako Kangouroo Girl, to francuska influencerka, która z powodu błędu chirurgicz-
nego od 2012 roku żyje z jejunostomią. Sama już kilka lat temu postanowiła zaakceptować swoją chorobę, 
a teraz, jak pisze na swoim fanpage’u, chce oswajać ludzi z wiedzą o stomii i wyczulić ich na ten problem, a przede 
wszystkim pokazać, że ludzie ze stomią nie muszą się ukrywać i mogą czerpać z życia pełnymi garściami. Widać 
to po jej radosnych zdjęciach na Instagramie, gdzie często pokazuje się podczas podróży czy w bikini. Charlè-
nejest też współzałożycielką Kangouroo Shop - sklepu, który sprzedaje spersonalizowane, kolorowe pokrowce 
na worki stomiczne.

Kangouroo Girl@kangouroo_girl
@kangouroo_shop 



UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ PRZYGOTOWANE  
WSZYSTKIE NIEZBĘDNE RZECZY:
• ciepła woda
• delikatne chusteczki lub gaziki
• opakowanie na zużyty worek stomijny
• nowy worek stomijny
• nożyczki i wzornik odpowiadający kształtowi Twojej
stomii (jeśli jest to konieczne)
• akcesoria

SPECJALNY SPRZĘT STOMIJNY
•  Bardzo ważne jest właściwe wycinanie otworu w płytce, tak
by płytka dokładnie przylegała do stomii, co zmniejszy
ryzyko podciekania pod płytkę stomijną i podrażnienie skóry
• Na rynku dostępne są woreczki stomijne docięte do
konkretnego rozmiaru. Jeśli pacjent nie używa tego typu
woreczków, konieczne jest dokonywanie pomiaru rozmiaru
stomii i odpowiednie wycinanie worków stomijnych.

USUWANIE ZUŻYTEGO WORKA
• W wypadku ileostomii lub urostomii najpierw opróżnij
worek stomijny.
• Ostrożnie odklejaj płytkę − zaczynając od góry ciągnąc w dół 
i przytrzymując jednocześnie skórę. Może być konieczne użycie 
zmywacza do skóry.
• Umieść zużyty worek stomijny w specjalnym opakowaniu

PIELĘGNACJA SKÓRY
• Delikatnie umyj skórę wokół stomii z użyciem ciepłej wody
i suchej chusteczki lub gazika. Uwaga: może się zdarzyć,
że stomia delikatnie krwawi, to całkiem naturalne.
• Osusz skórę.
• Jeśli to konieczne, zastosuj preparat ochronny w postaci
chusteczek, sprayu lub aplikatora gąbkowego.

ZAKŁADANIE WORKA STOMIJNEGO
• Usuń z płytki folię zabezpieczającą.
• Zegnij płytkę w pół, dopasuj wycięty wcześniej otwór
do stomii, upewnij się, że w trakcie naklejania płytki nie
utworzyły się żadne fałdy i nierówności.
• Naklejaj worki o tempera-
turze płytki zbliżonej do tempe-
ratury ciała, upewnij się, że dobrze 
przylegają.
USUWANIE ZUŻYTEGO WORKA
• Zużyte worki stomijne po opróż-
nieniu można wyrzucić do kosza na śmieci.

Jak wymienić 
worek stomijny?

Tekst: Fundacja STOMALife
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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 
wyrobów medycznych, termin ważności zleceniea i dane 
wystawcy. Od stycznia 2020 roku zlecenia mogą być potwier-
dzane już w trakcie wizyty u lekarza. W  przypadku, gdy 
lekarz dysponuje dostępem do systemu i zlecenie pozy-
tywnie przejdzie weryfikację online, na zleceniu znajdzie 
się także kod kreskowy, unikalny numer zlecenia oraz adno-
tacja, czy zlecenie udało się potwierdzić,  jeśli natomiast 
lekarz nie ma dostępu do systemu lub Internetu, pacjent 
otrzyma zlecenie bez kodu kreskowego i numeru. Sposób 
wystawiania zlecenia jest uzależniony od możliwości tech-
nicznych, jakimi dysponuje placówka medyczna wystawia-
jąca zlecenie. Zlecenie może być nawet wystawione 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 prze-
słać zlecenie do NFZ, aby uzyskać akceptację. Zweryfiko-
wane przez NFZ zlecenie zostanie odesłane na podany 
przez pacjenta 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 

wystawione odręcznie lub bez nadanego kodu kresko-
wego i będzie mógł zrealizować takie zlecenia bez koniecz-
ności przesyłania 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 wojewódzki  
NFZ publikuje na swoich stronach listę sklepów medycznych 
ze wskazaniem, jakie grupy wyrobów medycznych mogą 
wydawać na refundację. Lista oddziałów wojewódzkich jest 
dostępna pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/. Czasem 
zdarza się, że sprzęt stomijny można znaleźć w aptece, ale 
są to sytuacje niezmiernie rzadkie. Nawet jeśli przez pewien 
czas pacjent odbiera sprzęt w jednym miejscu, może 
w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną 
markę, jak również mieszać marki sprzętu na tym samym 
zleceniu. Zmiana nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą 

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ  
NA SPRZĘT STOMIJNY, CZYLI JAK  
NIE ZGUBIĆ SIĘ W PRZEPISACH?

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują poniższe 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 lekar-

skim, ma oszczędzić niepełnosprawnym pacjentom oraz ich opiekunom dojazdów i często długiego oczekiwania w kolej-
kach 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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prawa do refundacji jednakże trzeba 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 limi-
tem kwotę refundacji można przeznaczyć np. na worecz-
ki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej. 
W dobrym sklepie medycznym istnieje możliwość skorzysta-
nia z podpowiedzi profesjonalistów, którzy mają doświadcze-
nie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spoj-
rzeniem 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 rozpoczynają-
cych 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 wynika, że wybór optymalnego rozwią-
zania to kwestia czasu i zaznajomienia się z pielęgnacją 
stomii. Nasze placówki umożliwiają na przykład bezpłatne 
konsultacje z doświadczonymi pielęgniarkami stomijnymi, 
które doradzają jak prawidłowo pielęgnować stomię, ale 
tam gdzie pacjent sam dobiera sprzęt zwykle proces może 
zająć nawet kilka miesięcy” – podkreśla Joanna Zakrzewska   
pielęgniarka stomijna z Punktu Konsultacyjno Szkolenio-
wego w Warszawie przy sklepie medycznym Med4Me Chału-
bińskiego 8. 

Raz otwarte przez sklep zlecenie będzie natomiast 
czekało na decyzję odbioru kolejnego pakietu sprzętu  

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 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

i wówczas można zweryfikować, czy sprzęt jest dobrany 
prawidłowo. Warto też pamiętać, że zlecenia nie można zreali-
zować 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 najbliż-
szego 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 wprowadze-
niem nowych zleceń. 

DODATKOWE UPRAWNIENIA DO ODBIORU 
SPRZĘTU REFUNDOWANEGO
W obecnie obowiązujących przepisach należy pamiętać, 
że kod ZN nadal uprawnia do zwiększenia przysługują-
cego limitu na sprzęt stomijny. Odbiór w ramach zwiększo-
nego limitu 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 możli-
wości otrzymania dodatkowego zlecenia na sprzęt, nawet 
jeśli nam go zabraknie, pomimo uprawnień wynikających 
z kodu ZN.

 Odbiór sprzętu może nastąpić raz w miesiącu, a zwięk-
szyć ilość zapotrzebowania można ponownie, udając się 
do lekarza i prosząc o nowe zlecenie na okres, na który jeszcze 
nie pobraliśmy sprzętu, w takim wypadku stare niezrealizo-
wane zlecenie ulega anulowaniu i zastępuje je nowe. •



Tekst: Wojciech Szczęsny

Wszelkie funkcje organizmu człowieka podle-
gają kontroli układu nerwowego. Receptory, 
czyli zespoły wyspecjalizowanych komórek, 

informują na bieżąco „centralę” o tym, co się dzieje. 
Po analizie tych danych następuje reakcja. Może to  
być skurcz mięśni, wyrzut odpowiednich hormonów, 
reakcja zmierzająca do podniesienia lub obniżenia  
temperatury, ale także wyższe czynności, jak wypo-
wiedzenie słów lub coś jeszcze bardziej skomplikowa-
nego. Część czynności odbywa się świadomie, ale są też 
i takie – których jest nawet więcej – dziejące się nieza-
leżnie od naszej woli. Przecież nie myślimy o oddychaniu, 
o biciu serca, regulacji poziomu glukozy we krwi (chyba że 
mamy cukrzycę i sami wstrzykujemy sobie insulinę) czy 
perystaltyce jelit. Do tej ostatniej wrócimy jeszcze. 

Jak zbudowany jest układ nerwowy człowieka? Klasyczny 
podział wyróżnia:
1.    Ośrodkowy (centralny) układ nerwowy – składający się 
z mózgu i rdzenia kręgowego. 

Jelito 
neurogenne

2. Obwodowy układ nerwowy obejmujący tzw. nerwy 
czaszkowe (wychodzące w obrębie czaszki) i rdzeniowe, 
będące odgałęzieniem rdzenia kręgowego.

Podział czynnościowy (odnoszący się do funkcji) wyróżnia:
1.  Układ somatyczny – odpowiada za kontakt ze środo-
wiskiem zewnętrznym i zapewnia reakcje na zmiany w nim 
zachodzące. W ramach tego układu realizowane są też 
wyższe funkcje, jak świadomość albo myślenie.

2. Autonomiczny układ nerwowy – unerwia narządy 
wewnętrzne, kontrolując ich pracę niezależnie (autono-
micznie) od naszej woli. Dzieli się na współczulny (pobu-
dzający) i przywspółczulny (hamujący). To właśnie ten 
układ będzie nas interesował w tym artykule. 

Układ pokarmowy (będziemy mówili o jelitach) podlega  
kontroli zależnej oraz niezależnej od naszej woli. 
W unerwieniu jelita cienkiego bierze udział nerw błędny 
(czaszkowy) będący częścią układu przywspółczul-
nego (hamującego). Włókna współczulne pochodzą 
z trzech nerwów trzewnych, a ich komórki zwojowe znaj-
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dują się zwykle w splocie otaczającym miejsce odej-
ścia tętnicy krezkowej górnej. Także jelito grube jest 
unerwione przez nerw błędny do zagięcia śledziono-
wego (w tym przypadku nerw działa pobudzająco). Uner-
wienie współczulne tej części jelita pochodzi z górnych 
i dolnych splotów trzewnych i podbrzusznych. Ich akty-
wacja hamuje aktywność motoryczną (perystaltykę). 
W dystalnym (końcowym) odcinku jelita grubego znaj-
dują się dwa zwieracze odbytu: wewnętrzny – utworzony 
przez warstwę okrężną mięśniówki gładkiej kanału odbytu, 
oraz zewnętrzny – utworzony przez mięsień poprzecznie 
prążkowany. Aktywność skurczową zwieracza wewnętrz-
nego kontrolują włókna nerwowe układu autonomicznego, 
a zewnętrznego – włókna somatyczne nerwów sromo-
wych. Taka organizacja kontroli skurczów zwieraczy umoż-
liwia regulację aktywności zwieraczy zarówno na drodze 
odruchowej, jak i dowolnej (świadomej). Układ pokarmowy 
regulowany jest też za pomocą hormonów i peptydów, 
wydzielanych w zależności od rodzaju przyję-
tego posiłku lub pory dnia. Niektóre z nich mają orygi-
nalne nazwy np. bombezyna. 

Ogólnie rzecz biorąc, perystaltyka jelit oraz proces 
defekacji (wydalania stolca) są dość skomplikowane. 
Wpływa na nie wiele czynników zarówno natury ciele-
snej np. dieta, ale także choroby, jak choćby cukrzyca lub 
mocznica i podobne. Okazuje się, że również uwarunko-
wania psychiczne mają istotny wpływ na tę część naszej 
fizjologii. Niektórzy mają biegunkę w sytuacjach streso-
wych, inni, wręcz przeciwnie, zaparcia. Nie bez kozery 
zatem, wyróżniono tak zwany „zespół jelita drażliwego”. 
Kilka słów o nim, choć nie jest zasadniczym tematem 
artykułu. Nawet co piąty człowiek, w jakimś okresie 
swojego życia, może cierpieć z tego powodu. Ta przypa-
dłość należy bowiem do grupy „funkcjonalnych zaburzeń 
gastroenterologicznych”. Oznacza to, że nie ma jedno-
znacznej i wykrywalnej badaniami obrazowymi czy bioche-
micznymi przyczyny. Objawy są bardzo różne, a zarazem 
bardzo niepokojące. Bóle brzucha, zaparcia lub biegunki, 
wzdęcia. Coraz to nowe, zlecane przez lekarzy badania, 
nie wykrywają żadnych zmian, a dolegliwości nie ustę-
pują. Leczenie jest bardzo trudne. Przyczyny tej choroby 
(zespołu chorób?) nie są do końca znane. Teorie biorą pod 
uwagę zaburzenia bariery jelitowej, motoryki (ruchów) 
lub wydzielania jelitowego oraz wrażliwości recep-
torów. Jednak na pierwszym miejscu jako przyczynę 
stawia się zaburzenia psychologiczne i psychosocjalne. 
I właśnie ten biopsychosocjalny model jest obecnie 
najbardziej akceptowany. Stąd też, prócz różnych 
leków oddziałujących na motorykę jelita, wielkie znaczenie 
w leczeniu „zespołu jelita drażliwego” mają terapie 
z zakresu psychiatrii i psychologii. Niekiedy zmiana sytu-
acji życiowej całkowicie likwiduje objawy choroby. Zbli-
żamy się zatem do niezwykle istotnych relacji występują-
cych między układem nerwowym a układem pokarmowym.

Tą drogą doszliśmy do głównego tematu tego arty-
kułu: jelito neurogenne. A cóż to takiego? Odpowiedź 

nie jest łatwa. Z definicji – jest to zespół objawów, 
na które składają się zaburzenia funkcji jelit, powsta-
jące w wyniku schorzeń lub urazu części układu nerwo-
wego, mającego wpływ na pracę układu pokarmowego. 
Uszkodzeniu ulegają wówczas ośrodki zawiadujące czyn-
nościami związanymi z trawieniem pokarmu. Objawy są 
różne, a zarazem skrajne, i obejmują biegunki, nietrzy-
manie stolca lub przeciwnie – przewlekłe zaparcia. Ten 
ostatni objaw jest najczęstszy. 

Jakie zatem choroby lub urazy układu nerwowego dają 
takie objawy ze strony układu pokarmowego? Są to przede 
wszystkim uszkodzenia rdzenia kręgowego po urazach 
(skoki do wody, wypadki komunikacyjne lub inne). Choroby, 
najczęściej wady wrodzone kręgosłupa i rdzenia kręgo-
wego, jak choćby spina bifida (rozszczep kręgosłupa) czy 
podobne. Jeśli chodzi o inne stany patologiczne zabu-
rzenia jelitowe obserwuje się w chorobie Parkinsona, 
stwardnieniu rozsianym (SM), stwardnieniu zanikowym 
bocznym (SLA), różnych chorobach neurodegeneracyj-
nych czy po udarze mózgu. Również brak ruchu (choroby 
obłożne) ma wpływ na powstawanie przewlekłych zaparć. 

Po urazowym uszkodzeniu rdzenia zaparcia występują  
u 95% pacjentów, a 75% ma epizody nietrzymania  
stolca. Także 75% chorych ze stwardnieniem rozsianym 
cierpi na częste zaparcia. Podobnie rzecz się 
ma w chorobie Parkinsona. Tylko ok. 35% pacjentów ze 
spina bifida wypróżnia się bez przeszkód. W znaczący 
sposób obniża to jakość życia i dostarcza dodatko-
wego cierpienia. Fakt, że 65% osób z tymi schorze-
niami wymaga pomocy innych przy wypróżnieniu, powo-
duje zaburzenia relacji społecznych, seksualnych i inter-
personalnych, a także uczucie odarcia z godności. 

Oczywiście proces leczniczy rozpoczyna się od 
działań zachowawczych, chyba że wystąpiły powi-
kłania wymagające natychmiastowej operacji. Jakie 
to działania? Na początek dieta. Należy ją dostosować 
do objawów (zaparcia czy biegunka). Tu potrzebna jest 
pomoc dobrego dietetyka. Odpowiednio dobrana ilość 
błonnika i jego rodzaj to podstawa. Nie wolno zapominać 
o adekwatnej ilości przyjmowanych doustnie płynów. 
Niezwykle ważne jest przejrzenie listy zażywanych leków. 
Wiele z nich zaburza perystaltykę. Należy je zamienić 
na inne lub – jeśli to możliwe – odstawić.

Istnieje wiele skal oceniających ciężkość zespołu 
jelita neurogennego. Mają one za zadanie ocenę  
danego przypadku, co implikuje dalsze postę-
powanie. Proces leczenia jest bardzo trudny. 

Trzeba wziąć pod uwagę choroby przebyte  
i współistniejące. Przykładowo cukrzyca  

i choroby nerek też mają wpływ na pracę jelit. 
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dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny

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

BIO

Regularność wypróżnień jest ważna. Zarówno sponta-
nicznych, jak i tych wywoływanych różnymi technikami. 
Należy pamiętać, że pewne pory dnia lub czynności sprzy-
jają wydalaniu stolca. Takie pory to okres po wybu-
dzeniu ze snu i po posiłkach (to odruchy fizjologiczne). 
Nie wolno zapominać o intymności procesu defekacji. 
Przykładowo sala, gdzie przebywa kilkoro pacjentów, 
nie jest dobrym miejscem. Istotne jest też odnalezienie 
najlepszej pozycji do defekacji.

Następnym etapem leczenia są wszelkiego rodzaje  
stymulacje. Najprostsza to masaż brzucha, następnie 
wchodzą w grę stymulacje odbytnicy palcem poprzez  
wprowadzenie go tam i wykonywanie okrężnych ruchów. 
Pobudza to naturalne odruchy wypróżnienia. Jeśli tworzą 
się tzw. kamienie kałowe, usuwa się je ręcznie. Nie zapo-
mniajmy też o czopkach glicerynowych czy wlewkach 
doodbytniczych (enema). Stosuje się zazwyczaj gotowe 
preparaty umieszczone w miękkiej butelce zakończonej 
końcówką, którą wprowadza się do odbytnicy. Regularne 
enemy, mogą spowodować odruch w postaci wypróżnień 
po każdej z nich. Jeśli metody zachowawcze zawiodą, 
stosuje się te bardziej inwazyjne. Można tu wymienić 
stymulacje elektryczne mięśni biorących udział w akcie 
defekacji (poprzez implantację elektrod do odpowied-
nich nerwów). Są to jednak terapie rzadkie i kosztowne. 

Niejako na końcu drabiny terapeutycznej stoi zabieg 
wytworzenia stomii. Najczęściej jest to kolostomia, 
o wiele rzadziej ileostomia. Unika się w ten sposób prze-
chodzenia stolca przez uszkodzoną motorycznie odbyt-
nicę i zwieracze. Niekiedy jednak, nadal trzeba wyko-
nywać wlewy (enemy) – tym razem do stomii. Pozostają 
poza tym wszystkie znane powikłania stomii. Widać więc, 
że decyzje terapeutyczne są niezwykle trudne, a nade 
wszystko powinny być zindywidualizowane. 

Jelito neurogenne stanowi trudny problem diagno-
styczny i leczniczy. Nakłada się bowiem na inne zespoły 
towarzyszące ciężkim uszkodzeniom lub chorobom 
układu nerwowego. Mamy tu do czynienia z odleżynami, 
infekcjami układu moczowego i oddechowego, zaburze-
niami odżywiania i wieloma innymi. Umiejętne postępo-
wanie z takim chorym w znaczny sposób zmniejsza cier-
pienia i pomaga odzyskać równowagę zarówno soma-
tyczną w aspekcie pracy układu pokarmowego, jak 
również psychiczną. Oba te obszary bowiem nakładają się 
na siebie i wzajemnie wpływają na swoje funkcje. •

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Co pomyślisz dziś o mnie,
kiedy powiem ci że mam stomię
Spuścisz wzrok czy odwrócisz głowę
Może twarzy zachmurzysz połowę?
Może twarzy zachmurzysz połowę?

Ale zanim pójdę
Ale zanim pójdę
Ale zanim pójdę chciałbym powiedzieć ci że
Na ból nie pomoże miś ani kwiaty
Bo ból to diabeł rogaty
Kiedy boli, wtedy jedno płacze
Bo ból po drugim skacze
Z bólem to żaden film w żadnym kinie
Ani róże, ani całusy małe duże
Tylko miłość, kiedy jedno spada w dół
Drugie ciągnie je ku górze.

Ile było rozpaczy
Gdy myślałeś, że już nie da się inaczej
Ile nocy bezsennych do rana
Gdy twe ciało to jedna jest rana
Gdy twe ciało to jedna jest rana

Ale zanim pójdę
Ale zanim pójdę
Ale zanim pójdę chciałbym powiedzieć ci że
Stomia to jest pluszowy miś
To są kwiaty
Odchodzi diabeł rogaty
Zapominasz, że jedno płacze
Serce ci z radości skacze
Stomia to taka proteza mała
Czyli worek, który jest blisko twego ciała
Stare życie, w którym nic się nie chciało,
W nowym doby jest ci mało.

Czy życie po operacji wyłonienia stomii zmienia się diametralnie? 
Zdecydowanie tak, ale to od wsparcia i reakcji bliskich oraz reszty 
społeczeństwa zależy komfort psychiczny tych, którzy zdecydowali 
się na operację. Pragnąc przełamywać tabu oraz zachęcać ludzi do powszechnej akceptacji pewnej inności, której 
doświadczają osoby ze stomią, udało nam się stworzyć piosenkę, pokazującą jak wygląda życie Stomików oraz jak 
ważne są osoby, które nie boją się podać pomocnej dłoni pełnej wsparcia oraz akceptacji. Słowa hymnu, inspirowane 
piosenką zespołu Happysad, napisała Dobra Dusza Fundacji STOMAlife Mirela Bornikowska.

Co pomyślisz więc o mnie,
Kiedy wiesz już że mam stomię?
Nie patrz na mnie jak na kogoś obcego
Nadal przecież jestem twoim kolegą
Nadal przecież jestem twoim kolegą

Teraz sobie pójdę
Teraz sobie pójdę
Teraz sobie pójdę tam, gdzie powiedzie mnie los

Pójdę na łąkę przez las
Tam gdzie kwiaty
A może kozioł brodaty
Tam gdzie rzeka
Się mieni i kusi
Stomik może wszystko
A nic już nie musi.
Pójdę nad morze i w góry
Będę leżec i patrzeć na chmury
To jest miłość, kiedy nikt nie spada w dół
Dwoje wspina się do góry

Wszędzie z tobą pójdę
Wszędzie z tobą pójdę
Wszędzie z tobą pójdę tam, gdzie powiedzie mnie los
Pójdę na łąkę przez las
Tam gdzie kwiaty
A może kozioł brodaty
Tam gdzie rzeka
Się mieni i kusi
Stomik może wszystko
A nic już nie musi.
Pójdę nad morze i w góry
Będę leżeć i patrzeć na chmury
To jest miłość, kiedy nikt nie spada w dół
Dwoje wspina się do góry.

Jeśli ktoś chciały usłyszeć jej 
wykonanie serdecznie zapra-
szamy na nasz kanał www.youtube.
com/c/STOMAlifeOdkryjstomię. 
Oprócz piosenki znajdziecie tam też 
więcej filmików oraz informacji doty-
czących działalności naszej Fundacji.

HYMN STOMIKÓW
Tekst: Fundacja STOMALife
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Mądrość 
drzew 
Wywiad z Emilianem Kamińskim 

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
Zdjęcia: z archiwum Teatru Kamienica
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Bianca-Beata Kotoro: Pandemia koronawirusa dotyka nas  
wszystkich, ale znacząco dotknęła sektor kultury. Jako  
aktor, ale przede wszystkim właściciel prywatnego teatru  
zapewne musi pan teraz stawiać czoła ogromnym wyzwa-
niom. Jak radzi pan sobie z tym, co się dzieje? 
Emilian Kamiński: Ukojenia szukam w przyrodzie – to pod- 
stawa w moim życiu. Choć może się to wydawać dziwne – 
obserwuję drzewa, rozmawiam z nimi. To z nich czerpię zdol-
ność uspokojenia się nawet w bardzo nerwowych sytuacjach, 
których w obecnych czasach nam nie brakuje. Pomimo tego, 
co się dzieje, umiem znaleźć spokój, który poprzez swoje 
milczenie dają mi drzewa. Najczęściej znajduję go w samot-
ności, w przebywaniu z samym sobą i właśnie z naturą.

B-BK: Jaką najcenniejszą wiedzę udało się panu wycią-
gnąć z obserwacji przyrody? 
EK: Stare drzewa mają mądrość czasów. Moja morwa w  
ogrodzie ma 140 lat. Kiedyś miała trzy wielkie konary, ale 
dwa straciła. Został jej tylko jeden, środkowy, który każdej 
wiosny daje owoce – wtedy wszystkie ptaki z okolicy mają 
ucztę. Była bardzo chora – dlatego obcięto jej dwa konary, 
ale ona nadal walczy i rośnie. Tak samo jest z życiem. Sam 
mógłbym napisać grubą książkę na temat pecha, który mnie 
prześladował, czy ludzi, którzy mi szkodzili, szczególnie 
z okresu komunistycznego, ale nigdy nie poddawałem się 
i wędrowałem dalej do przodu. Dopóki walczysz, nie podda-
jesz się, to żyjesz.

B-BK: Mocno zaznaczył pan rolę natury w swoim życiu, 
a jak jest z ludźmi? 

EK: Zdecydowanie jedną z najważniejszych osób w moim  
życiu był ksiądz Jerzy Popiełuszko. To on wyznaczył mi  
pewien kierunek życia i dzięki niemu staram się tym swoim 
życiem służyć ludziom. On też pokazał mi, jak patrzeć 
na Jezusa, którego postać zrozumiałem, nie będąc czło-
wiekiem Kościoła. Nauczył mnie też, jak się modlić – nie 
zmuszając do fanatyzmu, a wręcz przeciwnie. Mówił: „Nie 
potrzebujesz wyuczonej modlitwy, rozmowa z Bogiem 
jest twoją modlitwą. Ja nie jestem tu, by komunikować cię 
z Bogiem, ty sam masz się z Nim komunikować. Jeśli jednak 
będziesz miał kłopoty, to będę platformą, która ci pomoże”. 
Wielu ludzi wierzy w Boga, jako istotę namacalną, w Kościół 
z całą tą ceremonią i złoconymi budowlami. Dla mnie świą-
tynią może być natura – wszystko, co jest dziełem Boga. 
Tego między innymi nauczył mnie właśnie Jerzy – byliśmy 
po imieniu. W życiu prywatnym i zawodowym miałem szczę-
ście spotkać kilku ludzi, na których patrzyłem i wiedziałem, 
że dotykają czegoś ważnego, czemu warto się przyjrzeć. 
To mnie ukształtowało. 

B-BK: Miał pan szczęście, teraz ludzie szukają takiej wie- 
dzy w popularnych poradnikach. 
EK: Być może nie potrafią jej znaleźć nigdzie indziej, ale 
faktycznie świat obecnie zarzucony jest poradnikami o szczę-

Aktor, reżyser, scenarzysta, założyciel Teatru Kamienica, Fundacji Atut i Szkoły Rzemiosł Artystycznych KamArti. 
Ma w swoim dorobku ponad setkę ról teatralnych, filmowych i musicalowych. Jest absolwentem warszaw-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W stanie wojennym był jednym z współtwórców oraz wyko-
nawców nieakceptowanego przez władze PRL Teatru Domowego.

Obecnie jest właścicielem i dyrektorem prywatnego Teatru Kamienica przy al. Solidarności 93 w Warszawie,  
który powołał do życia w marcu 2009 roku. W teatrze realizuje wiele pozycji repertuarowych, zarówno  
jako aktor, reżyser oraz opiekun artystyczny. Poza spektaklami odbywają się tam też rozmaite spotkania,  
eventy i niezwykłe działania społeczne. Organizowany jest między innymi festiwal teatralny dla dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną, a osoby wykluczone od jedenastu lat kształcą się tu w zakresie  
aktorstwa. Co roku przygotowywana jest Wigilia dla bezdomnych. A od roku otwarta jest Szkoła  
Rzemiosł Artystycznych KamArti. Olbrzymią popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego w ekranizacji  
powieści Kornela Makuszyńskiego Szaleństwa Panny Ewy z 1985 roku. Zaś dużą sympatię publiczności przy-
niosła mu rola Bociana w komediach Jacka Bromskiego U Pana Boga w ogródku i U Pana Boga za miedzą.

Teatr prowadzi razem z żoną, Justyną Sieńczyłło, aktorką znaną z serialu Klan.  

Ten wybitny i wspaniały człowiek to Emilian Kamiński, który mówi o sobie, że jest wyłącznie rzemieślnikiem, 
a nie artystą - bo nie ma takiego zawodu jak artysta.

Emilian Kamiński

W życiu prywatnym i zawodowym miałem szczęście spotkać kilku ludzi, na których patrzyłem  
i wiedziałem, że dotykają czegoś ważnego, czemu warto się przyjrzeć. To mnie ukształtowało. 
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ściu. Być może jest to taka obrona przed pędem cywiliza-
cyjnym. Świat, w którym żyjemy, z jednej strony jest wspa-
niały – możemy rozmawiać przez smatfony, komunikować się 
z każdego miejsca na Ziemi, ale z drugiej… Mam wrażenie, że 
ludzie się w tym pogubili, chcą lepiej, więcej, modniej, szyb-
ciej. No i mamy to, co mamy. Natura pogroziła nam palcem. 

B-BK: Jak zatem odnaleźć się w tym pogubieniu? 

EK: Ja od dziecka mam na to sposób, który inni mogą 
nazwać modlitwą, medytacją, ale robię to po swojemu, 
odkąd pamiętam. W czasach, kiedy była tylko jedna tele-
wizja, oglądałem pewną transmisję z Krakowa, z Piwnicy pod 
Baranami. Usłyszałem w niej trzy pytania, które od tamtej 
chwili prowadzą mnie w życiu – skąd przychodzimy, kim 
jesteśmy, dokąd idziemy. Staram się co wieczór podsumować 
nimi dzień. Dla mnie życie jest podstawową wartością. Czas, 
który dostaliśmy, powinien być intensywny, ale godny. 

B-BK: Stara się pan w jakiś sposób kształtować świat, 
ludzi poprzez sztukę? 

Teatr Kamienica, który 
powołałem do życia, 
to miejsce, z którego 

ludzie mają otrzymywać 
miłość do świata. Zanim 

zaproponuję widowni 
jakieś przedstawienie, 

zastanawiam się, jak ono 
na nich wpłynie.

EK: Teatr Kamienica, który powołałem do życia, to miejsce, 
z którego ludzie mają otrzymywać miłość do świata. Zanim 
zaproponuję widowni jakieś przedstawienie, zastanawiam się, 
jak ono na nich wpłynie. Czy ich uspokoi, skłoni do refleksji, 
oczywiście dobrze, gdyby ich też rozśmieszyło. Poczucie 
humoru jest dobrym wsparciem w przekazywaniu myśli. 
Dramatyczne jest życie i to wystarczy, teatr powinien być od 
niego inny. Co też nie oznacza, że mam robić figlarne farsy, 
żeby ludzie bez namysłu pękali ze śmiechu. Widz musi czuć, 
że w teatrze traktuje się go poważnie. 

B-BK: Wymaga to od pana zapewne wiele wysiłku. 
EK: Ale zadowolenie widzów i radość na twarzach są tej  
pracy warte. Dla mnie uśmiech to największa nagroda,  
bo my, Polacy, rzadko się uśmiechamy. Któregoś razu pod  
moim teatrem zaczepiłem nawet taką starszą panią, która  
szła zła o wszystko i na wszystko. Przywitałem się z nią, 
a ona spojrzała na mnie, jakbym chciał ją okraść. Nie poddałem 
się jednak tak szybko i zaprosiłem do „Kamienicy”. Powie-
działem: „Jest pani piękną kobietą, jest taki piękny dzień, 
a pani idzie smutna. Zapraszam do teatru”. Zagadałem, uści-
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snąłem rękę, uśmiechnąłem się najładniej, jak tylko potra-
fiłem, i pani odeszła ode mnie rozpromieniona. Tylko tyle 
wystarczyło. 

B-BK: Albo aż tyle! 
EK: Mój dziadek opowiadał, że przed wojną oficer musiał  
być zawsze ogolony i uczesany, w wyczyszczonym mun- 
durze i z uśmiechem na ustach. Dlaczego? Bo za nim 
szli żołnierze. Jak on mówił o odwadze, miłości do ojczyzny, 
to armia wiedziała, czym ona jest. Potem przyszło niestety 
ruskie wojsko, w którym oficer był brudnym, czerwonym 
dziadem, a żołnierze, którzy za nim szli – szli na śmierć. Wiele 
zależy od postawy człowieka. Sam w teatrze, gdy przed 
spektaklem wychodzę przywitać widzów, staram się być  
luźny, przyjacielski, bez oficjalnego tonu. Cała widownia  
wtedy w jednym momencie się uśmiecha. Teraz, gdy 
zmagamy się z pandemią, tym bardziej zwracam na to uwagę 
i życzę wszystkim więcej uśmiechu, przytulania, życzliwości. 
Pamiętajmy o najbliższych – rodzicach, rodzeństwie, dziad-
kach, bo tych gestów nie można zabraniać, trzeba je pielę-
gnować. Bez tego nie ma życia. 

B-BK: Przypomniały mi się słowa amerykańskiej psycho-
terapeutki Virginii Satir, która uważała, że aby przeżyć, 
potrzebujemy czterech uścisków dziennie, by zachować 
zdrowie – ośmiu, a żeby się rozwijać – dwunastu. 
EK: A więc zliczmy nasze codzienne głaski (śmiech). 

B-BK: Wracając do teatru, wiele pan dla niego poświęcił…

EK: Poświęciłem zdrowie. Z nim teraz bywa różnie na skutek 
ciężkiej pracy i trybu życia, który niestety musiałem przyjąć, 
żeby ten teatr najpierw zbudować, a później prowadzić. 
Dużo zdrowia straciłem przede wszystkim na walce z ludźmi, 
który mi go chcieli odebrać. Zapłaciłem za to wszystko  
wysoką cenę. 

B-BK: Co będzie dalej? Pandemia nie oszczędza teatru… 

EK: Cały czas staraliśmy się grać. Najpierw dla połowy, 
później dla ¼ widowni, ale znów, zgodnie z decyzją rządu, 
musieliśmy zamknąć drzwi teatru. Wierzę jednak, że 
wszystko wróci do normy, bo nie ma takiej możliwości,  
żeby Teatr Kamienica przestał istnieć. Stanę na głowie, 
żeby to wszystko kwitło, nie tylko na wiosnę. Kamienica  
to dzieło mojego życia i nie zrezygnuję z niej z powodu  
covidu. Trzeba to przetrwać i dalej będziemy pracować.  
Przetrwałem w życiu wiele ciężkich chwil, to i to  
przetrwam, czego również i wszystkim w tej trudnej  
sytuacji życzę. •

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 presti-
żowych nagród, autorka i współautorka wielu książek. Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła 
w Polsce program opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wyłonioną stomią. 
„Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

BIO

21

ZNANI

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (22) / 2020



Wywiad z Anną Komorek

Rozmawia: Michał Olszański
Zdjęcia: z archiwum Doroty Komorek

Taka, jaka 
jestem!
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Michał Olszański: Gdybym cię zapytał, kim jest Anna  
Komorek? Co byś powiedziała?
Anna Komorek: Jestem aktorką w Starym Teatrze 
w Krakowie i gram w dwóch przedstawieniach: we 
Wrogu ludu Ibsena i w Szewcach Witkacego.

MO: Jesteś aktorką z wykształcenia?
AK: Nie.

MO: To jak trafiłaś do teatru?
AK: To jest przygoda. Szukano dwóch chłopców z zespołem 
Downa i jeden się zgłosił. Szukali dalej i zadzwonili do mojej 
mamy z pytaniem, czy Ania by nie zagrała. Ja od razu powie-
działam, że obetnę włosy do roli chłopca.

MO: Bo jako dziewczyna grasz chłopca.
AK: Tak. Gram Mortena, syna doktora Stockmana.

MO: Powiedziałaś, że szukano aktora z zespołem Downa. 
Jak myślisz – dlaczego?
AK: Pan reżyser, pan Jan Klata, szukał właśnie takiej osoby.

MO: Ale pytałaś go, dlaczego chciał taką osobę?
AK: Bo spodobała mu się.

MO: Jesteś osobą z zespołem Downa. 
To jest trudne być taką osobą? 

AK: No, niestety, dla mnie trudne. Mam 
trisomię 21, ale to nie znaczy, że jestem 
osobą słabą.

MO: Tak, widzę, że jesteś silną kobietą. 
Ale na czym, wobec tego polega trud-
ność bycia osobą z zespołem Downa?
AK: Czasem ludzie patrzą się na mnie jak 
na osobę niepełnosprawną. Choć także 
często się do mnie uśmiechają i ja to lubię. 

MO: Tak. Masz bardzo ładny uśmiech. Czy to, 
co cię spotkało, to jest choroba?
AK: Nie, to jest zespół Downa.

MO: Właśnie. Nie czujesz się osobą chorą?
AK: Nie.

MO: Mogłabyś powiedzieć, że żyjesz normalnym, fajnym 
życiem?
AK: Tak. I tym się bardzo cieszę, że jestem, jaka jestem, 
i cieszę się życiem.

MO: Zawsze miałaś wsparcie najbliższych, prawda? Jak 
byś opowiedziała o swojej relacji z mamą i ojcem?
AK: Z mamą jest fajnie, jeździmy na różne wycieczki i jest 
bardzo miła atmosfera. Z tatą jest niestety trochę różnie, 
bo ma swoje zdanie, niestety.

MO: Jak mężczyzna.
AK: Oczywiście.

MO: Czujesz się kochana?
AK: Oczywiście.

MO: Masz jeszcze siostrę. Młodszą. Weronikę.
AK: Tak. Ma 20 lat.

MO: Jaką masz relację z siostrą Weroniką?
AK: To dobra relacja, ale czasem ona ma preten- 
sje, jeśli chodzi o pieska. Ale jest dobrze.

MO: Powiedz mi, czy ty się czujesz inna?
AK: Wyróżniam się.

MO: Wyróżniasz się? Ale czy wyróżniasz się tak, że 
czujesz się inna, wyjątkowa, a może gorsza? 
AK: Nie. Czasem mnie w gimnazjum nieładnie trakto-
wali moi koledzy i koleżanki. Pewnie żałują. Teraz jest dobrze.

MO: Nie wszystko jest dobrze, bo ostatnio masz problem 
ze znalezieniem pracy, a na tym ci bardzo zależy.  
Opowiedz, jaka jest twoja sytuacja w tej chwili, 
taka życiowo-zawodowa.
AK: Chciałabym bardzo pracować, ale ... zespół Downa. 
Ludzie boją się zatrudnić taką osobę jak ja. Ale udało się, 
pracowałam w barze mlecznym Promyk. Bardzo się cieszyłam 
z tej pracy, ale już tam nie pracuję.

MO: Dlaczego praca jest w tej chwili dla ciebie tak 
ważna? Masz 25 lat, skończyłaś szkołę cukierniczą, 

masz dyplom. Nieźle dawałaś sobie radę 
w szkołach. A teraz – o co chodzi z tą robotą? 

Mogłabyś być w domu pod opieką mamy. 
I można tak żyć. Ale ty tak nie chcesz.
AK: Mama opiekuje się mną od dziecka. 
Miałam trudne wczesne dzieciń-
stwo z powodu problemu z sercem. Prze-
szłam w Katowicach w klinice operację, 
która uratowała mi życie. No i żyję, 

i cieszę się, że jestem fajną dziewczyną.

MO: I taka fajna dziewczyna jak ty, 
z zespołem Downa, powinna pracować. 

Zwłaszcza, że masz za sobą te trzy miesiące 
pracy w barze mlecznym. Dobre to było doświad-

czenie? Fajnie tam było?
AK: Oczywiście. Fajnie. Dziewczyny były miłe.

MO: Czym się tam zajmowałaś?
AK: Zajmowałam się oczkowaniem ziemniaków, przygoto-
wywaniem surówek, kompociki nalewałam. Przychodziłam 
do ludzi z posiłkiem. Z uśmiechem zawsze przychodziłam. 
Takie rzeczy robiłam.

MO: Czułaś się potrzebna?
AK: Tak. Oczywiście. I chcę się czuć potrzebna.

MO: To ważna dla ciebie sprawa: chcesz czuć się 
potrzebna, chcesz wykonywać swoje obowiązki. Niestety, 
jest trudna sytuacja, pandemiczna. Ale może jakaś 
praca się znajdzie. Jesteś optymistką?
AK: Oczywiście. Ja trzymam kciuki za to, by się udało. Chcia-
łabym, by mnie ktoś zatrudnił. 

MO: Jesteś aktorką, od tego zaczęłaś. A zatem można  
spodziewać się, że ta twoja przygoda w Starym Teatrze  
będzie nadal trwała.
AK: Tak.
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MO: Jak to widzisz: czy coś nowego się szykuje, czy raczej 
będziesz dalej grała w Szewcach i Wrogu ludu?
AK: Na pewno w tych obu przedstawieniach.

MO: Czy ty masz z tego jakieś pieniądze?
AK: Oczywiście, mam. Mam na jakieś rzeczy, które mogę 
kupić.

MO: Lubisz czasem pójść do sklepu i coś sobie kupić 
za swoje pieniądze?
AK: Tak, oczywiście. Jakiś ciuch, buty, coś fajnego. Mam 
odłożone pieniążki na wyjazd na wycieczkę.

MO: Z tego, co wiem, sporo czytasz i masz swoje 
zainteresowania.
AK: Interesuję się piłką nożną – ekstraklasa, pierwsza, 
druga liga.

MO: Oglądasz mecze?
AK: Oczywiście. W telewizji.

MO: Sama też byłaś sportowcem, prawda?
AK: Tak, grałam w bocce. Uczestniczyłam w olimpiadach 
specjalnych. Pan trener z wuefu z mojej starej szkoły zabierał 
mnie na różne zajęcia. Było pływanie, była lekkoatletyka, 
bocce. To było super.

MO: Sport dla was, dla ludzi z niepełnosprawnością, 
to jest coś cudownego, prawda?
AK: Oczywiście. Potwierdzam. Pozwala uwierzyć we własne 
siły, ale też poznać swoje słabości.

MO: Doskonale to powiedziałaś. Pływanie na przykład, 
prawda? To nie jest proste.
AK: Tak, tak. W sporcie jest tak, że trzeba zawsze uwierzyć 
w swoje siły, uwierzyć w to, że nie jest się słabym tylko, że 
jest dobrze, że ma się wsparcie. Zdobywałam medale, mam 
dwa pucharki i z tego się cieszę

MO: Bardzo ci gratuluję. A co czytasz i dlaczego tak 
lubisz czytać?

AK: Czytałam lektury, jakie miałam do szkoły zadane. Ten 
obcy na przykład czytałam. No i Harrego Pottera.

MO: Która postać z tej wielkiej sagi o czarodziejach 
najbardziej ci się podoba?
AK: Zdecydowanie Harry Potter. 

MO: Chciałabyś mieć taką różdżkę jak on?
AK: No, może by mi się przydała.

MO: A gdybyś miała taką różdżkę jak Harry Porter, 
to co przede wszystkim chciałabyś zaczarować? Może coś 
zmienić? Czy zmieniłabyś siebie?
AK: No ja bym chciała, żeby ten covid zniknął.

MO: Czyli chciałabyś bardziej dla ludzkości coś zrobić, 
a nie dla siebie?
AK: Tak. I jeszcze chciałabym wesprzeć Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy, dlatego że rodzice wylicyto-
wali serduszko dla mnie.

MO: Dużo już wiemy o tym, co się u ciebie dzieje teraz. 
Że grasz w teatrze, że masz za sobą te trzy miesiące pracy 
w barze mlecznym, że szukasz roboty. Spróbujmy, wobec 
tego, cofnąć się w czasie. Opowiedz o swoich pierwszych 
wspomnieniach z okresu dzieciństwa. I jak było, kiedy 
dowiedziałaś się, że jesteś troszkę inna od pozostałych 
dzieciaków z powodu Downa? 
AK: Zespołu Downa!

MO: Tak, zespołu Downa. Przepraszam.
AK: To jest przykre i niemiłe, ponieważ ja byłam niestety 
dzieckiem, które było prawie jedną nogą w niebie.

MO: Z powodu serca.
AK: Tak. Miałam korekcję przedsionkowo-komorową 
z niedomykalnością zastawek. Skomplikowana i trudna  
operacja była konieczna. Operował mnie pan doktor 
Janusz Skalski. To było dla rodziców trudne, bo umarłam 
prawie. Zapytałam lekarza i potwierdził to, że prawie umarłam, 
ale mnie uratowali i z tego się cieszę.
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MO: Ile miałaś wtedy lat?
AK: Miałam trzy miesiące.

MO: To jak ty to pamiętasz? Dziewczyno?!
AK: Pamiętam ze źródeł. Mama mi mówiła, że byłam 
blisko śmierci.

MO: No dobrze, to jest opowieść, którą masz od swoich 
rodziców. A teraz pierwsze twoje wspomnienie już 
jako Ani: co pamiętasz ze swego dzieciństwa?
AK: Pamiętam, jak chodziłam do przedszkola. Pamiętam 
szkołę podstawową w Krakowie. Wspominam też moją 
Pierwszą Komunię Świętą 23 maja 2004 roku. Ja to wspo-
minam, bo to jest ważne dla mnie, bo przyjęłam pierwszy 
raz Pana Jezusa.

MO: Jesteś osobą wierzącą?
AK: Tak, oczywiście.

MO: Spróbujmy zobaczyć to twoje dzieciństwo i młodość 
oczami dziewczynki z zespołem Downa. Kiedy to do ciebie 
to dotarło? Czy pamiętasz coś takiego, że się zastana-
wiałaś „kim ja jestem?” i „dlaczego nie jestem taka, jak 
inne dzieciaki?”.
AK: Na niektórych zdjęciach to widać. Płaska taka jestem. 
Bo osoby z zespołem Downa mają płaską twarz.

MO: Czy to dla ciebie był problem w relacjach z innymi  
dzieciakami?
AK: Nie.

MO: A inne dzieci: jak na ciebie reagowały? Jak na ciebie 
patrzyły?
AK: Bawiły się ze mną.

MO: Nie czułaś się odrzucona?
AK: Nie, ale w gimnazjum tak było z powodu mojej nadwagi.

MO: To bardziej miałaś poczucie, że patrzą na ciebie jak 
na grubasa, a nie człowieka z zespołem Downa?
AK: Czasem tak się zdarzało.

MO: Byłaś już bardziej świadomą dziewczyną i pewnie 
musiałaś sobie jakoś poukładać to, kim jesteś, prawda? 
Zaakceptowałaś siebie jaką jesteś?
AK: Niestety musiałam. Chociaż nie było to łatwo jak przy-
szła niedoczynność tarczycy i podwyższony cholesterol.

MO: Jak to się objawiło?
AK: No niestety, osoby z zespołem Downa mają 
taki problem, że mają niedoczynność tarczycy, chorą tarczycę. 
To zmienia wygląd, ale da się z tym żyć.

MO: Na pewno da się z tym żyć, ale pytanie, czy da się 
z tym żyć, że jesteś osobą inną. Ty się taka nie czujesz?
AK: Nie! Bardzo dobrze się czuję taka, jaka jestem, i cieszę 
z tego.

MO: Myślę, że to zawdzięczasz zarówno rodzicom, jak 
i tym ludziom wokół ciebie, którzy cię akceptują. 
AK: Oczywiście. Przecież byli ze mną w szpitalu. Mama była 
przy mnie, mimo że byłam podpinana do respiratora  
i do rurek. Ale karmienie było. Była ze mną dwa tygodnie 

w szpitalu, ale miała dobre obiady. Babcia do mnie przycho-
dziła, już świętej pamięci, niestety. Miała tyle lat, co pan. Ale 
przychodziła. Tatuś też był. 

MO: Ty masz Aniu w sobie radość życia. Masz uśmiech-
niętą twarz, wspaniałe oczy, które się śmieją. Mówi się 
o tym, że osoby z zespołem Downa mają taką czystą, 
fajną radość w sobie. Opowiedz nam o tym co cię cieszy 
w życiu?
AK: Cieszy mnie to, że gram w Starym Teatrze, bardzo lubię, 
jak oklaski dostajemy, brawa. Oklaski na stojąco. I to mnie 
bardzo motywuje do lepszej gry.

MO: A masz tremę?

AK: Nie, nie mam. Zdarzyło się, że trochę mnie zjadła  
trema przed premierą, ale jak zobaczyłam tylu ludzi siedzą-
cych i patrzących na nas, to poczułam, że będę miała wsparcie. 
Przychodzili znajomi, czasem wychodzili do mnie, gratu-
lowali mi fajnego występu i to było dla mnie fajne uczucie. 
No i poznałam aktorów z niektórych seriali na przykład.  
Poznałam Pana Radosława Krzyżowskiego z serialu  
Na dobre i na złe. I z Plebanii pana Bogdana Brzyskiego.

MO: Czułaś się szczęśliwa, kiedy widziałaś uśmiechnię-
tych ludzi, którzy bili ci brawo. Kiedy jeszcze jesteś szczę-
śliwa, Aniu?
AK: Jak dostanę kwiatka z widowni, oczywiście.

MO: A kiedy jesteś szczęśliwa poza teatrem? Gdybyś 
mogła opowiedzieć o kilku takich sytuacjach, kiedy 
czujesz się naprawdę szczęśliwa.
AK: W barze, gdzie pracowałam, bywało cudownie. Czasem 
ktoś się na mnie popatrzył nie za bardzo, ale później się 
już przyzwyczaiłam. Panie mnie zmotywowały i było fajnie. 
Miałam taką panią starszą, która przychodziła. Zawsze 
się pytałam: „co pani będzie dobrego jadła?” I mówiłam: 
„smacznego życzę pani” i takie tam uprzejmości.

MO: Podobno ty już masz takie umiejętności, że dobrze 
mogłabyś sama coś ugotować. Czy to prawda?
AK: Oczywiście.

MO: No to dawaj. Co byś nam zafundowała dzisiaj?
AK: Zrobiłam ciasto gruszkowe.

MO: Dobrze wyszło?
AK: Oczywiście. Mamusia była zaskoczona. Bo przyszła akurat 
z pracy i zobaczyła upieczone. I robiłam z siostrą taki ryż 
z warzywami. Spaghetti też umiem sama ugotować. Makaron 
z warzywami duszonymi. I jak komuś to smakuje, to jestem 
szczęśliwa. Po prostu chcę się czuć potrzebna komuś.

MO: Pięknie powiedziane. Wspomnijmy jeszcze czas, 
kiedy już skończyłaś to gimnazjum. Co się wtedy z tobą 
działo?
AK: Zaczęłam tyć.

MO: Smutno było?
AK: Niestety tak. Ale trochę było z mojej winy, bo podja-
dałam słodkie rzeczy siostrze, ale później przestałam tak 
robić. I potem poszłam do specjalnej szkoły dla takich osób 
z niepełnosprawnością.
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MO: Co tam w tej szkole działo się dobrego?
AK: Ja uczyłam się na cukiernika. Najpierw chodziłam 
na przysposobienia, a potem poszłam do szkoły zawodowej 
i uczyłam się zawodu cukiernika. Piekłam takie ciasta, które 
mamie przynosiłam, bo miałam zajęcia praktyczne i zwykłe 
lekcje. Mamie zawsze radość wnosiłam tym, że przynosiłam 
coś dobrego do kawki.

MO: No tak, w końcu to miłe, że potrafisz coś dobrego  
zrobić. A potem? Ile trwała ta szkoła zawodowa?
AK: Trzy lata.

MO: Miałaś jakieś przyjaciółki? Przyjaciół? Kogoś 
bliskiego?
AK: Kolegów ze szkoły i koleżanki. Tam chodziłam siedem lat. 
Cztery lata przysposobienia i trzy lata w szkole zawodowej. 

MO: A jakie masz marzenia, Anno?
AK: Chciałabym polecieć na Maltę.

MO: To jest taka wyspa na Morzu Śródziemnym. 
Czemu tam?
AK: Bo chciałabym coś innego zobaczyć. Bo czasami  
z teatrem jeździliśmy. Niestety z powodu wirusa to się 
przerwało.

MO: Tak. Pandemia sprawiła, że już nie ma wyjazdów ze 
spektaklami.
AK: Niestety nie ma.

MO: Czyli pierwsze twoje marzenie, to wyjechać na Maltę 
i spędzić cudowne dwa tygodnie na plaży nad Morzem 
Śródziemnym.
AK: Z mamą oczywiście.

MO: Niech będzie z mamą. Co jeszcze? Co jeszcze chcia-
łabyś osiągnąć w życiu?
AK: Chciałabym, żeby mnie ktoś zatrudnił do pracy. Chcia-
łabym, żeby wszystko było dobrze, żeby nie było tej pandemii. 
Żeby się skończyła.

MO: Czy jako 25-letnia kobieta marzysz o miłości?
AK: Mam kolegę z klasy Irka, to też jest kolega  
z niepełnosprawnością. SMS-y pisze. Jak miałam imieniny 
to mi SMS-a napisał, zdjęcie tortu wysłał.

MO: Ale jak tak o nim mówisz, to pewnie coś 
w serduszku czujesz?
AK: Trochę tak.

MO: Proszę, to świetna historia. A chcę ci zadać trudne 
pytanie: czy ty masz żal o to, że masz zespół Downa?
AK: Nie. Niestety urodziłam się taka, a nie inna, ale potrafię 
się cieszyć z mojego życia.

MO: Jak ty to ładnie i mądrze powiedziałaś. Przecież 
jako osoba wierząca mogłabyś czasem skierować oczy 

ku niebu i zapytać Boga: „dlaczego jestem taka, a nie 
inna”?
AK: No... Czasami się zdarzyło, że Pan Jezus był przy 
mnie, bo czułam. Na przykład miałam stłuczkę w tram-
waju albo mi samochód przejechał przy nogach, ale zawsze 
przy mnie był Pan Jezus. Nie mam żalu. Nie mam. Patrzę się 
w domu na obrazek komunijny i zawsze wiem, że jest przy 
mnie Pan Jezus.

MO: Ale ty bardzo wiele zawdzięczasz samej sobie, tak 
myślę.
AK: Tak. Bo jestem mądrą osobą. Taką, która jest zawsze 
optymistką. I cieszę się z tego, jaka jestem.

MO: I za to ci dziękuję Aniu. Po raz pierwszy miałem 
okazję długo porozmawiać z osobą z zespołem Downa  
i powiem ci, że jestem pod wrażeniem. Uważam, że jesteś 
bardzo fajną, młodą osobą, i mam nadzieję, że jeszcze 
wiele dobrego cię w życiu spotka.

AK: Oczywiście. Daję sobie radę. Muszę sobie poradzić 
z tym, jaka jestem. Niestety nie każdy powie coś miłego. 
Kiedyś usłyszałam, że mój piesek szczeka. I ta pani na mnie 
patrzyła niemiło.

MO: I to cię zabolało?
AK: Trochę tak. Ale było w porządku później. Troszkę 
mi łezka spłynęła, ale wszystko dobrze było. Skończyło się 
dobrze.

MO: To na koniec mam prośbę. Czytają tę naszą rozmowę 
osoby z różną niepełnosprawnością. Jest ich bardzo wiele. 
Co byś im powiedziała? Ty: Ania Komorek.
AK: Powiedziałabym, że to, że ktoś jest niepełnosprawny, 
nie znaczy, że czuje się słaby i źle oceniany przez innych 
ludzi. To, że ktoś jest na wózku czy ma zespół Downa, czy 
ma jakieś inne schorzenie, to przecież każdy jest inny i każdy 
ma prawo do życia. I potrafi z życia korzystać.

MO: Ty potrafisz. Prawda, potrafisz korzystać z życia?
AK: Oczywiście, potrafię korzystać z życia!

MO: Zgadzam się w pełni. Wszystkiego dobrego, Aniu.
AK: Dziękuję i życzę wszystkim tego samego – aby korzystać 
z życia, cieszyć się zdrowiem, takim jakie się ma, i po prostu nie 
bać się swojej niepełnosprawności. 

PS. Obecnie Ania znalazła pracę. •

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

BIO

To, że ktoś jest na wózku czy ma zespół Downa, czy ma jakieś inne schorzenie, to przecież każdy jest 
inny i każdy ma prawo do życia. I potrafi z życia korzystać.

Tekst: Maja Jaszewska
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Tekst: Maja Jaszewska

AKTORSTWO

Niejednej osobie marzy się, aby praca, którą 
wykonuje, nie tylko przynosiła wysoki dochód, 
ale też gwarantowała niezwykłe przeżycia i dale-
ka była od sztampy. Może z tego właśnie powodu 
aktorstwo znajduje się w grupie zawodów 
powszechnie uważanych za najbardziej pożądane 
i interesujące. Możliwość wcielania się w różne 
postaci, rozpoznawalność, dowody sympatii czy 
wręcz uwielbienia pobudzają naszą wyobraźnię 
i czynią z aktorów specyficzny klan osób uprzy-
wilejowanych i oderwanych od prozy życia. Ich 
wizerunek medialny częstokroć sprowadzany 
jest do zdjęć z eleganckich imprez, na których 
występują w aurze splendoru. I chociaż wiemy, 
że grane przez nich postaci to tylko imaginacja 
scenarzysty i reżysera, częstokroć sympatią, albo 
antypatią, którą budzą, projektujemy na samych 
aktorów. Co więcej, dajemy sobie prawo, by im to 
niejednokrotnie bezpardonowo  komunikować. 
Im bardziej aktor jest rozpoznawalny, im częściej 

„bywa” w naszym domu na szklanym ekranie, 
im żywsze emocje budzi grana przez niego 
postać, tym bardziej zagarniamy go na własność, 
pragnąc, by okazał się takim, jakiego go sobie 
wyobraziliśmy. Obrażamy się na nich, kiedy 
odbiegają swoimi poglądami i zachowaniem 
od naszych poglądów. Traktujemy nieraz, jak 
dalszych członków rodziny, licząc na wzajemność 
w sympatii w razie spotkania. Ileż to razy artyści 
słuchają od przypadkowo spotkanych osób słów 
krytyki, dobrych rad, co powinna zrobić grana 
przez nich postać, a czego ze wszelkich sił się 
wystrzegać, czy bardzo prywatnych zwierzeń.  
I chociaż takie nagabywanie i mieszanie rzeczy-
wistości z fikcją może być męczące, aktorzy lubią 
otrzymywać dowody sympatii i pamięci. 
Oddajmy im więc głos i posłuchajmy, jak  
traktują aktorstwo, co w nim jest dla nich 
najważniejsze, z czym się borykają, grając  
role, a co ich uskrzydla. 

„Nie cierpię artystów, którzy robią piekło swoim rodzinom 
dlatego, że są artystami. Nie ma żadnego powodu, 

żeby usprawiedliwiać artystów. Z racji wykonywa-
nego zawodu nie są specjalnie uprzywilejowani czy 
zwolnieni z reguł obowiązujących innych ludzi. 
Dekalog dotyczy wszystkich. Bardzo bym nie chciał 
powiedzieć sobie pod koniec życia, że byłem złym 

ojcem, bo musiałem zagrać kilka ról. Zawód jest 
dla mnie bardzo ważny, ale traci znaczenie w zesta-

wieniu z tym, co w życiu najważniejsze. Dlatego  
mówię, że aktorstwo jest miłością i udręką zarazem”.

Michał Żebrowski

Zdjęcie: Andrzej Ziółowski 
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„W siedemdziesiątym ósmym roku trwały próby 

Przedstawienia «Hamleta we wsi Głucha Dolna» 
w Teatrze na Woli w reżyserii Kazia Kutza. Grałem 

w nim Hamleta, to była moja pierwsza taka duża rola. 
Mój dyrektor i nauczyciel Tadeusz Łomnicki grał sekre-

tarza partii Klaudiusza - Bukarę. Było już blisko premiery, 
a jednocześnie zbliżał się też jakiś zjazd partyjny i Łomnicki, 

członek KC, był bardzo napięty. Pewnie domyślał się, że będzie 
miał kłopoty z tą niecenzuralną sztuką. Któregoś dnia przyszedłem 

rano na próbę kostiumową z postanowieniem, że tego dnia pokażę 
Kaziowi, na co mnie stać. Miałem wpaść na scenę, krzycząc: «Gdzie jest 

Bukara?» , a Łomnicki siedzący na krześle, które stało na stole, miał odpowie-
dzieć: «Tu jestem, czego chcesz?». Stałem w kulisach i rozgrzewałem w sobie 

palenisko, myśląc, jak wstrząsająco zaraz zagram. Kiedy wbiegłem na scenę i zary-
czałem: «Gdzie jest Bukara?!» – zapadła cisza. Łomnicki siedział na krześle, patrzył 

na mnie i milczał. Pomyślałem, że może za wcześnie wbiegłem, ale nie, to był odpo-
wiedni moment. Łomnicki wciąż patrzył mi w oczy, a wokół cisza jak makiem zasiał. 

Wyciągnął palec i skinął na mnie. Jak zahipnotyzowany poszedłem w jego kierunku... 
Szedłem wieczność. Kiedy byłem już tak blisko, że bliżej podejść się nie dało, 

Łomnicki schował rękę, nachylił się do mnie i szeptem, który słychać było w całym teatrze, 
powiedział: «Kto ci, chuju, dał dyplom?». I nagle zaczął mnie opierdalać, ostrymi słowami bijąc  

w najdelikatniejsze miejsca. 

Kazio z góry widowni krzyczał: «Odpierdol się od niego chuju!». A Łomnicki nadal rugał mnie jak 
psa. I nagle zapadła ciemność. Po jakimś czasie zorientowałem się, że siedzę w swoim małym fiacie, 

w kostiumie scenicznym, a przed sobą mam tablicę z napisem «Sochaczew». Widocznie zbiegłem ze 
sceny, wybiegłem z teatru, wsiadłem do samochodu i pojechałem przed siebie. Kompletnie nieświa-

domie przejechałem pięćdziesiąt sześć kilometrów. Popatrzyłem na swój kostium, na napis «Sochaczew» 
i pomyślałem, że to już koniec, że nigdy więcej nie wyjdę na scenę. Spokojnie zawróciłem do teatru, gdzie 
nikogo już nie było, bo próba została zerwana.

Zadzwoniłem do Kutza i powiedziałem: «Kaziu, wiem, że jest blisko premiery, ale nie wyjdę na scenę, 
musisz przygotować wariant zastępczy». Kazik, jak to on, odpowiedział, żebym przestał pierdolić, 

ale upewniłem go, że mówię całkowicie poważnie. Poprosił mnie, żebym następnego dnia przy-
szedł godzinę przed próbą i spokojnie z nim porozmawiał. Zgodziłem się, ale zastrzegłem, że 

zdania nie zmienię. Czułem, że nie jestem w stanie wejść na scenę. 

Rano Kazik zaczął mi tłumaczyć, że Łomnicki ma trudny czas ze względu na zebrania partii i tę 
niecenzuralną sztukę. Odpowiedziałem, że wszystko rozumiem, ale jeżeli kiedykolwiek 

jeszcze raz by we mnie tak strzelił jak Łomnicki, po prostu umrę. Dlatego nie mogę więcej 
zaryzykować. Kazik nadal mnie przekonywał, ale widać było, że zaczyna wierzyć w to, 

co mówię. 

Nagle otworzyły się drzwi bufetu i stanął w nich Łomnicki. Odruchowo też wstałem. 
I tak staliśmy naprzeciwko siebie. Po chwili Łomnicki ruszył w moim kierunku  

swoim charakterystycznym posuwistym krokiem, ja ruszyłem w jego  
stronę. Zatrzymał się przede mną w bliskiej odległości, cały czas patrzył 

mi prosto w oczy, a ja jemu. Dłuższą chwilę nic nie mówił, tylko patrzył.  
I nagle runął na kolana. Chwilę po nim ja runąłem. Nadal patrzyliśmy 

sobie w oczy. Jeszcze moment wytrzymał w milczeniu, aż powiedział: 
«Przepraszam cię chuju». 

Pochyliłem się i oparłem mu głowę na ramieniu. Podniosłem 
go, wstaliśmy i wróciłem do Kazika, mówiąc, że pójdę założyć 

kostium. Poza tymi przeprosinami nie padło ani słowo więcej. 
Sprawa została załatwiona po męsku. Minęło prawie czter-

dzieści lat od tego wydarzenia, a jego wspomnienie nadal 
mnie głęboko przejmuje. (…) Mając takie doświadczenie, 

jestem uważny w stosunku do młodych aktorów”. 

Adam Ferency
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„Często opowiadam historię, którą 
uważam za bardzo ważną w moim 
życiu. Profesor Bardini uczył nas, 
że jeśli chce się być aktorem i czło-
wiekiem, to na progu kariery 

trzeba zrozumieć, kim się jest. 
Bo jeżeli w założeniu pojawi się 

jakiś błąd, to on się potem nawar-
stwi i wszystko stanie się bez sensu. Nie 

będzie wiadomo, gdzie znajduje się prawda o nas, a gdzie 
kłamstwo. Nie wolno kłaść fałszywych fundamentów, wówczas 
jest się bowiem i kiepskim aktorem, i złym człowiekiem. (…) 

Teraz, po latach świadomej pracy i spokojnie prowadzonej 
kariery, podczas której – co ważne – nieustannie  
dokonywałam wyborów, wszystko robię po „trzeźwym 
namyśle”. Jeśli przyjmuję rolę, to wiem, dlaczego będę 
ją grała i kto ewentualnie przyjdzie mnie zobaczyć. Wiem 
też,komu nie będzie się podobała. Robię to z pełną świa-
domością kosztów, również emocjonalnych. Bawią mnie 
czasem przy kolejnych projektach życzenia typu: „ życzę, 
by się pani udało”. Bardzo miło je słyszeć, choć wiem, 
że to, czy rzecz się uda, zależy od podjętej przez mnie 
decyzji, a nie od ślepego zrządzenia losu. Poza tym mam 
wrażenie, że dla osoby życzącej mi powodzenia „uda się” 
oznacza coś zupełnie innego niż dla mnie. Ona pewnie 
myśli: „by przyszło dużo ludzi i napisano dobre recenzje”. 
Tymczasem dla mnie ważniejsze jest, aby to, 
co zrobię, było znaczące i poruszało”.                                                                    

Krystyna Janda

„Bycie artystą, 
wbrew temu, co się obie-

gowo o tym sądzi, ma same 
opłakane skutki dla benefi-

cjenta tego tytułu. Zaczyna się 
i kończy na cholernej odpo-

wiedzialności. (…) Dla wielu bycie 
artystą to niekończący się zespół przy-

wilejów i profitów. Tymczasem ja nieustannie ryzy-
kuję kompromitacją. (…) Górnik ryzykuje wybuchem 

metanu, chirurg przecięciem pacjentowi tętnicy, 
drwal przygnieceniem przez drzewo. Ja nieustannie 

stawiam czoła Nowemu, w drodze do jak najlep-
szego spotkania z widzem, i ryzykuję, że mi się 
to nie uda. Na podejmowaniu takiego właśnie 

ryzyka polega mój zawód. (…) Jako etatowy poru-
szacz i rozjątrzacz duszy pracuję w nieustannym 

przeciążeniu emocjonalnym, i tyle”.

Krzysztof Majchrzak

Źródła: 
„W co wierzę? Rozmowy Mai Jaszewskiej”
„Nie i tak. Adam Ferency w rozmowie z Mają Jaszewską”

„Sztuka rodzi się na pogra-
niczu tego, co powstaje pomiędzy 
ludźmi tworzącymi spektakl – 
scenarzystą, aktorami, reżyserem, 
autorem sztuki, scenografem. 

Razem realizują jakąś wspólną 
myśl i wyobrażenie. Często efekt 

końcowy jest zupełnie inny od pierw-
szego pomysłu i początkowych planów. 

Lubię ten moment wylęgania się – bardzo płodny, pełen niespo-
dzianek i zaskoczeń. Dla mnie, jako aktorki, zaskoczenie jest 
niezbędne w pracy, bo daje impuls do dalszej wędrówki. Szykując 
spektakl, bardzo silnie na siebie oddziałujemy, prowokujemy się, 
dzięki czemu nieraz pojawiają się fantastyczne, niespodziewane 
efekty. Aktor musi być otwarty na różne wyzwania i odważny, 
wtedy spektakl zyskuje świeżość i autentyczność. Jednym ze 
specjalistów od „otwierania” aktorów jest Krzysztof Warlikowski. 
Potrafi wydobyć z nas energię, o jaką sami siebie nigdy byśmy 
nie podejrzewali. Nie jest to łatwe, bo aktor to takie zwierzę 
niechętnie ukazujące swoje wnętrze w całości: przecież – jak każdy 
człowiek – skrywa liczne słabości, kompleksy, fobie i urazy. Ale 
aktorstwo nie toleruje letniej temperatury. Wymaga maksymal-
nego zaangażowania. Jeśli traktuje się nasz zawód jako ciepłą 
i bezpieczną posadkę z comiesięczną pensją, kończy się aktor-
stwo. (...) W swoim aktorstwie staram się być przede wszystkim 
uczciwa wobec samej siebie. Nie mam nic przeciwko komercji, 
tylko niech ona nie oznacza bylejakości i nie lekceważy widza”.                                                                                

Edyta Jungowska

Maja Jaszewska
Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”, „Przeglądu 
Powszechnego”, „Zwierciadła”, „Sensu”, „Twojego Stylu”, „Elle”, „Mody na Zdrowie”, „Wysokich 
Obcasów”, „Polityki”. Była wieloletnią redaktorką „Jednoty”. Autorka: „W co wierzę?” i „Psy-
chologii mitów greckich”. Współpracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskiego 
bestsellera Hope Edelman Córki, które zostały bez matki i książki Laurence’a Freemana OSB Od 
pierwszego wejrzenia. Ukończyła program rozwojowy dla liderów Linia życia.

BIO

„Jeśli się jest aktorem, to auto-
matycznie jest się czytelni-

kiem, i to bardzo aktywnym. 
Czytam bardzo dużo, przy 

moim łóżku leży kilka książek.
(...) Aktorstwo pozwala mi wejść 

w literaturę bardziej zmysłowo, 
tego rodzaju kontakt jest najbliższy 

mojemu emocjonalnemu tempera-
mentowi. Dzięki byciu aktorem uświa-

damiam sobie swoje możliwości, słabości, wspania-
łości bez konieczności ich przeżycia w konkretnych sytu-

acjach. Za każdym razem wracając z teatru, myślę: 
cholera, jutro zagram inaczej, spróbuję wejść na ten 
szczyt z drugiej strony, bo wydaje mi się, że tam jest 
coś jeszcze ciekawszego. Jeśli się zagrało pięć wiel-

kich ról szekspirowskich, to naprawdę takie doświad-
czenie pozwala wejrzeć w głąb natury ludzkiej. Szekspir 

tak dobrze ją poznał i opisał, że mógł sobie pozwolić, 
aby każdorazowo konkluzja jego sztuki brzmiała: tak 

naprawdę nic o tym człowieku nie wiem. I w tym 
przejawia się jego największa mądrość”.

                                                                     Daniel Olbrychski
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„Stephen, masz telefon z kosmosu” – żona poinformowała  
prof. Stephena Molla z amerykańskiego University of  
North Carolin School of Medicine w Chapel Hill. To nie 
żart – do lekarza faktycznie dzwonił pacjent przebywający  
na orbicie okołoziemskiej. Lekarz został poproszony  
o pomoc przez Narodową Agencję Aeronautyki i Prze-
strzeni Kosmicznej (NASA). Problem był poważny. W żyle 
szyjnej członka załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
w drugim miesiącu sześciomiesięcznej misji pojawił się 
skrzep. Nie wywoływał żadnych objawów, został wykryty 
w czasie standardowego badania USG szyi, prowadzo-
nego w ramach testów sprawdzających wpływ mikrogra-
witacji na rozmieszczenie płynów w ciele. „Moją pierwszą 
reakcją było pytanie, czy mogę odwiedzić Międzynaro-
dową Stację Kosmiczną, aby samemu zbadać pacjenta. 
NASA odpowiedziała, że nie może mnie tam przetranspor-
tować dostatecznie szybko, więc diagnostykę i leczenie 
rozpocząłem na miejscu”– wspomina, cytowany przez PAP 
prof. Stephen Moll. Był to pierwszy przypadek skrzepu  

leczonego w warunkach mikrograwitacji. W standardowej, 
przeprowadzanej na Ziemi procedurze pacjentom podaje 
się leki przeciwzakrzepowe. Z ich podaniem wiąże się jednak 
ryzyko. „W przypadku urazu może dojść do wewnętrz-
nego krwotoku, który trudno jest zatrzymać. W każdym 
z przypadków konieczna mogłaby być natychmiastowa inter-
wencja medyczna. A w kosmosie nie ma oddziału ratunko-
wego” – tłumaczy prof. Moll. Pacjentowi zdecydowano się 
podać enoksaparynę w zastrzykach przez 40 dni, następnie 
kontynuowano leczenie przyjmowanym doustnie apiksa-
banem. W czasie leczenia pacjent – przy wsparciu radio-
logów z Ziemi – regularnie wykonywał badanie USG szyi. 
Z lekarzami kontaktował się za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej i przez telefon. Leczenie zakończono cztery 
dni przed powrotem pacjenta ze stacji kosmicznej. To kolejny 
przypadek pokazujący, jak w ciągu ostatnich lat rozwinęła się 
tzw. telemedycyna. E-wizyty, e-badania, a nawet przeprowa-
dzane na odległość operacje stają się codziennością. 

COVID-19 przyspieszył rewolucję telemedyczną – teleporady, e-recepty czy e-zwolnienia 
stają się normą w polskiej służbie zdrowia. Pacjenci są sceptyczni – co to za leczenie „przez 

telefon” – narzekają. Wiele najnowszych badań pokazuje jednak, że dobrze zaplanowane 
i wdrożone rozwiązania z zakresu telemedycyny nie tylko nie są mniej skuteczne niż 
konwencjonalna wizyta, a wirtualne spotkania zmniejszają stres pacjentów, związany  

z dojazdami, oczekiwaniem w kolejce czy ryzykiem zakażenia.

Tekst: Michał FiedorowiczTekst: Adam Dziki

„Halo, 
tu mówi twój lekarz”  
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projekt SATMED (stworzony wspólnie przez takie organizacje 
jak Fondation Follereau, Friendship Luxembourg, German 
Doctors i Médecins Sans Frontières) wsparł m.in. lekarzy 
walczących z gorączką krwotoczną ebola w Sierra Leone. 

W Polsce rynek usług telemedycznych rozwija się od lat 90. 
W 1997 roku powstało Polskie Towarzystwo Telemedycyny 
(www.telemedycyna.org). PTT jest członkiem ISFTeH – Inter-
national Society for Telemedicine and eHealth (www.isfteh.
org), które zrzesza organizacje ze 103 krajów świata. Od 
2001 roku działa też Sekcja Telemedycyny Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego. Od roku 2004 w medycynie ratun-
kowej wdrażany jest teleinformatyczny system łączności, 
który usprawnia pomoc, np. osobom poszkodowanym 
w wypadkach czy z zawałem mięśnia sercowego. W przy-
padku pacjentów „zawałowych” wynik badania EKG z przysto-
sowanego do teletransmisji monitora defibrylatora w karetce 
pogotowia lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) 
zostaje przekazany do Medycznej Stacji Odbiorczej (MSO), 
w pracowni hemodynamiki. Dyżurujący tam lekarz może 
jeszcze przed przybyciem pacjenta do szpitala wdrożyć 
leczenie (podanie leków w karetce), z wyprzedzeniem może 
też przygotować się do leczenia inwazyjnego (np. angiopla-
styki), co znacząco skraca czas udrożnienia naczynia wieńco-
wego, którego zatkanie się spowodowało zawał.

Dzięki narzędziom z zakresu telemedycyny możliwe jest prze-
syłanie zdjęć RTG, obrazów USG, CT, MRI oraz e-konsul-
tacje z specjalistami. Platforma haloDoctor.pl ma w ofercie 
usługi lekarzy ponad 40 różnych specjalizacji, m.in. w takich 
dziedzinach jak: neurologia, dermatologia, alergologia, 
endokrynologia, laryngologia, seksuologia, gastrologia, 
psychiatria. Podobną usługę oferuje sieć Luxmed. Z pomocą 
platformy uPacjenta.pl można z kolei zamówić online 
z dojazdem do domu takie usługi jak pobranie krwi, badanie 
KTG bądź wizyty położnicze. 

Z KOSMOSU DO GABINETU
Telemedycyna łączy w sobie elementy telekomunikacji,  
informatyki oraz medycyny. Rozwój tej dziedziny zaczął się 
latach 60. XX wieku w USA, za sprawą wspomnianej już 
NASA – rozwijany przez agencję program lotów kosmicz-
nych wymagał narzędzi, które pozwalałyby monitorować 
stan zdrowia astronautów na odległość. Mierzenie zdalnie 
tętna czy wykonywanie EKG – to był dopiero początek. 
Równolegle w technologie telemedyczne inwesto-
wało też wojsko. Żołnierze z amerykańskich baz wojskowych 
na całym świecie dzięki połączeniu satelitarną siecią tele-
komunikacyjną mogli korzystać z dostępu do opieki lekarzy 
w specjalistycznych ośrodkach medycznych w USA. Osią-
gnięcia wojska szybko zaczęli też wykorzystywać cywile. 
Już w roku 1964 lekarze z Psychiatric Institute w stanie 
Nebraska za pomocą połączeń satelitarnych zaczęli prowa-
dzić konsultacje ze specjalistami z oddalonego o niemal 
200 km Norfolk State Hospital. Trzy lata później medyczną 
linię konsultacyjną uruchomiło lotnisko Logan International 
Airport w Bostonie. Wymagających pomocy lekarskiej pasa-
żerów konsultowali lekarze z Massachusetts General Hospital, 
tam też powstała pierwsza na świecie klinika telemedy-
cyny, finansowana m.in. z grantów NASA. Rozwój techno-
logii wykorzystującej szybkie procesory i algorytmy do cyfro-
wego przetwarzania i kompresji sygnałów umożliwił przesy-
łanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, np. zapisów EKG, 
obrazów USG czy rezonansu magnetycznego, a także interak-
tywną transmisję audiowizualną. 7 września 2001 roku prze-
prowadzono pierwszą teleoperację: Jacques Marascaux, 
będąc w Strasburgu, usunął pęcherzyk żółciowy sześćdzie-
sięcioośmioletniej pacjentce w szpitalu w Nowym Jorku. 
W trwającej 54 minuty „Operacji Lindbergh” asystował Zeus 
Robotic Surgical System stworzony przez firmę Computer 
Motion (o wykorzystaniu robotów w chirurgii pisaliśmy szcze-
gółowo w tekście Da Vinci – cięcie w „Po Prostu Żyj” nr 
3/2019). Obecnie telemedycyna umożliwia nie tylko diagno-
stykę pacjenta i monitorowanie jego stanu, ale też wykony-
wanie operacji, wizyt pooperacyjnych, a nawet rehabilitację. 

Telemedycyna poza USA najszybciej rozwinęła się krajach 
takich jak Kanada czy Australia, ponieważ ze względu na dużą 
powierzchnię i małą gęstość zaludnienia część obywateli  
tych państw mieszka poza dużymi aglomeracjami i ma ogra-
niczony dostęp do specjalistycznych ośrodków medycznych. 
W amerykańskim stanie Alaska, jak wynika z wyliczeń Federal 
Health Care Access Network, tylko w ciągu ostatnich trzech  
lat przeprowadzono ok. 160 tys. e-konsultacji. W całych 
Stanach Zjednoczonych rynek usług telemedycznych 
rozwija się prężnie, oferując usługi e-wizyt jak Doctor On 
Demand czy Optum’s NowClinic. Teleokuliści tylko w jednym 
indyjskim regionie Mizoram obsługują rocznie ok. 10 tys. 
pacjentów. Pacjenci wymagający operacji, np. zaćmy, konsul-
towani są zdalnie, dopiero na sam zabieg muszą udać się 
do szpitala. Z kolei dzięki takim projektom telemedycznym 
jak The Satellite African eHEalth vaLidation (SAHEL) lekarze 
mogą dotrzeć do pacjentów m.in. w Kenii czy Senegalu, 

„Halo, 
tu mówi twój lekarz”  

Teleporady, e-recepty czy e-zwolnie-
nia  z dnia na dzień stały się normą 
w polskiej służbie zdrowia po wybu-

chu pandemii COVID-19. W badaniu 
przeprowadzonym na początku 

pandemii (w kwietniu 2020 roku) 
przez Centrum Badawczo-Rozwo-
jowe Biostat aż 43,8 proc. Polaków 
stwierdziło, że „w ciągu ostatnich 

siedmiu dni skorzystało ze zdalnej 
pomocy medycznej” (dla porównania 

dwa lata wcześniej odsetek ten 
wynosił nieco ponad 6 proc.). 
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E-MEDYCYNA W CZASACH PANDEMII 
Teleporady, e-recepty czy e-zwolnienia  z dnia na dzień 
stały się normą w polskiej służbie zdrowia po wybuchu  
pandemii COVID-19. W badaniu przeprowadzonym 
na początku pandemii (w kwietniu 2020 roku) przez Centrum  
Badawczo-Rozwojowe Biostat aż 43,8 proc. Polaków  
stwierdziło, że „w ciągu ostatnich siedmiu dni skorzystało ze 
zdalnej pomocy medycznej” (dla porównania dwa lata wcze-
śniej odsetek ten wynosił nieco ponad 6 proc.). 

Mimo iż Polacy narzekają na jakość świadcznych teleporad, 
aż 72 proc. badanych przez Biostat przyznało, że w dobie  
pandemii jest to „najbezpieczniejsza forma kontaktu  
z lekarzem”. 

Najnowsze badania pokazują, że dobrze zaplanowane i wdro- 
żone rozwiązania z zakresu telemedycyny są tak samo  
efektywne, jak konwencjonalna wizyta. „To ważne, aby 
pacjenci zrozumieli, że w czasie e-wizyty chirurg poświęca im 
tyle samo czasu, ile w czasie konwencjonalnych oględzin 
w gabinecie. W dodatku nie tracą czasu na dojazdy czy 
oczekiwanie w kolejce” – przekonuje prof. Caroline Reinke, 
chirurg z kliniki Atrium Health w amerykańskim Charlotte, 
współautorka badania The Value of Time: Analysis of Surgical  
Post-Discharge Virtual vs. In-Person Visits zaprezen-
towanego podczas tegorocznego (także wirtualnego)  
kongresu American College of Surgeons. 
W badaniu sfinansowanym z grantu American College 
of Surgeons wzięło udział 400 pacjentów, którzy prze-
szli laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczko-
wego. Pacjenci zostali następnie losowo przyporządko-
wani do dwóch grup; jedna miała zgłosić się na wizytę  
kontrolną do gabinetu lekarskiego, druga na e-wizytę.  
Badacze mierzyli zarówno czas spędzony przez  
pacjentów na samej wizycie, ale też w rejestracji, pocze-
kalni oraz na dojeździe na badanie. Zbadano też poziom 
satysfakcji obu grup po wizycie. Jak nietrudno zgadnąć 
wizyta konwencjonalna zajmowała pacjentom zdecydowanie 
dłuższy czas (średnio 58 minut) niż pacjentom korzystającym 
z e-wizyty (średnio 19 minut). W obu przypadkach meryto-
ryczna część wizyty – czas spędzony z lekarzem – trwała tyle 

samo, ok. 8 minut, ich efektywność była oceniona podobnie 
przez obie grupy pacjentów. E-wizyty przyczyniają się 
też do wzrostu satysfakcji pacjentów: badani raporto-
wali mniejszy stres, spowodowany faktem, że nie muszą 
dojeżdżać do kliniki ani oczekiwać na swoją kolej w pocze-
kalni. E-wizyta nie zaburzała ich planu dnia, mogli w tym 
czasie, np. zajmować się dziećmi, wykonywać pracę.

Elastyczność, jaką dają e-wizyty, sprawia też, że pacjenci  
rzadziej niż w przypadku wizyt tradycyjnych rezygnują 
z badania. Z wyliczeń UT Southwestern Medical Center 
opublikowanych w „Aesthetic Surgery Journal” wynika, że 
w kwietniu 2019 roku z umówionej e-wizyty skorzystało 72 
proc. pacjentów (25 197 z 34 706 zarejestrowanych), odsetek 
ten rok wcześniej, gdy wizyty odbywały się w klinice, wynosił 
średnio 65 proc. „Obecnie ok. 25 proc. wizyt odbywa się 
zdalnie” – mówi Alan Kramer, wicedyrektor ds. strategicz-
nych rozwiązań medycznych UTSW i współautor publikacji. 
Jak wynika z raportu, dzięki wdrożeniu systemu e-wizyt 
liczba świadczonych usług nie tylko nie zmalała, a nawet 
zwiększyła się w takich obszarach jak chirurgia plastyczna czy 
rehabilitacja. 

E-wizyty szczególnie służą osobom przewlekle chorym lub 
zmagającym się z następstwami leczenia – w Australii e-wi-
zyty są standardowo stosowane u pacjentów onkologicz-
nych zmagających się ze skutkami leczenia chemioterapią 
lub radioterapią. „Ostatnią rzeczą, na jaką ma ochotę 
osoba po chemii, jest jazda do szpitala” – zauważa prof. 
Sabe Sabesan, dyrektor onkologii w Queensland Health’s 
Townsville Hospital. „Dzięki e-wizytom zapewniamy takim 
pacjentom pomoc i opiekę, nie przyczyniając się do pogor-
szenia ich samopoczucia”.

NA POMOC STOMIKOM 
Telemedycyna coraz częściej służy też osobom po wyło-
nieniu stomii. Na przykład projekt prowadzony na Univer-
sity of Alabama w Birmingham (UAB) ma za zadanie wspierać 
stomików w czasie pierwszych trzech tygodni po operacji. 
„W czasie, jaki upływa od operacji do pierwszej wizyty  
kontrolnej w poradni, pacjent przyzwyczaja się do nowej sytu-
acji. Wtedy też pojawia się szereg pytań i problemów, związa-

Projekty z zakresu telemedycyny szczególnie mogą przysłużyć się osobom, borykającym się  
z chorobami wciąż uważanymi za społeczne tabu. Pacjentom często łatwiej otworzyć się i zadać 
pytania na forum internetowym niż w gabinecie specjalisty. Potwierdzają to m.in. obserwacje 

szwedzkich lekarzy, z ich wyliczeń wynika, że niemal 20 proc. porad udzielonych zdalnie dotyczy 
wstydliwych lub stygmatyzowanych społecznie dolegliwości – m.in. chorób przewodu pokarmowe-

go (w tym jelit), zaburzeń psychicznych, chorób przenoszonych drogą płciową lub otyłości.
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we pasje to jazda konna i fotografia.

BIO

nych z prawidłowym mocowaniem worka stomijnego, higieną 
skóry wokół stomii czy odpowiedniej diety” – wylicza koor-
dynatorka projektu Tracie White z UAB Nursing School. Brak 
fachowej pomocy w tym kluczowym okresie może skut-
kować komplikacjami pooperacyjnymi, które mogą wymagać 
wizyty w szpitalu. Aby tych problemów uniknąć, koordyna-
torka w ramach projektu odbywa dwie konsultacje z każdym 
z pacjentów, w trakcie których odpowiada na wszystkie ich 
pytania. 

Nieco inny charakter ma projekt Ostomy Telehealth  
for Cancer Survivors. Program współprowadzony przez  
Arizona Telemedicine Program na University of 
Arizona, University of Pennsylvania, Beckman Research  
Institute i Yale University ma na celu porównanie, czy 
pacjenci po wyłonieniu stomii lepiej funkcjonują, otrzymując  
zdalne czy konwencjonalne wsparcie służb medycz-
nych. W badaniu 240 pacjentów ze stomią wyło-
nioną w wyniku operacji nowotworu przechodzi  
szkolenie on-line, na które składa się 5 sesji 
w tygodniu z pielęgniarką stomijną oraz dyskusje  
w ramach internetowej grupy wsparcia, w której pomocy 
nowym stomikom udzielają osoby już funkcjonujące ze 
stomią. Spektrum tematów jest szerokie: od doboru  
sprzętu, przez dietę, podróże czy życie intymne. Pierwsze 
rezultaty programu wyglądają obiecująco. „Pacjenci chwalą 
sobie udział w szkoleniu, a zwłaszcza w grupie wsparcia, 
która pozwala na szeroką wymianę doświadczeń” – zauważył 
dr Robert S. Krouse, koordynator projektu z University  
of Pennsylvania. 

prof. dr hab. Adam Dziki
Kierownik I Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  oraz Kierownik Kliniki Chirurgii 
Ogólnej i Kolorektalnej tamtejszego UM. Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala w Brzezinach.   
Pomysłodawca i założyciel Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego. Doskonały chirurg 
i proktolog doceniany na międzynarodowym forum naukowym. Często wykłada za granicą. Pry-
watnie i zawodowo związany z Łodzią. Jest jednym ze stu honorowych członków prestiżowego  
Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a także członkiem Królewskiego Brytyjskiego 
Towarzystwa Chirurgicznego.
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Projekty z zakresu telemedycyny szczególnie mogą przy-
służyć się osobom, borykającym się z chorobami wciąż uważa-
nymi za społeczne tabu. Pacjentom często łatwiej otwo-
rzyć się i zadać pytania na forum internetowym niż w gabi-
necie specjalisty. Potwierdzają to m.in. obserwacje szwedz-
kich lekarzy, z ich wyliczeń wynika, że niemal 20 proc. porad 
udzielonych zdalnie dotyczy wstydliwych lub stygmatyzowa-
nych społecznie dolegliwości – m.in. chorób przewodu pokar-
mowego (w tym jelit), zaburzeń psychicznych, chorób przeno-
szonych drogą płciową lub otyłości.

PRZYSZŁOŚĆ TELEMEDYCYNY
Epidemia COVID-19 tylko przyspieszyła rewolucję 
w zakresie telemedycyny. To rynek, który, jak przewidują  
analitycy, będzie szybko rósł – w latach 2020–2026 
przewiduje się jego wzrost o 14 proc. rocznie, szcze-
gólnie w takich dziedzinach jak choroby przewlekłe czy 
opieka nad osobami starszymi. Potrzebne jest jednak wdro-
żenie szeregu rozwiązań m.in. prawnych. Jakie choroby 
będą mogły być leczone zdalnie, jakie będą wymagać 
wizyty w gabinecie? To zależy także od rozwoju technologii. 
„Pacjentka z ewidentnymi objawami zapalenia dróg moczo-
wych – to może być przypadek dla telemedycyny. Pacjent 
z objawami typu gorączka i wymioty już nie. Może w przy-
szłości tak, ale to zależy od dostępności urządzeń diagno-
stycznych, jakie my jako pacjenci będziemy mieć w domach” –  
mówi w wywiadzie dla magazynu „Wired” dr Caesar Djava-
herian, współtwórca firmy telemedycznej Carbon Health. •
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Tekst: Marcin Juwa

CZĘŚĆ II z III

Hejtowanie oznaczające ‘stosowanie nienawiści’ nie 
musi przybierać agresywnej formy. Jak podkreśla  
A. Olczyk, zaliczanie wypowiedzi przejawiających 

się wyłącznie poprzez słowną agresję lub używanie wulga-
ryzmów do hejtu jest błędem. Prawdą jest, że agresja towa-
rzyszy nienawiści, co może świadczyć o tym, że komunikat 
jest hejtem, ale taki akt językowy może być również stono-
wany, wypowiadany na chłodno, bez emocji, spokojnie. Czynni-
kiem odróżniającym tego typu wypowiedź od zwykłego komu-
nikatu zawierającego w sobie agresję i nienawiść jest przede 
wszystkim kontekst, w jakim został on użyty. Nie będzie 
zatem hejtem każda słowna agresja np. pomiędzy mał- 
żonkami w konflikcie małżeńskim, ale znamiona hejtu  
wyczerpywać już może złośliwy lub szyderczy komen-
tarz albo opinia o odbiorcy, które odnoszą się do jego osoby 
i zawierają w sobie elementy nienawiści. Istotnym jest tutaj  

zamiar sprawienia cierpienia indywidualnie określo-
nemu podmiotowi. Hejtem nie musi być wyśmianie czy wyszy-
dzenie kogoś, jeśli dany komunikat nie będzie odebrany 
przez osobę hejtowaną, jako krzywdzący ją. Ważnym  
elementem jest zatem subiektywny odbiór osoby, do której 
kierowany jest komunikat1. 

Hejt – 
prawo do wyrażania swoich poglądów,  
mowa nienawiści czy przestępstwo?

§

 1.  J. Helios, W. Jedlecka, Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2017. 
 2.  S. Stasiewicz, Hejt – zło odwieczne czy kulturowy nowotwór?, [w:] J. Dynkowska, N. Lemann,  
M. Wroblewski, A. Zatora (red.), Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, dia-
gnozy, Łódź 2017, s. 18-22. 
3.  Media społecznościowe. Jak zmieniają nasz język?,
 https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/1867425,Media-spolecznosciowe-Jak-zmieniaja-
-nasz-jezyk (dostęp: 28.07.2020). 
4.  http://vasisdas.pl/k.html (dostęp: 28.07.2020). 
5.  https://sjp.pwn.pl/slowniki/awatar.html (dostęp: 28.07.2020). 
6. M. Jaromin, Jak social media wpływają na naszą psychikę?, źródło internetowe [w:] http://social-
press.pl/2014/04/jak-social-media-wplywaja-na-nasza-psychike/ (dostęp: 9.09.2020)

Do: biuro@stomalife.pl

Dw/Udw: prawnik

Od: Ewelina 

Temat: hejt - porada

Dzień dobry,

Jestem nauczycielką języka f
rancuskiego i od 3 lat stom

iczką. Swoimi

doświadczeniami ze zdrowien
iem i wyłonieniem stomii dzi

elę się na swoim

blogu i FB. Oprócz podzięko
wań i wsparcia dostaję nies

tety nieraz

niewybredne wpisy od „anoni
mowych” internautów: że jest

em

obrzydliwa..., że to nie pom
oc tylko ekshibicjonizm..., 

żebym zajęła

się nauczaniem a nie radzen
iem...! Czy to jest HEJT? Cz

y to podlega

jakiejś regulacji prawnej?

Pozdrawiam i czekam, jeśli t
o możliwe, na informację o t

ym zagadnieniu.

Ewelina
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S. Stasiewicz podkreśla, że hejtowanie stanowi produkt 
uboczny Internetu, który umożliwia jego użytkownikowi przyj-
mowanie w sieci podwójnej roli – odbiorcy i nadawcy komu-
nikatów. Szczególną rolę odgrywają tutaj media społeczno-
ściowe, w tym przede wszystkim społecznościowe platformy 
komunikacyjne, fora internetowe, czaty itp., które z jednej 
strony zapewniły możliwość integracji użytkowników w cyfrowej 
rzeczywistości, zmieniając dotychczasową formę komuniko-
wania się, a z drugiej, dostarczając potężnych narzędzi komuni-
kacyjnych, stały się jednocześnie przyczyną hejtu oraz jego natu-
ralnym środowiskiem. Osoba publikująca negatywne komen-
tarze w Internecie, zwana hejterem, ma tę świadomość, 
że cyberprzestrzeń zapewnia jej pewną anonimowość, 
a tym samym nie podlega ona już takiej kontroli społecznej 
i nie naraża się na społeczne konsekwencje swojego czynu, jak 
w przypadku plotkarza czy szydercy destruktywnie krytykują-
cych konkretną osobę2. 

Do czasu rozpowszechnienia się social mediów i komuni-
kacji społecznościowej tradycyjna forma wymiany myśli, 
poglądów i idei miała charakter wyłącznie osobisty  
i bezpośredni, czyli twarzą w twarz. W momencie powstania  
i rozwoju Internetu, a przede wszystkim mediów społecznościo-
wych, wykreowano nowy typ osobowości, jakim jest homo social-
medicus, czyli człowiek mediów społecznościowych3. Użyt-
kownik aktywnie uczestniczący w dyskusjach społecznościo-
wych, komentujący i dzielący się swoimi poglądami „komciuje” 
(komentuje treści lub posty w Internecie), a sam bywa okre-
ślany mianem „komcionauty”4  najczęściej po ukryciu swojej 
prawdziwej tożsamości oraz wyglądu zewnętrznego pod 
stworzonym wirtualnym profilem – tzw. tożsamości interne-
towej (ang. avatar)5, którego charakter modyfikowany jest 
przez samego użytkownika, co zapewnia mu poczucie anoni-
mowości w sieci teleinformatycznej6.

Świat wirtualny umożliwia jednostce tworzenie własnej 
wirtualnej osobowości przy uwzględnieniu takich infor-
macji, które kreator chce zamieścić w sieci. Internet, 
jako narzędzie komunikacyjne w skali globalnej, zapewnia  
hejterowi znacznie większy zasięg oddziaływania niż w świecie 
rzeczywistym7. W tym miejscu należy podkreślić, że to właśnie 
anonimowość, która pozornie daje hejterowi poczucie  
bezpieczeństwa i braku odpowiedzialności, a z drugiej 
strony globalny zasięg oddziaływania komunikatu, spra-
wiają, że hejt jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym 
zarówno dla samej jednostki, jak i całej grupy społecznej. Przy-
czynia się bowiem do stygmatyzacji podmiotu społecznego, 
utrwalania stereotypów i szerzenia mowy nienawiści w Inter-
necie, co ma negatywne konsekwencje społeczne i psycho-
logiczne dla tego podmiotu, do którego skierowany jest 
komunikat. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy wskazać, że 
hejtem będzie zatem komunikat wyposażony w następujące 
cechy: 

1. ukierunkowanie na konkretną osobę;

2. wyrażanie nienawiści, szyderstwa, obelg lub innych treści  
o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym w stosunku do tej 
osoby;

3. brak konstruktywnej krytyki ukierunkowanej na rozwiązanie 
problemu;

4.  wywoływanie u odbiorcy poczucia krzywdy, cierpienia i bólu; 

5.  jest stosowany w cyberprzestrzeni. 

HEJT NA GRUNCIE PRAWA KARNEGO  
I OCHRONA PRAWNA POKRZYWDZONEGO
Pojęcie hejtu nie zostało uregulowane w polskim systemie 
prawa, ale nie oznacza to, że jest ono nieznane ustawodawcy. 
Jak podkreśla A. Wysokińska, hejtem można nazwać jedynie te 
wypowiedzi, które w sposób jednoznaczny chcą obrazić adre-
sata czy sprawić mu przykrość i jest to ich jedyna intencja8. Jak 
już wskazano, hejtem będzie taki komunikat werbalny lub poza-
werbalny, którego celem jest wyłącznie obrażenie innej osoby, 
także z uwzględnieniem jej przynależności rasowej, naro-
dowej, etnicznej, wyznaniowej, politycznej i innych, ale również 
propagowanie ideologii faszystowskiej lub innego totalitar-
nego ustroju państwa w odniesieniu do konkretnej osoby. 
Hejtem będzie zatem sformułowanie: „baranie, nieudaczniku, 
trzeba uruchomić kominy w Auschitz-Birkenau”, ponieważ 
z jednej strony wyczerpuje ustawową definicję zniewa-
żenia osoby (art. 216 § 2 k.k.), z drugiej zaś może również wyczer-
pywać znamiona pierwszej części normy prawnej z art. 256 § 
1 k.k. – propagowania faszystowskiego lub innego totalitar-

7.  S. Stasiewicz, op. cit., s. 18-22.
8.  A. Wysokińska, Hejtowanie hejterów, czyli jak radzimy sobie z mową nienawiści w internecie,  
[w:] J. Dynkowska, N. Lemann, M. Wroblewski, A. Zatora (red.), op. cit., Łódź 2017, s. 85. 
9.  Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 678.

Świat wirtualny umożliwia 
jednostce tworzenie własnej 

wirtualnej osobowości 
przy uwzględnieniu takich 

informacji, które kreator chce 
zamieścić w sieci. Internet, 

jako narzędzie komunikacyjne 
w skali globalnej, zapewnia 
hejterowi znacznie większy 
zasięg oddziaływania niż  
w świecie rzeczywistym.
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nego ustroju państwa. Należy wskazać, że przestępstwem jest 
czyn zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę 
popełniony w czasie jej obowiązywania (art. 1 § 1 k.k.), musi też 
być czynem społecznie szkodliwym w stopniu wyższym niż 
znikomy (1 § 2 k.k.), jest czynem zawinionym (art. 1 § 3 k.k.), 
a więc takim, kiedy sprawcy czynu można przypisać winę 
w czasie jego popełnienia, a także jest określony w ustawie 
karnej (art. 115 § 1 k.k.). Brak wskazanych elementów przestęp-
stwa, nie będzie wyczerpywać znamion przestępstwa (art. 17 
ust. 1 § 2 k.p.k.). 

Na gruncie prawa karnego do przestępstw o charakterze 
mowy nienawiści, a hejt może stanowić jej przejaw, zalicza się 
publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitar-
nego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle 
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznanio-
wych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 § 1 k.k.), 
znieważenie grupy ludności lub człowieka należącego do jakiejś 
grupy z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, 
wyznaniowej (art. 257 k.k.), a także stosowanie groźby 
bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej osoby 
z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, 
politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyzna-
niowości (art. 119 § 1 k.k.). Należy przy tym wskazać, że 
pierwsza część normy określonej w art. 119 § 1 k.k. obejmu-
jąca „stosowanie przemocy” nie będzie rozpatrywana w grani-
cach mowy nienawiści, ale jako przestępstwo z nienawiści. Prze-
stępstwami o charakterze podobnym będą również publiczne 
znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej (art. 133 k.k.), 
znieważenie prezydenta RP (art. 135 § 2 k.k.) lub znieważenie 
przedstawiciela obcego państwa (art. 136 § 3 i 4 k.k.), zniewa-
żenie znaku lub symbolu państwa polskiego (137 § 1 k.k.) lub 
obcego państwa (137 § 2 k.k.). Ponadto przestępstwem będzie 
obrażanie uczuć religijnych innych osób, znieważając przed-
miot czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicz-
nego wykonywania obrzędów religijnych (art. 196 k.k.). Wska-

zane przepisy art. 133 k.k., art. 135 § 2 k.k., art. 136 § 3 i 4 k.k., 
art. 137 § 1 i 2 k.k., art. 257 k.k. i art. 196 k.k. mogą odnosić się 
zatem zarówno do mowy nienawiści, jak też do samego hejtu. 
Na gruncie niniejszych rozważań rozpatrzeć należy przede 
wszystkim inne przestępstwa, które dotyczą zwykłej osoby – 
użytkownika Internetu. 

Przestępstwami, które wyczerpywać będą przede wszystkim 
cechy charakterystyczne dla hejtu, z którymi spotkać się może 
zwykły użytkownik Internetu, będzie „pomówienie innych osób, 
grup osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organiza-
cyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie 
lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, 
zawodu lub rodzaju działalności za pomocą środków maso-
wego komunikowania” (art. 212 § 2 k.k.) lub „znieważenie 
innej osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, 
lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej 
dotarła, za pomocą środków masowego komunikowania” (art. 
216 § 2 k.k.). To są przestępstwa prywatnoskargowe. Oznacza  
to, że nie wystarczy zawiadomić o ich popełnieniu na swoją 
szkodę prokuratury czy policji, ale trzeba samemu wnieść 
akt oskarżenia do sądu. Kolejnym przestępstwem wyczer-
pującym cechy hejtu jest „grożenie innej osobie popełnie-
niem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliż-
szej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, 
że będzie spełniona” (art. 190 § 1 k.k.). Jest to przestęp-
stwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego. 

Warto przy tym wskazać, że przestępstwa te, oprócz groźby 
karalnej (art. 190 § 1 k.k.), muszą być popełnione publicznie. 
W tym miejscu należy odnieść się do doktryny prawa. 
W ujęciu czysto semantycznym wyraz „publiczny” oznacza  

10. Zob. Uchwała składu 7 sędziów SN z 20.09.1973 r., VI KZP 26/73, OSNKW 1973/11, poz. 132.
11. J. Kulesza, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Legalis 2019.
12.  M. Bojarski, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Bojarski, W. Radecki, C.H. Beck 2018. 

Przestępstwami, które wyczerpywać będą przede 
wszystkim cechy charakterystyczne dla hejtu, 
z którymi spotkać się może zwykły użytkownik 
Internetu, będzie „pomówienie innych osób, grup 
osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej 
o takie postępowanie lub właściwości, które 
mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić 
na utratę zaufania potrzebnego dla danego stano-
wiska, zawodu lub rodzaju działalności za pomocą 
środków masowego komunikowania” . 
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dziejący się w miejscu dostępnym dla wszystkich, odbywa-
jący się wobec świadków, widoczny, jawny9. Ze znaczeń tych 
niewątpliwe zatem wynika, że publiczny charakter jakiegoś 
działania nie jest zależny tylko od miejsca, w którym się ono  
odbywa, ale może również wynikać z pewnych sytuacji. Tak też 
przyjmuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, który wskazuje,  
że działanie o charakterze publicznym zachodzi wówczas, gdy 
bądź ze względu na miejsce działania, bądź ze względu na  
okoliczności i sposób działania sprawcy jego zachowanie 
jest lub może być dostępne (dostrzegalne) dla nieokreślonej 
liczby osób, przy czym sprawca, mając świadomość tej możli-
wości, co najmniej się na to godzi10. Znamię działania publicz-
nego oznacza zatem zachowanie, które może być dostrze-
żone przez bliżej nieokreśloną liczbę osób, a nie jedynie przez  
jakiegokolwiek świadka. Warunkiem uznania, że działanie 
miało charakter publiczny, jest więc możliwość dostrzeżenia  
zachowania przez większą, nieoznaczoną liczbę osób, przy 
czym może to nastąpić zarówno w miejscu publicznym, jak 
i innym, jeżeli jest ono dostrzegalne dla nieokreślonej liczby 
potencjalnych świadków. W tym miejscu warto zastanowić 
się, czy Internet jest miejscem publicznym? J. Kulesza neguje 
możliwość uznania sieci za miejsce publiczne, gdyż wskazuje,  
że wszelkie treści dostępne w Internecie stanowią nic innego  
jak zapis danych na dyskach komputerów, zaś te dyski nie  
mogą być rozpatrywane w kategoriach miejsca. Co więcej  
strona internetowa, forum, czat, blog, serwis internetowy itp. 
nie spełniają także językowej definicji miejsca ani tym bardziej 
miejsca publicznego11. Z kolei M. Bojarski nie ma wątpliwości, 
że wykroczenie z art. 141 k.w. ma miejsce zarówno na ulicy, 
jak i w przestrzeni internetowej, w szczególności na forach, 
portalach społecznościowych czy też blogach, na których 
z takimi słowami może zetknąć się nieograniczona liczba  
osób12. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia  
17 kwietnia 2018 r. (sygn.. akt IV KK 296/17) Internet, choć jest 
przestrzenią wirtualną, ma charakter miejsca publicznego, 
natomiast w przypadku reglamentacji dostępu przez właści-
ciela witryny loginem i hasłem, miejsce takie traci status 
publicznego, pozostaje bowiem dostępne dla ograniczonej 
tylko liczby użytkowników. 

Osoba hejtująca w sieci naraża się zatem na odpowie-
dzialność karną z art. 212 § 2 k.k., art. 216 § 2 k.k. czy art. 
190 § 1 k.k. Za pomawianie lub znieważanie innej osoby 
w Internecie, sprawca podlega takiej samej karze, tj. 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku (art. 212 § 2 k.k. i art. 216 § 2 k.k.), 
natomiast stosując groźby karalne, sprawca podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do  
lat 2 (art. 190 § 1 k.k.). Podsumowując powyższe rozwa-
żania, należy wskazać, że w polskim prawie karnym sam  
hejt nie jest przestępstwem, gdyż brak jest regulacji  
prawnej tego typu zjawiska. Ponadto hejt stanowi modus 
operandi sprawcy, a więc charakterystyczny sposób popeł-
nienia przestępstwa. Karane są natomiast jego formy, w jakich 
może się przejawiać, a które zostały spenalizowane m.in. w art. 
212 § 2 k.k., art. 216 § 2 k.k. czy art. 190 § 1 k.k. •
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dzenie, korzystając z łatwo dostępnych i tanich materiałów. 
Dostępność druku FDM jest na tyle powszechna, że jesteśmy 
bombardowani informacjami o drukowanych doniczkach, 
rzeźbach, zabawkach, biżuterii, sztućcach czy innych przed-
miotach codziennego użytku. Ale skąd wzięła się ta techno-
logia i dlaczego przyszła tak nagle?

Kiedy Alexander Fleming odkrył penicylinę, zobaczył 
w niej tak ogromny potencjał, że postanowił nie paten-
tować swojego odkrycia, i kiedy sam nie miał funduszy 
na badania, umożliwił innym badaczom pracę nad 
substancją. Dzięki temu niespełna 3 lata później środek ratu-
jący życie był dostępny dla milionów ludzi na całym świecie. 
Zanim Volvo zaczęło montować pierwsze trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa w swoich samochodach w latach 50. XX w.,  
śmiertelność wypadków samochodowych była zatrwa-
żająca. Wynalazek szwedzkiego inżyniera Nilsa Bohlina, 
pracującego dla producenta samochodów został natych-
miast udostępniony innym, ratując w ten sposób w kolej-
nych latach życie setek tysięcy ludzi*. Jednak z technologią 
FDM było inaczej. Została ona stworzona przez współzało-
życiela firmy Stratasys Scotta Crumpa już w latach 80. XX w., 

DRUKARKA NA WŁASNY UŻYTEK?
Druk 3D w zastosowaniach medycznych to nie tylko drogi  
laboratoryjny sprzęt i projekty badawcze warte miliony 
złotych. To nie tylko drukowane tkanki, protezy czy 
pomoce chirurgiczne. Czasem okazuje się, że wystarczy 
tania drukarka i odrobina kreatywności, aby móc pomagać 
innym. 

W ostatnich latach widzimy ogromne zainteresowanie  
zwłaszcza technologią FDM (ang. Fused Deposition Mode-
ling). Technologia polega na wyciskaniu przez cieniutką  
dyszę półpłynnego materiału, który momentalnie zastyga  
i warstwa po warstwie możemy formować z niego trójwy-
miarowe kształty. Ten rodzaj szybkiego prototypowania jest 
na tyle tani, łatwo dostępny oraz prosty w obsłudze, że 
można odnieść wrażenie, iż obecnie każdy ma taką 
drukarkę. Powstało wiele firm zajmujących się drukiem 3D 
na zamówienie. W Internecie można znaleźć nie tylko ogólno- 
dostępne projekty modeli do wydrukowania (tzw. Open 
Source), ale wręcz całe instrukcje, jak samodzielnie zbudować 
drukarkę 3D. Strony takie jak www.instructables.com czy 
www.reprap.org tłumaczą krok po kroku, jak stworzyć urzą-

Wydrukowanie kawałka skóry w laboratorium – brzmi niemożliwie? Wyhodowanie organu 
z samych komórek – brzmi odlegle? Okazuje się, że te projekty są rozwijane od ponad  

20 lat, a dzięki błyskawicznemu udoskonaleniu technologii druku przestrzennego  
w ostatnich latach są bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek!

Zastosowania 
druku 3D 
w medycynie

38

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (22) / 2020

OKIEM SPECJALISTY



ale dopiero w roku 2009, kiedy wygasł patent, trafiła do ogól-
nego użytku, po trzydziestu latach otwierając furtkę do jej 
błyskawicznego rozwoju i użytku w projektach medycznych 
i społecznych. Czy gdyby twórca dostrzegł w niej potencjał 
ratowania życia, byłoby inaczej?

*wg oficjalnego raportu Volvo upamiętniającego 50 rocznicę 
wynalazku – między rokiem 1959 a 2009 trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa uratowały życie ponad miliona osób 
oraz zmniejszyły śmiertelność wypadków o co najmniej 50%, 
stając się tym samym największym wkładem w bezpieczeń-
stwo ludzi w historii motoryzacji.

DRUK 3D W CZASACH PANDEMII 
Kiedy wieść o pandemii rozeszła się po świecie i zaczęły 
napływać pierwsze sygnały o brakach w szpitalach, ludzie 
z całego świata zorganizowali się w społeczność osób posia-
dających działające drukarki – zarówno na użytek własny, jak 
i firmy oferujące swoje usługi druku. Powstało wiele ratują-
cych życie projektów oraz drobnych udogodnień ułatwiają-
cych lekarzom i pracownikom medycznym codzienną pracę.  
Najbardziej wartym wspomnienia jest przykład szpi-
tala w Brescii, jednym z najmocniej uderzonych pandemią 
regionie Włoch, gdzie nagle zaistniało wielkie zapo-
trzebowanie na zawory do masek tlenowych, bo życie 
pacjentów było zagrożone. Sytuację uratował pasjonat 
druku 3D Massimo Temporelli, który przez noc wydru-
kował idealne kopie brakującego elementu i dostarczył  
je szpitalowi. O wielu podobnych projektach było głośno  
w ostatnich miesiącach. Powstały m.in. rozgałęziacze  
do wentylatorów medycznych dla większej liczby 
pacjentów z niewydolnością płuc oraz inne części zamienne 
do urządzeń, które były projektowane ad hoc. Innymi  
ciekawymi projektami były modele masek ze specjalnym 
miejscem na filtr oraz tanie i szybkie do wytwo-
rzenia stelaże do przyłbic ochronnych, które 
ludzie często za darmo przekazywali szpitalom 
w setkach sztuk.

INICJATYWY SPOŁECZNE
Poza pandemią proste technologie przy-
rostowe znalazły świetne zastosowanie 
w tworzeniu protez – szczególnie tych 
dla najmłodszych pacjentów. Dzieci rosną  
bardzo szybko, a zamawianie spersona-
lizowanej protezy wytwarzanej tradycyj-
nymi metodami bywa bardzo kosztowne, 
zwłaszcza jeśli protezę trzeba wymieniać 
nawet co kilkanaście miesięcy. Z pomocą 
przychodzi technologia druku 3D. Wspa-
niałą inicjatywą jest światowa społecz-
ność wolontariuszy E-NABLE znana ze stwo-
rzenia pierwszej protetycznej dłoni do druku 3D oraz  
udostępnienia jej jako projektu Open Source. Od 
tego czasu społeczność zebrała dziesiątki tysięcy osób, 
tworząc w wielu krajach lokalne grupy. Fundacja e-Nable 

Bibliografia:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/18405

https://www.arnoldclark.com/newsroom/265-why-volvo-gave-
-away-the-patent-for-their-most-important-invention

https://www.sculpteo.com/blog/2016/11/02/
top-10-things-that-were-3d-printed-in-2009/

https://www.economist.com/ 
technology-quarterly/2009/09/05/a-factory-on-your-desk

https://lodz.tvp.pl/44064144/kolorowe-rece-3d-zamiast-tradycyjnej-protezy

Polska pomogła już ponad 70 podopiecznym. Poda-
rowane ręce 3D mają często specjalnie zapro-
jektowany motyw z ulubionej bajki lub filmu o  
superbohaterach, pomalowane paznokcie czy miejsce na  
naklejki i wymienne kolorowe nakładki. Takie elementy dodają 
dzieciom pewności siebie i sprawiają dużo radości. Również 
koła naukowe uczelni technicznych, takie jak Koło Naukowe 
Aparatury Biomedycznej KNAB czy Koło Naukowe Biome-
chaniki i Inżynierii Biomechanicznej BIOMECH na Politechnice 
Warszawskiej, mając w posiadaniu drukarki 3D oraz młodych 
ambitnych inżynierów, chętnie angażują się w projekty 
społeczne. 

DRUK PRZESTRZENNY GENIALNYM  
ŚRODKIEM NA WSZYSTKO? 
Niestety nie do końca. Pomimo wspaniałych zastosowań 
trzeba pamiętać, że produkty wytworzone w garażu nie mają 
odpowiednich atestów i nie mogą być stosowane jako produkty 
medyczne. Trzeba mieć również dużą wiedzę na temat używa-
nych materiałów, ponieważ część plastików może być toksyczna  
i może być stosowana głównie w przemyśle. Należałoby więc 
postawić grubą linię między profesjonalnymi drukarkami do zasto-
sowań naukowo-medycznych i tymi do użytku domowego. Miejmy 
nadzieję, że obie gałęzie będą rozwijały się równie szybko,  
przynosząc nam z roku na rok coraz wspanialsze zastoso-
wania i nowe odkrycia! •

Emilia Kiryk
Absolwentka Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Warszawskiej. Interesuje się modelowaniem 
oraz symulacjami komputerowymi protez i kości. Za wieloletnią pracę nad rozwojem protezy 
ucha środkowego została uhonorowana nagrodą Rektora PW. Brała udział w licznych wymianach 
międzynarodowych oraz projektach naukowych m.in. w Madrycie, Wiedniu oraz Zurychu. W ciągu 
ostatnich kilku lat zwiedziła 25 krajów i nie może się doczekać, kiedy zobaczy resztę. 

BIO
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„Obyś żył w ciekawych czasach” – mówi stare chińskie przy-
słowie. Niestety, w takich właśnie ciekawych czasach przy-
szło nam żyć. Pandemia, burze polityczne i to nie tylko  
w naszym kraju, ale i na całym świecie. Atmosfera napięta. 
Czasem odnoszę wrażenie, że siedzimy na jakiejś bombie 
zegarowej. Czy wy też?

Dorośli się stresują, robią się coraz bardziej nerwowi, niecier-
pliwi. Ich stres udziela się dzieciom. Mogą być „niegrzeczne”, 
mogą mieć różne lęki, związane z obecną sytuacją na świecie 
i nie tylko. Jak im pomóc? Napisz dla swojego dziecka bajkę –  
opowieść terapeutyczną.

Zanim jednak rozpoczniesz pisanie takiej opowieści – ważne 
jest, abyś uświadomił sobie, że to nie ty masz problem z dziec-
kiem, bo na przykład: nie daje ci w nocy spać; budzi się, 
krzyczy, że się boi i żadne twoje ROZSĄDNE argumenty 
do niego nie trafiają! I to powtarza się co noc! Albo: Hała-
suje, przeszkadza ci się skupić na jakiejś robocie. I tak jest 
ZAWSZE! Gdy mówimy: „Nie daje nam spać!” albo „Prze-
szkadza!” – znaczy problem mamy my – dorośli. Chcemy 
więc się tego problemu jak najszybciej pozbyć. Być może – 
złościmy się na dziecko, krzyczymy nań, karzemy. Ale kary – 
nie skutkują. Rozsądne argumenty – też nie. No to, co robić?

Zastanówmy się, z jakiego powodu dziecko tak się 
zachowuje? Co nam swoim zachowaniem sygnalizuje? 
Czego potrzebuje? To nie ty masz problem z dzieckiem. 
To dziecko ma problem. A ty możesz spróbować mu pomóc, 
na przykład – pisząc dla niego terapeutyczną opowieść. 
Wczuj się w dziecko, postaraj się je zrozumieć. Trzeba więc 
zobaczyć dziecko, mieć w głowie jego obraz, posłuchać intu-
icji. Co jest mu potrzebne? Można to zrobić, zadając sobie 
pytania, choćby takie, jak poniżej. Proponuję, abyś przygo-
tował sobie kartkę, długopis i spróbował sobie na nie odpo-
wiedzieć. A potem – napisz dla dziecka bajkę.

Co się dzieje? Próbujemy opisać sytuację jak najobiektyw-
niej. Interesują nas tylko fakty. Unikamy przyklejania etykietek 
dziecku, tzn. oceniania jego zachowania. Jeśli np. napiszemy: 
„Jaś bije dzieci” – będzie to fakt. Jeśli napiszemy: „Jaś jest 
niegrzeczny, złośliwy, agresywny” – przykleimy mu etykietki, 
nastawimy się wobec niego negatywnie i wtedy nie zdołamy 
mu skutecznie pomóc.

Jakie mogą być powody tego, co się dzieje? Nie silmy się 
na jednoznaczną odpowiedź. Zróbmy sobie burzę mózgu, 
wypiszmy wszystkie myśli związane z tym pytaniem.

Jakie emocje i uczucia może mieć dziecko w związku z tą 
sytuacją; jak podświadomie może siebie odbierać? Jak my 
byśmy się czuli, będąc na jego miejscu? 

Przekazujemy mu w myślach wiarę w niego, w jego możliwości, 
w umiejętności radzenia sobie, podkreślamy jego dobre, 
mocne strony itp. Nasze myśli tworzą wokół dziecka otoczkę, 
w której zaczyna czuć się bezpieczne. Intuicyjnie wyczuwa, że 
zależy nam na nim i na tym, aby mu pomóc. Zdarza się więc, 
że już samo takie pozytywne myślenie wystarcza: działa jak 
magiczna różdżka i spostrzegamy w naszym dziecku pozy-
tywne zmiany.

Teraz, gdy się już odpowiednio nastroiliśmy, możemy zacząć 
pisać. I spróbować swoją opowieścią pomóc naszym dzie-
ciom w pokonaniu ich lęków i fobii, jak np. lęk przed ciem-
nością, przed rozstaniem z nami – rodzicami, przed wizytą 
u lekarza, dentysty, przed jakimiś zwierzętami czy też potwo-
rami i innymi strachami itp. Będziemy też mogli im pomóc 
w uporaniu się z nieśmiałością, wstydliwością, w nauczeniu się, 
jak panować nad swymi emocjami. Nasze opowieści mogą 
okazać się pomocne również w takich życiowych sytuacjach, 
jak pojawienie się rodzeństwa w domu, rozwód rodziców, 
śmierć kogoś bliskiego itp. 

Najważniejsza zasada to: piszemy tak, aby zaciekawić dziecko. 
Wtedy nasza opowieść naprawdę może zdziałać cuda. Jak 
to osiągnąć, jak sprawić, by „baśń” była dla dziecka intere-
sująca? Niech się w naszej opowieści dużo dzieje, a obrazy, 
które tam stworzymy, niech oddziałują na zmysły i emocje 
dziecka. 

W miarę możliwości pokazujmy, a nie opisujmy. Jak to zrobić? 
Na przykład unikać imiesłowów oraz strony biernej. Lepsze 
będzie takie zdanie: „Chłopiec siedział na krześle przy oknie 
i czytał książkę” niż „Chłopiec, siedzący na krześle przy 
oknie, czytał książkę”. Lepiej: „Chłopiec w jeden wieczór 
przeczytał całą książkę” niż „Książka została przeczy-
tana przez chłopca w ciągu jednego wieczoru”. Bo te pierwsze 
zdania bardziej działają na wyobraźnię: widzimy chłopca, jak 
siedzi i czyta, aż przeczytał. 

Dobrze jest, gdy nasza opowieść zawiera elementy humo-
rystyczne: już to samo pozwoli dziecku – gdy będziemy 

Napisz bajkę 
dla swojego dziecka
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Dorota Marta Pędzieszczak

Polonista, pedagog i arteterapeuta. Obecnie prowadzi szkolenia dla dorosłych z baśnioterapii,  
bajkoterapii oraz terapeutycznych zajęć plastycznych. Pasjonuje się psychologią, sztuką, a także  
pisaniem opowieści psychoedukacyjnych dla dzieci i dorosłych.
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mu ją czytać lub opowiadać – odprężyć się. Ale absolutnie 
nie wolno naśmiewać się z problemu bohatera! Traktujemy 
go bardzo poważnie!

Unikamy moralizowania, wyciągania z opowieści wnio-
sków odnośnie do bohatera, jego postępowania. Nasze 
opowiadanie ma budzić świadomość dziecka, rozwijać 
w nim umiejętność radzenia sobie z własnymi problemami. 
To nie oznacza, że „opuszczamy” dziecko, pozostawiamy je 
samo sobie. Jesteśmy z nim i mądrze wspieramy, rozwijając 
w nim jednocześnie samodzielność, ucząc je odpowiedzial-
ności za siebie.

W opowieściach terapeutycznych nie mówimy o problemie 
dziecka wprost: przedstawiamy go w sposób metafo-
ryczny. Główny bohater nie przypomina naszego dziecka: 
różni się wyglądem, imieniem; może być człowiekiem, zwie-
rzęciem, rośliną itp. To nie jest opowieść o naszym dziecku, 
lecz o kimś, kto boryka się z podobnym problemem. Możemy 
stracić zaufanie dziecka, jeśli odkryje, że opowieść jest o nim. 
Zwłaszcza jeśli siebie nie akceptuje.

Jeżeli bohaterem jest zwierzątko, dobrze byłoby, aby wyko-
nywało czynności charakterystyczne dla niego, a nie – ludzkie, 
np. miś może mówić, czuć i przejawiać emocje (bo zwie-
rzęta „mówią” w swoim języku oraz przejawiają emocje), ale 
nie będzie jeździć na rowerze itp. Jeżeli chcemy przedstawić 
kogoś jadącego na rowerze, to niech to będzie po prostu – 
człowiek. Ważne jest, aby nie tworzyć w umysłach dzieci fałszy-
wych wyobrażeń. Istotne jest to zwłaszcza wtedy, gdy piszemy 
opowieść psychoterapeutyczną. Niech więc zwierzątka robią 
to, co zwykle zwierzątka robią. I tylko problem mają podobny 
do tego, jaki ma nasze dziecko. Na przykład jeżyk (jak i nasze 
dziecko) może bać się ciemności. Inne jeże w nocy polują, 
a on chowa się pod liśćmi, nie chce spod nich wyjść…

Podobnie rzecz się ma z przedmiotami: niech klocek 
będzie klockiem, wózek wózkiem itp. Niech przejawiają 
emocje i uczucia, a nawet rozmyślają i mówią. Na przykład 
klocek może być smutny, bo leży samotnie pod łóżkiem, 
ponieważ Jaś, sprzątając, nie zauważył go i nie włożył 
do skrzyni wraz z innymi klockami, ale klocek nie będzie 
skakał, biegał, jadł kaszkę itp. Chyba że wprowadzimy 
element magii i np. wróżka zamieni go w człowieka. 

W naszej opowieści mogą pojawić się elementy 
magii (dzieci to uwielbiają), ale nie przy rozwiązy-
waniu problemu. Propozycje rozwiązania problemu boha-
tera opowieści mają być – konkretne. 

Zanim weźmiemy się do pisania opowieści – wybierzemy 
bohatera, osadzimy go w konkretnej sytuacji, czyli zróbmy 
coś w rodzaju zawiązku akcji, na przykład: 

•   Główny bohater: mały lisek;

• Sytuacja: uważa, że nic nie umie, porównuje się 
z innymi zwierzątkami; 

•   Zwierzątka: śmieją się z niego;

Natomiast plan opowieści może wyglądać tak:

•   Gdzie i/lub kiedy to się dzieje?

•   Kto jest bohaterem, jak wygląda itp.?  

•   Co się dzieje? Jaki problem ma bohater?

•  Jakie ma przygody, utwierdzające go w fałszywym prze-
konaniu o sobie (jak w przypadku przykładowego liska) lub 
o świecie, otaczającej go rzeczywistości (np. wzmacniające 
jego fobie, lęki itp.)?

•  Co szczególnego wydarza się w jego życiu i staje się 
bodźcem do zmiany? (jakaś znacząca przygoda, spotkanie 
z kimś itp.);

•    Jak rozwiązuje swój problem i jak to wpływa na jego emocje 
oraz relacje.

Reasumując, zachęcam do pisania opowieści terapeutycz-
nych dla dzieci. Potem dziecko może je zilustrować. Tak 
powstanie wasza wspólna książeczka. 

O czym będzie twoja „baśń”? Wyłuskaj problem 
i stwórz wokół niego symboliczną opowieść. Czy będzie 
trafiona – poznasz po reakcji dziecka. Jeśli będzie nią szcze-
gólnie zainteresowane i spostrzeżesz, że pod jej wpływem –  
zmienia się, oznacza, że właściwie je i jego problem 
zrozumiałeś. 

Pisząc, kierujemy się intuicją, poszukujemy rozwią-
zania najlepszego dla TEGO konkretnego dziecka, 
uwzględniamy JEGO indywidualne potrzeby psychiczne  
i predyspozycje. •
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W wydaniu letnim „Po Prostu Żyj” (2(20)2020) ukazał 
się artykuł o stworzonym przeze mnie blogu twoj-
dobryduch.blogspot.com. Przypomnę: to blog, 

który powstał, aby w czasach pandemii stwarzać szansę 
na codzienny, pozytywny kontakt z seniorami. Jest on oparty 
na różnego rodzaju grach i zabawach. Upubliczniłam coś, 
co sama zaczęłam najpierw robić z moją mamą, a potem 
również i z rodzicami przyjaciół. 

I tak, pomimo że obecnie mamy już zimę, nadal gramy. 

Ale teraz chciałam z kolei napisać o tym – jakie kręgi zatoczył 
Twój Dobry Duch i co najpierw się pojawiło, a potem rozrosło, 
w tym mikroświecie naszej wspólnej na siebie otwartości.

To jest moja osobista refleksja o pomaganiu. O poma-
ganiu sobie i innym. O odpowiedzialności za siebie i czasem 
o nieupragnionej przez nikogo odpowiedzialności za innych. 
To też moja refleksja o „wzajemności”.

Od tej „wzajemności” zacznę. Na początku byłam 
sama i miałam tylko pomysł oraz wsparcie najbliższych wyra-
żone w prostych słowach: zrób to. 

Zawiłości Internetu to dla mnie czarna magia. Zadzwoniłam 
więc do kolegi, który na nich „się zna”. I tak dołączył do mnie 
Tomek, dzięki któremu blog zyskał nie tylko oprawę graficzną, 
ale przede wszystkim codziennie funkcjonuje bez zarzutu.

Upublicznienie wymaga też odpowiedniej formy, powiedzmy 
nieco bardziej „okiełznanej”. Raczej sprawnie władam 
piórem, ale wiem, kto potrafi mnie nie tylko sprawdzić, ale 
również trochę „wygładzić”. Wtedy dołączyła Małgorzata.

Zdecydowałam się zamieszczać na blogu tzw. pytania otwarte 
i nieco „psychologiczne”, bo w końcu chodziło też i o to, aby 
nie unikać tzw. „tematów trudnych”. Poczułam się pewniej, 

kiedy dołączyła do nas Iza ze swoim psychoterapeutycznym 
doświadczeniem…

Stworzyliśmy taką nieformalną, działającą charytatywnie 
redakcję, w której mamy wolontariacki „drugi etat”.

Ale… to nie koniec wspomnianej „wzajemności”, a właściwie 
to dopiero jej początek. Bo pisać, wymyślać i redagować 
to jedno, ktoś musi jednak codziennie do seniorów zadzwonić
i poświęcić na te codzienne rozmowy, jeśli rozwija się 
wątki poboczne, około dwóch godzin. Bo, jak to w rosyjskiej 
babuszce, w każdym temacie ukryte są kolejne wątki. 

Na początku dzwoniłam sama i nawet nie ośmieliłam się kogo-
kolwiek poprosić o pomoc. Ale… kiedy blisko ciebie są ludzie, 
dla których jesteś ważna i którzy są uważni na to, co robisz i  
co się z tobą dzieje… potrafią ci tę pomoc w sposób niena-
chalny i serdeczny zaproponować, tobie zostawiając decyzję, 
czy chcesz z niej skorzystać. Tak też zrobiły moje siostry – 
Grażyna i Basia. Idea Twojego Dobrego Ducha bardzo im 
się spodobała i dostrzegły, jak ważna i zwyczajnie fajna jest  
dla naszej mamy ta codzienna gra. Zaproponowały, że 
jeśli uznam, że mają ku temu odpowiednie kwalifikacje, 
każda z nich może wziąć na siebie jeden dzień w tygodniu gry 
z naszą grupą seniorów. 

To był dla mnie piękny moment, bo po pierwsze, ktoś uznał, 
że to, co robię, ma sens. Po drugie – wyciągnął przysłowiową 
pomocną dłoń. Po trzecie, że moje siostry, bardzo skromne 
osoby i czasem niepotrzebnie niepewne swoich rozlicz-
nych zalet i umiejętności – uznały (choć nie bez obaw), że 
dadzą radę, i tym samym, że mogą innym dać coś z siebie. 
Basia i Grażyna zaczęły więc grać z seniorami, a oni od razu je 
pokochali. Włożyły w to tyle serca, ciepła, ciekawości drugiej 

Tekst: Joanna Haręża

Rzucisz kamyk w wodę, pojawią się kręgi…

DRUGI OBIEG  
TWOJEGO DOBREGO DUCHA,  
CZYLI RZECZ O … WZAJEMNOŚCI
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osoby… Choć nie ukrywały, że przy pierwszych rozmowach 
spociły się bardzo.

I tutaj moja kolejna refleksja o wzajemnym pomaganiu. 
Jeśli pomagasz innym, pomagasz też i sobie. Truizm? Może. 
Wszystko jest truizmem, jeśli jest tylko słowem. Przestaje nim 
być, kiedy mówisz na podstawie własnego doświadczenia. 
Jeśli pomagasz, konkretnie coś robisz, przede wszystkim 
zmniejszasz swoją bezradność, dajesz sobie poczucie, że 
coś możesz. A za swoje starania dostajesz cenną zapłatę – 
czyjąś radość, wdzięczność, uśmiech, zainteresowanie. Ktoś 
czeka na twój telefon, na rozmowę z tobą. Masz taki metafo-
ryczny koszyczek z „łakociami, które możesz rozdać”. A przy 
okazji sam dowiadujesz się mnóstwa nowych rzeczy. 

Pomaganie to siła, która rośnie i wprawia w ruch życie. I nie 
jest to ruch w jedną stronę, bo seniorzy, jeśli nie traktuje 
się ich tylko i wyłącznie jako biednych, samotnych, schoro-
wanych staruszków... jako takie „wymagające litości stare 
pierdoły”, tylko jak partnerów – też rosną w siłę, czują, że 
ich życie, poglądy, żarty, troski – też mogą być źródłem 

inspiracji dla ciebie, że oni też są dla ciebie pomocni. 
I tak między wcześniej obcymi sobie ludźmi krok po kroku, 
minuta po minucie, dzień po dniu… rodzi się zaufanie i więź. 

Wzajemność. Spoglądam na nią również z innej strony… 
I tu drobna dygresja. Kiedy byłam mała, ojciec nauczył mnie 
grać w szachy. Gdy byłam podlotkiem, na jakichś między- 
szkolnych zawodach ktoś dostrzegł, że nie najgorzej sobie 
radzę. Trener zapytał, czy nie chciałabym zacząć trenować, 
a w perspektywie grać zawodowo. Po szybkim „tak” nastą-
piła pierwsza próba i rozgrywka przy wielkiej szachownicy. 
Usiadł naprzeciw mnie bardzo dojrzały mężczyzna, zapro-
ponował, żebyśmy po prostu zagrali i zobaczyli, jak sobie 
poradzę. Mnie wydawało się, że gram super. Po kilku pierw-
szych minutach gry, nastoletnio i zadziornie pomyślałam: 
„Taki wielki trener, a tak kiepsko gra, zaraz wygram!”. Na chwilę 
przed tym „zaraz wygram”, trener zaproponował zamianę. 
Odwrócił szachownicę i w jednej chwili z pozycji prawie  
zwyciężczyni znalazłam się w pozycji prawie pokonanej. 
Do dzisiaj traktuję tamtą szachową lekcję jako jedną 
z najważniejszych życiowych i często sobie mówię: „odwróć 
szachownicę”.

Kiedy odwracam szachownicę pomagania, przypominam  
sobie też, jak się czułam, kiedy sama leżałam chora. Nikt  
z nas raczej nie lubi być chory, czuć się słaby, gorszy, 
skazany na pomoc innych… Dzieje się tak zapewne 

z bardzo wielu powodów, ale moja refleksja jest taka: 
jednym z najważniejszych powodów, dlaczego chorując, 
czujesz się źle także psychicznie, jest przekonanie, że 
już nic nie możesz dać innym ludziom oprócz obar-
czania ich własnym cierpieniem, że twoja „atrakcyjność” 
jako człowieka została zabrana przez chorobę, wypadek lub 
starość. Że równie dobrze mogłoby cię nie być, bo już nikt 
nie jest ciebie ciekaw, a raczej przed tobą ucieka, jakby zoba-
czył Frankensteina. Albo że się nad tobą lituje. To, co moim 
zdaniem, pomagając innym, warto zrobić, to dać komuś 
odczuć – nie tylko ja robię coś dla ciebie, ty też robisz coś 
dla mnie i pomyśl, ile jeszcze razem możemy zrobić dla kogoś 
innego. Tak oto tworzy się metaforyczny łańcuszek dobrych 
uczynków.

Po Grażynie i Basi do dzwoniących dołączyły Iza i Małgorzata, 
potem bratowa Izy – Beata, potem moja bratowa – Iwona. 
Ta ostatnia też, już od dawna, grała regularnie ze swoją 
mamą. Tydzień został obsadzony przez siedem „telefoni-
stek”. Siedem kobiet, które podarowały swoje serca, czas, 
kreatywność, uważność, humor i… od seniorów otrzymały 
to samo w zamian. Dobry Duch zyskał swoją Drużynę. Równo-
legle samoistnie do drużyny dołączyło młodsze pokolenie – 
Ania i Kasia, moja bratanica i moja siostrzenica. 

Na innym, zamkniętym forum, nazywam je „drugim 
obiegiem” – zaczęłyśmy grać ze sobą, wymyślając 
zadania. Środa na blogu twojdobryduch.blogspot.com 
stała się więc dniem zadań drużyny. Ponadto, grając 
między sobą, bawiłyśmy się też zadaniami nie przeznaczo-
nymi do upublicznienia, tylko do użytku wewnętrznego, 
dla siebie. I tu kolejne wnioski o pomaganiu: po pierwsze 
jeśli zarządzasz drużyną, przygotuj ją do zadań, po drugie 
dziel się sukcesami i troskami. Po trzecie: to, na co ty nie wpad-
niesz albo czego nie zauważysz, albo o czym nie pomyślisz, 
to wszystko – podpowie ci drużyna, jeśli tylko przekona się, 
że chcesz jej wysłuchać, że mówienie do ciebie ma jakiś sens 
i że wyciągniesz z tego wnioski. To drużynie zawdzięczam 
sporo nowych pomysłów i refleksji. Po czwarte, jeśli istnieje 
grupa osób, które pomagają, dobrze jest, żeby mogły odre-
agować i pobawić się we własnym gronie, zadbać choćby 
przez chwilę tylko o siebie. Bo to działa tak samo, jak w samo-
locie – w razie awarii najpierw zakładasz maskę tlenową sobie, 
a potem dziecku. Inaczej nie pomożesz.

I tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii – do momentu, 
kiedy musisz przejąć odpowiedzialność za innych. Tego też 
doświadczyłyśmy w czasach pandemii. 

Trudno decydować, trudno wiedzieć, co jest dobre, jak 
daleko mamy prawo ingerować. Sama nie wiem... Wiem 
tylko tyle, że warto jest być w tym wszystkim razem z innymi. •

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 kategorii „literatura piękna”). Autorka scenariuszy: Głębiej i Camera dental (serial kome-
diowy  zakwalifikowany do finałowej dziesiątki konkursu SCRIPT FIESTA 2016). Współtwórczyni 
materiałów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pasjonatka podróży – 
zawsze i wszędzie.

BIO

Jeśli pomagasz innym, pomagasz też i sobie. 
Truizm? Może. Wszystko jest truizmem, jeśli  

jest tylko słowem. Przestaje nim być, kiedy 
mówisz na podstawie własnego doświadczenia. 
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Tekst i wiersze: Monika Mularska-Kucharek

Odnaleźć się

W ierszem, który powstał jako reakcja na aktu-
alne trudne doświadczenia, chciałabym rozpo-
cząć refleksję nad tym, z czym przychodzi się 

nam mierzyć od wielu miesięcy, i nad tym, co przed nami, 
zważywszy na rozwijającą się pandemię i związane z nią 
obostrzenia, zakazy, nakazy. Przede wszystkim jednak, niech 
te słowa będą inspiracją do przyjrzenia się temu, jak możemy 
odnaleźć się w tej nowej i nieznanej rzeczywistości i jak 
konstruktywnie poradzić sobie ze zmianami, które dotyczą 
niewątpliwe wszystkich aspektów życia. Jest to ważne o tyle, 

Minęłam PRZESZŁOŚĆ
pełną blasków i cieni,
zatłoczonych przestrzeni,
zabieganych ludzi,
utraconych wartości.
Przeszłość zachwycającą
i przerażającą zarazem.

Mijam TERAŹNIEJSZOŚĆ,
nieznaną, jak nigdy dotąd.
Pełną niezrozumienia i lęku,
z nieludzkim dystansem,
osamotnioną samotnością.
Teraźniejszość zakażoną
i uzdrawiającą zarazem.

Zmierzam ku PRZYSZŁOŚCI
niepewnej i nieodkrytej.
Pełnej nadziei na lepsze jutro,
wiary w ludzkie i nadludzkie siły,
miłości do życia i serca dla ludzi.
Przyszłości, o którą cicho proszę,
i o której odważnie marzę.

że na ogół radzenie sobie ze zmianami przychodzi nam dość 
trudno, a już szczególnie z tymi, które nie zależą od naszych 
decyzji i wyborów. 

Pewnym truizmem jest twierdzenie, że nie lubimy zmian, ale  
jest ono niestety bardzo prawdziwe i ma swoiste  
konsekwencje. Nasze negatywne nastawienie do zmian 
wynika przede wszystkim z tego, że dobrze czujemy się 
w tym, co już znamy, a odczuwamy lęk przed tym, co nieznane. 
Dlatego też, nawet jeśli nie jesteśmy do końca zadowo-
leni z sytuacji, w której się znajdujemy, to i tak nie decydu-
jemy się czasami na zmianę, ponieważ oznaczałaby ona  
wykroczenie poza tzw. strefę komfortu i doświadczenie 
czegoś nowego, nieznanego. Poza tym, zmiana wiąże się 
także z lękiem o to, czy sobie poradzimy, czy damy sobie 
radę w tych nowych i nieznanych okolicznościach, czy spro-
stamy temu, co przed nami. Dlatego też w przypadku zmian, 
których nie jesteśmy inicjatorami, odczuwamy na ogół tak 
duży opór, a wraz z nim trudne emocje. 

Także stwierdzenie, że zmiany wpisane są w nasze życie jest 
truizmem, ale nie sposób nie przywołać tego w kontekście 
podjętego tematu. I choć wydaje się to tak oczywiste, choć 
doświadczamy zmian od najmłodszych lat, to odnalezienie 
się w nowej i nieznanej rzeczywistości wymaga od nas nie 
lada wysiłku, podobnie jak uporanie się z lękiem i oporem, 
jaki nam towarzyszy w zetknięciu ze zmianą. Zawsze powta-
rzam tym, którym pomagam terapeutycznie czy szkole-
niowo w radzeniu sobie ze zmianą, że w tej sytuacji, tak jak 
w wielu innych, bardzo ważne jest nasze nastawienie i świa-
domość. Jeśli damy się ponieść trudnym emocjom, negatyw-
nemu myśleniu, pesymizmowi, to w starciu ze zmianą jesteśmy 
na przegranej pozycji. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie 
swoich myśli, emocji, zachowania, bo na to mamy na szczę-
ście wpływ, choć nie zawsze jesteśmy tego w pełni świadomi. 
Bywa i tak, że zmagając się ze zmianą, potrzebujemy pomocy 
innych ludzi, w tym psychologów, psychoterapeutów. 
I warto z tej pomocy skorzystać!

Kiedy myślę o zmianach i o sposobach odnajdywania się  
w nowej i trudnej rzeczywistości, przypomina mi się  
książka Spencera Johnsona Kto zabrał mój ser i metafo-
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Jak twierdził Henry Ford: „Życie jest ciągiem doświadczeń, 
z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem 
trudno nam to sobie uświadomić”. •

Gdy potkniesz się
o rzuconą kłodę,
wypadniesz
z życiowego zakrętu,
załamiesz
pomyłką Amora,
rozczarujesz
ludzką głupotą,
opadniesz z sił
idąc wyboistą drogą,
to nie trać nadziei!

Wstań i idź!
Idź przed siebie!
Po lepszy dzień,
spokojniejszą noc,
po zasłużone szczęście.

aby sobie uświadomić, że nie da się ich zupełnie wyelimi-
nować z życia i że w radzeniu sobie ze zmianami ważne jest 
wspomniane nastawienie. Pamiętajmy, że to od nas w dużej 
mierze zależy, jak sobie poradzimy z trudnościami, które nas 
spotykają, bez względu na to, czy będzie to zmiana pracy, 
życiowego partnera czy też zmiana trybu życia i funk-
cjonowania. Mamy wpływ na to, jak przebiegnie podróż 
życia, w którą wpisane są mniej lub bardziej ostre zakręty, 
góry i niziny, depresje… Owszem na samą myśl o tym, że 
czeka na kolejny lockdown, że być może przyjdzie nam 
spędzić święta Bożego Narodzenia w zupełnie innych 
okolicznościach, niż do tego przywykliśmy, że przyjdzie 
nam mierzyć się ze skutkami pandemii miesiącami, możemy 
się załamać, pogrążyć w negatywnych myślach i przeklinać 
los. Ale możemy również podejść do tego zupełnie inaczej! 
Bardziej pozytywnie i konstruktywnie i być niczym Bojek 
z opowieści Spencera, który pokonał lęk i frustrację i wyruszył 
na poszukiwanie „nowego sera”. A zatem, gdy się potkniemy 
o życiową kłodę, bez względu na to, czym ona dla nas 
będzie, warto wstać i iść… „po lepszy dzień, spokojniejszą 
noc, po zasłużone szczęście”. A poniższy wiersz dedykuję 
wszystkim strudzonym codziennością Podróżnikom:

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek

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

BIO

ryczna bajka o myszach: Nosie i Pędziwietrze oraz ludziach: 
Bojku i Zastałku. Zamieszkiwali oni razem wielki labirynt, 
żywiąc się serem, którego mieli pod dostatkiem. Wydawać by 
się mogło, że mają zapewnioną przyszłość, nie muszą się już 
o nic troszczyć i że mogą wieść spokojne i beztroskie życie, 
jednak pewnego dnia ser znika. Myszy, jako pierwsze wyczu-
wają zmianę – Nos ją wywęszył, a Pędziwiatr od razu chciał 
przystąpić do działania. Bardzo szybko udali się na poszuki-
wania nowego pożywienia. Ludzie, także zaskoczeni brakiem 
sera, zaczęli rozmyślać nad przyczynami jego zniknięcia, 
ale w przeciwieństwie do myszy, pozostawali w bier-
ności i stagnacji. Bojek obawiał się wyruszyć w ciemny labi-
rynt, choć wiedział, że powinien poszukać sera. Zastałek nie 
chciał szukać, bo uważał, że skoro ktoś mu go zabrał, to on 
ma prawo oczekiwać oddania. Czekał więc na sprawiedli-
wość i z pustym brzuchem szukał odpowiedzi na pytanie, 
kto mógł się dopuścić tak okropnej kradzieży. Po pewnym 
czasie Bojek postanawia jednak wyruszyć sam na poszuki-
wanie nowego pożywienia. Okazuje się jednak, że myszy były 
szybsze i dużo wcześniej znalazły upragnione pożywienie. 
Jednakże poszukiwania Bojka także zakończyły się sukcesem, 
ponieważ po wielu trudach odnalazł magazyn z upragnionym 
serem.

Ta niepozorna opowieść skłania nas do refleksji nad tym, 
w jaki sposób reagujemy na zmianę. Pokazuje i uświadamia, 
jak zachowujemy się, gdy ktoś zabierze nasz „ser”. Serem 
może być dla nas wszystko, co ważne, np. szczęśliwy związek, 
dobra praca, spokój, szczęście, rutyna. 

W czasach wielu kryzysów, jak i pierwszej fali pandemii, ludzie 
radzili sobie z życiową zmianą tak różnie, jak bohaterowie 
przywołanego opowiadania. Niektórzy byli na tyle czujni, że 
wyczuwając zmiany, przygotowali się na ewentualne nieprze-
widziane okoliczności. Inni od razu zabierali się do dzia-
łania i poszukiwali rozwiązań, jeszcze inni byli pełni lęku, który 
początkowo ich zdominował, ale po pewnym czasie się przeła-
mali, próbując poradzić sobie ze zmianą. Niestety byli zapewne 
i tacy, którzy tak jak Zastałek nie podjęli żądnego działania, 
pozostali bierni i pogrążeni we frustracji. Byli źli na cały świat, 
który ich skrzywdził, i żywili się nadzieją, że nadejdzie spra-
wiedliwość. Warto zastanowić się, kim z tych postaci chcemy 
być i to bez względu na to, z jaką zmianą mamy do czynienia. 

Oczywiście, kiedy obserwuję to, co się dzieje wokół nas, z czym 
przychodzi się nam mierzyć, to trudno mi nie zgodzić się z tym, 
co często mówią osoby, z którymi pracuję, że życie nie jest 
lekkie, że nas doświadcza, przerasta, że musimy wychodzić 
ze strefy komfortu, że to boli i jest ciężko. Trudno się również 
dziwić, że w takich okolicznościach pojawia się szereg trud-
nych emocji i że miewamy wszystkiego dość. W pełni rozu-
miem tych, którzy na skutek radzenia sobie ze zmianą, jaką 
jest pandemia, doświadczają kryzysów, frustracji, przykrości, 
że żyją w chaosie i lęku o jutro. I choć bezdyskusyjny pozostaje 
fakt, że te życiowe turbulencje są dotkliwe, to najważniejsze, 
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Po piąte – od nowego roku, jeśli ktoś będzie twierdził, że cię  
potrzebuje, niech zapali ci się czerwona lampka, zanim 
zdecydujesz, jak postąpić. Najpierw zbadaj sytuację i czekaj 
na odpowiedź od swojego wewnętrznego przewodnika.

Po szóste – jedną z najważniejszych cech ludzi w społeczeń-
stwie uzależnień jest ZALEŻNOŚĆ. „Zależność jest stanem, 
w którym zakładasz, że ktoś lub coś z zewnątrz zadba o ciebie, 
bo nie jesteś w stanie tego sama zrobić”. „Osoby z osobo-
wością zależną oczekują, że inni zaspokoją ich emocjonalne, 
psychologiczne, intelektualne i duchowe potrzeby”.

Po siódme – przez całe wieki kobiety oczekiwały,  
że mężczyźni wyjdą naprzeciw ich potrzebom natury 
ekonomicznej, bo nie miały innego wyboru, gdyż 
przez stulecia były własnością mężczyzn, niczym przedmioty.  
Zaś mężczyźni byli uzależnieni od kobiet jeśli chodzi  
o zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych. Ten typ  
związku stwarza problemy, gdyż uniemożliwia prawdziwą 
bliskość. Intymność może narodzić się jedynie w związkach 
opartych na partnerstwie, a nie na wzajemnej zależności. 

A WIĘC START:
Po pierwsze – przestań oczekiwać, że inni powiedzą i zape- 
wnią, że jesteś w porządku. 

Po drugie – niech inni nie będą dla ciebie przykładem, jak 
masz się zachowywać, czuć, wyglądać – przestań porów-
nywać siebie do innych. 

Po trzecie – jeśli wydaje ci się, że jak odmówisz komuś, 
kto ciebie potrzebuje, to nie będziesz doceniony i kochany – 
jesteś w błędzie. 

Po czwarte – tendencje do ratowania ludzi w potrzebie, 
twoja potulność wobec innych i przytakiwanie wszystkim 
były próbą narzucenia pewnego rodzaju kontroli: wierzysz, 
że jeśli powiesz „TAK", zasłużysz na miłość otoczenia. Nie 
jest to dobre ani dla ciebie, ani dla innych, ponieważ próby 
przedstawiania siebie jako wybawcy, substytutu czyjejś siły 
wyższej i wewnętrznego przewodnictwa, nie pozwalają tym 
ludziom nawiązać kontaktu z własną mocą. Twoje zachowanie  
sprawia, że inni ludzie zajmują pozycję ofiary.

Tworzenie 
zdrowia

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

„Nowy Rok – Nowy Krok!” Nie chodzi tu o listę noworocznych postanowień,  
ale o pierwszy krok do wprowadzania pozytywnej zmiany w życiu i zdrowiu!  

Aby to nastąpiło, potrzebne jest zwerbalizowanie obecnego doświadczenia  
i danie sobie pozwolenia na jego pełne odczuwanie – na poziomie  

emocjonalnym, duchowym i fizycznym. 
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A TERAZ:
Pozwólmy sobie na pełne odczuwanie bez oceniania – to właś- 
nie uwalnia energię. Dopiero wtedy wyruszymy w kierunku  
naszych pragnień i zdrowia.

Tworzenie zdrowia to przyzwolenie, aby każdy przeszedł 
własny proces nauczania. Nikt za nikogo nie wyzdrowieje. 
Nikt nie zna wszystkich odpowiedzi. Każdy człowiek, kiedy 
tylko jest na to gotowy, może nawiązać kontakt z wewnętrznym 
przewodnictwem.

Emocje i myśli mają na nas tak ogromny wpływ, ponieważ są 
fizycznie połączone z ciałem poprzez układ odpornościowy, 
dokrewny i centralny układ nerwowy. Wszystkie emocje, 
nawet te stłumione i niewyrażone, mają fizyczne następstwa. 
Niewyrażone emocje zwykle „pozostają” w ciele jak małe, 
tykające bomby zegarowe. Są po prostu chorobą w inkubacji. 
Bądźmy saperami – rozbrójmy je!

Jeśli nauczymy się siebie doceniać, nazwiemy jasno  
i konkretnie nasze UZALEŻNIENIA – jesteśmy na drodze 
do życia w pełni i radości, a nasza praca i środowisko zaczną 
się zmieniać. Zmiana myśli i świadomości jest pierwszym 
i podstawowym krokiem ku zdrowiu.

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 presti-
żowych nagród, autorka i współautorka wielu książek. Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła 
w Polsce program opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wyłonioną stomią. 
„Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

BIO

WINA – przekonanie, że coś lub ktoś 
poza tobą jest powodem twojej sytuacji.

Przykład: „Nic nie mogę zrobić z tym, 
jaka jestem. Moja matka była alkoholiczką”.

„Związałam się z mężczyzną, który jest zupełnie 
niezdolny do tworzenia intymnego związku”.

WYPARCIE – brak kontaktu z uczuciami,  
potrzebami i pozostałą wiedzą.

Przykład: „Nie wiem, dlaczego przytyłam dzie-
sięć kilo. Nigdy nie zjadłam nic niezdrowego”.

PERFEKCJONIZM – ogromna potrzeba zewnętrz-
nego porządku, który ukrywa wewnętrzny chaos.

Przykład: bezustanny pościg za dosko-
nałym ciałem, domem, partnerem, pracą.

DEZORIENTACJA – brak jasności co do sytuacji  
i własnych emocji.

Przykład: „Nigdy nie wiem, co się tu dzieje!”

„Nikt nigdy mi nic nie mówi!”

ZALEŻNOŚĆ – przekonanie, że ktoś lub coś się tobą 
zajmie, bo nie jesteś w stanie zrobić tego sama.

Przykład: „Nie mogę zostawić męża, 
kto mnie będzie utrzymywał?”

„Nie mogę bez niego żyć”.

MYŚLENIE DUALISTYCZNE – przekonanie, że istnieją 

jedynie dwa rozwiązania: jedno jest dobre a drugie złe.

Przykład: „Witaminy i zioła są dobre. Leki i operacje są złe”. 

PRZYKŁADY BYCIA W SYSTEMIE UZALEŻNIEŃ

Po ósme – rozpoznanie uzależnień dnia codziennego  
pozwala uwolnić się z kulturowego transu – definiowania  
kobiety jako „dobrej”, jeśli spełnia oczekiwania wszystkich, 
poza swoimi. Prowadzi to do niechęci, złości i ostatecznie 
choroby. Stosując takie podejście, można tylko na chwilę 
zdobyć miłość i akceptację. Bowiem takie działanie zawsze 
przynosi odwrotny skutek, ponieważ zdrowie jest naturalnym 
stanem naszych ciał tylko wtedy, gdy podążamy za pragnie-
niem naszych serc.

Po dziewiąte – gdy już nazwiemy dane doświadczenie, 
uświadomimy sobie, jak odczuwamy je w ciele, koniecznie 
pozwólmy sobie poczuć je fizycznie. W przeciwnym razie 
nasze zachowania i zdrowie pozostaną bez zmian. Świadome 
zdefiniowanie doświadczenia i zintegrowanie go na poziomie 
fizycznym i emocjonalnym sprawia, że przestaje ono wpływać 
na nas z poziomu nieświadomego.

Po dziesiąte – nowe spostrzeganie zmienia każdą komórkę 
w ciele. Zaczynamy wtedy dostrzegać, jaki wpływ mamy 
na nasze problemy i jak je utrwalaliśmy. Nazywanie tego, 
co ma na nas negatywny wpływ – to część procesu uwal-
niania się od tego. Proces uzdrawiania rozpocznie się wtedy, 
gdy pozwolimy sobie poczuć, jak jest źle lub było źle 
w przeszłości. To uwalnia emocjonalną i fizyczną energię, 
która przez lata była tłumiona, blokowana, odrzu-
cana i ignorowana. 
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rzała już ku końcowi, który znajdował się na świadomym hory-
zoncie werbalnych refleksji pomiędzy klinicystą a pacjentem. 
Pacjent przyspieszył tylko proces zakończenia.

Rozwojowo najcenniejsze są refleksje dotyczące porzu-
cenia leczenia w trakcie trwania terapii. Prawie zawsze jest 
to związane z relacją, co odwołując się do zjawisk transowych, 
można rozpatrywać w wymiarze transowego czyli nieuświa-
damianego zjawiska: asocjacja vs dysocjacja. Wiedzie 
to do pytania, co było zbyt trudnego, zbyt bolesnego, zbyt 
powikłanego, zamotanego w tej bliskości (odległości), w jakiej 
się znalazły dwie osoby.

Sugeruję, by w kilku krokach przeprowadzić ze sobą sumienną 
rozmowę.

A. Zrób listę swoich pacjentów z czasów sprzed pandemii  
i porównaj ją z listą tych, którzy teraz kontynuują leczenie. 
Jeżeli jesteś specjalistą, który stracił co najmniej połowę 
pacjentów, to ćwiczenie jest szczególnie ważne, a autore-
fleksja wydaje się niezbędna.

B. Skoncentruj się na osobach, które wypadły z terapii. Przy 
każdej z nich rzetelnie odpowiedz sobie na pytanie, czy porzu-
cenie leczenia było korzystne czy niekorzystne dla zdrowia tej 
osoby. Bądź ze sobą w tej kwestii szczery/szczera. To ćwiczenie 
ma strukturę linearną. Odpowiedz na to pytanie, zanim przej-

Sytuacja wynikająca z pandemii trwa i trwa i zapewne 
potrwa dłużej, niż każdy z nas by chciał. Niesie ona  
wiele obciążających skutków, ale ma też i inne, jasne 

aspekty. Dobre strony łatwiej będzie zobaczyć z pers- 
pektywy, kiedy to wszystko się skończy. Prędzej czy 
później uporamy się z wyzwaniami dotyczącymi codziennej  
frustracji, zapoznamy się z nieistotnymi wcześniej plat-
formami internetowymi i życiem w e-wymiarze. To, co  
przedwczoraj było denerwującą nowością, stanie się 
jutro zwyczajnym narzędziem pracy.

Kiedy pojawi się więcej czasu na refleksje, zachęcam do prze-
myślenia (przynajmniej) jednej istotnej kwestii związanej 
z aktywnością zawodową. Mam na myśli zjawisko nazywane 
porzuceniem leczenia (dla tych, którzy wolą makaronizmy – 
drop out). W refleksji nad tym zjawiskiem kluczowa jest odpo-
wiedz na pytanie, kto porzucił leczenie: pacjent, terapeuta czy 
może obie strony. Porzucenie leczenia w pewnym uprosz-
czeniu zwykło się rozpatrywać w trzech aspektach związanych 
z długością (bądź intensywnością) prowadzonego procesu. 
Wczesne porzucenie leczenia to raczej decyzja pacjenta, by 
nie rozpoczynać terapii, nie rozpoczynać jej teraz bądź nie 
rozpocząć jej w tym miejscu czy z tym specjalistą. Wewnętrzny 
dialog Stanów Ego pacjenta, rozstrzygnięte wahanie. Późne 
porzucenie leczenia ma miejsce wtedy, kiedy terapia zmie-

Tekst: Krzysztof Klajs
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dziesz do kolejnych. Ten punkt jest ważny, jeślibyś go pominął, 
wtedy trudniej będzie z odpowiedzią na kolejne.

C. Przy nazwisku każdej osoby, która wypadła z terapii,  
napisz odpowiedź na pytanie: jak rozumiesz tego  
pacjenta i dlaczego stało się tak, jak się stało.

D. Przy nazwisku każdej osoby, która wypadła z terapii, 
napisz odpowiedź na pytanie: jak rozumiesz siebie i swoje 
(emocjonalne?, poznawcze?) reakcje. Jaki jest twój udział 
w porzuceniu leczenia. Co zrobiłeś/zrobiłaś, by leczenie 
kontynuować. Czego zaniechałeś/zaniechałaś, by to leczenie 
kontynuować?

E. Teraz skoncentruj się na osobach, które kontynuują  
terapię. Przy nazwisku każdej z nich napisz odpowiedź 
na pytanie: jak rozumiesz siebie i swoją (emocjonalną?, 
poznawczą?) aktywność. Jaki jest twój udział w kontynu-
owaniu przez nią leczenia. Co zrobiłeś/zrobiłaś, by leczenie 
było kontynuowane. Przed czym się powstrzymałeś/ 
powstrzymałaś, by to leczenie przerwać?

F. Porównaj refleksje dotyczące własnej aktywności  
(emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej) w odnie-
sieniu do osób, z którymi kontynuujesz leczenie, i do tych, 
które z terapii wypadły. Czego się o sobie dowiedziałeś / 
dowiedziałaś z tego porównania. Najcenniejsze są refleksje 
dotyczące porzucenia leczenia w trakcie trwania terapii. 
Prawie zawsze jest to związane z relacją, co odwołując się 
do zjawisk transowych, można rozpatrywać w wymiarze 
transowego zjawiska asocjacja – dysocjacja. Wiedzie to do  
pytania, co było zbyt trudnego, zbyt bolesnego, zbyt 
powikłanego w tej bliskości (odległości), w jakiej się 
znalazły dwie osoby. Najważniejsza, najbardziej rozwo-
jowa dla dalszej pracy w zawodzie wydaje się autore-
fleksja terapeuty. Prowadzi to do istotnej modyfikacji kluczo-
wych pytań i do postawienia ich w formie „co dla mnie 
jest zbyt trudnego, zbyt bolesnego, zbyt powikłanego, 
zamotanego w tej bliskości (odległości), w jakiej znala-
złem się ze sobą w wyniku prowadzenia terapii tej osoby”. 
Można również pokusić się o szersze postawienie tych 
kwestii i zadanie sobie bardziej ogólnego pytania „co dla mnie 
jest zbyt trudnego, zbyt bolesnego, zbyt powikłanego, zamo-
tanego w tej bliskości (odległości), w jakiej znalazłem się ze 
sobą w wyniku takiej, jak dotąd aktywności w tym zawodzie”.

G. Kolejny zestaw pytań do siebie to: „co dla mnie 
jest ważnego, istotnego, kluczowego w odniesieniu np. 
do własnego systemu wartości, z czym ze sobą się spotykam 
w wyniku kontynuowania terapii tej osoby, czy też 
w wyniku kontynuowania pracy w tym zawodzie”. Bądź ze 
sobą w tej kwestii szczery/szczera, rozmawiasz przecież 
z ważną dla siebie osobą, potraktuj siebie poważnie.

H. Finał. Kluczową kwestią jest odpowiedź na  
pytanie: „Czego ta sytuacja lub to ćwiczenie mnie 
nauczyło, czego dowiedziałem / dowiedziałam się 
o sobie”. Umiejętność uczenia się jest jednym z głównych  
zasobów każdego terapeuty. Często podejście erick-
sonowskie jest błędnie pojmowane jako dostrzeganie 
wyłącznie pozytywnych, optymistycznych cech czy właści-
wości. Takie rozumienie prowadzi do pomijania, nega-
tywnej halucynacji aspektów trudnych. Zasobem jest więc 
także odwaga w dostrzeganiu części i aspektów zawiłych –  
zwłaszcza własnych, również po to, by w przyszłości zrobić 
z tego dobry użytek. Nie ma powodu, by się spieszyć 
z tymi przemyśleniami, są zaś liczne argumenty za ich odra-
czaniem, ale warto skorzystać z okazji, którą los zsyła nam 
obecnie. Warto przemyśleć to w swoim własnym tempie… 
w swoim własnym rytmie… kiedy przyjdzie właściwa pora… 
Te rozważania można sprowadzić do kwestii „bezlitosnej 
łaski”, doświadczeń, jakie są naszym udziałem, gdyż pracu-
jemy w zawodzie, gdzie autorefleksja jest nieuchronna, 
a gdybyśmy robili coś innego, wtedy byłoby całkiem inaczej. 
Warto przemyśleć to w swoim własnym tempie… w swoim 
własnym rytmie… kiedy przyjdzie właściwa pora… Te 
ważne refleksje mogą być przedmiotem superwizji, mogą 
też nie być, ważne by się na nie odważyć i dobrze spożyt-
kować szczególny czas, jaki się nam od wielu miesięcy zawo-
dowo przydarza. W swoim własnym tempie… w swoim 
własnym rytmie… kiedy przyjdzie właściwa pora… 

Pandemia mało zależy od nas, zaś przemyślenia i owszem. •

Krzysztof Klajs
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor oraz przewodniczący S. N. Psy-
choterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz psychoterapeuta i superwizor Sekcji 
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta EAP. 
Jest członkiem Zarządu The International Society of Hypnosis (ISH), członkiem M.Erickson Gesell-
schaft fur Klinische Hypnose e.V. w Monachium oraz Advisory Board Jane A. Parsons-Fein Training 
Institute w Nowym Jorku. Współorganizator i uczestnik wszystkich edycji Międzynarodowego 
Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, od 1992 r. Dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.
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Tekst: Beata Jurasz

W czasach, gdy często słyszę, że jedna osoba nie 
jest zainteresowana drugą i że większość z nas 
rzekomo walczy tylko o siebie, dla siebie i jest skon-

centrowana na sobie, jestem pytana, dlaczego pomagam 
innym w trudnych sytuacjach i wspieram ich w osiągnięciu  
tego, czego bardzo potrzebują.

Odpowiedź jest z jednej strony prosta, z drugiej dość 
skomplikowana.

Ci, którzy dobrze traktują innych i dzielą się z nimi, dbają o ich 
dobro i nie koncentrują się tylko na własnych korzyściach –
żyją szczęśliwiej. Już samo złożenie zdecydowanej obiet-
nicy, że będziemy bardziej hojni, powoduje zmianę w mózgu, 
która czyni nas szczęśliwszymi. 

Uwierzcie mi, kocham być szczęśliwą.

Jako młoda kobieta wybrałam ścieżkę, którą niewielu wtedy 
rozumiało. Z perspektywy czasu myślę, że nawet i ja wtedy 
nie byłam pewna, dokąd to zmierza. Wtedy, w przeszłości, 
zdecydowałam się, by zadbać o jak najlepszą edukację 
i wykształcenie najszersze, jakie wówczas było możliwe. 
Miało to być niespotykane i innowacyjne wykształcenie. 
Intensywnie i konsekwentnie uczyłam się, aby zostać jednym 
z pierwszych psychopedagogów kreatywności w całej  
Polsce. Moje wykształcenie w połączeniu z wieloletnim 
doświadczeniem jako Life & Business coach postawiło mnie 
na ścieżce pomagania i tą pasjonującą ścieżką podążam 
do dziś. Dlatego jestem zdania, że wiedza to potęga, 
a dzielenie się i pomnażanie wiedzy mają jeszcze większe 
znaczenie i są potężniejsze. Wiedza to zasób, którego nie 
należy ukrywać przed tymi, którzy nie mogą sobie na nią 
w krytycznym momencie pozwolić, ale jej bardzo potrzebują. 

Dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi i wyko-
rzystuję je do uszczęśliwiania innych.

Zwłaszcza teraz, w grudniu, kiedy część osób nie ma  
odwagi spojrzeć wstecz, inni z kolei z dumą rysują podsumo-
wanie przeszłości, jest czas na hojność. Warto jednak zwrócić 
uwagę, aby zanim będziemy chcieli być hojni wobec innych, 
zacząć od bycia hojnym dla siebie. Kiedy jesteśmy wraż-
liwi na własne potrzeby i dbamy o siebie – nasza hojność 
wobec innych jest czysta, szczera, nie oczekuje zapłaty 
i ma wielką moc. Ona pojawia się wtedy, kiedy sprawiamy 
innym radość. Najpiękniejsza jej forma polega na pełnym 
duchowym, fizycznym i intelektualnym zaangażowaniu w czło-
wieka. To pomaganie w codzienności, rozmowa, słuchanie 
bez krytyki, obdarowywanie własnym czasem, dawanie 
siebie czy robienie prezentów. Kiedy jestem hojna – chcę 
dobra drugiej osoby. Bezwarunkowa hojność jest powią-
zana ze szczęściem i miłością i z tego powodu ma tak ogromną 
siłę i warto tą siłą się dzielić ze sobą i z innymi. Hojność przy-
nosi satysfakcję i spełnienie. 

Ponieważ hojność zaczyna się od „determinacji, by być 
hojnym”, co z kolei powoduje, że nasza determinacja rośnie 
wraz z hojnością. Szczodrość opiera się na wdzięczności. Nie 
chodzi o wdzięczność, jakiej oczekujesz za swoją hojność, ale 
o bycie wdzięcznym za to, co masz. Bycie wdzięcznym może 
inspirować szczodrość, ponieważ uświadamia ci wszystkie 
wspaniałe rzeczy, które masz w życiu. 

Być może teraz jest czas, aby użyć mojej kreatywności, aby 
obudzić w tobie odrobinę hojności.

Spróbujmy razem.
W każdą niedzielę usiądź i zrób listę przynajmniej trzech 
rzeczy, za które jesteś wdzięczna/ wdzięczny, i poświęć 

HOJNOŚĆ 
zaczyna się

od ciebie

WORECZKI NA WORECZKI
Niezbędne w podróży, pracy, szkole, domu… 
niezastąpione wszędzie gdziekolwiek potrzebujesz 

Higieniczne woreczki o delikatnym zapachu przeznaczone na zużyty sprzęt stomijny

Skład płynu, którym są nasączone neutralizuje brzydkie zapachy

Brzoskwiniowy kolor maskuje zawartość zapewniając dyskrecję

Odpowiednia wielkość pozwala zmieścić zużyty woreczek stomijny oraz pozostałe 
akcesoria

Łatwo wiązane uszy szczelnie chronią zawartość przed wyciekaniem.

Opakowanie zbiorcze wyposażone jest w szerokie zamknięcie wielokrotnego użytku, 
które ułatwia wyjmowanie woreczków, chroniąc przy tych ich właściwości

Przygotuj woreczek. Zużyty worek włóż do woreczka. Zawiąż szczelnie. Wrzuć do kosza.

www.med4me.pl  bezpłatna infolinia 800 120 130
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Beata Jurasz

Przedsiębiorca, ambasadorka dobrego i mądrego biznesu. Life & Business Coach, psychopeda-
gog kreatywności, wykładowca, autorka artykułów, autorka książki pt. Uwolnij ptaka wyróżnionej  
w plebiscycie Książka Roku, współautorka wielu książek. Uhonorowana nagrodą Lwica Biznesu. 
Dzieli z wieloma firmami wspólnie osiągnięte sukcesy, które są rezultatem indywidualnych 
coachingów, mentoringu oraz szkoleń dla całych zespołów. Jej doświadczenie jest doceniane i 
jest inspiracją na wielu konferencjach branżowych i tematycznych w całej Europie. Uczy, inspiruje, 
napędza do działania.

BIO

trochę czasu, aby je docenić! Pomyśl o wszystkich dobrych 
rzeczach, które inni dla ciebie zrobili i pamiętaj, aby im 
podziękować, nawet za to, co zrobili kilka miesięcy temu! 
Bycie bardziej wdzięcznym stawia cię w pozycji bardziej 
hojnej osoby. Jeśli jesteś w stanie docenić to, co masz, istnieje 
duża szansa, że podzielisz się niektórymi z tych wspania-
łych rzeczy z innymi. Możesz też pomóc im bardziej docenić 
życie, co z kolei uczyni ich szczęśliwszymi. Moja wdzięczność 
jest deklaracją miłości do życia, dlatego teraz chciałabym 
podzielić się z tobą swoim uczuciem wdzięczności.

Jestem wdzięczna za wydanie mojej nowej książki pod  
tytułem Od snu do celu oraz przyjaznego i intuicyjnego  
planera ToDobryPlan90. Dziękuję tym, którzy mnie  
w tym projekcie wspierali. Dziękuję wszystkim, którzy 
podzielili się ze mną swoją wiedzą, nawet jeśli często nie 
było to bezpłatne. Jestem wdzięczna wszystkim czytelnikom, 
którzy przekazali mi swoją opinię. Jestem wdzięczna, że 
mam coś, czym mogę się podzielić z innymi i że nie jestem 
zbyt dumna, by szukać pomocy. Z tego powodu zapra-
szam cię do wzięcia czegoś ode mnie. Dzielę się z tobą 
swoją wiedzą, aby ci pomóc i być dla ciebie wsparciem. Gdy 
jednak znasz kogoś, kto tego wsparcia bardzo potrzebuje,  
skontaktuj się ze mną, może razem zrobimy coś 

dobrego i podarujemy komuś klucz do spełnionego i szczę-
śliwego życia.

Przyjazne gesty, drobne iskry radości dzielone z innymi, 
hojność uśmiechu i pełne uważności spotkania z innymi  
rozpromieniają codzienność i ocieplają nasze relacje nie 
tylko w grudniowe dni, ale przez cały rok.

Szczodrość opiera się na wdzięczności. 
Nie chodzi o wdzięczność, jakiej  
oczekujesz za swoją hojność, ale  

o bycie wdzięcznym za to, co masz. 
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Iwonna Widzyńska-Gołacka: Krople dra Bacha to moim 
zdaniem jedna z mniej znanych terapii naturalnych, która  
jednak jest bardzo skuteczna w wielu dolegliwościach 
i pomocna w terapiach. Czy moglibyśmy się dowiedzieć, na  
czym polega?
Maja Błaszczyszyn: Rzeczywiście metoda jest mało znana, 
ponieważ wymaga dużej wiedzy od terapeuty, a substancje, 
których się używa do przygotowywania remediów, są dosyć 
drogie. Doktor Bach, angielski lekarz, po długich poszu-
kiwaniach wybrał 38 roślin, które stały się podstawą tej 
metody. Muszą to być rośliny dziko rosnące i w żaden 
sposób nie poddane modyfikacjom, ani nawet hodowane 
w ogrodzie. Z jego badań wynikło, że dla osób o określo-
nych cechach charakteru i osobowości pasują określone 
rośliny. A jeszcze bardziej skuteczne w terapiach okazały się 
mieszanki ekstraktów kwiatowych. Badania wykazały również, 
że połączenie esencji różnych kwiatów ma dla pacjentów dzia-
łanie synergiczne, czyli dające lepszy efekt niż suma poszcze-
gólnych składników.

IWG: Czy mogłaby pani powiedzieć, przy jakich choro-
bach, dolegliwościach i do jakich terapii ma zastosowanie 
metoda dra Bacha?
MB: Krople doktora Bacha pomagają przy chorobach 
psychosomatycznych. Są również bardzo skuteczne w regu-
lowaniu, uspokajaniu, tonowaniu kontaktów międzyludz-
kich. Trzeba jednak pamiętać, że terapeuta dobiera skład  

Cudowna moc 
esencji kwiatów

remedium nie do choroby, tylko do pacjenta. I tak na przy-
kład – jeśli zgłoszą się do mnie trzej maturzyści (a mam 
sporo takich pacjentów) – to dostaną ode mnie różne prepa-
raty, mimo że mają ten sam problem – strach przed tym egza-
minem – ponieważ każdy z nich jest inny, ma inny organizm.

Zgłaszają się do mnie także kobiety w ciąży, które boją się 
porodu. Esencje kwiatowe je uspokajają. 

Metoda ta pomaga przy kłopotach ze snem, ponieważ 
przywraca prawidłowy rytm snu i czuwania. Osobom stale 
zmęczonym przywraca energię.

IWG: Czy mogłabym poprosić o jakiś konkretny przy-
kład działania kropli dr. Bacha na przykład w kontaktach 
między ludźmi?
MB: Kiedyś zgłosiła się do mnie pani, która nerwowo i niesym-
patycznie reagowała na swoją synową i to do tego stopnia,  
że zaczęła unikać kontaktu z własnym synem. Jego  
żona bardzo ją denerwowała, ponieważ – jej zdaniem – 
była powolna, niezdecydowana i stale jakby śpiąca. Przygoto-
wałam krople dla niej i dla synowej. Pani wyjaśniła synowej, że 
to na katar, który dziewczynie dokuczał. Pierwsze dwa dni – jak 
opowiadała teściowa – były straszne, poczuła, że jej niechęć 
wzrosła, natomiast już trzeciego dnia zrozumiała, że tamta jest 
po prostu taka, a nie inna, a po tygodniu wręcz ją polubiła. 
Dotarło do niej chyba, że syn jest z żoną szczęśliwy…

IWG: W jaki sposób powstają esencje?

Rozmawia: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Wywiad z Mają Błaszczyszyn
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MB: Metoda, jaką stosował 
dr Bach, polegała na tym, 
że zanurzał płatki wybra-
nego kwiatu w źródlanej 
wodzie i poddawał dzia-
łaniu promieni słonecznych. 
I ta woda – po usunięciu  
płatków – jest właśnie 
esencją. Obecnie to się 
trochę zmieniło. Pod kwia-
tami ustawia się misę ze 
źródlaną wodą, a płatki  
kwiatów już jej nawet nie do- 
tykają. Przechodzi do wody 
sama energia kwiatów. W ja- 
kimś sensie jest to rodzaj 
homeopatii. Z tym, że home-
opatia działa na ciało fizyczne, 
a terapia kwiatowa działa na 
ciało mentalne, a niektórzy 
twierdzą, że nawet na cechy 
charakteru.

Naukowcy zajmujący się fizyką kwantową twierdzą, że 
(w dużym skrócie i uproszczeniu) wszystko, co znamy we 
wszechświecie, jest energią i wibruje z różną częstotliwością. 
To wyjaśniałoby wiele działań medycyny komplementarnej. 

IWG: A jak dobiera pani esencje?
MB: Rozmawiam z pacjentem, a jeśli nie może mówić, z opie-
kunem. Staram się dokładnie poznać problem, z jakim się 
do mnie zgłasza. Później otwieram swój „magiczny” zeszyt, 
w którym mam zapisane rozmaite esencje, i metodą radie-
stezyjną (czyli za pomocą różdżki) dobieram odpowiednią 
do pacjenta i problemu esencję albo ich mieszankę.

Czasami wahadło pomaga zdiagnozować chorobę, na przy-
kład chorobę nowotworową. 

I jeszcze jedna ważna uwaga. Terapia esencjami kwiato-
wymi nie działa tak, jak środki uspokajające. Przeciwnie: 
poprawia koncentrację i harmonizuje pracę organizmu.

IWG: Wiele osób uważa metody medycyny komplemen-
tarnej za placebo, czyli uzyskane rezultaty terapeutyczne 
wyłącznie za efekt sugestii. Czy może pani opowiedzieć 
o przykładach świadczących o tym, że działanie kropli nie 
ma związku z siłą umysłu lub wiarą?
MB: Spotykam się z takimi opiniami i rzeczywiście, w przy-
padku gdy przygotowuję remedium dla dorosłych, można by 
wysnuć takie przypuszczenie. Trudno byłoby jednak twier-
dzić tak, gdy przygotowuję krople na przykład dla niemow-
lęcia, które przed terapią budziło się w nocy kilkanaście razy. 
Po podaniu mu odpowiednich kropelek, usypia grzecznie 
i śpi znacznie lepiej.

Ponadto zwracają się do mnie z prośbą o pomoc właściciele  
zwierząt. Zwłaszcza w czasie uroczystego obchodzenia  
sylwestra, gdy wiele psów doznaje szoku z powodu  

fajerwerków i szaleje ze strachu, a po moich kropelkach się 
uspokaja.

I jeszcze jeden przypadek. Zwrócił się do mnie właści-
ciel kanarka, który miał wystąpić w konkursie śpiewaczym, 
a nagle przestał śpiewać. Po esencjach kwiatowych odzyskał 
chęć do śpiewu i głos. I nawet zajął drugie miejsce…

IWG: Proszę nam opowiedzieć o tym, jakie działanie mają 
wybrane esencje kwiatowe. I czy zawsze muszą to być 
mieszanki esencji?
MB: Dr Bach przygotował 38 esencji oraz Lek Pierwszej 
Pomocy. Przywraca on organizm do normalnego stanu ener-
getycznego, jeśli uległ on zakłóceniom. Przywraca harmonię 
energetyczną, a w jego skład wchodzą esencje: gwiazdy 
betlejemskiej – przeciw traumie i paraliżowi, posłonka pospo-
litego – przeciw lękom i wpadaniu w panikę, ałyczy – prze-
ciwko strachowi o utratę kontroli nad sobą, niecierpka – 
przeciw irytacji i napięciu, powojnika przeciw podświadome- 
mu uciekaniu w świat fantazji.

IWG: Wiemy już, ze krople mają cudowne działanie. 
Czy wąchanie określonych kwiatów ma również moc 
uzdrawiającą?
MB: Zapach kwiatów jest cudowny i może działać jako aroma-
terapia. Natomiast nie ma nic wspólnego z esencjami kwia-
towymi. •

Maja Błaszczyszyn  
z Centrum Medycyny Naturalnej  

KOMED z Warszawy 

Metoda, jaką stosował 
dr Bach, polegała na 
tym, że zanurzał płatki 
wybranego kwiatu  
w źródlanej wodzie  
i poddawał działaniu 
promieni słonecznych. 

Iwonna Widzyńska-Gołacka

Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, jak i komplementarnym, poprawianiu 
urody, smacznej i oryginalnej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze znanymi osobami, przygo-
towując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje, talent, poczucie humoru. Ale przede wszystkim 
lubi spędzać czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!

BIO
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Badanie kału jest częstym badaniem diagnostycznym 
zarówno w kierunku pasożytów, jak również profi-
laktyki nowotworu jelita grubego. Przeprowadza się 

je w każdym wieku, tak u dorosłych, jak i u dzieci. W przy-
padku osób z właściwym ukształtowaniem przewodu pokar-
mowego nie wydaje się ono trudne, jednak sytuacja komp- 
likuje się w przypadku osób ze stomią. W jaki sposób przy-
gotować się do prawidłowego pobrania kału do badania  
mikrobiologicznego u pacjenta z wyłonioną kolostomią lub 
ileostomią?

Procedura pozyskiwania materiału do badania jest 
bardzo podoba do tej, jaka obowiązuje u osób zdrowych, 
z tą różnicą, że treść w zależności od preferencji pobieramy 
bezpośrednio ze stomii lub prosto z worka stomijnego. Inne 
zasady są spójne z powszechnie obowiązującymi, czyli pamię-
tamy o tym, że:

 > pobierany kał musi być świeży (w przypadku pobie-
rania kału z worka stomijnego, może on być uprzednio maksy-
malnie 24 godziny na skórze);

 > próbka powinna pochodzić z trzech różnych miejsc;

 > pojemnik, w którym umieścimy kał, musi być czysty 
i suchy;

 > pobrany do badania kał powinien mieć wielkość 
orzecha włoskiego. W przypadku jego płynnej formy pobie-
ramy około 1 ml.

Po pobraniu materiału pojemnik szczelnie zamykamy 
oraz przechowujemy w temperaturze 2-8 st. C, pamiętając, 
że niezależnie od temperatury próbkę należy jak najszyb-
ciej dostarczyć do laboratorium lub punktu pobrań. Materiał 
do badań powinien być zebrany w trakcie normalnej diety – 
wyniki badań przeprowadzonych podczas głodzenia się lub 

spożywania obfitych posiłków mogą wyjść niemiarodajne. 
Jeśli próbkę zbieramy w celu badania na krew utajoną, należy 
unikać pobierania materiału w okresie okołomenstruacyjnym 
oraz podczas miesiączki, gdyż obecna krew może zaburzyć 
otrzymane wyniki. 

Jeśli pobieramy kał z powodu podejrzenia nosicielstwa  
salmonelli lub shigelli, przed pobraniem materiału należy 
zaopatrzyć się w trzy wymazówki na żelowym podłożu. Kał  
wielkości ziarenka ryżu pobieramy w ciągu  
kolejnych trzech dni o stałej godzinie. Materiał odpo-
wiednio zabezpieczony przechowujemy w lodówce 
i w dniu zebrania ostatniej porcji dostarczamy do punktu  
pobrań. Pamiętajmy, że nie mogą minąć więcej niż 72  
godziny od pierwszego pobrania do chwili dostarczenia  
materiału do badania, dlatego też bezpośrednio  
po zebraniu ostatniej próbki musimy wybrać się 
do punktu pobrań. 

Kolejnym badaniem, które dostarcza nam bardzo dużej 
ilości danych diagnostycznych, jest badanie moczu. Badanie 
na posiew jest standardowym badaniem, które wykonuje  
się, gdy pojawiają się objawy wskazujące na zakażenie dróg 
moczowych. Stwierdzenie obecności bakterii oraz oszaco-
wanie ich wrażliwości na terapię antybiotykową pozwala  
opracować właściwą terapię lekową. Posiew powinien 
być wykonany przed podaniem pierwszej dawki leku, 
a w przypadku badań kontrolnych po kilku dniach od zakoń-
czenia leczenia. Tak jak w przypadku pobierania kału, osoby 
oddające mocz w sposób naturalny nie mają z pobra-
niem materiału do badania większych problemów. Sytu-
acja jednak komplikuje się w przypadku osób z urostomią, 
ponieważ przede wszystkim pobranie moczu bezpo-
średnio z worka stomijnego wiąże się z niemiarodajnym  
wynikiem, co oznacza, że próbkę należy pobrać bezpo-
średnio ze stomii. 

Tekst: Joanna Zakrzewska 

Badanie 
moczu i kału
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trzyć się w specjalny pojemnik do moczu z podziałką. Zbiórkę 
należy rozpocząć rano – pierwszy poranny mocz oddajemy 
do toalety, a każdy kolejny gromadzimy w zakupionym, suchym 
oraz czystym jednorazowym pojemniku. Mocz musi być zbie-
rany przez 24 godziny, a ostania porcja oddana do pojemnika  
będzie porannym moczem z dnia następnego. Zebrany mate-
riał należy umieścić w jednorazowym pojemniku w chłodnym, 
zaciemnionym miejscu. Po zakończeniu zbiórki należy zmie-
rzyć objętość zebranego moczu, a do badania dostarczyć 
od 50 do 100 ml wymieszanego moczu z pojemnika zbior-
czego z dokładną informacją o całkowitej objętości zebranej 
próbki. W przypadku posiadania stomii procedura jest taka  
sama. Całość zebranego moczu z worka stomijnego przele-
wamy do pojemnika i stamtąd pobieramy próbkę. Pamiętajmy, 
że jeżeli jakakolwiek porcja moczu została oddana do toalety  
– nie znajdzie się w przygotowanym pojemniku – a wynik 
badania może być wyjść nieprawidłowo i w związku z czym 
będzie błędnie sugerował nieprawidłowości lub ich nie pokaże. 
Ze względu na możliwość zatuszowania wyników zbiórki nie 
powinno się jej również wykonywać w okresie okołomenstru-
acyjnym i w czasie menstruacji. •

Żeby pobrać prawidłowo mocz:
 > poniższe czynności wykonujemy po nocy (aby pobrać 

poranny mocz);

 > dokładnie myjemy najpierw ręce wodą z mydłem, 
a następnie stomię samą wodą;

 >  staramy się pobrać mocz ze stomii bezpośrednio do  
przygotowanego wcześniej suchego i czystego pojemnika;

 > staramy się, aby mocz pochodził ze środko-
wego strumienia.

Jeśli mamy problem z pobraniem moczu bezpośrednio  
ze stomii, możemy posłużyć się cewnikiem. Pamiętajmy, że 
niezależnie od sposobu pobrania próbki, mocz przechowu-
jemy w szczelnie zamykanym pojemniku w temperaturze 2-8 
st. C. Zebrany materiał należy przekazać do punktu pobrań 
najszybciej, jak jest to możliwe. Najlepiej, aby czas od 
pobrania do dostarczenia nie przekroczył 3 godzin. Warto  
także pamiętać o tym, żeby przez planowanym badaniem 
moczu unikać znacznych wysiłków fizycznych oraz długo-
trwałego maszerowania, a w dzień przed pobraniem mate-
riału do badania należy powstrzymać się od stosunków płcio-
wych. Z uwagi na niemiarodajne wyniki badania nie należy 
również wykonywać w okresie okołomenstruacyjnym 
oraz w czasie menstruacji.
W przypadku konieczności pobrania moczu do cało-
dobowej zbiórki moczu należy przede wszystkim zaopa- 55

Joanna Zakrzewska
Pielęgniarka z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. Od pięciu lat zajmuje się  
stomikami w poradni Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Człowiek o wielkiej empatii i jeszcze 
większej wiedzy. Romantyczka, która stawia sobie realne wymagania, bo w życiu trzeba mieć jasno 
określony cel. 

BIO

SILIKONOWY PLASTER
ZenSetiv z nacięciem 

Silikonowy Opatrunek ZenSetiv jest idealnym
rozwiązaniem dla stomików wykonujących irygację.
Miękka warstwa silikonu natychmiast przykleja się do skóry
i chroni stomię. Warstwa pianki pochłania wydobywającą się
ze stomii treść jelitową zapewniając komfort i dyskrecję.
Idealna alternatywa dla dotychczas stosowanego minicup’a.
Do głównych zalet Opatrunku Silikonowego można zaliczyć:

• Szybkie i pewne przyleganie do skóry

• Dobrą tolerancję opatrunku przez skórę wrażliwą

• Doskonałą absorpcję pianki

• Bezbolesne usuwanie niepozostawiające resztek na skórze,
inaczej niż ma to miejsce w przypadku hydrokoloidu

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ

SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

NASZE PRODUKTY

ODZWIERZĘCYCH.
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email: info@zensiv.pl
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Tekst: Piotr Kościelniak

Dziś, gdy pandemia COVID-19 sparaliżowała świat, trudno sobie wyobrazić, że wirusy 
mogą być naszymi sprzymierzeńcami. A jednak ich niezwykłe możliwości sprawiają,  

że naukowcy i lekarze przyglądają się im z rosnącą nadzieją.

Wirusy – 
superbroń medycyny

10 proc.), a samego d’Hérelle’a wymieniano w gronie kandy-
datów do Nagrody Nobla. 

Efekty leczenia wirusami nie były jednak idealne, więc bakte-
riofagi przegrały konkurencję ze wschodzącą gwiazdą medy-
cyny – antybiotykami. Rozczarowany Félix d’Hérelle wyjechał 
do radzieckiej Gruzji, gdzie nieco zapomniany kontynuował 
swoje badania.

Zainteresowanie bakteriofagami wróciło dopiero teraz, gdy 
okazało się, że zaczyna pojawiać się coraz więcej szcze-
pów bakterii odpornych na antybiotyki. To jeden z najpoważ-
niejszych problemów współczesnej medycyny – takie odmia-
ny jak gronkowiec złocisty odporny na metycilinę (MRSA), 
Klebsiella pneumoniae NDM, zwana New Delhi, opor-
na na terapię wszelkimi znanymi antybiotykami, lekooporne 
enterokoki i pneumokoki – stanowią istotną przyczynę zaka-
żeń wewnątrzszpitalnych i komplikacji pooperacyjnych. 

Podczas odkurzania starego pomysłu bakteriofagów wpro-
wadzono jednak pewne modyfikacje. Nowe metody zakła-
dają wykorzystywanie tylko niektórych białek produkowa-
nych przez bakteriofagi. Chodzi o lizyny - enzymy dziurawią-
ce powłokę bakterii. Bardziej skomplikowane jest przepro-
gramowanie wirusa tak, aby po wniknięciu do komórki wyko-
nywał „śmiertelny zastrzyk” zabijający bakterię. Jest wreszcie 
podejście tradycyjne, polegające na podaniu całych aktyw-
nych wirusów w postaci doustnej czy aerozolu, lub kompre-
su na rany.

WSCHODNIE METODY
Co najciekawsze, w dziedzinie badań nad bakteriofaga-
mi najbardziej liczącymi się ośrodkami są… Gruzja i Polska. 
Rozwój terapii bakteriofagami w Gruzji to spuścizna d’Hére-
lle’a.  Specjaliści z Instytutu Bakteriofagów, Mikrobiolo-
gii i Wirusologii im. Giorgi Eliawii w Tbilisi leczą pacjen-
tów w ten sposób od lat 20. ubiegłego wieku. Pod koniec 
lat 80. instytut eksportował rocznie do Azji Centralnej 
blisko 90 tys. tabletek fagowych przeciw infekcjom gastrycz-
nym i blisko pół miliona tabletek zapobiegających zakaże-

Już sama nazwa „wirus” jest nieprzyjemna – po łacinie 
oznacza truciznę albo jad. Same wirusy nie są żywe, 
a jednak potrafią skutecznie atakować każdą żywą istotę. 

Gdy wnikną do wnętrza komórki, mogą przejąć nad nią kontro-
lę, tak jak haker włamujący się do komputera.  I tylko w zainfe-
kowanej komórce są zdolne do rozmnażania się, czyli produ-
kowania kolejnych kopii wirusów. Są doskonałymi pasożyta-
mi, a w wielu organizmach – w tym u człowieka – odpowiada-
ją za poważne, często śmiertelne, choroby.

Na pierwszy rzut oka wirusy to dla medycyny wróg numer 
jeden. Jaki może być z nich pożytek? Całkiem spory, 
jeśli do walki z chorobotwórczymi bakteriami wykorzysta się 
to, co wirusy robią najlepiej – wnikanie do komórek i zmia-
nę ich działania zgodnie z własnym zapisem genetycznym. 
Gdy wirus znajdzie się we wnętrzu komórki, szatkuje jej kod 
DNA, wstawiając w niektóre miejsca własny zapis genetycz-
ny. Po przeprogramowaniu biologicznej maszynerii, komór-
ka zaczyna produkować kolejne kopie wirusa. Te zaś uwal-
niają się, doprowadzając jednocześnie do rozpadu komórki. 
Nowe kopie wirusów atakują kolejne komórki, a cały cykl się 
powtarza.

Rzecz w tym, że wirusy nie pasożytują tylko w komórkach 
człowieka. Wiele z nich atakuje inne komórki, w tym komór-
ki bakterii – każdy szczep ma swoje ulubione „menu”. Takie 
wirusy nazywane są bakteriofagami i występują w przyrodzie 
dość powszechnie – są w glebie, w wodzie, ale też na naszej 
skórze, czy w układzie pokarmowym.

POGROMCA GRONKOWCA
Na pomysł wykorzystania tego mechanizmu wpadł kanadyj-
ski mikrobiolog Félix d’Hérelle – i to już sto lat temu. W 1919 
roku wyizolował pierwsze bakteriofagi z… kurzych odcho-
dów. Jeszcze w tym samym roku wykorzystał je do zwalcza-
nia dyzenterii (czerwonka bakteryjna dziesiątkowała armie 
walczące podczas I wojny światowej). Wkrótce nową meto-
dę zabijania drobnoustrojów chorobotwórczych stosowa-
no w walce z cholerą (śmiertelność spadła z 60 proc. do ok. 
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Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. 
wydawniczych. Kierował grupą magazynów popularnonaukowych „Focus” zajmujących się me-
dycyną, technologiami, psychologią i historią. Wcześniej pracował w dzienniku „Rzeczpospolita”, 
gdzie odpowiadał m.in. za działy Nauka, Styl Życia i Rzecz o Zdrowiu. Obecnie współtworzy serwis 
Forum e-Zdrowia.

BIO
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Odpowiednio spreparowanymi wirusami próbuje się również 
leczyć prostatę, trzustkę, a także nowotwory piersi i maci-
cy. W większości jednak są to terapie znajdujące się jeszcze 
na etapie eksperymentów i badań klinicznych. 

GENETYCZNE NOŻYCZKI
Umiejętności wirusów wykorzystywane są również do usuwa-
nia zmian genetycznych powodujących choroby. Tu również 
przydaje się ich umiejętność wnikania do komórek, cięcia mate-
riału genetycznego i wstawiania do niego własnego zapisu. 
Tyle że, aby można z tego skorzystać w terapii, zamiast geno-
wej instrukcji: „jak zrobić kolejną kopię wirusa”, naukowcy 
umieszczają poprawny zapis uszkodzonego genu. I pozwala-
ją wirusom robić swoje.

W teorii wydaje się to proste – pomysł terapii genowej opisa-
no niemal 50 lat temu – jednak opracowanie odpowied-
nio działających i bezpiecznych dla pacjentów zmodyfikowa-
nych wirusów okazało się nie lada wyzwaniem. Pierwszą tera-
pię wykorzystującą ten mechanizm dopuszczono do użyt-
ku w 2003 roku w Chinach – był to lek przeciw rakowi kolczy-
stokomórkowemu skóry głowy i szyi. W Europie i Stanach 
Zjednoczonych pierwsze terapie tego typu zarejestrowa-
no dopiero dziesięć lat później, choć eksperymentalne zabie-
gi stosowano znacznie wcześniej.

Takie postępowanie najlepiej sprawdza się w przypadku tzw. 
chorób jednogenowych, czyli takich, w których za choro-
bę odpowiada mutacja jednego tylko genu. To dość rzad-
kie choroby, ale jednocześnie niezwykle niebezpiecz-
ne, a walka z nimi polega albo na wprowadzenie popraw-
nej wersji, albo na wyciszeniu niepożądanej nadaktywno-
ści pewnych genów. Obecnie w ten sposób z powodzeniem 
leczone są niektóre przypadki rdzeniowego zaniku mięśni, 
a także wrodzona ślepota Lebera, beta-talasemia (rodzaj 
niedokrwistości) czy hipercholesterolemia rodzinna.

Najlepsze w tej terapii jest jednak to, że trwale eliminuje 
ona przyczynę schorzenia. A czy jest bezpieczna i skuteczna?

Pierwszą pacjentką poddaną takiej terapii była Ashan-
ti DeSilva, cierpiąca na wrodzony niedobór odporności (tzw. 
SCID). Jej organizm nie produkował białka o nazwie deami-
naza adenozynowa, kluczowego dla działania układu odpor-
nościowego. Brakowało odpowiedniego „przepisu” na to, 
jak jej komórki mają to białko wytwarzać. Dzieci cierpiące 
na tę chorobę przeżywają zwykle kilka lat. W 1990 roku czte-
roletnia wówczas Ashanti otrzymała poprawną kopię genu, 
którą do jej komórek wprowadzono dzięki zmodyfikowanym 
wirusom. Dziś dorosła już DeSilva jest najlepszym dowodem 
skuteczności terapii niesionej przez niepozorne wirusy. •

niom salmonellą. Tabletki zawierające 30 bakteriofagów zwal-
czających pięć groźnych szczepów bakterii włączono nawet 
do standardowego wyposażenia armii ZSRR.

Ale dla świata Zachodu i nowoczesnej medycyny opar-
tej na dowodach, leczenie preparatami nieprzetestowa-
nymi zgodnie z naukowymi rygorami nie wchodzi w grę. 
Naukowcy z Tbilisi, bez publikacji w prestiżowych magazy-
nach, są dla większości naukowców tylko folklorem.

W Polsce natomiast od lat 50. ubiegłego wieku funkcjonuje 
Ośrodek Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Tera-
pii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocła-
wiu, który jest jedyną placówką na terenie Unii Europej-
skiej badającą zastosowanie bakteriofagów. Polacy odnoszą 
na tym polu sukcesy. Wrocławski ośrodek dysponuje ok. 300 
typami bakteriofagów dopasowanymi do pewnych szcze-
pów chorobotwórczych bakterii. Są wśród nich m.in. bakte-
rie rodzaju staphylococcus, enterococcus, pseudomonas, 
escherichia, klebsiella, enterobacter czy shigella. Wskaza-
nia do terapii fagowej obejmują zakażenia bakteryjne skóry 
lub tkanki podskórnej, kości i szpiku, stawów, przetok, ran 
i odleżyn, dróg moczowych lub rodnych (w tym prostaty), 
przewodu pokarmowego, ucha środkowego, zatok, migdał-
ków, górnych lub dolnych dróg oddechowych. Jest to jednak 
terapia eksperymentalna (i odpłatna, kosztuje od ok. 2000 
do 5000 zł), możliwa do zastosowania dopiero po nieskutecz-
nej antybiotykoterapii. 

LEK Z CELOWNIKIEM
Wirusy potrafią niszczyć nie tylko chorobotwórcze bakterie. 
Są takie, które zabijają niemal wyłącznie komórki nowotworo-
we – to tzw. wirusy onkolityczne. Nie dość, że potrafią uszko-
dzić komórki raka, to jeszcze stymulują reakcję odporno-
ściową naszego organizmu, co dodatkowo wspomaga walkę 
z chorobą.

Jakie choroby nowotworowe próbuje się leczyć za pomo-
cą wirusów? Na przykład zaawansowanego czerniaka złośli-
wego. W 2015 roku terapia z wykorzystaniem wirusa T-VEC 
(Imlygic) została pierwszą terapią tego typu dopuszczoną 
do użytku zarówno w USA, jak i Unii Europejskiej. T-VEC bazu-
je na zmodyfikowanym wirusie opryszczki. Z testów wynika, 
że dzięki terapii dochodzi do wyleczeń u średnio 60 proc. 
chorych, nawet w bardzo zaawansowanych przypadkach. 
Prowadzone są badania nad podobnym wirusem HF10, wiru-
sem Coxsackie A21 i ludzkimi reowirusami – również „wyce-
lowane” w czerniaka.

Naukowcy chcą użyć także wirusów onkolitycznych 
do walki z glejakiem – najbardziej niebezpiecznym nowotwo-
rem mózgu. Tu również próbuje się wykorzystać zmodyfiko-
wane wirusy opryszczki HSV-1 oraz adenowirusy. U niektó-
rych pacjentów powodowały one zmniejszenie rozmia-
rów guza o 95 proc. Zachęcające są również efekty działa-
nia wirusa rzekomego pomoru drobiu (tzw. choroby Newca-
stle, NDV), który w komórkach nowotworowych namnaża się 
10 tys. razy szybciej niż w komórkach zdrowych.
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Michelle dwanaście lat zmagała się z chorobą, nim 
została zdiagnozowana. Miała czternaście lat, gdy 
pojawiły się pierwsze symptomy. Nagłe, bolesne, 

czasami krwawe biegunki nasilały się. „Tkwiłam w pozycji  
embrionalnej na podłodze łazienki, nie mogłam się ruszyć, 
myślałam, że umieram” – opowiada Michelle w książce Caroline 
Criado Perez Invisible women. Exposing Data Bias in a World 
Designed for Men. Gdy rodzice zawieźli nastolatkę do lekarza, 
ten, po wykluczeniu ciąży, odesłał ją do domu z zaleceniem, 
by odpoczywała i brała leki przeciwbólowe. W ciągu kolejnych 
dziesięciu lat dziewczyna szukała pomocy kolejno u czterech 
lekarzy, w tym dwóch gastroenterologów; wszyscy twierdzili, 
że problem tkwi wyłącznie w jej głowie, radzili, by mniej się 
stresowała i więcej odpoczywała. Dopiero piąty lekarz zlecił 
kolonoskopię, która wykazała stan zapalny i owrzodzenie 
w jelitach. Diagnoza – zespół drażliwego jelita. 

Nie jest to jedyny przypadek opisany przez Caroline Cria-
do-Perez. Na kolejnych stronach wydanej w 2019 roku  
książki brytyjska pisarka przytacza setki statystyk i badań 
pokazujących, w jak wielu dziedzinach życia kobiety są 
pomijane. I nie chodzi tu tylko o brak kobiecych bohaterek 
w podręcznikach do historii, ale brak twardych, statystycz-
nych danych na temat kobiecego ciała, tego, jak kobiety 
podróżują, pracują, chorują. To wszystko sprawia, że kobiety 
stają się niewidzialne – dla statystyk, ale także dla tych, 

którzy na ich bazie podejmują decyzje i projektują rzeczy-
wistość – od urbanistów przez architektów, programi-
stów do naukowców. Konsekwencje tej niewidzialności nie 
tylko czynią codzienne życie kobiet mniej wygodnym, ale 
często – jak dowodzi autorka – z powodu zaniedbań może 
ono skończyć się dla nich tragicznie. 

TAJEMNICZE CIAŁO KOBIETY
„Ciało kobiety od setek lat uważane jest za tajemnicze, 
zbyt skomplikowane, by je badać czy poznawać” – wyjaśnia  
dr Monika Rosińska, socjolożka i badaczka designu ze School 
of Form Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Potwierdza to Cria-
do-Perez: „Przez wieki błędnie zakładano, że ciało kobiece 
i męskie nie różni nic, poza funkcjami reprodukcyjnymi. 
Edukacja medyczna bazowała na tzw. męskiej normie”. Wyko-
nana w 2008 roku analiza podręczników medycyny reko-
mendowanych przez najważniejsze uczelnie z USA, Kanady 
i Europy wykazała, że na ponad 16 tysiącach obrazów i zdjęć 
ciała męskie pojawiają się trzykrotnie częściej. „To, co męskie, 
stanowi normę, kobieta pojawia się tylko, jako wyjątek od 
reguły – studenci uczą się np. o fizjologii oraz o kobiecej fizjo-
logii, o anatomii i kobiecej anatomii” – wylicza badaczka. 
To wszystko sprawia, że kobiety mają mniejsze szanse być np. 
poprawnie zdiagnozowane, jeśli objawy choroby nie są typo- 
we dla podręcznikowego opisu, a więc typowe dla mężczyzn.  

Pomijanie kobiet w badaniach czy testach nowych leków, lekceważenie typowych dla kobiet  
symptomów niektórych chorób sprawiają, że dłużej czekają one na diagnozę; ignorowanie  

potrzeb kobiet w wielu sferach życia, nie tylko kwestii zdrowia, czyni ich życie nie tylko  
mniej wygodnym, ale wręcz niebezpiecznym – dowodzi Caroline Criado Perez, autorka  

książki Invisible women. Exposing Data Bias in a World Designed for Men. 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz  

Zdrowie nie jest 
dla kobiet? 
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Tak dzieje się choćby w przypadku zawałów serca – jego  
typowe „książkowe” objawy to m.in. duszność, ból w klatce 
piersiowej. Kobiety jednak zdecydowanie częściej mają 
objawy atypowe, takie jak nudności i zgaga. Efekt? „Choroby 
serca są główną przyczyną zgonów kobiet w USA, mają one 
50 proc. mniej szans niż mężczyźni, by być właściwie zdiagno-
zowane i przeżyć” – wylicza Caroline Criado-Perez. 

Tymczasem, jak dowodzi autorka, najnowsze badania  
pokazują, że różnica płci ma wpływ na każdy organ 
naszego ciała – mamy inną pojemność płuc, metabolizm, 
inaczej odczuwamy ból, inaczej funkcjonuje nasz układ odpor-
nościowy. Z tego powodu choroby autoimmunologiczne 
(takie jak toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne 
zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 
choroba Crohna czy zapalenie tarczycy Hashimoto), choć 
dotykają średnio ok. 8 proc. populacji, występują trzy razy 
częściej u kobiet niż u mężczyzn. 

Mimo że kobiety stanowią ponad połowę światowej popu- 
lacji – wciąż są niedoreprezentowane w statystykach 
medycznych: stanowią jedynie 25 proc. uczestników badań 
nad chorobami układu krwionośnego czy depresji, choć 
na to ostatnie schorzenie cierpią znacznie częściej niż 
mężczyźni. W USA w badaniach prowadzonych nad 
wirusem HIV kobiety stanowiły zaledwie 19 proc. uczest-
ników w badaniach terapii przeciwretrowirusowych, a 38 
proc. w badaniach nad nowymi szczepionkami. Na kobietach 
rzadziej testowane są nowe substancje lecznicze: w fazie 2 
i 3 stanowią 48 i 49 proc. ale w fazie 1 zaledwie 22 proc. 
badanych. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w fazie testo-
wania leku na zwierzętach – tu w ponad 90 proc. badań 
wykorzystuje się wyłącznie osobniki męskie, np. szczury lub 
myszy. Uwzględnianie obu płci w eksperymentach to marno- 
trawienie zasobów, argumentują badacze, nieuwzględ-
nianie kobiet znacząco obniża koszty, pozwala też na wyeli-
minowanie wpływu kobiecych hormonów (których poziom 
zmienia się w zależności od fazy cyklu) na działanie leku. 
Problem w tym, że leki te, nie testowane na kobietach 
w różnych fazach cyklu, są potem tym samym kobietom ordy-
nowane przez lekarzy. Przybywa badań, które pokazują, że 
poziom żeńskich hormonów wpływa na działanie wielu leków, 
m.in. antyhistaminowych, antybiotyków czy antydepre-
santów. W zależności od fazy cyklu dawki leków u kobiet 
powinny być zmniejszane lub zwiększane. 

Osobną kwestią jest brak badań nad wpływem leków  
na kobiety w ciąży. Z jednej strony to podejście jest zrozu-
miałe, bo nowe substancje mogłyby działać teratogennie 
na płód. Warto tu przypomnieć choćby słynny przypadek 
popularnego ma przełomie lat 50. i 60. XX wieku leku Thali-
domid, który przepisywano jako preparat przeciwwymiotny 
kobietom w ciąży. Lek przeszedł testy kliniczne, ale w żadnym 
z krajów, gdzie lek był rejestrowany, nie było obowiązku wyko-
nywania testów na teratogenność na ciężarnych samicach 
zwierząt. Zanim wykryto jego uszkadzające płód działanie 
na świat przyszło ok. 12 tys. dzieci z głębokimi wadami rozwo-
jowymi, między innymi brakiem kończyn. 

Mimo że obecnie część substancji testuje się w fazie zwie-
rzęcej na osobnikach ciężarnych, lekarze wciąż boją się 
leczyć kobiety w ciąży. Niestety w wielu przypadkach nieza-
stosowanie odpowiedniego leczenia może nawet dopro-
wadzić do śmierci. To podejście stopniowo się zmienia; tak 
jest choćby w przypadku leczenia nowotworów u ciężar-
nych, a zmiany zachodzą za sprawą odważnych przedstawi-
cieli środowiska medycznego, którzy podejmują się leczenia. 
To ich badania wykazały, że np. chemioterapia podana w 2 i 3 
trymestrze nie wpływa teratogennie na płód. Ważne jest też  
działanie fundacji pacjentów. W Polsce takim przy-
kładem jest choćby Fundacja Rak’n’Roll, która od 2015 
roku prowadzi program kompleksowej opieki dla kobiet  
w ciąży chorych na raka „Boskie Matki”, w ramach 
którego podopieczne otrzymują bezpłatną pomoc onkolo-
giczną, ginekologiczno-położniczą, psychologiczną, diete-
tyczną i rehabilitacyjną. Z inicjatywy fundacji opracowano 
 i wdrożono w Polsce „Standardy postępowania diagnostycz-
no-terapeutycznego u kobiet w ciąży chorych onkologicznie”.

Przykład ten pokazuje to, co potwierdza też w swojej książce 
Caroline Criado Perez – aby potrzeby kobiet przestały być 
ignorowane, kobiety muszą zacząć brać sprawy we własne 
ręce: im więcej lekarek, naukowczyń, lobbystek prowadzą-
cych fundacje pacjentów, tym większa szansa, że potrzeby 
kobiet będą uwzględniane. 

„Przez wieki błędnie zakładano, że 
ciało kobiece i męskie nie różni nic, 
poza funkcjami reprodukcyjnymi. 

Edukacja medyczna bazowała na tzw. 
męskiej normie”
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Agnieszka Fiedorowicz: W jednym z pierwszych roz- 
działów swojej książki Invisible women. Exposing 
Data Bias in a World Designed for Men Caroline 
Criado Perez przytacza historię szwedzkiego miasta Karl-
skoga, którego urzędnicy kilka lat temu dokonywali prze-
glądu wszystkich działań urzędu pod kątem nierów-
ności. W pewnym momencie jeden z urzędników zażar-
tował, że przynajmniej kwestią odśnieżania nie trzeba się 
zajmować, bo jest płciowo neutralna...
Monika Rosińska: Okazało sie, że nie jest.

AF: Dokładnie. Schemat odśnieżania, podobnie jak 
w innych miastach, zaczynał się od oczyszczania głównych 
dróg, po których poruszali się kierowcy, w przeważającej 
części mężczyźni. Dopiero potem zajmowano się chodni-
kami i ścieżkami rowerowymi, które z kolei częściej wyko-
rzystują kobiety. 
MR: Ta prawidłowość dotyczy nie tylko Szwecji. Sama  
często poruszam się pieszo po Poznaniu, korzystam też  
poznańskiego transportu publicznego. W autobusach, tram-
wajach, ale i na ulicach rzadko można spotkać mężczyzn 
w wieku produkcyjnym; z tych form transportu korzystają 
głównie kobiety, studenci obu płci i osoby starsze. Podobnie 
jest w innych krajach.

AF: Kobiety podróżują inaczej, ale często też w innych 
celach. 
MR: To prawda. Mężczyźni zwykle jadą z pracy i do pracy, 
schematy podróży kobiet są bardziej skomplikowane, trasy 
ich podróży uwzględniają zakupy, zawożenie dzieci do szkoły, 
przedszkola, a starszych członków rodziny do lekarza. 

AF: Czy w takim razie da się tak projektować przestrzeń, 
aby była bardziej przyjazna dla kobiet? 

MR: Tak, tylko że to nie jest projektowanie dla mężczyzn czy 
dla kobiet, ale po prostu tzw. projektowanie uniwersalne. 

AF: Na czym ono polega?
MR: Ten sposób projektowania kojarzy się nam 
z dostosowywaniem przestrzeni do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością, ale de facto ma sprawić, by  
przestrzeń stała się przyjazna dla wszystkich – od osób 
starszych przez rodziców z dziećmi na zwierzętach skoń-
czywszy. Równe nawierzchnie chodników, windy w budyn-
kach, sprawny transport publiczny czy ograniczanie ruchu aut 
w miastach i tworzenie np. deptaków dla pieszych służą tak 
naprawdę nam wszystkim. Takich przykładów w polskiej 
przestrzeni publicznej jest coraz więcej: w Warszawie, 
Gdyni, Wrocławiu. Duży wpływ na zmiany mają dzia-

łania fundacji takich jak Fundacja Integracja czy Towarzy-
stwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Dzięki takim rozwiązaniom 
zyskujemy wszyscy: bo gdy chętniej wychodzimy z domu, 
spacerujemy, spotykamy się ze znajomymi, miasta stają się 
bardziej przyjazne, ale bezpieczne. Zyskuje biznes, bo rację 
bytu zyskują np. małe sklepy, kawiarnie, księgarnie. 

AF: Działania takie wymagają zmiany optyki ze strony 
projektantów. 
MR: To prawda. Ucząc studentów na SWPS, kładziemy 
silny nacisk, by nie tracili kontaktu z użytkownikiem, dla  
którego projektują. Nasi studenci przeprowadzają wywiady  
z potencjalnymi użytkownikami, ale też obserwują  
ich codzienne zachowania, często bowiem to, co mówimy, 
różni się od tego, co robimy. Tzw. design empatyczny 
to wejście jak najbardziej w skórę użytkownika. Uświada-
miamy studentom, że także nasze potrzeby nie są czymś 
stałym, one są sytuacyjne, zależą od okoliczności, w jakich 
w danym momencie się znajdujemy, np. zajście w ciążę uwraż-
liwia nas na potrzeby ciężarnych.

AF: W Invisible Woman znajdziemy przykład byłej wicepre- 
zes Google, Sheryl Sandberg, która dopiero będąc  
w ciąży, odkryła, jak wyczerpująca może być 
droga przez ogromny parking firmowy do biura. Z jej 
inicjatywy powstał tuż przy wejściu do budynku parking 
z pierwszeństwem parkowania dla ciężarnych. 
MR: To świetny przykład. Innym ciekawym przykładem 
są działania holenderskiej projektantki Lidewij Edel-
koort, która od lat przewiduje trendy w branży wnętrzar-
skiej, tekstylnej i modowej. Z jej usług korzystają największe 
marki, m.in. GAP, L’Oréal, Spencer, Shisheido. Edelkoort. 
Od pewnego czasu zaczęła angażować się w projektowanie 
dla osób starszych. Starzejąc się, zauważyła, że ciało osoby 
starszej zmienia się, a przez to ludzie w podeszłym wieku mają 
trudności z kupieniem dobrze dopasowanej odzieży, butów. 

AF: Jak pisze Criado-Perez: „Kobieta prędzej zaprojek-
tuje coś, czego sama potrzebuje”. 
MR: Bierzmy więc sprawy w swoje ręce. To metoda na to, 
by świat był bardziej przyjazny, wygodny, ale i bezpieczny 
dla kobiet. •

WYWIAD 

„Projektujmy świat bardziej uniwersalnie, nie dla kobiet czy mężczyzn, ale dla 
wszystkich – to się nam opłaci” – przekonuje dr Monika Rosińska socjolożka  
i badaczka designu ze School of Form Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

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 whistleblowingu. Trzykrotnie nominowana do Grand 
Press w kategoriach publicystyka i dziennikarstwo specjalistyczne.

BIO
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 Tekst: Jakub Jamrozek

Odkąd pamiętam, zastanawiałem się, co siedzi  
w głowie kioskarzy i sklepikarzy, którzy często  
nie wydają się zadowoleni z tego, że  

coś u nich kupuję. Wręcz przeciwnie, stają się 
podobni do stereotypowej pani z dziekanatu mówiącej 
do studenta gorzkie: „czego chce?”. To takie momenty, 
w których ulubiona gazeta nagle przestaje być moją ulubioną, 
zaczynam wątpić, czy w ogóle muszę jeść, no a bilet auto-
busowy jest mi już na pewno zbędny. Ostatnio wprawdzie, 
budując swoją asertywność, proszę wprost o „szczyptę życz-
liwości”, zaznaczając, że jestem klientem, a nie skarbówką. 
Niestety nie zmienia to jednak faktu, że uśmiech bądź dobre 
słowo czasami jakoś nie leżą w naturze niektórych.

Wiem, że to oczywiście generalizacja, ale chyba każdy  
z nas zna kogoś, kto zachowuje się tak, jakby nie 
do końca lubił ludzi? Powodów tego oczywiście może 
być wiele. Nigdy nie będę w stanie dowiedzieć się, czy 
pan sprzedawca, niemalże wypraszając mnie ze sklepu, 
kilka tygodni wcześniej po wielkiej awanturze nie rozstał 
się z najbliższą osobą, albo czy przypadkiem nie został 
oszukany przez klienta i nauczony doświadczeniem 
woli mieć się na baczności i zbytnio nie spoufalać.

Na drugim biegunie są z kolei ci, dla których waż- 
niejsza niż to, że robię z nimi interes, jest możliwość  
rozmowy, powiedzenia tego, co im w duszy gra, gawę-
dzenia o chorobach, pogodzie, celebrytach i rodzinie.  
To ludzie podobni do starszego wujka, który na  
weselu obtańczy wszystkie młode kuzynki, każdego  
poklepie po ramieniu, a mówi tak głośno, że przebija  
się przez orkiestrę. Zauważyłem, że takie osoby 
często pracują na co dzień w miejscach, do których zwykle 
wchodzę i wychodzę, tj. sklepach rybnych, osiedlowym 
mięsnym albo w miejskiej toalecie. Kiedy ich jednak 
słucham, to przestrzeń wokół przestaje mieć znaczenie. 
Czy przez swoje gadatliwość i chęć bycia bliżej innych, 
ci sympatyczni gawędziarze są bardziej szczęśliwi? Nie 
wiem, w końcu podobno największe problemy mają ci, 
którzy ładnym uśmiechem kamuflują wewnętrzne cier-
pienie. Nie o tym chcę jednak pisać…

Ostatnie miesiące uświadomiły mi, jak sam bardzo potrze-
buję ludzi. Nie przez Skype’a, nie przez telefon czy 
Messengera, tylko na żywo… twarzą w twarz. Doświad-
czam tego, prowadząc audycję – kiedy siedzę 
sam studiu albo nawet we własnym domu, kiedy 
komputer i mikrofon leżą na drapaku dla kota (spraw-

dzona konfiguracja), a ja nieświadomie szukam wzro-
kiem mojego rozmówcy. To trudne do wytłumaczenia, 
ale jestem chyba z tych, którzy lubią patrzeć w oczy. 
Dużo w nich widać. Pokazują radość, smutek, zdenerwo-
wanie… Czasem mówią więcej niż słowa. Brakuje mi też 
atmosfery, na którą składają się rozmowy przed samą 
audycją, żarty towarzyszące byciu live i momentom off 
the record, a nawet zdjęciom, które robione wspólnie, 
przestają być dla mnie takie bolesne.

Potrzeba bycia z drugim człowiekiem sprowadza się 
też do dotyku. To przecież takie ważne, żeby wokół nas 
byli ludzie, do których można się bezinteresownie przy-
tulić – tak jak małe dziecko przytula się do swojej mamy. 
Nawet zwykłe podanie ręki, „przybicie żółwika”, kumpel-
skie – czasem złośliwe – objęcie czy kuksaniec mogą stać 
się czymś wyjątkowym. Endorfiny dodają powera!

Nie oznacza to oczywiście, że jestem przeciwnikiem 
nowych technologii. Wręcz przeciwnie – uwielbiam  
je! Pomysłowość ludzi w czasach pandemii przekracza  
wszelkie granice – filmiki na TikToku, imprezy towa-
rzyskie na Skypie czy kawki na Messengerze są super.  
Ale przychodzi taki moment, w którym wydaje się to  
takie niepełne.

Nie wiem, czy jest to dobre porównanie, ale to trochę 
jak ze związkami i relacjami koleżeńskimi na odle-
głość. Jesteśmy w kontakcie, odzywamy się do siebie, 
ale przy okazji jest między nami technologia. Próbu-
jemy podtrzymywać znajomość, ale siłą rzeczy staje się 
ona coraz słabsza i słabsza, bo brakuje nam tej zwykłej 
fizycznej obecności.

Czy nasz świat się zmienia? Czy będzie się zmieniał? 
Czy inaczej będziemy podchodzić do relacji? Nie mam 
najmniejszych wątpliwości, że tak.

Potrzeby jednak nie znikną, a ja stając w obronie swoich, 
pewnie i tak będę zaglądał do kiosku i sklepu, żeby 
tylko zobaczyć nieuśmiechniętą twarz sprzedawcy, suge-
rującą: „tam są drzwi!”. 

To ciekawe, że najczęściej doceniamy coś w momencie, 
w którym tego nie mamy… •

Jakub Jamrozek
Dziennikarz, lektor i podcaster. W Radiowej Czwórce prowadzi 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 wło-
skiego, żongluje beanbagami, gra w planszówki i bada możliwość ich wykorzystania w rozwoju 
kompetencji miękkich. Czuły opiekun kota Vespera.

BIO

Szukając 
wzroku!
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często pozostaje nieuchwytny. W Nigdy dość autorka  
zastanawia się, jak to się stało, że to właśnie ona –  
chociaż większość jej koleżanek i kolegów podobnie  
nadużywało alkoholu w czasach szkolnych – padła  
ofiarą nałogu. Odpowiedzi szukała w psychologicznych  
teoriach i swoich przypuszczeniach: zaburzeń osobo-
wości, podejmowania zachowań związanych z ryzy-
kiem, próbowania narkotyków w młodym wieku, niższego  
poziomu endorfin w mózgu i specyficznego  
wychowania. Jak pisze, nie chodziło o zaburzenia takie 
jak przemoc lub molestowanie, ale życie pełne pozorów. 
Wcześnie zdała sobie sprawę, że małżeństwo jej 
rodziców jest dysfunkcyjne (dostali nawet zgodę na jego  
unieważnienie od papieża, chociaż nie powiedzieli tego dzie-
ciom) i jako dziecko czuła się jak rekwizyt w sztuce o idealnej 
rodzinie. To, czego się nauczyła w tamtej chwili, to zaprze-
czanie rzeczywistości – zdanie sobie sprawy z tego, że 
najważniejsze sprawy w życiu są fasadą. To powodowało, że 
czuła się, jakby umierała – pisze. I tak zaczęła się jej ucieczka  
od codziennego życia i szukanie prawdy. Najpierw obsesja  
czytania książek, a później pierwszy drink (w wieku 13 lat) – 
wtedy poczuła się wreszcie zrelaksowana i uwolniona. „Uwiel-
białam to, że wreszcie mogłam dotrzeć do samej siebie 
i okazało się, że mogłam tego doświadczać tylko wtedy, 
kiedy byłam pod wpływem”. Codzienne picie, palenie 
marihuany, narkotyki. Ten ciąg niefortunnych zdarzeń 
doprowadził do wyrzucenia jej ze szkoły, później 
z uniwersytetu, a rodzice pozbawili ją środków finansowych. 
Zaczęła się równia pochyła w kierunku uzależnienia, szcze-
gólnie od kokainy – kradzieże, kłamstwa, spotkania z dile-
rami i agentami DEA (Drug Enforcement Administration), 
brak pracy i bezdomność. 

Tekst: Iza Farenholc

Nigdy dość, czyli 
historia uzależnienia

W ydawało się, że uzależniona przez dekadę od 
narkotyków i alkoholu 23-latka ma życie za sobą. 
Splot zdarzeń spowodował, że Judit Grisel nie 

tylko zerwała z nałogiem, ale obiecała sobie, że wynajdzie lek 
na uzależnienia. Poddała się terapii, zrobiła doktorat z neuro-
nauki i napisała książkę Nigdy dość. Mózg a uzależnienia, 
która jest połączeniem fascynującej opowieści i nauko-
wego wglądu w zakamarki ludzkiego mózgu. Autorce udało  
się wytrzeźwieć, ponieważ zrozumiała problem i to pomogło  
jej świadomie dokonywać lepszych wyborów. 

Jako profesor psychologii nie sądziła (i zapewne nie chciała), 
żeby jej doświadczenie zdominowało pracę. To miała być 
czysto naukowa praca na temat uzależnienia. Kto jednak, 
jeśli nie osoba, która sama sięgnęła dna i prawie stra-
ciła życie, wie, jak jest naprawdę? Doświadczenie życia  
na krawędzi pomogło Grisel zrozumieć mechanizmy uzależ-
nienia i sprawiło, że jej naukowe wykłady czyta się jednym 
tchem. „Myślę, że część cech osobowości, które stały 
za moim uzależnieniem, pomogła mi także zostać dobrym 
naukowcem. Nieograniczona ciekawość, gotowość do podej-
mowania ryzyka oraz upór, którym zawstydziłabym buldoga, 
przyczyniły się razem do moich sukcesów jako neuronau-
kowca” – pisze w swojej książce. 

DLACZEGO JA?
Jak do tego doszło, co się wydarzyło, że uzależnienie  
dotknęło właśnie mnie? To pytanie Judith zadawała  
sobie najczęściej. Neuronaukowcy w swoich pracach 
odkryli złożoną mieszankę wpływu natury i wychowania  
w tendencjach uzależniających, a ich badania pokazują, że 
wiele czynników genetycznych, epigenetycznych i środo-
wiskowych współdziała ze sobą w złożony sposób, który 

62

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (22) / 2020



Nigdy dość, czyli 
historia uzależnienia

a bez niego odczuwamy tylko negatywny wpływ „procesu B” . 
„Życie bywa okropne, rozczarowujące, przerażające albo odrę-
twiająco nudne – pisze. Ale często też pozwala poczuć 
ogromną radość, wdzięczność albo zachwyt. Krótko mówiąc, 
raczej nie da się zdusić przerażenia bez jednoczesnego zniwe-
lowania przyjemności”.                                                                        

Przełomem w życiu Grisel okazało się spotkanie po latach 
z ojcem i przyjrzenie się odbiciu w lustrze – to, że ojciec 
okazał jej dobroć, rozbiło skorupę obronną Judith, zbudo-
waną – jak pisze – z racjonalizacji i usprawiedliwień. To otwo-
rzyło jej serce, które jednak – jak przyznaje – tam gdzieś było.                                 

Borykamy się z problemami rosnącej  
populacji osób uzależnionych, a powinniśmy  
sobie zdać sprawę z tego, że uzależnienie bierze  
się z alienacji, rozwija się w alienacji i nas alienuje. 

Iza Farenholc

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

BIO

JAK SIĘ UZALEŻNIAMY?
Dlaczego używamy substancji psychoaktywnych? Głównie  
dlatego, że wywołują przyjemne efekty. Jednak to  
nie wystarcza, by w pełni wytłumaczyć podatność na  
ich nadużywanie, a zwłaszcza na nadużywanie alkoholu.  
Bo przecież pijemy także po to, żeby zniwelować nieprzy-
jemne uczucia. To, co dzieje się z życiem Grisel, opisane 
w rozdziałach wspomnieniowych, ilustruje błędne koło  
„procesu A i B”, który wyjaśnia w naukowych częściach swojej 
książki. Kiedy człowiek angażuje się w działalność zmienia-
jącą jego umysł, efekty są znane jako „proces A”. Niezależnie 
od tego, czy chodzi o używanie alkoholu czy kokainy, ludzie 
często odczuwają przyjemność z pierwszego użycia wybra-
nego przez siebie narkotyku. Ale jak mówi Grisel: Nie 
ma darmowego obiadu! Wierzy natomiast, że ludzie mogliby 
dokonywać lepszych wyborów, gdyby normalne funkcjo-
nowanie mózgu było bardziej doceniane. „Mózg przysto-
sowuje się do każdej uzależniającej substancji lub aktyw-
ności, wytwarzając dokładnie odwrotny efekt” – mówi Grisel. 
Ten odwrotny stan, znany jako „proces B” jest prowa-
dzony przez dążenie mózgu do powrotu do stanu wyjścio-
wego. Nasz mózg jest tak efektywny w powrocie do normal-
nego stanu, że przy regularnym używaniu potrzebujemy 
coraz więcej leku lub aktywności, aby odczuć „proces A”, 
a przeciwny – „proces B” – uruchamia się niemal natychmia-
stowo. W niedługim czasie – czego doświadczyła autorka – 
potrzebujemy narkotyku tylko po to, aby czuć się normalnie, 

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

www.beata-vita.waw.pl

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

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

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

 oraz dorosłych
 Psychoterapia indywidualna
 Szkolenia i doradztwo
 Konsultacje psychologiczne, seksuologiczne  

 i pedagogiczne
 Superwizje
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Ewa Pągowska: Czuje pan lęk, kiedy zamykają się drzwi  
za pacjentem, u którego zdiagnozował pan depresję? 
Zwłaszcza jeśli mówił o myślach samobójczych?
Piotr Gałecki: Czuję raczej napięcie i mobilizację, zwła- 
szcza wtedy gdy pacjent jest w gabinecie i muszę ocenić 
ryzyko podjęcia przez niego próby samobójczej. U jednej 
trzeciej osób z depresją występują myśli samobójcze, ale 
mogą one mieć różny charakter. Najpierw pojawia się to, 
co my psychiatrzy nazywamy „życzeniem śmierci” – pacjent 
ma w sobie przyzwolenie na to, by umrzeć. Mówi na przy-
kład: „Nie, nie zabiję się, ale jakbym umarł, to trudno”. Nie 
ma lęku przed śmiercią, jest apatia. To taki moment, kiedy 
pacjenci, którzy mają choroby przewlekłe, takie jak nadci-
śnienie, cukrzyca, choroba niedokrwienna, przestają brać  
leki. Później zaczynają myśleć o samobójstwie – ale 
jako o zjawisku, które bezpośrednio ich nie dotyczy. Pacjent 
zastanawia się, co czują ci, którzy odbierają sobie życie. Potem 
pojawia się refleksja: „Mógłbym popełnić samobójstwo, 
ale na pewno tego nie zrobię”. Kolejny etap to ruminacje, 

czyli natrętne myśli, które pojawiają się nieoczekiwanie i same 
z siebie odchodzą. W tym przypadku dotyczą samobójstwa. 
Ktoś jedzie samochodem i wpada mu do głowy: „A może  
bym spowodował wypadek?”, albo będąc w biurze na  
jedenastym piętrze, myśli: „Gdyby tak skoczyć?”. Zaraz  
się jednak hamuje i stwierdza, że absolutnie tego nie zrobi. 
Dopiero kolejnym etapem jest myślenie o tym, że faktycznie 
chce się zabić, i rozważanie, jak to zrobić – jest decyzja i plan.

EP: Jak się leczy depresję?
PG: Między innymi za pomocą leków. Głównie tych z grupy 
SSRI. To są leki nowej generacji, bardzo skuteczne. U siedem-
dziesięciu procent pacjentów, którzy przez trzy miesiące 
przyjmowali odpowiednią dawkę, stwierdzono poprawę. 
Trzeba tylko dobrać właściwy lek do obrazu klinicz-
nego – niektóre działają bardziej przeciwlękowo, inne 
korzystniej wpływają na sen. Wśród trzydziestu procent 
pacjentów niereagujących na leki jest wielu tych, którzy mają 
choroby współtowarzyszące.

Wywiad z Piotrem Gałeckim

Rozmawia: Ewa Pągowska

Psychiatria przez lata była uznawana za czarną owcę medycyny. Wciąż zresztą 
budzi wiele kontrowersji, a osoby z zaburzeniami psychicznymi mierzą się z krzywdzącymi stereoty-

pami. Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami gabinetów i szpitali psychiatrycznych? Koniecznie przeczy-
tajcie Państwo pierwszą książkę mojego autorstwa o kulisach pracy polskich psychiatrów.

Szczerze i bez tabu rozmawiam z psychiatrami o tym, jak wyglądają kulisy pracy w ich zawodzie i jaka jest naprawdę 
kondycja psychiczna Polaków. Podejmuję, między innymi tematy związane z depresją, schizofrenią, a także leczeniem 

dzieci i młodzieży. Pytam o to, jakie konsekwencje dla naszego zdrowia mentalnego będzie mieć doświadczenie pandemii.  
Nie unikam trudnych tematów – jak psychiatria sądowa, psychopatia czy zaburzenia seksualne. Pytam 

o stosowanie elektrowstrząsów i psychodelików w leczeniu pacjentów. Sprawdzam, ile prawdy jest w histo-
riach o złych warunkach panujących w szpitalach i faszerowaniu dzieci lekami bez zgody rodziców.

Depresja
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EP: Wiele osób boi się, że tabletki przeciwdepresyjne 
zmienią ich osobowość.
PG: To mit. One tylko sprawią, że pacjent będzie funkcjo-
nować tak jak wcześniej, zanim zachorował na depresję.

EP: Nie stanę się dzięki nim radosnym skowronkiem, 
jeśli nigdy nim nie byłam?
PG: Nie. Natomiast są osoby, które tak długo cierpiały 
na depresję, że niepokoi ich zmiana w postrzeganiu rzeczy-
wistości, jaka zaszła dzięki farmakoterapii. Miałem pacjentkę, 
która po trzech miesiącach przyjmowania leków powiedziała: 
„Nigdy się tak dobrze nie czułam. Jest rewelacyjnie”. Jednak 
po kolejnych kilku miesiącach stwierdziła, że nie chce ich 
brać, bo przez nie przestała kochać męża.

EP: Jak doszła do takiego wniosku?
PG: Powiedziała: „Już się nie boję, że mąż zginie w wypa- 
dku samochodowym”. Tak długo cierpiała na depresję, że 
lęk, który towarzyszył temu zaburzeniu, zaczęła traktować 
jako normę. Kiedy mąż nie zadzwonił z trasy co godzinę, 
a był przedstawicielem handlowym spędzającym wiele 
czasu w podróży, nabierała przekonania, że zginął w wypadku. 
Dzięki lekom lęk minął.

EP: A dla niej był objawem miłości.
PG: Tak, można powiedzieć, że paradoksalnie została z czegoś 
okradziona. Wytłumaczyłem jej ten mechanizm i powie-
działem, żeby powoli odstawiała leki, bo brała je już wystar-
czająco długo i mogła to zrobić. Dalsze leczenie pole-
gało na psychoterapii i nauce rozumienia własnych emocji.

EP: Niektórzy pacjenci nie chcą farmakoterapii, bo boją 
się nasilenia myśli samobójczych.
PG: Rzeczywiście po dwóch–trzech tygodniach przyjmo- 
wania leków zwiększa się ryzyko podjęcia przez  
pacjenta próby samobójczej. Ten niebezpieczny okres trwa  
około sześciu tygodni.

EP: Dlaczego tak się dzieje?
PG: Leki często najpierw dodają energii, obniżają poziom 
lęku, a dopiero po kilku kolejnych tygodniach poprawiają 
nastrój. Na początku więc pacjent jest nadal przygnębiony, 
ale już bardziej aktywny, mniej się obawia, niestety także 
podjęcia próby samobójczej. Trzeba pacjenta o tym uprze-
dzać. Czasami warto też na początku przepisać mu dodat-
kowy lek, który przynosi szybką ulgę, i odstawić go, kiedy  
ten przeciwdepresyjny zacznie w pełni działać.

EP: Czy można pokonać depresję tylko dzięki psycho- 
terapii?
PG: Łagodny epizod depresyjny tak. W innych przypadkach 
jest ona leczeniem wspomagającym.

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Psychiatra, seksuolog, kierownik Kliniki Psychia-
trii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykła-
dowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
w Krakowie. Twórca neurorozwojowej teorii depresji. 
Współautor podręczników dla studentów medycyny.

Ewa Pągowska
Zawód wyuczony: ekonomistka, wykonywany: dziennikarka. Specjalizacja: psychologia, zdrowie, 
parenting. Współpracuje m.in. z „Wysokimi Obcasami”, „Zwierciadłem”, „Sensem”, „Dzieckiem” 
i „Coachingiem”. Była redaktorką w „Cosmopolitan”, wydawcą serwisu Mamazone.pl oraz DJ’em 
w radiu. Hobby: chodzenie po górach, planszówki i literatura dziecięca.

BIO

EP: Jak może pomóc?
PG: Wytłumaczę to pani na przykładzie mojej pacjentki. 
Twierdziła, że przyczyną jej depresji jest partner alko-
holik, który ją bije. To był jej czwarty taki związek. 
Z poprzednimi partnerami się rozstała, bo też byli alkoho-
likami i ją bili. Psychoterapia miała jej pomóc zrozumieć, 
dlaczego w pewnym momencie wybierała takich, a nie innych 
mężczyzn. Terapia ma nauczyć człowieka rozpoznawać, 
która droga może go zaprowadzić w ślepą uliczkę. Uświa-
domi mu, że zawsze jest jakiś znak, który informuje, że jeśli  
skręcimy w daną ścieżkę, utkniemy. Może się jednak zdarzyć, 
że w wyniku psychoterapii depresja się pogłębi, szcze-
gólnie na początku – kiedy pacjent dopiero zaczyna rozma-
wiać z terapeutą o trudnych emocjach, o których często nie 
rozmawiał od dawna albo nigdy. To trudne doświadczenie 
pomaga jednak zrozumieć siebie i przynosi ulgę. Ważne  
jest jednak to, aby proces terapeutyczny prowadził profesjo-
nalny psychoterapeuta.

EP: Czy jest jakiś sposób leczenia depresji, z którym wiąże 
się duże nadzieje?
PG: Jest lek, którego substancją czynną jest  
esketamina. Badania pokazują, że jest skuteczny i bez- 
pieczny. Natomiast jest on podawany tylko w  
gabinecie lekarskim. Pacjent musi pozostać pod 
obserwacją przez dwie–trzy godziny, bo lek czasem 
najpierw działa euforyzująco. Objawy tuż po jego zażyciu  
przypominają te po zażyciu narkotyków. Szybko jednak  
mijają. W przeciwieństwie do leków przeciwdepresyjnych,  
które teraz są popularne, esketamina poprawia stan  
pacjenta od razu. Ona może być więc taką rewolucją 
w leczeniu depresji, jaką było wprowadzenie leków SSRI. 
Jest szansą przede wszystkim dla pacjentów, którzy cierpią 
na depresję lekooporną. •

Wywiad pochodzi z książki Psychiatrzy.
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FELIETON

P iszę do Państwa te słowa ze społecznej izolacji chwilę 
po tym, jak premier mojego kraju zapowiedział naro-
dową kwarantannę jako sposób walki z pandemią 

COVID-19. Są tacy, wśród nich ja, którzy uważają, że to nie 
pandemia sprowokowała rząd do przyjęcia strategii zastra-
szania obywateli, a zakrojone na ogólnopolską skalę 
protesty pod hasłem #strajkkobiet. Nie o tym chciałam 
jednak pisać. 

Jestem osobą społeczną i towarzyską, bardzo ekstrawer-
tyczną. Oznacza to, że swoje baterie ładuję dzięki kontak-
towi z drugim człowiekiem. Zdiagnozowałam to u siebie 
dość dawno temu, przeanalizowałam też pod tym kątem 
zachowania członków mojej rodziny, więc wiem, że te 
cechy charakteru zdarzają się często, ale nie powszechnie. 
Zaryzykowałabym nawet twierdzenie, że w moim najbliż-
szym otoczeniu (bo nie na świecie, tego po prostu nie 
wiem) proporcja głośnych, dominujących dusz towarzy-
stwa do cichych i wycofanych odludków wynosi mniej więcej 
pół na pół. A to znaczy, że w ten czy inny sposób potrze-
bujemy siebie nawzajem, choćby dlatego, że przeciwień-
stwa się przyciągają. 

W zależności od tego, do którego zbioru należy mój przyja-
ciel bądź krewny, tak przechodzi czas izolacji pandemicznej 
od marca 2020 roku. Najogólniej mogę powiedzieć, że 
osoby introwertyczne przechodzą go lepiej. Ich naturalne 
dążenie do samodzielności, a nawet samotności sprawia, 
że perspektywa pozostania w domu wpływa na nich 
bardzo pozytywnie, wygląda nawet na spełnienie marzeń, 

a z całą pewnością jest postrzegana jako sytuacja komfor-
towa, której nie trzeba się bać. U mnie oraz u moich ekstra-
wertycznych krewnych i znajomych, siedzenie w domu  
przed ekranem komputera, to na dłuższą metę komp- 
letny koszmar. 

Jestem relacyjna (choć także konfrontacyjna), pragnę  
kontaktu z drugim człowiekiem właściwie ciągle, 
a to oznacza również autentyczną potrzebę pozna-
wania nowych osób i obecności nowych ludzi  
w moim życiu. Niebezpieczna cecha, powiecie, prowa-
dząca do „porzucania” tych znanych, czytaj nudnych 
znajomych, na rzecz ekscytującej nowości. Ale zupełnie  
nie o to tutaj chodzi. Kocham tych, których kocham,  
szanuję, kogo szanuję. Ludzie mi się nie nudzą, właściwie 
nigdy nie mam wrażenia, że znam kogoś na wskroś. 
Własne dzieci są dla mnie niespodzianką, że o mężu arty-
ście nie wspomnę. Potrzeba spotykania nowych ludzi, 
to po prostu część mojej konstrukcji psychicznej. Więk-
szości zapewne nawet nie zapamiętam, nie zdołam się 
zaprzyjaźnić, nasz kontakt będzie chwilowy, ale dla mnie 
bardzo ważny. 

W sytuacji, gdy zostaję zamknięta w czterech ścianach, 
coś we mnie umiera. Tak, jestem matką, żoną, gospodynią, 
opiekunką zwierząt i osób starszych. Wykonuję swoje 
obowiązki on-line, planuję każdy dzień tak, jak zwykle, 
pochylam się nad problemami domowników. Ale w rzeczy-
wistości więdnę. Nic na to nie poradzę. 

Tekst: Monika Zamachowska

Gdzie jest 
złoty środek? 
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FELIETON

Myślę, że to część zawodu dziennikarza, który wyko-
nuję od 25 lat. Myślę także, że to jest zjawisko porówny-
walne z pragnieniem bycia na scenie, estradzie, na planie 
filmowym czy w czasie aktu tworzenia w pracowni rzeź-
biarskiej albo malarskiej, które odczuwają artyści czasem 
od bardzo młodego wieku. Oczywiście nie jestem 
artystą, jestem zwykłym rzemieślnikiem, który nie tworzy 
wartości dodanej, jednak z całą pewnością jest nośnikiem 
informacji, takim jak pendrive albo dysk zewnętrzny. Być 
może mam odrobinę więcej wdzięku albo trochę częściej 
wykazuję cechy niepowtarzalności, które w analizie danych 
świadczą o błędzie, ale w przypadku analizy tworów orga-
nicznych, świadczą o człowieczeństwie. Bo jestem człowie-
kiem i to w dodatku takim, który został stworzony, by żyć 
i być z innymi. Nie tylko ze swoim stadem, swoją „podsta-
wową komórką społeczną”, ale także z innymi, nawet 

całkiem obcymi ludźmi, którzy tworzą mniejszą lub większą 
społeczność mojej dzielnicy, miasta, narodu. 

Dlatego dla mnie kolejny lockdown, narodowa kwaran-
tanna czy, jak by tego nie chcieli nazwać rządzący, jest 
dużo większym dramatem niż epidemia koronawirusa. 
Nigdy nie twierdziłam, że wirusa nie ma, boję się o swoich 
rodziców i wszystkich bliskich mi ludzi z grupy ryzyka. Ale 
długotrwałe odosobnienie i brak możliwości fizycznego, 
bezpośredniego kontaktu z tymi osobami, jest dla mnie 
równie wielką karą, jak ich czy moja choroba. Tak, nie 
chcę żeby umarli, i sama wolałabym nie umierać, dusząc 
się, w szpitalu, bez możliwości pożegnania się z najbliż-
szymi. Gdzieś w tym wszystkim musi być złoty środek, 
rozważna równowaga, która mnie i ludziom, takim jak 
ja, pozwoli nie oszaleć i przeżyć ten czas bez wyrzą-
dzania krzywdy innym. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. 
Myślę o tym codziennie i pozdrawiam wszystkich tych, 
którzy są z tej samej gliny. Przetrwamy! •

Monika Zamachowska

Dziennikarka radiowa i telewizyjna, pisarka. Trener biznesu w zakresie sztuki prezentacji  
i autoprezentacji, oddychania przeponowego, emisji głosu, dykcji i poprawnej artykulacji.  
Absolwentka Amerykanistyki oraz Iberystyki na UW. W latach 2006-2008 redaktor naczelna  
miesięcznika „Zwierciadło”. Wielokrotnie prowadziła imprezy o charakterze charytatywnym.  
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.

BIO

Te bodźce, które docierają do mnie przy okazji 
spotkania z kimś, kogo nigdy wcześniej nie 

widziałam, historia tej osoby, choćby najbardziej 
schematyczna, problem, deklaracja przynależności, 
osobista identyfikacja z jakąś ideą, światopoglądem, 
to wszystko, co składa się na energię takiego spotka-

nia, jest dla mnie absolutnie bezcenne. 

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

DOBRA
INTERWENCJA
NA WOLI
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Tekst: Karolina Nowakowska

FELIETON

Świąteczne porządki to coś, bez czego okres zimowy 
obyć się nie może. I dobrze. Lubię to. W ogóle 
grudzień to ten miesiąc zimy, który jako jedyny wywo-

łuje uśmiech na mojej twarzy. Nie przepadam za chłodem 
i krótkimi dniami. Jestem dzieckiem słońca i to wysokie 
temperatury sprawiają, że czuję się dobrze. Niczym 
bateria słoneczna ładuję się w promieniach słońca. Podobną 
energię mogą mi dać jedynie emocje.

Uwielbiam święta Bożego Narodzenia. Ich klimat i zapach. 
Dlatego kiedy zbliżają się wielkimi krokami, z radością 
oddaję się porządkom. I w domu, i w głowie.

Niedawno udałam się na strych. W poszukiwaniu ozdób 
rzecz jasna. Zupełnie niechcący – można by powiedzieć, 
że przez przypadek (choć w przypadki nie bardzo wierzę) –  
w moje ręce wpadło pudełko, którego wcale nie szukałam. 
Nie pamiętałam, co w nim jest, wiedziałam jednak, że 
musi być ono częścią tego życia, do którego dawno już 
nie wracałam pamięcią. Nie pomyliłam się. Szukając świą-
tecznych dekoracji, odnalazłam coś o wiele cenniejszego – 
cząstkę siebie.

Kiedy z odnalezionego pudełka wyjęłam liścik od ukocha-
nego z czasów liceum, porzuciłam świąteczne poszuki-
wania. To było piękne przeżycie. Magia wspomnień wcią-
gała mnie z każdą kolejną odnajdowaną rzeczą. Nie pamię-
tałam, że zachowałam te ówczesne skarby – zupełnie jakbym 
chciała zadbać o siebie z przyszłości… 

Stare zdjęcia, listy przepełnione emocjami i kalendarze, 
w których od najmłodszych lat skrzętnie zapisywałam 
wydarzenia każdego dnia, przeniosły mnie w czasie. Prze-
glądając je, w sekundę przypomniałam sobie te wszystkie 
opisane w nich ze szczegółami chwile. I nagle poczułam 
zapach tamtego powietrza ze zdjęcia z romantycznej 
wycieczki do Pragi, szczypiący w uszy mróz z wypadu do  
Zakopanego z przyjaciółmi. W uszach zagrała mi muzyka, 
której wtedy słuchałam, a moja własna twarz uśmiechała się 

do mnie szeroko z fotografii sprzed dwudziestu lat. Niesa-
mowite, jak żywe są te wspomnienia mimo faktu, że 
minęło tak wiele czasu. 

Nie mogąc się powstrzymać, przeczytałam liścik, który 
jeszcze w szkole, przesłał mi chłopak, z którym wtedy się 
spotykałam. Tak, to było zdecydowanie wielkie uczucie – 
jedno z tych pierwszych, prawdziwych, czystych, takich 
przez wielkie M. Pamiętam je dobrze mimo faktu, że 
w konsekwencji przysporzyło mi wielu łez. Muszę przyznać, 
że nie miałam świadomości, jak wiele dobrego to znale-
zisko przyniesie. Poczułam się wspaniale, czytając piękne 
słowa o sobie. Słowa, które tak często przecież padały  
kiedyś z młodych, niewinnych i bardzo zakochanych ust. 
Cudownie było przeczytać na swój temat tyle dobrego. 
Mimo tego, że jestem dziś świadomą kobietą, świadomą 
swojej wartości, poczułam się piękna, wyjątkowa i najwspa-
nialsza pod słońcem. Jedyna, idealna i najważniejsza. 
Cudownie było przypomnieć sobie ponownie, że tak 
można. Że warto dzielić się na co dzień tym, co czujemy 
i wyrażać słowami to, co myślimy. Że warto dawać drugiej 
osobie wyraz tego, jak ważna jest dla nas dziś. To zostaje. 
Nie tylko na papierze, ale przede wszystkim w sercu.

Mały niewinny liścik, puszczony kiedyś po klasie 
w trakcie lekcji, by w końcu dotarł do mnie, odnale-
ziony po dwudziestu latach, spełnił dziś tę samą rolę 
co tamtego dnia. Poczułam się wyjątkowa i ważna.

Ta sytuacja uświadomiła mi, jak wiele możemy i powinniśmy 
czerpać z przeszłości. Dziś nie mam częstego kontaktu 
z autorem wspomnianej przesyłki. Oboje jesteśmy  
wiele rozdziałów dalej, ale kiedyś łączyło nas coś ważnego. 
Dziś poczułam tę siłę i ogromnie mi się udzieliła. Jestem 
za to bardzo wdzięczna, bo zbudowała mnie i umoc-
niła w przekonaniu, jakie mam na swój temat. 

Często odwracamy się od przeszłości, odcinamy od przy-
krych wspomnieć czy złych emocji, które jej towarzyszyły. 

POR ZĄDK I
ŚW I ĄTECZNE
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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 
programu 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 stepowaniu. 
Współtwórczyni i felietonistka Akademii Pozytywnych Kobiet – stowarzyszenia, które wspiera 
kobiety w rozwoju osobistym.

BIO

Rozumiem to – wielokrotnie sama tak postępowałam. 
Warto jednak pamiętać, że przeszłość skrywa też ogromne 
pokłady radości, śmiechu, beztroski i pozytywnych emocji, 
i czerpać z nich siłę dla siebie.

Liścik, który znalazłam, uderzył w czułą strunę, którą mam 
w sobie. Dałam sobie przyzwolenie na zatopienie się we 
własnej przeszłości i korzystając z wehikułu czasu świadomie 
już, wróciłam do wielu momentów swojego życia. W moje 
dłonie wpadały coraz to inne skarby, coraz piękniejsze 
rarytasy, które przypominały o wielu emocjach, talentach 
i odczuciach, które mam. Zmierzyłam się z tym, co stano-
wiło dla mnie wartość wtedy, i skonfrontowałam to ze sobą 
dziś. Utwierdziłam się w przekonaniu, że pewne zasoby 
miałam od bardzo młodych lat, a także zauważyłam, jak 
wielką pracę nad własną świadomością przez ten czas wyko-
nałam. Poczułam się wartościowa i choć poczucia własnej 
wartości mi już nie brakuje, miło było tego doświadczyć. 

Cudownie jest być dla kogoś wyjątkowym, jedynym, 
najwspanialszym, najpiękniejszym i najukochańszym. 
Poczułam się dobrze ze świadomością, że ktoś tak mnie 
widział. Że byłam tak potrzebna i taka „naj”.

W dorosłym życiu nieco inaczej patrzymy na relacje. 
Jesteśmy dorośli, dojrzali, mamy obowiązki, dzieci, 
wnuki i mnóstwo rzeczy, które codziennie odciągają nas 
od uczuciowych i emocjonalnych stanów. Mimo tego, 

że nie narzekam na brak poczucia, że jestem kochana, 
doświadczenie odnalezienia starego liściku było wyjąt-
kowe. Sprawiło, że przemówiło do mnie dosadnie coś, 
co przecież powinno być oczywiste. Docenianie małych 
rzeczy, przypadków, które wcale przypadkami nie są – 
zbiegów okoliczności, które mogą w jednej chwili uzmysłowić 
jakąś bardzo ważną prawdę o nas samych. Jedna mała wiado-
mość sprowokowała szereg czynności, a co za tym idzie –  
szereg emocji. Stała się też przyczyną moich rozważań, 
a w konsekwencji także felietonu, który właśnie czytasz.

Małe rzeczy, na pierwszy rzut oka nieważne w bieganinie 
codziennego dnia cudy, mogą sprawić, że poczujemy się 
wyjątkowi. Często o tym zapominamy i nie dostrzegamy 
drobnych – pozornie niewidocznych – znaków. 

Może właśnie teraz jest moment, aby zacząć je zauważać? 
Może ten świąteczny czas powinien być tym czasem,  
w którym wrócimy pamięcią do osób z przeszłości? 
Może trzeba im podziękować? Może przeprosić 
albo po prostu powiedzieć, że dobrze, że byli… •

Pearls™ –  super pochłaniacz
Brak przykrego zapachu z woreczka? 
Płaski i dyskretny woreczek z zagęszczoną zawartością? 
Nieprzerwany sen bez konieczności opróżniania? 
Brak konieczności ciągłego wypuszczania gazów z worka? 
Tak może być u Ciebie!

Przedstawiamy innowacyjny produkt – saszetki żelujące 
zawartość worka stomijnego i kontrolujące jego zapach. 

8 na 10 ileostomików 
używających PEARLS 

twierdzi, że zapach 
z woreczka został 
zmniejszony lub 

zupełnie wyeliminowany.

Szybkie, czyste i łatwe do zastosowania!

Ich stosowanie:

zwiększa komfort i bezpieczeństwo 
minimalizuje ryzyko podciekania
neutralizuje zapach z woreczka
redukuje przykre odgłosy 
zmniejsza balonowanie
pozwala na rzadsze opróżnianie
wspomaga dobry sen bez obaw o przeciekanie 

Zamów bezpłatną próbkę pod numerem 885 130 111; info@triopolska.com.pl
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Tekst: Anna Maruszeczko

to tylko ja wiem. Zawsze miałam z tym problem. Codzienna 
rutyna, ta drobnica do ogarnięcia związana z dbaniem 
o bliskich, o siebie, z gotowaniem, sprzątaniem, praniem, 
higieną, malowaniem się, robieniem zakupów, uprawia-
niem ogrodu, smażeniem powideł, kiszeniem ogórków, 
płaceniem rachunków... zabiera mnóstwo energii, wysysa  
witalność. Nie mogę powiedzieć, że tego nie lubię, ale 
gdy się temu nadmiernie oddaję, niewiele energii zostaje 
na coś ambitniejszego. Doświadcza tego pewnie i zmaga  
się z tym niejedna myśląca i czująca kobieta. Ja jestem 
tylko prostą dziennikarką, jednak są wśród nas kobiety 
uzdolnione w jakiejś dziedzinie, w matematyce lub 
w muzyce, pisarki, które nie mają czasu na realizowanie 
swojego talentu. Dla przykładu życiorys Lucii Berlin,  
matki czterech synów (autorki właśnie wydanego  
Wieczoru w raju). Natomiast Krystyna Kofta napisała  
książkę W szczelinach czasu. Intymnie o PRL-u właśnie  
o tym, że czas na pisanie miała tylko w tych krótkich chwilach 
pomiędzy codziennymi obowiązkami. I ja także obwiniam  
się za to, jak gdyby te czynności były gorszego sortu. 
A tu profesor Sławek głosi, że warto docenić tę codzienną 
krzątaninę, czule ją dowartościować. Te banalne czyn-
ności, powtarzane codziennie, żmudne, nudne. Nie wszy- 
stko w życiu musi być rozgrywane na wysokim C. 

Lata temu profesor Jolanta Brach Czaina w swojej książce 
Szczeliny istnienia stawiała tezę, że człowiek jest bytem 
krzątaczym i w tej codziennej krzątaninie musi się odna-

Mam idola. Mam mistrza. To profesor Tadeusz  
Sławek z Uniwersytetu Śląskiego. Poeta, filolog,  
tłumacz, literaturoznawca, autor między innymi  

całkiem nowej książki pod tytułem Śladem zwierząt.  
O dochodzeniu do siebie. Ktoś powiedział o nim „badacz  
życia“. Trafnie. Profesor Sławek pisze o swoich spos- 
trzeżeniach na temat współczesnego świata. Nosi  
w sobie potrzebę poszukiwania – jak mówią – „reszty  
człowieczeństwa“, tam, gdzie ludzie funkcjonują jak ma- 
szyny, a życie staje się towarem. 

Nie podejmę się napisania kompletnej recenzji, ponieważ  
jest to dzieło pełne treści dla mnie tyleż prawdziwych,  
co ambiwalentnych. Ambiwalentnych w zamierzeniu  
do tego stopnia, że nie wiesz, czy świat ludzi pójdzie  
prostym czy krzywym torem. Wobec tego wybiorę coś, 
co uważam za jednoznacznie przydatne dla mnie, a wierzę, 
że także dla czytelnika tego felietonu. Zatem będę używać 
liczby mnogiej, jak zresztą nierzadko wcześniej, choć wcale 
nie chcę nikomu nic narzucać ani wmawiać. Wynika to raczej 
z przekonania, że żyję wraz z innymi i dzięki nim. Tę moją intu-
icję bądź odwagę także wzmógł we mnie pan profesor.

W książce Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie znaj-
dujemy kilka zasad, podpowiedzi na funkcjonowanie w przy-
szłym niedoskonałym świecie. Wskazówkę, by odzyskać 
i praktykować „czułość dla świata naszej codziennej krzą-
taniny“, odebrałam niczym jedenaste przykazanie. Mało  
tego, poczułam się rozgrzeszona. Bo jak ja się krzątam... 

bytem 
krzątaczym

Jesteśmy 

70

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (22) / 2020



leźć, bo inaczej zgotuje sobie marny los. Musimy ją dowar-
tościować, bo człowiek żyje w codzienności. Zatem skoro  
naukowcy... naukowo... to trzeba to przyjąć do wiado-
mości i już.

Profesor Sławek sporo miejsca poświęca w książce nasze- 
mu życiu publicznemu, naszej klasie politycznej, która  
karmi nas martyrologią. „Życie polskie w niewoli Tanatosa, 
życie Polski pod władaniem boga śmierci. Otóż, chciał- 
bym przywrócenia życia pod władaniem Erosa, niekonie- 
cznie na wysokiej scenie narodowych bohaterów, cierpienia, 
poświęcenia, ale w codziennym obcowaniu z ludźmi i ze 
światem“ – powiedział kiedyś w wywiadzie. No tak, właśnie 
tak. Ile my mamy tego życia? Cieszmy się nim. Jeśli nie 
robimy nic nadzwyczajnego, też się nim cieszmy. Zwyczaj- 
ność bywa nadzwyczajnie piękna, dla niektórych jest 
to nieosiągalne piękno.

Czułość robi karierę, w najlepszym tego słowa znaczeniu, 
od mniej więcej roku, od momentu wygłoszenia wykładu  
noblowskiego przez Olgę Tokarczuk. Profesor Sławek  
w opisie świata posługiwał się nią już wcześniej, tak jak 
wdzięcznością, która to umiejętność mogłaby załatwić wiele 
międzyludzkich problemów, gdybyśmy się chcieli w niej 
doskonalić. Jako filolog impuls najczęściej znajduje w litera-
turze. Tam jest tyle do znalezienia! Na czytanie trzeba mieć 
czas, a tu obowiązki... Tak, ale nie możemy karmić się tylko fast 
foodem. 

„Kobiety i mężczyźni powinni nauczyć się okazywania sobie 
trochę czułości i zostawiania siebie w spokoju“ – ta wska-
zówka ma także rodowód literacki. Gdy któregoś razu usły-
szałam to w radiu, w wywiadzie z profesorem, aż podsko-
czyłam z wrażenia. „Świetna odtrutka na niedoskonały świat“, 
pomyślałam. Takie proste.

W książce Śladem zwierząt... autor posługuje się frazą „jak 
zwierzę”. Przywykliśmy, że jest to napomnienie, że nie jesteśmy 
dość ludzcy. Wbrew tytułowi, profesor Sławek opisuje świat 
ludzi. Proponuje dochodzić do naszego człowieczeństwa, 
odwołując się właśnie do postawy „jak zwierzę”. Fakt, nikt 
z nas tak jak zwierzę nie potrafi być w chwili obecnej, tu i teraz. 
Oddajemy się gadającemu umysłowi, który zagania nas 
w przeszłość lub w przyszłość, odbierając chwilę obecną. Ja – 
gdy patrzę na swoje trzy koty i starego pasa Norrisa – doz- 
naję natychmiastowego ukojenia. Zwierzęta jak śpią – to  
śpią, jak jedzą – to jedzą, jak biegną – to biegną i cieszą się! 
Zauważyłam, że obserwowanie zwierząt zatrzymuje mnie 
w teraźniejszości. Trenuję się w tym od jakiegoś czasu, by 
trochę przytrzymać uciekające życie. Ze średnim skutkiem, 
ale wszystko przede mną.

„Bądźmy jak zwierzę“ – ryzykowne stwierdzenie, ale chodzi  
o to, w dalekim uproszczeniu, że nie możemy zapominać 
o fizyczności, biologiczności naszego istnienia. Jesteśmy  
mariażem cielesności i duchowości – ale człowiek przez  
wieki definiował się, podkreślając, że to duch góruje nad 
materią. Nic dziwnego, że teraz w dużym stopniu nie panu-
jemy nad własnym ciałem. Tymczasem „ruch sięga dalej niż 
słowo“ – w tym stwierdzeniu także kryje się rada na niedosko-

Radość cielesna, nie mentalna, 
okazuje się życiodajna. Ruch 
to jest atawistyczna potrzeba, 

którą w swym człowieczym  
w zadufaniu zignorowaliśmy.

nały świat. Ruch jest istotą życia, a my chętnie o tym zapomi-
namy, zasiadając przed elektronicznymi ołtarzykami. 

W pandemii, gdy częściej jestem ze swoimi nastoletnimi  
dziećmi, jeśli już zamierzam usiąść z nimi przed telewizorem 
w „szczelinach czasu”, to kombinuję, przed czym naprawdę 
warto. Obejrzeliśmy akurat po raz kolejny Forresta Gumpa. 
„Zawsze jak gdzieś szedłem, to biegłem“ – mówi Forrest. 
Ruch sprawił, że jego życie, choć zapowiadało się na smutne 
i trudne, było fascynujące.

Biegacze opowiadają, że pomimo wyczerpania doznają 
nieprawdopodobnie wielkiej satysfakcji życiowej i to  
cudowne wrażenie rozlewa się po całym ich ciele. Radość 
cielesna, nie mentalna, okazuje się życiodajna. Ruch to jest 
atawistyczna potrzeba, którą w swym człowieczym zadu-
faniu zignorowaliśmy.

Nie chciałam wierzyć, że powrócić do aktywności można  
w każdym wieku i mieć z tego korzyści. Tymczasem regularnie 
ćwicząc, nawet po osiemdziesiątce, już po trzech miesiącach 
życie nabiera barw, mózg lepiej pracuje. Ba! Następują trwałe 
zmiany w układzie nerwowym. To także jest udowodnione 
naukowo. I przeze mnie zaobserwowane! Mój tato, rocznik 
1939, jest tego żywym przykładem. Po śmierci mamy przeniósł  
się do nas na wieś. Z bólem serca zostawiał swoje mieszkanie 
w bloku na trzecim piętrze. I nas także serca bolały, kiedy 
patrzyliśmy na jego ucieleśniony ból. Jednak po kilku miesią-
cach spacerowania „po płaskim“ – po łąkach i lasach – przy-
glądaniu się rzece, słuchaniu ptaków, głaskania kotów i psa... 
cały organizm chorego na serce pacjenta zaczął działać 
niczym świeżo naoliwiona maszyneria. 

Więc nie obrażajmy się na porównania ze zwierzętami, naśla- 
dujmy je i nie kpijmy, gdy ktoś nam powie, że „ruch to  
podstawa człowieczeństwa“. 

Działać „jak zwierzę” to w rozumieniu profesora Sławka,  
domagać się czegoś, wołać o coś nie z dzikiej chęci suk- 
cesu za wszelką cenę, ale z potrzeby ocalenia. •

Anna Maruszeczko

Dziennikarka. Twórczyni i wieloletnia Redaktor Naczelna magazynu dla kobiet „URODA ŻYCIA”. 
Autorka programów telewizyjnych w TVN Style, TVN, DDTVN, Canal+, TVP1. Przez wiele lat czło-
nek Zarządu Fundacji TVN „Nie Jesteś Sam”. Redagowała i prowadziła autorskie audycje publi-
cystyczne w radiu TOK FM i Radiu Plus. Publikowała w magazynach „MaleMan”, „VIVA!”. Autorka 
bloga „Między Bugiem a prawdą”. Przynależy do grupy Angry Parents, wspiera Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny i inicjatywę Operacja Czysta Rzeka (www.operacjarzeka.pl).
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Tekst: Anna Harton

Cukier, w różnych postaciach i formach, znany jest ludz-
kości od wieków. Niestety zwykle spożywamy go  
z dietą zbyt dużo. Wynika to z faktu, że go po postu  

lubimy i to już od urodzenia. Rodzimy się z naturalną preferen- 
cją smaku słodkiego, co w kolejnych latach często jeszcze 
pogłębiamy. Do jedzenia cukru i słodyczy, w odróżnieniu przy-
kładowo od warzyw, nie trzeba nikogo namawiać. Słodycze 
kojarzą się z czymś przyjemnym i są spożywane dla przyjem- 
ności. A więc dziś o tym, czy cukier krzepi oraz jaki  
ma wpływ na nasze zdrowie.

MIEJSCE CUKRU W PIRAMIDZIE ŻYWIENIA 
Cukier i słodycze w starszych piramidach żywienia znajdo-
wały się na najwyższym piętrze. Aktualnie zostały one z pira-
midy żywienia usunięte. Dosłownie skreślone. Co znaczy, że 
trzeba ich raczej unikać, a nie planować w codziennym menu. 
Wynika to z faktu, że cukier przybiera różne formy i znajduje 
się w wielu produktach, których nawet nie podejrzewamy 
o jego zawartość. Co skutkuje i tak zbyt dużym zwyczajowym 
spożyciem tej zupełnie niepożądanej grupy produktów. 
Przykładowo cukier jest w ketchupie, który dzieci chętnie 
jedzą, w jogurtach owocowych (średnio mają go one aż 12%) 
oraz w smakowych wodach mineralnych. 

CZY CUKIER KRZEPI?
„Cukier krzepi” to najsłynniejsze hasło przedwo-
jennej Polski wymyślone przez Melchiora Wańkowicza.  
Hasło to powstało na potrzeby przemysłu cukier- 
niczego, aby zwiększyć sprzedaż cukru w kraju. Nie 
było poparte żadną nauką, badaniami czy opiniami lekar-
skimi – było jedynie czystą propagandą. W myśl tej propa-
gandy namawiano matki do podawania dzieciom cukru, jak 
również do zwiększonego jego spożycia przez sportowców, 
wybrane grupy zawodowe, a właściwie przez każdego Polaka. 
Dziś już wiadomo, że cukier nie krzepi, a jego nadmiar w diecie 
jest tak samo szkodliwy jak nadmiar soli czy tłuszczu ogółem. 

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ RODZAJE CUKRU?
Na rynku istnieją różne rodzaje cukru. Najbardziej popularny 
jest cukier biały (rafinowany), który składa się w 99% z sacha-
rozy. Ten rodzaj cukru w procesie oczyszczania traci wszelkie 

składniki odżywcze. Aktualnie popularnym, uważanym 
za zdrowszy od cukru białego, jest cukier trzcinowy. 
Jego ciemny, „miodowy” kolor wynika z obecności melasy 
zawierającej niewielkie ilości składników odżywczych, w tym 
przykładowo potasu oraz wapnia. Za zdrowy uważany jest 
też cukier brązowy. W tym przypadku należy uważać, gdyż 
cukier „brązowy” to często jedynie zabarwiony przez  
producentów cukier rafinowany. 

ILE CUKRU DLA KOGO, CZYLI NORMY  
I ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji  
Zdrowia (WHO, 2015) cukry w diecie nie powinny prze-
kraczać 10% energii. W praktyce oznacza to tyle, że 
jeśli dieta dostarcza 2000 kcal to cukrów nie powinno być 
więcej niż 50g. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że  
cukier definiowany jest jako każdy rodzaj cukru wnoszący  
kaloryczność do diety, w tym także istotne znaczenie ma  
cukier naturalnie występujący w produktach, czyli przy-
kładowo fruktoza w owocach. Są to tzw. „wolne cukry” – 
free sugars. Podaż tych ostatnich w menu dzieci  
i młodzieży powinna być nawet mniejsza niż 5% 
energii z diety. Zgodnie z najnowszą Piramidą Zdro-
wego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (2019) 
oraz w przypadku osób dorosłych Piramidą Zdro-
wego Żywienia i Aktywności Fizycznej (2016) w codziennym 
menu powinno się unikać spożycia cukru, słodyczy i słod-
kich napojów. 

CUKIER W DIECIE – ŹRÓDŁA CUKRU  
W DIECIE
Najpopularniejszym źródłem cukru w naszej diecie jest sam 
cukier. Spore ilości cukru zawierają napoje. W 1 szklance  
słodzonego napoju znajduje się aż 5-6 łyżeczek 
cukru (to często tzw. cukier dodany). Dla porów-
nania w 1 szklance soku owocowego jest podobna ilość 
cukru – w tym przypadku jest to tzw. cukier wolny (free 
sugar). Z tego powodu to naturalna, czysta woda, a nie 
sok, jest tym rekomendowanym dla każdej grupy wiekowej 
napojem do gaszenia pragnienia. Cukier znajduje się też 
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w wodzie mineralnej smakowej – tu jest go ok. 5%. Zatem, 
jeśli wypijemy w ciągu dnia ok. 1,5 litra takiej wody, dostar-
czamy organizmowi ok. 75g zbędnego cukru (15 łyżeczek). 
Duże ilości cukru zawierają też słodycze, pieczywo cukier-
nicze, dżemy, wyroby czekoladowe jak również często uwiel-
biane przez dzieci dosładzane płatki śniadaniowe. Miód 
to też źródło cukru, podobnie jak owoce, które z kolei obfi-
tują w naturalne cukry. 

Literatura: 
1. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, http://www.izz.waw.pl/en/zasady-prawido-
wego-ywienia, (dostęp 1.09.2020). 
2. Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży, https://ncez.pl/abc-zywienia-/za-
sady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy, (dostęp 
1.09.2020).
3. Guideline: Sugars intake for adults and children, World Health Organization, Geneva 2015.

DLA STOMIKA
• Dieta stomika powinna mieć charakter diety ła-
twostrawnej z ograniczeniem cukru rafinowanego oraz 
innych cukrów, które wnoszą do diety jedynie zbędne 
kalorie. Do źródeł cukru rafinowanego należy sam cukier, 
słodycze, dżemy, galaretki, kisiele, słodzone kompoty  
i napoje oraz wyroby cukiernicze, w tym czekoladowe.
• W diecie stomika należy unikać produktów wywołują-
cych nadmierną fermentację w jelitach, w tym będących 
źródłem: fruktozy (naturalny cukier prosty występujący w 
owocach i przetworach owocowych) oraz laktozy (dwucu-
kier występujący w mleku i produktach mlecznych).
• W przypadku wystąpienia biegunek, oprócz po-
wyższych, należy dodatkowo unikać miodu i sorbitolu. 
Sorbitol naturalnie występuje w świeżych i suszonych 
owocach (w tych ostatnich jest go nawet 5 razy więcej 
niż w świeżych). Sorbitol jest też stosowany jako dodatek 
do żywności jako substancja słodząca (w dużych dawkach 
ma działanie przeczyszczające). 

Cukier rafinowany 389 97,81 1 0,06 0,01
Cukier klonowy 354 84,87 90 1,61 6,06
Cukier brązowy 380 97,02 83 0,71 0,03
Syrop trzcinowy 269 73,2 13 3,60 0,19
Syrop klonowy 260 60,46 102 0,11 1,47
Miód  304 82,12 6 0,42 0,22
Syrop z agawy 310 68,03 1 0,09 0,01

Produkt  Energia Cukry Wapń Żelazo Cynk 
  [kcal] [g] [mg] [mg] [mg]    
   

Źródło: USDA Database

Tabela 1. Wybrane rodzaje cukru – ich wartość kaloryczna, zawartość 
cukrów i wybranych składników mineralnych (w 100g produktu)

WARTOŚĆ ODŻYWCZA RÓŻNYCH 
 RODZAJÓW CUKRU 
W tabeli poniżej zamieszczono wybrane rodzaje cukru  
wraz z ich kalorycznością, zawartością cukrów i wybranych 
składników mineralnych. 

Podsumowując dane zamieszczone w tabeli, warto zauważyć, 
że najwyższą kaloryczność i zawartość cukrów ma cukier rafi-
nowany, a najniższą syrop klonowy. Syrop klonowy ma też 
najwyższą zawartość wapnia. W tym miejscu trzeba pdokre-
ślić, że to mleko i produkty mleczne są najlepszym źródłem 
wapnia w diecie, a nie żaden rodzaj cukru. Z prezentowanych 
w tabeli rodzajów cukru to cukier klonowy ma największe 
ilości żelaza i cynku – jednak podobnie w tym przypadku, 
omawiane produkty nie są faktycznym ich źródłem. Najlep-
szym źródłem żelaza i cynku są mięso i przetwory mięsne.

CUKIER A ZDROWIE 
Nadmiar cukru w diecie zdecydowanie nie jest kojarzony ze 
zdrowiem, a wręcz sprzyja wielu dietozależnym chorobom. 
Do tej grupy zalicza się próchnicę, która w Polsce jest 
bardzo powszechna już u małych dzieci, a częstość jej wystę-
powania rośnie wraz z wiekiem. Nadmiar cukru w diecie 
podnosi jej kaloryczność, powodując wyższą masę ciała, 
w tym otyłość, która także jest powszechnym problemem 
notowanym w Polsce już w najmłodszych grupach wieko-
wych. Wyroby zawierające duże ilości cukrów obfitują też 
często w tłuszcz, co dodatkowo zwiększa ryzyko zbyt wysokiej 
masy ciała. Zatem nadmiar cukru w diecie wraz z innymi czyn-
nikami ryzyka sprzyja dodatkowo wielu innym zaburzeniom 
metabolicznym, w tym zaburzeniom lipidowym i dotyczącym 
gospodarki węglowodanowej organizmu. •

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

BIO

73

NA TALERZU

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (22) / 2020



Jedzmy 
i bądźmy 

Tekst: Iza Farenholc

zdrowi 
(oraz szczęśliwi)! 

Od dawna zdajemy sobie doskonale sprawę, że jes- 
teśmy także tym, co jemy.  Kilkanaście lat temu  
Gillian McKeith, guru zdrowego odżywiania,  

zmieniała nawyki żywieniowe Brytyjczyków, a jej książki  
rozchodziły się jak dzisiaj ekologiczny jarmuż. Doktor Colin 
Campbell w Nowoczesnych zasadach odżywiania, napisa-
nych na podstawie czterdziestoletnich badań, dowodził, że 
dieta wegańska ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie. Dzisiaj 
to już codzienność. Co chwila pojawiają się nowe publikacje, 
często uznanych lekarzy i naukowców, którzy przekonują nas, 
jaki wpływ na nasze zdrowie ma to, co jemy.

Niedawno w USA ukazała się książka lekarza i naukowca  
Williama Li Jedz, by pokonać chorobę. 5 dróg od jedzenia  
do uzdrowienia, które zna nauka i natychmiast stała się best-
sellerem. Na szczęście wydano ją także u nas.

Liczba komórek w naszym ciele może wynosić od kilku-
nastu do kilkuset bilionów. Każda z nich wymaga stałego, 
codziennego dostarczania składników odżywczych w celu  
optymalnego funkcjonowania. Pożywienie wpływa na  
wszystkie komórki, a co za tym idzie na każdy aspekt 
naszego życia: nastrój, poziom energii, apetyt, zdolność 
myślenia, popęd płciowy, sen i zdrowie. W naszym ciele 
mamy 5 systemów obronnych, które nieustannie pracują, aby 
uchronić nas przed chorobami. Angiogeneza (powstawanie 
naczyń włosowatych), zdolność do regeneracji, flora bakte-
ryjna, naprawa uszkodzeń DNA i praca układu odporno-
ściowego – te mechanizmy obronne odgrywają różne role 

w naszym ciele. Wszystkie razem – jak twierdzi doktor Lee –  
pracują, by chronić nasze zdrowie. Jeśli będziemy odpo-
wiednio się odżywiać i dostarczać organizmowi odpowied-
nich produktów, możemy zahamować rozwój chorób, a nawet 
spowodować, że nie będą one miały szansy się pojawić. 

RAK W NASZYM CIELE
Wszyscy mamy jego komórki w naszym ciele. W bilionach 
komórek, które posiadamy, pojawia się jeden lub dwa błędy 
i zaczynają się formować mikroskopijne komórki rakowe. 
Są one niegroźne ponieważ chronią nas mechanizmy 
obronne, a komórki same z siebie nie są w stanie spowo-
dować choroby. Mechanizm obronny angiogenezy nie 
pozwala naczyniom krwionośnym karmić komórek raka, więc 
nie mogą one ani rosnąć, ani się rozprzestrzeniać. Nasz układ 
odpornościowy dostrzega je i eliminuje, zanim staną się 
niebezpieczne. W naszym organizmie taki właśnie proces 
zachodzi nieustannie. Dlatego tak ważne jest, aby wzmac-
niać nasz system obronny i stale o niego dbać. Dietą (a szcze-
gólnie dostarczając odpowiednich produktów) i stylem 
życia jesteśmy w stanie sprawić, że nasza odporność będzie 
coraz silniejsza i nie dopuści do rozwoju raka lub innych 
chorób. 

W swojej książce doktor Li przedstawia około 200 produktów, 
które przez swoje właściwości są w stanie równocześnie  
aktywować pięć mechanizmów obronnych (od angioge-
nezy do układu odpornościowego). Najważniejsze, które  
poleca to:
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Iza Farenholc

Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Pisze  artykuły, wywiady, recenzje, które ukazywały się 
m.in. w „Glamour”, „Zwierciadle”, „Gadze”, „Twoim Stylu”, „LaVie”.  Jej pasje to bycie z synem 
oraz słuchanie, czytanie, bieganie, gotowanie i podróżowanie – w różnej kolejności w zależności 
od sezonu i samopoczucia. Na facebooku prowadzi grupę „Polka po godzinach”, adresowaną do 
kobiet po 40-tce.
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Zielona herbata – ma w swoim składzie naturalną 
chemiczną substancję (EGCG) o właściwościach antyrako-
wych, która powoduje odcięcie dopływu krwi do komórek 
rakowych. Badania wykazały, że u kobiet, które piją 2-3 fili-
żanki dziennie, ryzyko rozwoju raka jelita grubego obni-
żyło się o 44% – wpływa na ANGIOGENEZĘ.
Ciemna czekolada – posiada mnóstwo flawonoidów, które 
aktywują komórki macierzyste i regenerują komórki w naszym 
ciele.  Przez 30 dni polecono grupie osób wypijać codziennie 
2 filiżanki kakao (zrobione z 70% gorzkiej czekolady). 
Badania krwi przeprowadzone przed i po teście wykazały, 
że dwukrotnie zwiększyła się u nich liczba komórek macie-
rzystych. Stąd wniosek, że ciemna czekolada wypływa pozy-
tywnie na ZDOLNOŚĆ DO REGENERACJI.
Kiwi – ma nieprawdopodobną zdolność do NAPRAWY 
USZKODZEŃ DNA. Jeden owoc dziennie może zredukować 
uszkodzenia łańcucha DNA nawet o 60%. 

Grzyby – zawierają naturalny, bioaktywny składnik – beta  
glukan, który ma właściwości antyrakowe, oraz wspierający 
odporność błonnik, odżywiający naszą florę jelitową. Trzony 
grzybów zawierają dwa razy więcej beta glukanu niż kape-
lusze – poprawiają PRACĘ UKŁADU ODPORNOŚCIO-
WEGO I FLORĘ JELITOWĄ.

Jak twierdzi doktor William 
Lee, nie ma żadnego cudow-
nego pożywienia, żadne modne 
ostatnio superfood nie 
uchroni nas przed choro-
bami, jeśli nie będziemy 
się ruszać (co najmniej 30 
minut dziennie!), wystar-
czająco spać i otaczać się 
przyjaciółmi. Tylko wtedy 
nasz system immunolo-
giczny będzie lepiej pracował, 
będziemy mniej podatni na  
stres, a nasze naczynia krwionośne 
będą zdrowsze. A kiedy śpimy, 
regeneruje się nasze DNA. Pomyślmy 
o tym w długie zimowe wieczory – może 
warto położyć się wcześniej? •
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Zdrowe jedzenie  
to podstawa zdrowia

Tekst:  Iwonna Widzyńska-Gołacka

Unikajmy słodyczy: dodawania kilku łyżeczek cukru  
do każdej filiżanki bądź kubeczka kawy albo herbaty. 
To codzienna porcja niezdrowej substancji. Zrezygnujmy 
z ciast, chałwy, czekolad, batoników albo ograniczajmy 
znacznie ich ilość i częstość jedzenia. Jeśli jesteśmy wiel-
kimi miłośnikami słodyczy, nie uda nam się z nich zupełnie 
zrezygnować. Zdrowe jedzenie nie ma być dożywotnią karą – 
więc ulegnijmy swojemu smakowi, róbmy to jednak tylko ze 
świadomością jedzenia czegoś ulubionego, ale wolno nam 
to robić tylko od czasu do czasu.

Rzadziej smażmy potrawy, a raczej gotujmy je lub pieczmy. 

Zawsze czytajmy etykiety na produkcie, zanim go kupimy. 
Zrezygnujmy z tych wysoko przetworzonych, zawierających 
konserwanty, sztuczne barwniki, tłuszcze trans, syrop gluko-
zo-fruktozowy i inne niezdrowe substancje. 

Słodkie gazowane napoje to bardzo zdradliwi dostarczy-
ciele cukru do organizmu. W jednym z programów dokumen-
talnych opublikowano wynik badania, z którego można się 
było dowiedzieć, że niewielka puszka jednego z najpopular-
niejszych napojów na świecie zawiera 20 kostek cukru! 

WSKAZANE
Woda jest podstawą zdrowego jedzenia. Powinniśmy 
jej pić od 1,5 do 2 litrów dziennie. Liczy się również 
ta zawarta w herbacie, kawie i zupie. Niewielkie jej ilości zawie-
rają także warzywa i owoce.

Dietetycy zalecają jedzenie warzyw. Proponują przygoto-
wywać potrawy na ich bazie. Warzywa dostarczają witamin 
i składników mineralnych, są też bogatym źródłem błonnika, 
który spełnia rolę wypełniacza i szczotki w układzie pokar-
mowym. Różne warzywa dostarczają innych witamin i skład-
ników mineralnych, dlatego ważne jest, abyśmy starali się 
żadnych nie pomijać.

Niewiele osób uważa, że nie lubi jeść. Znakomita  
większość to uwielbia. I nie byłoby w tym nic złego, 
gdyby nie żałosne konsekwencje tak zwanych błędów 

żywieniowych. Przede wszystkim nieźle jest pamiętać,  
że choć bardzo podobni, to jednak nie jesteśmy jednakowi. 
To, co jednemu nie szkodzi, drugiemu może przysporzyć 
cierpienia. 

Oczywiście, kiedy już jesteśmy chorzy i dolega nam żołądek, 
nerki, wątroba, cierpimy na nadciśnienie czy cukrzycę, powin-
niśmy zastosować odpowiednią dietę. Bo nie ma wątpliwości, 
że w bardzo wielu przypadkach za nasze choroby odpowia-
dają lata złego odżywiania. Co więc możemy zrobić, aby 
jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i nie dokładać naszej 
złej diety do innych czynników nie sprzyjających zdrowiu. 
Dla zdrowia korzystne są także: umiarkowany stały wysiłek 
fizyczny, umiejętność odreagowania stresu, utrzymywanie 
kontaktu z przyjaciółmi, regularne badania itd.

UNIKAJMY
Bardzo ważne jest zachowanie umiaru w jedzeniu. Zdrowy 
organizm poradzi sobie nawet z niezbyt zdrowymi potra-
wami (smażone, tłuste, słodycze itd.), jednak pod warun-
kiem, że zdarzać się to będzie incydentalnie, czyli rzadko. 
Jeśli będziemy jeść zbyt dużo nawet najzdrowszych dań, 
nasz przewód pokarmowy po jakimś czasie zacznie szwan-
kować. Pojawią się problemy z żołądkiem, wątrobą, nerkami.

Największym zdrajcą zdrowego jedzenia są słone i słodkie 
przekąski: chipsy, paluszki, popcorn, batoniki, cukierki, 
czekolada. Większość osób prawie wcale nie zauważa, że 
sięga po nie odruchowo i nie liczy kalorii, jakich dostarczają. 
Aby tego uniknąć, po prostu ich nie kupujmy. Gdy chcemy coś 
pochrupać – weźmy migdałki, orzeszki, nasiona dyni, słonecz-
nika albo sezamu. Ale zwróćmy też uwagę, ile tego jemy!
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Jeśli nie znamy przepisów na pyszne potrawy z warzyw,  
sięgnijmy do książek kucharskich i poszukajmy 
przepisów w Internecie. Gwarantuję, że jest 
mnóstwo przepysznych dań, których przygotowanie  
nie jest w dodatku bardzo pracochłonne. Każda  
potrawa przygotowana w domu jest na pewno zdrowsza  
niż ta ugotowana z półproduktów. To trochę więcej pracy,  
a  oszczędność nie tyko portfela, ale i zdrowia.

ZDROWE
Świetną bazą dla zdrowych dań są mrożone warzywa  
i owoce. Zwykle są głęboko mrożone, gdy następuje 
ich wysyp, i dlatego są najwartościowsze, bo są zbie-
rane w środku sezonu i zawierają mnóstwo witamin, mikro- 
i makroelementów oraz błonnika. Kupuje się je już 
umyte i pokrojone, więc pozwalają szybko przygotować 
potrawę. Można także kupić przepyszne mrożone zupy, 
do których trzeba tylko dodać wodę albo wrzucić kawałek 
mięsa i już po kilkunastu minutach mamy gotową potrawę. 
Wypróbowałam grzybową, kapuśniak, ogórkową, jarzynową, 
barszcz ukraiński, kalafiorową – pycha!

Dostępne są także dania na patelnię – mrożone fasolki, brokuły, 
kalafiory i inne. Świetne rozwiązanie dla każdej gotującej 
osoby, której zależy na szybkim przygotowaniu obiadu czy 
kolacji.

UZDRAWIAJĄCE
Wspaniałe własności mają czosnek, cebula, imbir, miód, 
goździki, kurkuma i cynamon – to one powinny się znaleźć 
w potrawie lub na talerzu osoby dbającej o zdrowie i dobre 
samopoczucie. Mają właściwości bakterio- i wirusobójcze, 
działają antyseptycznie, łagodzą stany zapalne, łagodzą 
przebieg i skracają czas trwania infekcji.

Kiszonki to łatwy do przygotowania w domu skarb kuli-
narny, z których można skomponować sałatki, surówki i zupy. 
Łatwo ukisić kapustę, buraki, ogórki. Jeśli wolimy szybsze 
rozwiązanie możemy kupić kiszonki już gotowe. Ważne jest 
tylko, aby wiedzieć, czy są to produkty zrobione zgodnie 
ze zdrowym przepisem, czy też zakwaszone octem. Zwykle 
na bazarku można kupić smaczniejsze i zdrowsze kiszonki. 
Popatrzmy, przy którym sprzedawcy stoi najwięcej osób i tam 
kupujmy warzywa i kiszonki. Inni już sprawdzili, u kogo są 
smaczne i zdrowe produkty.

Kiszonki dostarczają witamin, mikroelementów i bardzo  
dobrze wpływają na zdrowie jelit. I właśnie to ostatnie  
ich działanie jest najważniejsze. Zdrowe i czyste jelita  
mają czyste i zdrowe kosmki jelitowe, które ze zjedzo-
nego pokarmu wybierają niezbędne człowiekowi substancje 
odżywcze. Jeśli jelita są zanieczyszczone nieusuniętymi  
resztkami fermentujących i gnijących pokarmów, nie mogą 
spełniać swoich zadań. Wtedy nawet najzdrowsze, pełne 
wartościowych substancji, witamin i składników mineral-
nych pokarmy przelatują przez jelita i są wydalane. Obło-
żone zanieczyszczeniami kosmki nie mogą się do nich dostać 
i organizm pozbywa się najwartościowszych substancji. 
Dlatego kiszonki są absolutnie niezbędne w diecie, aby 
dobre bogate jedzenie mogło zostać wykorzystane.

Iwonna Widzyńska-Gołacka

Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, jak i komplementarnym, poprawianiu 
urody, smacznej i oryginalnej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze znanymi osobami, przygo-
towując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje, talent, poczucie humoru. Ale przede wszystkim 
lubi spędzać czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!

BIO

Jeśli nieoczekiwanie dopadnie cię głód między 
zaplanowanymi posiłkami, sięgnij po pomoc: noś 
w torebce zmielone ziarna siemienia lnianego. Wsyp 
łyżeczkę do szklanki gorącej wody i gdy wysty-
gnie, wypij razem z siemieniem. Uciszysz głód.

O zdrowym jedzeniu można byłoby napisać 
książkę, a nie  tylko artykuł. Dlatego temat nie 
został wyczerpany i tylko z braku miejsca nie 
wspomniałam o wielu cennych produktach.

Do kiszenia nadają się również: czosnek, cebula, kalafior, 
marchew czy papryka, a także owoce, na przykład jabłka, 
śliwki, gruszki, a nawet cytryny.

Kiszone warzywa i owoce to nie tylko źródło witamin, ale też 
bakterii kwasu mlekowego, który stymuluje oczyszczanie 
organizmu z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii, 
wzmacnia system odpornościowy i chroni przed drobno-
ustrojami chorobotwórczymi. Kwas mlekowy ma korzystny 
wpływ na florę jelitową, stymuluje trawienie i wchłanianie 
pokarmów, dzięki czemu lepiej odżywia komórki. Tym właści-
wościom kiszonki zawdzięczają również nazwę natural-
nego probiotyku, przydatnego zimą i wiosną.

Oprócz warzyw i owoców podawajmy na stół: pieczywo  
pełnoziarniste, różne rodzaje kasz, ryż naturalny, brązowy, 
czarny i dziki, płatki owsiane bez cukru i otręby.

Nasiona słonecznika, dyni, sezamu, migdały i orzechy są świet-
nymi przekąskami i dostarczają ciału wspaniałych łatwo przy-
swajalnych witamin, zwłaszcza witaminy E, także biotyny. Są 
doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
które regulują metabolizm i zapobiegają gromadzeniu się 
zbędnej tkanki tłuszczowej. 

Już kilka orzechów wystarczy, by zaspokoić dzienne zapotrze-
bowanie organizmu na te kwasy. Wyjątkowo cenny jest kwas 
alfa-linolenowy zawarty w orzechach włoskich oraz ubichinon, 
którego bogatym źródłem są migdały. Obydwa związki  
walczą ze złym cholesterolem.

Skarbem w kuchni jest także ocet jabłkowy. Wspaniale 
działa zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. 

Od jakiegoś czasu mamy przez cały rok dostęp do  
kiełków rozmaitych roślin, które naprawdę są skarb-
nicą zdrowia. Wszystkie są cudowne, dostarczają witamin, 
aminokwasów, chlorofilu, minerałów; stanowią bogate 
źródło potasu i magnezu. 

Czarny pieprz dodaje smaku potrawom, ale dodatkowo, 
dzięki swojej budowie chemicznej, ułatwia organizmowi przy-
swajanie zawartych w pokarmie witamin. •
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Świąteczny 
stół

Świąteczny stół powinien obfitować nie tylko w trady-
cyjne potrawy, ale również w odpowiednio dobrane 
naczynia i dodatki. Wigilijny stół wygląda najpiękniej, 

gdy wszystko, co na nim się znajduje, współgra ze sobą. 

Zgodnie z tradycją wigilijny stół nakrywamy białym obrusem. 
Biel symbolizuje czystość intencji i dobrą wolę zasiada-
jących przy stole gości. Pod obrusem powinna znaleźć się 
garstka sianka, która nawiązuje do żłóbka, w którym urodził się 
Jezus. Tradycyjny biały obrus daje wiele aranżacyjnych możli-
wości, ponieważ dopasuje się do wybranej przez nas zastawy 
i dekoracji – zarówno tej w odcieniach bieli, jak i innych 
kolorów. Na białym obrusie kładziemy bieżnik lub czerwoną 
serwetę, by nadać mu świątecznego charakteru. (W pierwszy 
i drugi dzień świąt sprawdzą się kolorowe wzorzyste obrusy).

Na stół stawiamy świeczki – symbol jasnego światła, symboli-
zującego dobro i miłość.

Zastawa stołowa to jeden z najważniejszych elementów wigi-
lijnej kolacji. Dania podane na ładnie prezentujących się  
talerzach i w półmiskach wyglądają jeszcze bardziej apetycz- 
nie. Wspaniale będzie prezentował się klasyczny biały serwis 
obiadowy z delikatnymi zdobieniami, który wykorzystamy  
nie tylko w czasie Świąt, ale także przy innych uroczystościach.

Kładąc sztućce, nie zapominajmy o wcześniejszym ich wypo-
lerowaniu oraz o odpowiednim ułożeniu. Widelce ukła-
damy po lewej stronie talerza, a noże i łyżki po prawej 
w takiej kolejności, w jakiej będą używane, zaczynając od 
zewnętrznej strony. Nad talerzem powinna znaleźć się 
łyżeczka do deseru (trzonek na prawo), powyżej małego  
widelczyka (trzonek na lewo).

Pamiętajmy o dodatkowym nakryciu dla niespodziewa-
nego gościa.

Wspaniale jest przygotować piękne, świąteczne etykietki  
i postawić je przy talerzach. Na etykietkach podajemy 
imiona w wersji zdrobniałej, nie piszemy imienia i nazwiska, 
tylko np. Babcia Tereska, Dziadek, Wujo Lesio, Tata Grzesio. 

Pamiętajmy, że Wigilia to spotkanie rodzinne i nie ma potrzeby 
nadawania mu służbowego tonu.

Ważnym dodatkiem są serwetki z motywem świątecznym, 
które jeszcze bardziej podkreślają magiczny klimat. Papie-
rowe bądź materiałowe – ozdobione motywem gwiazdek, 
bombek, aniołków, Świętego Mikołaja. Serwetki kładziemy 
na talerzyku lub składamy w trójkącik i umieszczamy 
po lewej stronie talerza. Pozostałe wkładamy do eleganc-
kiego serwetnika. 

Ciepły barszcz z uszkami czy aromatyczną zupę grzybową 
serwujemy w wazie do zupy, która utrzyma jej ciepło i wyjąt-
kowy aromat. 

Stół wigilijny obfituje również w słodkie przysmaki. Przy 
półmiskach pełnych pierogów, ryb, sałatek i innych wytraw-
nych dań ustawiamy też paterę na ciasta. Może być 
to naczynie z nóżką lub bez niej, a także z pokrywą lub bez. 
Patera świetnie wyeksponuje pokrojone kawałki makowca, 
sernika bądź piernika, a pokrywa zabezpieczy je przed wysy-
chaniem. (Sprawdzi się również do serwowania ciast do kawy 
i herbaty również w pierwszy i drugi dzień świąt).

Na wigilijnym stole nie może zabraknąć dzbanka z wodą, 
kompotem, sokiem, a nawet z herbatą. Można ustawić 
prosty dzbanek do napojów wykonany ze szkła lub zdecy-
dować się na taki wykonany z kamionki lub porcelany. 
Dzbanki możemy napełnić aromatycznym grzanym winem, 
a mniejsze imbryczki rozgrzewającą herbatą. Jeśli wybrany 
przez nas serwis obiadowy utrzymany jest w jednolitym stylu, 
możemy pozwolić sobie na oryginalne dodatki, takie jak 
ozdobny dzbanek z choinką czy skrzatem. Śmiało możemy 
zdecydować się na kilka ciekawych dodatków, które wpro-
wadzą świąteczny klimat. Pamiętajmy, aby woda i soki nie 
stały w plastikowych czy kartonowych opakowaniach – należy 
obowiązkowo przelać je do dzbanków lub karafek.

Kolacja wigilijna to posiłek świąteczny, więc nawet jeśli  
zostajemy w domu w gronie najbliższych, nie zapomnijmy 

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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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 presti-
żowych nagród, autorka i współautorka wielu książek. Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła 
w Polsce program opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wyłonioną stomią. 
„Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

BIO

o odświętnych strojach. Dodadzą niezwykłości, wyjątko-
wości temu posiłkowi.

Kiedy już wszyscy goście zasiądą przy stole, rolą gospo-
dyni jest nakładanie posiłków, a gospodarza dbanie o napoje. 
Jeśli to nie państwo jesteście gospodarzami, tylko idziecie 
na Wigilię w roli gościa, warto pamiętać o kilku żelaznych 
zasadach:

 > Przede wszystkim po otrzymaniu zaproszenia wypada  
zapytać gospodarzy, jakie danie możecie przygotować i przy-
nieść ze sobą.

 > Podczas kolacji powinniśmy spróbować wszystkich 12 dań 
wigilijnych albo przynajmniej większości. Nie wypada odma-
wiać gospodyni, gdy częstuje nas daną potrawą. Chyba że 
wiąże się to z nietolerancją pokarmowa lub alergią.

 > Nie zostawiajmy niedojedzonych potraw. Zdecydowanie 
lepiej zostaniemy odebrani przez gospodarzy, jeśli kilka razy 
sięgniemy po dokładkę, niż jeśli zostawimy część potrawy 
na talerzu.

 > Pamiętajmy o odpowiednim odkładaniu sztućców po  
zjedzonym posiłku. Poprawne ułożenie sztućców na stole 
daje znak gospodyni, czy ma nas jeszcze częstować, czy już 
się najedliśmy.

 > Pamiętajmy – nie rozmawiamy przy wigilijnym stole o poli-
tyce, religii, a także o innych drażliwych tematach. To ma  
być mile spędzony czas! •

MANIERY

SILIKONOWA TAŚMA
ZenSetiv

Silikonowa Taśma jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym 
dodatkowe zabezpieczenie krawędzi różnego rodzaju opatrunków jak 

również płytki stomijnej. Sprawdzi się doskonale jako mocowanie cewników 
wszędzie tam, gdzie potrzebne jest delikatne, ale mocne i stabilne 

przyleganie do skóry.

•
Silikonowa Taśma ZenSetiv zapewnia przyjazne i bezbolesne mocowanie
do skóry. Ponieważ Silikonowa Taśma ZenSetiv jest bardzo przyjazna

dla skóry śmiało można polecić ją osobom ze skórą wrażliwą. Taśmę usuwa 
się bezboleśnie. Po odklejeniu produkt zachowuje swoją przyczepność,

dzięki czemu można go nakładać na skórę kilkakrotnie.

•
Silikonowa Taśma ZenSetiv jest odpowiednia w przypadku delikatnej

lub uszkodzonej skóry. Idealnie sprawdzi się po radioterapii,
chemioterapii lub dializie. Może być stosowana także u dzieci. 

 www.zensiv.pl
infolinia 800 121 122
email: info@zensiv.pl

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW

ODZWIERZĘCYCH.

reklama_148,5x210_ silikonowa_tasma_v3.indd   1 04.11.2020   07:24

Gorąco polecam - 
to będzie wspaniały prezent 
świąteczny bądź walentynkowy!

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ

Bianca-Beata Kotoro
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Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

Jak uszyć

• Filc 1 mm
• Mulina
• Igła
• Nożyczki
• Wypełnienie do zabawek
• Tasiemka
•  Karabinek, bądź 

kółko breloka – opcjo-
nalnie, może nam wystar-
czyć tasiemka lub sznurek

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, a co 
innego można podarować ukochanej osobie, jak 
nie coś, w co włożymy całe serce. Dziś zaproponu-
ję wam breloki serduszka. Tak naprawdę możecie 
je zrobić w każdym kolorze, możecie na nie naszyć 
guziczki, kwiatuszki czy też wyhaftować na nim 
imię ukochanej bądź ukochanego. To do roboty. 

breloczek

4

2

3

1

1. Z filcu 2 razy wycinamy 
serduszko, będzie to przód i tył 
naszego breloka (zdjęcie 2).  
Na jednym z nich możemy zaznaczyć, 
gdzie mają być wyhaftowane przez was 
listki. Pamiętajcie, że dobrze jest zrobić 
to pisakiem do tkanin, gdyż wtedy pod 
wpływem temperatury tusz zniknie. 

2. Haftujemy listki, jest 
na to bardzo prosty sposób, igłę 
wbijamy obok miejsca, w którym 
przebiliśmy tkaninę, tworzy nam się 
pętelka (zdjęcie 3), którą na górze 
przyszywamy (zdjęcie 4). Robimy 
tak na wszystkich miejscach, które 
sobie zaznaczyliśmy (zdjęcie 5)

•  To, czym chcemy udeko-
rować nasz brelok, mogą to być 
guziczki, filc, koraliki, cekiny

•  Pisak, którym możemy rozry-
sować wzór na serduszku

•  Wykrój serduszka, 
moje ma 45 mm

POTRZEBNE MATERIAŁY (ZDJĘCIE 1)
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3. Teraz staramy się zrobić róże. 
Z filcu wycinamy prostokąt o wymia-
rach 1x10 cm. Zwijamy go, na koniec 
obracamy filcem, aby róża wyglą-
dała jak najładniej (zdjęcie 6). Całą różę 
zszywamy, a na koniec przyszywamy 
do naszego serduszka (zdjęcie 7).

4. Składamy oba nasze serca. 
Na górze serduszka przypinamy 
tasiemkę z nałożonym karabin-
kiem, tak by końce tasiemki scho-
wane były w środku. (zdjęcie 8)

5. Ściegiem dzierganym zszy-
wamy serduszko. Przebijamy 
igłę od dołu do góry i przekła-
damy ją przez pętelkę. (zdjęcie 9). 
Pamiętajcie, aby zostawić otwór 
na wypchanie serduszka. (zdjęcie 10)

6. Wypychamy serduszko (zdjęcie 
11), a następnie zaszywany resztę. 
I nasz brelok jest już gotowy. (zdjęcie 12)

Pamiętajcie, że każdy brelok może 
być inny – jeśli nie potrafisz zrobić 

róży, możesz w to miejsce przyszyć  
guzik, możesz wyciąć z filcu kółko, 
na które przyszyjesz koraliki.  
Nie poddawaj się, nawet 
jeśli za pierwszym razem 
serduszko nie będzie idealne. 
Pamiętaj, że najważniejsze jest to, 
że wkładasz w nie całe serce.

Diana Wiszniewska

Magister społecznej psychologii klinicznej, wieloletni konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Za-
ufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Ukończyła podyplomowe studia z pracy z dzieckiem wykorzy-
stywanym 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.
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Magiczny 

czas
W tym roku postanowiłam przygotować ozdoby świąteczne  
pasujące klimatem i kolorytem do mojego nastroju. Te 
święta będą inne – będą przebiegały w cieniu pandemii. 
Będzie to kameralne spotkanie bardziej nasycone zadumą 
i nostalgią. Zrezygnuję z migotliwych, denerwujących świa-
tełek, pstrych kolorów. Stworzyłam ozdoby, które będą 
skromniejsze i spokojniejsze, nie zdominują otoczenia, 
podkreślą jego spokój, prostotę, naturalność i styl. 

Oto kilka pomysłów sprawdzonych przeze mnie.

 

Koronkowa choinka. 
Materiały: koronka biała lub kremowa, styropianowy stożek, 
folia spożywcza, mąka ziemniaczana, woda, nożyczki, mała  
gwiazdka. 

Wykonanie: styropianowy stożek okręciłam folią spożywczą, 
koronkę docięłam, tak aby pokryła cały styropian, ugotowałam 
krochmal (2 łyżki mąki ziemniaczanej na ½ litra wody), po  
przestudzeniu zanurzyłam materiał i dokładnie owinęłam  
nim stożek i zostawiłam do wyschnięcia. Drugiego  
dnia delikatnie zsunęłam sztywną koronkę, wyrównałam 
nierówności nożyczkami, ubrudzoną folię zdjęłam ze 
stożka (wykorzystam go do kolejnej ozdoby), koronka jest 
efektowna sama w sobie i nie potrzebuje wielu dodatków, tak 
więc przymocowałam skromną gwiazdkę i … gotowe!

K rzątam się po domu, jestem w nieustannym ruchu – 
to jest przyjemne. W całym domu unosi się mozaika  
zapachów: czekolada, wanilia, goździki, cynamon, 

migdały. Szukam w sklepie internetowym prezentów dla  
bliskich, a wkrótce bliscy będą buszować w szafach, szukając 
prezentów schowanych przed nimi. Jeszcze sporo pracy  
przed nami, ale te przygotowania są przyjemne. Jest  
napięcie – ale to twórcze. Nie ma gonitwy i świado-
mości braku czasu. Nie ma narzuconych obowiązków i niere-
alnych oczekiwań. Nowe zasady świętowania sprawią, że  
BOŻE NARODZENIE TO BĘDZIE CZAS ODPOCZYNKU  
I BLISKOŚCI. 
Spisałam je w kilku punktach.

1. Święta spędzamy w towarzystwie osób, które dobrze nam 
życzą!

2. Nie rozpaczamy, że z niektórymi osobami święta spędzimy 
w świecie wirtualnym!

3. Skupiamy się na budowaniu nastroju, a nie na rzeczach 
materialnych!

4. Malkontenci i marudy nie zepsują nam atmosfery!

5. Nie ma miejsca na kłótnie polityczne!

6. Rozmawiamy na tematy interesujące dla wszystkich!

7. Unikamy przesady. Nie ma nadmiaru jedzenia!

8. Przygotowujemy potrawy, które nam smakują, które 
lubimy, a nie te, które „trzeba zjeść – bo jest WIGILIA”!

9. Wybieramy godzinę spotkania, tak aby odpowia-
dała wszystkim biesiadnikom, każdy może dołączyć o odpo-
wiedniej dla niego porze!

10. Dzielimy się obowiązkami!

11. Nikogo nie zmuszamy do nielubianych lub nieaprobowa-
nych rytuałów!

12. Pamiętajmy o prywatności, nie narzucajmy się innym!

13. Ustalamy budżet, planujemy wydatki!

14. Unikamy zakupów impulsowych!

15. Pamiętajmy – możemy poprosić o pomoc!

Tekst i zdjęcia: Renata Greń
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Sznurkowa choinka.
Materiały: styropianowy stożek, dwustronna taśma klejąca, 
sznurek jutowy, szpilki, nożyczki, wstążeczki, koroneczki  
i drobne ozdóbki itp.

Wykonanie: do styropianowego stożka delikatnie przykleiłam 
kawałki taśmy dwustronnej. Następnie, zaczynając od góry, 
okręcałam go sznurkiem, delikatnie dociskając. Procedurę 
powtarzałam do momentu, aż cały stożek został pokryty 
sznurkiem. Tak powstałą sznurkową choinkę ozdobiłam 
bawełnianą, koronkową taśmą, małymi banieczkami i świą-
tecznymi dodatkami, które przypięłam szpilkami (uznałam, że 
są lepsze od kleju na gorąco, dzięki nim można eksperymen-
tować z ozdóbkami – przypinać i odpinać bez obawy znisz-
czenia) i … gotowe!

Jutowa bombka.
Materiały: styropianowe kule różnej wielkości, kawałek juty, 
sznurek, bawełniane wstążeczki, koraliki, banieczki, krochmal, 
nożyczki.

Wykonanie: kawałki juty wielkością dopasowałam do  
styropianowych kul, następnie namoczyłam jutę w kroch-
malu i owinęłam nią szczelnie kule. Materiał związałam sznur-
kiem, fantazyjnie uformowałam i przycięłam czubek, usuwając 
nadmiar juty. Pozostawiłam do wyschnięcia, dołożyłam wstą-
żeczki, drobne ozdoby świąteczne i…gotowe!

Bez wątpienia tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą 
inne niż do tej pory. Zorganizujmy sobie czas tak, aby nie mieć 
poczucia jego straty. Wykorzystajmy go na relaks, słuchanie 
muzyki, czytanie książek, rozmowy, zabawy z domownikami, 
wspólne śpiewanie, a może układanie wierszy o świętach. 

Bo to wszystko to są drobne radości życia. 

SILIKONOWY OPATRUNEK 
ZenSetiv z nacięciem 

Silikonowy Opatrunek ZenSetiv z nacięciem to niesterylny
opatrunek samoprzylepny, który można stosować przy drobnych 

zabiegach chirurgicznych, w których wymagane jest stałe
lub czasowe zabezpieczenie rany. 

•
Może być używany jako podtrzymanie wprowadzanych do ciała wyrobów 

medycznych, takich jak na przykład cewniki, wymazówki lub rurki dojelitowe. 
Nacięcie umożliwia delikatne okrążenie rurki i zakrywa obszar otaczający 

wejście do ciała. Chroni skórę przed agresywnymi wydzielinami.

•
Środkowa część opatrunku zawiera piankę absorbującą wydzieliny.

Pianka, z której wykonany został środek opatrunku, pokryta jest silikonem, 
dzięki któremu zwiększa się przyczepność do skóry.

Nie podrażnia skóry, jest łatwy w aplikacji a jego usunięcie
jest proste i bezbolesne. NASZE PRODUKTY

NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

 www.zensiv.pl
infolinia 800 121 122
email: info@zensiv.pl

reklama_210x148,5_ silikonowa_naklejka_v2.indd   1 02.11.2020   18:13

Renata Greń

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

Moda na zdrowy styl życia powoduje, że regularnie 
do fitness klubów uczęszczają tysiące ludzi. Współ-
czesny przemysł fitness daje tak dużo możliwości, 

że każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Prze-
mysł fitness, to również akcesoria, które możesz wykorzy-
stać w domu i z powodzeniem mogą zastąpić ci klub fitness, 
zwłaszcza jeśli jesteś niedawno po operacji wyłonienia stomii 
i nie czujesz się na siłach, aby spotkać się oko w oko z wytreno-
wanymi osobami, prężącymi swoje wytrenowane ciało. Ty też 
możesz takie mieć, ćwicząc regularnie w domu.

Musisz jednak trochę zainwestować. Zaopatrz się w sprzęt: 
mini band, czyli krótkie gumy o zamkniętym obwodzie, 
oraz długie taśmy rozciągające, którymi zastąpisz ciężarki, 
przyda się również piłka, którą możesz wykorzystać do relak-
sacji. Te akcesoria pomogą ci w ćwiczeniach – a one w dużym 
stopniu zastąpią maszyny na siłowni.

Odpowiedz sobie na pytanie, jaki cel chcesz osiągnąć, i krok 
po kroku go realizuj. Z czasem, jeśli poczujesz potrzebę, że 
chcesz zdobyć więcej wiedzy na temat treningu, możesz  
zacząć ćwiczyć pod okiem wykwalifikowanego instruk-
tora lub pójść na zorganizowane zajęcia grupowe w klubie 
fitness. Po kilkutygodniowym treningu w domu nabie-
rzesz pewności siebie i nie będziesz odstawać od innych. 

Osiągnięcie dobrej kondycji, wymarzonej sylwetki, siły czy 
gibkości jest procesem złożonym. Rodzaj treningu zależy od 
wyznaczonego celu. Bardzo dużo ćwiczeń można wykonywać 
przy wyłonionej stomii, a nawet są one koniczne dla podtrzy-
mania prawidłowej postawy. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, 
po okresie rekonwalescencji, skonsultuj się z lekarzem. 

Dobrym sposobem jest korzystanie z gotowych programów  
treningowych zamieszczanych na stronach internetowych  
czy z gotowych aplikacji. Wcale nie musisz trenować 
sama. Obecnie jest wiele komunikatorów, które pozwalają 

na bezpośredni kontakt na odległość. Upewnij się jednak, 
czy ćwiczenia z aplikacji są dla ciebie wskazane w związku ze 
stomią.

Możliwości do ćwiczenia w domu jest wiele. Krzesło, stół, 
kanapa, drzwi i inne elementy wyposażenia domu – wszystko, 
co tylko podsunie ci wyobraźnia. 

Wpasuj swoje treningi w harmonogram tygodniowych 
zajęć. Jeśli jest to możliwe, wyznacz stałą godzinę, i w miarę 
upływu czasu zwiększaj liczbę treningów do 4 tygodniowo. 
Systematyczność jest najlepszą drogą do osiągnięcia wyzna-
czonego celu. Spróbuj namówić koleżankę i dziel się z nią 
swoimi spostrzeżeniami, uwagami, sukcesami i niepowodze-
niami, motywujcie się wzajemnie, tak jest łatwiej. 

Zmieniaj ćwiczenia, gdyż organizm przyzwyczaja się do  
nich i po pewnym czasie stają się one mniej skuteczne. 
Jeżeli chcesz bardziej rozbudować mięśnie, stosuj większy 
opór i mniejszą liczbę powtórzeń od 8 do 12; jeżeli natomiast  
chcesz, żeby miały lepszy tonus – zmniejsz opór 
i zwiększ liczbę powtórzeń do 20. Wykonaj 3-4 serie z odpo-
czynkiem około 45-60 sek. pomiędzy nimi. Możesz też wyko-
nywać serie na czas. Zacznij od 20 sek. z 10 sek. odpo-
czynkiem przed kolejną serią. Sukcesywnie zwiększaj czas 
ćwiczeń do 1 minuty. Jest to charakter ćwiczeń wytrzyma-
łościowo-siłowych, które są bardzo skuteczne w odchu-
dzaniu i spalaniu podskórnej tkanki tłuszczowej. 

Najtrudniejszy jest pierwszy krok, daj sobie czas, pierwsze 
efekty zobaczysz już po kilku treningach. Z czasem 
ćwiczenia staną się twoim nawykiem i będziesz czerpać z nich 
ogromną przyjemność. Spróbuj, a przekonasz się, jak wiele 
możesz zrobić dla siebie, ćwicząc w domu.

W opisie ćwiczeń dostaniesz wskazówki.

Ćwicz  
w domu!

Tekst: Hanna Fidusiewicz

Zdjęcia: Witold Jarosław Szulecki
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Ćwiczenie 3
POŁÓŻ SIĘ NA PIŁCE, napnij brzuch, unieś wyprostowaną nogę do góry. Nie wyginaj 
kręgosłupa. Wzmacnia tylną część uda i pośladki. Dla utrudnienia możesz unosić jednocze-
śnie z nogą, przeciwną rękę w przód, dodatkowo wzmocnisz plecy i ćwiczysz równowagę.

UNOSZENIE BIODER W POZYCJI LEŻĄCEJ – oprzyj górną część pleców na  
podwyższeniu, stopy na szerokość bioder. Unieś biodra, napinając mocno pośladki, 
mini band na udach stabilizuje kolana. Łatwiejsza wersja, na podłodze. Ćwiczenie dodat-
kowo wpływa na mobilność stawów biodrowych.

STAŃ NA LEKKO UGIĘTEJ NODZE, drugą unieś w jednej linii w bok bez rotacji  
w stawie biodrowym. Wzmacnia zewnętrzną część uda, powięź oraz średni mięsień 
pośladkowy.

POŁÓŻ SIĘ NA BOKU NA PRZEDRAMIENIU – górną nogę  
ugnij w kolanie i postaw z tyłu, dolną wyprostowaną nogę unoś 
do góry. Dla utrudnienia umieść mini band na łydce dolnej 
nogi i przyciśnij do podłogi stopą górnej. Wzmacnia wewnętrzną 
część uda, lekko wzmacnia skośne mięśnie brzucha.

USIĄDŹ W SIADZIE PŁASKIM na podłodze, plecy proste. Umieść taśmę pod stopami, 
skrzyżuj, ugnij ręce w łokciach, trzymaj ramiona blisko tułowia. Wzmacnia środkową 
i dolną część placów.

Ćwiczenie

Ćwiczenie

1

2

POMPKI PRZODEM – Oprzyj ręce na brzegu stołu, krzesła, kanapy …im niższy podpór, 
tym ćwiczenie jest trudniejsze, możesz również wykonywać je przy ścianie, im niższy 
podpór, tym trudniej. Szeroko rozstawione ręce wzmacniają bardziej plecy i klatkę pier-
siową. Ustawione wąsko – górną część rąk oraz ramiona.

POMPKI TYŁEM – Stań tyłem, oprzyj ręce na siedzisku krzesła, ugnij ręce w łokciach, 
trzymając blisko tułowia. Nie podnoś barków. Im niższy podpór, tym łatwiej – wzmacniają 
tylną część ramion oraz górną część pleców.

SPORT
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NAH HAIR Goals
Utrata włosów jest problemem, z którym boryka się coraz więcej 
kobiet. Bez względu na przyczynę, proces wypadania włosów jest 
bardzo trudny dla każdej kobiety. Pod względem emocjonalnym  
towarzyszy mu strach i niepewność, a często w wyniku tego 
procesu zostaje zachwiane poczucie kobiecości. 

Oferujemy peruki z włosów naturalnych i syntetycznych, wyko-
nane ze specjalistycznego włókna, które doskonale imituje włos.  
Posiadamy szeroki wybór fasonów, fryzur w różnej długości oraz 
szeroką paletę kolorów, co pozwoli każdej z Pań znaleźć coś odpo-
wiedniego dla siebie. W odpowiednio dobranej peruce, będziesz 
wyglądać naturalnie i stylowo, co pomoże Ci na nowo poczuć się 
piękną, pewną siebie kobietą. 

fb/NAHSp        ig/@nahperuki

www.nah.com.pl    tel. 32 270 70 12 

Jako producent peruk, od wielu lat staramy 
się odczarować temat peruk w chorobie. 

Hanna Fidusiewicz

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

BIO

Ćwiczenie

Ćwiczenie

9

10

POŁÓŻ SIĘ NA PLECACH, oprzyj podudzia na podwyższeniu. Unieś tułów górę, aż poczu-
jesz napięte mięśnie brzucha na całej ich długości. Ta pozycja jest komfortowa w przypadku wyło-
nionej stomii, ponieważ dolna część mięśni brzucha jest już lekko napięta, co ułatwia począt-
kowy ruch ćwiczenia, wzmacnia prosty mięsień brzucha.

POŁÓŻ SIĘ TYŁEM NA PIŁCE, tak aby odcinek lędźwiowy był na środku piłki, złap równo-
wagę, rozluźnij wszystkie mięśnie, wyciągnij ciało i pozostań w tej pozycji kilka minut, aż poczu-
jesz odprężenie, zsuń się na podłogę i powoli stań na nogi. 

Ćwiczenie 8
USIĄDŹ W SIADZIE PŁASKIM NA PODŁODZE, plecy proste. Umieść taśmę pod 
stopami, skrzyżuj, ugnij ręce w łokciach, skieruj na zewnątrz. Wzmacnia środkową część 
pleców oraz mięsień naramienny.
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NAH HAIR Goals
Utrata włosów jest problemem, z którym boryka się coraz więcej 
kobiet. Bez względu na przyczynę, proces wypadania włosów jest 
bardzo trudny dla każdej kobiety. Pod względem emocjonalnym  
towarzyszy mu strach i niepewność, a często w wyniku tego 
procesu zostaje zachwiane poczucie kobiecości. 

Oferujemy peruki z włosów naturalnych i syntetycznych, wyko-
nane ze specjalistycznego włókna, które doskonale imituje włos.  
Posiadamy szeroki wybór fasonów, fryzur w różnej długości oraz 
szeroką paletę kolorów, co pozwoli każdej z Pań znaleźć coś odpo-
wiedniego dla siebie. W odpowiednio dobranej peruce, będziesz 
wyglądać naturalnie i stylowo, co pomoże Ci na nowo poczuć się 
piękną, pewną siebie kobietą. 

fb/NAHSp        ig/@nahperuki

www.nah.com.pl    tel. 32 270 70 12 

Jako producent peruk, od wielu lat staramy 
się odczarować temat peruk w chorobie. 

Menopauza – wstrzymanie menstruacji, czyli naturalny  
proces, który prowadzi do stopniowej zmiany w funk-

cjonowaniu jajników, wyznaczając etap życia kobiety trwa-
jący od sześciu do trzynastu lat, zwany klimakterium. Jest 
to w życiu kobiety wyjątkowy czas, który niesie ze sobą poten-
cjał i pozwala zrozumieć oraz dotrzeć do kobiecej mocy – pod 
jednym wszakże warunkiem – to sama kobieta musi pokonać 
powszechne negatywne nastawienie społeczne i kulturowe, 
które od wieków otacza menopauzę.

Gdy kobieta zrozumie, że prawdziwe znaczenie menopauzy  
zostało zmienione i zdeprecjonowane, podobnie jak 
wiele innych procesów zachodzących w jej ciele, spędzi  
resztę życia bogatsza o cel, zrozumienie siebie i przyjem-
ność. Poradzi też sobie z pewnymi objawami, które nie 
należą do najprzyjemniejszych, ale wynikają z natural-
nego przebiegu cyklu biologicznego. Dobre nastawienie 
i rzetelna wiedza to fundament drogi w trakcie menopauzy.

W okresie menopauzy mogą pojawić się uderzenia  
gorąca, które są nieprzyjemne i uciążliwe. Są one efektem  
spadku produkcji estrogenów, co powoduje zaburzenia  
termoregulacyjne i naczyniowe. Są one odczuwane jako  
nagły przypływ uczucia rozgrzania o największej intensyw-
ności w górnej części ciała. Kiedy gorąco przemija, kobieta  
może doświadczyć tachykardii, czyli szybszego bicia serca, 
a nawet mieć drgawki o różnej częstotliwości i intensywności. 
Pamiętajmy, że każda z nas jest inna i przechodzi menopauzę 
inaczej. 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ 
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDERZEŃ GORĄCA: 
• ograniczyć spożycie kawy, herbaty, alkoholu;

• rzucić palenie;

•  dbać o nieprzegrzewanie sypialni i dobre wywietrzenie jej 
przed snem;

•  jeśli czujemy napływające uczucie rozgrzania, należy 
spryskać twarz chłodną wodą termalną lub użyć 
zimnego żelu (oba produkty dostępne w aptekach);

•  nosić luźne, lekkie ubrania bawełniane lub jedwabne 
(ma to swoją seksowną stronę, dlatego warto się 
na to skusić!);

• brać chłodne prysznice lub kąpiele.

Natomiast pocenie się w nocy może czasami powodować 
przewlekłą bezsenność, która ma wpływ na stan naszej skóry. 
Konsekwencją braku snu lub jego niedoboru są zaburzenia  
funkcjonowanie bariery ochronnej skóry, przez co nie będzie 
ona nawilżona na odpowiednim poziomie, a to z kolei prze-
łoży się na jej zdolność regeneracji.

O to, jak dbać o skórę w okresie menopauzy, zapy-
tałam lekarza dermatologii doktor Agnieszkę Surę: 
„W ciągu dnia skóra chroni nasz organizm przed czyn-
nikami zewnętrznymi: zanieczyszczeniami środowiska  
oraz promieniowaniem UV.  Noc to dla skóry czas 
regeneracji i odnowy. Dlatego tak ważna jest pielę-
gnacja nocna – ta dobrze dobrana wspomoże przebieg 
naturalnych procesów regeneracji i zapobiegnie oznakom 
starzenia. Warto pamiętać, że kremy na noc zazwy-
czaj mają więcej składników aktywnych i to w większym 
stężeniu niż preparaty na dzień. A ponieważ to właśnie w nocy 
skóra ma odpocząć i się zregenerować, dużą wagę powin-
nyśmy przyłożyć do zadbania o skórę przed pójściem spać".

A co rekomendowałabym na skórę?  Oczywiście, że NEOVA-
DIOL KOMPLEKS UZUPEŁNIAJĄCY NA NOC. Niesa-
mowity krem, który przywraca gęstość skóry i wspo-
maga procesy nocnej regeneracji. Modeluje kontur twarzy, 
a skóra wygląda na wypoczętą. Ma też efekt chłodzący. Jest 
po prostu wspaniały! 

A na dzień, po przebudzeniu? Koniecznie NEOVADIOL 
KOMPLEKS UZUPEŁNIAJĄCY NA DZIEŃ, który zawiera prok-
sylan, czyli cząsteczki pobudzające produkcję kolagenu, 
co zwiększa jędrność skóry. To  wyjątkowo skuteczny krem 
przywracający młody wygląd, co powoduje uśmiech na twarzy, 
a wtedy dzień zaczyna się wspaniale”. 

Nie zapominajmy, że w kulturach 
celtyckich młodą dziewicę postrze-
gano jako kwiat, matkę jako owoc, 
a starszą kobietę jako nasiono. 
A nasiono niesie wiedzę i poten-
cjał wszystkich zawartych w nim 
składników. Zadaniem kobiet już 
po okresie menopauzy jest zasie-
wanie w społeczności tej kwinte-
sencji prawdy i mądrości. 

Tekst:  Bianca-Beata Kotoro

Menopauza – 
zmiana na lepsze
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Tekst i zdjęcia: Marcin Konarski

Na początek wyjaśnienie: moda rodem z Dyna-
stii i Miami Vice nie musi zawsze oznaczać przesady 
kojarzonej z glamour. W nowej odsłonie to raczej 

wyraz luźnej elegancji, która pozwala czuć się komfortowo. 
Ubrania stają się mniej dopasowane, a w męskich kolek-
cjach coraz częściej pojawiają się oversizowe kroje i fasony.

1. Obszerne płaszcze
W zimie z pewnością polubimy płaszcze z reglanowymi ręka-
wami, które sprawdzą się tak na eleganckie wyjścia, jak 
i na co dzień. To atrakcyjna alternatywa dla klasycznej 
dyplomatki, która z natury jest raczej dopasowana, 
a przez to mniej wygodna. Zwolennicy bardziej sporto-
wych rozwiązań wybiorą z pewnością luźną kurtkę puchową 
lub w typie parki z kapturem i futerkowym wykończeniem.

Lata osiemdziesiąte wracają w wielkim stylu i nowej odsłonie. 
Dla wielu z nas to powrót do czasów młodości, dla innych zaś 
odkrycie pozwalające na zabawę stylami. Oto pięć trendów, 
które pozwolą mężczyznom czuć się swobodnie,  
a jednocześnie elegancko.

2. Szelki wracają do łask
Kolejną dobrą wiadomością jest powrót męskich 
spodni z wysokim stanem i kilkoma zakładkami. Czy 
to eleganckie, wełniane, czy bardziej swobodne baweł-
niane w typie chino z pewnością sprawdzą się na chłodne 
dni. Załóżmy do nich szelki! Nie tylko zwiększą komfort 
i luz w pasie, ale i nadadzą szyku stylizacji. Ci odważ-
niejsi mogą pozwolić sobie na wersję kolorową, ale 
zwykłe, czarne, zawsze będą w dobrym tonie. 

Ciekawą propozycją będą z pewnością ogrodniczki. Zapew-
niają nie tylko swobodę, ale również ciepło w chłodniejsze 
dni. Zwłaszcza te z grubego jeansu lub sztruksu. Sam sztruks, 
szczególnie w ciepłych kolorach ziemi, świetnie komponuje 
się ze swetrami i marynarkami. Przywodzi na myśl brytyj-
skiego gentlemana spacerującego po wrzosowiskach.

Z klasą i na luzie
w modzie męskiej 
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Z klasą i na luzie
3. Marynarka nie musi być klasyczna
Dwurzędowe marynarki nie muszą być już tak dopaso-
wane, jak jeszcze kilka sezonów temu. Wełniane mary-
narki w kratę stworzą idealne połączenie z golfem bądź 
luźną bawełnianą koszulą. Granatowy „klasyk” też będzie 
rzecz jasna odpowiednim rozwiązaniem, choć ja szczerze 
polecam kraty, które kolejny sezon są bardzo na czasie.

4. Więcej swobody
Jeśli nie jesteśmy zwolennikami marynarek, zawsze 
możemy sięgnąć po sweter. Ciepły – w skandynawskim lub 
szkockim stylu – to zawsze właściwy wybór. A rozpinany, 
np. taki z szalowym kołnierzem, można połączyć  
z gładką koszulą i krawatem.

Ponadczasowe pozostają sztyblety. To typ obuwia pasujący 
do każdego typu ubioru. Za kostkę, z gumą po bokach, 
nie uciskają, zapewniając komfort termiczny.

Całości dodatkowego sznytu doda obszerny, ciepły szal.  
Im większy, tym lepszy.

5. Sprezzatura!
I na koniec jeszcze jedno: wprowadźmy do naszych styli-
zacji sprezzaturę! Cóż to takiego? W modzie oznacza natu-
ralność i nonszalancję w noszeniu klasycznych ubrań. 
Może też być wyrazem łamania niektórych zasad męskiej 
elegancji – oczywiście pod warunkiem, że robimy 
to świadomie i znając te zasady. Mistrzami sprezzatury 
są rzecz jasna Włosi, ale jej zwolenników można spotkać 
na ulicach wszystkich większych miast Europy. Zawiążmy 
krawat w sposób bardziej fantazyjny niż zwykle, rozep-
nijmy mankiety marynarki, a te w koszuli wywińmy. Załóżmy 
buty w innym niż czarny lub brązowy kolorze albo kolo-
rowe skarpetki do garnituru, wspomniany gruby szal 
i kilka kolorowych detali: pasek od zegarka, poszetkę 
(kolorową chustkę do górnej kieszeni marynarki). 

Z powyższych propozycji skomponować można kilka  
wariantów, które pozwolą nam dobrze czuć się zarówno  
w pracy w biurze, jak i podczas zimowych spacerów.

Marcin Konarski

Doradca, konsultant, bloger. Doświadczony doradca w segmencie usług i produktów luksusowych 
oraz IT. Absolwent SGH i studiów podyplomowych Digital Media (Digital Campus Uniwersytetu 
SWPS we współpracy z Onet Ringier Axel Springer Polska). Autor bloga Hedonizm w czystej po-
staci o stylu życia, czyli subiektywnym opisie przyjemności.
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Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Sylwetka jabłko 
Figura jabłko charakteryzują-
ca się masywną górą i smu-
kłymi długimi nogami – do-
brze zaprezentuje się w luźnym 
swetrze z frędzlami i dekoltem 
w serek. Ważne, aby  
sweter kończył się  
w okolicach bioder,  
wtedy proporcje sylwetki  
zostaną zachowane. Eleganc-
kie spodnie w kant w formie 
dzwonów podkreślą nogi. Gdy 
do tej stylizacji dodamy srebrne 
szpilki - będzie szykownie, karna-
wałowo, a nogi będą wydawały 
się jeszcze dłuższe. Angorowy 
kapelusik i kopertówka dopełnią 
całość. Taki strój jest idealny na 
zimową randkę. 

Sylwetka klepsydra
Klasyczny biały płaszcz z 
paskiem, ponadczasowy 

i elegancki podkreśli 
idealną figurę klepsydry. 

Aby przełamać klasykę, 
proponuję nowocze-

sną pikowaną białą 
torbę oraz białe 

eleganckie botki. 
Pamiętajmy, że aby zacho-

wać proporcje sylwetki, 
płaszcz powinien mieć 

długość do kolan.
Oczywiście można go też 

nosić z innymi kolorami.

Sylwetka gruszka
Kurtka puchowa z kapturem świetnie 

wyrówna wąskie ramiona gruszki 
w stosunku do szerszych bio-

der – dlatego spódnica powinna 
być wąska i do kolan. Kurtka 

ściągnięta paskiem podkreśli 
talię. Często spotykam się 

z pytaniem „czy można 
nosić białe buty”? 

TAK! Teraz są znowu 
modne, ale bardziej 

jako botki i buty 
sportowe. Pojawiają 

się też kozaki, ale 
optycznie mogą 
pogrubić nogę. 

Rajstopy do tego mogą 
być cieliste albo białe, jeżeli 

łydki są smukłe.

2 1

3

4

Sylwetka banan
Sylwetka banan jest smukła, 
a więc można poszaleć. 
Tu fantazyjny, pogniecio-
ny zestaw á la japońskie 
origami –  sprawdzi się tylko 
przy małym biuście i wąskich 
biodrach. Woreczek stomijny 
świetnie zakamufluje się w tej 
fakturze materiału.
Przy sylwetce banan można po-
zwolić sobie na spódnicę maksi, 
a obcisłe w kostce botki odciążą 
całość. Biały beret oraz białe 
rękawiczki dopełnią stylizację.

CALI NA 
BIAŁO
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Biały to niewinność. Biały to czystość. Biały 
to kolor śniegu, który zimą jest bardzo pożądany. 
Dlatego w oczekiwaniu na piękny biały puch – przedstawiam 
ponadczasowe stylizacje w tym zawsze modnym 
i aktualnym kolorze. Biały rozświetla. Biały odmładza. 
Biały pasuje do każdej karnacji  i każdej sylwetki.

Biały golf i casualowe spodnie w kant to  
wygodna domowa propozycja.
Będąc w domu, warto wyglądać schludnie  
i efektownie – domownicy będą zadowoleni. 

1

2

3

Biała kurtka z kapturem może być noszona 
zarówno w wersji sportowej, ale też casualowej 

do jeansów. Ta kurtka kojarzy się z Jamesem 
Bondem, który aby zakamuflować się przed 

wrogiem podczas jazdy na nartach – występo-
wał w takim właśnie zestawieniu – cały na biało.

Jako uzupełnienie styliza-
cji „biały total look”– ple-

cak z ekologicznej skóry  
i ocieplane trampki.

Biały zestaw sportowy jest idealny na 
jogging. Szczegolnie w szare poranki i 
smętne wieczory. Biegając, będziemy 
dobrze widoczni i jednocześnie  
w dobrym stylu.

Biały krótki, luźny płaszcz 
świetnie sprawdzi się na świą-
teczno-noworoczne spacery. 
Cała rodzina ubrana na biało 
to wspaniały pomysł i piękna 
pamiątka, jeśli uwiecznimy to na 
zdjęciu. Można założyć do tego 
białe, ocieplane sportowe buty albo 
jasnobrązowe w stylu raperskim.

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 
2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lala-
mido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny 
Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej. Kocha podróże, uwielbia ludzi.
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dały prawie tak samo jak ich współcześni potomkowie, 
były tylko o jakieś 30% większe i miały gęstsze futro. Nale-
żały do tzw. megafauny. Większość jej przedstawicieli wygi-
nęła wraz z ociepleniem klimatu około 10 tysięcy lat temu. 
Tury i żubry przystosowały się do klimatu i licznie wystę-
powały w pierwotnej puszczy porastającej Europę. 
Niestety ostatnie kilkaset lat, podczas których człowiek 
zaczął wyrąb lasów i polowania, były dla nich tragiczne. 
Ostatni tur na Ziemi padł w 1627 roku, zaś ostatniego żyją-
cego na wolności żubra zabił kłusownik w Puszczy Białowie-
skiej w 1919 roku.

Na szczęście kilka lat później dzięki pasjonatom 
z powołanego Towarzystwa Ochrony Żubra i przyrodnikom 
z Polski i Niemiec udało się rozmnożyć siedem ocalałych, 
w ogrodach zoologicznych żubrów pochodzących z Puszczy 
Białowieskiej i następnie przywrócić to piękne, majestatyczne 
zwierzę naturze. 

ŻUBR TO CZY WYKROT?
Naturalnym środowiskiem żubra są mieszane lasy porośnięte 
starymi drzewostanami, ze śródleśnymi polanami i mokra-
dłami. Takie warunki występują przede wszystkim na terenie 
Puszczy Białowieskiej. Żubry mają tutaj także duży wybór 
pokarmu, a żywią się blisko 140 gatunkami roślin, przede 
wszystkim zielonych, ale także pędami krzewów i drzew, 
zimą także korą drzew. Przepadają za żołędziami i jabłkami. 
W ich menu (mimo sugerującej to nazwy) nie ma jednak 
trawy (a właściwie turzycy) żubrówki. Żubry większość 
dnia spędzają na żerowaniu, szukając soczystych roślin. 
Przez większą część roku samice wraz z młodymi tworzą 
stada składające się z kilkunastu do kilkudziesięciu zwierząt. 
Przewodzi im najbardziej doświadczona samica. Stare samce 
są samotnikami, które dołączają do stada tylko na okres 
godów. Ruja żubrów trwa od sierpnia do października. 
Byki zaciekle walczą wtedy o samice. Najpierw jest zawsze 
pokaz siły. Jeśli rywal nie ustąpi, dochodzi do walki. Nastę-
puje wówczas prawdziwe starcie tytanów, które z ogromną 
siłą uderzają o siebie rogami. Jeśli i to nie pomoże, próbują 
od dołu rozpłatać rywalowi brzuch ostrym rogiem, jak nożem. 

W ydaje się, że zima to czas, kiedy przyroda zasypia, 
więc nie jest to najlepszy moment na poznawanie 
rodzimej natury. 

Nic bardziej błędnego! To znakomity okres do obserwacji  
zwierząt. 

Choć wiele ptaków odlatuje jesienią do ciepłych krajów, 
to na ich miejsce z północy i wschodu Europy przylatują inne, 
np. kolorowe gile czy mało płochliwe jemiołuszki. 

Brak pokarmu i zimno sprawiają też, że gatunki, które na ogół 
unikają człowieka, teraz trzymają się blisko ludzkich zabu-
dowań. Tak robią m.in. sikorki. Wystawienie karmnika w ogro-
dzie lub na okiennym parapecie jest znakomitym sposobem 
na przyjrzenie się bliżej różnym gatunkom ptaków i może być 
początkiem ornitologicznej przygody. 

Także w lesie i w parkach, kiedy na drzewach nie ma już liści, 
łatwiej zaobserwować zwierzęta, które starają się jak najlepiej 
wykorzystać krótki, zimowy dzień do zdobycia pokarmu. Nie 
ma też lepszego czasu na naukę rozpoznawania zwierzęcych 
tropów niż zimą po opadach śniegu. 

KRÓL PUSZCZY, KTÓRY O MAŁO  
NIE WYGINĄŁ
Zima to także najlepsza pora, by spotkać najwięk-
szego europejskiego ssaka – dostojnego, pięknego żubra. 
Króla puszczy. W zimie otacza się te zwierzęta szczególną 
opieką, dokarmiając w tzw. karmiskach na terenie lasu, ale 
także na łąkach na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Bo tutaj 
żyje największa populacja żubrów. Można je także spotkać 
w Puszczy Knyszyńskiej, Boreckiej, w lasach Pilskich na pogra-
niczu Pomorza i Wielkopolski oraz w Bieszczadach.

Te piękne zwierzęta są – obok bociana czy wodniczki – 
symbolem polskiej fauny. Ale 100 lat temu wydawało się, że 
znikną z naszych ziem, podobnie jak kiedyś tury. 

Żubry zamieszkiwały prawie całą Europę od tysięcy lat. 
Jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu chodziły po starym 
kontynencie wraz z wielkimi niedźwiedziami jaskiniowymi, 
potężnymi jeleniami, stadami dzikich koni czy włocha-
tymi leśnymi słoniami i potężnymi turami. Prażubry wyglą-

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
Zdjęcia: Paweł Fabijański

Mocarz 
żubr
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Krowy znacznie mniejsze od samców także mają rogi. Używają ich przede 
wszystkim w obronie młodych (cieląt). Stado bardzo troszczy się o słabsze 
osobniki, trzymając je w środku. Część osobników czuwa nad bezpieczeń-
stwem pozostałych, zawsze gotowe do obrony np. przed wilkami. Może 
dlatego pewna urocza jasnoruda krowa rasy limousine, która jesienią  
2017 roku uciekła na Podlasiu na wolność, wybrała życie ze stadem 
żubrów, które nie pozwoliły zbliżyć się do niej ani właścicielowi,  
ani weterynarzowi, ani wilkom. Wyróżniała się swoją maścią 
z daleka, bo żubry mają brązową gęstą sierść, z nieco dłuż-
szymi włosami z przodu ciała. To ciemne ubarwienie pozwala tym 
wielkim ssakom ukryć się w lesie. Leżącego żubra łatwo pomylić 
z wykrotem drzewa, których w puszczy jest niezwykle dużo. Można więc 
przejść naprawdę blisko i nic nie zauważyć, chyba że „wykrot” zacznie 
nagle machać ogonem lub wstanie, by przegonić intruza. Lepiej wtedy 
szybko uciekać, rzucając dla odwrócenia uwagi np. plecak lub kurtkę. 

NAJWIĘKSZE ZWIERZĘTA LĄDOWE W EUROPIE
Żubry są naprawdę potężnymi zwierzętami. Dorosły byk może mierzyć 
nawet 3 metry długości, mieć w kłębie do 2 metrów i ważyć blisko tonę! 
Ciężar nie przeszkadza tym zwierzętom biegać z szybkością nawet  
40 km na godzinę. Nie atakują ludzi, chyba że ktoś zbliży się do nich zbyt 
blisko (poniżej 50 metrów) i odetnie drogę ucieczki. We wrześniu żubr 
mocno poturbował turystę, który koniecznie chciał sobie zrobić selfie 
z pięknym, dorodnym bykiem. Zdarza się czasem, że żubry wyłamują 
ogrodzenia, by dostać się do siana na podwórku lub jabłek w sadzie. 
Na ogół jednak mieszkańcy żyją w zgodzie z żubrami. Niektóre 
samce są szczególnie lubiane, a ich historie opisane w książkach. 
Polecam Państwu zwłaszcza pozycję Żubry z Kamiennego Bagna, 
a dla dzieci Wiking. Żubr co się zowie lub serię o żubrze Pompiku. 

SKAZANY ZA ZABICIE ŻUBRA
Niestety choć żubry są wciąż zagrożonym gatunkiem i teore-
tycznie chronionym przez prawo, zarówno polskie, jak i euro-
pejskie, coraz częściej odbywa się ich legalny odstrzał. Pod 
różnymi pretekstami wydaje się zgody na ich zabicie. 
Wyjątkowym bestialstwem wykazał się w zeszłym roku… 
leśniczy, a więc z założenia strażnik przyrody. Jesienią 
w gminie Łobez (Pomorze Zachodnie) z bliska zastrzelił 
żubra, celując prosto w serce. Potem wyciął z niego  
tuszę (200 kg mięsa), a resztę zostawił w lesie. Policję 
zawiadomili turyści, którzy znaleźli zmasakrowane 
zwierzę podczas spaceru.

Przed prokuratorem i sądem leśniczy tłumaczył się 
pomyłką, sądził, że strzela do… dzika. 

Sąd jednak nie dał wiary tym pokrętnym wywodom 
i uznał, że leśniczy zamiast strzec lasu, zachował się 
jak kłusownik. Za dopuszczenie się „czynu barba-
rzyńskiego” skazał leśniczego na miesiąc bezwzględ-
nego więzienia, prace społeczne i wysoką grzywnę. •

Joanna Troszczyńska-Reyman
Z wykształcenia i zamiłowania biolog-ekolog. Była redaktorem prowadzącym specjalistycznych 
pism medycznych. Niezależna dziennikarka. Publikowała m.in. w „Sukcesie”, „Gazecie Wybor-
czej”, „Twoim Zdrowiu”, „Vicie”. Trenerka biznesu i technik pamięciowych. Zachwyca się przyrodą 
w różnych zakątkach Polski i świata. Ukończyła kurs i została certyfikowaną przewodniczką po 
Kampinoskim Parku Narodowym. Kiedy tylko może, ucieka na Podlasie, gdzie ma starą chatę.
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Epidemia sprawiła, że w 2020 roku większość z nas miała okazję zapoznać się ze zdalnymi poradami 
lekarskimi oraz innymi technologicznymi nowinkami w ochronie zdrowia. Lepiej się z nimi oswoić, 
bo wygląda na to, że zostaną z nami nawet po pokonaniu koronawirusa. 

Powinny, ale… nie wszystkie te informacje już tam są. 
Możemy nie zobaczyć wszystkich poprzednich wizyt (prze-
noszenie danych potrwa), nie będą na razie widoczne nasze 
wyniki badań. Na pewno będą tam za to wszystkie e-re-
cepty, e-skierowania i e-zwolnienia. W IKP można też spraw-
dzić dane naszego lekarza (lub pielęgniarki/położnej) i w razie 
potrzeby zaktualizować je. 

Przez IKP błyskawicznie otrzymamy też wyniki testu na koro-
nawirusa oraz informację o objęciu kwarantanną lub izolacją 
domową. 

Aby się dostać do IKP musimy zajrzeć na stronę pacjent.
gov.pl. Do zalogowania potrzebny nam będzie profil 
zaufany (patrz ramka) albo e-dowód (czyli dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną, którą można odczytać przez  
specjalny układ NFC w komputerze) albo konto w usłudze 
bankowej PKO BP lub banku spółdzielczym Grupy PBS.

System na szczęście prowadzi nas za rękę i podpowiada, 
co w danej chwili musimy wpisać. W przypadku korzy-
stania z profilu zaufanego udostępnianego przez bank przy-
gotujmy sobie również dane potrzebne do logowania w banku  
(login i hasło, ewentualnie narzędzie do autoryzacji wykorzy-
stywane do potwierdzenia naszej tożsamości).

TELEPORADA: CZEGO OCZEKIWAĆ  
I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ
Ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem tele-
porady stanowią ponad 80 proc. wszystkich udzielanych 
przez placówki POZ konsultacji. Lwia część porad odbywa się 
przez telefon, jedynie ok. 0,3 proc. prowadzona jest za pośred-
nictwem wideopołączenia – wynika z badań przeprowadzo-
nych w połowie 2020 roku przez Ministerstwo Zdrowia i Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. W prywatnych sieciach placówek 
ochrony zdrowia te proporcje są nieco inne – częściej wyko-
rzystywane są wideoporady.

Uruchomione pospiesznie teleporady czasem pozostawiały 
sporo do życzenia: pacjenci mieli często problemy z połą-
czeniem się z lekarzem. Warto wiedzieć, że przygotowane 
przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie i zalecenia dość 
dokładnie regulują teraz postępowanie lekarzy i placówek 
POZ w zakresie teleporad. M.in. lekarz musi podjąć co  

Z dalne usługi medyczne, przede wszystkim teleporady, 
to temat budzący spore emocje. Niektórym pacjentom 
bardzo odpowiadają – pozwalają szybko uzyskać 

pomoc w przypadku mniej poważnych problemów zdro-
wotnych, a receptę na przyjmowane leki zdobyć bez wycho-
dzenia z domu. Dzięki dostępowi do swoich danych medycz-
nych przez Internet czują się lepiej poinformowani. 
Żadna kartka papieru z ważnymi informacjami im nie zginie, 
bo wszystko jest w komputerze. No i nie zarażą się koronawi-
rusem w poczekalni przychodni.

Inni uważają, że porada przez telefon nie jest tak dobra, 
jak uzyskana podczas wizyty stacjonarnej, czyli w gabi-
necie lekarza. Przez telefon nie da się pacjenta odpowiednio  
zbadać ani szybko przejrzeć wyników poprzednich badań. 
Chorzy często odnoszą wrażenie, że medyk nie poświęca im 
tyle uwagi, co podczas osobistego spotkania. 

I jedni, i drudzy mają rację. Obecnie dostępne rozwiązania  
telemedyczne mają bowiem swoje ograniczenia i w pewnych 
zastosowaniach sprawdzają się świetnie, w innych zaś okazują 
się niedoskonałe. Nasz lekarz chętnie zdalnie wypisze e-re-
ceptę na kolejne opakowania leków przeciw cukrzycy 
czy nadciśnieniu, ale przez telefon niewiele poradzi np. 
na złamaną kostkę. 

Przy wszystkich tych ograniczeniach telemedycyna ma jednak 
oczywiste zalety. Sprawiają one, że na całym świecie rośnie 
popularność tego typu usług medycznych. Również polskie 
Ministerstwo Zdrowia postawiło na e-zdrowie. Spójrzmy 
zatem, z czego obecnie możemy skorzystać.

OD CZEGO ZACZĄĆ, CZYLI INTERNETOWE 
KONTO PACJENTA
To centralny punkt systemu e-zdrowia. Internetowe 
Konto Pacjenta (w skrócie IKP) w założeniu ma przecho-
wywać wszystkie informacje związane z naszą historią 
choroby. Powinny tam być wyniki naszych badań labora-
toryjnych oraz obrazowych, wszystkie e-recepty, e-skie-
rowania oraz e-zwolnienia, a także potwierdzenie ubez-
pieczenia oraz imię i nazwisko naszego lekarza, pielę-
gniarki i położnej.

Tekst: Piotr Kościelniak

Telemedycyna: 
jak skorzystać i polubić
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najmniej trzy próby skontaktowania się z pacjentem w czasie 
nie krótszym niż 5 minut. Powinien również potwierdzić  
tożsamość pacjenta na dwa niezależne sposoby. Lekarz  
powinien też zapewnić odpowiednie warunki udzie-
lania porady zdalnej – na przykład dbając o prywatność 
i zachowanie w tajemnicy tego, co słyszy (i mówi), jak również 
wszelkiej dokumentacji przesyłanej w formie elektronicznej. 
Ma także obowiązek zaproponować wizytę stacjonarną, gdy 
uzasadnia to stan zdrowia pacjenta.

My również powinniśmy zadbać o odpowiednie warunki  
dla teleporady. Przygotujmy wszystkie dokumenty – 
wyniki badań, opisy, historię choroby. Zapiszmy na kartce 
nazwy wszystkich przyjmowanych leków (tych przepisanych 
przez lekarzy, jak i tych bez recepty). Usiądźmy w cichym 
pomieszczeniu, w którym na pewno nikt nie będzie przeszka-
dzał – ani podsłuchiwał – i oczekujmy na telefon od lekarza.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło również własną platformę 
zdalnych konsultacji (początkowo tylko dla osób podejrzewa-
jących zakażenie koronawirusem, a później dla tych, którzy 
mają problem ze skontaktowaniem się ze swoim lekarzem). 
Jest ona dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod 
adresem pacjent.gov.pl/ewizyta. Aby uzyskać teleporadę 
należy wypełnić wniosek online.

E-RECEPTA: ZAWSZE CZYTELNA
Z receptą w postaci elektronicznej każdy z nas już się 
pewnie spotkał, bo obowiązek wystawiania doku-
mentów w tej formie wprowadzono 8 stycznia 2020 roku. 
Z punktu widzenia pacjenta e-recepta umożliwia uzyskanie 
leków bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem 
i bez wychodzenia z domu. Nie można jej zgubić ani znisz-
czyć. E-recepta może być ważna przez 365 dni i można ją  
realizować częściowo, co jest wielkim ułatwieniem dla  
pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Do tego jest 
czytelna i dla pacjenta, i dla farmaceuty.

Receptę w postaci elektronicznej lekarz może wystawić 
zarówno podczas wizyty zdalnej, jak i stacjonarnej. 
Dla lekarza to zresztą też wielkie ułatwienie (choć niektórzy 
tęsknią jeszcze za papierowymi receptami). W jej wysta-
wieniu pomaga elektroniczny rejestr leków, a dane pacjenta są 
automatycznie pobierane z bazy danych, nie ma więc mowy 
o pomyłkach. 

Pacjent może od lekarza otrzymać czterocyfrowy kod 
(warto go sobie zapisać). Ten kod podajemy następnie 

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. 
wydawniczych. Kierował grupą magazynów popularnonaukowych „Focus” zajmujących się me-
dycyną, technologiami, psychologią i historią. Wcześniej pracował w dzienniku „Rzeczpospolita”, 
gdzie odpowiadał m.in. za działy Nauka, Styl Życia i Rzecz o Zdrowiu. Obecnie współtworzy serwis 
Forum e-Zdrowia.
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w aptece wraz z numerem PESEL osoby, dla której 
wystawiono lek. Jeżeli zatem kupujemy leki dla innej 
osoby, musimy pamiętać o zapisaniu jej numeru PESEL 
i podaniu go w aptece. 

Lekarz może nam również wręczyć wydruk. Uwaga – 
to nie jest recepta, a jedynie informacja. Zawiera ona  
ten sam czterocyfrowy numer oraz kod paskowy, 
który farmaceuta w aptece może zeskanować. Nawet 
jeżeli ten wydruk zgubimy, recepta nadal będzie zapi-
sana w systemie informatycznym – jedyne, co musimy 

mieć, to wspomniany kod.

Jeżeli uruchomiliśmy wcześniej Internetowe Konto Pacjenta, 
kod do recepty możemy dostać e-mailem lub SMS-em. Z IKP 
możemy sobie również wydrukować papierową informację 
z kodem – dokładnie taką samą, jaką może nam dać lekarz.

Obecnie udział e-recept w ogólnej sumie takich doku-
mentów przekracza 95 proc., co sytuuje Polskę w europej-
skiej czołówce cyfryzacji ochrony zdrowia. Warto jednak 
wiedzieć, że w szczególnych przypadkach lekarz może 
jeszcze wystawić zwykłą receptę papierową. Tak się stanie, 
gdy np. nie ma dostępu do systemu informatycznego (np. 
podczas wizyty domowej), wystawia receptę transgraniczną 
lub na lek nie posiadający dopuszczenia do obrotu w Polsce.

INNE E-USŁUGI
Teleporady i e-recepta to najpopularniejsze usługi e-zdrowia, 
ale niejedyne. Od grudnia 2018 roku lekarze mają obowiązek 
wystawiać e-zwolnienia (tzw. e-ZLA). Lekarz uzyskuje niezbęd- 
ne dane pacjenta, jego członków rodziny i ewentualnych praco-
dawców na podstawie numeru PESEL. Ponieważ część pól 
w formularzu jest wypełnianych automatycznie, cały proces 
przebiega szybciej, trudniej też o pomyłki lub fałszerstwa. 
Podpisany cyfrowo przez lekarza formularz e-ZLA trafia auto-
matycznie do ZUS i do pracodawcy – zwykle już następ-
nego dnia po wystawieniu zwolnienia. 

Od początku 2021 roku wejdzie natomiast w życie obowiązek 
obsługi elektronicznych skierowań na specjalistyczne wizyty 
lekarskie lub badania laboratoryjne i obrazowe. Postę-
pujemy z nim dokładnie tak samo, jak z e-receptą. E-skie-
rowania można podejrzeć w IKP, a z systemu otrzymamy 
kod (przez SMS lub e-mail). Jeżeli nie mamy konta w IKP, 
lekarz wręczy nam papierowy wydruk informacyjny. 

Następnie wybieramy placówkę, w której chcemy zapisać 
się na poradę specjalistyczną lub badanie. Można dokonać 
tego osobiście lub przez telefon. Musimy tylko podać otrzy-
many kod i swój numer PESEL. Co istotne e-skierowanie 
można zrealizować w ciągu 30 dni, ale zrejestrować można się 
tylko w jednej placówce. Ma to wyeliminować praktykę wpisy-
wania się na badania do kilku kolejek. •
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CO TO JEST PROFIL ZAUFANY I JAK GO ZDOBYĆ
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie internetowe umożliwiające zdalne zała-
twianie spraw urzędowych (nie tylko związanych ze zdrowiem). W najwięk-
szym skrócie – pozwala urzędom upewnić się, że osoba starająca się coś 
podpisać lub gdzieś się zalogować rzeczywiście jest tym, za kogo się 
podaje. Profil zaufany jest zatem potrzebny wszędzie tam, gdzie mamy 
dostęp do prywatnych danych lub składamy urzędowy wniosek.

Najprościej założyć profil zaufany w instytucji, która „zna” nas w Internecie. 
Takimi instytucjami są banki – o ile w takim banku mamy internetowe konto. 
Uruchomienie profilu zaufanego umożliwiają m.in. PKO BP, Pekao, mBank, 
ING, Millenium czy Santander, a także platforma internetowa Poczty Polskiej 
– Envelo.

Nawet jeżeli bank, z którego obecnie korzystamy, nie ma takiej usługi, profil 
zaufany można założyć składając wniosek przez Internet. Aby go potwier-
dzić, konieczna jest wideorozmowa z urzędnikiem (wtedy profil zaufany 
ważny jest tymczasowo) albo trzeba osobiście pójść do placówki NFZ, ZUS 
lub urzędu skarbowego.
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BEZROBOCIE A SZCZĘŚCIE
W 2008 roku grupa badaczy przeprowadziła analizę, 
która pokazała, jak ludzie reagują na krótko- i długoterminowe 
bezrobocie. Okazało się, że jeśli bezrobocie nie trwa długo, 
nie ma znaczącego wpływu na nasze zadowolenie z życia. 
Dobra wiadomość jest zatem taka, że stres, smutek i złość, 
które teraz czujesz, są tylko chwilowe. Najsilniejsze natę-
żenie tych emocji ma miejsce w momencie utraty pracy, 
a potem jest już tylko lepiej, a często nawet lepiej niż było.

Natomiast zła wiadomość jest taka, że jeśli bezrobocie 
trwa długo, ma niestety negatywny wpływ na nasz poziom 
szczęścia. Jest to o tyle zła wiadomość, że z istotnych wyda-
rzeń życiowych, jakie badacze przeanalizowali – w tym wzięcie 
rozwodu i owdowienie – długoterminowe bezrobocie jest 
jedynym wydarzeniem, które powoduje stałe obniżenie 
poziomu szczęścia. Wszystkie inne ważne i duże wyda-
rzenia życiowe wpływają na satysfakcję z życia jedynie chwi-
lowo i z czasem adaptujemy się do nich, wracając 
do naszego normalnego poziomu szczęścia.

Dlaczego długoterminowe bezrobocie 
ma tak trwały wpływ na nasze życie?
POWÓD #1: BRAK BEZPIECZEŃSTWA  
FINANSOWEGO
Pierwszy powód może wydawać się oczywisty: bezrobocie 
ma tak negatywny wpływ na nasze życie dlatego, że nie mamy 
pieniędzy. Warto go jednak podkreślić, gdyż jest to kluczowy 
problem. Bezrobocie ma istotny negatywny wpływ na nasze 
życie tylko wtedy, kiedy zaczyna nam brakować pieniędzy i / 
lub popadniemy w długi. To brak bezpieczeństwa finanso-
wego oraz zadłużenie są prawdziwym problemem, nie sam  
brak pracy.

POWÓD #2: OSŁABIENIE RELACJI
Drugi powód, dla którego osoby bez pracy z upływem 
czasu czują się gorzej, to osłabienie relacji społecznych. 
Gdy tracimy pracę, mamy tendencję do izolacji społecznej – 
nie czujemy się dobrze, więc nie mamy ochoty spędzać 
czasu z innymi. Unikamy znajomych, bo nie chcemy rozma-
wiać o tym, co u nas w życiu się dzieje. Często też uważamy, 
że nie możemy się spotykać z ludźmi, gdyż brak pieniędzy 
stoi na przeszkodzie do spędzania z nimi czasu. To osamot-
nienie powoduje, że czujemy się nieszczęśliwi, a nie sam  
brak pracy.

Jak (lepiej) 
przetrwać 
bezrobocie?

Od wielu tygodni cały świat i Polska żyją pandemią koronawirusa. Media rozpisują się na temat tego, 
ile mamy nowych przypadków zakażeń i  zgonów, a  znajomi coraz częściej snują teorie spiskowe 
i  narzekają, jak ciężko  pracuje się im z  domów. W całym tym zgiełku informacji i  chaosie omija 
nas często informacja, jak dużo osób z dnia na dzień straciło pracę – w tym osób z tzw. „branży”, 
które tylu z nas zna osobiście. Pomyślałam zatem, że zbiorę nieco wiedzy z badań behawioralnych 
i nie tylko, które tłumaczą, co się dzieje z naszym umysłem i emocjami, gdy tracimy pracę, oraz  

z radami, jak (lepiej) przetrwać ten trudny okres.

Tekst: Julia Kołodko

DONIESIENIA NAUKOWE
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#1: UTRZYMUJ BLISKIE RELACJE
Po pierwsze: utrzymuj bliskie relacje z przyjaciółmi i znajo-
mymi. Jest to tym bardziej istotne teraz, w okresie kwaran-
tanny i izolacji społecznej. Jest to tym samym trudniejsze 
do zrobienia, bo nie można ot, tak wyjść sobie na spotkanie ze 
znajomymi, ale dlatego też tym bardziej należy tego pilnować. 
Badania behawioralne pokazują, że to nie pieniądze, a jakość 
relacji z innymi ludźmi oraz pozytywne doświadczenia, jakie 
z nimi mamy, przynoszą nam tak naprawdę w życiu szczęście.

#2: (NA TYLE, NA ILE MOŻESZ) ZABEZPIECZ SIĘ 
FINANSOWO
Zrób, co tylko możesz, aby nie wpaść w tym okresie w długi. 
Nic nie powoduje w życiu stresu i nie niszczy szczęścia tak, jak 
długi. Łatwiej napisać niż powiedzieć, ale jeśli masz możliwość 
odroczenia spłat kredytów, zrewidowania budżetu rodzin-
nego i ograniczenia wydatków czy nawet pożyczenia pieniędzy 
od rodziny lub sprzedania niepotrzebnych ci rzeczy – zrób to. 
Twoje przyszłe Ja będzie ci za to wdzięczne.

#3: MIEJ SWÓJ PROJEKT
Brak pracy niesie ze sobą nadmiar wolnego czasu, nudę i brak 
stymulacji intelektualnej. Jeśli nie masz teraz pracy, miej inny 
projekt. Nie musisz od razu napisać bestseller czy nauczyć 
się nowego języka, ale codziennie rób coś. Coś, co cię inte-
resuje, bawi, stymuluje intelektualnie oraz kreatywnie. Ważne 
jest, aby to był projekt, który jest tylko twój i w którym nie 
musisz iść na żadne kompromisy.

#4: RUSZAJ SIĘ
W zdrowym ciele zdrowy duch, mówi przysłowie. Może 
pomyślisz, że jest to oczywista rada, ale aktywność 
fizyczna to obszar życia, który wiele osób w momencie 
ważnych życiowych zmian (pozytywnych lub negatyw-
nych) w pierwszej kolejności zaniedbuje. Jest to też coś, 
co tak łatwo odpuścić teraz, w okresie kwarantanny. 
 
A jednak warto ćwiczyć, nawet w domu. Aktyw-
ność fizyczna podnosi poziom endorfin i seroto-
niny – hormonów szczęścia – redukuje natężenie 
depresji i niepokoju oraz poprawia jakość snu. Wszystko to, 
czego potrzebujesz, aby czuć się lepiej w tym trudnym okresie. 
Wielu trenerów jogi i fitnessu oferuje teraz darmowe 
ćwiczenia w internecie, więc jest to świetny okres, 
aby zacząć ćwiczyć w domu, jeśli nie masz możli-
wości robienia tego na dworze. 

Co robić teraz, aby (lepiej)  
przetrwać bezrobocie?

#5: PILNUJ DIETY
(Nie)stety, bezrobocie nie jest okresem na zajadanie  
smutków słodyczami i chipsami. To, co jemy,  
ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie, nawet 
jeśli niewiele osób docenia ten wpływ. I nie mam 
tu na myśli zajadania smutku czekoladą i popijania go winem. 
 
Niezależnie od tego, jaką filozofię wyznajesz – wegańską czy 
mięsożerną – pilnuj, aby na twoim talerzu lądowało dużo  
różnokolorowych warzyw oraz zdrowych tłuszczów,  
bo to one mają najlepszy wpływ na pracę naszego  
mózgu oraz układu hormonalnego, które z kolei są odpowie-
dzialne za samopoczucie oraz przejrzystość umysłu.

#6: MEDYTUJ
Bezrobocie, jak każde istotne i nieprzyjemne doświad-
czenie życiowe, niesie ze sobą stres i niepokój. Szcze-
gólnie teraz, kiedy cały świat żyje niepewnością i stra-
chem przed nowym wirusem. Badania naukowe poka-
zują, że nawet pięć minut medytacji dziennie potrafi zredu-
kować poziom stresu, wyciszyć umysł i poprawić nastrój. 
 
Medytacja nie musi być mistyczną, uduchowioną praktyką. 
Usiądź wygodnie, skup uwagę na jakiejś części ciała – najle-
piej na brzuchu lub sercu – i spokojnie oddychaj, obserwując 
oddech. Albo ściągnij aplikację Headspace lub Insight Timer, 
w których znajdziesz setki darmowych medytacji.

#7: NIE PODEJMUJ WAŻNYCH ŻYCIOWYCH 
DECYZJI
Stres związany z bezrobociem potrafi przeciążyć nasze 
i tak limitowane na co dzień zasoby mentalne. Dużo myślimy 
o przyszłości, niepokoimy i stresujemy się, a tym samym 
nasz umysł ma mniej mocy przerobowych na myślenie 
o innych rzeczach. Dlatego też, jeśli nie musisz, to nie 
podejmuj ważnych życiowo decyzji w tym okresie życia – nie 
inwestuj oszczędności, nie porzucaj partnera ani nie wyjeżdżaj 
na drugi koniec świata (jak już będzie można znowu latać 
samolotami). 

Nasz umysł nie lubi zmian i nie radzi sobie z nimi dobrze. 
Jest to ukształtowany przez miliony lat ewolucji mecha-
nizm. Dotyczy to tak samo pozytywnych zmian, jak i nega-
tywnych, ale w szczególności tak nieprzyjemnych sytuacji jak 
utrata pracy. Mało kto wspomina bezrobocie przyjemnie. 
Jeśli ktoś z nas znalazł się w tej sytuacji teraz, to mam nadzieję, 
że opisane powyżej rady pomogą przetrwać ten okres choć 
trochę lepiej. •
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Kompleksowe wsparcie

SKOJARZONA TERAPIA BLIZNY

Blizny są naturalną częścią procesu gojenia się po 
urazie. Skuteczne leczenie może zminimalizować 
przerastanie blizny.

Wyleczona skóra po skutecznej terapii blizn

Zdrowa tkanka skóry

Terapia blizny z kompresją i silikonem

Nacisk powierzchniowy 
odzieży kompresyjnej

Odzież 
kompresyjna

Opatrunek 
silikonowy

Udowodniono, że kompresja i silikon są skuteczne,  
potwierdzone naukowo i opisane w wytycznych jako  
niezbędny element leczenia blizn. Więcej szczegółów  
na amoena.pl, lub u doradców w dobrych sklepach medycznych.

TAM GDZIE ZACZYNA SIĘ ZDROWIENIE
Najbardziej wrażliwym momentem drogi kobiety ku wyleczeniu jest faza pooperacyjna. Podstawowym warunkiem  
jest utrzymanie założonego efektu operacji, dlatego wszelkie rozwiązania z zakresu opieki pooperacyjnej  
koncentrują się na wspomaganiu procesu zdrowienia, a zaraz po nim na komforcie.

Postęp w chirurgii piersi, mnogość i różnorodność coraz bardziej skomplikowanych technik chirurgicznych  
sprawiają, że nie ma jednej ścieżki opieki pooperacyjnej, która odpowiadałaby na potrzeby wszystkich  
operowanych kobiet. Stąd mnogość produktów tak zaprojektowanych, aby można je było ze sobą łączyć, tworząc 
optymalne warunki gojenia, bez względu na figurę kobiety i rodzaj przebytej operacji.

Produkty opieki pooperacyjnej można łączyć na wiele sposobów, aby zaspokoić szczególne potrzeby kobiet 
w okresie rekonwalescencji po jednym z następujących rodzajów operacji piersi:

• mastektomia,

• rekonstrukcja,

• operacja oszczędzająca pierś,

• zwiększenie / zmniejszenie piersi / lifting piersi.

SKÓRA I BLIZNA
Wskutek każdej operacji powstaje rana, która w finalnym 
stadium gojenia przekształca się w bliznę. Powstawanie 
blizny to złożony proces, w którym uszkodzoną skórę 
zastępuje tkanka łączna, czyli skóra. W trakcie gojenia rany 
może dojść do powikłań, które skutkują powstawaniem 
nieprawidłowych, wypukłych, a do tego bolesnych blizn. 
Leczenie patologicznych blizn jest skomplikowane i długo-
trwałe, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zapobie-
ganie powstawaniu nieprawidłowych blizn już na wczesnym 
etapie. Odpowiednia terapia zmniejsza ryzyko nieprawi-
dłowego bliznowacenia, a także poprawia wygląd już istnie-
jących blizn przerostowych lub keloidowych. Skutecznym 
rozwiązaniem jest połączenie odzieży uciskowej 
i opatrunków silikonowych.

JAK TO DZIAŁA?
Silikon i kompresja zapewniają idealne połączenie 
w terapii blizn. Terapia skojarzona zastosowana na  
wczesnym etapie leczenia działa profilaktycznie,  
minimalizując ryzyko powstania blizn patologicznych.
Na zamknięty obszar rany wywierany jest skuteczny tera-
peutycznie nacisk, dzięki czemu można przeciwdziałać 
nadmiernemu gromadzeniu tkanki łącznej. Połączenie 
stałego nacisku odzieży kompresyjnej wraz z opatrun-
kiem silikonowym ma pozytywny wpływ na gojenie się 
blizn. Silikon tworzy na powierzchni blizny wilgotne środo-
wisko, co zapobiega jej wysychaniu. Utrzymuje bliznę 
miękką i pozytywnie wpływa na tkankę. Aby uzyskać 
optymalne rezultaty gojenia się blizny, zaleca się stoso-
wanie tekstyliów kompresyjnych w połączeniu z opatrun-
kami silikonowymi.

Tekst: Fundacja STOMALife

po operacjach piersi
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PRODUKT Y OPIEKI 
POOPER ACYJNEJ

JAKI JEST EFEKT DZIAŁANIA SILIKONU
Zapobiegając znacznej utracie wody, silikonowe opatrunki pomagają 
zapewnić optymalne środowisko gojenia blizn.

Zranienie skóry (na przykład w wyniku operacji) powoduje utratę wody, tym  
większą im głębsza jest rana. Zbyt wysoki poziom utraty wody z naskórka  
prowadzi do zmian w skórze właściwej i powstawania blizn patologicznych.

Opatrunek silikonowy stanowi element 
standardowego postępowania po zabie-
gach chirurgii onkologicznej i plastycznej. 
Opatrunek tworzy cienką błonę silikonową, 
która umożliwia optymalne warunki rege-
neracji. Silikon spłaszcza i rozjaśnia bliznę, 
poprawia jej wygląd i elastyczność. Przy-
lepny opatrunek firmy Amoena można  
samodzielnie docinać, a co najważniejsze 
jeden opatrunek przewidziany jest do prze-
prowadzenia trzymiesięcznej terapii.

Połączenie 
opatrunków silikonowych 
Mammilla – otoczki brodawki 
sutkowej i Kotwicy podpier-
siowej z bezszwowym 
biustonoszem kompre-
syjnym Leyla po  
rekonstrukcji.

Połączenie prostokąt-
nego opatrunku  
silikonowego  
z odzieżą kompresyjną 
Panty 2-ZIP-BO po  
rekonstrukcji piersi  
tkanką własną.
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Tekst: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Pamiętajmy: LEKARZ WIE O NASZEJ  
CHOROBIE TYLKO TYLE, ILE MU POWIEMY.

W procesie leczenia powinieneś być partnerem 
dla lekarza. Efektywność leczenia zależy bowiem 
od umiejętności skutecznego komunikowania się 

lekarza bądź innego personelu medycznego z pacjentem. 
Prawo do informacji pozwala nie tylko na podjęcie prawi-
dłowego leczenia, ale także pomaga pacjentowi zrozumieć 
i zwalczyć chorobę. 

Zgłaszając każdy problem lekarzowi, musimy pamiętać, 
że jedyna wiedza na temat nas i naszej choroby, jaką 
posiada lekarz, pochodzi od nas. To, co powiemy lekarzowi, 
jest podstawą dalszego skierowania do diagnostyki lub 
leczenia. Dlatego ukrywanie lub omijanie JAKICHKOLWIEK 
objawów działa na naszą niekorzyść i może być powodem 
opóźnienia lub braku terapii.

CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY POMÓC LEKARZOWI 
POSTAWIĆ DOBRĄ DIAGNOZĘ?
Przygotuj się do wizyty: 

 > Spisz nazwy wszystkich leków, które zażywasz. Najlepiej 
zapisuj informacje na temat swoich dolegliwości w jednym 
miejscu.

 > Zabierz ze sobą dokumentację medyczną np. karty 
informacyjne z leczenia szpitalnego, wizyt u innych lekarzy  
specjalistów, wyniki badań diagnostycznych. Zastanów się, 
jakie dolegliwości odczuwasz obecnie i kiedy pojawiły się 
pierwsze objawy – zapisz je sobie, tak by niczego nie pominąć. 

 > Jeśli, znając siebie, wiesz, że podczas wizyty u specja-
listy możesz być zdenerwowany – spisz sobie pytania, które 
chcesz zadać lekarzowi, i zostaw miejsce na zanotowanie 
odpowiedzi – przyda ci się to po powrocie do domu. Nie 
wstydź się. Pamiętaj, że masz prawo do zadawania pytań, 
próśb o ponowne wyjaśnienie tych samych zagadnień, jeśli  
są dla ciebie niezrozumiałe. 

 > Jeśli wiesz, że nie poradzisz sobie z zapamiętaniem wszy- 
stkich informacji, poproś, aby podczas wizyty towarzy-
szyła ci druga osoba. Osoba towarzysząca podchodzi  
do wizyty mniej emocjonalnie, co ułatwia rzeczową rozmowę 
z lekarzem.

 > Pamiętaj, aby zadbać o czystość i higienę osobistą przed 
wizytą u lekarza. Każdy z nas ma dostęp do wody i mydła. 
Nie stwarzajmy sytuacji niekomfortowej zarówno dla nas, jak 
i dla lekarza. Zachowanie higieny to nie tylko problem este-
tyczny, ale również medyczny, który zapobiega np. zakaże-
niom. Pamiętajmy o tym na co dzień.

 > Tak zaplanuj swój czas, aby nie spóźnić się na wizytę. 
Pamiętaj, że inni pacjenci również czekają. 

W trakcie wizyty:
 > Bądź szczery, niczego nie ukrywaj. Poinformuj 

lekarza PRECYZYJNIE, jakie masz objawy. MÓW PRAWDĘ, 
powiedz, od kiedy dokładnie masz dolegliwości, jeśli nad- 
używasz środków odurzających – poinformuj o tym lekarza. 
Mów otwarcie także o rzeczach wstydliwych. Zebrane infor-
macje będą bardzo przydatne przy ustalaniu procesu leczenia.

 > Nie bój się zadawać pytań. Dopytuj, jeśli czegoś nie rozu-
miesz. Wspieraj się sporządzonymi przez siebie notatkami.

 > Nie daj się onieśmielić ani zastraszyć. Odpowiedzial-
ność za skuteczność leczenia leży po obu stronach. Pamiętaj, 
jeśli z jakichś powodów zdarzy się, że lekarz nie przy-

  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Partnerska 
komunikacja 
lekarza z pacjentem
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padł ci do gustu, zastanów się nad zmianą specjalisty bądź 
placówki medycznej. Masz prawo do wielokrotnych konsul-
tacji z różnymi specjalistami i do bycia informowanym 
w sposób, który ci odpowiada.

 > Uważnie słuchaj lekarza / personelu medycznego. 
Omów z lekarzem plan postępowania. Zapytaj, czy i kiedy 
masz zgłosić się na następną wizytę.

 > Zabierz na wizytę okulary do czytania oraz aparat słu- 
chowy, jeśli z niego korzystasz. Jeśli nie widzisz napisanych 
zaleceń – powiedz o tym lekarzowi.

Po wizycie u lekarza:
 > Stosuj się do zaleceń lekarskich. Samodzielne mody-

fikowanie zaleceń dotyczących ilości, częstości i okresu  
brania leków czy stosowania innych procedur medycznych, 
prowadzi do braku efektu i postępu choroby.

 > Dowiaduj się o wyniki swoich badań.

 > Zadbaj o profilaktykę. PAMIĘTAJ! Wychodząc z gabinetu  
lekarza, przejmujesz na siebie odpowiedzialność za leczenie 
i zdrowy tryb życia.

DOBRE I ZŁE PRAKTYKI W KOMUNIKACJI 
LEKARZ – PACJENT:
Przykłady złe

1. Pacjent wchodzi do lekarza kardiologa z powodu wyso-
kiego ciśnienia. Lekarz podczas wizyty zalecił przyjmowanie 
leków i codzienne mierzenie ciśnienia. Zaznaczył również, że 
dobrze byłoby zacząć się trochę ruszać, np. chodzić na spacery 
czy szybkie marsze. Pacjent zjawia się na wizytę kontrolną. 
Lekarz nie pytając, czy zastosował się do jego zaleceń, prze-
prowadza krótką rozmowę: 

− Czy zażywa pan leki ?

− Tak. 

− Ciśnienie w normie? 

− Tak. 

− To do zobaczenia za 3 miesiące. 

2. Pacjent jest hospitalizowany na oddziale szpitalnym. 
Podczas codziennego obchodu lekarze rozmawiają 
między sobą, pytają pacjenta, czy coś się zmieniło, czy 
wszystko dobrze. W trakcie rozmowy pada pytanie:

−Czy wczoraj miał pan wykonane TK?

Pacjent zdziwiony patrzy na lekarz i pyta: 

− A co to jest TK?

− No badanie. 

− Byłem w jakiejś tubie, ale myślałem, że to naświetlanie 
mojej chorej ręki. 

− To nie wie pan, co to jest TK?

− Nie wiem panie doktorze. Nikt mi nie wytłumaczył. To mój 
pierwszy pobyt w szpitalu. Chcę tylko zaznaczyć, że w drodze 
od łóżka do pracowni diagnostycznej miałem kontakt 

z trzema pracownikami medycznymi: lekarzem, pielęgniarką 
i radiologiem.

3. Lekarz do pacjenta:

− Nie wolno panu palić papierosów, pić alkoholu i kawy. 
Musi pan cały czas stosować surową dietę, żadnych tłusz-
czów, skrobi i węglowodanów. Ze względu na serce proszę 
zaprzestać uprawiania seksu. No i najważniejsze... więcej 
radości z życia mój drogi, więcej radości z życia!

Przykłady dobre: 

1. Pacjent wchodzi do lekarza diabetologa z powodu  
wysokiego poziomu cukru. Lekarz podczas wizyty zalecił 
przyjmowanie leków i codzienne mierzenie gleukometrem 
poziomu glukozy we krwi na czczo i po jedzeniu. Zazna-
czył również, że dobrze byłoby zacząć się trochę ruszać 
np. chodzić spacery czy szybkie marsze. Pacjent stawia się 
na wizytę kontrolną. Lekarz zaczyna wizytę od uzyskania  
informacji, czy pacjent przestrzegał zaleceń i czy były jakieś 
trudności z tym związane. Pacjent szczegółowo opisuje swoje 
dolegliwości i zastrzeżenia. Lekarz odpowiada na pytania, 
rozwiewa wątpliwości. Na koniec wizyty pyta, czy wszystko jest 
zrozumiałe i czy nie trzeba zapisać niektórych informacji. 

2. Pacjentka hospitalizowana na oddziale szpitalnym. Prze-
bywa wraz z innymi pacjentami na jednej sali. Jest jednak 
osobą poruszającą się samodzielnie. Podczas codziennych 
obchodów lekarze rozmawiają między sobą o jej chorobie, 
badaniach i zaleceniach. Pacjentka wygląda na zestresowaną, 
zdenerwowaną. Nie wie, co się dzieje, jaka jest diagnoza, 
kiedy wyjdzie ze szpitala. W pewnym momencie lekarz prowa-
dzący zadaje pytanie:

− Czy pani rozumie, o czym mówimy?. Czy chciałaby pani  
uzyskać informację o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu. 
Ma pani do tego prawo. Proszę przyjść do pokoju lekar-
skiego o godz. 13.00. Znajdę dla pani czas, abyśmy mogli  
porozmawiać o pani chorobie. Udzielę wszystkich infor-
macji. Może pani woli najpierw skontaktować z kimś bliskim  
i przyjść do mnie razem z tą osobą. Jeśli nie chce pani  
uzyskać informacji, ma pani również do tego prawo, proszę 
nas o tym poinformować. Będę na panią czekał. 

3. Pacjent leżący w domu. Przychodzi pielęgniarka wyko-
nuje „jakieś” czynności. Opiekun faktyczny pacjenta przy-
gląda się i właściwie nie wie, o co chodzi. Martwi się, co  
zrobi, jeśli trzeba będzie pomóc pacjentowi w czasie, kiedy 
zostanie z nim sam. Pielęgniarka, widząc to, proponuje, 
aby omówić wszystkie czynności, jakie teraz wykonuje. 
Po długiej rozmowie i udzielaniu odpowiedzi na zadawane 
pytania upewnia się, czy przekazała wszystkie niezbędne 
informacje. Kończy rozmowę słowami: „Może jeszcze czegoś 
pan nie wie, chętnie wszystko wytłumaczę”. •

RZECZNIK PRAW PACJENTA

101

WARTO WIEDZIEĆ

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (22) / 2020



Doceńmy i uhonorujmy osoby, które od lat poświęcają się pacjentom
stomijnym, pomagając im każdego dnia.

Nagrodzimy najlepszych:
• pielęgniarkę / pielęgniarza stomijnego
• lekarkę / lekarza
• osobę, która w szczególny sposób angażuje się w życie stomików
• miejsce przyjazne stomikom

Wystarczy podać imię i nazwisko 
zgłaszanej osoby oraz miejsce,  
w którym pracuje /nazwa  
placówki i oddziału/. 
Oddając głos na miejsce 
wystarczy podać jego adres. 

WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY:
listownie na adres: 
Fundacja STOMAlife 
ul. Tytusa Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa
sms-owo: +48 668 648 292
mailowo: biuro@stomalife.pl

Plebiscyt stomaPERSONA organizowany jest 
w ramach działań fundacji 

 PATRONAT HONOROWY SPONSOR              ORGANIZATOR   

szczegóły i regulamin plebiscytu dostępne na www.stomalife.pl/stomapersona
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Tekst: Agata Passent

Rok czy dwa lata pandemii to wielkie wyzwanie dla 
naszego wellbeing, dla naszego zdrowia psychicznego. 
Niektórzy z nas mają stoicyzm w genach, inni natomiast 

zdają się rodzić histeryczkami czy sensatami. I nie pomoże 
im nawet wyrzucenie przez okno telewizora z apokaliptycz-
nymi wieściami serwowanymi co kwadrans lub wciśnięcie 
do rąk Rozmyślań (do siebie samego) Marka Aureliusza. 
A szkoda, bo kiedyś politycy nie byli zaburzonymi narcystycz-
nymi populistami, tylko ludźmi rozumu i pióra. I takie choćby 
perełki stoickie można u cesarza Aureliusza w nowym prze-
kładzie Krzysztofa Łapińskiego, znaleźć: „Nie żyj tak, jakbyś 
miał zamiar żyć dziesięć tysięcy lat. Nieuniknione wisi nad 
tobą. Dopóki żyjesz, dopóki można – bądź dobry”. 

Każdy z nas inaczej adaptuje się do trudnych warunków. 
Polskie porzekadło „starych drzew się nie przesadza”, 
które zawsze zresztą wydawało mi się podejrzane, okazało  
się w czasach zarazy nietrafione. Patrzę na moich 
rodziców w wieku zaawansowanie emeryckim. Z podnie-
sionymi głowami przyjęli ogromne wyzwania codzienności. 
Ojciec, będąc po 80., „przesadził” się z realu na cyfrę. 

Nauczył się „bywać” na kolegiach redakcyjnych przez zooma, 
oboje przyzwyczaili się do tego, że z wnukami tylko space-
rują lub wykonują proste prace ogrodowe (jeśli śnieg będzie, 
to odśnieżanie). I to w maseczkach. A nawet kupili rowerek 
stacjonarny.

Ja też już jestem drzewem niemłodym. Nie powiem, że  
adaptowanie się do nowej sytuacji przychodzi mi tak lekko  
jak serwowanie mocnych podań na korcie przychodzi  
Idze Świątek. Zanim miałam dzieci, lubiłam latać samolotem 
na wakacje we wrześniu. Potem musiałam z tej przyjem-
ności zrezygnować, bo szkoła, przedszkole. Wakacje były i są 
dla mnie ważne, bo jestem pracoholiczką – o wiele za dużo 
 pracuję, dochodzę „do ściany”. I wtedy muszę po prostu  
zająć się regeneracją oraz nicnierobieniem. Choćby nadra-
bianiem w jedzeniu (często z powodu stresu i nadmiaru pracy 
jadam tylko jeden posiłek w ciągu dnia), bo zupełnie inaczej 
niż większość ludzi, mam problemy z utrzymaniem wagi niż 
z jej zrzuceniem. Do tego dochodzi, że od dziecka byłam 
zdrowo odżywiana, więc po prostu naturalnie nie lubię tych 
produktów najbardziej tuczących: cukru, ciast, pieczywa, 

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

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 działaniach podejmowanych przez Fundację) 
i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informacyjnych. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Funda-
cję moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowarzyszonym. Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana 
przez Fundację, że na zasadach przewidzianych przepisami  o ochronie danych osobowych mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie 
danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

IMIĘ

ULICA

E-MAIL

FELIETON
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pierogów i makaronów. Wakacje zagraniczne były dla  
mnie zawsze właśnie takim sanatorium na odwrót. Dużo  
jedzenia ciekawych, nowych potraw i spania. Dostosowałam 
się do innej formy podróżowania – w czasie wakacji, ale 
zupełnie nieturystycznymi trasami. Teraz, gdy latanie samo-
lotami stało się wspomnieniem jakby już mglistym (wczoraj 
słyszałam, jak jeden znajomy mówił „w czasach kiedy 
jeszcze się latało samolotami”), przerzuciłam się na mikro-
turystykę, o czym już tu pisałam, a dziś w czasach ścisłych 
lockdownów kolejny raz muszę się „przesadzić”.

Z miejskiej nomadki żyjącej między biurami, bibliotekami, 
kawiarniami oraz życiem kulturalnym muszę stać się „miejską 
tułaczką”. Wymyśliłam takie określenie na samą siebie po  
przeczytaniu biografii Kornela FIlipowicza Miron, Ilia, Kornel 
autorstwa Justyny Sobolewskiej. Justyna jest krytyczką lite-
racką, polonistką, więc w biografii tego nieco zapomnia-
nego dwudziestowiecznego pisarza, duży nacisk kładzie 
na jego życie w literaturze, przyjaźnie z literatami. To niesa-
mowite, ale w gimnazjum uczył go sam poeta wywrotowy 
Julian Przyboś, który tak sobie dorabiał. Pozazdrościć! Ale 
opisuje też Filipowicza jako faceta cieszącego się nieby-
wałym powodzeniem u kobiet. W jego archiwum otwo-
rzyła całe pudła listów od kochanek i wielbicielek. Dość 
powiedzieć, że jego żoną była wybitna polska artystka awan-
gardowa Maria Jarema, a po jej śmierci związał się na ponad 
dwadzieścia lat z Wisławą Szymborską. Jednak pierwsze 
lata życia tego znakomitego pisarza, mistrza opowiadań, 
to lata niebezpiecznej tułaczki. Matka podróżowała z nim 
pociągami i czym się tylko dało byle dalej od niebezpie-
czeństw wojny, bo mały Ilia urodził się w 1913 roku w Tarno-
polu, a ojciec jego walczył na wojnie. W końcu po wielu latach 
takiej tułaczki wylądowali wszyscy w polskim Cieszynie. Ale 
co ciekawe dorosły Kornel wspominał w tekstach i rozmo-
wach te lata tułaczki, spanie pod różnymi adresami, ciągłe 
przemieszczanie się, jako dobry czas – czas przygody, 
wiecznej zmiany. 

Takie są już te matki, że nawet w najcięższych czasach  
próbują dzieciom tak organizować rzeczywistość, żeby  
sprawiała POZORY normalności. Dziś co prawda nie  
walczymy na froncie, ale czasy są niebywale ciężkie, turbu-

lentne, wymagające codziennego dopasowywania się do  
nowych reguł i życia teraźniejszością, a nie planami na  
przyszłość. Ostatnio sporo tułam się po zmienionym nie do  
poznania mieście. Nie w poszukiwaniu bezpiecznego  
noclegu, jak Kornel FIlipowicz, ale w poszukiwaniu bezpiecz-
nego kąta do pracy. Zaopatrzona w termos z kawą, mydło, 
ręcznik i laptop. Nie mogę chodzić już do biblioteki  
(zamknięte) ani do redakcji (praca zdalna), ani do rodziców, 
ani do kawiarni. A zatem pozostają niezawodne przyjaźnie. 
Kto całe życie budował sieć wsparcia, ma teraz łatwiej. 
Opłacało się być towarzyską bestią, a nie kujonką siedzącą  
samotnie przy komputerze. Dziś piszę u koleżanki w pustym 
mieszkaniu – ona pojechała wieszać swoją wystawę do  
Krakowa. Jutro do pokoju w swoim biurze obiecała wpuścić 
mnie znajoma, która ma agencję aktorską… A że aktorzy 
na razie nie mogą pracować, to ona rzadziej bywa w biurze. 
Podlewam też kwiaty i bywam w mieszkaniu kolegi, który 
uciekł z miasta, bo przerobił swój dom na działce na cało-
roczny i stamtąd pracuje zdalnie, a jego mieszkanie stoi puste. 
Tułam się w poszukiwaniu najcenniejszego towaru, jakim 
obecnie stało się pomieszczenie ciche i ciepłe pozbawione… 
własnych dzieci. W tym czasie w moim mieszkaniu dwoje 
dzieci przez siedem godzin dziennie głośno gada do kompu-
terów, nie licząc skakania (pan od wuefu prowadzi gimna-
stykę na teamsach). 

Czyli to taki mój nowy nomadyzm. Musiałam go polubić –
inaczej się nie da. Czuję się jak klucznik – mam kilka pęków  
kluczy w sejfie. Tylu pustych biur i mieszkań w moim mieście 
jeszcze nie zwiedziłam. Może nie jest to to samo, co spacer nad 
Atlantykiem lub butikowy hotelik, ale w chwili, gdy to piszę, 
czuję, że cisza, a nie porcja muli czy nurkowanie, to największy 
luksus, jaki kobieta pracująca może sobie teraz wymarzyć. •
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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 „Okularnicy”  
im. Agnieszki Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”. 
Ukończyła studia na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA oraz studia na Uniwersytecie 
Warszawskim. Autorka wspaniałych książek: Miastówka, Pałac wiecznie żywy, Dziecko? O matko!, 
Kto to Pani zrobił?.
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