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REDAKTOR NACZELNA
LUDZIE LISTY PISZĄ...

S

kaldowie śpiewali:

„...Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone
Piszą, że kochają, nie śpią lub całują cię
Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce
Listy szare, białe, kolorowe...”

My otrzymujemy i te tradycyjne, i te elektroniczne. Z pytaniami,
pozdrowieniami i życzeniami. Wszystkie uważnie w redakcji
czytamy, a na dwa pytania – poniżej odpowiadamy.
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Moja córka mówi o moim wnuku – „milenials”,
jak mam to rozumieć? Czy to dobra etykietka?

M

ilenialsi, nazywani też pokoleniem Y,
to osoby urodzone między rokiem 1980
a 1996. Ich dzieciństwo przypadło na okres transformacji ustrojowej w Polsce, zaś start w dorosłe
życie zdefiniowały pierws ze oznaki kapitalizmu i upows zechnienie się Internetu. Są to osoby
wychowane zazwyc zaj w przekonaniu, że są
kowalami własnego losu, nie potrzebują autorytetów i są odporne na ich oddziaływanie. Bywają
zbyt pewni siebie i niecier pliwi. Cały czas uczą się
odpowiedzialności za swoje czyny. Ich doświadczenie pokoleniowe to przystąpienie do Unii Europejskiej i otwarcie się Polski na Zachód. Jest
to pokolenie ukształtowane przez: Google, gry
wideo i zamachy na WTC z 11 września 2001 roku.
Milenialsi patrzą na życie optymistycznie. Wierzą
w nieogr aniczone możliwości, jakie daje im świat.
Stabilna praca na dłuży czas nie jest dla nich
istotna i niestet y często są uważani za nielojalnych
pracowników. Chcą pracować, ale nie całe życie.
Tak można by ich ogólnie scharakteryzować, ale
proszę pamiętać, że nie można tego opisu odnosić
do wszystkich ludzi świata, których łączy
metryka. To są pewne założenia i wnioski z badań
czy obserwacji socjologicznych.
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Na dniach będzie wyczekane lato, a ja obawiam się
o stan mojego męża, ponieważ w zeszłym roku miał
wstępną diagnozę: depresja letnia... Brzmi dziwnie,
lato i depresja... Jak ją rozpoznać?

P

rzyczyny depresji występującej w okresie letnim
pozostają nadal pewną zagadką i wciąż są
badane. Niektórz y naukowc y uważają, że przyczynami depresji letniej mogą być wzmożone alergie lub
zmiany w długości dnia, które u wrażliwych osób powodują zaburzenia snu. W przypadku depresji letniej obserwujemy u chorych znaczne zmniejszenie apetytu prowadzące do do utraty wagi. Osoby cierpiące na ten rodzaj
depresji zmagają się z bezsennością, która odbiera im
siły do normalnego funkcjonowania. Częstym powodem
letniej depresji są także upały i intensywne słońce,
które działają negatywnie na wrażliwe osoby.
Jednym z charakterystycznych objawów jest również
odczuwany niepokój. Złe samopoczucie psychiczne
i osłabienie fizyczne często powodują również
wahania nastrojów – głównie nieoczekiwane wybuchy
gniewu. Z letnią depresją wiąże się również szereg
objawów charakterystycznych dla zwyklej depresji,
takich jak zaburzenia koncentracji, wewnętr zny
smutek, poczucie bezsensu czy, w skrajnych przypadkach, nawet myśli samobójcze.
Letnia depresja w większości przypadków przechodzi wraz z końcem lata, ale nie należy jej bagatelizować,
gdyż może rozwinąć się w formę przewlekłą, nie związaną
z sezonem. Koniecznie należy skorzystać z wizyty konsultacyjnej u lekarza psychiatry i/lub psychoterapeut y.

REDAKTOR NACZELNA
EDYTORIAL

L

ato, lato, gorące lato! Wyczekane... ale nie takie, jak tamte lata,
które pamiętamy sprzed dwóch, trzech lat... Żyjemy w trudnych czasach, ale przecież te czasy są nasze, ten czas przynależy do naszego życia, więc nie pozwólmy, aby był stracony. Trudne
i trudniejsze momenty w naszym życiu zawsze się będą zdarzały, ważne,
aby pamiętać, że do pewnego stopnia mamy na nie wpływ. Oczywiście,
nie na wszystko, ale na ogląd rzeczywistości, na nasz stan emocjonalny...
na to, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, już tak.

Korzystajmy z lata – z ciepła, słońca, a nawet letniego ciepłego deszczu –
i koniecznie wyjedźmy ze swojego miasta na weekend lub parę dni. Relaksujmy
się. Wrócimy wtedy pełni energii, z nowymi pomysłami i przemyśleniami. Korzystajmy z wolnych chwil, długiego dnia. Koniecznie obserwujmy przyrodę i czerpmy
radość z drobnych przyjemności i ulubionych aktywności. Nazbierajmy kwiatów na łące,
nagrajmy odgłosy lasu. Wygrzewajmy się na słońcu, pływajmy, jeśli tylko mamy gdzie,
biegajmy, bawmy się z dziećmi i wnukami. Niespiesznie
Prostu Ż YJ
ac zelna Po
spożywajmy śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje
Redak tor N
w towarzystwie bliskich i w otoczeniu przyrody –
to dobry czas na budowanie relacji, odprężenie i zwolnienie tempa. Takie świadome wyhamowanie, nie to pandemiczne. Lasy, parki,
morze, piękne plaże, wydmy, urokliwe rzeki, jeziora, połoniny, równiny i góry
czekają na nas. Wiem, że musimy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczki w zamkniętych i zatłoczonych miejscach, ale damy radę. Jesteśmy silniejsi, niż nam się wydaje.
Przecież wszystko, co złe, zawsze się kiedyś kończy, zawsze.
Czasem nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale kończy.
Nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz – możesz wyjść
na spacer po okolicy, wybrać się na wycieczkę rowerową, pojeździć na rolkach, poczytać w parku.
A może planujesz pojechać na działkę lub poleniuchować na leżaku w ogrodzie? To też świetny
pomysł. Odpoczywaj. Upajaj się latem. Ogrzewaj
słońcem. Po prostu ładuj swoje baterie życiowe.
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Wywiad z Dorotą Gatlik
Rozmawia: Magdalena Łyczko
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P

ani Dorota za dwa miesiące skończy 55 lat, ale energią i młodzieńczą radością mogłaby
obdzielić z dziesięć nastolatek. Przez blisko 20 lat mieszkała w Zakopanem, teraz
spokój odnalazła w Myślenicach pod Krakowem. Kocha szyć i na dodatek ma do tego
talent. Kiedy jej dzieci dorosł y i założył y własne rodziny, cieszyła się, że w końcu
będzie mogła zainwestować w siebie. Nie przewidziała jednego, że to będzie jedna z największych inwest ycji – walka o życie. Przeszła 13 operacji, kolejny raz mierzy się z nowot worem,
a mimo wszystko w każdej jej w ypowiedzi czuć nadzieję, wdzięczność i niesłabnącą siłę.

Magdalena Łyczko: Proszę powiedzieć nam kilka słów
o sobie.
Dorota Gatlik: Moi rodzice pochodzą z Myślenic. Mama
w młodości w poszukiwaniu pracy wyjechała do Zakopanego. Dostała posadę w obserwatorium na Kasprowym
Wierchu, tam przyszłam na świat! Śmieję się, że mimo iż nie
jestem prawdziwą góralką, to miano mi się należy, choćby
z tego powodu, że mieszkałam tam przez ponad trzy lata.
Pamiętam moment, kiedy tata zabrał mnie na Kasprowy
i powiedział – stój tu, nie ruszaj się. Stałam przez chwilę,
ale korciło mnie. Musiałam iść, co ja mówię, pobiegłam
tam, gdzie nie pozwolił. Gdyby nie to, że ojciec złapał mnie
za kaptur, tobym się roztrzaskała! Z tego dnia pamiętam, że
błagałam ojca, żeby nie mówił mamie, co się stało. Takie
miałam perypetie życiowe. Jestem kobietą silną – potrafiłam
jeździć konno i orać pole, bronować, ściąć drzewo w lesie –
to wszystko nie stanowiło dla mnie problemu. Wszystkiego nauczył mnie dziadek. Może za dużo mi tego pokazał
jako dziewczynce, bo mówi się, że kobieta powinna być
bardziej delikatna, ale to mnie ukształtowało. No i kocham
życie!
MŁ: Skąd u pani taki optymizm?
DG: Mam takie usposobienie od zawsze. Izoluję się od osób,
które emanują niefajną energią. Nie potrafię inaczej, to trochę
jakbym umierała, a ja wolę życie, uśmiech, radość i pogodę.
Dużo rozmów i pozytywnych przeżyć.
MŁ: Czy w pani rodzinnym domu też było tak wesoło?
DG: Bywało różnie. Życie nie było takie kolorowe, jakie mają
współczesne dzieci. Ale muszę powiedzieć, że zawsze się
cieszyliśmy i zarażaliśmy radością wszystkich dookoła. Dzisiaj
jestem babcią – mam pięcioro wnucząt. Każde jest w jakiś
sposób zwariowane, szalone, na swój sposób inne. Najfajniejsze jest to, że ekipa moich małych, pozytywnych ludzi
bardzo mnie cieszy. Wśród tej gromadki jest pięcioletnia
Marcysia. Mówiono nam, że na pewno nie dożyje do porodu.
Córka zostawiła dwójkę dzieci i pojechała 200 kilometrów
do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i tam, będąc
jeszcze w ciąży, przeszła 6 zabiegów. Urodziła Marcysię,
która przeszła operację guza większego niż jej główka. Nikt
nie rokował dobrze. A jednak ktoś tam na górze zaplanował
dla niej inny świat. Dzisiaj wnuczka czuje się bardzo dobrze.
I ktoś, kto nie wie, przez co to dziecko przeszło, nawet nie
zauważy, że coś jej dolega.
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Izoluję się od osób, które emanują niefajną
energią. Nie potrafię inaczej, to trochę
jakbym umierała, a ja wolę życie,
uśmiech, radość i pogodę.

MŁ: To niesamowite, że taki mały bąbel może być dzielną
wojowniczką. Może ma to po babci? W końcu to dziadkowie przekazują nam najwięcej genów…
DG: Myślę, że coś w tym jest. Kiedy na nią patrzę, myślę, że
skoro ona daje radę, to i ja sobie poradzę!
MŁ: Jak radziła sobie pani po wyłonieniu stomii? Wrodzony optymizm pozwolił łatwiej przejść przez trudny
początek?
DG: W pewnym momencie stomia mnie przerażała. Owszem,
musiałam to przemyśleć, wszystko ułożyć sobie w głowie.
Byłam świadoma, z czym to się wiąże, do wszystkiego
przygotował mnie profesor Skotnicki, który pierwszy
wszystko mi dokładnie wytłumaczył. Dzięki niemu żyję i jestem mu za to wdzięczna.
Już na OIOM-ie przyszły mroczne chwile; dużo wtedy płakałam. Myślałam: no dobra, mam wyprowadzoną stomię, ale
czemu tak śmierdzi? Byłam załamana – bałam się, że w całym
domu będzie unosił się smród. Mówiłam o tym głośno, a leka-
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Wielu wyobraża sobie, że
jak ktoś ma stomię, to jest
przekreślony. Niektórzy
świadomie się odsuwają,
bo traktują takiego człowieka jak naznaczonego.
Inni boją się, żeby jakoś
nie urazić…
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bałało, uciekałam stamtąd. Widziałam tylko łzy, rozpacz i samych pokrzywdzonych ludzi. Ja uważam, że dzięki stomii
wielu z nas dostało drugą szansę. I trzeba czerpać z niej
garściami. Nie oglądać się za siebie, tylko nauczyć się z tym
żyć i patrzeć do przodu.

rze i pielęgniarki patrzyli na mnie jak na wariatkę. Nikt
nie słuchał, co mówiłam, a ja z minuty na minutę byłam
coraz bardziej przerażona. W pewnym momencie przychodzi pani doktor, pochyla się nade mną i mówi: „Tak –
rzeczywiście śmierdzi!”. Okazało się, że miałam pęknięty
worek, a ja nie mogłam się pogodzić z tym, że już nigdy nie
wyjdę z domu, że będę skazana na siedzenie w odosobnieniu… Później zastanawiałam się, co mogę zrobić, jak
to będzie… przepełniał mnie wszechogarniający lęk. Wtedy
przeżyłam coś niemal mistycznego. Byłam przygnębiona,
zalana łzami, nie wiem skąd, jak i kiedy, w drzwiach sali pojawiła się pielęgniarka. Zaczęła ze mną rozmawiać, tłumaczyć, że to nie koniec życia. Przyniosła specjalistyczne czasopisma, rozmawiałyśmy przeszło dwie godziny. Przeczytałam
wszystko od deski do deski, zobaczyłam ludzi na zdjęciach,
że z tym można żyć. Piękne dziewczyny, które mają stomię
i normalnie funkcjonują, to mi dało kopa, że aż sama siebie zapytałam: „Dorota, czego ty od siebie chcesz?! Dawaj do przodu!
Podnoś się i żyj!”. I tak zrobiłam. Mój dramat, łącznie z czasem
chlipania, trwał chyba z kilka godzin i zamknął się poczuciem
zrozumienia, po co mi ta stomia…. Niech mi pani wierzy,
że do tej pory zastanawiam się, czy to nie był jakiś duch.
Bo ja tej pielęgniarki do końca swojego pobytu w szpitalu więcej ani razu nie spotkałam. A chciałam podziękować,
że mnie wyciągnęła z tego marazmu.

DG: Była to trudna i niespodziewana wiadomość dla mojej
rodziny: mojej mamy, dzieci… Ale mieli świadomość, że
ja po każdej operacji – a było ich w sumie 12 – zawsze się
podnoszę. Bardzo mnie dopingowali, a gdy wyszłam ze szpitala, realizowali ten sam plan co zawsze – starali się przekazywać wyłącznie pozytywne wiadomości, relacje i opowieści.
I wciąż powtarzali: mamo, nie załamuj się! To oni mi pomogli.

MŁ: Uważa pani, że temat stomii wciąż jest tematem tabu?

MŁ: A co pani wtedy czuła?

DG: Tak. Ludzie nie mają o niej pojęcia. Wielu wyobraża sobie,
że jak ktoś ma stomię, to jest przekreślony. Niektórzy świadomie się odsuwają, bo traktują takiego człowieka jak naznaczonego. Inni boją się, żeby jakoś nie urazić… A kiedy ja weszłam na parę grup stomijnych, bardzo mi się tam nie podo-

DG: Byłam przerażona. Pierwszą myśl skierowałam w stronę
swojej mamy, było mi przykro, że musi patrzeć na swoje
dziecko, które umiera. Bardzo się bałam.
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MŁ: Czy chciałaby pani opowiedzieć, jak zaczęła się pani
historia z chorobą?
DG: Po pierwszej operacji poleciałam do Jordanii. Chodziłam
po górach, ale czułam, że zaczyna się dziać coś niewłaściwego. Uśpiono moją czujność zapewnieniami, że to normalne,
efekt uboczny przebytych zabiegów. Kiedy wróciłam do
Polski, zaczęła się era koronawirusa, trudno było się dostać
do lekarza. Przez kolejne dwa miesiące moja sytuacja zdrowotna była już dramatyczna, w końcu udało się umówić
na wizytę i… usłyszałam słowa lekarza: „Po co mi się pani
teraz pokazuje, gdy rak jest taki duży”. Byłam w szoku.
MŁ: Ja zareagowali najbliżsi?

MŁ: Co było potem?

ŻYCIE ZE STOMIĄ
MŁ: Z kim pani lubi wtedy rozmawiać?
DG: Najczęściej z córką albo przyjaciółką.
Bywa, że chwytam za różaniec i gorliwie się
modlę. To również pomaga, uwalnia mnie
od łez, smutnych myśli… I wie pani, stomia,
to moje życie, dzięki niej żyję. Jestem
wdzięczna, że daje mi dodatkowe chwile
radości, że jeszcze tu jestem, bo gdyby nie
ona, dawno by mnie tu nie było. Coraz mniej
płaczę, coraz więcej się cieszę.
MŁ: Wspominała pani o dwunastu operacjach. Długo zmaga się pani z problemami
zdrowotnymi?

DG: Oczywiście przez cały czas płynęło morze wsparcia od
dzieci. Od momentu wizyty u lekarza, dość szybko znalazłam
się na stole operacyjnym, pomogła mi w tym moja chrześnica. Ona ma 35 lat i dokładnie ten sam problem zdrowotny
co ja, i jej także nie dawano szans. A żyje i ma się dobrze.
I walczy każdego dnia w podobny sposób jak ja.
MŁ: Kiedy zaakceptowała pani nową sytuację i siebie?
DG: Chyba w szpitalu po rozmowie z tą niesamowitą siostrą.
Sam profesor Skotnicki dał nadzieję, że po leczeniu usunie
mój woreczek i wszystko wróci do normy. Ja w to wierzę.
Na początku worki wymieniała mi córka. Czekałam na moment, kiedy do mnie przyjdzie. W końcu doszłam o mojego „ulubionego” momentu oprzytomnienia i zdałam sobie
sprawę, że to nie może tak wyglądać. Postanowiłam, że
muszę się tego nauczyć. I udało się! Gdy odwiedzały mnie
wnuki – zdarzało się, że pytały – babciu, co tam masz? Nigdy
nie stroniłam od tego tematu, nie chowałam się, wręcz przeciwnie, pokazywałam i tłumaczyłam: Ty masz tam… na dole,
a babcia tutaj. Wiele razy zdarzyło mi się śmiać z tego, że
mam stomię.
MŁ: Też chcę pośmiać się z panią…
DG: Byłam kiedyś z rodziną w górach. W trakcie pieszej
wycieczki moi kompani jeden po drugim nerwowo szukali
toalety. Ja zaś pękałam ze śmiechu, a oni nie widzieli, co
mnie tak śmieszy. W końcu się przyznałam – wy szukacie
miejscówki, a ja swoją mam przy sobie. (śmiech) Każdego
dnia staram się myśleć pozytywnie, nie myślę o złych stronach, bobym się załamała. Nie dopuszczam żadnej złej myśli.
Powtarzam sobie w myślach: będzie dobrze!
MŁ: Miewa pani chwile słabości? Pochlipuje w poduszkę?
DG: Bardzo rzadko, chociaż były takie chwile, kiedy się chlipało, bo może człowiek chciałby mieć przy sobie kogoś
takiego bardzo bliskiego, a ja od wielu lat jestem wdową.
Życie trochę mnie kopało, ale powiem pani tak: daję sobie
prawo do wypłakania, a potem najczęściej z kimś rozmawiam,
bo fakt, że jestem wysłuchana, mogę wyrzucić z siebie to,
co boli, po prostu pomaga.

DG: Przyszedł taki czas życiu… wychowałam syna i córkę, dzieci wyfrunęły z gniazda – a ja złapałam oddech i pomyślałam – teraz będę inwestować w siebie.
Tylko, że miałam na myśli kosmetyczkę,
masaż… zwiedzanie świata, a przyszło coś innego. Miałam
wypadek samochodowy, wylądowałam w szpitalu. Lekarze
skupili się na ratowaniu mojego wzroku – nie mogłam
wstać, bo traciłam przytomność i widziałam potrójnie.
Fajnie patrzyło się w ten sposób na wypłatę (śmiech), ale
wszystko inne było okropne. Mimo dolegliwości nadal pracowałam. Po jakimś czasie nagle zaczęły mnie dziwnie boleć
kolana, myślałam, że to stan zapalny i przechodziłam z nim
dwa lata, aż w końcu ból stał się tak uciążliwy, że postanowiłam odwiedzić chirurga. „Po co pani do mnie teraz przyszła, jak oba kolana już są do wymiany?” – zawołał chirurg.
Zamurowało mnie. Byłam pewna, że się pomylił. Niestety,
najpierw jedno kolano wymieniono mi na endoprotezę.
Miała być kolejna, ale moją „inwestycję” przerwały problemy
z jelitem grubym. Mimo iż miałam nowotwór, cieszyłam
się, że nie mam przerzutów i szybko zrobiłam sobie drugie
kolano. Potem przypałętał się gronkowiec. W kolejce czekały
już kobiece dolegliwości… usunęli macicę, bo guz, który
miałam, dążył do zagłady całego mojego organizmu, a potem
nastała cisza, ale tylko na chwilę. I znowu potem zaskoczenie,
kolejna operacja – wyłonienie stomii. Największy żal mam
do lekarzy – przecież byłam konsultowana przez wielu specjalistów, chodziłam również na regularne wizyty kontrolne,
mówiłam, że coś jest nie tak, pokazywałam zdjęcia jaki mam
duży brzuch, opowiadałam o tym, że nie mogę się wypróżnić,
ale nikt mi nie wierzył. Wszyscy widzieli kobietę, pełną energii:
„pani Doroto – mówili – pani tryska zdrowiem, życiem!”.
Ta zewnętrzna część mnie już taka jest – nie potrafię się nie
śmiać. Gdy człowiek jest przygnębiony, umęczony z nerwów,
to każdy zwróci na niego uwagę. A mnie się wydaje, że
źródłem tych wszystkich chorób był mój stan psychiczny.
Trudno było się podnieść po śmierci męża…
I znów nowotwór – guz ważył prawie 4 kg! Załamałam się,
że to już jest koniec życia, byłam przekonana, że trzeba
się „pakować”… Zrobiono mi PET (pozytonową tomografię emisyjną), która daje obraz tego, gdzie rozwijają się
komórki rakowe. Ze względu na to, że nie miałam nigdzie
przerzutów, włączono mi radykalne leczenie. Miałam radio-
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terapię, którą zniosłam bardzo ciężko, bo przy jelicie grubym,
to nie jest bajka. Teraz jestem w trakcie chemii, mam jeszcze
dwie ostatnie frakcje – dwa tygodnie chemii i tydzień odpoczynku. Dosyć długo to już trwa, trochę bolą stopy, ale będzie
dobrze.

8

MŁ: Jak pani reaguje na chemię?
DG: Dostaję chemię w tabletkach, owszem, jestem dużo
słabsza, ociężała, śpiąca i zmęczona. Najgorsze jest to, że
dłonie i stopy są tak wrażliwe, że gdy wchodzę pod prysznic,
to nawet gdy leci letnia woda, ja czuję, jakby mnie ktoś
jakimś gorącym strumieniem parzył – tak reaguje ciało. Nie
mogę zmywać normalnie naczyń, paznokcie mi odpadają,
ciało odchodzi od paznokci. Ale to szczegół. Skóra dłoni jest
cieniutka jak papierek lakmusowy – każde pociągnięcie
i już jest rana. Cieszę się, że jeszcze mam tylko dwie frakcje,
a później będzie już lepiej.
MŁ: Czym się pani zajmuje zawodowo?
DG: Przede wszystkim wychowywałam dzieci, a później
zajmowałam się pracą chałupniczą – moim talentem jest
krawiectwo, kocham to robić. Lubię też kontakt z ludźmi,
dlatego ostatnie zajęcie w charakterze przedstawiciela
handlowego dawało mi satysfakcję, spełnienie i radość.
Klienci, którzy mnie znają, widzą, że coś się dzieje, że blask
w oczach mam inny. Oczywiście nie wszyscy, bo to nie jest
tak, że idę i paplam o tym na prawo i lewo.
MŁ: Co daje pani siłę?
DG: Kiedyś dostałam dziwnego maila. Napisała do mnie
pani prezes z Gminnej Spółdzielni w Limanowej. „Pani
Doroto, jak pani może, to niech pani wejdzie na stronkę
i będzie z nami”. Okazało się, że to była Grupa Modlitewna
Szarbela w Limanowej, i muszę pani powiedzieć, że to,
ilu ludzi mnie wspiera modlitwą, jest niesamowicie budujące.
Jeden może wierzyć w Jezusa, drugi wierzy w co innego.
Ja mocno w ręku trzymam różaniec. Bardzo dużo osób prosi
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o modlitwę i robię to, bo mnóstwo ludzi modliło się kiedyś
za mnie. Kiedy leżysz i jesteś bezradna, nie możesz nic zrobić, jesteś zdana na innych i dostajesz wiadomość – „jestem
z tobą” (modlę się za ciebie – przyp. red.), dasz radę, będzie dobrze. To trzymasz się tych myśli jak ostatniej deski
ratunku i nie chcesz puścić!
MŁ: Czy choroba czegoś uczy?
DG: Nie oceniać ludzi po wyglądzie, nie poganiać nikogo,
jeśli sama się nie spieszę. Bo wiem, że w kolejce do toalety,
może stać stomik, który musi wymienić worek, a to przecież
chwilę trwa.
MŁ: Oprócz zdrowia, bo to szczególnie dzisiaj doceniamy,
co dla pani w życiu jest najważniejsze?
DG: Poza zdrowiem, potrafię cieszyć wszystkim, rzeczami
których wcześniej nie dostrzegałam. Energię dają mi wnuki,
przyjaciele… uwielbiam kawki u Mieli – ma jeszcze więcej
energii niż ja.
MŁ: Czy ma pani marzenia?
DG: Chciałam pozwiedzać świat, o tym pomyślałam, jak
już odchowałam dzieci. W wiele miejsc chciałabym pojechać. Zobaczyć Palestynę, Turcję i Polskę zwiedzić. Jak przestaną obowiązywać ograniczenia wirusowe, już nic mnie nie
zatrzyma!
MŁ: Udało się zabliźnić pustkę w sercu po stracie męża?
DG: Wie pani co? Tak, pojawiła się taka osoba, w której
się zakochałam. Ale z różnych przyczyn nie jest to miłość
do końca spełniona. Mamy swoje lata, każdy swoje życie,
jakoś poukładane. Trudno powiedzieć, być może kiedyś
będzie inaczej. Zawsze chciałam poznać prawdziwą miłość
i w pewnym momencie mnie trafiło, czego się nie spodziewałam. Bo to uczucie bardzo głębokie i wiem jedno – prawdziwa miłość, daje siłę i bardzo karmi. Osoba, która kocha, jest
w stanie zrobić wszystko dla drugiej strony. Tam nie ma interesów, jest bezinteresowność. Czuję się jak nastolatka. •
BIO

Magdalena Łyczko

Dziennikarka związana z mediami od kilkunastu lat. Pierwszy artykuł opublikowała w Gazecie Lubuskiej. Pracowała m.in. w Teleexpressie, Dzień Dobry TVN, magazynie „Gala“ oraz
w onet.pl. Najważniejsze są dla niej ostatnie siedem lat; wtedy została mamą i stworzyła portal
zaradna-mama.pl

Jak wymienić
worek stomijny?

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Tekst: Fundacja STOMALife

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 temperaturze płytki zbliżonej do temperatury ciała, upewnij się, że dobrze
przylegają.

USUWANIE ZUŻYTEGO WORKA

• Zużyte worki stomijne po opróżnieniu można wyrzucić do kosza na śmieci.
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Kmicic
i jego
drużyna
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Wywiad z Katarzyną Lewandowską

		

Rozmawia: Mirela Bornikowska /
		
Fundacja STOMAlife
Zdjęcia: archiwum prywatne
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M

irela Bronikowska: Cudowna, wspaniała czteroosobowa rodzina: Mama i Maleństwo, Tata
i Starszy Brat. Czy moglibyście przedstawić
nam się bliżej?

Katarzyna Lewandowska: Witam serdecznie w imieniu całej
rodziny. Katarzyna i Krzysztof Lewandowscy, to my. Jesteśmy
rodzicami dwóch wspaniałych synów: dziewięcioletniego
Mariusza, w pełni zdrowego drugoklasisty, i dwuletniego
Jędrzeja – kangurka z chorobą Hirschprunga. Mieszkamy
niedaleko Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim.
Bardzo kochamy góry i jak jest taka możliwość, to po
prostu w nie uciekamy.
MB: Jak wyglądały wasze pierwsze chwile w zmaganiu się
z chorobą syna?
KL: Jędrek urodził się 19 stycznia 2019 roku. Wyglądał identycznie jak jego starszy brat w chwili narodzin. Dostał 10
punktów w skali Apgar, ale w ciągu doby nie wydalił smółki,
dużo spał, nie chciał jeść. Jeśli chodzi o chorobę, to pierwsze
objawy, typowo książkowe, miał już w pierwszej dobie
po urodzeniu, ale na prawidłową diagnozę czekaliśmy aż 13
miesięcy.
MB: Jaka to choroba? Co kryje się pod tą trudną nazwą?
KL: Choroba Hirschprunga jest wrodzonym zaburzeniem
czynnościowym motoryki przewodu pokarmowego wynikającym z braku zwojów nerwowych w jelitowym splocie
nerwowym, poczynając od wewnętrznego zwieracza odbytu,
i rozciągającego się na różnej długości jelita.
MB: Brzmi to bardzo poważnie, na pewno byliście z mężem zaniepokojeni?
KL: Oczywiście. Zgłaszałam w drugiej dobie jego życia,
że nadal nie zrobił kupki. Panie pielęgniarki absolutnie nie
kazały mi się stresować. Powiedziały, że w razie czego one
mu pomogą. Pomogły. Syn zaczął się wypróżniać i lekarze
wypisali nas do domu. Podczas pierwszej wizyty panią położną zaniepokoiła żółtaczka i skierowała nas na badanie bilirubiny. Wskaźnik był dwa razy większy od normy, więc dostaliśmy
skierowanie do szpitala. Pojechaliśmy do Torunia, ponieważ
w Chełmnie nie ma oddziału noworodkowego. Zaczęły się
naświetlania, bilirubina zaczęła spadać, wszystko zaczęło się
układać, aż do ósmej doby.
MB: Co się wtedy stało?
KL: Jędruś zaczął wymiotować na zielono, w ogóle przestał jeść, ciągle spał, pojawił się u niego duży objętościowo brzuch. Kupka się zatrzymała. Lekarz zrobił badanie
per rectum i wtedy dosłownie wyleciał z syna zgniły, cuchnący stolec. Następnego dnia miał zrobione badanie
z kontrastem, po którym zaczął się regularnie wypróżniać.
Po badaniu USG i wynikach z wlewu kontrastowego lekarze
postawili diagnozę: „Nieprawidłowy zwrot jelit". Stwierdzili,
że taki przypadek nie kwalifikuje się do operacji, że „Ten typ
tak ma” i nasz synek ma po prostu z tym żyć. Kazano nam
przyjeżdżać tylko na kontrole.
MB: Jeździliście regularnie?

KL: Oczywiście! Za każdym razem sygnalizowałam, że
robi małe stolce, ma mocno śmierdzące gazy i powiększony
brzuch. Usłyszałam, że doszukuję się czegoś, czego nie ma.
Według toruńskich lekarzy dziecko nawet 10 dni może się
nie wypróżniać, a powiększony brzuch ma każdy maluch,
bo mięśnie nie są jeszcze wyrobione, a na końcu usłyszeliśmy
hit…
MB: Co chcesz przez to powiedzieć? Aż boję się tego,
co usłyszę.
KL: Pani doktor stwierdziła, że ja do swego dziecka nie pasuję,
bo on jest takim uśmiechniętym maluchem, a ja ciągle jakaś
przestraszona jestem. Następny chirurg również stwierdził,
ze mojemu synkowi nic nie jest i należy zakończyć leczenie,
bo z takim nieprawidłowym zwrotem jelit żyje się normalnie,
a w razie braku wypróżnień przez 2 dni należy po prostu podać
czopek. Pożegnał mnie słowami, że powinnam cieszyć
się zdrowym synkiem, bo przecież zdrowie dziecka jest
najważniejsze.
MB: Nie podzielałaś optymizmu lekarzy?
KL: Niestety nie. Instynkt matki podpowiadał mi cały czas,
że coś jest nie tak. To przecież moje drugie dziecko i wiem,
jak te „sprawy kupkowe” powinny wyglądać. Jędrek oddawał
stolce rzadko i w małych ilościach. Nasza czujność
została częściowo uśpiona, bo jednak te wypróżnienia były.
W uszach mieliśmy słowa lekarzy o naszym przewrażliwieniu i zdrowym dziecku, aż naszedł ósmy lutego 2020 roku.
MB: Co stało się tego dnia?
KL: W nocy z soboty na niedzielę zaczęły się dziwne wymioty
żółcią. Uspokoiły się, by w poniedziałek powrócić ze zdwojoną mocą. Mąż mnie pocieszał, że to może jakiś wirus
albo grypa jelitowa. Mnie nie dawało to spokoju i zadzwoniłam do bardzo dobrej pani Profesor z Bydgoszczy, prosząc
o prywatną wizytę. Ona pilnie skierowała nas do szpitala.
Nawet nie przypuszczaliśmy, co nas czeka. Z każdą chwilą
Jędrula stawał się coraz słabszy, odruchy wymiotne miał
praktycznie non stop, zaczynał przelewać się przez ręce. Nie
mogę spokojnie o tym opowiadać, to było straszne!!!!
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Pamiętam, jak powiedzieliśmy Mariuszowi,
że będzie miał rodzeństwo, jego odpowiedź
była natychmiastowa:
„Oby to był brat”.

MB: Trudno wyobrazić sobie emocje rodziców dziecka,
którego życie jest zagrożone.

12

KL: Masz rację, tego koszmaru nie da się porównać z niczym.
Dojechaliśmy do szpitala w Bydgoszczy. Tam z miejsca wykonano więcej badań, niż przez 2 tygodnie w Toruniu. Jędrek
badany był przez kilku lekarzy i zapadła decyzja, że natychmiast będzie przewieziony na chirurgię. To wszystko było jak
straszny sen. Nie wiem, jak się znalazłam na tej chirurgii dziecięcej, nic nie pamiętam. Decyzje podejmowane były w takim
tempie, że teraz zastanawiam się, jak byliśmy w stanie
to znieść? Człowiek nie wie o sobie wiele, dopóki nie
musi swojej wytrzymałości fizycznej i psychicznej sprawdzić.
Nie życzę tego nikomu.
MB: Co się działo dalej?
KL: Zapadła decyzja o operacji w trybie pilnym. Lekarz poinformował nas, że trzeba odkręcić jelita i ułożyć je na swoim
miejscu. Jak przez mgłę pamiętam, że dużo do nas mówił
i tłumaczył. Nie byłam w stanie niczego zrozumieć, niczego
zakodować. Dostaliśmy dokumenty do podpisania,
robiliśmy to mechanicznie, nie mogąc skupić się na żadnej
linijce tekstu. Zaufaliśmy lekarzom, że uratują nasze dziecko.
10 lutego 2020 roku nasze życie wywróciło się do góry
nogami. Tego dnia urodziny obchodził mój świętej pamięci
Tata i uznałam, że to nie może być przypadek. Modliłam się
i błagałam dziadka Jędrusia, by opiekował się nim z góry.
O godz. 21.30 odprowadziliśmy synka pod drzwi bloku
operacyjnego.
MB: Pamiętasz cokolwiek z tego momentu?
KL: Całuję go, przytulam, mówię do ucha, jak bardzo go kocham i że musi walczyć... potem czekamy na niego z jego
tatą i bratem. Operacja trwała prawie cztery godziny.
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Były to najdłuższe godziny w naszym życiu. Po operacji
przyszedł do nas lekarz i przedstawił całą sytuację.
Oszalali z niepokoju dowiedzieliśmy się, że w Toruniu
postawiono absolutnie błędną diagnozę!!! Z tego powodu
u naszego synka doszło do niedrożności jelit. W jego
małym ciałku zalegało 1,5 litra stolca. Wtedy pierwszy
raz usłyszeliśmy nazwę choroby Hirschprunga. Nasz
Jędrula dopiero teraz, po 13 miesiącach od urodzenia, miał
być diagnozowany właśnie w tym kierunku! Ostatecznie
diagnoza się potwierdziła. Świat kolejny raz tego dnia nam
się zawalił. W takich okolicznościach dowiedzieliśmy się, że
nasz syn ma wyłonioną stomię, że jelito było strasznie rozdęte,
że prawdopodobnie ma wadę wrodzoną, pod kątem której
będą dalej go diagnozować. Przyjechaliśmy według diagnozy
z Torunia ze zdrowym malcem, a po tygodniu opuszczaliśmy
szpital z dzieckiem znacznie niepełnosprawnym. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli nauczyć się żyć na nowo, ale wtedy
liczyło się tylko jedno, że nasz synek żyje!!!
MB: Hasło stomia w waszym życiu wcześniej nie padło.
Nie mieliście możliwości oswoić się z tą myślą?
KL: Propozycja wyłonienia stomii nie padła nigdy. W przypadku Jędrka była to operacja ratująca życie. Stomia jest
następstwem tego, co narobiła choroba. Nie zapomnimy
z mężem tego do końca życia. Czekaliśmy, aż skończy się
operacja. Zadzwonił telefon z bloku operacyjnego, że pielęgniarka ma dostarczyć worek stomijny. Już wiedziałam,
że nie wszystko poszło, tak jak miało. Stomia u syna jest
po to, by jelito się obkurczyło, odpoczęło i przede wszystkim
po to, by przestał cierpieć. Stomia uratowała mu życie,
to jego mała protezka. Absolutnie w niczym jemu i nam nie
przeszkadza. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Do kiedy?
Czas pokaże.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
MB: Pamiętasz pierwsze myśli i odczucia po wybudzeniu
synka z narkozy?
KL: Tego się nie zapomina. Byłam najszczęśliwszą osobą
na ziemi. Cieszyliśmy się z mężem, że do nas wraca. Jak pozwolono mi go przytulić, to pierwszym uczuciem, oprócz niewysłowionej miłości i czułości – był strach. Po prostu się
bałam, by ze względu na stomię nie zrobić mu krzywdy. Nie
wiedziałam, czy stomia boli, czy coś złego może się stać, ale
bardzo szybko wszystko nam wyjaśniono i potem szło już nam
coraz lepiej.
MB: Skoro jesteśmy przy trudnych chwilach związanych
z operacją, to wiem, że ta w lutym zeszłego roku nie była
jedyna, prawda?

tym staję się mniej odporna psychicznie i coraz więcej
wysiłku mnie kosztuje, by kolejny raz się podnieść. Nie znaczy
to jednak, że się załamię, na pewno nie!!! Tutaj najlepszym
wzorem do naśladowania jest nasz syn. Jędrek to prawdziwy
heros i bohater, który każdą trudność pokonuje i zachwyca się
życiem na maksa.
MB: Jak teraz funkcjonujecie? Jak sobie radzicie?
KL: Na tę chwilę śmiało mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Początki były ciężkie, ale obsługi stomii u dziecka
można się naprawdę szybko i sprawnie nauczyć. Jesteśmy
też bardzo wyczuleni na to, żeby Jędruś zdrowo się odżywiał, a przede wszystkim stosujemy się do zaleceń naszych
lekarzy prowadzących. To już rok od postawienia poprawnej
diagnozy i rok z życia naszego kangurka. Jędrek to wulkan
energii. Nikt nigdy by nie przypuszczał, że tyle przejdzie
w swoim krótkim życiu. Ma bardzo silny organizm. Mimo że
ma dopiero dwa latka, potrafi nam przekazać, jeśli coś się
dzieje z workiem. Wie, że zdarzyła się … awaria. Jest
bardzo świadomy swojej protezki. To Mały Wielki Człowiek.

KL: N iestety tak. Jeszcze cięższe chwile czekały nas po drugiej
operacji, która odbyła się w październiku. Była to próba zespolenia – niestety nieudana. Stwierdzono, że w jelicie jest stan
zapalny i w takiej sytuacji do zespolenia dojść nie może. Jędruś
bardzo ciężko zniósł ten zabieg. Leżał na OIOM-ie. Oddychał za niego respirator. Po dwóch dobach zapominał, jak się
oddycha i wtedy lekarze, walcząc o przywrócenie mu oddechu,
MB: Chciałabym jeszcze zapytać o stronę techniczną życia
kazali mi opuścić mi salę. Na tym korytarzu byłam sama.
z workiem u tak małego dziecka. Myślę, że czytelników
Pandemia zamknęła wszystko, szpitale przede wszystkim.
mogłoby to zainteresować?
Pozostawiona sama sobie, nie
KL: Jeśli chodzi o ubiór nie mamy
mogąc przytulić się do męża,
specjalnych patentów. Bardzo dona tym korytarzu wyłam, wyrybrze sprawdzają się body, które
wałam włosy z głowy, płakałam
wszystko zasłaniają i dzięki temu
i modliłam się na przemian, by
synek zbytnio nie interesuje się
Kiedy kolejny raz musimy
ten koszmar wreszcie się skońworeczkiem. Spodenki nosi tak, by
czył. Jędrek bardzo szybko do nas
z Jędrkiem iść do szpitala, pociesza
nie uwierały stomii, czyli troszkę
wrócił, choć po paru minutach
niżej niż w pasie. Inaczej bywa
mnie to, że mój starszy syn Mariusz
sytuacja znów się powtórzyła. Na
podczas
kąpieli, kiedy próbuje
ma najlepszą opiekę na świecie.
szczęście potem było już tylko
sobie worek odkleić. Zawsze
Krzysztof to wspaniały człowiek,
lepiej.
kąpiemy go z workiem. Nie mam
MB: Jak wytrzymywałaś to wszystko psychicznie? Co dawało ci
siłę?

cudowny mąż i tata.

KL: Przede wszystkim to, że mamy diagnozę i zaczynamy właściwe leczenie. Każdy etap traktuję jak rozbijanie
obozu w drodze na szczyt. Siłę daje nam każdy dzień, kiedy
widzimy, jak synek się rozwija i uśmiecha. Jak dajemy radę
jako rodzina. Wierzymy w to, że wszystko się ułoży. Po każdej
burzy przecież wychodzi słońce. Nasza walka zaczęła się
jeszcze przed wybuchem pandemii. Wtedy nie byłam sama.
Cały czas był przy nas mój mąż – tata Jędrzeja. Był i jest dla nas
ogromnym wsparciem. Teraz wiem, że bez niego nie dałabym
rady. Wspierała nas także bardzo cała rodzina, na którą
mogliśmy liczyć nawet w środku nocy. Moja mama, która opiekowała się Mariuszem, kiedy nas nie było w domu. Mój najcudowniejszy ojciec chrzestny, który jest dla mnie wielkim autorytetem i ważną osobą w życiu, razem ze swoją żoną bardzo nas
wspierali, codziennie musieli mieć meldunek ze szpitala.
Podobnie moja siostra i kuzynostwo stali za nami murem. Dziękuję im wszystkim za wszystko. Ale szczerze muszę powiedzieć, że mimo takiego ogromnego wsparcia mam wrażenie,
że im więcej jest tych pobytów w szpitalu i kolejnych operacji,

odwagi
spróbować
inaczej.
Po kąpieli zawsze jest dokładna
pielęgnacja, czyli umycie jelitka
bardzo dokładnie szarym mydłem lub specjalną pianką
do mycia stomii. Po dokładnym osuszeniu skóry docinamy
półksiężyce z aloesem, które zapobiegają odparzeniom i u nas
sprawdzają się rewelacyjnie. Zakamarki zasypujemy pudrem,
dookoła uszczelniamy pastą i przykładamy worek. Dookoła obowiązkowo pierścień uszczelniający, który trzyma
worek. Zmieniamy go codziennie i pielęgnacja również
odbywa się codziennie. Poza kąpielą Jędrek nigdy nie miał
jakiegoś specjalnego zainteresowania workiem.
MB: A czy zdarzyły się jakieś niespodziewane przygody
poza zwykłą „awarią”?

KL: Dwa razy mieliśmy przygodę z zatkaniem stomii.
Raz przez zielony groszek, który po masażu brzuszka i nawiewaniu ciepłego powietrza z suszarki do włosów zaczął
z niego dosłownie wyskakiwać. Pięć sztuk, pamiętam
do dziś. Drugi raz był to ogórek kiszony, którego dobrze
nie pogryzł. Powtórzyła się ta sama procedura, co przy
groszku. Od tamtego momentu wszystko staram się kroić
bardzo drobno, by nie było podobnych sytuacji. Problem
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niały i mądry chłopak, wzorowy uczeń, który zbiera minerały.
Ma ich sporą kolekcję.
MB: A tata Krzysztof?

14

mieliśmy również z zaopatrzeniem w sprzęt. Najtrudniejsze
po wyjściu ze szpitala było to, że zostałam z dwoma workami.
Nie wiedziałam od razu, jak. się zabrać za realizację
zlecenia, ale na forum internetowym „Kangurki” wspaniałe mamy pomogły i szybko udało się wszystko załatwić.
Pamiętam, jak pierwszy raz poszłam do sklepu medycznego po worki stomijne i kupiłam nie te, co chciałam,
ale udało się wszystko naprawić. Domową wizytę pielęgniarki stomijnej mieliśmy tylko raz, ale była bardzo owocna.
Cieszę się, że zawsze mogę do niej zadzwonić, kiedy coś się
dzieje. Na szczęście tylko raz w ciągu roku musiałam wykonać
taki telefon. Teraz, już po półrocznym doświadczeniu,
używamy sprzętu dla nas niezawodnego.
MB: Kasiu, wasza drużyna Kmicica składa się z czterech osób. Z wiadomych względów rozmawiamy praktycznie o Jędrzeju i tobie. Znam cię nie od dziś i wiem, że
Mariusz i Krzysztof to cisi bohaterowie waszej drużyny,
mam rację?
KL: Absolutnie tak! Pamiętam, jak powiedzieliśmy Mariuszowi, że będzie miał rodzeństwo, jego odpowiedź była natychmiastowa: „Oby to był brat”. Od przyjścia Jędrka na świat
jest w nim zakochany. Przez te dwa lata dojrzał niesamowicie.
Jest bardzo opiekuńczy i pomocny. Zawsze powtarza, że
ma najlepszego brata na świecie. Bywa tak, że to Mariusz mnie
pociesza. Mówi, że w końcu wszystko się ułoży i że wszyscy
walczymy o zdrowie Jędruli. Nigdy się nie skarży, gdy widzi, że
pakujemy kolejną walizkę. Wiem, że on też bardzo potrzebuje
mamy, ale ani razu nie dał odczuć ani mnie, ani Jędrkowi, że
jest mu ciężko. Pierwsza rozłąka była dla niego najtrudniejsza,
o sobie nie wspomnę. Rozmowy z nim bardzo dużo nam
ułatwiły i on pomaga nam wierzyć, że to wszystko kiedyś
się skończy. Przez prawie 7 lat nie miał rodzeństwa, ale
nigdy się nie zachowywał jak przysłowiowy jedynak. Zawsze
murem stoi za bratem i uwielbia się z nim bawić. Wie, że przy
wspólnych zabawach i szaleństwach zawsze musi uważać
na brzuszek Jędrka. Nie ukrywa tego, że jego brat ma stomię
i mówi o tym otwarcie. W jego klasie wszyscy wiedzą, że
Jędruś ma specjalny worek na brzuszku. Mariusz to wspa-
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KL: Tata i Jędrek to temat rzeka. Uwielbiają wspólne majsterkowanie i najbardziej szalone zabawy. Codzienna kąpiel
to również obowiązek taty. Zawsze jest ze mną przy zmianie
worka. Robi z chłopakami wszystko. Nawet potrafią mu wejść
na głowę. Dosłownie. Jest dla mnie ogromnym wsparciem.
Jeśli czasem wpadam w panikę, potrafi wszystko sprowadzić na właściwe tory. Czuję się przy nim bezpieczna, jest
moją drugą połówką. Wiem, że dla niego nasza historia też
nie była łatwą drogą. Każdy trawi wszystko po swojemu.
Bardzo dużo przegadaliśmy na wszystkie tematy dotyczące choroby. Łatwo nie było i nadal nie jest. Kiedy kolejny
raz musimy z Jędrkiem iść do szpitala, pociesza mnie to, że mój
starszy syn Mariusz ma najlepszą opiekę na świecie. Krzysztof
to wspaniały człowiek, cudowny mąż i tata. Mam najlepszych
chłopaków pod słońcem. Jesteśmy drużyną Kmicica. Mogę
też powiedzieć, że mam swoich trzech muszkieterów.
MB: Jakie macie plany, marzenia?
KL: Na tę chwilę tak się wszystko układa, że poza planowanymi pobytami w szpitalu ze wszystkim innym ograniczamy się do minimum. Wiadomo też, że niektóre plany
trzeba było przełożyć przez pandemię, ale wszystko jest
do nadrobienia. Marzenia są w nas. Każdy je ma. Najważniejsze jest jedno, żeby Jędrzej mógł funkcjonować tak, jak
jego rówieśnicy. Wszystko w rękach lekarzy, o resztę zadbamy
sami. Co do planów i pasji, nie ma wśród nas rozbieżności.
Jedno hasło liczy się w rodzinie Lewandowskich: JEDZIEMY
W GÓRY!!!!
MB: Wiem o waszej pasji Kasiu. Mogłybyśmy o niej rozmawiać godzinami, ale to temat na zupełnie inny wywiad.
Kochajcie góry, przenoście je, kiedy trzeba, zakładajcie
kolejne obozy w drodze na szczyt, by niedługo spokojnie
zejść w dolinę, położyć się na łące, cieszyć się zdrowiem i szczęściem waszej cudownej rodziny. Na naszej
stronie internetowej Jędruś znany jest jako Kmicic,
bo na pewno dorównuje mu siłą, walecznością i umiejętnością pokonywaniem bólu. Bardzo miło było was bliżej
poznać, drużyno na medal. •

BIO

Mirela Bornikowska

Polonistka, pedagog szkolny i specjalny, nauczyciel z pasji i powołania z 30-letnim stażem.
Od czerwca 2020 roku stomiczka działająca w Fundacji Stomalife, zaszczepiająca w stomikach
dobry humor i pokazująca, że worek to nie wyrok, tylko…nowe otwarcie i zwycięstwo nad chorobą.

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Fizjoterapia
uroginekologiczna
Wywiad z Dagmarą Miszczak
Rozmawia: Mirela Bornikowska / Fundacja STOMAlife
Zdjęcia: archiwum prywatne

M

irela Bornikowska: Dzień dobry pani Dagmaro.
Czy mogłaby pani przedstawić się nam od strony zawodowej i prywatnej?

Dagmara Miszczak: Jestem fizjoterapeutką. Studia o tej specjalizacji ukończyłam na AWF-ie w Krakowie i od 10 lat pracuję
i zbieram doświadczenie w tym ciekawym zawodzie. Mam
męża, dwoje dzieci, psa i kota. Od wiosny do jesieni często
można mnie zastać w ogrodzie. Lubię dotykać ziemi, wykonywać różne prace i zajęcia manualne. Sprawne ręce to podstawa w moim fachu.
MB: Jest pani fizjoterapeutką o dość specyficznym spektrum zainteresowań. Czy mogłaby pani przybliżyć nam ten
temat?
DM: Każdy, kto mnie zna, wie, że jestem zwolenniczką naturalnych metod leczenia. Codziennie wpływamy na swoje
zdrowie przez to, co jemy, przez nasz tryb życia, przez emocje,
które przeżywamy. W dzisiejszych czasach zapominamy, że
do utrzymania zdrowia często wystarczy proste, naturalne
jedzenie, ruch na świeżym powietrzu i praca nad spokojem
wewnętrznym. Interesują mnie wyłącznie terapie holistyczne,
w których patrzymy na człowieka jak na całość. Ciało, umysł
i duch – to my. Nie choruje tylko nasza ręka, kręgosłup,
macica czy jelito grube. Na co dzień pracuję terapią manualną holistyczną doktora Andrzeja Rakowskiego.
MB: Proszę nam opowiedzieć coś więcej o tej terapii.
DM: Jest to nowoczesny system leczenia zaburzeń czynności
narządu ruchu, które objawiać się mogą dolegliwościami
bólowymi, ograniczeniem ruchomości stawów, osłabieniem
mięśni. U podstaw tej terapii leży przekonanie, że człowieka
należy postrzegać całościowo, traktując na równi jego sferę
fizyczną i psychiczną. Oznacza to, że lekarz czy fizjoterapeuta powinien uwzględniać nie tylko zgłaszane przez
pacjenta dolegliwości ciała, ale też jego uczucia i emocje.
MB: Dlatego nazywana jest holistyczną?
DM: Tak, w tej metodzie narząd ruchu traktowany jest
jako sfera integrująca osobowość, w której znajdują odbicie
wszystkie negatywne zmiany zachodzące w organizmie,

zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Skutkują
one napięciami, które objawiają się różnego rodzaju dolegliwościami. Moim zadaniem jest pozytywne stymulowanie
i podtrzymywanie procesów samoleczenia.
MB: Stosuje pani także techniki typowe dla fizjoterapii
uroginekologicznej. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?
DM: Fizjoterapia uroginekologiczna koncentruje się na profilaktyce i leczeniu dysfunkcji w obrębie miednicy. Zabiegi
prowadzi się w celu eliminacji problemów związanych z nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządów rodnych oraz
zaburzeniami proktologicznymi, a także z dolegliwościami
blizny po cesarskim cięciu, bolesnymi miesiączkami, bolesnym współżyciem. Reasumując, szeroką grupę pacjentek
korzystających z rehabilitacji stanowią kobiety po zabiegach urologicznych, ginekologicznych, a także panie w ciąży
oraz w połogu. A najogólniej rzecz ujmując – pomagamy
kobietom w bezpiecznym powrocie do formy po porodzie.
MB: Jak wygląda taka fizjoterapia?
DM: Odpowiednio dobrany trening mięśni oraz terapia
manualna przynoszą bardzo dobre rezultaty. Dno miednicy
odgrywa ważną rolę w utrzymaniu postawy ciała oraz
stabilizacji narządów wewnętrznych. Określane jest jako swoisty hamak, który przymocowany jest do spojenia łonowego i stanowi rusztowanie dla mięśni. W trakcie ciąży, gdy
masa ciała jest znacznie zwiększona, dno miednicy jest obciążone. Zwiększone ciśnienie napiera na „hamak” i w rezultacie
powoduje przeciążenie mięśni, co skutkuje ich osłabieniem
oraz nieprawidłowościami w pracy.
MB: Jakie metody pani wykorzystuje?
DM: Jedną z bardziej rozpowszechnionych metod terapii jest
trening dna miednicy. Polega on na nauce świadomego napinania i rozluźniania mięśni krocza w celu poprawy ich funkcji.
Ważne jest nauczenie się prawidłowej pracy mięśni, pod okiem
specjalisty, bowiem nieprawidłowe wzorce mogą przynieść
efekt odwrotny do zamierzonego. Również terapia manualna jest niezwykle skuteczna. Zabiegi wykonuje się z użyciem
rąk, głównie w obszarze kręgosłupa oraz miednicy.
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MB: Jakie jest ryzyko wystąpienia problemów uroginekologicznych?

...korzystajmy z fizjoterapii i innych terapii
naturalnych nie w lęku, gdy coś złego się dzieje,
ale profilaktycznie, z miłości do siebie.

MB: Wspomniała pani, że ten rodzaj fizjoterapii można
stosować w ciąży?
DM: Ciąża jest szczególnym czasem w życiu kobiety, podczas którego zachodzi wiele zmian. Zmienia się również
ciało. Popularnym przekonaniem stało się twierdzenie, że
kobieta w ciąży powinna się oszczędzać.
MB: Co może to oznaczać dla kobiet ciężarnych?
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DM: No właśnie. Uważam, że takie stwierdzenie jest już
chyba trochę passé. Oszczędzać się, to znaczy żyć zdrowo,
nie przemęczać się, ale absolutnie nie znaczy „leżeć
i pachnieć”. Kobieta w ciąży powinna być świadoma, że
czeka ją ogromny wysiłek, do którego może się dobrze przygotować. Dobór odpowiedniego specjalisty może pomóc
w zmniejszeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa, wspomaganiu pracy przepony oraz mięśnia prostego brzucha,
zmniejszeniu dolegliwości bólowych stawów czy w indywidualnym przygotowaniu do porodu. Co więcej, terapia może
skutecznie poprawić samopoczucie kobiet w ciąży. Ważne
jest, aby stosowane techniki były odpowiednie dla danej
pacjentki. Dodatkowo to świetny sposób relaksu dla kobiet
w ciąży.
MB: A jak wygląda fizjoterapia po porodzie?
DM: W tym okresie moje działania mają na celu przywrócenie sprawności mięśni brzucha i mięśni dna miednicy, rehabilitację rozejścia mięśnia prostego, profilaktykę i leczenie
nietrzymania moczu. Dodatkowo mogę wspomóc profilaktykę opadania narządów, mobilizację blizny po cesarskim
cięciu czy powrót do sylwetki sprzed ciąży. Spotkania z fizjoterapeutą zalecane są jeszcze w trakcie połogu. Pierwsze
ćwiczenia można wykonywać już kilka godzin po porodzie. Chcę jednocześnie podkreślić, że na ćwiczenia nigdy
nie jest za późno. Rehabilitacja jest przeznaczona również
dla pacjentek nawet do kilku lat po porodzie. Symptomy,
które mogą świadczyć o konieczności podjęcia terapii,
to np. wystający brzuch, przypominający ciążowy lub częste
bóle dolnego odcinka kręgosłupa, które wcześniej nie
występowały.
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DM: Jednym z najważniejszych czynników jest przebyty poród.
Głównie mowa tu o porodzie naturalnym. Czynnikami narażającymi są również porody poprzez zabiegi, jak i rodzenie
dużych dzieci o masie większej niż 4 kg. Kolejne czynniki ryzyka to nadwaga oraz wiek kobiety. Wśród mniej
znaczących znajdują się palenie papierosów czy hormonoterapia. Istotne dzisiaj jest również wyposażenie genetyczne, które może być przyczyną nieprawidłowej struktury kolagenu, w rezultacie prowadzącej do osłabienia
tkanki łącznej. Badania te mogą tłumaczyć częste występowanie tego typu schorzeń w kolejnych pokoleniach – u babki,
matki i córki.
MB: Ostatni wymieniony przez panią problem dotknął
mnie osobiście. Bardzo dziękuję za informację o tylu nieznanych powszechnie przyczynach problemów zdrowotnych kobiet. Wiem, że stosuje pani także igłoterapię. Na
czym ona polega?
DM: Igłoterapia jest jedną z metod fizjoterapeutycznych,
która w ostatnich latach coraz bardziej zyskuje na popularności. Polega ona na dotknięciu okostnej cienką igłą, bez
iniekcji żadnego leku, w celu wywołania odruchowego bodźca leczniczego.
MB: A inne techniki?
DM: Stosuję także techniki uwalniania emocji, techniki oddechowe, a obecnie jestem w trakcie kursu Dietetyki Medycyny Chińskiej. Czy pani wie, że 75% naszej codziennej
energii życiowej pochodzi z pożywienia, a 25% z oddechu?
Trzeba wrócić do podstaw. Współpracuję też z akupunkturzystką, osteopatą, zielarką i joginką. Sama chodzę profilaktycznie na różne terapie. Sprawdzam, doświadczam i dzielę
się tym doświadczeniem z moimi pacjentami. Niektórzy są
bardzo zaskoczeni, słysząc, że fizjoterapeuci przeprowadzają
badanie per rectum czy per vaginam, albo stosują USG. To
świadczy tylko o poziomie fizjoterapii w Polsce, który stale
wzrasta. Od 2019 roku zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Każdy z nas ma swój numer
wykonywania zawodu, jak lekarz czy pielęgniarka. Pacjent
może sprawdzić w krajowym rejestrze fizjoterapeutów
(online), czy idzie do wykwalifikowanej osoby z uprawnieniami.
MB: Obie jesteśmy kobietami i nasza rozmowa toczy się
wokół naszej płci, ale wiem, że pomaga pani również
mężczyznom. Z jakimi problemami przychodzą do pani
gabonetu panowie?
DM: Mężczyźni również mają kłopoty z nietrzymaniem
moczu czy naglącym parciem na pęcherz. Mam pacjentów przed i po operacjach urologicznych bądź proktologicznych, często poprzedzonych zaburzeniami takimi jak
nietrzymanie stolca, gazów, zaparcia i biegunki. Zdarzają się
także problemy intymne, takie jak ból narządów płciowych
lub zaburzenia erekcji. Z doświadczenia wiem, że panom
jeszcze trudniej niż paniom zwrócić się z tego typu problemami do lekarza, a co dopiero do fizjoterapeuty. Widzę
tu ogromne pole do działania dla partnerek, które, jeśli mają
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lub słyszały coś na ten temat od koleżanek. Czasem wspomina o nas położna,
ginekolog, ale na razie dzieje się tak
na bardzo małą skalę.

wiedzę na temat takiej fizjoterapii, powinny
dzielić się nią ze swoją drugą połówką.
MB: Nasza rozmowa ukaże się w magazynie stomijnym. Czytelnikami będą i kobiety, i mężczyźni, dlatego dziękuję
pani za poruszenie męskiego wątku
w naszej rozmowie. To nie przypadek,
że ze sobą rozmawiamy. Szukając ratunku, trafiłam do pani gabinetu. Pamiętam
zabiegi, które przynosiły mi ulgę. Czy
mogłaby pani krótko je scharakteryzować?
DM: Stosowałam u pani przede wszystkim terapię manualną
holistyczną, pracowałyśmy z całym ciałem – mięśniami, stawami, więzadłami. Robiłam uciski w miejscu bólu (technika świetna, bo można ją samodzielnie wykonywać w domu),
a w niektórych miejscach na pani ciele stosowałam igłoterapię, której zasady omówiłam przed chwilą. Był także masaż
brzucha, techniki per rectum i trening mięśni dna miednicy. Użyłyśmy też elektrostymulacji mięśni dna miednicy,
która polega na wprowadzeniu do odbytu lub pochwy
specjalnej sondy.
MB: Miałam to urządzenie w domu, a czy mogłaby pani
przybliżyć zasadę jego działania?
DM: Sondy doodbytnicza i dopochwowa zaprojektowane
zostały w celu poprawy pracy mięśni dna miednicy mniejszej (mięśnie Kegla), mięśni zwieracza odbytu, by pomóc
w nietrzymaniu moczu lub stolca, poprawie odczuwania
doznań seksualnych, uśmierzaniu bólu przy obniżeniu
lub wypadaniu narządów miednicy czy poprawie erekcji
u mężczyzn. Stosowałyśmy wiele metod, natomiast nigdy
nie patrzyłyśmy na pani problem, jakby dotyczył on
tylko końcówki układu pokarmowego. Starałam się pani
pomóc, szukając źródła cierpień i dyskomfortu w całym
organizmie.
MB: Doskonale to pamiętam i zawdzięczam pani pomoc
fizyczną i mentalną w bardzo trudnym okresie mojej
choroby. To, że jestem stomiczką, nie świadczy o naszej
„przegranej”, to po prostu był kolejny etap mojej
walki o zdrowie. Nie jestem jedyną kobietą ze stomią
z powodu „ciemnych stron macierzyństwa”. Takiego określenia używa Tatiana Okupnik, która szeroko rozpropagowała i nagłośniła tematykę tabu kryjącą się właśnie pod
takim hasłem. Czy zgadza się pani z opinią, że opieka poporodowa nad młodą mamą pozostawia w Polsce wiele
do życzenia? Pani gabinet to jedyny w Gorzowie nastawiony na choroby dna miednicy?
DM: Większość kobiet nie ma pojęcia, że istnieje coś
takiego jak fizjoterapia uroginekologiczna. Z drugiej strony,
czegóż wymagać, kiedy funkcjonuje ona w Polsce dopiero od
około 7 lat. Dla kanonów medycznych to bardzo krótki czas,
dlatego kobiety przy wyjściu ze szpitala nie dostają w wypisie zaleceń, aby udać się na kontrolę do wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Z usług korzystają kobiety, które są
świadome, które trafiły na jakieś informacje w internecie

MB: Co powinno się zmienić pod tym
względem? Jak systemowo powinna
wyglądać taka pomoc? Mój przypadek
być może jest „beznadziejny” skoro
skończył się stomią? Ale ja na diagnozę
czekałam prawie 30 lat. Co można
powiedzieć młodym mamom, a przede
wszystkim – co dla nich zrobić, jak pokierować, by
problemy, nawet jeśli się pojawią, udało się rozwiązać?
DM: Być może kiedyś na oddziałach ginekologiczno-położniczych będzie zatrudniony fizjoterapeuta uroginekologiczny, który od razu po porodzie poprowadzi kobietę. Systemowo życzyłabym sobie, żeby rozwinęła się współpraca
między lekarzami i fizjoterapeutami, żeby lekarz kierował
pacjentki po porodzie (zarówno siłami natury, jak i cesarskim
cięciu) na fizjoterapię.
Natomiast młode mamy powinny wziąć sprawy w swoje
ręce już teraz. Zachęcam do przygotowania się do ciąży, nie
tylko przez branie witamin, ale także przez udanie się do fizjoterapeuty. W trakcie ciąży warto spotkania kontynuować,
żeby poznać bezpieczne ćwiczenia, popracować z postawą i świadomością ciała przygotowującego się do
porodu. Po porodzie natomiast, warto się wybrać do
takiego gabinetu, aby zbadać brzuch, mięśnie dna miednicy, blizny po nacięciu krocza czy cesarskim cięciu i szybciej
wrócić do formy,
MB: Profesor Tomasz Banasiewicz – chirurg proktolog
jest wielkim entuzjastą tego typu fizjoterapii. Kiedy opowiadałam mu o pomocy, którą u pani uzyskałam, powiedział znamienne słowa: „Gdyby gabinety, takie jak pani
Dagmary, miały więcej pracy, my mielibyśmy mniej”.
Myślę, że pani komentarz do tego zdania mógłby być
puentą naszej rozmowy.
DM: Powiem tak, korzystajmy z fizjoterapii i innych
terapii naturalnych nie w lęku, gdy coś złego się dzieje, ale
profilaktycznie, z miłości do siebie. Lepiej zapobiegać, niż
leczyć. To naprawdę nie jest slogan.
MB: Takie działania profesor Banasiewicz nazywa prehabilitacją i namawia do niej wszystkich swoich pacjentów, mówiąc, że im lepiej przygotujemy się do
zabiegu „przed faktem”, tym krócej będziemy wracać
do formy „po fakcie”. Mam nadzieję, że nasza rozmowa dotknęła ciała, umysłu i ducha, że się tak wyrażę …
holistycznie. Bardzo pani dziękuję, wierząc, że poruszona tematyka zainteresuje czytelników. •
BIO

Mirela Bornikowska

Polonistka, pedagog szkolny i specjalny, nauczyciel z pasji i powołania z 30-letnim stażem.
Od czerwca 2020 roku stomiczka działająca w Fundacji Stomalife, zaszczepiająca w stomikach
dobry humor i pokazująca, że worek to nie wyrok, tylko…nowe otwarcie i zwycięstwo nad chorobą.

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (24) / 2021

17

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Kajaki, które
przełamują strach
Spływ kajakowy z Fundacją STOMAlife

Czy jest coś piękniejszego od pierwszego dnia spływu, kiedy
człowiek odrywa się od własnego życia, by zacząć wiązać pędy
jakiegoś nowego bytu, dziwacznie rosnącego spod piór kajaka?
Melchior Wańkowicz, Na tropach Smętka
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A

więc znowu lato! Lato 2021! Czas tak szybko ucieka, a my jeszcze
jesteśmy myślami w lecie roku 2020, które przypomina nam beztroski czas, promienie słońca i wodę, czyli… Puszczę Kampinoską.
W sierpniu ubiegłego roku, Fundacja STOMAlife spotkała się z grupą stomików z całej Polski, by przełamywać tabu. Jak wszyscy wiecie, jest ich wiele,
ale na pierwszy ogień poszła… woda.
Kontakt z wodą dla stomika nie jest sprawą prostą. Na początku nawet
własna wanna jest wyzwaniem. Stomicy ze strachu przed „niesubordynacją
grażyny” rezygnują z basenu, plażowania i innych atrakcji wodnych.
Weekend w Kampinosie miał to zmienić. Wody było pod dostatkiem.
Zaczęliśmy od spływu kajakowego i kąpieli w Bzurze, by po południu
przez kilka godzin nie wychodzić z basenu i jacuzzi, pozując naszym
fantastycznym fotografom.
Zorganizowanie spływu miało na celu udowodnienie, że do odważnych
świat należy. Na pewno łatwiej było pokonać strach w tak fantastycznej i już
trochę zintegrowanej grupie. A lęków było wiele. Począwszy od pokazania
się innym w stroju kąpielowym przez wątpliwości, czy worek widać, czy
nie? Czy lepiej go ukrywać? Czy może wręcz przeciwnie? Wydaje się, że na
początku uczestnicy czuli się trochę skrępowani. Już woda była wyzwaniem,
a co dopiero kajak! Na pewno były wśród uczestników osoby, które wsiadały
do niego po raz pierwszy w życiu. Wszystko jednak poszło jak z płatka.
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DŁUGA TRASA, DUŻA DUMA!
To nie był trudny spływ. Piękna letnia pogoda,
woda tak ciepła, że aż szkoda było do niej nie
wchodzić, słońce, które przyjemnie rozgrzewało,
i nurt rzeki, który wspomagał wiosłowanie, sprawiały, że wszyscy byliśmy w szampańskich nastrojach. Płynęliśmy około dwóch godzin, podziwialiśmy naturę, cieszyliśmy się swoim towarzystwem. Czuliśmy, że robimy coś, z jednej strony,
zwyczajnego, a z drugiej – tak błogo radosnego –
mówi Zuzanna Kawczyńska z Fundacji STOMAlife.
Z czasem można było zauważyć, że lody pękają
(chyba od tego upału). Pierwszy stres pozostał za nami, umiejętności wiosłowania rosły
z każdą minutą i nikt z boku nie odróżniłby,
kto z dwuosobowej załogi jest stomikiem,
a kto nie. Ekipa spędziła ten czas razem,
wspierając się i pomagając sobie nawzajem,
i to była nasza największa duma. A na ekipę składali się organizatorzy, stomicy i ich najbliżsi,
o których nie można tu nie wspomnieć.
Osoby towarzyszące stomikom z jednej strony
bardzo im pomagały i ich wspierały, z drugiej
zaś nie mogły wyjść z podziwu, czego dokonują ich „kangurki” i jakie nowe możliwości wspólnego spędzania czasu otwierają się przed nimi.
Czasami trzeba było wyjść z kajaka, aby poprawić
mocowanie sprzętu, innym razem, specjalnie
wyskakiwaliśmy do rzeki, aby się ochłodzić.
Kolejny raz okazało się, że pomimo wcześniejszych obaw, osoby ze stomią mogą czerpać
z życia tyle samo, ile każdy inny człowiek – wspomina Tomasz Panfic, uczestnik wydarzenia.
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NOWE REKORDY NA RZECE BZURZE

20

Spływ ten na pewno pod wieloma
względami był rekordowy. Rekordy szybkości w przemieszczaniu się, by zrobić nam
fantastyczne zdjęcia, biła dzielna para naszych
fotografów. Rekordowa była liczba parkowań
w szuwarach i rekordowe było tempo wydostawania się z nich. Rekordu kropel wychlapanej wody nikt nie poda, ale nasi uczestnicy ustanowili jeszcze jeden nowy rekord –
zero upadków przy robieniu wspólnych zdjęć!

„Lśnią promienie słoneczka,

Tylko w oczach się migli

Kajakowa wycieczka

I znikają wśród figli,

Już za chwilę wyruszy daleko.

Chlapiąc wodą w dekolty kobietom...

Największym wyzwaniem, jak chyba
zawsze na tego typu wyprawach, było
zdjęcie grupowe. Zatrzymanie całej
wycieczki w jednym punkcie, trzymanie się
pobliskich wydm, żeby nurt nie zepchnął dalej,
czy dotarcie z informacją do wszystkich, że
to właśnie to miejsce – nie było tak proste,
jak wszyscy myśleli. Z drugiej strony było przy
tym mnóstwo śmiechu, zabawy i wzajemnej
serdeczności – dodaje Tomasz Panfic.

A na czwartym referent

Zaczęliśmy cytatem z Wańkowicza,
dopiero wyobrażając sobie wspólną przygodę.
Zakończyć możemy na wesoło,
bo wysiadając z kajaków, by kąpać się w rzece
(wielu z nas po raz pierwszy), naprawdę
czuliśmy się jak zakładowa wycieczka
z wiersza Andrzeja Waligórskiego:
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Personalny załogę

Skrzypią mięśnie sprężane

Błogosławi na drogę,
A na pierwszym kajaku – dyrektor!
A na drugim naczelnik,
A na trzecim dwaj dzielni
Kierownicy ubrani we slipy,

Gładkie i prążkowane,
Ciut zwiotczałe od pracy przy biurkach,
A gdy łódź się przechyli,
Zaraz słychać w tej chwili
Trwożny okrzyk: Ojej! Wodna kurka!!!

Siedzi wraz z buchalterem,

Mkną po gładkiej powierzchni

A za nimi cała reszta ekipy!

I podwładni i zwierzchni,

Już zabrzmiały sygnały,
Wiosła już zapluskały,
Ruszył w drogę stubarwny peleton.

Już ogromnie daleko są stąd,
A wtem referent Dreptak
Zbladł i cicho wyszeptał:
- Jezu, taż my płyniemy pod prąd!” (…)
Andrzej Waligórski, Kajakowa wycieczka

Na taki frywolny tekst może sobie pozwolić tylko Klub
Kajakowy „Kangurek”, a my, wracając do hotelu
w Kampinosie, czuliśmy się jak jego członkowie.
Na koniec kilka rad praktycznych

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Kilka rad praktycznych – jak stomik-kajakarz
powinien przygotować się do spływu
Zbierając doświadczenia od uczestników naszej wyprawy,
podpowiadamy, że warto zadbać o odpowiednie dopasowanie
oraz zabezpieczenie sprzętu. Jeśli mamy problemy z odklejaniem się worków stomijnych, powinniśmy pomyśleć o zabezpieczeniu brzegów worka silikonowymi plastrami stomijnymi.
Jeśli trasa spływu jest trudna i wymaga dużej siły fizycznej,
konieczne może być zastosowanie pasa przeciwprzepuklinowego, który sprawdza się podczas dużej aktywności sportowej.
Pamiętajmy, że stomia oraz sport się nie wykluczają. O ile
tylko czujemy się siłach, czerpmy z życia pełnymi garściami.
A jeśli potrzebujecie wskazówek, jak przygotować się
do konkretnych czynności, piszcie do nas na:
biuro@stomalife.pl lub Redakcja STOMAlife
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
Chętnie odpowiemy na nurtujące Was pytania.
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Odtworzenie ciągłości
przewodu pokarmowego
po wyłonieniu stomii
Tekst: Wojciech Szczęsny

W
26

CZĘŚĆ II z II
wiosennym numerze „Po Prostu Żyj” pisaliśmy o tym, w jakich przypadkach jest
możliwe odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po wyłonieniu stomii.
W tym numerze, kontynuując temat, zajmiemy się opisem samego zabiegu.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU
ODTWORZENIA UKŁADU POKARMOWEGO.
Gdy uda się ustalić, że pacjent spełnia kryteria kwalifikujące
do przeprowadzenia operacji odtworzenia, po pierwsze musimy ustalić, czy chce się poddać operacji i zgadza się na zabieg,
po przedstawieniu mu wszystkich możliwych wersji przebiegu pooperacyjnego. Jakie to niebezpieczeństwa? Śmierć
po zabiegu w wyniku powikłań, która dotyczy 3-4% operowanych. Jakich powikłań? Ogólnych związanych ze znieczuleniem i zabiegiem, czyli niewydolność krążenia, oddechowa,
nerek. Może wystąpić udar mózgu. Tu znajduje uzasadnienie
nieco sarkastyczne stwierdzenie: „Operacja się udała, ale
pacjent umarł”.
Sam zabieg też niesie ze sobą ryzyko powikłań miejscowych.
Nim je omówimy, spójrzmy na samą technikę zabiegu. Zacznijmy od najczęstszej – to jest sytuacji po zabiegu Hartmanna.
Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu przez anestezjologa i/lub innych specjalistów, np. kardiologa, musimy
wykonać badania wykluczające przeciwwskazania chirurgiczne. Jakie badania? USG jamy brzusznej, tomografię
komputerową, a jeśli są wskazania to PET, w celu oceny, czy
nie ma odległych przerzutów (w sytuacji choroby nowotworowej). Najważniejsze jednak jest sprawdzenie stanu
jelita przed zespoleniem. Pacjent musi mieć wykonaną kolonoskopię przez stomię i ocenę kikuta odbytnicy i esicy od
strony fizjologicznego odbytu. Dotyczy to zarówno choroby
uchyłkowej, zapalnej jak i nowotworu. Mamy bowiem
do czynienia z nowotworami synchronicznymi i metachronicz-
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nymi. Czymże one są? Rak synchroniczny występuje jednocześnie w kilku miejscach w jelicie grubym. Czyli operujemy guz esicy sposobem Hartmanna, a już istnieje inne
ognisko, nie do „wymacania” podczas zabiegu. W czasie
kilku miesięcy rozrasta się. Rak metachroniczny to taki,
który powstał od nowa już po zabiegu, na przykład w sytuacji, kiedy pacjent ma genetycznie uwarunkowaną skłonność
do raka jelita. Oczywiście takie znaleziska zmieniają zupełnie
postępowanie.
Bardzo ważna jest ocena pozostawionego kikuta, ponieważ
zachodzą w nim spore zmiany wskutek braku pasażu stolca.
W obrazie endoskopowym wyglądają one jak zapalenie – są
w nich nadżerki i pokrwawianie, gromadzi się śluz i rozmnażają
bakterie, powodując uczucie parcia na stolec, poprzez wytworzenie czopów substancji nieco przypominającej kał. Ten
stan nazywamy zapaleniem z wyłączenia (ang. diversion
colitis). Nie ma skutecznego leczenia, a dopiero przywrócenie ciągłości powoduje ustąpienie dolegliwości. Należy
pamiętać, aby w okresie oczekiwania na odtworzenie wykonywać enemy kikuta, co nieco zmniejsza owe dolegliwości.
Podczas badania ocenia się również zaawansowanie
choroby uchyłkowej. Niekiedy uchyłki powodują sztywność jelita, czyniąc je funkcjonalnie nieużytecznym. Wtedy
decyzja o odtworzeniu musi być podjęta bardzo rozważnie,
bowiem takie jelito może nie podjąć normalnej pracy. Przygotowanie do kolonoskopii jest takie samo jak przy jelicie
nieoperowanym (płyn do wypicia) i dodatkowo lewatywy
do kikuta odbytnicy. Istotną sprawą jest ocena zwieraczy.
Pacjenci obawiają się, że po kilku, kilkunastu miesiącach

ŻYCIE ZE STOMIĄ
„bezczynności” nie podejmą działania. Badania wykazują, że
raczej tak nie jest. Oczywiście przed zabiegiem sprawdza się
napięcie zwieraczy i ich funkcję badaniem palcem (per rectum). W przypadku wątpliwości należy wykonać bardziej
zaawansowane badania manometryczne. Wszystko po to,
aby nie doszło do nietrzymania stolca po zabiegu. Istnieją też
ćwiczenia i zabiegi fizjoterapeutyczne pomagające w przywróceniu właściwej funkcji osłabionym zwieraczom.

wpływ – a więc stan odżywienia (badamy go w czasie
kwalifikacji), zaprzestanie palenia tytoniu na kilkanaście
tygodni przed zabiegiem, picia nadmiernych ilości alkoholu, odpowiednia aktywność fizyczna. Ten zestaw zaleceń
i ćwiczeń nazywamy obecnie prehabililatcją (czyli rehabilitacja przed zabiegiem). W Polsce prekursorem tego nurtu jest
zespół prof. Banasiewicza z Poznania.

W sumie przetoka, a więc klinicznie istotna nieszczelność powstaje w około 4-6% przypadków. Leczenie jej jest
Doszliśmy zatem do momentu, kiedy możemy wykonać
trudne. Wymaga żywienia pozajelitowego, zaawansowazabieg. Czy istnieje jakieś specjalne przygotowanie? W zanych technik leczenia zachowawczego (terapia podciśniesadzie jest ono tożsame z tym, jakie stosujemy przed
niowa), ale i niestety reoperacji z ponownym wyłonieniem
operacjami na jelicie grubym. Czyli oczyszczenie jelistomii. Mogą też powstać ropnie wewnątrzotrzewnowe
ta poprzez picie specjalnych preparatów powodujących
z zapaleniem otrzewnej, wymagające drenaży lub relaparobiegunkę. Dodatkowo powinniśmy oczyścić kikut odbyttomii, czyli ponownego otwarcia brzucha. Z innych powikłań
nicy ze wspomnianych wcześniej zalegających mas kałotrzeba wspomnieć o zakażeniu rany, przepuklinie pooperapodobnych poprzez enemy. Sama operacja zaczyna się
cyjnej, zarówno w obrębie rany głównej, jak i w miejscu po
zamknięciem stomii szwami lub za pomocą folii. Nie wycistomii. Zapewne można by jeszcze wymienić kilka, ale nie jest
namy jej od razu, gdyż w czasie zabiegu może się okazać,
to głównym celem tego artyże odtworzenie będzie niemożliwe. Jamę brzuszną otwieramy
kułu. Jeśli jednak, a tak jest
przez bliznę po poprzednim
u większości pacjentów, wszyzabiegu. Najczęściej spotystko pójdzie gładko, po 2-3
kamy liczne zrosty, które
dniach wracamy do normalnej
musimy delikatnie rozprediety i po usunięciu drenów,
Niebezpieczne jest jednak odtwarzanie
parować, aby nie uszkodzić
można pacjenta wypisać do
„na siłę”, bo pacjent już chce i nie bierze
jelit. Zasadą jest, aby całe
domu. Czasami zalecamy pacjelito było wolne, gdyż zabujentowi noszenie pasa brzupod uwagę zaleceń chirurga, aby
rzenia pasażu po zabiegu mogą
sznego
(odciąża ranę) i potrochę odczekać.
doprowadzić do rozejścia się
wstrzymywanie się od ponadzespolenia. Musimy odnaleźć
normatywnych wysiłków fizykikut odbytnicy (niektórzy
cznych.
Nie
wolno
mu
chirurdzy zostawiają w czasie pierwotnego zabiegu długą
natomiast „zalegać w łóżku”, a przez kilkanaście dni
nić – wskaźnik). Teraz następuje decyzja, czy będziemy
musi stosować zastrzyki przeciwkrzepliwe. Po zdjęciu szwów
zespalać. Warunkiem podstawowym jest dobre przypowoli powinien zapominać o zabiegu. Oczywiście musi być
leganie końcówki jelita, do tej pory będącego stomią,
kontrola pooperacyjna, zwłaszcza jeśli w tle mamy nowotwór.
do kikuta. Bez napięcia. Czasami trzeba „uruchomić” jelito.
Ustala się ją indywidualnie w zależności od wielu czynników.
To wszystko sprawia, że jest to zabieg trudny i czasochłonny.
O tym jeszcze za chwilę.
Kiedy wszystkie niezbędne warunki są spełnione, wycinamy
Tak wygląda sytuacja po zabiegu Hartmanna. Ileostomia
stomię i zszywamy otwór po niej. Połączenie można wykonać
czasowa końcowa jest wyłaniana, gdy sytuacja nie
ręcznie, szwami lub zastosować zszywacz mechaniczny,
sprzyja pierwotnemu zespoleniu (zapalenie otrzewnej,
tzw. stapler, którego część wprowadzana jest do odbytu.
ciężki stan chorego), na przykład perforacja kątnicy
Po wykonaniu zespolenia sprawdzamy za pomocą próby
lub niedokrwienie prawej strony jelita grubego. Tu odtwowodnej jego szczelność, zakładamy dren do brzucha i zamyrzenie polega na likwidacji stomii i zespoleniu jelita cienkamy powłoki. Opisany zabieg można też wykonać metodą
kiego z pozostawioną częścią jelita grubego. Ten zabieg
laparoskopową.
jest stosunkowo bezpieczny i nie daje wielu powikłań. PozoNajpoważniejszym powikłaniem miejscowym jest nieszczelność zespolenia i przetoka jelitowa. Żadne zespolenie nie
jest idealnie szczelne po zabiegu, a czynników, które wpływają na jego gojenie, jest wiele. Należą do nich oczywiście
sama technika chirurgiczna i brak napięcia pomiędzy zespalanymi odcinkami jelit, odpowiednie ukrwienie tych końców,
użycie właściwych szwów i temu podobne. To niektóre
z czynników zależnych od chirurga i zespołu zaangażowanego w zabieg, bo i prowadzenie anestezjologiczne jest
istotne. Są też czynniki zależne od pacjenta. Takie, które
są niezamienialne (płeć, wiek), ale i takie, na które mamy

stałe czasowe stomie są rzadsze. Pętlową stomię na jelicie
grubym wyłania się raczej w przypadkach nieoperacyjnych guzów odbytnicy, gdzie rokowanie jest złe. Jej zamykanie jest więc rzadkością. Częściej mamy do czynienia z tak
zwanymi ileostomiami protekcyjnymi. Są to pętlowe stomie
w końcowej części jelita cienkiego, które, jak sama nazwa
wskazuje, mają za zadanie ochronę zespoleń wykonanych niżej
(na jelicie grubym i/lub odbytnicy). Chodzi o trudne zespolenie
w obrębie odbytnicy po wycięciu nisko położonych guzów lub
ochronę zbiornika (pouch) po wycięciu całego jelita grubego.
Najczęściej dzieje się tak w przypadku colitis ulcerorsa
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lub polipowatości rodzinnej. Jeśli mamy już pewność,
że nie doszło do rozejścia zespoleń i powikłań zbiornika
(około 3 miesiące), można stomię likwidować. Techniki są
dwie. Jeśli uda się wyciąć stomię ze skóry i zamknąć
otwór w jelicie, „wpuszcza” się ten odcinek do brzucha
i na tym zabieg się kończy. Niekiedy jednak trzeba
poszerzyć zabieg. Wykonuje się małe otwarcie brzucha.
Wycina się fragment jelita zawierający stomię, a oba odcinki
zespala. Oczywiście także przygotowujemy się do zabiegu
według wspomnianych wyżej schematów. Nie wykonuje
się tu raczej irygacji ani czyszczenia farmakologicznego.
Zespolenia jelita cienkiego dają mniej powikłań, a zabiegi są
nieco łatwiejsze niż likwidacja stomii hartmannowskich.
Co po zabiegu? To zależy od rodzaju pierwotnego schorzenia. W przypadkach nowotworów cały czas realizowany
jest nadzór onkologiczny zgodnie z wytycznymi dla tych
chorób i stadium zaawansowania. W chorobie uchyłkowej
istotna jest dieta, ale także kuracje farmakologiczne zalecane
ostatnio przez gastroenterologów. Stosuje się ryfaksyminę
przez tydzień raz w miesiącu. Co do diety to trwa dyskusja,
lecz należy stosować taką, która zapobiega zaparciom.
Jeśli przyczyną wyłonienia były nieswoiste choroby zapalne
jelit (choroba Crohna czy colitis ulcerorsa), to tu też mamy
do dyspozycji dość szerokie spektrum leków i nadzór
gastroenterologiczny.
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Czy po udanym zabiegu można spodziewać się jakichś powikłań późnych, pominąwszy rozwój choroby, z przyczyny której
była wyłoniona stomia? Tak, przede wszystkim przepukliny
pooperacyjne. Zwróćmy uwagę, że co najmniej dwa razy
otwierana była jama otrzewnej. Blizna jest więc osłabiona.
Po drugie mamy też zaszyty otwór po stomii. Zaleca się więc
niekiedy noszenie pasa brzusznego, o czym już wspominaliśmy. W literaturze dyskutowane jest też wzmocnienie blizny
za pomocą siatki w czasie drugiej operacji. Jednak pole
operacyjne jest skażone (otwarte jelita) i należy liczyć się
wtedy z zakażeniem siatki.
Reasumując ten dość obszerny temat, trzeba stwierdzić,
że podstawą kwalifikacji do odtworzenia ciągłości po wyłonieniu czasowej stomii, jest indywidualne podejście do pacjenta. Chirurg wspólnie z nim musi podjąć tę decyzję. Nie
należy tego zabiegu unikać, choć nie jest on ani łatwy, ani
pozbawiony powikłań. Niebezpieczne jest jednak odtwarzanie „na siłę”, bo pacjent już chce i nie bierze pod uwagę
zaleceń chirurga, aby trochę odczekać. Tylko takie wyważone
postępowanie da satysfakcję zarówno choremu, jak i lekarzowi. •
BIO

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.
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STOMIK RADZI
Mądre wskazówki od tych, którzy już się nauczyli
Tekst: Fundacja STOMALife

N

auka pielęgnacji stomii niejednemu spędziła sen z powiek. Po jakimś
czasie okazuje się jednak, że to wszystko nie jest takie trudne, a to, co
nastręczało największych kłopotów, staje się zwykłą codzienną rutyną.
Nie sposób o tym wiedzieć na początku drogi, ciężko też od razu poznać
ułatwienia, które sprawią, że na pierwszy rzut oka poważne problemy można po
prostu ominąć sposobem lub też małym trikiem. Jak słusznie sobie wyobrażamy,
stomikowi nikt nie poradzi tak dobrze jak… inna osobą ze stomią. Dlatego też
zapytaliśmy Was o rady i kolejną już ich porcję publikujemy poniżej.
Nietypowe rozwiązania:
• Nieprzyjemny zapach z woreczka możesz zneutralizować, wkraplając do środka kilka kropel
olejku do ciasta. Pomoże to również, gdy treść jelitowa zbiera się przy płytce – olejek, dodając
jej poślizgu, pomoże w przesuwaniu się w głąb woreczka.
• Szczególnie gdy jesteś mężczyzną, dbaj o to, aby na skórze dookoła stomii nie było włosów.
Regularne golenie ułatwi przyklejanie płytki, a także pozwoli uniknąć bólu przy zmianie
worka. Owłosienie usuwaj jednorazową maszynką, nie częściej niż raz w tygodniu.
• Zamiast majtek stomijnych najbardziej lubię majtki z wysokim stanem. Można je kupić
za parę złotych w sklepach z rajstopami i zwykłą bielizną.
Wakacyjne klimaty:
• Pamiętaj, aby nie trzymać worków w nagrzanym samochodzie, a w czasie letnich
upałów nosić przy sobie tylko tyle sprzętu, ile potrzebujesz. Zbyt wysoka temperatura potrafi uszkodzić worki, zmniejszając ich przyczepność.
• Jeśli zażywamy kąpieli np. w jeziorze, morzu czy na basenie, pamiętajmy o opróżnieniu worka przed wejściem do wody.
• Wcale nie musimy kupować specjalistycznego kostiumu kąpielowego dla osób ze stomią. U mnie sprawdzają się zwykłe jednoczęściowe kostiumy, najlepiej w kolorowe wzory.
Z przymrużeniem oka:

Masz swoje własne sposoby, które
mogą przydać się innym? A może
chciałbyś podzielić się z innymi swoim
doświadczeniem lub historią?
Napisz do nas na biuro@stomalife.pl
lub wyślij list na Fundacja STOMAlife
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

• Zanim wsiądziesz na kolejkę górską, opróżnij worek i upewnij się, że
dobrze się trzyma…
•

…a i jeszcze jedno.... jeśli masz koty – zawsze miej na sobie koszulkę...
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Wywiad z Idą Nowakowską

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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Ida Victoria Nowakowska-Herndon
Tancerka, aktorka, prezenterka telewizyjna.
Ma podwójne obywatelstwo - amerykańskie i polskie.
Jest córką pisarza Marka Nowakowskiego i Joanny
Marii Żamojdo, siostrzenicy malarza Jana Lebensteina.
Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Warszawie.
W 2014 ukończyła kierunek aktorstwa na Wydziale
Teatru, Filmu i Telewizji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, równolegle studiowała też na uczelnianym Wydziale Nauk Politycznych ze specjalizacją
w relacjach międzynarodowych. Była jurorką w amerykańskim talent show telewizji CBS The World’s Best
oraz jurorką programu TVP2 Dance Dance Dance.
Od 2019 roku współprowadzi poranny program TVP2
Pytanie na śniadanie oraz talent show The Voice Kids.

B

ianca-Beata Kotoro: W poprzednim numerze
PPŻ był wywiad z panią Moniką Osadnik, która
o drugiej ciąży dowiedziała się dwa tygodnie po
operacji wyłonienia stomii. Po strachu i szoku,
przyszła radość i oczekiwanie na Hanię. A jak było u pani,
w jakich okolicznościach dowiedzieliście się z mężem, że
jesteście w ciąży?
Ida Nowakowska: Bardzo cieszę się, że pytanie zostało sformułowane tak, że to nie tylko ja, ale my (ja i mój mąż) jesteśmy
w ciąży. To bardzo nowoczesne podejście. Męskość, jak
to określił kiedyś bardzo mądrze Tomasz Wolny, definiuje
się w podjęciu przez mężczyznę odpowiedzialności za nowe
życie. Myślę, że tym samym wyraża się też kobiecość.
Bardzo oboje chcieliśmy mieć dzieci i zbudować rodzinę.
A wiadomość, że jesteśmy w ciąży była dla nas wielkim
szczęściem.
B-BK: Z szerszym gronem osób podzieliła się pani tą
wspaniałą wiadomością na wizji „Pytania na Śniadanie”.
Było to bardzo wzruszające. Proszę opowiedzieć o tym
coś więcej.
IN: To nie był mój pomysł, ale myślę, że dzielenie się radością cudu życia, a nie chowanie w cień w czasie ciąży jest
nam kobietom bardzo potrzebne. Świadomość, że kiedy
ciąża przebiega bez komplikacji, możemy pięknie wyglądać,
pracować, być aktywnymi – jest bardzo ważna. Tak jak wielka potrzeba miłości i troski ze strony męża, rodziny i przyjaciół. Myślę, że warto o tym mówić.
Bardzo ważny i symboliczny był koncert zatytułowany Cud
życia. To, że ciąża może być inspiracją, jest dla mnie symbolem

nowoczesności. Kiedyś pokazanie się na scenie w ciąży
było niemożliwe. Dzięki podejściu TVP już nikogo to nie dziwi.
Cieszę się, że mogłam jako pierwsza w jej historii pochwalić
się tą cudowną nowiną na wizji, przełamać jakieś tabu i dać
możliwość inspiracji dla innych mam.
B-BK: A jak się pani teraz czuje? Fizycznie i emocjonalnie.
IN: Czuję się cudownie. Zaobserwowałam, że to nowe życie
interesuje wszystkich, w każdym wieku tylko z innej perspektywy. Od chwili, kiedy dołączyłam do klanu mam, zauważyłam, że wszyscy chcą dzielić się ze mną swoimi doświadczeniami i jest to fascynujące.
Myślę, że ta wymiana zdań, porad, pytań i odpowiedzi mam
i tatusiów, młodych ludzi na temat ciąży, kiedyś niszowa, dziś
stała się naturalnie jednym z najważniejszych tematów.
A ja uważnie słucham wszelkich porad. Przede wszystkim
lekarza, ale też specjalistów w innych dziedzinach: diety,
kosmetologów, specjalistów z zakresu gimnastyki, takich jak
pani Hania Fidusiewicz.
B-BK: A czy możemy się dowiedzieć o kuluarach sesji
z ćwiczeniami dla kobiet w ciąży, którą zrealizowała pani
z Hanną Fidusiewicz, a my możemy jej efekty zobaczyć na
96 stronie tego numeru?
IN: Bardzo cenię sobie świat profesjonalistów w każdej
dziedzinie. Pani Hania jest właśnie taką osobą. Cieszę
się, że mogłam przedstawić cykl ćwiczeń, które wybrała
jako podstawowe i jedne z najważniejszych dla kobiet w ciąży.
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ZNANI

Praca prowadzącej „Pytanie na Śniadanie” jest bardzo trudna, ale daje mi ogromną
satysfakcję. Przede mną wiele nowych dodatkowych planów, propozycji i wyzwań,
ale nie mogę zdradzić tajemnicy przed premierą.

Zdjęcia, które robił pan Leszek Fidusiewicz, jeden
z najlepszych fotografów, szczególnie w dziedzinie sportu, dodały tej sesji rangi artystycznej.
Taniec, sport, fotografia to dziedziny, w których
nie ukryje się żaden błąd, wymagają profesjonalizmu. Jestem szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć
w tak ważnym przedsięwzięciu.
B-BK: Jakie życiowe motto pani towarzyszy
i pomaga?
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IN: „Doskonal siebie, nie oceniaj innych”. Staram
się dostrzegać w każdym człowieku to, co jest w nim
najpiękniejsze. Jego niepowtarzalność. Może dlatego mam jakąś taką czystość serca, która daje
mi radość życia. Im więcej wymagam od siebie,
tym jestem szczęśliwsza.
B-BK: Jaką rolę odgrywa taniec w pani życiu?
IN: Taniec nauczył mnie pokory, dostrzegania własnych słabości. Tego, że aby coś osiągnąć, trzeba
nad tym ciężko pracować. Nauczył mnie też, że
w każdej dziedzinie są autorytety, z których
doświadczeń warto korzystać. Także podziwu dla
pracy innych.
My tancerze wiemy, że choć przez lata ciężkiej
pracy dążymy do doskonałości, nigdy tak naprawdę jej nie osiągniemy. Samo doskonalenie
daje nam szczęście. Taniec jest i będzie pasją
mojego życia.
B-BK: Kto go zaszczepił, jaka była historia z nim
związana?
IN: Moja praca z tańcem zaczęła się bardzo wcześnie. Ponieważ zdjęcia robił mi pan Leszek Fidusiewicz, pragnę przypomnieć postać jego świętej
pamięci brata, pana Jerzego Fidusiewicza – taty
Adama Fidusiewicza wybitnego aktora. Pan Jerzy
Fidusiewicz wraz z żoną, panią Danutą Fidusiewicz
byli moimi pierwszymi nauczycielami na zajęciach
taneczno-aktorskich przy teatrze Buffo. Cudownie
wspominam tamte chwile. Tam zaczynałam moją
przygodę ze śpiewem i tańcem. I tam pokochałam
musical i stawiałam pierwsze kroki na scenie,
występując w musicalach Piotruś Pan i Metro.
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ZNANI
B-BK: Jakie plany i projekty ma
pani na przyszłość?
IN: Praca prowadzącej „Pytanie
na Śniadanie” jest bardzo trudna,
ale daje mi ogromną satysfakcję.
Przede mną wiele nowych dodatkowych planów, propozycji
i wyzwań, ale nie mogę zdradzić
tajemnicy przed premierą.

Taniec nauczył mnie pokory,
dostrzegania własnych
słabości. Tego, że aby coś
osiągnąć, trzeba nad tym
ciężko pracować. Nauczył
mnie też, że w każdej dziedzinie są autorytety,
z których doświadczeń
warto korzystać. Także
podziwu dla pracy innych.

B-BK: Skąd czerpie pani tyle
energii i entuzjazmu? Czy jest
na to jakiś przepis? Proszę
uchylić rąbka tajemnicy.
IN: Myślę, że moim szczęściem
jest to, że kocham to, co robię.
Lubię uczyć się i doskonalić. Kocham otaczających mnie ludzi.
Mam w sobie wiarę, która daje
mi czystość serca i siłę do przetrwania trudnych dni i tragedii,
które mnie nie ominęły. Doceniam każdy dzień. Przecież
to jedyny ten dzień w naszym
życiu. •

BIO

Bianca-Beata Kotoro

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

Jak

urośniesz
34

Wywiad z Ewą Gawryluk
Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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ZNANI

Ewa Gawryluk
Wspaniała aktorka filmowa i teatralna. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną
w Łodzi. Zadebiutowała w 1989 roku w filmie Wiatraki z Ranley. Zaś jej pierwszą rolą teatralną po ukończeniu studiów była Vicki w sztuce Michaela Frayna Czego nie widać w Teatrze Współczesnym w Warszawie.
Przez pięć lat była zastępcą prezesa zarządu Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT.
Od dwudziestu lat jest szczęśliwą żoną aktora Waldemara Błaszczyka, z którym ma córkę Marię.
Ta energetyczna i utalentowana aktorka, którą doskonale znamy m.in. z seriali Na Wspólnej i Pierwsza miłość
to Ewa Gawryluk. Zachwyca nas nie tylko swoim talentem aktorskim, ale wspaniałą urodą. Będąc po pięćdziesiątce – wygląda na połowę młodszą. To zasługa nie tylko dobrych genów, ale także ciężkiej pracy.

B

ianca-Beata Kotoro: Pierwsze skojarzenie ze słowem
TABU?

Ewa Gawryluk: Od razu kojarzy mi się dzieciństwo! I hasło –
„to nie dla dzieci!”. Lub: „Jesteś za mała – jak urośniesz, to…”

B-BK: Te hasła dziś są też aktualne?
EG: Współcześni rodzice mają inne podejście do wychowania. Przecież kiedyś rodzice rzadko rozmawiali z dziećmi.
A na pewno nie było to propagowane. Poza tym świat dziś
inaczej wygląda. Jeżeli moja córka miała jakieś wątpliwości czy pytania, to mogła oprócz rozmowy ze mną sprawdzić w Internecie. Wcześniej nie było takich możliwości.
B-BK: Ale pomimo dostępu do informacji czy Internetu
mamy TABU?
EW: Tak, nadal jest nim temat seksu. Ale TABU także zawiera się w sprawach, poglądach politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i oczywiście religijnych.

EG: I wiem, z czego to wynika – z braku świadomości, braku
wiedzy i poznania naszego ciała oraz ze strachu. Często nie
chcemy wiedzieć, że nam coś jest, bagatelizujemy pewne
objawy i myślimy sobie: „a, nie zbadam się, bo jeszcze coś
wykryją i wtedy to będzie problem”. Strasznie, ale to strasznie
drażni mnie powiedzenie: „no, na coś trzeba umrzeć”. To
jest dla mnie nieakceptowalne!
B-BK: Co by pani chciała usłyszeć?
EG: „Masz rację, sprawdzę to, lepiej wiedzieć, lepiej poznać
własnego wroga, jeżeli już taki się pojawił w moim ciele,
bo wtedy wiadomo, jak z nim postępować. Jakie kroki
poczynić”. N a przykład mój ojciec miał fioła i badał się na
wszystko, lecz zaczął to robić troszkę za późno.
B-BK: Trzeba non-stop nawoływać ludzi. Przełamywać
to TABU. Nie bać się wypowiadać słowa piersi, biust,
cycki, gruczoły...

B-BK: I pewnie dobrze byłoby propagować intymność, ale
jednocześnie edukować.

EG: Ale to są części ukryte... i nawet rak w nich powoduje opory przed badaniem. Jak nas boli głowa, to się
za nią bezpośrednio chwytamy i informujemy wszystkich,
że nas boli głowa. Ale jak nas boli coś w narządach rozrodczych, to nie wypada nam się chwycić na przykład za brzuch
i powiedzieć, że mamy problem z macicą, jajnikiem...
Zapewne w dużym mieście jest inna świadomość z powodu łatwiejszego dostępu do placówek, gdzie możemy
zrobić badania zarówno państwowo, jak i prywatnie. Troszkę
trudniejsza jest sytuacja w mniejszych miastach, nie mówiąc
o wioskach, gdzie wizyta u lekarza wiąże się z całą wyprawą.

EG: Zdecydowanie. To ma wpływ przecież na nasze zdrowie,
ciało.

B-BK: Ale czy tylko sprawy organizacyjne, jak transport,
są kluczowe?

B-BK: Pomimo XXI wieku?
EG: Pomimo. Na pewno nie potrafimy jeszcze rozmawiać
o szeroko rozumianej seksualności w taki sposób, jaki byśmy
chcieli. To oczywiście znajduje się w sferze bardzo wstydliwej, czemu trudno się w sumie dziwić, bo to sprawy bardzo
intymne. A więc dialog musi być wyważony. Nie opowiadamy
tak chętnie o tym, co się dzieje w naszych sypialniach czy
co się dzieje w naszych głowach.

B-BK: Istnieją różne akcje prozdrowotne fundacji, stowarzyszeń, ministerstwa zdrowia... a my nadal się nie badamy. Nie dbamy o siebie należycie.

EG: Obie wiemy, że nie. Byłam kiedyś ambasadorką rajdu
kobiet, w którym jeździliśmy po małych miejscowościach z mammografami i niestety zainteresowanie nimi
było znikome.
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ZNANI
B-BK: Bo tu powinien wpłynąć na tych ludzi
jakiś autorytet dla nich znaczący... i mam takie
doświadczenia z badaniami przesiewowymi
pod kątem raka jelita grubego, czyli kolonoskopią, że tam, gdzie udało się nam pozyskać
wspaniałych księży, aby z ambony na mszy przemówili w tej sprawie, to frekwencja była zaskakująco wysoka.
EG: Wspaniale! Więcej takich! Tak, jestem za tym,
ponieważ do różnych ludzi trafiają różne argumenty i różne mają autorytety. Świadome, darzone
szacunkiem społecznym osoby powinny to wykorzystywać i wziąć odpowiedzialność za społeczeństwo, skoro temu społeczeństwu służą.
B-BK: A czy ma pani w swoim otoczeniu osobę
ze stomią?
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EG: Osobiście nie spotkałam się z taką osobą,
ale z przyjemnością wysłuchałam wywiadu z młodą aktorką panią Marianną Kowalewską, tą, która była na okładce waszego magazynu. To była
dla mnie ważna lekcja. Do tej pory byłam tylko
świadoma, że coś takiego istnieje. Miło mi było
posłuchać młodej kobiety, która nie wstydzi się
o tym mówić i wspaniale funkcjonuje, propaguje
bieliznę dla stomiczek, a nawet jest obecnie
w ciąży! Bardzo dobrze, że takie osoby poruszają
tak ważne kwestie.
B-BK: Również temu kibicuję!
EG: Myślę, że w moim środowisku aktorskim, jeśli
jest ktoś, kto ma swoich widzów, słuchaczy i miałby
odwagę powiedzieć coś o sobie, co przełamałoby tak wielkie TABU, to jak najbardziej powinien to zrobić. Takie osoby są chętnie słuchane
i trafiłyby do osób w różnym wieku, odnosząc
skutek profilaktyczny i edukacyjny. Z książeczek
czy broszurek niewiele się dowiemy, bo to są tzw.
papierowe informacje. Jeżeli za jakąś chorobą,
dysfunkcją, innością stoi realny człowiek – łatwiej
to przyjąć. To jest jak historia z obrazkiem, którą
jest nam łatwiej przyswoić, zrozumieć, uwiarygodnić. Możemy niemal namacalnie doświadczyć, że osoby chore są wśród nas, funkcjonują
i że można z pewnymi chorobami dać sobie radę,
pokonać je. Żyć i cieszyć się życiem.
B-BK: Ale oprócz gratulacji i zachwytu innych,
hejt też na nią spadł...
EG: Zabrzmi to banalnie, ale nie ma co się tym
hejtem przejmować! Poza tym osoby, które to
robią, są tak naprawdę chore – i to jest ich
krzyk rozpaczy i błaganie o jakąkolwiek uwagę.
Często jest tak, że za tym hejtem nie stoi tysiąc
osób, tylko dwie, trzy, które chcą za wszelką
cenę zaistnieć, wpisując na określonych forach tego typu komentarze. Nawet jak pani Marianna
Kowalewska przekona kilka osób, żeby uwierzyły
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Czym innym jest waga, a czym innym sylwetka. Bo
można być chudą, ale brzydko chudą. Ciało może
być szczupłe, ale powinno być jakoś zbudowane,
czyli składać się z mięśni i również z tkanki
tłuszczowej. Ważna jest kondycja,
a nie sama waga.
w siebie i się nie załamywały, to było to warto zrobić. Gratuluję jej! Jest
wielka!
B-BK: A czy panią dotknął osobiście hejt?
EG: Internet mamy od niedawna, możliwość komentowania wszystkiego również. Wcześniej nie było nawet gazet plotkarskich, wszystko
było autoryzowane, nie było zdjęć z ukrycia. W czasie swojej kariery
załapałam się po kolei na wszystkie etapy.
B-BK: To znaczy?

ZNANI
EG: Wspomniane akcje zdjęć z ukrycia lub opisy, doniesienia w sezonie ogórkowym, kiedy dziennikarze wymyślali różnego rodzaju bzdury. Dwukrotnie oparło się o sąd
i przestali wypisywać. Natomiast, jeżeli kogoś bardzo zaboli
jakaś informacja publikowana w Internecie, można usłyszeć
o składanych pozwach procesowych różnego rodzaju plotkarskim portalom. Poza tym hejterzy nie są tylko nickami,
za którymi się kryją, tylko żywymi ludźmi i bardzo łatwo można
do nich dotrzeć oraz łatwo sprawdzić, kim są.
B-BK: Trzeba więc pamiętać, że zawsze możemy coś zrobić, zadziałać, zgłosić odpowiednim instytucjom. Czasem
trudno nam się zmotywować do tych czy innych działań,
a jak jest u pani z motywacją?
EG: Aaa… (śmiech) Sama siebie nie jestem w stanie zmotywować do pewnych działań, które sobie narzucam. Po
prostu mi się nie chce, bo jestem leniem jak zdecydowana
większość ludzi na świecie.
B-BK: Jednak do wielu pani potrafi. Dieta, ćwiczenia...
EG: Ale taki, a nie inny sposób odżywiania i funkcjonowania
jest ze mną od lat i zdążyłam się do tego przyzwyczaić. Tam
już motywowanie nie jest potrzebne. Ja nie jestem na jakichś
specjalnych dietach. Owszem, miałam epizod w szkole teatralnej, kiedy przytyłam. Bardzo, bardzo dużo przytyłam
i musiałam się tego nadmiaru siebie pozbyć. To kosztowało mnie wiele eksperymentów i wyrzeczeń.
B-BK: Czego zatem unikać?
EG: Jednego jestem pewna – diety typu schudniesz w dwa
tygodnie! Czym innym jest waga, a czym innym sylwetka.
Bo można być chudą, ale brzydko chudą. Ciało może być
szczupłe, ale powinno być jakoś zbudowane, czyli składać się
z mięśni i również z tkanki tłuszczowej. Ważna jest kondycja,
a nie sama waga. Znam osoby z tuszą, ale o bardzo dobrej
kondycji, i one wspaniale się czują i prezentują.
B-BK: A jak z tym jedzeniem i niejedzeniem, szczególnie
teraz latem...
EG: Trzeba uważać, co się je! Sama pewnych rzeczy po
prostu nie mam u siebie w lodówce. Unikam wieprzowiny
i smażonego. Nie jem szybko i nie jem byle czego, nawet
jak jestem bardzo głodna. Wolę się pogłodzić i zjeść coś,
co mi sprawi przyjemność, po czym będę wiedziała, że mam
energię. Generalnie staram się jeść systematycznie, nie
głodzić się i nie być na „jednym posiłku”, chociaż czasami
jest to trudne, kiedy jestem na planie filmowym. Aktualnie,
jeśli wybieram się w dłuższą podróż i wiem, że po drodze
będzie tylko stacja benzynowa, to robię sobie kanapki,
tak jak nam nasze mamy robiły. To wymaga poświęcenia
tylko kilku minut.
B-BK: Wtedy wiemy, co jemy.
EG: Jestem za tym, żeby w czasie podróży jeść coś, co lubimy,
a nie do czego jesteśmy zmuszeni na stacji czy parkingu.
Jestem też za herbatą w termosie albo kawą. Razem z mężem
zawsze w dalszą podróż robimy sobie naszą ulubioną kawę.
To nasz rytuał.
B-BK: A wysiłek fizyczny, ćwiczenia?
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EG: Och, podczas pandemii pozamykali siłownie. Okropieństwo. Dla przyzwoitości w domu robiłam kilka przysiadów i brzuszków. Czasem zakładam trampki i wybiegam
do lasu, chociaż tego nie lubię, ponieważ dwa razy skręciłam sobie nogę i jest to niebezpieczne w moim zawodzie,
bo nie mogę być w gipsie, dlatego wolę siłownię i bieżnię.
Pozostaje także rower, ale jakość powietrza w Warszawie
pozostawia dużo do życzenia. W związku z tym pozostają
zajęcia sportowe w domu.
B-BK: Czy jest jakieś motto, które pani towarzyszy?
EG: „Jedyne życie, jakie ma sens – to życie towarzyskie!”
cytując za wspaniałym Edwardem Dziewońskim. W obecnych czasach brzmi dziwacznie i wieloznacznie. Ale jesteśmy
zwierzętami stadnymi i w grupie, stadzie dobrze działamy
i funkcjonujemy.
B-BK: A jeśli nie możemy być w stadzie?
EG: To czytajmy książki i oglądajmy filmy.
B-BK: Ma pani jakiś swój ulubiony?
EG: Oczywiście! Nieśmiertelny serial Przyjaciele. (śmiech) •

BIO

Bianca-Beata Kotoro

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

Akcja:
rekonstrukcja!
Tekst: Adam Dziki

Tekst: Michał Fiedorowicz

Rekonstrukcja piersi po mastektomii, język odtworzony z kawałka uda, nos z fragmentów
małżowiny usznej i przedramienia - chirurgia rekonstrukcyjna nie tylko przywraca
pacjentom możliwość normalnego życia, pozwala też na wykonywanie
chirurgom coraz trudniejszych operacji.

W

ahałam się, czy o tym pisać. Jednak pomyślałam,
że jeśli choć jedna/ jeden z Was weźmie to sobie
do serca, to warto. Za mną podwójna profilaktyczna mastektomia” – taki wpis zamieściła na swoim Facebooku
3 marca tego roku pisarka Paulina Młynarska. Do decyzji,
jak sama przyznała, dojrzewała długo i nie była ona łatwa.
„(…) jakiś czas temu odkryto u mnie zmiany morfologiczne,
których obecność świadczy o wysokim ryzyku zachorowania
na złośliwego raka piersi w przyszłości. Na tym etapie miałam
jeszcze wybór. Mogłam zdecydować się na ścieżkę «zachowawczą», czyli branie leków przez długie lata i częste badania
kontrolne, lub na «ostre cięcie» – leczenie operacyjne z jednoczesną rekonstrukcją plastyczną. (…) Przy takim wskazaniu,
jak moje, decydując się na zabieg operacyjny, zredukowałam dla siebie ryzyko zachorowania na złośliwy nowotwór
piersi o około 90 proc.” – napisała Młynarska.

„
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IMPLANT CZY TKANKA WŁASNA?
O zapobiegawczej mastektomii zrobiło się głośno osiem
lat temu, gdy zabiegowi takiemu poddała się aktorka
Angelina Jolie. Podobnie jak jej matka i ciotka (obie zmarły
na raka piersi), Jolie należy do grupy kobiet, u których
ryzyko zachorowania znacząco zwiększa nosicielstwo zmutowanych genów BRCA1 i BRCA2. Po burzliwej dyskusji medialnej, jaka rozpętała się po decyzji aktorki – na zabieg
zdecydowało się wiele kobiet w jej sytuacji. W Polsce
mastektomia zapobiegawcza od 2019 roku jest refundowana przez NFZ. Zwiększa się liczba pacjentek, u których
zabieg musi być wykonany z powodu wykrytego nowotworu piersi; według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak ten stanowi aż 22 proc. wszystkich zachorowań
na nowotwory wśród Polek, a w ciągu ostatnich trzech dekad
zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi wzrosła ponad
dwukrotnie.
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Paulina Młynarska podczas zabiegu przeszła równoczesny
zabieg rekonstrukcji piersi – łączenie obu operacji jest
coraz powszechniejsze, zwłaszcza w przypadku zapobiegawczej mastektomii. Wyniki badań, opublikowanych w czasopiśmie „Plastic and Reconstructive Surgery”, wskazują, że przeprowadzenie równoczesnej rekonstrukcji zwiększa dobrostan psychiczny pacjentek. W badaniu zespołu dr Toni Zhong
z University of Toronto porównano dwie grupy pacjentek; u 30
z nich wykonano mastektomię z równoczesną rekonstrukcją,
70 przeszła ją jako osobny zabieg (średnio trzy lata po mastektomii). Wszystkie badane przed operacją, a następnie 12 i 18
miesięcy po zabiegu wypełniały kwestionariusze, mierzące
szereg czynników wpływających na dobrostan. „Pacjentki,
które przeszły równoczesną rekonstrukcję deklarowały
wyższe ogólne zadowolenie z jakości życia, wyższy dobrostan seksualny, lepiej postrzegały też swoje ciało. Po roku od
operacji wskaźniki te wyrównywały się w obu grupach”.
Utrata piersi może wiązać się nie tylko z pogorszeniem
jakości życia w sferze psychicznej, ale i fizycznej. Badania
potwierdzają negatywny wpływ amputacji na prawidłową
postawę ciała i związane z tym, m.in. bóle kręgosłupa. Rekonstrukcje piersi przeprowadza się, używając własnych tkanek
pacjentki – są to najczęściej płaty skórno-mięśniowe – lub
implantów wszczepianych pod tkanki klatki piersiowej – są
to zwykle używane w zabiegach powiększenia piersi implanty
silikonowe.
Niedawno w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono też
rekonstrukcję innowacyjną metodą dzielenia zdrowej piersi.
Pierwszy zabieg tego typu wykonano w Australii, w Polsce
przeprowadził go zespół dr. hab. n. med. Pawła Szychty, profesora z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pacjentka, którą
poddano temu zabiegowi – po zabiegu mastektomii cier-
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Polska chirurgia rekonstrukcyjna korzysta z innowacyjnych metod, takich jak modelowanie 3D czy
namnażanie skóry, a wykonywane przez nich
zabiegi są często nowatorskie w skali światowej.

piała z powodu zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie,
które były efektem jednostronnej gigantomastii (jej zdrowa
pierś była rozmiaru J). W czasie zabiegu zespół musiał nie
tylko przenieść nadmiar miąższu zdrowej piersi wraz ze skórą,
ale także system jej ukrwienia. Obie nowe piersi mają rozmiar
D i wagowo dzieli je zaledwie 50 g.

GLIWICE ŚWIATOWYM LIDEREM
Rekonstrukcje piersi to jedne z czterech najbardziej popularnych zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej, dziedziny,
dzięki której możliwa jest rekonstrukcja narządów, tkanek lub
części ciała nie tylko zaatakowanych przez nowotwór, ale też
uszkodzonych w wyniku poparzeń, urazów bądź zniekształcone przez wady wrodzone. Polska chirurgia rekonstrukcyjna korzysta z innowacyjnych metod, takich jak modelowanie 3D czy namnażanie skóry, a wykonywane przez nich
zabiegi są często nowatorskie w skali światowej. Przykładem
jest choćby przeprowadzona w marcu 2019 roku przez zespół
prof. Adama Maciejewskiego z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii w Gliwicach
pierwsza na świecie jednoczesna, allogeniczna transplantacja narządów szyi z transplantacją macierzystych komórek
krwiotwórczych.
Pacjent – sześcioletni Tymek, jako roczne dziecko w efekcie
połknięcia granulek udrażniacza do rur doznał rozległej
martwicy narządów szyi i głowy. Gliwiccy lekarze, podczas
piętnastogodzinnej operacji, przeszczepili chłopcu narządy
pobrane od zmarłego dawcy: nasadę języka, krtań, gardło,
część szyjną przełyku, tchawicę, tarczycę i przytarczyce, kość
gnykową, mięśnie krótkie szyi oraz wszystkie cztery nerwy,
które unerwiają ruchowo i czuciowo krtań. Dziesięć dni później
pacjentowi podano odpowiednio przygotowany szpik,
pobrany od tego samego zmarłego dawcy. Celem tej procedury jest ograniczenie z czasem leczenia immunosupresyjnego, koniecznego w przypadku transplantacji do końca życia,
a obciążającego dla pacjenta.
Gliwicki instytut, którego lekarze przeprowadzili operację
Tymka, jest liderem w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej.
Przeprowadza się tam najtrudniejsze zabiegi, w tym te
z wykorzystaniem technik mikronaczyniowych wymagających łączenia żył i tętnic o średnicy ok. 2 mm. Jak czytamy
w raporcie Anny Gumułki, opublikowanym w serwisie PAP:
„Rocznie wykonuje się tu ok. 200 takich operacji: w 65-70
proc. to rekonstrukcje w rejonie głowy i szyi, 20 proc. –
rekonstrukcje piersi, pozostałe 10-15 proc. w obrębie

tułowia, kończyn, ściany klatki piersiowej. (…) 100 kolejnych
operacji w roku to mniej skomplikowane zabiegi przy wykorzystaniu przesuniętych lub rotacyjnych płatów tkanek”.

DRUK 3D I NAMNAŻANIE SKÓRY
„Medycyna rekonstrukcyjna umożliwia przeprowadzanie
w leczeniu onkologicznym radykalnych zabiegów. Ich granicami są bowiem możliwości odtworzenia struktur, bez których
żyć się nie da. Te operacje umożliwiają powrót do normalnej
funkcji danego narządu i wyglądu, kluczowego dla społecznego odbioru człowieka” – komentuje w raporcie PAP prof.
Adam Maciejewski.
Takim zabiegiem była np. rekonstrukcja niemal połowy twarzy przeprowadzona pod kierownictwem dr. hab. n. med.
Łukasza Krakowczyka u pięćdziesięciosiedmioletniej pacjentki cierpiącej na nowotwór złośliwy prawej zatoki szczękowej. „Rozległa resekcja nowotworu objęła prawą cześć
twarzoczaszki: szczękę, kość nosową, zawartość oczodołu oraz kość jarzmową. Zespół jednocześnie przeprowadził rekonstrukcję usuniętych wcześniej struktur – wykorzystano do tego sześć autoprzeszczepów kostnych
pochodzących z prawej kości strzałkowej pacjentki,
dwie wyspy mięśniowe oraz wyspę skórną” – czytamy
w raporcie opublikowanym na łamach „Pulsu Medycyny”.
Tak rozległa rekonstrukcja wymagała wcześniejszego zaplanowania operacji z zastosowaniem metod planowania wirtualnego 3D. „Indywidualnie zaprojektowany zestaw resekcyjno-rekonstrukcyjny wykonany metodą druku 3D składał się
z szablonu chirurgicznego oraz trzech modeli anatomicznych:
twarzoczaszki przed i po rekonstrukcji oraz modelu anatomicznego kości strzałkowej. Szablon wykonany został z biozgodnego materiału, który po sterylizacji mógł zostać użyty
na sali operacyjnej i mieć kontakt z tkanką żywą pacjentki.
Modele anatomiczne umożliwiły precyzyjne ułożenie
względem siebie fragmentów kości strzałkowej”.
Użycie technik druku 3D staje się standardem światowej
chirurgii rekonstrukcyjnej. Polscy chirurdzy coraz częściej
korzystają też z innej innowacji – namnażają skórę do przeszczepów w celu leczenia oparzeń i rozległych ran zmiażdżeniowych. Dzięki urządzeniu Meek Skin Grafting pobrany, np.
z uda, fragment skóry można rozciągnąć, uzyskując kawałek
o większej powierzchni. Urządzenie to wykorzystuje m.in.
Szpital Dziecięcy im. Krysiewicza w Poznaniu oraz Centrum
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach.
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Akcja: rekonstrukcja!
Od nosa z czoła do przeszczepu twarzy. Historia chirurgii rekonstrukcyjnej
„Trzeciego dnia angielski lekarz Joseph C. Carpue nie
wytrzymał już napięcia. Musiał uzyskać pewność, czy przyszyte części zrastają się, czy też nowy nos skazany jest
na obumarcie. Gdy bandaże opadły, jego asystent zawołał:
«Mój Boże! To jest nos». Eksperyment zdał się udany, nos
miał barwę innych części twarzy. (…) Szóstego dnia chirurg
wyjął szwy. Przez cztery kolejne tygodnie lekarz wielokrotnie
zakładał na nowo szwy, bo puszczały na skutek nawracającej puchliny. Gdy puchlina wreszcie cofnęła się, nos
z dnia na dzień przybierał normalny kształt. Po ośmiu miesiącach na człowieka bez nosa, który twarz swą ukrywał za maską,
można było spojrzeć bez przerażenia. Zdało się to cudem”.
Tę pionierską operację rekonstrukcji nosa, przeprowadzoną
w 1814 roku opisuje w Stuleciu chirurgów Jürgen Thorwald.
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Joseph C. Carpue na pomysł przeprowadzenia nowatorskiej operacji wpadł w 1794, gdy w jednym z londyńskich
czasopism – „Gentlemen’s Magazine” – przeczytał o technice rekonstrukcji nosa stosowanej od lat w Indiach. W kraju,
w którym obcięcie nosa było powszechnie stosowana karą,
medycy rekonstruowali nosy z płata skóry z czoła. „Operujący
wycina skórę, pozostawiając cienki pasek między oczyma.
Ten pasek utrzymuje krążenie krwi tak długo, póki nie
nastąpi połączenie nowych i starych części. (…) Zdziera się
skórę z czoła i odwróciwszy ją, wkłada w nacięcie tak, że nos
jest podwójnie umocowany, u góry, po bokach i u dołu pod
przegrodą nosową, w nacięciu” – opisuje Thorwald. Chirurg
zaczął szukać dokładniejszych wiadomości o „indyjskim
nosie”. W czasie swoich badań natrafił na wzmiankę o szesnastowiecznym włoskim lekarzu Gasparo Tagliacozzim, który
w 1597 roku opisał techniki rekonstrukcji nosa w dziele O chirurgicznym leczeniu okaleczeń metodą przeszczepu. Tagliacozzi pobierał skórę z ramienia, pozwalał płatowi skóry przyrosnąć do nosa zanim całkowicie odcinał go od miejsca pobrania.
Lekarz inspirował się jednak dziełem opublikowanym już
w 600 roku p.n.e. w Indiach. Jej autor Acharya Sushruta,
jako jeden z pierwszych znanych chirurgów w historii opisywał
w niej metody odbudowy nosów i uszu z części skóry z czoła
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lub z policzka. Dzieło Sushruty przetłumaczone na język
arabski trafiło do Europy i tak natrafił na nie lekarz z Bolonii.
Carpue w 1814 roku zdecydował się przeprowadzić „metodą
indyjską” operację na pacjencie, młodym oficerze, który
stracił nos w wyniku zatrucia rtęcią. Rok później zoperował
drugiego pacjenta. Obydwa te przypadki opisał w wydanej
w 1816 roku pracy Account of Two Successful Operations
for Restoring a Lost Nose from the Integument of the Forehead. Jego metody rozwijał Carl Ferdinand von Gräfe, szef
kliniki uniwersyteckiej w Berlinie – to on stworzył termin
„operacja plastyczna”, opublikował też dzieło pod tytułem
Rhinoplastik.
Gwałtowny rozwój medycyny rekonstrukcyjnej nastąpił na początku XX wieku, gdy po I wojnie światowej żołnierze potrzebowali pomocy w związku z licznymi obrażeniami w walce.
W roku 1917 brytyjski chirurg Harold Gillies zaczął przeprowadzać przeszczepy skóry ze zdrowych części ciała. Jako jeden
z pierwszych na jego specjalny oddział leczenia obrażeń
twarzy pod Londynem trafił Walter Yeo, Brytyjczyk ranny
w bitwie morskiej w 1916 roku, gdzie doznał rozległych uszkodzeń twarzy – stracił m.in. obie powieki. W cyklu kilku operacji,
trwających łącznie dwa lata, udało się je zrekonstruować. W latach 30. XX wieku w USA powstało American
Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (ASPRS),
od 1991 roku znane jako Amerykańskie Stowarzyszenie
Chirurgów Plastycznych (American Society of Plastic Surgeons
– ASPS). W latach 60. XX wieku zaczęto używać silikonu –
początkowo do leczenia niedoskonałości skóry, a następnie
jako implantu piersi (jako pierwszy w tym celu użył go Thomas
Cronin). Wielkim przełomem w medycynie rekonstrukcyjnej
był przeprowadzony w 2008 roku przez polską chirurg
pracującą w USA Marię Siemionow pierwszy skuteczny
przeszczep twarzy. Jej pacjentka, Connie Culp, została
postrzelona przez ojca z odległości 2,5 metra. Przeszczep
obejmował około 80 proc. twarzy dawcy. Dwa lata po
operacji pacjentka odzyskała możliwość mówienia i uśmiechania się.
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A co ty robisz dla swojej
odporności?
Wywiad z Katarzyną Staszak
i Margit Kossobudzką
Rozmawia: Iza Farenholc

W

czasach pandemii odporność jest zdecydowanie tematem numer jeden.
Dwie dziennikarki – Katarzyna Staszak i Margit Kossobudzka – przekopały
się przez masę najnowszych badań, porozmawiały z ponad trzydziestoma
lekarzami różnych specjalności, aby pomóc nam o nią zadbać. Książka Broń się. Jak
dbać o odporność to prawdziwa encyklopedia zdrowia, poruszająca każdy element
związany z odpornością.
Iza Farenholc: Odporność jest z jednej strony czymś bardzo zagadkowym, a z drugiej istnieją jasne wyznaczniki
tego, czy odporność działa. Nie mówię o chorobach z nią
związanych, tylko o zaburzeniach spowodowanych stylem
życia. Na przykład ja nie byłam karmiona piersią, od razu
po urodzeniu podano mi antybiotyk, więc moja odporność
nie miała dobrego startu.
Katarzyna Staszak: Dzisiaj już wiemy, że każda taka ingerencja w organizm, jak na przykład podanie antybiotyku, to
nie jest tylko chwilowe i pozytywne działanie, tylko wiąże się
ona z długotrwałymi konsekwencjami. Mówi się, że po jednym podaniu antybiotyku mikrobiota jelitowa może się zmienić na pół roku albo nawet dłużej. Zaczyna się od „pakietu startowego”, jak nazwałyśmy to z Margit – czyli genów. Raczej
rzadko się zdarza, że mamy w nich zapisane coś, co na pewno
negatywnie określa nasza odporność. Kolejnym etapem jest
okres od urodzenia do 3 lat, kiedy wielki wpływ na nas ma
środowisko, w jakim żyjemy, i to przekłada się na całe nasze
życie. To jest właśnie to, jak byliśmy karmieni, czy mieliśmy
kontakt z przyrodą, czy wychowujemy się w bardzo sterylnym
środowisku (na szczęście teraz się od tego odchodzi, ale
kiedyś ostra chemia rządziła w cotygodniowych porządkach,
a długo nie wiedzieliśmy jak ta chemia steruje naszym organizmem – łącznie z mikrobiomem i hormonami).
Od około 10 lat jest wysyp badań, publikacji naukowych,
które pokazują związki między bardzo szeroko rozumianym
stylem życia a naszą odpornością i zdrowiem. Krótko mówiąc
o odporności: dobre dla niej jest to, co jest dobre dla zdrowia.

IF: Skąd pomysł na książkę?
KS: Obie z Margit od lat zajmujemy się tematem zdrowia
i śledzimy wszystkie nowe badania oraz informacje dotyczą związku stylu życia ze zdrowiem. Generalnie wszystko
zmierza do tego, żebyśmy mogli długo żyć w zdrowiu. To jest
oczywiście powiązane z odpornością, która w pandemii stała
się gorącym tematem, bo ludzie kojarzą ją głównie jako
reakcję na wirusa. Ale ona pracuje dla nas w każdej minucie,
bo co chwila mamy kontakt z czymś, przed czym ona musi nas
obronić. Mówi się też o tym, że każdy z nas ma codziennie
„raka”, co znaczy, że stale tworzą się w naszym organizmie
komórki, które pod wpływem pewnych czynników mutują
i zaczyna się proces rakotwórczy. Ciało musi zatem być
czujne, żeby w odpowiedniej chwili zareagować i ten proces
przerwać. Im jesteśmy starsi, tym jest ich więcej, bo procesy
naprawcze nie zachodzą już tak sprawnie, poza tym
sami zwiększamy ryzyko zachorowania, np. swoją nadmierną
wagą albo niezdrowym odżywianiem się, zbyt intensywnym
opalaniem się bądź piciem sporych ilości alkoholu.
IF: Albo bierzemy suplementy, które mogą zawierać dodatkowe szkodliwe substancje, co właśnie wyczytałam
w waszej książce.
KS: Tak, przecież to wszystko ze wszystkim reaguje – substancja wiążąca, barwnik – nikt tego nie kontroluje. Robimy
zakupy w markecie ekologicznym, żeby uchronić się przed
zanieczyszczeniami, a nie zastanawiamy się, co może mieć
w sobie suplement, który łykamy codziennie.
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Ja zazdrościłam dzieciom, którym rodzice kupowali kolorowe jogurty i colę, u nas pojawiała się
ona tylko na święta. Teraz jestem im za to wdzięczna – jeździłam do dziadków
na wieś i odżywiałam się świeżymi owocami i warzywami.

IF: Piszecie dużo o otyłości, która jest uznana za chorobę,
skraca życie i powoduje mnóstwo innych dolegliwości.
KS: To jest bardzo ważne, żeby nie mieć dodatkowych kilogramów. Kiedy jesteśmy młodzi, nasze podejście do zdrowia
jest czysto estetyczne – na przykład odżywiamy się zdrowo,
bo musimy zrzucić trzy kilogramy przed sylwestrem, więc
dieta, którą stosujemy, ma przełożenie na to, jak będziemy
wyglądać. Nie myślimy o jedzeniu jako o „paliwie życia” i że
powinniśmy wypracować sobie „dietę życia”, żeby cieszyć się
zdrowiem i dobrze się czuć.
IF: Kiedy byłam młodym dziewczęciem, nikt się nie odchudzał, ale nikt też nie myślał, że jedzenie może mieć
wpływ na zdrowie. Zaspokajaliśmy głód.
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KS: Ja zazdrościłam dzieciom, którym rodzice kupowali kolorowe jogurty i colę, u nas pojawiała się ona tylko na święta.
Teraz jestem im za to wdzięczna – jeździłam do dziadków na
wieś i odżywiałam się świeżymi owocami i warzywami. Jestem do tego przyzwyczajona, więc kiedy w podróży odżywiam się kanapkami czy fast-foodami, to cały czas myślę
o tym, że nie zjadłam czegoś zdrowego. Martwię się wtedy
o swoje ciało i czuję, że to niehigieniczne. Podobnie z wodą.
W magazynach, które czytały moja mama i babcia, natrafiłam kiedyś na informację, że gwiazdy piją wodę – wtedy nie
było jeszcze mody picia wody z kranu ani nie kupowało się
jej w sklepach. Poprosiłam rodziców, żeby kupili mi szklaną
butelkę, do której nalewałam przegotowaną wodę i piłam ją
w ciągu całego dnia. I tak mi już zostało.
IF: Dobre nawyki.
KS: Tak, wystarczy postawić butelkę z wodą obok miejsca,
przy którym pracujesz. Ludzie są bardzo odwodnieni, mówią
o tym i dermatolodzy, i dietetycy. Efekty odwodnienia widać
po skórze, ale objawia się ono też spadkiem energii,
poirytowaniem i większym łaknieniem, bo ludzie nie rozpoznają, czy to głód, czy pragnienie. A z odwodnienia czasami wręcz można wylądować na SOR-ze, bo serce daje o tym
znać.
IF: W książce zdecydowanie mówicie: „Jesteś tym, co
jesz!”. O czym powinniśmy pamiętać przy komponowaniu
posiłków, żeby dbać o siebie.
KS: Jesteś tym, co jesz – to spojrzenie na jedzenie jako na
dietę życia, czyli taką, z której nie mogą wynikać żadne
przykrości. Ja codziennie jem coś słodkiego, bo lubię mieć
deser. Jeśli wiem, że moje główne posiłki są zdrowe, że się
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ruszam, to mogę zjeść kawałek czekolady, kawałek ciasta czy
iść z córką na lody. Nie widzę w tym problemu. Nie opieram
się na zakazach. A jeśli chodzi o takie podstawowe zasady
odżywiania, to w naszej codziennej diecie powinien znaleźć
się błonnik, który karmi nasze jelita, w związku z czym chroni
przed wieloma dolegliwościami. Przeciwutleniacze, czyli
owoce i warzywa, które ochronią przed rakiem i opóźniają
procesy starzenia. Kwasy omega-3, bo likwidują mikrostany
zapalne będące początkiem wielu chorób. A oprócz tego
powinniśmy ograniczyć spożywanie czerwonego mięsa
i wyrzucić z menu przetworzone produkty.
IF: Nie brzmi skomplikowanie.
KS: Osoba, która planuje zmianę diety, powinna zacząć od
dodawania, nie odejmowania. Jeśli lubi mięso i jej dieta nie
składa się ze zdrowych produktów, to powinna dodać warzywa i owoce. Powoli te zdrowe produkty zaczną wypierać
niezdrowe. Jeśli mięso zacznie pojawiać się nie codziennie,
ale trzy razy w tygodniu, to nie tylko będzie to sukces, ale
na pewno ta osoba odczuje różnicę.
IF: A oprócz tego?
KS: Zdrowo jedz, ruszaj się codziennie. Nie musisz mieć karnetu na siłownię ani być wyczynowcem, 20 minut ruchu, np.
spacer, działa przeciwzapalnie. I śpij.
IF: Przestaliśmy wreszcie brać udział w wyścigu: „kto
mniej śpi i więcej zrobi”, bo badania pokazały, jak ważne
jest te nasze 7 i więcej godzin odpoczynku, i jaki to ma
wpływ na nasz organizm.
KS: Uważam, że sen to nowy luksus. Jeśli umiesz zarządzać
swoim snem to znaczy, że umiesz radzić sobie ze stresem.
A to coś wyjątkowego w świecie niedoboru snu.
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IF: Te zmiany, o których mówisz, są nie do przejścia
dla niektórych ludzi.
KS: Kiedyś zapytałam o to profesora Adama Wichniaka, psychiatrę. Odpowiedział mi, że człowiek z natury jest ciekawy i ciągle chce czegoś poszukiwać – i to jest
dobre, bo czytamy, dowiadujemy się wielu rzeczy i chcemy je
wypróbowywać. Ale oprócz tego bardzo szybko chcielibyśmy
mieć efekt, a tak naprawdę, jeśli chodzi o zdrowie czy choćby
odchudzanie, to jest to inwestycja długoterminowa. Bo jeśli,
żeby schudnąć, nic nie będziemy jeść przez 3 dni, to może
i dopniemy spodnie, ale za chwilę znowu będą za ciasne.
Zadbanie o siebie wymaga dużej dojrzałości psychicznej.
To znaczy zrozumienia, że ja jestem dla siebie najcenniejszym zasobem i obojętnie, kim chcę być, jaki cel osiągnąć,
najpierw muszę zadbać o siebie, zatroszczyć się o własne
zdrowie. Najważniejsza jest zdrowa rutyna.
IF: Zdrowie często nie jest dla nas priorytetem.
KS: Profesor powiedział, że powinniśmy uczyć tego od
dziecka i to szkoła byłaby miejscem, które dawałoby taką
wiedzę. O tym, jak dbać o siebie, żeby być zdrowym – przyczyna, skutek. Wywodzimy się z różnych domów i ktoś powinien nam tę wiedzę przekazać.
IF: Nie łudźmy się jednak, że to będzie szkoła. Próbowałam zwolnić mojego syna ze zdalnej lekcji wychowania
fizycznego, bo biegam kilka razy w tygodniu i pomyślałam, że mogłabym z nim biegać w czasie jego lekcji,
tym bardziej, że nie ma nawet czasu na spacer. Nic z tego,
musi ćwiczyć przed komputerem. Szkole nie zależy na
zdrowiu naszych dzieci.
KS: No właśnie, więc kto to mógłby być? Mamy kryzys zdrowotny, bo teraz chorują już nie tylko nasi rodzice, ale także my
i nasi rówieśnicy. Nawet jeśli w placówce publicznej trafimy
na lekarza, który ma wiedzę (łączy medycynę opartą na lekach
z medycyną dotyczącą stylu życia) i mógłby nam pomóc,
to nie zdąży w ciągu tych 10 minut przewidzianych na wizytę
przekazać nam tej wiedzy. Nie mówię oczywiście o wizytach prywatnych, bo tu możemy zapłacić za czas lekarza.
Ponadto wielu pacjentów nie jest także jeszcze gotowych
na ten rodzaj wiedzy i nie wierzy, że ruch czy zmiana diety
mogą wiele zmienić.
IF: Jak niszczymy swoją odporność?
KS: Unikając tego, co ją wspiera, nie przywiązując wagi do
zdrowego odżywiania, ruchu, snu, unikania stresu. Bardzo
ważne jest, żeby się zdrowo odżywiać czy ruszać, ale nie jest
tak, że jedno może zastąpić drugie. Jeśli ktoś mówi: „jem
codziennie czosnek, więc mam świetną odporność”, to wspaniale, bo czosnek jest zdrowy, ale czy ten ktoś robi także inne
rzeczy? Nie da się na samym czosnku opierać wiary w to, że
będziemy żyć długo, szczęśliwie i bez chorób. I nie da się
dobrym jedzeniem naprawić zarwanej nocy. To są zupełnie
inne mechanizmy i procesy. Nie da się tego rozdzielić.
Odporność wymaga od nas dojrzałości na każdym polu.
Codziennie. •

10

OBJAWÓW OSTRZEGAWCZYCH

PIERWOTNEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI.
Niepokojące jest, jeśli chorego dotyczą dwa
punkty z dziesięciu.
U DZIECI
1. Cztery lub więcej nowych zakażeń ucha w ciągu roku.
2. Dwa lub więcej poważnych zakażeń zatok w ciągu roku.
3. Stosowanie antybiotyku przez dwa miesiące
lub dłużej z niewielkim efektem.
4. Dwa lub więcej zapaleń płuc w ciągu roku.
5. Nieprzybieranie na wadze lub zahamowanie rozwoju.
6. Nawracające głębokie ropnie skóry lub innych narządów.
7. Uporczywe pleśniawki w jamie ustnej
lub zakażenia grzybicze na skórze.
8. Konieczność stosowania antybiotyków dożylnych.
9. Dwa lub więcej zakażeń tkanek głębokich, w tym posocznica.
U DOROSŁYCH
1. Dwa lub więcej nowych zakażeń ucha w ciągu roku.
2. Dwa lub więcej nowych zakażeń zatok w ciągu roku,
przy braku alergii.
3. Jedno zapalenie płuc rocznie w ciągu co najmniej dwóch lat.
4. Przewlekła biegunka z utratą masy ciała.
5. Nawracające zakażenia wirusowe (przeziębienia, opryszczka,
brodawki, kłykciny).
6. Konieczność częstego stosowania antybiotyków dożylnych
w leczeniu zakażeń.
7. Nawracające głębokie ropnie skóry lub narządów
wewnętrznych.
8. Uporczywe pleśniawki lub zakażenia grzybicze na skórze
lub gdzie indziej.
9. Zakażenie bakteriami gruźliczopodobnymi, które normalnie
są nieszkodliwe dla ludzi.
10. Pierwotne niedobory odporności w wywiadzie rodzinnym.

Źródło: Margit Kossobudzka i Katarzyna Staszak,
Broń się! Jak dbać o odporność, Wydawnictwo Agora

BIO

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
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Czy można przestać
się zamartwiać?
Tekst: Izabela Fornalik

Z
44

naleźliśmy się obecnie w chwili wypełnionej po brzegi niepewnością, co stanie się
jutro, pojutrze, za rok… Lęk wybrzmiewa
w niemal wszystkich obszarach życia. Katastroficzne myśli: „zachoruję”, „stracę pracę”, „bliscy
umrą w samotności”, „to się nigdy nie skończy”,
„dzieci tracą szansę na dobrą edukację” – atakują
nasze umysły niemal każdego dnia. A my czujemy coraz większe zmęczenie, być może zaczynamy mieć kłopoty ze snem i mamy obniżony
nastrój. Czy da się temu zaradzić?
Przyjrzyjmy się opisanym ćwiczeniom, które
mogą pomóc w uporaniu się z nadmiernym martwieniem się.

1. Dostrzeż, czy martwisz się, czy zamartwiasz?
Te dwa terminy brzmią podobnie, ale oznaczają dwa różne
procesy. Martwienie się jest wpisane w ludzkie życie,
bowiem człowiek boi się nie tylko tego, co mu zagraża w danej
chwili, ale potrafi też odczuwać lęk związany z tym, co przewiduje w przyszłości. Martwienie się samo w sobie może
mieć pozytywne skutki, ponieważ pozwala przewidzieć przyszłe kłopoty, może pomóc w zaplanowaniu strategii prowadzących do ich rozwiązania, być wyrazem troski o innych…
Jeśli jednak jego nasilenie wzrasta, jeśli martwimy się
coraz dłużej, jeśli powoduje to nasze niemal ciągłe podenerwowanie, może okazać się, że martwienie się przeistoczyło się w zamartwianie się.
Jak to rozpoznać? Zamartwianie się jest łańcuchem myśli,
który w konsekwencji prowadzi do katastrofy (nie w rzeczywistości, lecz w naszych myślach). Dla przykładu w naszej
głowie kiełkuje myśl: zaczynam czuć się osłabiona
i chyba mam gorączkę. A następnie zaczynają pojawiać się
kolejne myśli tworzące swoisty łańcuch: to może być koronawirus – nie będę z tego powodu chodzić do pracy – mój szef
mi tego nie odpuści i teraz na pewno mnie zwolni – nie znajdę
innej pracy – skończę pod mostem, a moja rodzina sobie
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nie poradzi – ciągle wraca do mnie obraz mojej rodziny
bez środków do życia i mnie samotnej…
Przedstawiony ciąg myśli to swoista kula śniegowa,
która staje się większa i większa. Do tego możemy mieć
poczucie, że już straciliśmy kontrolę nad swoimi myślami,
a one mogą nas wręcz doprowadzić do szaleństwa. Niekiedy
słyszę od pacjentów, którzy doświadczają epizodów zamartwiania się: „Oszaleję od tych myśli”, „Zwariuję, jak nie przestanę się martwić”. Myśli te wzmagają napięcie i w konsekwencji dalsze zamartwianie się (nazywamy to metazamartwianiem, czyli zamartwianie się zamartwianiem się).
Zamartwianie się (nadmierne martwienie się) powoduje
ciągłe wzbudzenie układu nerwowego (cały czas pozostaje
on w czujności typowej dla lęku). I dlatego prowadzi to do
takich objawów, jak: napięcie lub/oraz bóle głowy, mięśni,
niemożność zrelaksowania się, trudności z koncentracją,
problemy ze snem, poczucie permanentnego zmęczenia,
wyczerpania, a nawet beznadziei.
Zachęcam do ćwiczenia: przez kolejne dni obserwuj swoje
myśli i na bieżąco zapisuj je w zeszycie. W jakich sytuacjach, jak często i jak długo snujesz myśli prowadzące
do katastroficznych scenariuszy? Czy twoje myśli dotyczą realnego problemu „tu i teraz”, czy problemu hipotetycznego?

2. Spróbuj zmodyfikować swoje myśli.
Nie chodzi tu o myśli w stylu: „Będzie super”, „Wszystko się
uda”, bowiem nasz umysł w to nie uwierzy. Chodzi raczej
o umiejętne przeformułowanie myśli automatycznej,
która wywołuje w nas lęk, by przestała być tak pełna katastrofy. Nazywa się to procesem restrukturyzacji poznawczej.
Zachęcam do ćwiczenia.
Sięgnij do zeszytu z myślami, które cię trapią. Wybierz jedną:
(np. „Jeśli zachorowałam, to na pewno stracę pracę i skończę
pod mostem”):
1. Określ, na ile wierzysz w myśl w takim kształcie (oceń jej

wiarygodność – od 0 do 100%) (np. 70%);
2. Znajdź dowody, które potwierdzają wiarygodność tej

myśli (np. obecnie wiele osób traci pracę, mój szef mówił,
że opuszczanie dni w pracy grozi zwolnieniem, dziś trud-
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niej o dobrą pracę, mam wysoki kredyt i nie będę mieć
z czego zapłacić raty). A następnie znajdź dowody, które
zaprzeczają tej myśli (np. kiedy kolega był chory, szef go nie
zwolnił, zwolnił tego, który nadużywał alkoholu; jeszcze nigdy
nie musiałam długo szukać pracy, ponieważ mam wysokie
kwalifikacje; nadal na stronie urzędu pracy są nowe oferty,
itd.);
3. Znajdź błędy w myśleniu tzw. zniekształcenia poznawcze, będące swoistym pryzmatem, przez który widzimy sytuację. Przykładowe błędy to: przewidywanie przyszłości,
katastrofizacja, umniejszanie pozytywów, wnioskowanie
emocjonalne, myślenie czarno-białe, nadużywanie imperatywów i inne (odsyłam do literatury psychologicznej).
(W prezentowanej myśli błędy są następujące: przewidywanie przyszłości, katastrofizacja, uogólnianie, myślenie
czarno-białe);
4. Opracuj najgorszy scenariusz tego, co może się wydarzyć, a następnie zadaj sobie pytanie: „czy mimo to byłabym
w stanie sobie poradzić?” (tracę pracę, staję się bezrobotna,
bank „zabiera mi” mieszkanie; mogę sobie poradzić tak, że
zwracam się o pomoc do opieki społecznej, do urzędu pracy,
szukam pomocy przyjaciół, z czasem znajduję pracę).
5. Zadaj sobie pytanie: „jakie mogą być konsekwencje
takiego sposobu myślenia?” (np. jestem bardziej zdenerwowana, napięta, mój organizm osłabia się, w pracy jestem
nerwowa, sztywna, szef uzna, że go nie lubię). A następnie
drugie pytanie: „jakie mogą być konsekwencje zmiany
sposobu myślenia?” (np. skupię się na zdrowieniu, będę
bardziej dbać o siebie, skupię się na zadaniach w pracy,
będę postrzegana jako sumienny pracownik, da mi to szansę
na utrzymanie pracy).
6. Zdystansuj się. Odpowiedz sobie na pytanie: „co powiedziałabym mojej przyjaciółce w takiej sytuacji?” (np. Nie
wiesz, jak będzie. Wiele osób choruje i nie są zwalniane
z pracy).
7. Na nowo oceń wiarygodność tej myśli (np. 30%).
Nie oczekuj od siebie, że wiara spadnie do zera. W każdej
myśli jest ziarenko prawdy.
8. Zmodyfikuj myśl w taki sposób, by cię wspierała (np. Nie
wiem jak będzie. Skupię się na zdrowieniu).

3. Dokonaj defuzji myśli
Gdy lękowe lub depresyjne myśli atakują nasz umysł, sądzimy,
że najpewniej są prawdziwe i że jesteśmy zespoleni. S. Hayes
opracował ćwiczenia, które pozwalają dokonać defuzji,
czyli oddzielić się od swoich myśli i dostrzec, że raczej mamy
myśli niż nimi jesteśmy. Defuzja jest powiązana z buddyjską
praktyką obserwowania myśli i dystansowania się od nich.
W książce Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań? (M. McKay, P. Fanning i in., Sopot,
GWP 2018) znajdziemy różne przykłady ćwiczeń, które
uczą defuzji myśli: obserwowania myśli, nazywania myśli,
a następnie pozwalania im odejść i dystansowania się od
nich. Zachęcam do wykonania ćwiczeń:

Uważna koncentracja (s.107):
Zamknij oczy. Oddychając głęboko i powoli, skupiaj się
na swoim oddechu. Poczuj chłodne powietrze spływające
po tylnej ścianie gardła, w dół tchawicy do płuc. Zauważ, że
twoje żebra rozszerzają się i opadają, jak przepona napina się
i rozluźnia. Obserwuj proces oddychania i zwracaj uwagę
na każdy element tego fizycznego doświadczenia.
Obserwując doświadczenie oddychania, postaraj się uświadomić sobie, co robi twój umysł. Nazywaj każdą pojawiającą się myśl: „oto myśl”, a potem ponownie kieruj swoją
uwagę na oddech. Po prostu: ODDYCHAJ – OBSERWUJ
MYŚLI – POWRACAJ DO ŚWIADOMEGO ODDYCHANIA.
Nie poświęcaj myślom zbyt wiele uwagi, nie analizuj ich.
Kontynuuj ćwiczenie przez 5-10 minut.
A teraz przykład ćwiczenia, które pozwala myślom odejść.
Billboardy (s. 111):
Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem na autostradzie.
Pojawiające się w twojej głowie myśli wizualizuj jako billboardy postawione przy drodze, które stają się coraz większe,
w miarę jak się do nich zbliżasz, po czym znikają w tyle.
Każda nowa myśl to nowy billboard pojawiający się przed
twoimi oczami i szybko znikający z pola widzenia.

4. Odkładaj zmartwienia na później
Choć to wydaje nierealne, można nauczyć się odkładać
zamartwiające myśli na później. Gdy dopadną nas martwiące
myśli, warto zadać sobie na początku pytanie: czy mogę
coś z tym zrobić teraz? (rozwiązać dany problem). Jeśli tak,
skupiam się na wdrażaniu rozwiązania. Jeśli nie, wyznaczam
czas, w którym przystąpię do tego.
Jeżeli natomiast dostrzegamy, że w naszych głowach
powiększa się opisana wcześniej „kula śniegowa” (uruchomiliśmy proces zamartwiania się), warto powiedzieć sobie:
Stop. Nie teraz. Skup się na zadaniu. Pomartw się między
17.00 a 17.30. Można też zapisać tę martwiącą myśl na kartce,
a następnie o wyznaczonej porze usiąść na krześle (odradzam
łóżko, wygodny fotel, w którym łatwo zatopić się w myślach),
wyjąć zapisaną myśl, pomartwić się, poszukać rozwiązań itp.
Ale TYLKO w wyznaczonym czasie, ani minuty dłużej.
Opisane techniki zaczerpnięte z terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) są tylko wybranymi strategiami ułatwiającymi radzenie sobie z zamartwianiem się. Regularne ich
stosowanie może wpłynąć na zmniejszenie naszego
napięcia w tym trudnym czasie. Jeśli jednak obserwujemy
duże nasilenie objawów i doświadczamy uporczywego cierpienia, a zamartwianie się destrukcyjnie wpływa na nasze
życie, może okazać się, że występuje u nas tzw. zaburzenie
lękowe uogólnione (tzw. GAD). Warto wtedy zasięgnąć
porady psychoterapeuty. •
BIO

dr n. hum. Izabela Fornalik

Psychoterapeutka, pedagożka specjalna, wykładowczyni i edukatorka seksualna pracująca
w Klinice TPB Uniwersytetu SWPS. Przeszkoliła setki nauczycieli i rodziców z całej Polski na temat
seksualności osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka książek
m.in.Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej?, Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie zakochana w podróżowaniu, świecie zwierząt i przysposobionej suni.
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Przełamując tabu:

seks i stomia
Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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zy w XXI wieku, w czasach internetu i tak rozwijającej się techniki medialnej możliwe są tematy tabu?
Niewiedza? Czy należą do nich seks i stomia? Niestety tak! A w połączeniu dają wręcz mieszankę wybuchową. Media bombardują nas seksem – gazety i billboardy
epatują erotyzmem, co powoduje, że ten temat nam się
osłuchał i opatrzył. Niektórym ludziom wydaje się, że już
wiedzą wszystko o seksie. Tak sądzą dorośli w różnym wieku,
a szczególnie dzieci, które opowiadają sobie kawały na temat
seksu, buszują po internecie, nawet wchodzą na strony pornograficzne. W ten sposób wszyscy oswajamy się i z seksem,
i z erotyzmem, ale to niestety wcale nie powoduje, że więcej
na ten temat wiemy. Bo czy mamy większą wiedzę na temat
zdrowia seksualnego, satysfakcji, na temat antykoncepcji czy
konsekwencji nieodpowiedzialnego współżycia?
Wciąż na ten temat nie umiemy rozmawiać, artykułować
swoich potrzeb, pragnień czy lęków. Problem zaczyna się
już w samym języku, w którym brak neutralnych określeń dla nazwania samego miłosnego aktu, a nawet
intymnych części ciała. W języku polskim mamy do
czynienia ze zwrotami rodem z akademii medycznej albo
z rynsztoka. Bardzo mało jest określeń neutralnych,
miłych dla naszych uszu. A przecież ten język ma opisywać
bardzo przyjemną część naszego życia. A problem języka
to także problem wstydu. Wciąż sfera ludzkiej seksualności jest tematem tabu. Wstydzimy się go i unikamy.
Dzieje się tak zarówno na poziomie ogólnospołecznym, jak
i na poziomie kochających się par. Dlatego mężczyźni nie
chcą mówić o kłopotach z erekcją, a kobiety nie przyznają
się do braku orgazmu, satysfakcji czy bólu podczas stosunku.
Temat dotyczący zaburzeń erekcji jest tak wstydliwy, że
mężczyźni nie chcą go poruszać nawet podczas wizyty
u lekarza. Wielu panów cierpi na kłopoty z potencją, jednak
nie chcą skonsultować swojego problemem ze specjalistą.
Przeraża ich nawet wizyta w aptece. Nie rozmawiają też ze
swoimi partnerkami, które nie wiedzą, dlaczego ukochany
nagle zaczyna unikać seksu. Prowadzi to do ogromnych
napięć, a często do bezpodstawnych podejrzeń o zdradę.
Jak na to nałoży się jeszcze fakt posiadania stomii, która jest
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kolejnym tematem tabu, tematem bardzo wstydliwym – to
robi się dramat.
Mało kto wie, że w Polsce co roku przeprowadza się 6-8
tysięcy operacji wyłonienia stomii! Kiedy chorował prezydent
Czech Vaclav Havel, wszyscy Czesi wiedzieli, co to stomia.
Dzieci uczyły się o niej na lekcjach biologii w szkołach.
W Polsce także znani politycy i aktorzy mają stomię,
ale niestety boją się i wstydzą o tym mówić. Naturalnie
niełatwo się przyzwyczaić do myśli, że to, co inni mają z tyłu,
stomicy mają z przodu. W dodatku kał lub mocz w niekontrolowany sposób trafia do przyklejonego na brzuchu worka. Ale
stomia to wielka lekcja miłości. Trzeba nauczyć się ciała od
nowa, zadbać o siebie.
Po operacji wyłonienia stomii ludzie czują się różnie tak
fizycznie, jak i psychicznie. Także powrót do życia psychologiczno-seksualnego przebiega różnie w zależności od
rodzaju operacji, którą dana osoba przebyła, i chorób współwystępujących. Pojawiają się natomiast pewne trudności
w relacjach intymnych pod kątem emocjonalnym, ale również
fizycznym i technicznym.
Zaakceptowanie tego, że ma się stomię, jest trudne w każdym wieku. I wtedy, gdy mamy dwadzieścia parę lat, jak
również wtedy, gdy mamy pięćdziesiąt czy siedemdziesiąt. Nauka życia ze stomią nie trwa jedną dobę, wymaga
czasu. Może minąć rok, zanim pacjent przyzwyczai się
do tego, że ma wyłonioną stomię. Akceptacja ciała,
nauczenie się go na nowo to podstawa. Obraz samego
siebie dana osoba tworzy przecież przez własne myśli.
Jest to suma sądów dotyczących wyglądu, możliwości
psychicznych i fizycznych, miejsca w świecie i społeczeństwie.
Buduje się go w sposób bardzo subiektywny i często nieadekwatny do rzeczywistości.
Podstawą jest reedukacja i zmiana schematów oraz stereotypów związanych z seksualnością i intymnością, aby seksu nie
postrzegać wyłącznie jako czynności sprowadzonej do penetracji zakończonej wytryskiem, tylko w szerszym aspekcie, i nie
stawiać znaku równości pomiędzy wytryskiem i orgazmem.

Nasza seksualność zależy tylko od nas. Od tego:
na ile sami sobie pozwalamy ją w nas rozbudzić,
na ile sami zaakceptujemy siebie, swoje
ciało i swoje odczucia.

Bezpieczny powrót do stosunków seksualnych to taki, kiedy
wygoją się rany i kiedy dana osoba wróci do pełni sił (statystycznie około siódmego miesiąca). Próbowanie zbyt wcześnie po operacji może doprowadzić do porażki spowodowanej wyczerpaniem, co może nie być przyjemnym doświadczeniem. Należy pamiętać, że w kwestiach technicznych jest
to również dobór / zmiana pozycji seksualnych z wykluczeniem
tych, które powodują ocieranie czy nacisk stomii z woreczkiem oraz odpowiedni dobór sprzętu, umocowania / ozdobienia na sytuację intymną, a także wcześniejsze przygotowanie np. pod kątem irygacji, jeśli taka może być wykonana.
Najczęściej zalecane pozycje to: NA JEŹDŹCA, czyli partner
leży na plecach, partnerka siada na nim i znajdując się na górze,
porusza do przodu i tyłu. Obie strony dodatkowo mogą
stymulować ręką narządy płciowe własne lub partnera.
Kolejna to: NA PIESKA, czyli partnerka klęczy, opierając dłonie
o podłoże, a partner klęczy za nią, chwytając jej biodra dla
zachowania równowagi. Pozycja ta nie obciąża żadnego
z partnerów i jest wskazana dla osób z nadwagą, gdyż
wymaga minimalnego wysiłku mięśni. Jest również dobra
przy niewielkim penisie, ponieważ skraca kanał pochwowy,
dzięki temu penetracja sprawia wrażenie głębszej. Pozycja
PRZECHYŁ MIEDNICY – mężczyzna siada na nogach (typ
klęku), a partnerka leży na plecach i opiera się udami o uda
partnera, który trzyma ją za biodra. U kobiety srom jest dociskany do spojenia łonowego mężczyzny. Powoduje to ocieranie o nie łechtaczki, cewki moczowej i warg sromowych.
Główny problem kobiet ze stomią wiąże się z bolesnymi stosunkami. Uważa się, że wynika to z braku odbytnicy, która
amortyzuje pochwę podczas stosunku. Ważne więc jest znalezienie takich pozycji, które będą najbardziej komfortowe
i przyjemne dla obu stron. Ból może także wynikać ze zwężania się lub bliznowacenia pochwy po radykalnym
usunięciu pęcherza. Ale przecież jedną z najprzyjemniejszych sfer erogennych dla kobiet jest łechtaczka, która jest
narządem płciowym zewnętrznym i znajduje się w obrębie
sromu właściwego. Jest ciałem jamistym zdolnym do wzwodu.
Żołądź i napletek łechtaczki oraz jej błona śluzowa są zaopatrzone w liczne zakończenia narządów czuciowych, których
drażnienie prowadzi do orgazmu. Uszkodzenie autonomicznego systemu nerwowego może powodować obniżenie
nawilżenia pochwy. Dobrą metodą jest wtedy używanie przy
kontaktach seksualnych żelu nawilżającego do pochwy, który
można kupić w każdej aptece i lepszej drogerii.
Czasem po wyłonieniu stomii zdarzają się u kobiet trudności
z płodnością – spowodowane zrostami, wewnętrznymi
bliznami powstałymi po zabiegu. Jeśli zrost wytworzy
się w okolicy ujścia jajowodu, może blokować drogę
spermy do jajeczka albo drogę jajeczka do macicy.
Istnieją chirurgiczne procedury rozwiązania takich problemów np. zapłodnienie in vitro. W niektórych sytuacjach
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odwrotnie – stomia może spowodować wręcz wzrost
płodności u kobiet, np. z chorobą Crohna –
zwłaszcza jeśli miały przetokę pochwową, a operacja
spowodwała remisję i rozwiązała ów problem. Ciężarna
pacjentka z wyłonioną stomią musi znajdować się oczywiście pod stałą opieką lekarzy. Ciąża powinna być prowadzona jednocześnie przez chirurga i ginekologa. To oni decydują wspólnie o sposobie rozwiązania, którym może być
zarówno cesarskie cięcie, jak i poród drogami natury. W okresie
prawidłowej ciąży najczęstszą zmianą jest powiększenie się
stomii w miarę wzrostu obwodu brzucha. Konieczna wtedy
jest zmiana sprzętu na dopasowany do wielkości stomii i / lub
używanie sprzętu o większej elastyczności.

Fizyczna zdolność u mężczyzn do osiągnięcia objawu zewnętrznego podniecenia, czyli erekcji, zależy od tego, czy
podczas operacji wyłonienia stomii zostały uszkodzone
nerwy, które kontrolują erekcję i wytrysk nasienia. Im
więcej cięć w okolicy krocza, tym większe ryzyko uszkodzenia nerwów. Dysfunkcje mogą rozciągać się od całkowitej
impotencji po zdolność do erekcji bez zdolności do wytrysku.
Szanse na wystąpienie komplikacji znacznie maleją,
gdy operację wykonał doświadczony chirurg. Powikłania nie wynikają z samej stomii, ale z przypadkowego nacięcia nerwów w okolicy odbytnicy.
Jeśli nerwy zostały uszkodzone, do terapii i reedukacji
można dołączyć nastrzykiwanie ciał jamistych prącia (penisa).
Odpowiednią dawkę leku przepisuje lekarz, wykonując
pierwsze ostrzyknięcie pacjentowi w ramach nauki. Ma
to charakter zabiegu inwazyjnego i wymaga pewnej
wprawy u stosującego, który wykonuje go później już
samodzielnie. Zasadą działania metody jest wazodylatacja, czyli rozszerzenie światła naczyń krwionośnych,
wskutek rozkurczu mięśni gładkich. Leczenie ostrzykowe
często polega na łączeniu środków dla uzyskania najlepszych
efektów. Stosowanie jednak jakichkolwiek łączeń środków,
jak również ustalanie dawkowania i kwalifikacja do stosowania metody muszą być bezwzględnie skonsultowane
z lekarzem specjalistą.
Pamiętajmy, że powrót do życia zawodowego, towarzyskiego
czy aktywności seksualnej po operacji wyłonienia stomii
u każdego będzie wymagał radzenia sobie z różnymi
obawami i problemami, a czas trwania tego procesu zawsze
będzie zindywidualizowany.
Nasza seksualność zależy tylko od nas. Od tego: na ile sami
sobie pozwalamy ją w nas rozbudzić, na ile sami zaakceptujemy siebie, swoje ciało i swoje odczucia. Kiedy powiemy
sobie, że czas na szczęśliwe życie seksualne jest właśnie teraz,
gdyż tu i teraz to odpowiedni czas na nowy start, na nowe
poznanie i odkrycie. •
BIO

Bianca-Beata Kotoro

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

N
48

adzieja to słowo, które na ogół towarzyszy nam
w trudnych chwilach, w sytuacjach beznadziejnych
czy też wtedy, gdy mamy do zrealizowania ważny
cel. Stąd też te znane i powszechnie wypowiadane zdania:
„mam nadzieję, że się uda”, „żywię nadzieje, że będzie
dobrze”, „jestem pełna nadziei”, „pozostaje jedynie mieć
nadzieję” bądź „nadzieja umiera ostatnia”.

Nadzieja

Zakładam, że zdarzyło się Państwu usłyszeć przytoczone
zdania, podobnie jak i to znamienne: „nadzieja matką
głupich”, które zresztą łączy się z ripostą – „ale jak
każda matka kocha swoje dzieci”.

że jakoś będzie,

Pisząc ten tekst, z uśmiechem wspominam szkolne czasy,
kiedy tego typu przygadywania były na porządku
dziennym. Zapewne większość z nas, wypowiadając te
zdania i powołując się na nadzieję w różnych, często
błahych, sytuacjach, nie doszukiwała się w tym głębi. Być
może i w życiu dorosłym nie zastanawiamy się nad tym, co
się pod tymi słowami kryje, jaka jest ich rola i dlaczego
oburzamy się, kiedy ktoś mówi nam, że nadzieja jest
matką głupich. Szczególnie wtedy, kiedy tak bardzo jej
potrzebujemy.
Muszę przyznać, że właśnie z takiego oburzenia, a jednocześnie, z płynącej z głowy potrzeby spojrzenia na nadzieję
w kontekście psychologicznym i terapeutycznym, napisałam wiersz Nadzieja, w którym odnoszę się do tego,
czym ona jest dla człowieka oraz jak szczególną pełni i pełniła rolę.
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Była zawsze i wszędzie,
jak słońce po burzy
jak uśmiech po łzach
jak dzień po nocy.
Dawała siłę i wiarę,
że to, co złe, przeminie,
że radość smutek zastąpi.
Pozwalała przetrwać,
gdy wszystko się waliło,
gdy żyć było trudno,
gdy życie przerastało.
I tak jak była przez wieki,
tak jest i dzisiaj i będzie jutro.
Tak z tobą zasypia i się budzi.
Tak ci zawsze towarzyszy.
Nadzieja – matka mądrych – nie głupich!
Więc weź ją i żyj z całych sił.
Podnoś się, gdy upadniesz.
Słońca po burzy wypatruj.
Kochaj siebie, ludzi, życie! 1

1

M. Mularska-Kucharek, Odnalezione nadzieje, ART OF TRAINING, 2020.
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Zważywszy na rolę nadziei w życiu człowieka, nie tylko tu i teraz, ale także w przeszłości, kiedy owa nadzieja pozwala
przetrwać wojny, choroby, lata rozłąki, należy uznać, iż jest
ona matką mądrych i jest nam bardzo potrzebna. Oczywiście
zdarza się, że nasze nadzieje zostają zawiedzione, zagubione,
ale bez wątpienia ludziom z nadzieją żyje się łatwiej. Szybciej wówczas o nadzieję na lepsze jutro, bez względu na to,
co dzieje się w naszym życiu, z czym przychodzi się zmagać,
czy też jakiego rodzaju wyzwaniom musimy podołać.
Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN nadzieja
to ‘oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego i ufność,
że to się spełni, urzeczywistni’. W terminologii psychologicznej z kolei nadzieja definiowana jest w bardzo różnorodny
sposób, jednak tym, co się powtarza jest przeświadczenie,
że jawi się ona jako istotny stabilizator jakości życia.

niem, to jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zrealizować postawione cele. Oznacza to, że mamy nadzieję,
która pobudza nas do działania i pozwala pokonywać przeszkody oraz trudności. Dlatego też w moim przekonaniu
w każdą drogę po lepszy dzień warto wyruszać z nadzieją,
również dzisiaj, kiedy zmagamy się z pandemią. I także wtedy,
gdy to jutro jest tak niepewne i spędza sen z powiek, a i przeszłość być może nie należała do najłatwiejszych.
Pamiętajmy, że to, w jaki sposób zmierzamy do przyszłości, jakie mamy w związku z tym nadzieje, ma istotne
znaczenie w kontekście tego, czego doświadczymy. A zatem
każdemu z Państwa życzę przyszłości, o której piszę w wierszu,
i nadziei, by zawsze Państwu towarzyszyła.

Według Józefa Kozieleckiego, autora książki Psychologa
nadziei, nadzieja to wielowymiarowa struktura poznawcza,
której centralnym składnikiem jest przekonanie, że w przyszłości człowiek otrzyma dobro (osiągnie ważny cel) z określonym stopniem pewności, czyli z określonym prawdopodobieństwem. Co istotne, na ową strukturę składają się takie
komponenty jak emocje, czas, afiliacja i sprawstwo. Cechą
konstytucjonalną nadziei jest składnik poznawczy obejmujący
myśli, wyobrażenia czy skojarzenia. Składnik emocjonalny
wskazuje na to, że każde przekonanie o osiągnięciu celu jest
nasycone emocjami. Składnik temporalny odnosi się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a więc naszych doświadczeń, tego, co tu i teraz, oraz planów. Składnik afiliatywny
dowodzi tego, iż nadzieja to także inni ludzie, którzy są
naszym wsparciem i którzy tego wsparcia oczekują od nas.
Składnik sprawczy pełni natomiast funkcję motywacyjną
i odgrywa decydującą rolę, zwiększa naszą aktywność.

W drodze po lepszy dzień
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,

Z kolei według amerykańskiego psychologa Charlesa Richarda Snydera nadzieja to dynamiczny i wielowymiarowy proces
myślowy składający się z trzech integralnych elementów: celu,
siły oraz drogi. Innymi słowy, nadzieja to sposób myślenia,
obejmujący siłę motywacji (zewnętrzną i wewnętrzną),
oraz konkretna strategia wiodąca do wyznaczonego przez
nas celu. Warto podkreślić, że dwa podstawowe pojęcia związane z nadzieją to myślenie zorientowane na poszukiwanie
różnych rozwiązań oraz myślenie zadaniowe.

osamotnioną samotnością.
Teraźniejszość zakażoną
i uzdrawiającą zarazem.
Zmierzam ku PRZYSZŁOŚCI
niepewnej i nieodkrytej.
Pełnej nadziei na lepsze jutro,

Zdaniem Snydera i jego współpracowników, którzy podjęli
próbę ustalenia genezy myślenia z nadzieją, ważną
rolę odgrywa w tym przypadku pozytywne myślenie,
któremu wiele uwagi poświęca współczesna psychologia.
Jest to tzw. psychologia pozytywna zajmująca się badaniem
pochodzenia szczęścia. Pozytywne myślenie definiowane
jest jako umiejętność dostrzegania dobra w małych rzeczach
oraz optymistyczne spojrzenie na świat.
Jest zatem czymś oczywistym, że pozytywne myślenie
nierozerwalnie wiąże się z nadzieją na lepsze jutro, nawet
wówczas, gdy mierzymy się z trudnościami. Poza tym myśląc
w ten sposób, mamy większą szansę na realizację swoich
celów i spełnianie marzeń. Jeśli stajemy przed jakimś wyzwa-

2

Ibidem.

wiary w ludzkie i nadludzkie siły,
miłości do życia i serca dla ludzi.
Przyszłości, o którą cicho proszę,
i o której odważnie marzę.2

BIO

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek

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

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz
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D

Olga Mecking jest pisarką, dziennikarką
i tłumaczką. Urodzona w Polsce, mieszka obecnie
w Holandii z mężem i trójką dzieci. Pisze m.in.
do „Guardiana”, „New York Magazine”, „The
Washington Post”. Jest gorącą propagatorką holenderskiej sztuki nierobienia absolutnie niczego.

laczego tak ważne jest dawanie sobie
czasu na nicnierobienie, a szczególnie ważne jest to w dobie pandemii
COVID-19? Czemu Holendrzy mają tak znakomite warunki do niksen i czy to czyni ich jedną
z najszczęśliwszych nacji na świecie? Pytamy
o to Olgę Mecking, pisarkę, dziennikarkę,
autorkę książki Niksen. Holenderska sztuka
nierobienia niczego.

croissanty – bo je lubisz. Do wielu czynności, które kiedyś
robiliśmy dla przyjemności, dorabiamy filozofię – gotujemy
i jemy jakieś potrawy, bo one dostarczają nam superodżywczych składników, trenujemy, żeby mieć supersylwetkę. I tak
coś, co było przyjemnością, staje się kolejnym obowiązkiem,
przymusem.

Agnieszka Fiedorowicz: W swojej książce przekonujesz,
jak ważne jest, by znaleźć czas na niksen. Czym jest to
tajemnicze określenie?

AF: Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu z nas pracuje, uczy się teraz zdalnie. Z jednej strony to duże ułatwienie…

Olga Mecking: Najprościej można to przetłumaczyć,
jako ‘robienie niczego’. Po holendersku niks oznacza ‘nic’,
a gdy dodamy do niego końcówkę -en, powstanie czasownik:
niksen. Takie nicnierobienie jest mniej lub bardziej spotykane
w wielu kulturach: Japończycy mają ikigai; Włosi celebrują
dolce far niente, Anglicy sweet nothing.

OM: Tak, możliwość pracy zdalnej, przez Internet jest super.
Ja sama, gdyby nie te osiągniecia technologiczne, nie
mogłabym pracować, a dzięki Internetowi robię wywiady
przez Zoom z rozmówcami po drugiej stronie oceanu.
Niestety – ta sama technologia sprawia, że zanika podział na
dom – dotąd sferę prywatną – i pracę.

AF: Co robić, aby „nic nie robić”?

AF: W zasadzie cały czas jesteśmy w pracy.

OM: Na pewno nie należy mylić niksowania z oglądaniem
seriali na Netfliksie lub przeglądaniem mediów społecznościowych. Bo niby nie pracujemy, ale nasz mózg jest ciągle
zajęty. Chodzi raczej o siedzenie na kanapie i gapienie się
na widok za oknem, snucie fantazji.
AF: Czy można niksować, włócząc się po lesie z psem?

OM: Właśnie. Skoro każdy może do nas napisać maila
o dowolnej godzinie – to i my czujemy presję, by na tego
maila czy wiadomość na Messengerze odpisać. Oczywiście
znam osoby, które ustawiają sobie automatyczne powiadomienie w mailu, w którym informują, że w danym momencie
są poza godzinami pracy i odpiszą, kiedy będą mogły.

OM: Jak najbardziej. Ja często niksuję, kiedy na coś czekam,
np. gdy siedzę w kolejce do lekarza albo nim wyrośnie mi
ciasto na croissanty. Ważne, by uwolnić się od celowości: nie
idziemy do lasu, by wyrobić jakąś normę kroków, a pieczesz

OM: Niestety. Duże znaczenie ma tu nasze nastawienie, ale
i przykład, który idzie z góry. Jeśli szef pracuje od 9 do 21,
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AF: Trudno niksować w czasach, kiedy „bycie ciągle zajętym” uważane jest za normę.
OM: To prawda. Mamy do czynienia obecnie z prawdziwą
plagą zajętości. Wpływ na to ma kilka czynników. Jednym
z nich jest technologia.

AF: Ale są i tacy, którzy jadą na zasłużony urlop i na plażę
taszczą ze sobą służbowego laptopa.

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
to i jego pracownicy czują się zmuszeni spędzać tyle czasu
w pracy, jeśli pracuje w czasie urlopu, to często tego
samego wymaga od podwładnych. Badania przeprowadzone
w USA pokazały, że w firmach, w których wprowadzono tzw.
urlop dla ojców – był on wykorzystywany, dopiero gdy przykład dało kierownictwo, czyli na tzw. tacierzyński poszli dyrektorzy, menedżerowie wyższego szczebla.
AF: Polakom pod względem zapracowania bliżej do Amerykanów niż do Holendrów. W raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polska zajmuje
drugie miejsce (po Korei Południowej) pod względem ilości czasu spędzanego w pracy. W ciągu tygodnia pracujemy średnio o 10 godzin dłużej niż np. Holendrzy.
OM: W Polsce wciąż jest nacisk na tzw. zapieprz, musisz innym
pokazać, jak ciężko pracujesz. Tyle że te godziny spędzone
w pracy niekoniecznie przekładają się na produktywność.
Holendrzy pracują ciężko, ale wiedzą, że równie ważny jest
odpoczynek. Jeśli wysiadujesz zbyt długo w pracy – zwrócą
ci na to uwagę. Powiedzą: już 17, idź do domu na kolację, jak
wszyscy.
AF: To bycie „takim, jak wszyscy” jest chyba fundamentalne dla holenderskiego społeczeństwa.
OM: Holendrzy mawiają: „Bądź normalny, to już jest wystarczająco szalone”. Chodzi o to, aby się nie wyróżniać, nie
przechwalać, także tym, ile pracujemy. Widok zapełnionej
plaży o 15-tej w środku tygodnia nie jest niczym szokującym,
bo spora część społeczeństwa – zwłaszcza kobiety – pracuje
na część etatu. Holendrzy starają się poza weekendem wygospodarować dodatkowy dzień w tygodniu, by spędzić ten
czas z dziećmi, poświęcić na hobby albo wolontariat, który
jest tu powszechny.
AF: Kobietom trudniej się niksuje?
OM: Tak. Wynika to z tego, że mamy inne podejście społeczne
do czasu wolnego mężczyzn i kobiet. Kiedy mężczyzna leży
na kanapie, stwierdzamy, że pewnie odpoczywa po ciężkim
dniu w pracy. Kiedy zaś widzimy w tej samej sytuacji kobietę – zastanawiamy się, co ona tam robi, gdzie są dzieci i czy
jest obiad na stole?
AF: I jeszcze dodajmy do tego typowe stwierdzenie, że
część kobiet nie pracuje, tylko „siedzi w domu”.
OM: Tak jakby opieka nad dziećmi, osobami starszymi czy
gotowanie nie były pracą. Szereg badań potwierdza, że
kobiety częściej wykonują te prace niepłatne, choć ważne
społecznie, a mężczyźni te płatne. Na to nakłada się też fakt,
że kobiety o wiele częściej, nawet jeśli już usiądą na kanapie – wykonują prace emocjonalną – w głowie planujemy listę
zakupów, plan posiłków itp.
AF: Jak wpadłaś na pomysł napisania książki o niksen?
OM: W piśmie „gezondNU” natrafiłam na artykuł Gebke Verhoeven Niksen is the New Mindfulness [Niksen jako nowy
mindfulness]. Pomyślałam, że warto by ten koncept rozpowszechnić. Napisałam o tym tekst, opublikowany w maju 2019
roku przez „New York Times”. Ten tekst – Case of Doing
Nothing w ciągu kilka dni był 150 tys. razy udostępniony,

W Polsce wciąż jest nacisk
na tzw. zapieprz, musisz
innym pokazać, jak ciężko
pracujesz. Tyle że te godziny
spędzone w pracy niekoniecznie przekładają się na
produktywność.
tweetowany, ludzie dzwonili i pytali: powiedz nam coś więcej
o tym niksen. A ja stwierdziłam, że napiszę o tym książkę –
dziś w Holandii są już cztery książki poświęcone tej tematyce.
AF: W książce piszesz: „Zanim jeszcze Holandia stała się
moim domem, była, dosłownie, w moim domu”. Na
ścianach mieszkania twojej babci i twojego dziadka,
który był przez osiem lat ambasadorem Polski w Holandii
„wisiały niebieskie talerze z Delftu, na komodzie w sypialni
rodziców stał kolorowy wazon z Makkum”.
OM: Mieszkam w Holandii już dziesięć lat. Przyjechałam tu
z sześciotygodniową córką Klarą i chyba trudniej było mi
się wtedy zaaklimatyzować do bycia mamą niż do samej
Holandii. Poznawać otoczenie zaczęłam, gdy moja półroczna
córka poszła do żłobka.
AF: Czy to prawda, że trudno się zaprzyjaźnić z Holendrami?
OM: Tak – potwierdzają tę obserwację wszyscy moi znajomi
ekspaci. Nie wynika to z faktu, że Holendrzy są niemili czy
nietowarzyscy, po prostu od małego tworzą silne więzi – mają
przyjaciół, z którymi bawili się w piaskownicy i chodzili do tej
samej szkoły. Niechętnie wpuszczają kogoś nowego do takiej
grupy.
AF: Dlaczego?
OM: Wiele osób z zagranicy przyjeżdża do Holandii na kilkuletnie kontrakty – tak jest np. w przypadku pracowników
koncernu Shell. Holendrzy tłumaczą, że nie widzą powodu,
by inwestować w taką relację, bo ten ktoś i tak zaraz wyjedzie.
AF: Mówią to wprost?
OM: Tak, to typowe dla Holendrów – nie owijać w bawełnę.
Początkowo wydawało mi się to chamskie, ale oni uważają, że
należy mówić to, co się myśli, prosto z mostu, a jeśli tak nie
robisz, to znaczy, że jesteś fałszywy. Nauczyłam się doceniać
tę ich szczerość – np. w przypadku konfliktu pozwala na szybkie oczyszczenie atmosfery.
AF: Ta szczerość sprawia, że w Holandii niewiele jest
tematów tabu.
OM: Jednym z niewielu tabu jest sprawa zarobków. Holendrzy bardzo lubią udawać, że wszyscy jesteśmy tacy sami
i mamy tyle samo, więc nikt tu przed domem nie wystawi
na pokaz superluksusowego auta.
AF: Wracając do niksen, jak znaleźć na nie czas?
OM: Niektórym pomoże, jeśli zapiszą sobie czas na niksen
w terminarzu. To będzie oznaczało, że to ważna czynność

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (24) / 2021

51

DZIENNIKARSKIE PIÓRO

W PRACY

R ADY NA SZYBKO,
JAK ROBIĆ NIKS

• Przeznacz część swojej przerwy na niksen. Popatrz na komputer,
na widok zza twojego biurka, zamknij oczy.
• Jeśli dojeżdżasz do pracy pociągiem, zamiast czytać maile
albo skrolować Facebooka, nic nie rób, tak dla odmiany.
• Gdy utkniesz w korku, nie wściekaj się. Zamiast tego odetchnij…
i nic nie rób.
• Jeśli to możliwe, znajdź ciche pomieszczenie albo inne miejsce
na niksen.
• Po przyjeździe do pracy nie spiesz się, spokojnie przejdź z trybu
domowego na tryb biurowy – usiądź i przez chwilę nic nie rób.

52

• Gdy czytasz książkę, odłóż ją na chwilę i poświęć parę minut
nicnierobieniu (lub rozmyślaniu o tym, co robią bohaterowie).
• Gdy przyłapiesz się na bezmyślnym skrolowaniu Facebooka,
przestań i porób niks.
• Gdy czujesz zmęczenie po długim dniu spędzonym w pracy lub
z dziećmi (albo jednym i drugim), ale nie chcesz jeszcze iść spać,
wyniksuj się.
• Gdy leżysz w łóżku, ale nie możesz zasnąć, wstań, zaparz sobie
rumianek i poniksuj nad nim. Albo zostań w łóżku i przez jakiś
czas nic nie rób.
W MIEJSCU PUBLICZNYM

• Bierz udział w spotkaniach wyłącznie wtedy, gdy twoja obecność jest wymagana – czas, który zyskasz, wykorzystaj na nierobienie niczego.

• Gdy jesteś w komunikacji miejskiej, nie łap za telefon, tylko
spędź kilka minut, nic nie robiąc.

W DOMU

• Jeśli musisz zaczekać na autobus, użyj tego czasu na niks.

• Przeorganizuj przestrzeń tak, by stała się bardziej przyjazna
niksen. Wygodne fotele, sofa, kącik do czytania ułatwią ci wejście
w twój czas niks.

• Zrób to samo w poczekalni u lekarza.

• Gdy nie pracujesz i nie zajmujesz się domem, spróbuj się zrelaksować, siedząc i nic nie robiąc, nawet jeśli wkrótce masz się zająć
następną sprawą – zawsze to kilka minut.
• Jeśli pracujesz w domu, nie zapominaj, że też masz prawo
do przerw i że kawałek tego czasu możesz poświęcić niksen.
• Pamiętaj, że obowiązki, praca emocjonalna i wychowanie dzieci
to również praca i dlatego musisz pozwalać sobie na przerwy.

• Plaża, park, las albo góry to idealne miejsca na niksen.

• I w każdej innej, bo czemu nie.
• Gdy jesteś z dziećmi na placu zabaw, możesz się na chwilę wyłączyć, zamiast skrolować social media. Ale nie mówię, że skrolowanie jest złe; wszyscy to robimy.
• Jeśli jesteś w kawiarni czy restauracji i czekasz na kogoś, kto
ma przyjść, porób nic parę minut.
• W kinie albo teatrze, przed rozpoczęciem filmu czy spektaklu, poświęć chwilę, żeby nastawić się mentalnie na rozrywkę,
która zaraz nastąpi, poprzez… nicnierobienie.

Źródło: O. Mecking, Niksen. Holenderska sztuka nicnierobienia, Warszawa 2020

i trzeba na nią wygospodarować czas, tak jak na wizytę u lekarza. Inną metodą jest niezapisywanie całego terminarza
i zostawianie sobie w planie dnia takich „białych plam” na
nicnierobienie.
AF: Jakie korzyści może dać nam niksen?
OM: To wypoczynek dla mózgu. Gdy pracujemy fizycznie
i odczuwamy zmęczenie, to wiemy, że trzeba dać ciału odpocząć. Mózgowi często tego odpoczynku nie dajemy, a jest
on mu bardzo potrzebny. Niemiecki neurolog Marcus Raichle
obserwował pracę mózgów badanych za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Zauważył, że podczas
dużego wysiłku umysłowego znacząco obniżała się aktywność
obszarów mózgu m.in. kory przedczołowej oraz części kresomózgowia, które pomagają nam przetwarzać informacje.
A gdy poprosił badanych, by poniksowali, ponudzili się – te
obszary mózgu zaczęły być bardziej aktywne. Raichle nazywa te obszary siecią spoczynkową mózgu i uważa, że sieć
ta jest niezwykle ważna dla naszego funkcjonowania –
dzięki niej nasz mózg lepiej przetwarza informacje, może
łączyć pozornie niezwiązane ze sobą rzeczy, wpadać na
rozwiązania jakiegoś problemu. Ja sama zauważam, że po
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niksowaniu przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. One
nie biorą się z niczego, mózg potrzebuje uwolnić się od natłoku myśli, by stworzyć coś nowego, kreatywnego.
AF: Ale takie nicnierobienie może też sprawić, że zejdzie
z nas napięcie, stres.
OM: Tak. A przecież stres wpływa na nasze zdrowie. W książce
przytaczam m.in. wyniki badań dotyczących wpływu stresu
na Brytyjczyków. Prawie połowa badanych wyznała, że stres
prowadzi do niezdrowych nawyków żywieniowych, jedna
trzecia przyznała się do większego spożycia alkoholu, a szesnaście procent odpowiedziało, że zaczęło więcej palić z powodu stresu. Jeśli będziemy mniej zestresowani, będziemy
zdrowsi.
AF: Niksujmy więc na zdrowie! •

BIO

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.
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Na kocią…
modłę!
Tekst: Jakub Jamrozek

L

ubię koty. Wręcz uwielbiam. Myślę nawet, że gdybym mógł być zwierzęciem, to podzieliłbym życie
między leniwca a kota. Kot to zwierzę, które od razu
rodzi się wyterapeutyzowane. Z jednej strony kocha ludzi
i bliskość – grzeje kolana, potrzebuje przytulenia, ugniata
łapkami, czasem nawet zamruczy. Z drugiej jednak, robi
to tylko wtedy, kiedy ma ochotę i znajdzie na to
czas. Dodatkowo sam jest dla siebie najważniejszy –
nie obchodzi go specjalnie to, że śpię, jeśli o 4 nad ranem
zechce mu się jeść. Prawdopodobnie, żeby dostać to, czego chce, mógłby mnie nawet sprzedać (to akurat cecha,
której mu nie zazdroszczę).
Ostatnio doszedłem też do wniosku, że koty praktykowały – tak modny dziś przecież – mindfulness, jeszcze zanim to
było modne. Chyba nikt w końcu nie potrafi tak świadomie przeżywać życia jak one. Doświadczają go głębiej
i mocniej. Potrafią być tu i teraz. Trochę, jakby zupełnie
nie obchodził ich pędzący świat, przepełniony bodźcami.
Dla nich deadliny, zasługiwanie na uznanie szefa i dopracowane CV nie mają najmniejszego znaczenia.

Bo czy potrzeba im czegoś więcej niż pełna miska, ciepły kąt i człowiek, który pogłaszcze, przytuli i będzie
blisko? Chyba nie. Nie potrzebują złotej kuwety, wody
z lodowca i legowiska z wełny alpaki. Bycie kochanym,
a jednocześnie niezależnym, są dla nich ważniejsze.
Kiedyś zastanawiałem się, jak wyglądałby mój dzień
w skórze kota. Ale kiedy zacząłem go dokładnie planować,
uświadomiłem sobie, że nie trzeba być kotem, żeby żyć
jak kot.
Oczywiście – choć pewnie niektórym wydaje się to dość
proste – nie jest to sprawa łatwa. Bo czas dla ludzi
jest towarem deficytowym, a koty mają go aż nadto.
A kiedy tyle samo czasu miałby i człowiek, mógłby
pojawić się dylemat, co z nim zrobić. I tu dotykamy
chyba problemu współczesności – bycia przy sobie
i swoich emocjach. Mam wrażenie, że czasem łatwiej pisać
nam książki, budować wieżowce i lądować na Marsie, niż
posiedzieć na ławce w parku bez rozmowy, jedzenia,
korzystania z telefonów i zbędnego myślenia. Niejednokrotnie sam łapię się na tym, że lubię, kiedy w tle coś
„gra”, a jest mi trudno być w ciszy. Zazdroszczę tej umiejętności moim kocurom – Vesperowi i Panu Pumie.
Zazdroszczę im też pewnej bezczelności. To, że daję im
jedzenie, przytulam i dbam o nie, nie sprawia, że nie są
w stanie mi się postawić. Ich nie da się kupić. Wręcz przeciwnie, zawsze informują mnie, kiedy coś jest nie tak.
Piękna umiejętność! To tak, jakby kot nie podlegał „regule
wzajemności”, o której pisał profesor Robert Cialdini.
I jak tu być psiarzem? W końcu Oscar Wilde mówił, że
„ludzi można podzielić na dwie kategorie: miłośników
kotów i osoby poszkodowane przez los”. •
BIO

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 włoskiego, żongluje beanbagami, gra w planszówki i bada możliwość ich wykorzystania w rozwoju
kompetencji miękkich. Czuły opiekun kota Vespera.

Gdyby ludzie byli jak koty, zapewne cieszyliby się
z życia w każdej chwili. Ciepłe słońce to przecież idealny
powód, żeby wygrzewać się na (zabezpieczonej)
barierce balkonu i doceniać przebijające się przez
chmury promienie. Przelatujący ptak może być
z kolei centrum świata, przez chwilę może być najważniejszy, tak jakby poza nim nie było nic. Amerykański rysownik i twórca jednej z najważniejszych kocich komiksowych postaci świata –
Garfielda – powiedział, że „w głębi serca wszyscy
kryjemy te same pragnienia. Koty mają odwagę żyć
zgodnie z nimi”.
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W krainie krzywych
zwierciadeł
(O błędach poznawczych)

Tekst: Maja Jaszewska
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ażdego dnia podejmujemy dziesiątki decyzji. Począwszy od tych najdrobniejszych, aż po ważne, życiowe, od których zależy nasze zdrowie, bezpieczeństwo i jakość egzystencji. Jeśli chodzi o te najbardziej
prozaiczne, jak sprzątanie, ubieranie się czy jedzenie, z pomocą przychodzą nam stereotypy. W potocznym znaczeniu
pojęcie to odbierane jest negatywnie, jako wyraz braku
wolności, autonomicznych zachowań i samodzielnego myślenia. Jednak bez posługiwania się stereotypami świat natychmiast przemieniłby się w jeden ogromny chaos. Wyobraźmy
sobie, że każdego dnia zastanawiamy się, czy masło schować
do lodówki, a może trzymać je w zimnej wodzie w wannie albo
znosić do piwnicy; czy ubranie wysuszyć suszarką, w piekarniku czy może nad gazem? Konieczność wykonywania każdej
czynności na próbę, jakbyśmy robili wszystko wciąż od nowa,
byłaby, delikatnie mówiąc, upiorna. Jak widać, stereotypy
w pewnym zakresie działań i oceny rzeczywistości są nam potrzebne. Tworzą mapę działań, dzięki której swobodnie poruszamy się w rzeczywistości.
Ale nadmiar stereotypów bywa groźną pułapką, jeśli zaczynają one zniekształcać nasze postrzeganie rzeczywistości
i determinować podejmowanie decyzji. W takiej sytuacji
stereotypy zaczynają pełnić rolę błędów poznawczych. Jest
takich błędów znacznie więcej i każdy z nas w mniejszym lub
większym stopniu je popełnia.
Liza wyszła za mąż na pierwszym roku studiów. Zdaniem jej
męża była to klasyczna wpadka, za którą ją winił, a jej zdaniem – cudowne zrządzenie losu, bo przecież prędzej
czy później i tak by się pobrali i mieli dziecko. Jej rodzice
prosili, żeby wstrzymała się z małżeństwem i deklarowali
każdą potrzebną pomoc. Uważali bowiem, że Michał nie
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nadaje się ani na męża, ani na ojca. Lekkoduch snujący mrzonki i to wyłącznie na swój temat – mawiał o nim ojciec Lizy. Ale
jej zdaniem na tym właśnie polegał urok Michała. Zobaczy
dziecko, to się w nim od razu zakocha i będzie najlepszym
tatą – uspokajała rodziców. Podobnie reagowała na wszystkie
trudności i wyzwania. Zamieszkali w malutkiej kawalerce, którą
odziedziczyła po babci. Michał wciąż kręcił nosem, że się nie
pomieszczą, a płaczące nocami dziecko nie pozwoli mu się
wyspać. Liza kupiła mu stopery i żartowała, że przynajmniej
nie zmęczą się, biegając w nocy do dziecka i do sprzątania będzie niewiele metrów, a przy okazji czynsz niewielki.
Michał zatykał uszy stoperami i przesypiał spokojnie noce, nie
rwąc się do opieki nad synem. Zdaniem Lizy mąż boi się brać
małego na ręce, żeby mu nie zrobić krzywdy, ale za to jak
syn dorośnie, będą się kumplowali, razem chodzili na mecze
i na piwo. Zresztą piwa w domu było coraz więcej, bo Michał
coraz częściej potrzebował się zrelaksować po dniu pracy.
Liza sprzątała puszki i pocieszała się, że zawsze to lepiej, niżby
Michał miał przesiadywać w barach lub restauracjach. Nawet
wtedy, kiedy stracił kolejną pracę i po zapłaceniu wszystkich rachunków, zostało im 300 złotych na życie, śmiała się,
że najwyżej będą jedli kaszę do końca miesiąca, co jest tanie
i zdrowe. Słysząc to, jej siostra oburzyła się:
– Ty byś była zadowolona nawet wtedy, kiedy Michał by cię
zaczął bić.
Te słowa bardzo Lizę dotknęły.
– Co jest złego w tym, że patrzę na świat optymistycznie?
Narzekanie nic nie pomoże, więc staram się szukać pozytywnych stron każdej sytuacji.

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
(...) Albowiem nie było znaków na niebie komet żałobnych
wody w krew zamienionej krzaków płonących albowiem
życie biegło zwyczajnie więc naprawdę w państwach tych
wielu było

Powszechna dziś wśród dziewcząt
i młodych kobiet ogromna determinacja, aby uzyskać perfekcyjny
wygląd sylwetki i twarzy, ma
często związek z efektem Vogue
Factor, polegającym na nierealnym wyobrażeniu ludzkiego ciała
powstałym na skutek inspirowania się tysiącami zdjęć modelek
i celebrytów z kolorowych magazynów i Internetu.

Pytanie tylko, czy to, jak widzi swoje małżeństwo Liza, to jeszcze
optymizm, czy raczej już syndrom Pollyanny, czyli jeden
z błędów poznawczych. Skupianie się jedynie na pozytywach, i to wymyślonych, nieuwzględnianie tego, co negatywne, nie pomaga uporać się z problemami. Jeśli Michał
nie dostaje od Lizy żadnych sygnałów, że jego zachowanie
jest niedojrzałe, problemy będą narastać. Optymizm nie
oznacza braku krytycznej i trzeźwej refleksji, a tej Liza zdaje
się być całkowicie pozbawiona. Przez nadmierne wyszukiwanie pozytywów Liza naraża się na coraz gorsze traktowanie
przez męża.
Zdaniem publicysty i poety ojca Wacława Oszajcy serial Ranczo to jedna z najlepszych polskich produkcji. Wspaniale zagrany i wyreżyserowany, ze świetnie napisanym scenariuszem,
mistrzowsko obrazuje mentalność mieszkańców wschodniej
Polski i nie mniej celnie portretuje mechanizmy socjologiczne i psychologiczne, jakim wszyscy podlegamy. Kiedy
Kazia Solejukowa mówi, że zdecydowała się, aby w tym, a nie
innym banku założyć lokatę, tylko dlatego, że jego pracownik
podobny jest do jej krewnego, a ten jest dobrym człowiekiem, widzowie uśmiechają się z rozbawieniem. A tymczasem
wszyscy jesteśmy podatni na efekt aureoli, czyli pozytywne
lub negatywne ocenianie i przypisywanie dobrych lub złych
intencji osobie, na podstawie pierwszego dobrego lub negatywnego skojarzenia.
Jeden z najbardziej przejmujących wierszy Wiktora Woroszylskiego opisuje narodziny faszystowskiego państwa. To
proces powolny, w którym mieszkańcy w codziennym życiu
nie dostrzegają, że wolność i praworządność jest im odbierana małymi krokami. Zajęci codzienną walką o byt, tracą
czujność na to, co dzieje się w wymiarze społecznym.

ludzi zwyczajnych i ludzi dobrych i takich którzy
nie wiedzieli o niczym i którym
nie przychodziło na myśl i którzy
nie czuli się współwinowajcami i którzy
nie mieli z tym nic wspólnego i którzy nawet
nie czytali gazet lub też czytali niedbale zajęci
myślami o tym że trzeba naprawić
przeciekający dach oddać
buty do szewca oświadczyć się wypić
kufel piwa wymieszać farby zapalić świeczkę(...)
Wiktor Woroszylski Państwo faszystowskie, 1970
Te bolesne strofy pokazują, co się dzieje, kiedy padamy ofiarą
syndromu gotującej się żaby. Nazwa syndromu nawiązuje do zdolności adaptacyjnych żab. Ten płaz włożony do
zimnej wody w garnku, która będzie stopniowo ogrzewana,
długi czas nie zareaguje, dzięki zdolności regulacji temperatury ciała. Będzie chciał podjąć reakcję, kiedy woda już
będzie bardzo ciepła, a on sam na tyle osłabiony, że nie
da rady wyskoczyć. Podobnie dzieje się z nami, kiedy adaptujemy się do niesprzyjających warunków stanowiących zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.
Powszechna dziś wśród dziewcząt i młodych kobiet ogromna
determinacja, aby uzyskać perfekcyjny wygląd sylwetki
i twarzy, ma często związek z efektem Vogue Factor,
polegającym na nierealnym wyobrażeniu ludzkiego ciała
powstałym na skutek inspirowania się tysiącami zdjęć
modelek i celebrytów z kolorowych magazynów i Internetu.
Nie pomaga nawet pełna świadomość, jak wielkiej obróbce
są te zdjęcia poddawane i jak niewiele mają wspólnego
z rzeczywistością.
Andrzej kilka lat temu się rozwiódł, do czego usilnie namawiała go matka, nie przepadająca za synową. Rok temu poznał
Annę, która też jest rozwódką. Początkowo zbliżyła ich do
siebie podobna trudna przeszłość. Dużo rozmawiali, okazywali sobie przyjacielskie wsparcie. Z czasem okazało się, że
pod wieloma względami do siebie pasują, mają podobne
poczucie humoru i uwielbiają wspólnie spędzać czas. I tak
przyjaźń przerodziła się w miłość. Andrzej postanowił się
oświadczyć Annie, ale odkąd wspomniał o tym matce,
ta szaleje z niepokoju i stara się obrzydzić synowi ukochaną.
– To rozwódka, więc nie wiadomo, czy jest przyzwoitą kobietą!
Z tobą też może chcieć się rozwieść! A kiedy rozzłoszczony
Andrzej kazał się matce opamiętać i przypomniał, że sam
tez się rozwiódł, usłyszał:
– Ty to co innego! Ty nie miałeś innego wyjścia.
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Można powiedzieć, że matka Andrzeja prezentuje klasyczny
błąd atrybucji – zachowanie syna tłumacząc koniecznością
sytuacji, a u Anny w tym samym zachowaniu widząc
dowód niedojrzałej osobowości. A kiedy, nie zważając na
jej utyskiwania, para się pobierze, matka Andrzeja najprawdopodobniej będzie skupiona na tym, żeby w małżeństwie syna wyłapywać tylko te słabe momenty
i sytuacje, które potwierdzą jej postawioną na samym
początku tezę, że syn nie powinien się żenić z Anną, bo
jako rozwódka nie jest dobrą kandydatką na żonę. Takie
wybiórcze widzenie nazywa się efektem potwierdzenia.

56

Iza wciąż zmienia przyjaciółki. Tak naprawdę trudno nawet
mówić o przyjaźni, skoro te znajomości trwają nie dłużej niż
rok. Jeszcze niedawno niczym papużki nierozłączki wciąż
do siebie dzwoniły, pisały wiadomości i w piątki biegały
do klubów z Moniką. Poznały się bliżej na wyjeździe integracyjnym i od tego czasu Iza mówiła tylko o Monice. Zachwycona jej stylem kupiła sobie podobne buty i takie same
kolczyki. Wzięła adres jej fryzjerki, bo postanowiła podobnie
ściąć włosy. Początkowo Monice było miło, że wzbudza
w koleżance taki zachwyt, ale kiedy ostatnio przyszła z nową
torebką, a Iza natychmiast zapytała, gdzie można taką kupić,
poczuła się nieswojo. Raz czy drugi na podobne pytanie
odpowiedziała zdawkowo i Iza się obraziła. Teraz przyjaźni się
z Magdą z działu księgowości. Zapowiedziała, że przefarbuje
włosy na taki piękny miedziany odcień, jaki ma nowa przyjaciółka i zapisze się z nią na jogę. Zachowania Izy noszą
znamiona efektu kameleona. Pragnie upodobnić się do
swoich kolejnych przyjaciółek, bo to być może daje jej
poczucie bliskości.
Miesiąc temu Aleksandra odebrała kolejną nagrodę. Tym
razem za rolę teatralną. Krytycy i recenzenci chwalili świetnie
skonstruowaną postać, niezwykle głęboką psychologicznie
i mistrzowsko użyte środki wyrazu. Na wręczeniu nagród
Aleksandra promieniała. Jako ulubienica mediów i fotografów długo po uroczystości pozowała do zdjęć. Jej mąż stał
z boku dumny z kolejnego sukcesu żony. We wszystkim jej
sekundował i podziwiał, że nie poprzestała na odcinaniu
kuponów od swojej wielkiej urody, tylko ciężko pracując nad
każdą rolą, zbudowała sobie pozycję wybitnej artystki.
Wiedział jednak, że kiedy wrócą do domu z naręczami
kwiatów, Aleksandrę znowu dopadną wątpliwości. Ileż to już
razy w zaciszu domowym słyszał od niej, że jury się pomyliło, że tak naprawdę ona nie ma talentu, że dostaje role
przez przypadek, że wszyscy koszmarnie się mylą, uważając ją
za wybitną aktorkę. Aleksandra najprawdopodobniej zmaga
się z syndromem oszusta, uważając, że inni ją przeceniają.
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Taki błąd poznawczy może mieć miejsce, jeśli brak nam wiary
w siebie, boimy się ludzi i nie ufamy im.
Prawie każdy, kto występuje publicznie jako prelegent, bierze
udział w prezentacjach bądź jest innego typu mówcą, czekając
na swoją kolej, nie jest w stanie skupić się nad tym, co mówią
jego poprzednicy. To oczekiwanie generuje takie napięcie
i stres, że niewiele do nas dociera, a co dopiero treść czyichś
merytorycznych wystąpień. To zaburzenie uwagi nosi nazwę
efektu następnego w kolejce.
Równie popularnym efektem jest efekt wspierania decyzji.
Jeśli już jakąś podjęliśmy, trudno nam zmienić zdanie. Podobnie ma się rzecz, kiedy przyjęliśmy wobec czegoś lub kogoś
zdecydowaną, kategoryczną postawę. Elżbieta rozwodzi się
z mężem, za co całą winę przypisuje jemu. Z kochanego
niegdyś człowieka Marek stał się źródłem problemów w ich
związku. Zarzuca mu brak umiejętności komunikacji i brak
inteligencji emocjonalnej. Swoją decyzję o rozstaniu przypieczętowała opinią, że nie jest w stanie w niczym się z nim
porozumieć. Mąż w odpowiedzi na decyzję Elżbiety zaproponował najpierw terapię, a kiedy ją odrzuciła, mówiąc, że
to niczego już nie zmieni, bo decyzję podjęła ostatecznie,
zaproponował skorzystanie z pomocy rodzinnego mediatora.
Z racji tego, że mają dwoje dzieci, zgodziła się, cały czas twierdząc, że ma to służyć tylko i wyłącznie ułożeniu opieki nad
dziećmi po rozwodzie. Na ostatnim spotkaniu mediator zapytał Elżbietę, jakie dobre cechy widzi u męża. Wzruszyła ramionami i nic nie odpowiedziała. Marek zapytał ją potem spokojnie, czy rzeczywiście nie zrobił nigdy nic dobrego dla niej
i dla rodziny. Wyraźnie speszona odpowiedziała, że bała się,
że jak zacznie mówić o mężu coś dobrego, mediator zacznie ją
odwodzić od pomysłu rozwodu. Zachowanie Elżbiety spowodowane jest efektem wspierania decyzji, który powoduje,
że kobieta zdaje się dostrzegać w rzeczywistości tylko to, co
wzmacnia jej stanowisko.
Jak widać nasza analiza rzeczywistości bywa mocno zakłócana
przez różne błędy poznawcze spowodowane traumami, lękiem, ograniczonymi możliwościami poznawczymi, strachem
przed konsekwencją albo nawet banalnym brakiem czasu.
Warto mieć tego świadomość i uważnie przyglądać się naszym przekonaniom i decyzjom, szczególnie tym, które ważą
o naszym życiu. Im ocena mniej wolna od zakłóceń, tym zachowanie bardziej autonomiczne i adekwatne do wyzwań. •
BIO
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Jak lubić swoje
dorosłe dziecko

i byc przez nie lubianym
Tekst: Agnieszka Łodzińska

D

laczego dajesz mi rady, o które nie prosiłem?” –
zapytał mnie mój syn ostatnio. – „Jeśli będę
potrzebował twojej wiedzy, doświadczenia – to
o to poproszę. Nawet jeśli robię coś inaczej, niż ty byś
zrobiła na moim miejscu, nie znaczy, że robię to źle. Robię
to inaczej. Po mojemu. Każde twoje pytanie – «czy zrobiłeś
coś tam?», «czy nie uważasz, żeby zrobić to czy tamto?» –
odbieram jako brak wiary w moje umiejętności, w moją
wiedzę, moje doświadczenie. Są one dla mnie sugestią, że
nie wierzysz, że sam mogę sobie dać z tym radę, nie będę
tego umiał zrobić samodzielnie”.

„

Przyznam, że przeraziło mnie to, co usłyszałam – bo ja
moich sugestii nie odbierałam jako nadmiernej ingerencji,
a bardziej jako troskę. Długo zastanawiałam się, dlaczego tak
bardzo kontroluję mojego dorosłego, samodzielnego syna,
i doszłam do wniosku, że wciąż łączy mnie z nim niewidzialna pępowina – odpowiedzialność za niego trwająca od
chwili poczęcia. Z lektury książki Ewy Woydyłło My rodzice
dorosłych dzieci dowiedziałam się, że polscy rodzice,
a zwłaszcza polskie matki, czują się aż zanadto odpowiedzialni za życie swoich dorosłych dzieci. Natomiast nadopiekuńczość wobec dorosłego dziecka skutkuje tylko tym, że
przestaje ono nas lubić. Kocha nas – ale nie lubi i czuje wobec
nas tylko złość i irytację. Czas chyba zrozumieć – pomyślałam – że ta odpowiedzialność za mojego syna już dawno się
skończyła, od lat bowiem jest on zdolny do wypełniania
zadań, funkcji i ról życiowych i świetnie sam sobie radzi
(nawet popełniając błędy). Już nie jestem wszechwiedzącą

matką – rodzicielką – i muszę to zaakceptować i przestać się
tak czuć.
Oczywiście, matka lub ojciec nie powinni przemilczać swoich
poglądów ani wątpliwości, nie jest jednak dobre, kiedy
eksplikują je jako prawdy uniwersalne. Powinni raczej mówić,
że wierzą w siły dziecka, a kiedy ono poprosi o pomoc – są
w gotowości. Dajmy prawo swoim dzieciom na popełnianie
własnych błędów, bo jeśli nie będą miały szans na błędy,
nie nauczą się ich unikać. Dajmy im możliwość własnych
poszukiwań, nawet jeśli będziemy musieli zrezygnować ze
swoich wyobrażeń, jak coś powinno zostać zrobione, jak
powinno wyglądać. My możemy im ofiarować tylko miłość.
Kiedy nasze dzieci dorastają i dorosną, już zawsze będziemy stać w rozkroku pomiędzy ogromną chęcią pomagania a niechęcią do narzucania się, potrzebą utrzymania więzi a obawą przed nadmierną ingerencją. Jedynym
mądrym rozwiązaniem jest rozmowa o lękach, emocjach,
trudnych sprawach. Musimy jednak także słuchać i rozumieć
racje naszych dzieci.
Trzeba to wyraźnie powiedzieć, uświadomić sobie i zaakceptować – dzieci nie są naszą własnością, nie urodziliśmy
ich po to, żeby realizowały nasze niespełnione pomysły
na życie lub nasze wyobrażenia bądź marzenia o tym,
kim mogłyby być, co będą robić w życiu, które snuliśmy
przed ich urodzeniem i podczas ich dorastania. One żyją
swoim własnym życiem, a nam nic do tego. Jednak oczywiście czujemy się zawiedzeni, a nawet zdradzeni przez najuko-
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Rodzic powinien zrozumieć, że dziecko
musi podążać własnymi drogami, mieć
możliwość przekraczania granic, także
tych, które ustanowiły poprzednie
pokolenia, żyć po swojemu, zgodnie
z własnym sumieniem, wiedzą i epoką.
chańsze i najbliższe osoby w naszym życiu. Właśnie tych
naszych odczuć – choć trudno – powinniśmy się wyzbyć.
Jeśli tylko nasze dzieci nie łamią przepisów prawa, podstawowych zasad etycznych, powinniśmy ten styl życia zaakceptować i szanować. Nie czujmy się winni, bo żadnej winy w nas
nie ma. „Miłość rodziców powinna mieć rozum mądrzejszy
od poczucia winy, które też ma swój rozum, ale niemądry” –
pisze Ewa Woydyłło.
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Cieszmy się szczęściem naszych dzieci. A jeśli oczekiwaliśmy czegoś innego? No cóż – to były tylko nasze oczekiwania. To, że nasze dzieci są, jakie są – jakie popełniają błędy
i jakie odnoszą sukcesy – nie jest ani naszą wyłączną winą,
ani wyłączną zasługą. My byliśmy tylko jedną ze składowych,
która miała wpływ na ich rozwój.
To jasne, że kochamy nasze dzieci, musimy się jednak pilnować,
żeby nie była to miłość zaborcza – ona ma przynosić radość
i zadowolenie. Żal, wstyd, poczucie winy – są emocjami negatywnymi i jako takie źle oddziałują na obie strony. Kiedy pojawiają się na skutek zawiedzionych oczekiwań, wywołują
uczucia pretensji, żalu, rozczarowania – a te ciemną falą zalewają gorącą miłość, którą nie tak dawno czuliśmy do naszej
progenitury. Zaczynamy z rozgoryczeniem myśleć: „Jak on
może się do mnie tak odnosić?” „Dlaczego ona mi to robi?”
„Tyle dla niego zrobiłam, a on przez cały tydzień nawet
do mnie nie zadzwoni!” „Poświęciłem dla nie tak dużo, zainwestowałem w jego naukę, a on to wszystko rzucił, zaprzepaścił…” itp. itd. I nagle – jak wielka była miłość do dziecka,
tak wielki pojawia się żal, będący wyrazem tęsknoty za całkowitą kontrolą.
Zwykle dużo myślimy o dzieciach, wysyłamy im dobre
myśli, dobre emocje, darzymy je miłością i innymi pozytywnymi uczuciami – zaufaniem, empatią, szacunkiem wdzięcznością. Chcemy także być z nich dumni – a one nie zawsze
dostarczają nam powodów do dumy. Zdarza się, że jest
nam przykro z ich powodu i te negatywne emocje ukrywamy nie tylko przed innymi, przed otoczeniem, ale także
przed samymi sobą. Kiedy naszemu dziecku się nie wiedzie
w życiu, kiedy nie zachowuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, albo wręcz nie spełnia naszych oczekiwań, pytamy
samych siebie: „Gdzie popełniliśmy błąd, co, gdzie i kiedy
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nie zagrało”. Złościmy się na nich
i na siebie, a złość, jako produkt
uboczny zawiedzionych nadziei,
generuje szkody w relacjach między
rodzicami a dziećmi. To naprawdę
nie jest ani nasza wyłączna wina, ani
ich. Po prostu tak się stało i tego już
nie odwrócimy.

A jak we wszystkich relacjach międzyludzkich – określone emocje
implikują takie same u naszego rozmówcy. Kiedy się uśmiechamy, zwykle odpowiada nam uśmiechem, ale
kiedy się złościmy, prawie na pewno
odpowie nam złością, irytacją i zamknięciem się na nasze argumenty,
jak bardzo trafne by one były. Badania wykazują bowiem,
że dorosłe dzieci oczekują od rodziców przede wszystkim
aprobaty i akceptacji swoich decyzji, rodzice natomiast –
à rebours – wciąż oczekują posłuszeństwa i bezwarunkowego korzystania z ich najmądrzejszych rad, bo przecież, jako starsi i bardziej doświadczeni dysponują jedynie
poprawną, sprawdzoną wiedzą. W takich sytuacjach dobrze
jest uświadomić sobie, że nie jesteśmy już odpowiedzialni za
los i postępowanie naszych dzieci, bowiem nikt nie jest
całkowicie odpowiedzialny za postępowanie nawet najbliższego DOROSŁEGO człowieka. Można być trochę odpowiedzialnym, ale to trochę dotyczy także tylko małego dziecka.

Rodzic powinien zrozumieć, że dziecko musi podążać własnymi drogami, mieć możliwość przekraczania granic, także
tych, które ustanowiły poprzednie pokolenia, żyć po swojemu,
zgodnie z własnym sumieniem, wiedzą i epoką. Dobrze,
gdyby rodzic uświadomił sobie, że jego dziecko nie musi być
takie jak on, bo nie jest nim, żyje w innych czasach, ma innych
niż on rodziców. Jest osobną, inną, a przede wszystkim wolną
istotą. Jeśli zechce żyć po swojemu, nie mamy takiej mocy,
aby mu w tym przeszkodzić. I jeśli zechce swoje życie zmarnować, także – choćbyśmy, my rodzice, nie wiem jak cierpieli – ma do tego prawo.
Tak samo jest w przypadku wszelkich komentarzy, dobrych
rad, także tych wygłaszanych podczas indywidualnych,
prywatnych spotkań. Czy mamy prawo radzić coś naszym
dorosłym dzieciom? Niepokoić się o ich los? Oczywiście –
przecież kochamy je i nie chcemy, żeby spotkało je coś
złego. Ale dobry rodzic to ten, który jest obok w pełnej
gotowości, by przybiec, kiedy dziecko woła, że potrzebuje pomocy, ale kiedy nie woła, on zajmuje się swoimi,
niezwiązanymi z dzieckiem zajęciami. To samo, a może
nawet bardziej, dotyczy rodziców dorosłych dzieci. Nawet,
kiedy uważamy, że nasze dziecko zmierza w złym kierunku,
pozwólmy mu ponieść konsekwencje tego wyboru. Nie
zamartwiajmy się, dbajmy o siebie, bo być może zawoła, że
potrzebuje pomocy, a wtedy musimy być w dobrej kondycji –
zadowoleni, uśmiechnięci, wypoczęci i zdrowi – by podążyć
z pomocą. To ważne, ponieważ nasze dzieci przyglądają się
nam i zastanawiają – czy moi rodzice są szczęśliwi? Czy ich
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życie ma sens? Czy postępują, postępowali zgodnie z wartościami, jakich wymagają teraz ode mnie? Dlatego przypatrzmy się uważnie sobie – jacy jesteśmy, jak się zachowujemy.
Podchodźmy do naszych dzieci tak, jakbyśmy chcieli, żeby
podchodzili do nas nasi rodzice.
Czy już zrozumiałaś matko, czy zrozumiałeś ojcze dorosłego dziecka, że nadszedł czas, aby przestać czuć się
odpowiedzialnymi ZA nie, a zacząć się czuć odpowiedzialnymi WOBEC niego, czyli mieć do niego zaufanie, że da sobie
radę, i skupić się na sobie, na swoim postępowaniu. Wtedy
pozbędziecie się żalu i frustracji, że nie spełnia waszych
wszystkich oczekiwań – bo naprawdę nie macie na to wpływu.
Macie za to wpływ na to, czy wy spełniacie oczekiwania,
które macie wobec siebie. Nie można angażować się
zbytnio w cudze życie – choćby to był najbliższy na świecie
człowiek – bo wtedy zaniedba się swoje. Teraz właśnie,
kiedy wasze dzieci dorosły, macie czas dla siebie, czas
na realizację marzeń, zainteresowań, ożywienia aktywności zawodowej. Także przeróżne talenty, które pozostawały w uśpieniu, kiedy byliście zaangażowani w wychowywanie dzieci, mają teraz warunki, by się przebudzić. Wtedy
„puste gniazdo” nie stanie się synonimem depresji, opuszczenia, ale najwspanialszego daru, który pozwoli na rozwój,
na twórcze życie. Trenujcie więc kreatywność, ona bowiem
pozwoli na otwarcie na świat, na otoczenie, pomoże dostrzec –
gdzie my w tym świecie jesteśmy i jak zmieniło się nasze

położenie ze wszystkimi jego zaletami, ale też i wadami.
Dzięki odnalezieniu siebie w nowym miejscu, w nowej sytuacji znów będziemy się rozwijać, uczyć i podejmować
nowe wyzwania. Ten nowy czas dla nas stanie się czasem
otwarcia na nowe. Bo choć wraz z wyprowadzeniem i usamodzielnieniem się dzieci straciliśmy ważny cel naszego życia,
żeby nie pogrążyć się w smutku i żalu, musimy znaleźć nowe,
równie ważne cele. I najlepiej gdyby nie było to chorobliwe
oczekiwanie na wnuki, a potem namolne angażowanie się
w ich wychowanie – bo gdyby natura chciała, żeby stare
kobiety wychowywały dzieci, dałaby im możliwość rodzenia.
Prawda?
Zatem dajmy sobie czas na smutek po wyfrunięciu z domu dzieci, a potem usiądźmy i wymyślmy sobie nowe własne
życie. Takie, które da nam radość i satysfakcję. A naszym
dorosłym dzieciom pozwólmy żyć ich własnym, w którym
urzeczywistnią siebie. Wtedy – myślę i mam nadzieję –
będziemy się nie tylko kochać, ale i lubić, a co za tym idzie,
lepiej rozumieć. •

BIO

Agnieszka Łodzińska

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

59

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

www.beata-vita.waw.pl
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

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (24) / 2021
Zapraszamy do naszego sklepu na beata-vita.waw.pl
oraz do innych internetowych i stacjonarnych księgarni

DZIENNIKARSKIE PIÓRO

Rolnictwo
biodynamiczne
Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

M
60

iło mieć w domu piękną roślinkę albo
nawet kilka. Wspaniale, jeśli uda nam
się znaleźć taką, która właściwie pielęgnowana zakwitnie. Są jednak tacy szczęściarze,
którzy mają ogródek, ogród, działkę czy choćby
taras lub balkon. Oni mogą podjąć się wyhodowania nie tylko kwiatków, ale własnych marchewek, pomidorów, ogórków albo rzodkiewek.
Sama jestem taką ogrodniczką amatorką i mój
balkon dawał ze skrzynek plony rzodkiewek,
sałaty, kartofelków, pomidorków koktajlowych
i truskawek. Oczywiście były też aksamitki,
niecierpki, bratki i wiele, wiele innych roślinek.
Zdumiewało mnie jednak, że niektóre warzywa
bądź kwiaty udawały się lepiej, wręcz zachwycająco, a inne tego samego gatunku, w kolejnych
latach były nędzne, i zamiast rosnąć z etapu
sadzonki, jakby kurczyły się i marniały.

Zastanawiałam się, od czego to zależy i jaki błąd popełniam.
Dlaczego w jednym roku pnące truskawki dały mi z krzaczka około 50 owoców, a w następnym tylko kilka i to niedojrzałych. Zawsze lubiłam kolorowe – pomarańczowe i nie
wymagające zbytniej troski, kwiaty nasturcji. Niestety, uwielbiały je również mszyce. Musiałam więc zrezygnować
z nasturcji, bo całe roślinki aż ruszały się od mszyc, które
zjadały ją ze smakiem. Po jakimś czasie dowiedziałam się, że
wystarczyło zastosować trik zaczerpnięty z rolnictwa biodynamicznego, aby pozbyć się kłopotu, a kwiaty pozostałyby
nienaruszone. Jaki to sekret – napiszę niżej. To taki wabik,
abyście czytali dalej! O tym rolnictwie opowiedziała mi koleżanka, której żaliłam się i opowiadałam o swoich ogrodniczo-balkonowych niepowodzeniach.
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Już sama nazwa – rolnictwo biodynamiczne – mnie zachwyciła.
W słowie „rolnictwo” nie ma niczego romantycznego, ale już
łączone z przymiotnikiem „biodynamiczne”, brzmi dużo ciekawiej. Tak więc zainteresowałam się tym dziwnym rolnictwem.
Jednak ponieważ wszystko to działo się lata temu, przed
erą Internetu, dostęp do informacji był o wiele trudniejszy.
Zaczęłam więc analogowe poszukiwania tekstów na papierze.
Rolnictwo biodynamiczne – jak się okazuje – ma wiele wspólnego z ekologicznym. Opiera się na wiedzy wykorzystującej równocześnie naukę, kosmologię i filozofię. Łączy więc
tak wiele różnorodnych dziedzin, że wiele osób twierdzi,
że to pseudonauka. Być może mają rację, ale niezależnie
od tego, czy ją mają, czy nie, najważniejsze, że świetnie
działa i jest skuteczna.

PODSTAWY UPRAWY
Chcąc działać w myśl zasad biodynamicznych, należy najpierw
zapoznać się z tym, co zaleca ogrodnictwo ekologiczne.
Zaczynając prowadzić biodynamiczny ogródek, zagonek,
uprawę na tarasie czy balkonie, musimy dostosować się
do zasad biodynamiki.
Nie sposób pominąć osoby, którą uważa się za ojca tego
rolnictwa, czyli austriackiego filozofa, wizjonera i gnostyka
Rudolfa Steinera (1861-1925). Samo połączenie jego zainteresowań musiało zaowocować czymś niezwykłym. I tak się
stało.
Ale wróćmy do podstawowej wiedzy istotnej dla rolnictwa
biodynamicznego.
Każda roślinka potrzebuje właściwej gleby, odpowiedniej
ilości światła, ciepła i wody, składników mineralnych, ochrony
przed chorobami i szkodnikami. Żyzna ziemia to warunek
zdrowia roślin, znacznie istotniejszy niż nawet najlepszy pojedynczy zabieg uprawowy. Jeśli nie weźmiemy pod uwagę
wymagań konkretnej rośliny, nie będziemy mieć z niej
pożytku, nie urośnie, nie będzie dorodna, nie da pięknych
kwiatów ani wysokiego plonu.
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Ale to nie wszystko. Trzeba uwzględnić jeszcze inne czynniki,
na przykład wiedzieć i pamiętać, że chodzi o takie metody
uprawy roślin, aby były one w zgodzie z fazami Księżyca i Słońca, ponieważ to one decydują o wzroście i rozwoju roślin.
Poznajmy również naturalne środki ochrony roślin i ustalmy,
czy możemy im pomóc właściwym nawożeniem. Pocieszające
jest to, że zgodnie z wiedzą o takim rolnictwie, nie męczymy
się, przekopując ziemię. Lepiej jest tylko płytko ją spulchnić.
Zbyt dokładny opis tego, co zaleca rolnictwo biodynamiczne,
zająłby za dużo miejsca, więc zajmę się tu wybraną jego
częścią.

SĄSIEDZTWO ROŚLIN
Rośliny różnych gatunków, jeśli rosną obok siebie, mogą mieć
na siebie dobry albo zły wpływ.
Dobry sąsiad w odniesieniu do konkretnej rośliny to taki
na przykład, którego liście i korzenie wydzielają substancje
zapachowe wspierające wspólnika w odstraszaniu szkodników, zapobieganiu chorobom oraz pomogą we wzroście.
Dobre sąsiedztwo to także wysokie rośliny potrzebujące
dużo słońca rosnące wśród niskich, które nie lubią silnego
nasłonecznienia. Wtedy te silne i wysokie osłaniają przed
wiatrem rośliny delikatniejsze i niższe. Fasola na tyczkach i kukurydza osłaniają na przykład delikatniejsze rośliny ogórków.
Bardzo dobre jest sąsiedztwo cebuli i marchwi. Ich systemy
korzeniowe nie przeszkadzają sobie: marchew ma silny korzeń
palowy, a cebula delikatne korzonki tuż pod powierzchnią
ziemi. Seler i por potrzebują podobnych składników z gleby,
ale mają korzenie na różnych głębokościach i nie konkurują ze
sobą o te składniki.

KALENDARZ BIODYNAMICZNY
Rolnictwem biodynamicznym rządzi ten właśnie kalendarz.
Bywa nazwany także księżycowym, ponieważ podporządkowany jest cyklom życia roślin i zwierząt oraz wpływowi kosmosu. Położenie Słońca i każda faza Księżyca silnie działają
na rośliny. Wiemy, że to Księżyc wywołuje przypływy i odpływy oceanów i mórz, natomiast rzadko myślimy, że te ciała
niebieskie mocno wpływają także na życie roślin. Oznacza
to, że prawie każda z prac w ogrodzie biodynamicznym
powinna zostać im podporządkowana. W kalendarzu biodynamicznym są informacje na każdy dzień rozwoju roślin. To
niezwykły i bardzo szczegółowy zbiór porad dotyczący sadzenia i siewu roślin, zbierania plonów i prowadzenia prac
ogrodniczych z optymalnym rezultatem. Przez wiele lat
zaobserwowano i zanotowano idealne momenty dla zbioru
warzyw, ziół i owoców.
Ten, kto interesuje się ogrodnictwem, wie, że wszystkie rośliny
kwitną co roku o tej samej porze. Dlatego, kiedy projektujemy ogród i chcemy mieć od wczesnej wiosny i przez całe
lato kwitnące rośliny, z kalendarza biodynamicznego dowiemy
się, jakie rośliny wybierać i jak je posadzić.
Na przykład w marcu kwitną przebiśniegi, potem wierzby,
wiśnie i forsycje, następnie bez i kolejno dziki bez czarny, i tak
dalej aż do zimy, kiedy kwitnie ciemiernik przepiękny nawet
wśród śniegu. •

ie biodynamicznym
Zachwaszczeniu w ogrodz
e, dobór i sąsiedzani
zapobiegną: kompostow
hwaszczających
odc
lin
two roślin, uprawa roś
.
nie
owa
oraz ściółk
ygotować roślinom
W ogrodzie staramy się prz
ły się jak najletakie warunki, aby roz wija
na ich akt ywpiej. Zwracamy więc uwagę
ywanie i popraność biologiczną oraz utr zym
imy to za pomocą
wianie żyzności gleby. Rob
ych, zbierając deszpreparatów biodynamiczn
sny kompost i ewenczówkę, prz ygotowując wła
że pamiętać
tualnie śció łkując. Warto tak
sąsiedztwie roślin.
o płodozmianie i dobrym
atem odsyłam do
Osoby zainteresowane tem
twa biodynamicznemateriałów na temat rolnic
i prasie.
go w Internecie, książkach

Na wzrost selerów dobrze wpływają korzenie pomidorów.
Koper natomiast świetnie wspiera rośnięcie fasoli, ogórków,
sałaty, warzyw kapustnych i korzeniowych.
Szparagi oraz ziemniaki często są atakowane przez stonkę,
a można tego uniknąć, sadząc na końcu każdego zagonka tych
roślin sadzonki chrzanu. To odstraszy żuczki.
Zioła mają bardzo dobrą opinię nie tylko wśród kucharzy,
ogrodnicy wiedzą, że na przykład mięta zielona i pieprzowa
odstrasza od swoich sąsiadów mszyce (hurra moje nasturcje!).
Piołun odstrasza motyle od kapusty, a posiany przy drzewkach owocowych odstrasza szkodniki.
A teraz – jak się rządzić tą wiedzą? Można sadzić rośliny
naprzemiennie: jedna cebula, kilka marchewek albo jeden
rząd czosnku i kilka rządków truskawek. Obok krzewu róż
posiać lub posadzić wyhodowane wcześniej roślinki mięty.
Bardzo specyficznie pachnące aksamitki świetnie wpływają
na wzrost pomidorów, fasoli, ziemniaków i róż.
Niestety, źle działają na siebie: bób na pomidory, konopie
i seler. Kalafior nie lubi (z wzajemnością) pomidorów,
marchwi, rzodkiewek. Pietruszka szkodzi sałacie, a szczypiorek jest wrogiem grochu, fasoli, kapustnych i buraków. Fasola natomiast marnieje w towarzystwie czosnku i cebuli.

BIO

Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

J
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ak często powinno się spotykać, kiedy się
jest ze sobą? – spytała mnie dziś moja prawie
siedemnastoletnia córka. Okazuje się, że
wśród jej rówieśników jest wiele teorii na ten
temat. Niektóre pary nie rozstają się nawet
na chwilę. Inne spotykają się raz w miesiącu.
Podobno konsensus to spotkania raz w tygodniu,
w weekend. Sprawa jest oczywiście niemożliwa
do wyjaśnienia, ale przy okazji tej rozmowy
przyszło mi do głowy, że także dorośli ludzie
mają, a przynajmniej miewają, ten sam problem.

Co to znaczy być razem? Budzić się i zasypiać, trzymając
za ręce? Spędzać ze sobą każdą wolną chwilę dnia? A może
spotykać się raz na jakiś czas na kolację, seks, rozmowę? Gdy
dwoje ludzi postanawia ze sobą zamieszkać, sprawy wcale
nie stają się łatwiejsze. Nie mówię nawet o patchworku – tym
najbardziej skomplikowanym systemie bliskich relacji międzyludzkich. Nawet zakładając, że para nie ma żadnych obciążeń
decyzjami z przeszłości, przecież wiadomo, że je ma. Każdy
z nas jest inaczej wychowany, ma inną wrażliwość, inne potrzeby. Są ludzie zasznurowani po szyję, introwertyczni, dla
których kontakt z jakąkolwiek, nawet kochaną, osobą jest
przede wszystkim męczący. Są zwierzęta towarzyskie, które
potrzebują być otoczone wianuszkiem adoratorów, a ta/ten
jedyna/jedyny mogą najwyżej ustawić się w kolejce po uwagę
i czułość.
W dodatku sytuacja przecież zmienia się z czasem. Jako zakochane kundle wszędzie chodzimy razem, chcemy się dotykać,
nie możemy się nagadać. Wtedy też o wszystkim, co nam
się przydarza, mówimy najpierw jemu/jej. Potem, gdy fascynacja mija, a codzienność zaczyna doskwierać, nie chce nam
się już z taką werwą relacjonować wydarzeń dnia. Czasem
wolimy pomilczeć, napić się wina, obejrzeć wspólnie film.
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Wszystko jest dobrze, dopóki słowo „wspólnie” obowiązuje. Jeśli coraz częściej wybieramy osobność, relacja się rozluźnia i bliskość zanika. To zwykle jest początek końca miłości.
Próbuję tu odpowiedzieć na dwa najważniejsze dla mnie dzisiaj pytania. Po pierwsze, czy ten zanik bliskości jest nieunikniony, przynajmniej dla jednej ze stron? Po drugie, czy można
być ze sobą od początku w większym dystansie, nie fałszywie
i z kalkulacji, tylko w szacunku dla naszej odrębności i inności.
W końcu miłość romantyczna to relacja dwójki całkiem obcych
sobie ludzi, których różni właściwie wszystko, a łączy tylko
chemia i instynkt przedłużenia gatunku. Ten ostatni zresztą
w dzisiejszych czasach poważnie szwankuje, szczególnie
w przypadku par, które absolutnie nie zamierzają mieć ze
sobą dzieci.
Moje doświadczenie jest takie, że bliskość zaczyna doskwierać
tej osobie w parze, która mniej jej potrzebuje. Trudno dochodzić właściwych przyczyn tych zmniejszonych potrzeb i pewnie wiedza o nich niewiele mogłaby zmienić. Jeśli od początku
związku czujemy, że w tej sprawie nasze potrzeby są różne,
warto o intensywności naszego „bycia razem” porozmawiać.
Może jest w nas po prostu sporo lęku, że związek nam nie
wyjdzie, a my narazimy się na śmieszność, jeśli zbyt otwarcie
uzależnimy się od stałego kontaktu z ukochanym/ukochaną?
Nasze decyzje możemy podejmować w pojedynkę lub w rozmowie z bliskimi, z przyjaciółmi albo z psychoterapeutą. Ale
uwierzcie mi, wiem to na pewno, możemy je także podjąć
z naszym partnerem/partnerką i to już na początku znajo-
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Miłość romantyczna to relacja dwójki
całkiem obcych sobie ludzi, których różni
właściwie wszystko, a łączy tylko chemia
i instynkt przedłużenia gatunku.

mości. Taka rozmowa nigdy nie jest łatwa i jeśli jest uczciwa,
rzadko bywa przyjemna. Niemniej jestem przekonana, że
tylko taka rozmowa ograniczy cierpienie którejkolwiek ze stron
i nasz żal do samych siebie. Czego chcesz od naszego związku? Jak blisko chcesz/potrzebujesz ze mną być? Co jest dla
ciebie komfortowe, a co jest przekroczeniem, a nawet gwałtem? Czy umiesz to zdefiniować, czy tylko czujesz, domyślasz się? Nieważne, pogadajmy, spróbujmy to określić. Potem
możemy już do tego nie wracać, ale oboje będziemy znali
granice. Reszta to nasza wrażliwość, doświadczenie, mądrość.
A tej przecież mamy w nadmiarze. •

BIO

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.

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

www.zensiv.pl

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.
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TYMCZASOWOŚĆ.

NIEPEWNOŚĆ.
OGRANICZENIE.

O POŻYTKACH Z TYMCZASOWOŚCI
Nie wiem, co będzie jutro, więc lepiej dla mnie, jeśli skoncentruję się na tym, co jest dzisiaj. Rano na tym, co rano,
po południu na tym, co popołudniu, wieczorem na tym,
co wieczorem, czyli na każdej teraźniejszej chwili. Na tym,
co ją wypełnia, na tym, co z nią robię, jaką w związku z tym
podejmę decyzję i jak wprowadzę ją w czyn. To czyni mnie
bardziej uważną. Praca bez rozpraszaczy idzie szybciej,
zauważam, jaki jedzenie ma smak, jem to, co mam w danej
chwili w lodówce, a nie jest tego dużo, bo po co mi zapasy.
Jak rozmawiam, to jestem w tej rozmowie całą sobą, a nie
myślami gdzie indziej. Kiedy idę na spacer, to idę na spacer,
a nie wykonuję jednocześnie telefony służbowe. Kiedy
drzemię, to wyłączam telefon. Nie wykonuję kilku rzeczy
na raz, bo w teraz jest tylko teraz i wystarczy. Nie robię długich
list. Daję i dzielę się z innymi tym, czym dysponuję w danym
momencie. Innego może nie być. Nie odkładam. Żyję tym
czasem, który mam TERAZ. Tego nauczyłam się w pandemii.

O POŻYTKACH Z NIEPEWNOŚCI.
Tekst: Joanna Haręża
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ednym z moich ulubionych powiedzeń jest cytat
z książki mało znanego, chyba niemieckiego matematyka, mówiący o tym, że żyjemy w chwili aktualnie
obowiązującej pomyłki. Drugi z cytatów, nieznanego
mi autora mówi o tym, że jedyną trwałą rzeczą w życiu jest
zmiana. Trzeci – chyba Oscara Wilde’a to – nie obiecujcie
sobie zbyt wiele po końcu świata.

Lato to teoretycznie czas beztroski, długo myślałam i myślałam, co pozytywnego napisać, jaki podnoszący na duchu
tekst nakreślić na drugie „pandemiczne wakacje”. Jeszcze do
niedawna słowo maseczka kojarzyło nam się tylko z kosmetyczką. Słowo pandemia „leżało” spokojnie w zakurzonym
słowniku języka polskiego. Lockdown nie pojawiał się nawet
na lekcjach angielskiego. Ale… bardzo wiele się zmieniło.
To, co trwałe i niezmienne z pozoru (bo jak się nad tym
głębiej zastanowić, to tylko z pozoru), zmieniło się w tymczasowe. To, co od lat pewne i trwałe – w niepewne. Choć niby
wszyscy żartujemy, że pewna jest tylko śmierć i podatki,
to jednak… nic nie jest pewne, jeśli pomyślimy o tym wystarczająco wnikliwie. To, do czego dostęp był nieograniczony,
zawęziło się i/lub postawiło granice. Pewnie zadajecie sobie
pytanie – no i co w tym pozytywnego, przecież miała pisać
pozytywnie…
Staram się być dobrej myśli, bo po co być złej. Staram się nie
być optymistką ani pesymistką, tylko w miarę możliwości –
realistką. Zastanowić się nad tym, na co mam realny, osobisty
wpływ, i jakie z tego tak zwane pożytki mogą dla mnie i/lub
innych płynąć.
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Nie wiem, jak długo będę jeszcze mieć pracę, nie wiem, czy
spłacę kredyt, nie wiem, czy będę zdrowa, i nie wiem jeszcze
całego oceanu rzeczy, ale… czy wiedziałam kiedykolwiek,
czy mogłam być kiedykolwiek tego pewna?! Zadałam sobie
to pytanie i najbardziej żelazna logika lub każda absurdalna logika doprowadzała mnie do jednoznacznej odpowiedzi – NIE. Czy czegokolwiek mógł być pewny ktokolwiek
z was? Pewność to raczej stan wiary lub ducha, ale chyba nie
otaczającej nas od zawsze rzeczywistości. N iepewność korelowana jest zazwyczaj z lękiem. Pewność ma ci zapewnić poczucie bezpieczeństwa, ale… tylko poczucie, a nie bezpieczeństwo. W niepewności pandemii wielu naukowców wiedziało
z całą pewnością, że koronawirus będzie mutował, nie byli
tylko pewni, jak i kiedy. Media rozpisywały się o wszelkich
niepewnościach związanych z mutacjami, bo wiadomo, że
pewnie wszyscy będą chcieli o tym przeczytać. Pewność/
niepewność – dwie strony tego samego medalu – matrixa
naszego prywatnego poczucia bezpieczeństwa – ułudy,
czasem niepisanej społecznej umowy, karty przetargowej
w wyborach, prywatnych zapewnień. Jak mówi stare powiedzenie, poszłam po rozum do głowy. Do tej, do której mam
w miarę nieograniczony dostęp – do swojej. Starałam się
znaleźć jak najwięcej źródeł alternatywnych, zróżnicowanych, rzetelnych informacji. Różnych punktów widzenia,
różnych aspektów, na które każda ze stron kładzie nacisk.
Starałam się porozmawiać z tymi, którzy z racji zawodu,
wykształcenia i osobistego doświadczenia, oraz mądrości,
którą w nich cenię, mogli mi pomóc dostrzec to, co dla mnie
było niejasne i niezauważalne. Bo wnioski muszę wyciągnąć
sama. Niepewność skłoniła mnie do bilansu tego, co mam,
i wdzięczności za to. Do docenienia każdego drobiazgu,
tego, co „zostało mi dane”, i tego, na co zapracowałam sama.
Pozbyłam się też kilku iluzji. Doświadczyłam kilku rozczarowań – i dobrze – w końcu słowo rozczarowanie mówi o tym, że
przestałam być pod wpływem czaru pewności. Pojawiło się
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też mnóstwo znaków zapytania, dopiero czas pokaże, czy
zamienią się w pozytywną kropkę, rozpaczliwy wykrzyknik,
czy zaledwie przecinek. Niepewna jestem swego, ale taka jest
natura życia – nie jest pewna. To, na co mam wpływ, robię, to,
na co nie mam – akceptuję lub walczę.

O POŻYTKACH Z OGRANICZONOŚCI
Nigdy nie byłam człowiekiem, który lubi obrastać w rzeczy.
Księgarnie już dość dawno zamieniłam na bibliotekę, mebli
mam niewiele, półki na ubrania są tylko trzy. Wyniesione
z dzieciństwa doświadczenie biedy nauczyło mnie szanować
jedzenie. Zarobione pieniądze zawsze częściowo odkładać,
a karty kredytowe traktować li tylko jako wygodny sposób zapłaty, a nie jak worek bez dna. Tak czy inaczej,
pomimo mojego nawet minimalizmu, pandemia pokazała
mi też, jak wiele jeszcze można ograniczyć, i nadal mieć
poczucie wolności wyboru. W moim życiu codziennym
została też ograniczona przestrzeń. Całą rodziną funkcjonujemy i pracujemy głównie w domu. A pracujemy długo
i intensywnie. To wymaga od nas jeszcze większego
szacunku dla drugiej osoby, umiejętności kompromisów,
codziennej życzliwości, wzajemnej troski i zrozumienia dla
drugiej osoby. Teraz naprawdę jedziemy na jednym wózku,
jesteśmy pod jednym dachem, na jednym internetowym
łączu, na jednej niewielkiej przestrzeni. W stu procentach
zależni od siebie, narażeni na swoje „humory” i tylko w naszej
mocy jest – bycie razem we wspólnym dobrym, pełnym

ciepła i miłości domu albo w koszmarnym więzieniu wzajemnych pretensji i złośliwości. To my wzajemnie fundujemy sobie
piekło albo niebo.
Jest taka opowieść z czterema bohaterami o imionach:
KAŻDY, KTOŚ, KTOKOLWIEK, NIKT. Te osoby zostały poproszone, aby wykonać bardzo ważną pracę. KAŻDY był
pewien, że KTOŚ to zrobi. KTOKOLWIEK mógł to zrobić,
ale NIKT tego nie zrobił. KTOŚ zezłościł się z tego powodu,
ponieważ było to powinnością KAŻDEGO. KAŻDY myślał, że
KTOKOLWIEK mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że NIKT tego nie zrobił. Skończyło się na tym,
że KAŻDY obwiniał KOGOŚ za to, że NIKT nie zrobił tego,
co mógł zrobić KTOKOLWIEK.
Z ograniczeń może też wynikać większa kreatywność, bo
trzeba się bardziej wysilić, pomyśleć, jak zrobić coś z niczego,
jak z monotonnej, szarej, niepewnej codzienności uczynić
święty dzień powszedni. Jeżeli nie chcesz, znajdziesz powód,
jeżeli chcesz, znajdziesz sposób. •

BIO

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 komediowy zakwalifikowany do finałowej dziesiątki konkursu SCRIPT FIESTA 2016). Współtwórczyni
materiałów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pasjonatka podróży –
zawsze i wszędzie.
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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.

Szybkie, czyste i łatwe do zastosowania!
8 na 10 ileostomików
używających PEARLS
twierdzi, że zapach
z woreczka został
zmniejszony lub
zupełnie wyeliminowany.

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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Gambit
Hetmański
66

Tekst: Grzegorz Kotoro

Poufna rozmowa bez słów; przejmująca dreszczykiem aktywność
przy stanie pełnej bezwładności; triumf i klęska, nadzieja i zwątpienie, życie i śmierć – i to wszystko na 64 polach; połączenie
poezji z nauką i rywalizacją – oto czym są szachy.

O

r yginalny tytuł książki i serialu odnosi się wprost do
jednego z otwarć szachowych queen's gambit, który
my w Polsce nazywamy gambitem hetmańskim, dlatego że szachowa nazwa tej figury brzmi hetman, zaś królowa
jest określeniem potocznym. Sam termin szachowy gambit
oznacza otwarcie szachowe, w którym gracz poświęca jedną
lub kilka bierek, w zamian za uzyskanie lepszej pozycji. Tak
twierdzono w XIX wieku, obecnie otwarcie to uważane jest
za bardzo ryzykowny debiut.
Walter Tevis pewnie nie przypuszczał, aczkolwiek jest to tylko
moje domniemanie, że po prawie 40 latach od premiery napisanej przez siebie powieści, o nikomu nie znanej, fikcyjnej
bohaterce Elizabeth Harmon, jej historię będą mogły poznać
miliony entuzjastów seriali. Opisana w niej problematyka
pozostała, jak to bywa, nader aktualna, nawet po upływie
kilku dekad.

John Holland Rose

Główna bohaterka ma bardzo trudne dzieciństwo i od początku toczy walkę z samotnością, ciężarem talentu, uzależnieniami, wykluczeniem społecznym oraz problemem adaptacji w nowej rodzinie, które stają się jej największymi rywalami
w drodze na szachowy szczyt. Z wiekiem analityczny umysł
naszej bohaterki pozwala jej stać się królową strategicznej
gry planszowej uznawanej do dzisiaj za domenę mężczyzn.

Szachy są jak życie (...).
Każda figura i pion mają swoje zadanie.
Niektóre są słabe, inne są mocne. Niektóre
ważne są na początku gry, a inne cenniejsze
pod koniec. Ale żeby wygrać, potrzebujesz ich wszystkich. I, tak jak w życiu,
nie ma punktacji. Można mieć o dziesięć pionów mniej, a i tak wygrać.
Adam Fawer
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SZACHY A ZDROWIE
Wielu z nas po obejrzeniu miniserialu Gambit Królowej rozpoczęło przygodę z szachami lub odkurzyło swoje stare szachy.
Wykorzystując sukces tego serialu, chciałbym, abyśmy spojrzeli na szachy z perspektywy naszego zdrowia. Czy jest coś
w grze w szachy, co może mieć pozytywne przełożenie na
nasze zdrowie, zarówno podtrzymanie go, jak i znaczną jego
poprawę. Jedno jest pewne – szkolni wuefiści nie będą raczej
patrzyli na tę grę przychylnym okiem, ale czy jej obserwacja
z punktu widzenia badacza może zmienić obraz benefitów
zdrowotnych związanych z grą w szachy? Czy regularna gra,
wiem, wszystko, co regularne i systematyczne, przynosi efekty,
na które przyjdzie nam długo poczekać, ale w przeciwieństwie
do czarodziejskich tabletek raczej bez skutków ubocznych.
N iektórzy badacze twierdzą, że wszystko się zaczyna w głowie,
a skoro o głowie mowa, to pierwsze, co nam przychodzi na
myśl, to – pilnie strzeżony procesor – nasz mózg. I tu raczej
nie będziemy mieli wątpliwości. Poznajmy te najważniejsze
korzyści:
Szachy są tym dla mózgu, czym ćwiczenia siłowe dla mięśni.
Rozwijają nasze zdolności poznawcze, pomagają w koncentracji, zwiększają kreatywność. Gra w szachy to prawdziwy
strategiczny poligon.
# Gra w szachy poprawia pamięć – osoby, które regularnie
w nie grają, mają lepsze zdolności zapamiętywania. W końcu
muszą przewidywać, zapamiętywać, opracowywać strategie
i odpowiednio reagować. To prawdziwy poligon. Szachiści
mają również lepszą przeciętną zdolność do zapamiętywania
i szybkiego rozpoznawania wzorców wizualnych. Według
badaczy ma to związek z zapamiętywaniem złożonych pozycji
szachowych – ta zdolność przekłada się na ważne aspekty
życia.

# Gra w szachy wpływa na rozwój umiejętności motorycznych u osób z niepełnosprawnościami, po udarze, chorobach lub innych fizycznie wyniszczających wypadkach. Taka
forma rehabilitacji oparta na ruchu figur szachowych (do
przodu, do tyłu, po przekątnych i w różnych innych kierunkach)
może pomóc w rozwoju zdolności motorycznych pacjenta.
# Gra w szachy pobudza kreatywność oraz umiejętność
rozwiązywania problemów. Osoby biorące systematyczny
udział w poligonie szachowym lepiej radzą sobie z myśleniem nie tylko o swojej strategii, ale również z przewidywaniem ruchów przeciwnika i dostosowywaniem się do sytuacji na szachownicy.

Tylko ja potrafię wygrać partię
w pierwszym ruchu.
Chuck Norris
# Włączając dzieci w wieku szkolnym z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
do codziennej aktywności związanej z poligonem szachowym,
uzyskano spadek zarówno nieuwagi, jaki i nadmiernej aktywności wśród nich.
# Nasz procesor składa się z dwóch półkul. Poligon szachowy stanowi dla niego wyzwanie, co sprawia, że stymuluje
wzrost dendrytów, czyli komórek wyspecjalizowanych
w odbieraniu i przesyłaniu bodźców. Dzięki temu wytwarzają
połączenia między innymi neuronami i przewodzą impulsy.
Im więcej dendrytów, tym lepsza komunikacja między neuronami mózgu.

Życie jest jak gra w szachy: po skończonej
partii i królowie, i zwykłe pionki składane są do tego samego pudełka.

Zawsze istnieje właściwe
posunięcie. Trzeba je tylko znaleźć.

Miguel Cervantes

Ksawery Tartakower
# Mózg, podobnie jak całe nasze ciało, starzeje się z wiekiem, niestety jest to proces nieodwracalny. Możemy go
spowolnić poprzez systematyczne, stałe dostarczanie naszemu procesorowi bodźców do ćwiczeń. Zgodnie z badaniami
osoby po 75. roku życia, które regularnie grały bądź grają
w szachy lub inne gry logiczne, są mniej narażone na wystąpienie demencji niż ich rówieśnicy, których mózg nie przebywa na poligonie szachowym, bo go nie trenują.
# Gra w szachy może znacznie zwiększać iloraz inteligencji u dzieci obojga płci. Jedno z badań potwierdza, że
regularna gra w szachy przekłada się na lepsze wyniki w nauce
czytania u dzieci.

Szachy są kijem, przy pomocy którego paralityk
może pobić dwóch zupełnie zdrowych ludzi.
Ernst Grünfeld

Podsumowując, twórcy serialu Gambit Królowej zapewne po
sukcesie, jaki odniosła ich produkcja, nie do końca rozumieją,
jaką wartość dodaną miała ta produkcja. Namawiam wszystkich do dwóch rzeczy: po pierwsze – ci, którzy nie mieli czasu,
okazji lub nie chcieli obejrzeć tej produkcji – nadróbcie braki.
Po drugie zaś, zapraszam do systematycznego udziału w poligonie szachowym wzmacniającym nasz procesor składający się z dwóch półkul, które wymagają od nas ciężkich
ćwiczeń. •

BIO
BIO

Grzegorz Kotoro

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

ostatnia
Tekst: Dorota Marta Pędzieszczak

C
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o to jest NADZIEJA?”. Według Słownika języka polskiego PWN, to „oczekiwanie spełnienia się czegoś
pożądanego i ufność, że to się spełni’.

„Jest nadzieja, że …” – takie słowa napełniają nas ufnością
i mocą. Wierzymy bowiem, że chociaż teraz jest źle, to wszystko jeszcze może być dobrze i – jak dawniej – będziemy
cieszyć się życiem. Jesteśmy tego prawie pewni. Jesteśmy
pełni optymizmu.
„Miejmy nadzieję, że …” – to nadal jakieś światełko w oddali,
choć już nieco przyćmione… Według Wikipedii będzie to:
„życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, czy tak się stanie". Może… jednak…, chociaż obecna
sytuacja nie wskazuje na to…; wkrada się tu już pewne
powątpiewanie.
„Pozostaje nam tylko nadzieja" – do tej pory wierzyliśmy,
że jakieś działania – nasze? czyjeś? – przyniosą pożądane
skutki. Teraz pozostały nam już tylko… płonne nadzieje.
Może jakiś… CUD! Płomyk nadziei tli się zaledwie we mgle.
Czy ja wierzę w cuda? Trochę tak, trochę nie. Przytrafiło mi się
w życiu kilka tych „cudów”, ale…, czy nie były one tylko szczęśliwymi zbiegami okoliczności? Tego nie wiem. W każdym
razie wolę, jak pewnie większość ludzi, w cuda wierzyć:
skoro kiedyś się „zdarzyły”, to może i znów się zdarzą.
„Nadzieja matką głupich" – tak mówi przysłowie. Czy rzeczywiście: matką głupich? Myślę, że tylko wtedy, gdy pasywnie
czekamy, aż coś się zmieni na lepsze, liczymy tylko na cud.
Tak jak w tej opowiastce:
„Żeglarz wypada za burtę, dryfuje po morzu, modli się
do Boga w nadziei, że Bóg go uratuje.
Podpływa do niego statek, marynarze rzucają mu koło
ratunkowe.
– Nie, dziękuję – mówi tonący. – Bóg mnie uratuje.
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Podpływa do niego łódź.
– Wskakuj! – wołają rybacy.
– Nie, dziękuję. Płyńcie dalej. Bóg mnie uratuje – odpowiada
tonący.
Nadlatuje helikopter, lotnicy spuszczają żeglarzowi drabinkę.
– Szybko, wspinaj się! – wołają. A on swoje:
– Nie, dziękuję. Bóg mnie uratuje – powtarza jak mantrę
któryś raz z kolei i… tonie. Morze się nad nim zamyka.
Staje żeglarz przed Panem Bogiem i mówi z żalem w głosie:
– Miałem nadzieję, że mnie uratujesz. Czemu tego nie
zrobiłeś?
– A czemu – dziwi się Bóg – nie skorzystałeś ze statku, łodzi
lub helikoptera, które do ciebie przysłałem?”
Vaclav Havel powiedział kiedyś: „Nadzieja to nie przekonanie,
że coś się skończy dobrze, lecz pewność, że coś ma sens
bez względu na to, jak się zakończy”. Doszukać się sensu
w bólu, cierpieniu, przeciwnościach losu…, w niepożądanych sytuacjach, w zawiedzionych marzeniach, to dopiero
wyzwanie.
Na przykład ta pandemia… Budzę się co rano i myślę: „Miałam zły sen. Śniło mi się, że na świecie jest pandemia”.
Wyglądam przez okno i widzę ludzi w maskach. Słyszę też
karetki… Mam urojenia? To jakiś schizofreniczny świat!
„Żeby to się wreszcie skończyło!” – zaklinam rzeczywistość,
macham niewidzialną różdżką. Chcę, jak i inni, aby wszystko wróciło do stanu normalności. Do normy? Jakiej? Czy
przed pandemią było normalnie?
Nie widzę kwiatów, lata, nie słyszę ptaków – wciąż wyglądam
końca pandemii. Może ten koszmar minie wreszcie! Jesienią,
zimą, za rok lub dwa? Może tego doczekam? Taką mam
nadzieję… A co będzie potem?
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Myślę, że jeśli nadzieja odrywa mnie od bycia tu i teraz, to –
nie, nie jest dobrze. Bo przecież życie toczy się tutaj i nie
gdzie indziej. Czekamy na jutro, a jutro może nie nastąpić.
Miejmy więc nadzieję, lecz niech nas ona nie obezwładnia,
nie odrywa od działania, od życia chwilą obecną.
Nadzieja powinna skłaniać do działania. Przecież spełnienie
nadziei to cel, który chcemy zrealizować. A jeśli się nie uda?
No cóż… chyba przyjdzie nam wtedy pogodzić się z niemożliwością osiągnięcia tego, co zaplanowaliśmy. Pozostanie przynajmniej poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej
mocy, aby dopiąć celu.
Czy mogliśmy postąpić inaczej? – być może zadamy sobie
wtedy takie pytanie. Może tak, może nie. Nie wiemy, jak by
to było, gdybyśmy dokonali innego wyboru. Nie wszystko też
zależy od nas. Gdybanie nic nie pomoże, wręcz przeciwnie:
wywołać może w nas stan frustracji i poczucie winy.

„Nadzieja to nie przekonanie,
że coś się skończy dobrze,
lecz pewność, że coś ma
sens bez względu na to,
jak się zakończy”.
Vaclav Havel

A może wszystko jeszcze ułoży się dobrze?
Nadzieja umiera ostatnia… •
BIO

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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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

infolinia 800 121 122
email: info@zensiv.pl

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ
SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

www.zensiv.pl
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Wywiad z panem

Prusem
Rozmawia: Maja Jaszewska

M

aja Jaszewska: Smakuje panu to ciastko?
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Bolesław Prus: Tak, przypomina mi smakiem pralinki
od Tosiego. W tym miejscu, ponad sto lat temu, znajdowała się jego cukiernia. Ach, jaki w niej był wybór wszystkiego. Co za wspaniałe piniolowe rogaliki i petinetowe babki,
nie wspominając eklerów z kremem z żółtek z dodatkiem
czekolady, a nie z bitą śmietaną jak te, które teraz jemy. Niech
mi pani przypomni, jak się nazywa to miejsce, gdzie siedzimy?
MJ: Kawiarnia Green Caffe Nero Telimena na Krakowskim
Przedmieściu...
BP: Że na Krakowskim Przedmieściu nie musi mi pani objaśniać, przecież widzę przez okno pomnik Adama Mickiewicza. Spacerujecie obok niego, jakbyście go nie zauważali,
a dla nas postawienie tego pomnika było wydarzeniem,
o którym rozmawialiśmy całymi miesiącami. Wie pani chociaż,
kto jest jego autorem?
MJ: Cyprian Godebski.
BP: Ale kiedy go odsłonięto, to już pewnie pani nie wie...
MJ: Pamiętam tylko, że w latach 90. XIX wieku.
BP: To niezwykłe, że coś, czym my żyliśmy, dla was stało się
jedynie epizodem tonącym wśród setek innych wydarzeń.
A ja pamiętam dzień odsłonięcia, jakby to było wczoraj.
Polacy we wszystkim się sprzeczają, ale kiedy warszawska
prasa na początku 1897 roku zaczęła pisać o konieczności złożeniu hołdu naszemu największemu poecie w setną
rocznicę jego urodzin, czyli 24 grudnia 1898 roku, całe
społeczeństwo było wyjątkowo zgodne. Henryk Sienkiewicz i profesor Piotr Chmielowski zostali upoważnieni
do zwołania zgromadzenia mającego na celu wyłonienie
komitetu budowy pomnika. Jakąż wielką ofiarnością wykazali się wtedy Polacy! W dwa miesiące zebrano przeszło
235 tysięcy rubli! Wpłacali biedni i bogaci. Bywało, że ktoś
dał jeden grosz, a inny kilka tysięcy rubli. Pani pewnie te
kwoty nic nie mówią, ale proszę sobie wyobrazić, że za
30 groszy można było kupić pół kilo słoniny. A wracając
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do pomnika, na jego odsłonięcie władze carskie pozwoliły wydać 12 tysięcy biletów wstępu, ale zabroniły jakichkolwiek przemówień. Wszystko odbyło się w absolutnym
milczeniu. Cisza była tak ogromna, że słychać było bicie
dzwonów z drugiego końca miasta. Przez cały ten wigilijny
dzień mieszkańcy Warszawy składali pod pomnikiem kwiaty
i wieńce. To był mroźny dzień i zachodzące słońce oświetlało pomnik i drzewa wokół niego czerwoną purpurowofioletową łuną. Chodźmy się przejść, zobaczę, jak zmieniło się
moje miasto...
MJ: Niestety nie ma już kamienicy przy Karowej, w której mieściła się redakcja „Kuriera Warszawskiego”, dla
którego pisał pan przez tyle lat felietony.
BP: Pisałem też dla „Kuriera Codziennego” i „Tygodnika
Ilustrowanego”. Idąc na spotkanie z panią, zauważyłem, że
nie ma żadnej z trzech kamienic, które tam stały, ale za to jest
ładny skwer.
MJ: A na nim pana pomnik...
BP: Czyli ludzie o mnie jeszcze pamiętają?
MJ: Oczywiście. Uczniowie na maturze piszą nieraz
o Lalce. Dwa filmy zrobiono z tej pana powieści. Wokulski i Izabela wciąż budzą żywe emocje i spory. A ja, ilekroć
idę Krakowskim Przedmieściem, wspominam, że Stanisław miał tu sklep.
BP: Ogromnie się ta ulica zmieniła. Jest dużo szersza i taka
pusta... Za moich czasów nieraz trzeba było długą chwilę
czekać, żeby przejść na drugą stronę, tyle powozów, dorożek
tu było. Droższe dorożki za 40 kopiejek jechały w miarę cicho,
ale te tańsze bez gum, hałasowały ogromnie. Tańsze były
tramwaje konne. Za kurs trzeba było zapłacić 5 kopiejek.
Co parę metrów stał stójkowy i pilnował porządku, a na rogach
ulic czekały „szczygły”.
MJ: Kto taki?
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BP: Posłańcy w czerwonych czapkach, dlatego tak na nich
mówiliśmy. Nie widzę ich nigdzie. Jak wy teraz przesyłacie
sobie liściki?
MJ: Prawie każdy ma telefon przy sobie. Można w nim
napisać wiadomość i wysłać dowolnej osobie.
BP: Niech mi pani pokaże. Ciekawe... Niby ułatwia życie,
ale jednak liścik od posłańca budził więcej emocji niż ta
zimna szybka, na którą wciąż pani spogląda. Ale widzę, że
prawie wszyscy przechodnie to robią. Jak wam się udaje nie
wpadać na siebie, skoro wciąż patrzycie w te pudełeczka?
MJ: Dziwi pana, że nam, zapatrzonym w ekrany telefonów, udaje się uniknąć kolizji, a nie dziwi pana, że technologia tak niezwykle się rozwinęła?
BP: Teraz to ja się dziwię, że pani się dziwi. Pewnie przez to, że
nie czytała pani moich felietonów. Byłem nie tylko orędownikiem rozwoju duchowego, ale też ogromnym propagatorem postępu cywilizacyjnego, którego jednym z filarów jest
rozwój technologii.
MJ: No tak, pana nic nie zadziwi. Przecież stworzył pan
postać szalonego doktora Geista owładniętego ideą
stworzenia metalu lżejszego od powietrza.
BP: Ale przecież nie wynalazek sam w sobie jest dla niego
najważniejszy. Wszystko zależy, czemu będzie on służył. Geist
wyraźnie to powiedział: „Tak zwana ludzkość, mniej więcej
na dziesięć tysięcy wołów, baranów, tygrysów i gadów,
mających człowiecze formy, posiada ledwie jednego prawdziwego człowieka. Tak było zawsze, nawet w epoce krzemiennej. Na taką tedy ludzkość w biegu wieków spadały
rozmaite wynalazki. Brąz, żelazo, proch, igła magnesowa,
druk, machiny parowe i telegrafy elektryczne dostawały się
bez żadnego wyboru w ręce geniuszów i idiotów, ludzi szlachetnych i zbrodniarzy... A jaki tego rezultat?... Oto ten, że
głupota i występek, dostając coraz potężniejsze narzędzia,
mnożyły się i umacniały, zamiast stopniowo ginąć”.
Więc mnie te wasze pudełka z szybkami pełne ruchomych
obrazków, niczym podręczne fotoplastykony, które wciąż
trzymacie w rękach, w ogóle nie dziwią. Byłbym durniem,
gdybym po 170 latach, które minęły od moich urodzin,
dziwił się, że świat się zmienił. Bardziej mnie zastanawia to,
czy mądrze z tego korzystacie, czy nauczyliście się czegoś
na naszych błędach. O! Kościół Wizytek niewiele się zmienił...
ale nie ma pod nim żebraków. Za moich czasów, szczególnie w dniu Wszystkich Świętych, przed kościołem zawodzili żebracy, wyciągając blaszane kubki ku wychodzącym
ze świątyni. Kobiety sięgały do przygotowanych specjalnie
na tę okazję sakiewek z drobnymi monetami. Każde brzdęknięcie o dno kubka owocowało śpiewnym zapewnieniem –
„niech Najświętsza Panienka wynagrodzi”. Ale ofiaro-

dawczynie już tego nie słyszały. Oddalały się szybko, bo
woń rozchodząca się wokół podziękowań była nie do zniesienia. Organizowaliśmy w Warszawie przytułki noclegowe,
tanie kuchnie i kuchnie ruchome. Niestety, tego wszystkiego
było za mało, żeby uporać się z wciąż powiększającym się
lumpenproletariatem. To dlatego, że praca postępowa nie jest
możliwa bez swobód politycznych, a zaborca robił wszystko,
żeby postępowa inteligencja miała jak najmniej do powiedzenia i zrobienia w sprawach publicznych
MJ: Niestety przez tyle lat nie udało nam się uporać
z problemem bezdomności i biedy. Wciąż są tacy, którzy
śpią na ulicach i żebrzą o jedzenie.
BP: Powinniście się tego wstydzić. Jesteście przecież wolni,
nikt nie zabrania wam działać na rzecz społeczeństwa i kraju.
Myśmy nie znosili tego, że każdy szyld przed sklepem czy
zakładem usług musiał być w dwóch wersjach – po polsku
i po rosyjsku. Pilnowali tego stójkowi i stróże domów, którzy
mieli obowiązek zgłaszać do cyrkułu wszystkie nieprawidłowości. Ten nadmiar napisów ogromnie zaśmiecał przestrzeń.
Ale widzę, że wy bez żadnych nakazów zaborcy sami sobie
miasto szpecicie setkami pstrokatych napisów i zdjęć. Aż
oczy bolą.
MJ: Ma pan na myśli wszechobecne reklamy?
BP: Ani to ładne, ani nie pasuje do Warszawy. Za to robi ogromny bałagan. Jak tylko zeszliśmy z Traktu Królewskiego,
od razu wszędzie bałagan widzę. Stare domy obok nowych,
a jedne do drugich nic a nic nie pasują. Tyle dobrego, że
rynsztoków już nie ma, bo śmierdziały albo odpadkami, albo
okropnym odorem karbolowym. Warszawa jest nieporównanie większa niż za moich czasów. Wczoraj byłem na Pradze.
W miejscu, gdzie były targi bydła i koni, stoją dziś domy. Ale
jakieś wielkie i wszystkie takie same. Za moich czasów też
budowało się dużo, ale często bez żadnych pozwoleń i kamienice były ohydne, niewygodne i szkaradnie niezgrabne. Za to
czynsze ogromne. warszawiacy wciąż się przeprowadzali. Na
ulicach pełno było tragarzy i wozów wyładowanych meblami.
MJ: Dlaczego tak często zmienialiście mieszkania?
BP: Bo wciąż szukaliśmy czegoś lepszego, tańszego i wygodniejszego. Warszawska kamienica w moich czasach to
było trzy- lub czteropiętrowe toporne domisko pełne
dysharmonii, z maleńkim ciemnym podwórkiem.
A same mieszkania nie lepsze, co z tego, że w wielu
z nich sufity zdobione były gipsowymi ozdóbkami,
skoro pokoje były maleńkie. Tak ciasne, że ledwo
biurko czy łóżko się mieściło. Jedyny duży pokój,
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to był salon, który na co dzień stał pusty. Takie częstokroć
zarobaczone lokum kosztowało nas jedną czwartą miesięcznych wydatków. A dla porównania mieszkańcy Saksonii na
dużo czystsze i wygodniejsze mieszkania przeznaczali dwanaście procent miesięcznych wydatków. Nic dziwnego, że stać
ich było na zaspokajanie innych potrzeb, jak kultura, dbałość
o zdrowie czy higiena.
MJ: To po co wam były takie ciasne, niewygodne mieszkania z ogromnymi nieużywanymi salonami?
BP: No jakże to? Każda szanująca się mieszczańska rodzina
podejmowała gości. Mieszkanie musiało być przystosowane
do tego, żeby w karnawale można w nim było urządzić
zabawę z tańcami, choćby przez kolejne 11 miesięcy trzeba
było się całą rodziną gnieździć w malutkich pokoikach.
Salon to była świątynia życia towarzyskiego, a to mieszkańcy Warszawy cenili sobie ponad wszystko. W karnawale
tańczono od strychu po piwnice. A wszystkie większe bale
publiczne i prywatne gościły sprawozdawców, którzy następnego dnia opisywali w prasie, kto kogo zaprosił, jakie toalety
nosiły panie i które tancerki uznano za najpiękniejsze. O tak,
Warszawa potrafiła się bawić. Nigdzie indziej życie towarzyskie nie było tak obfite. Lwów w godzinach pracy biur
i urzędów oraz w porze obiadowej pustoszał. Na warszawskich ulicach wciąż były tłumy.
MJ: Dzisiaj Warszawa też tętni życiem.
BP: Ale zabawnie się po niej poruszacie.
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MJ: Co w nas zabawnego?
BP: A to, że chodzicie po obu stronach Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Myśmy chodzili tylko po jednej
stronie tych ulic i dlatego eleganckie sklepy z pięknymi witrynami znajdowały się tylko po prawej stronie. I zdecydowanie
ładniej się poruszaliśmy, trzymając się prawej ręki i wymijając
się lekko i zgrabnie jak w tańcu.
Ulice o każdej porze dnia wyglądały zupełnie inaczej. We
wczesnych godzinach porannych zapełniały się wozami
piekarskimi i rzeźnickimi, zamiatającymi i polewającymi bruki
stróżami i dziesiątkami panien służących, które owinięte
kraciastymi chustami biegły po bułeczki, mleko i funt szynki
na śniadanie dla swoich państwa. Nieco później na ulice
wylegała młodzież z tornistrami na plecach. Koło południa
pojawiali się pierwsi spacerowicze szukający wytchnienia w ogrodzie Saskim lub Łazienkach. Wśród nich przemykali posłańcy, dorożkarze i czeladnicy z zamówieniami. Pod
wieczór elegancki tłum ruszał w stronę Alej Ujazdowskich. Nie
brak w nim było pięknych prywatnych zaprzęgów i dorożek.
O 11 w nocy zamykano bramy domów i na ulicach zjawiali się
stróże nocni, ale ruch nie zamierał. Koło 2 w nocy rozpoczynał
się ruch dorożek w stronę podmiejskich restauracji. A już o 4
rano Warszawa się budziła i lud roboczy ruszał do pracy.
MJ: Podoba się panu dzisiejsza Warszawa?
BP: Trudno powiedzieć, bo jest tak inna od tej z moich czasów. Niewielką jej część rozpoznaję, a i ona ogromnie się
zmieniła. Nie ma pałacu Saskiego, pałacu Kronenberga
i pałacu Brühla. Nie ma Dworca Warszawsko-Wiedeńskiego.
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Zniknęły jak sen cukiernie Semadeniego, Lardellego i Lessla,
a były to niezwykle wykwintne i pełne uroku miejsca. Zniknęła cała dzielnica żydowska wraz ze swoimi mieszkańcami i Wielką Synagogą na Tłomackiem Nie wypowiem
smutku, jaki poczułem, kiedy się dowiedziałem, co się z nimi
wszystkimi stało. Nie ma Teatru Letniego, Instytutu Wód
Mineralnych przy ogrodzie Saskim. Gdzie się nie obrócę,
coś bardzo bliskiego memu sercu zniknęło. Ale cieszę się, że
Powiśle przestało być miejscem biedy i przestępstwa. Nadal
jednak widzę, że Warszawa odwrócona jest plecami do Wisły,
nie potrafiąc w pełni korzystać ze swojego położenia nad tą
najpiękniejszą z polskich rzek. Przysiądźmy gdzieś na chwilę.
Chętnie bym się napił wody salcerskiej.
MJ: Często wracam do lektury Lalki i za każdym razem
odkrywam w niej coś nowego, zachwycając się pańską
znajomością ludzkiej psychiki i wnikliwością obserwacji.
Pańskich konstatacji i intuicji sprzed 130 lat nie powstydziłby się dzisiaj najwybitniejszy psychoterapeuta.
BP: Kto to taki?
MJ: Ktoś, kto zawodowo zajmuje się pomaganiem ludziom
w odzyskaniu dobrostanu psychicznego.
BP: Słowo to sugeruje, że to ktoś, kto leczy duszę?
MJ: Raczej myśli i emocje, bo obecnie dusza wyszła już
trochę z mody.
BP: Zatem biedni jesteście. Ale skoro macie tych specjalistów od zdrowego myślenia, to więcej rozumiecie.
MJ: No właśnie mam wątpliwości. Czytamy pańską Lalkę
i wciąż się dziwimy, dlaczego Stanisław tak narkotycznie
uzależnił się od Izabeli? Dlaczego nie wybrał ślicznej
i znacznie bardziej mu przychylnej, a przy tym serdecznej,
pani Stawskiej?
BP: To znaczy, że nie rozumiecie, czym jest idealizm. Przecież Stach nie dąży do konfrontacji z rzeczywistością, tylko
karmi się fantazmatami. On w Izabeli widzi platońską połówkę
i piękno odchodzącego świata. Jak nikt inny, Stach wyczuwa
schyłek epoki i nadciągającą nową rzeczywistość. On nie
szuka kobiety na spokojne mieszczańskie życie. On szuka
potwierdzenia, że pomimo nadchodzących krwawych zmian
i przewartościowań, grecka triada – Dobro, Prawda, Piękno –
zostaną ocalone.
MJ: Zostawił nas pan, czytelników swojej powieści,
z ogromną niepewnością. Czy Stanisław ocalał, czy zginął?
BP: A na to pytanie już pani sama musi sobie odpowiedzieć.
Jeśli odnajdzie pani jakieś ślady jego słów w sobie i wokół
siebie, to znaczy, że ocalał. •

BIO

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 „Psychologii 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.
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FELIETON

Tekst: Karolina Nowakowska

P

rzyszło. Długo wyczekiwane, ciepłe, przyjazne i co
ważne w obecnych czasach – znane lato, a z nim
nowe nadzieje i powiew świeżości. Za oknem świat
nareszcie zdaje się wyglądać jakoś inaczej – lepiej,
spokojniej i pewniej. Towarzyszy nam nowa energia, a może
to we mnie gra bardziej pozytywna muzyka, bo dusza już
tak bardzo zmęczyła się smutkiem i niepewnością?

Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że w osiągnięciu tego najbardziej przeszkadzamy sobie sami – nasze
przekonania i opinia na swój temat. Ten krytyk wewnętrzny,
który siedzi w każdym z nas, blokuje – skutecznie przeszkadza, podcina skrzydła, podstawia nogi, z najmniejszych
niepowodzeń wyciąga wszystko, co się da, i udowadnia nam,
że nie damy rady.

Miniony rok dał się nam mocno we znaki. Każdy z nas odczuł
go inaczej, ale niestety każdemu choć na chwilę zdjął uśmiech
z ust. Mnie również próbował zakłócić wyższość pozytywności nad negatywnością w sposobie myślenia – szczęśliwie bezskutecznie, bo moja wiara w słuszność spacerowania jasną stroną drogi okazała się silniejsza. Oczywiście
wymagało to wielkiej świadomości i pracy nad sobą.

Moim tegorocznym życzeniem jest, aby lato kojarzyło się
z wygraną. Z pokonaniem tego krytyka i z ponowną wiarą
w siebie. Z wiarą w to, że naprawdę wszystko jest w naszych
rękach i zależy od nas samych – od naszego nastawienia,
myślenia i postępowania.

Mam w sobie duże pokłady energii. Świadomie ją generuję
i chętnie dzielę się nią z innymi, dając z siebie dużo w pracy
coachingowej z kobietami. Czekałam na to lato długo i szczerze wierzę, że wszystkim – wraz ze słońcem – przyniesie
ukojenie i długo wyczekiwany spokój. Czuję je w tym
roku wyjątkowo mocno i o wiele bardziej niż kiedyś doceniam
te chwile, kiedy daje się odczuć, że przyszło, że jest.
Jakie powinno być tegoroczne lato? Chyba niezmiennie
dla każdego inne, bo każdy odbiera je na swój sposób i oczekuje czegoś innego. Dla każdego lato może mieć odmienne
znaczenie i w zasadzie może się pojawić o dowolnej porze
roku…
Gdybym jednak miała odpowiedzieć na to pytanie, powiedziałabym, że chciałabym by było zwiastunem nowego – siłą
w działaniu i nadzieją na to, że wszystko jest możliwe. Obietnicą, że wciąż wiele można zmienić. Że przed nami
mnóstwo wspaniałych rzeczy, pięknych chwil, a realizacja
planów, które mamy w głowie i – co ważniejsze – w sercu, jest
na wyciągnięcie ręki.
Co możemy zrobić, żeby tak właśnie się stało? Przede
wszystkim uświadomić sobie, czego potrzebujemy, co chcemy zmienić, co jest nam potrzebne do tego, by czuć się
lepiej ze sobą, by zrobić krok naprzód – w drodze do realizacji celów, które sobie postawiliśmy.

Nie kryję się z tym, że jestem niepoprawną optymistką – sama
siebie tak nazywam, bo zawsze widzę szklankę do połowy
pełną, ale prawda jest taka, że jeżeli sami nie będziemy
myśleli o sobie w pozytywny sposób, będzie nam bardzo
trudno zrealizować swoje marzenia i odważyć się na niezbędne zmiany.
Co zatem robić, aby szeroko rozumiane lato w pełni zagościło w naszym wnętrzu? Przede wszystkim docenić, jak wiele
już mamy. Ile posiadamy zasobów, ile potrafimy zrobić. Uświadomić sobie, jak wiele rzeczy przychodzi nam bez trudu,
z iloma przeszkodami już sobie poradziliśmy. Wiem, że nie
jest łatwo być dla siebie łaskawym, dobrym i obiektywnie
przyznać, że jesteśmy w czymś bardzo dobrzy. A jednak
bez tego nie pójdziemy naprzód. Będziemy tkwić w zimie,
a śnieg stale będzie przysypywał nasze marzenia i studził
zapał.
Nie trzeba wiele. Zatrzymaj się, zamknij oczy i poczuj. Poczuj
swoje własne lato, a potem otwórz oczy, weź głęboki oddech
i do dzieła! •
BIO
BIO

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.
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Jak

z wiekiem nie tracić

kobiecości
Tekst: Iza Farenholc
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C

arl Gustav Jung mówił, że „Pierwszą połowę
życia mamy dla innych ludzi, drugą dla siebie”.
Mówił o tym z pozycji mężczyzny, bo dla nas,
Polek, ta druga połówka raczej także nie jest
nasza – nadal wychowujemy dzieci, czasem wnuki, opiekujemy
się chorymi rodzicami i pracujemy, dopóki praca nas chce,
bo wysokość emerytury raczej spędza nam sen z powiek.
Być może nie mamy czasu na kryzys wieku średniego, ale
paru rzeczy możemy nauczyć się od naszych rówieśniczek
z Paryża.
Książka Pameli Druckerman Piękna czterdziestoletnia. Opowieść o dojrzewaniu do dorosłości to bezkompromisowa,
szczera i bardzo zabawna opowieść mieszkającej w Paryżu Amerykanki, autorki książek Dlaczego zdradzamy
i W Paryżu dzieci nie grymaszą o tym, jak i kiedy stajemy
się dorosłymi. Pamela po czterdziestce zaczęła wyraźniej widzieć siebie – reagować na swoje potrzeby, przyglądać się sobie, Kryzys Druckerman zaczął się, kiedy
kelnerzy zamiast dotychczasowej mademoiselle zaczęli ją
witać madame – „Jeśli chcesz wiedzieć, na ile lat wyglądasz,
wejdź do francuskiej kawiarni. Będzie to niczym publiczne
referendum na temat twojej twarzy” – pisze. Oczywiście
autorka puszcza do nas oko przez pierwsze kilka rozdziałów,
opisując swoje perypetie („Czy zrobiliśmy się za starzy
na swoje szafy?”), by w końcu dotrzeć do momentu odkrycia,
czym jest dorosłość. „Zamierzam być wolna w jednym
kluczowym sensie: sama zdecyduję o tym, jak chcę się
starzeć. A polega to, mam nadzieję, między innymi na akceptacji, że ciało, w którym jestem, należy do mnie”. Nie sposób
się z nią nie zgodzić. Dorosłość wg Pameli Druckerman to:
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…być sobą przy innych.
…trzymać ich na wybraną przez siebie odległość.
…troszczyć się o innych.
…kochać ich za wady.
…być w czymś dobrym.
…dzielić się tym, co się ceni i zna.
…być szczerym.
…odczuwać zachwyt.
…rozumieć i nazywać to, co się dzieje.
…znać własne „słabe punkty”.
…być choć troszkę mądrzejszym.
…scalać swoje ja idealne i ja realne.
…odnaleźć swoje plemię.
…samemu decydować, co jest ważne.
…przestać myśleć, że dorośli przybędą ci na ratunek
i wszystko wytłumaczą.
…improwizować.
…brać odpowiedzialność.

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
Druga młodość, cóż z tego, że druga to poetycka opowieść
o stawaniu się świadomą, dojrzałą kobietą, o odnajdywaniu kobiecości, o dawaniu sobie zgody na zmianę.
Modelka Caroline de Maigret i producentka filmowa Sophie
Mas nie tylko oprowadzają po ulubionych miejscach, w których czas się zatrzymał, ale pokazują, jak zmienić styl
ubierania, żeby wyglądać korzystniej i o 10 lat młodziej,
bo „sztuka wyglądania o dziesięć lat mniej, niż się ma,
awansowała do rangi francuskiego sportu narodowego,
nieustannie staramy się ulepszać metody i doskonalić umiejętności – oczywiście w taki sposób, żeby nasze wysiłki pozostały niewidoczne”.
A oto kilka porad Francuzek, które oczywiście wyglądają
na 10 lat mniej:
• Wybieraj
dopasowane
ubrania
(koszule,
marynarki) i podkreślające sylwetkę materiały zamiast luźnych
krojów (T-shirty, bluzy). Albo łącz je ze sobą: na luźny podkoszulek włóż dopasowaną marynarkę.
• Nienasycona ciekawość świata odejmie ci lat skuteczniej
niż nowy biust.
• Szczególnie dbaj o „końce”: dłonie (paznokcie) i stopy
(także buty) oraz głowę (i włosy).
• Najważniejsza jest cera. Nie żałuj czasu na jej pielęgnację – potem wystarczy machnięcie tuszem i jesteś gotowa.

• Na zdjęciach: uśmiech! Jest bardziej fotogeniczny niż
nadąsana mina.
•

Rzuć palenie. Skóra ci podziękuje.

•

Mniej czasu spędzaj na przeglądaniu się w lustrze.

• Podstawą pięknego wyglądu jest nieskazitelna cera.
Co noc zmywaj makijaż. Nawet jeśli się nie malujesz.
•

Zawsze bądź ciekawa świata i innych ludzi.

• Kieliszek dobrego wina jest lepszy niż kilka szotów podłej
wódki.
Francuzki, nawet starzejąc się, mają dystans i poczucie humoru.
Uśmiech i radość z codziennych chwil to ważna lekcja tego,
jak nie tracić kobiecości. Nie musimy zmieniać się w naburmuszone babcie, chociaż często los nas nie rozpieszcza.
Każda z nas ma za sobą ciężkie chwile, ale warto zadbać
o siebie, o swój dobrostan, zastanowić się, jak pomóc sobie
pozbyć się codziennego stresu. Szukać pomocy u innych
kobiet i specjalistów. Dzisiaj świat stoi otworem bardziej niż
kiedykolwiek – wystarczy chcieć. •
BIO

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

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

www.zensiv.pl
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Medycyna
chińska
Wywiad z Urszulą Jóźków
Część I

Rozmawia: Agnieszka Łodzińska

gabinetakupunktury.com
Urszula Jóźków - dyplomowana akupunkturzystka, terapeutka,
właścicielka gabinetu akupunktury i terapii naturalnych

76

G

łównym celem medycyny chińskiej było zachowanie zdrowia.
Takie było pierwotne założenie
wszystkich jej elementów. Ludzie
korzystali z ziół, akupunktury, masażu
i odpowiedniej diety, żeby być w formie, nie lecieli do lekarza, kiedy się
zepsuło, tylko żeby zachować zdrowie.
Obecnie głównie przychodzą pacjenci
z jakimś konkretnym problemem, ale
potem przychodzą raz na jakiś czas na
podtrzymanie zdrowia, na podregulowanie i to mnie najbardziej cieszy. Bo
medycyna chińska to jest system, jak
żyć, żeby żyć zdrowo, żeby nie trzeba
było podkręcać sobie tej energii –
bo kiedy człowiek żyje dobrze, nie
potrzebuje niczego, żeby było dobrze,
ponieważ organizm sam funkcjonuje
jak trzeba – myśli jak trzeba, trawi
pokarmy jak trzeba, kobieta menstruuje jak trzeba i wszystko hula.
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Agnieszka Łodzińska: Pierwsze pytanie, które chciałabym ci zadać,
brzmi: kim ty jesteś z wykształcenia?
Urszula Józków: To jest dobre pytanie, bo moja droga zawodowa do tego miejsca była zawiła i niełatwa. Z wykształcenia jestem filologiem.
Pracowałam w ambasadzie między innymi jako tłumacz, a teraz jestem
dyplomowanym akupunkturzystą, więc to są dwie całkiem różne dziedziny. Stało się tak, dlatego że sama zachorowałam i najpierw jako pacjent
poznałam, jaka jest moc medycyny chińskiej, a potem przekwalifikowałam się i mi ten zawód podpasował. To było ponad 10 lat temu. Chorowałam na bardzo rozległe migreny, przez 5 lat nikt nie mógł mi pomóc,
dawano mi coraz mocniejsze środki przeciwbólowe, aż w pewnym momencie stwierdziłam: basta, to nie może tak być, że ja do końca życia
będę brała przeciwbólowe leki. Zaczęłam szukać alternatywy i intuicyjnie skierowałam się w stronę medycyny chińskiej. W zasadzie to były
zabiegi refleksoterapii. Zatem nie akupunktura, nie krojone na miarę
receptury ziołowe, tylko refleksoterapia, czyli specjalistyczny masaż stóp.
To była kwestia kilku miesięcy, jak zostałam wygrzebana z tych migren,
bo moja terapeutka Ula solidnie te masaże przeprowadzała, więc wystarczyło kilka miesięcy międlenia tych moich stóp. A mojego męża wyprowadziła z astmy. Dodatkowo podpowiedziała mi, jak żyć, jak się odżywiać, pokazała mi inną perspektywę patrzenia na różne rzeczy. I wtedy
zaczęłam się w to wgryzać. Dzięki temu, że znam kilka języków obcych,
mogłam przeczytać książki, które po polsku nie są dostępne.
AŁ: Ale ty jesteś filologiem fińskim?
UJ: Tak. Jestem filologiem fińskim, ale równocześnie znam angielski oraz
niemiecki, bo to był mój drugi język, który studiowałam obok fińskiego.
A w tej chwili znam jeszcze francuski.
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AŁ: Jednym słowem – poliglotka.
UJ: Tak (śmiech). Ale to mi do tej pory bardzo pomaga w korzystaniu ze źródeł. A teraz, kiedy prowadzi mnie, uczy profesor Li Jie, jeszcze bardziej, ponieważ on nas, uczniów, gania,
żeby czytać dzieła klasyczne, mówiące o medycynie chińskiej, czyli dzieła, które mają po kilka tysięcy lat, pisane
ponad 2000 lat temu. Więc szukamy, ja i moi koledzy, różnych
tłumaczeń – po francusku i angielsku – żeby się wgryzać
w te teksty. A to są starożytne, niesamowicie mądre teksty,
które oczywiście były napisane po chińsku, ale są dostępne
w różnego rodzaju tłumaczeniach na angielski, francuski, to są
dwa języki, w których czytałam, i wiem, jaki poziom przedstawiają. A w chiński pomalutku się wgryzam. (śmiech)
AŁ: Jak zaczęłaś się uczyć medycyny chińskiej?
UJ: Najpierw zrobiłam podstawowy kurs z refleksoterapii,
to jest taki specyficzny masaż – w moim przypadku to były
stopy. Teraz to wiem, bo znam akupunkturę, znam przebiegi meridianów, czyli ścieżek, którymi przechodzi Qi (energia życiowa), że są zrobione
jakby mapy odpowiadające tzw. refleksom, czyli temu – jaki punkt na stopie
jest połączony z jakim organem. Zaczęłam od prostej rzeczy, bo nie
wiedziałam, na ile mnie to wciągnie. Natomiast wiedziałam, że
pomogło to mnie, pomogło
mojemu mężowi, pomogło
dzieciom. Wczytywałam się
w filozofię tak naprawdę medycyny chińskiej, bo do mnie przemówiło, że to nie jest magia, że
to nie są czary ani zabawa z jakimiś
dziwnymi rzeczami, tylko to są lata,
setki, tysiące lat obserwacji człowieka i jego związku z naturą i tego, co
mu się dzieje w środku. Zatem najpierw
zrobiłam podstawowe kursy refleksoterapii,
żeby zobaczyć, jak się w tym sprawdzam, i ćwiczyłam bardzo intensywnie na rodzinie. A potem zrobiłam
drugi stopień, następnie trzeci – profesjonalny – kończący
się egzaminem państwowym, który pozwalał mi działać.
To wszystko zrobiłam w Polsce, w kwietniu 2012 roku. Nie
wiedziałam jeszcze, że wyjeżdżamy do Francji, bo to się
okazało dopiero w sierpniu. Po roku siedzenia we Francji –
bo to mój mąż miał tam kontrakt, a ja się zajmowałam domem
i dziećmi – postanowiłam studiować medycynę chińską,
akupunkturę, ponieważ wiedziałam, że będę miała 4 lata
wolne, bez pracy. Więc wymyśliłam sobie te studia, żeby
zająć sobie czas i nie siedzieć bezczynnie. I to dało mi solidne
podstawy, dało mi dyplom, dało mi start.
We Francji skończyłam czteroletnie studia akupunktury –
w obcym języku, którego wcześniej uczyłam się tylko rok,
a w międzyczasie robiłam także refleksoterapię czaszkowo-krzyżową, czyli taką bardzo wnikliwie już segmentującą
stopy. Tego już uczyłam się w Szwajcarii u samej twórczyni
tego systemu. Byłam u niej na dwóch kursach.

AŁ: Czy jeździłaś do Chin w związku z tymi studiami na jakieś dodatkowe kursy, czy to było potem?
UJ: To już było po studiach, po powrocie do Polski. Cały
czas się dokształcałam, dokształcam i będę dokształcać –
mam już na co najmniej 10 lat zaplanowane, co bym chciała
zrobić. Bo trudno przez pół życia nauczyć się tego, co było
odkrywane przez tysiące lat. Więc mam poczucie, że tylko
liżę to powierzchownie. Po powrocie do Polski, jak już miałam dyplom akupunkturzysty, skontaktowałam się ze szkołą
TOMO i oni akurat mieli możliwość wyjazdu na staż do
Jinanu, do Chin. Wysłałam swoje papiery, ponieważ zielone
światło musiał mi dać profesor Li Jie, bo nie skończyłam
tej szkoły. Na szczęście zgodził się i pojechałam. I tam
mi się klapki otworzyły, z czym mam do czynienia naprawdę
i na czym polega akupunktura finezyjna, taka akupunktura,
która nie opiera się na gotowych protokołach, tylko jest
dopasowana do osoby, do jej potrzeb w danym momencie –
do jej słabości i do jej mocnych stron. To było
niesamowite odkrycie, choć z drugiej strony
to był także cios, bo zdałam sobie sprawę,
że przez cztery lata nie kształciłam się
w tę stronę, ale tak, jak się uczy na
Zachodzie, że sprowadza się akupunkturę do gotowych protokołów.
Miałam w Chinach szczęście
spotkać się z taką akupunkturą klasyczną, czyli tą, która
była u korzeni, taką, jaką się
kiedyś robiło. Dlatego moi pacjenci są zaskoczeni, że ja za
każdym razem badam puls –
choć sama raczkuję z badaniem
pulsu, ale sobie nie wyobrażam,
żeby robić akupunkturę, nie znając
pulsu, ponieważ puls mi mówi, na jakie
punkty, jakie meridiany, na co postawić
akcent – teraz, w tym momencie.
AŁ: Czy trzeba mieć jakieś specjalne uzdolnienia
do medycyny chińskiej, czy każdy może się tego nauczyć?
UJ: Wydaje mi się, że chyba najważniejszą cechą, którą musisz
mieć – jeśli chcesz być dobrym akupunkturzystą i terapeutą –
jest pokora, bardzo dużo pokory, dlatego że mierzysz się
z bardzo trudną i skomplikowaną materią. Chodzi mi tu jeszcze
o dwa aspekty – po pierwsze wiedza, która ma ci pozwolić być
dobrym terapeutą jest olbrzymia i wymaga lat nauki, ustawicznego kształcenia, rozwoju, także własnego, a z drugiej
strony – pokora wobec ludzi – pacjentów, bo my musimy ich
zrozumieć, bardzo często musimy słuchać różnego rodzaju historii, które często nie są wesołe, trzeba chyba,
a nawet na pewno, kochać ludzi, żeby móc im pomóc.
Oczywiście pewnie możesz podejść do tego biznesowo,
ale myślę, że ludzie wyczują taką osobą i będą wiedzieli,
kto robi to biznesowo, a kto rzeczywiście chce pomóc,
a biznes jest dopiero przy okazji.
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AŁ: Uważasz, że terapeucie medycyny chińskiej potrzebny
jest kurs psychologiczny?
UJ: Ja nie kończyłam, zastanawiałam się nad tym, ale koniec
końców stwierdziłam, że nie będę tego robić, bo zostawiam
sprawy psychologiczne psychologom i psychiatrom, niech oni
się tym zajmą.
AŁ: Ale sama mówisz, że słuchasz czasami niewesołych
historii, czy nie potrzebujesz superwizora, który ciebie
wysłucha, żebyś nie zwariowała z powodu tego, czego
słuchasz?

AŁ: Czy ty się zajmujesz tylko akupunkturą?

UJ: Obecnie głównie akupunkturą. Akupunktura to jest znajomość punktów na ciele, trzeba znać naturę punktu, wiedzieć,
jak on działa. Kiedy ma się znajomość tych punktów i wie,
jak przebiegają meridiany, czyli ścieżki przebiegu energii Qi,
to można też działać na te punkty w inny sposób. Może
to być moksa, czyli ogrzewanie punktów – bardzo często,
jak panie są wyziębione, stosujemy moksę. Może to być
masaż bańką, czyli możemy wzdłuż meridianów i na meridianach pracować, stymulując je bańką. Możemy skrwawiać –
AŁ: Czym w ogóle jest medycyna chińska?
z pewnych punktów można upuścić
UJ: W zasadzie powiedziałabym,
po kilka kropli krwi. Więc akupunkużywając modnego słowa, że to jest
tura i znajomość punktów terapeustyl życia, bo medycyna chińska
tycznych daje wiele możliwości.
to nie tylko akupunktura, ona jest
Sceptykiem był mój mąż, zanim zdecy- Jeśli przychodzi do mnie pacjent,
tylko jednym z jej elementów. dował się na leczenie medycyną chińską, który boi się igieł, bo tak też jest –
Zresztą tak naprawdę w medycynie
natomiast teraz jest jej wielkim fanem. my w Polsce nie kojarzymy igieł
chińskiej nie tyle chodzi o leczenie,
pozytywnie – wtedy wykorzystuję
Dzięki jego wsparciu mogłam zmienić
ile o takie prowadzenie życia, żeby
elementy refleksologii. A ponieważ
człowiek był w formie, żeby nie
zawód i widzę, jak on w to wierzy.
mam w głowie siatkę meridianów
potrzebował używek, typu kawa,
i punktów, to już lepiej wiem, jak
żeby nie potrzebował pigułki na
mogę zadziałać, żeby pomóc. Podspanie, czopka na wypróżnienie, tylko żeby to wszystko szło
powiadam też, jak się odżywiać. Teraz jest dużo mód, jeśli
samo. Medycyna chińska jest jakby kompleksem, zbiorem
chodzi o diety, i z tego, co słyszę i widzę, odnoszę wrażenie,
różnego rodzaju terapii, ale tak naprawdę jest filozofią życia.
że ludzie są bardzo pogubieni, co trzeba jeść. A to jest
Akupunktura jest, jak powiedziałam, jednym z jej elementów.
bardzo proste – trzeba jeść prosto, lekkostrawnie, przyjemnie
Innym jest dieta – czyli sposób odżywiania. Nie lubię używać
i lokalnie. Nie trzeba robić nie wiadomo jakiej haute cuisine
w Polsce słowa dieta, bo ona kojarzy się z wyrzeczeniami,
i jedzenie nie musi być bardzo skomplikowane, tylko proste,
głodówkami, ograniczeniami, a to nie o to chodzi. Chińczycy
dobre, ciepłe jedzenie domowe – jak najmniej przetworzone.
nie myślą w tych kategoriach, co my – Europejczycy. Chodzi
AŁ: A zajmujesz się też ziołami?
o to, żeby mieć świadomość, co się je i jak to jedzenie
UJ: Ja w ziołach jeszcze nie siedzę, więc tym się nie zajmuję.
wpływa na nasz organizm, że jest jedzenie, które nas uleczy
Ale mam to w planach. To na pewno następny krok, który
albo zrobi coś, że będziemy się dobrze czuli, ale jest też
bym
chciała zrobić – ale to następne kilka lat studiów. Na razie
jedzenie, które wręcz przeciwnie – zaszkodzi albo spowoduje
przede
mną dwa lata akupunktury mistrzowskiej, którą robię
dyskomfort.
pod okiem profesora, i przede wszystkim to muszę skończyć.
AŁ: Czyli jest tak, że jednemu to samo jedzenie zaszkodzi,
Niestety z powodu pandemii na prawie rok kurs został zawiea drugiemu pomoże?
szony, od grudnia 2020 zajęcia odbywają się online. Ale to
UJ: Oczywiście. Dlatego tym, co kocham w medycynie chińnie to samo, nad czym ubolewam bardzo, bo trudno bez
skiej, jest zasada, żeby zawsze uwzględniać, czego potrzeosobistego kontaktu nauczyć się choćby diagnostyki z pulsu,
buję w tym momencie, dzisiaj, przy tej aurze, tej pogodzie.
na czym mi najbardziej zależy.
U kobiet ważny jest też cykl – to wszystko trzeba uwzględnić.
Akupunktura i zioła to uzupełniające się obszary, więc na
Nie trzeba tego drobiazgowo analizować, ale jak człopewno będę szkolić się w tej materii.
wiek jest wsłuchany w swój organizm, to sam to wie i czuje.
AŁ: Doradzasz też w kwestii diety?
Myśmy teraz tę umiejętność stracili. Ludzie nie obserwują
swojego organizmu, nie zwracają uwagi, co wrzucają do nieUJ: Nie rozpisuję diety, jak dietetycy, ale podpowiadam spogo, bardziej dbają o swoje samochody niż o swoje organizmy.
sób żywienia albo inspiruję. Moją rolą jest bardziej nakieI to jest normalne, że komuś pewna rzecz zaszkodzi, a komuś
rowanie na dobrą drogę, niż wskazywanie palcem co tak,

UJ: Daję radę. W moim przypadku bardzo dużo daje wiara,
ona mnie pionizuje, sprawia, że nie obciążają mnie te historie.
Słucham ich, bo widzę, że ludzie mają bardzo potężną
potrzebę rozmawiania o tych sprawach i nie mają oporów,
ponieważ jestem osobą postronną, i wiedzą, że mogą mi
o tym powiedzieć. A ja mam zasadę, co jest w gabinecie,
zostaje tutaj. I tego się trzymam. Ale wielu znajomych pytało,
czy nie czuję się jak śmietnik.
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innemu pomoże. A rolą terapeuty jest tak dobrać dietę,
akupunkturę czy zrobić receptury ziołowe, żeby to zadziałało.
Wszystko musi być dopasowane, dlatego wizyta u wykwalifikowanego terapeuty trwa półtorej godziny, najkrócej godzinę, bo cały czas się zastanawiamy, jak pomóc danej osobie, czego ona potrzebuje, żeby w dzień była pełna energii,
miała motywację do pracy, jasny umysł, a potem żeby sen
był regeneracyjny, żeby wszystkie klocki w tym organizmie
działały.
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a co nie. Bardziej mi zależy na uświadomieniu pacjentowi, że jedzenie może
być lekarstwem, a może też być
trucizną. Teraz ludzie w zasadzie
nie jedzą. Wychodzą na czczo, piją
cztery kawy, a śniadanie to jest
coś chwyconego po drodze
albo dopiero wieczorem. Zachwiany jest też balans jedzenia.
Albo karmią się sałatkami i wszystko jedzą zimne. Bardzo często
mi mówią: jem tyle sałatek – więc
odżywiam się tak zdrowo. Piję
soki – specjalnie kupiłam / kupiłem
wyciskarkę. Ale cały czas mam brzuch
wzdęty, coś mi w jelitach jeździ, pewnie
mam jakiegoś helicobactera.
AŁ: Porozmawiajmy zatem o twojej praktyce –
czy zauważyłaś wpływ pandemii na liczbę pacjentów?
Zwiększyła się? Zmniejszyła?
UJ: Nie, chyba nie widzę różnicy w liczbie pacjentów. Cierpiący ludzie nie mają siły na roztrząsanie zawiłości związanych z pandemią – oni chcą pomocy. Ale oczywiście, bez
względu na przypadłość, z jaką przychodzą, mówią o koronawirusie.
AŁ: A czy pandemia miała wpływ na funkcjonowanie
twojego gabinetu?
UJ: Na początku pandemii, wiosną zeszłego roku, przez
krótki czas gabinet był zamknięty. Ale później, ze względu
na specyfikę mojej działalności – higiena, częsta dezynfekcja
rąk, jednorazowe lub sterylizowane narzędzia – wróciłam do
normalnej aktywności.
AŁ: Do twojego gabinetu przychodzi więcej kobiet czy
mężczyzn?
UJ: Na początku było więcej kobiet, a teraz jest tak naprawdę
fifty-fifty. Coraz więcej panów się przekonuje, a bywa nawet
tak, że to pan przyprowadza żonę.
AŁ: A czy ci, którzy przychodzą, są zdecydowani, wierzą
w skuteczność medycyny chińskiej?
UJ: Różnie to bywa. Są osoby, które już zetknęły się z medycyną chińską, wiedzą, wierzą, mają doświadczenia, ale są
też osoby przyprowadzane przez rodzinę, które się przekonują z czasem, bo widzą efekty. Albo są mile zaskoczone, że
ja im nie zalecam kolejnego suplementu za 600zł, tylko żeby
zjedli ciepłe śniadanie, i raptem czują wielką różnicę. Ale
różnie to bywa.
AŁ: Czy zdarzyło ci się, że mocno sceptyczna osoba została przyprowadzona przez kogoś i od drzwi powiedziała:
„bo mi kazali, ale nie wierzę, wiem, że nic mi nie pomoże,
już tak będę do końca życia z tym bólem głowy i oka czy
nigdy nie będę spał”.
UJ: Takim sceptykiem był mój mąż, zanim zdecydował
się na leczenie medycyną chińską, natomiast teraz jest jej
wielkim fanem. Dzięki jego wsparciu mogłam zmienić zawód

i widzę, jak on w to wierzy. Najczęściej jest
tak, że małżonkowie się przyprowadzają.
Jedno jest zadowolone, sprawdziło
i widzi efekty, więc przyprowadza
drugie. Chyba najczęściej miałam
takie sytuacje, kiedy żona przyprowadzała męża, i on przyszedł,
żeby żona nie truła mu nad głową,
dla świętego spokoju. Miałam
kilka takich sytuacji, że panowie
byli bardzo niesympatyczni, ponieważ uważali, że jestem szarlatanem
albo będę odprawiać jakieś rytuały.
Miałam też pytania o egzorcyzmy.
Różne rzeczy ludzie sobie wyobrażają
o akupunkturze i medycynie chińskiej, a to
jest po prostu obserwacja tego, jak funkcjonujemy, Zresztą medycyna chińska miała służyć
profilaktyce chorób. Kiedyś w Chinach płacono abonament
za utrzymanie w zdrowiu, nie za leczenie. A jak przypadkiem
cesarz zachorował, to dekapitowano lekarza, że nie dopilnował cesarskiego zdrowia.
Ale każdy kij ma dwa końce – dlatego mówię przy pierwszej
wizycie, że nic nie zrobi się samo, musi być współpraca, czyli
musi być też tak, że jeżeli pacjent chce się rzeczywiście
wyleczyć i mu zależy, jest zdeterminowany, to wdraża moje
wskazówki w życie. Więc jeśli widzę, że pacjent ma w nosie,
co mu mówię, i nie zmienia nawyków i nadal np. nie śpi wystarczająco, je późno wieczorem, pije 8 kaw dziennie,
ale oczekuje efektów – to dziękuję mu za współpracę.
I bardzo często jest tak, że osoby z takimi oczekiwaniami,
które przychodzą do mnie, uważają, że skoro mi płacą, to
ja odwalę całą robotę. Ja jako terapeuta nie jestem w stanie
wszystkim ugotować jedzenia i stać nad nimi cały czas.
Tu chodzi o to, żeby mieć świadomość, że sam sobie robię
kuku. Więc często, jak są takie oczekiwania, to wprost mówię,
że to w ten sposób nie działa – albo podejmuje się rękawicę, albo nie. Tak jest wtedy według mnie uczciwie. Bo nie
chcę się wysilać, gimnastykować, a pacjent będzie lekceważył moje zalecenia, a potem wyjdzie i powie, że mu medycyna chińska nie pomogła. Mam bardzo dużo szacunku,
do tego systemu terapeutycznego. Widziałam w Chinach,
jakie przypadki były leczone, łącznie z osobami, których rokowania onkologiczne były w zasadzie żadne. Bardzo często były
to osoby, w stosunku do których lekarze nie podejmowali żadnego leczenia, tylko paliatywne. Ja cały czas jestem
jeszcze w przedszkolu z tymi rzeczami i oczywiście mam
świadomość, że nie wszystkim pomogę, ale wiem też, że
siła medycyny chińskiej jest niesamowita.
AŁ: Czy w medycynie chińskiej jest też tak jak w ajurwedzie, że dla określonych typów człowieka wskazane są
określone potrawy, składniki?
UJ: Nie wiem, czy medycyna chińska jest podobna do ajurwedy, ale generalizując, można powiedzieć, że osobowości,
sylwetki człowieka medycyna chińska przypisuje do tych słynnych pięciu elementów. Ja jednak byłabym ostrożna w takim
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uogólnianiu i zestawianiu zerojedynkowym, bo ktoś może
mieć jakąś konstytucję, np. ziemi, ale w tym momencie jego
życia ten element jest zaburzony i trzeba go wzmocnić jakimś
innym jedzeniem. Zawsze podchodzę do pacjenta bardzo
indywidualnie, bo po to terapeuta przyjmuje kogoś w gabinecie, żeby wniknąć, co się dzieje w jego organizmie i na
tej podstawie dobrać jedzenie, powiedzieć, jak ta osoba
powinna się odżywiać. Czasami pacjenci się śmieją, bo zależy
im na tym, żeby się odchudzić, a to odchudzanie okazuje się
efektem ubocznym – chodzi bowiem o to, żeby się dobrze
czuć. Ale komuś innemu może być lepiej z dodatkowymi kilogramami, bo taka jest jego natura, i nie będzie się czuł dobrze,
będąc szczupłym i odchudzonym. Wszystko trzeba dopasowywać. I to jest właśnie medycyna chińska, którą cenię i staram
się uprawiać w gabinecie. Unikam uogólnień, ale pewnie
w jakichś poradnikach można takie uogólnienia znaleźć.
AŁ: Tak, czytałam, żeby posiłki były zrównoważone, wszystkie elementy muszą być w takim posiłku zawarte.
UJ: Mówisz tu o kuchni pięciu przemian. Chciałabym powiedzieć, że w Chinach nikt nie zna gotowania według pięciu
przemian, to jest jakiś system – nawet nie wiem, kto go opracował. Swego czasu modny był ten sposób żywienia. W Chinach nikt tak się nie odżywia. Oni po prostu wiedzą, że
trzeba odżywiać środek, czyli ziemię, czyli organy odpowiadające za odżywianie – żołądek i śledzionę. A one lubią przede
wszystkim potrawy ciepłe. I zataczamy koło – znowu mówię
o konieczności ciepłego jedzenia. Jesteśmy ciepłolubni,
mamy stałą temperaturę, więc bardzo ułatwiamy pracę naszemu żołądkowi, jeśli wrzucamy do niego jedzenie lekkostrawne
i ciepłe. Zauważ, że dania chińskie to bardzo często są
warzywa, które są tylko „przetrącone” w tych wokach, nie są
smażone w tłustym oleju, często są to warzywa lekko przelane gorącym bulionem. Jada się tam dużo warzyw liściastych, które nawilżają od środka, zalanych gorącym bulionem.
Tu nie chodzi o długie gotowanie, żeby ta marchewka była jak
zdechła ryba, tylko żeby zlikwidować pierwsze uczucie surowości, bo surowe warzywa są ciężkostrawne i wychładzają.
My w Polsce mamy taki klimat, jaki mamy – jesień, zima i wiosna nie są dla nas bardzo przyjazne, więc trzeba jeść gotowane.
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W polskiej kuchni mamy superzupy, w ogóle mamy
jedzenie super i zawsze proponuję pacjentom, żeby
spojrzeli sto lat wstecz, jak odżywiali się nasi dziadkowie, pradziadkowie – zupa, bigos, kasze, gęste
potrawy, mięso, które było tylko dodatkiem do tego
wszystkiego, nie znajdowało się w każdym daniu od
rana do wieczora, tylko było czymś ekstra. Ale
przede wszystkim jedzono zupy. Coś w rodzaju
takiego eintopfu, jednogarnkowego dania, które
gdzieś tam stało i się podgrzewało. Takie rzeczy
się kiedyś jadło. Oczywiście, kiedy jest lato – są
sezonowe warzywa i owoce. Korzystajmy z tego,
bo po to one są. To są warzywa i owoce, które mają
nawilżyć i ochłodzić, ale one rosną wtedy, kiedy
w Polsce jest ciepło. I wtedy z nich korzystajmy.
Chińczyk nie wypije niczego zimnego. Oni mają
fioła na punkcie ciepłego. Najczęściej piją ciepłą
wodę, bo ona ma po prostu najlepsze działanie nawilżające. Zawsze noszą ze sobą termosy. Wszędzie w Chinach
są dystrybutory z wrzątkiem. Na dworcach, w pociągu, wszędzie można za darmo dostać wrzątek.
AŁ: My natomiast mamy zwyczaj picia herbaty na
hektolitry.
UJ: W Chinach raczej się tego nie robi. Nie widziałam, żeby
ktoś tak herbatę jak my pijał. Zielona herbata też nie jest dla
wszystkich, bo wychładza. Oczywiście wszystko zależy od
tego, jaką ilość jej wypijamy, wszystko trzeba uwzględnić.
Zresztą czym innym jest picie zielonej herbaty latem przez
osobę, która nie jest zmarzluchem, ale zmarzluchowi bym nie
poleciła picia zielonej herbaty nawet latem. Z czarną też jest
dyskusyjnie.
AŁ: Ciekawe, skąd u nas ten zwyczaj? Może z Rosji?
UJ: Może. Anglicy poprzywozili różne liście, te zwyczaje były
mocno przefiltrowane przez zachodnie cywilizacje, zanim doszły do Polski. Jeśli już Chińczycy piją, to raczej napary z ziół,
które nie mają bardzo silnych działań. Bo zioła w medycynie
chińskiej mają bardzo mocne działanie i tu trzeba naprawdę
dobrze się znać, jak je trzeba podawać, jak je dawkować.
Chińczycy na przykład wrzucają sobie kilka ziarenek jagód
goji do wrzątku czy ze dwa daktyle i to tak naprawdę
wystarczy. •

CDN.
W drugiej części rozmowy, dowiemy się, jak wygląda
wizyta w gabinecie akupunktury Urszuli Jóźków, na co
zwraca uwagę lekarz medycyny chińskiej i na co powinna zwrócić uwagę osoba, która chce skorzystać
z terapii w gabinecie medycyny chińskiej w Polsce.
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Jak statystyka
ratuje związki
i SEKS

Tekst: Iza Farenholc

T

a książka wzięła się z kryzysu małżeńskiego. Autorka,
bizneswoman, Chrisanna Northrup postanowiła przekonać się, czy bycie nieszczęśliwym w związku jest
czymś normalnym i czy można to zmienić. Postanowiła
odszukać szczęśliwe pary i zapytać je o tajemnicę dobrego
związku. Szczęście jest darem, na który zasługuje każda
para – mówi Northrup, a jej książka Czy to normalne? Seks,
związki i statystyka od dziewięciu lat pomaga je znaleźć.
Sto tysięcy osób na całym świecie i 1300 pytań. Wspólnie
z badaczką relacji międzyludzkich dr Pepper Schwartz i socjologiem dr Jamesem Witte’em Chrisanna Northrup opracowała pytania dotyczące najskrytszych mechanizmów
funkcjonowania związków. Oczywiście bez żadnej pruderii
i udawania czegokolwiek – tylko wtedy badanie mogło się
udać. Wyobraźmy sobie, o co chcielibyśmy zapytać naszych
partnerów… I takie właśnie pytania znalazły się w książce.
Na przykład: jaka fantazja seksualna pojawia się najczęściej
w twoich myślach? Jakie tajemnice skrywasz przed partnerem? Czy miałaś/-eś kiedykolwiek romans? Czy okłamujesz swojego partnera? Trójka zapaleńców sprawdzała, jakie
normy przeważały wśród najszczęśliwszych par i porównywała je z normami typowymi wśród tych mniej szczęśliwych.
Szukali prawdy o tym, jak ludzie dbają o każdy istotny aspekt
związku. Książka Northrup nie jest podglądactwem par –
uczy, jak pozbyć się pruderii, jak oswoić seks, jak być autentycznym, jak zwracać się do ciebie, jak nie kłócić się o kwestie
finansowe – na końcu każdego rozdziału znajdują się narzędzia, których używamy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA.
Chrisanna Northrup była po pięćdziesiątce, kiedy zdała sobie
sprawę, że nie jest szczęśliwa. Jej mąż też nie. W pracy odnosiła sukcesy, ale jej związek zanurzył się w rutynie codzienności, która nie sprzyja pielęgnowaniu relacji. Ogarnianie
dzieci, brak czasu dla siebie i wieczne zmęczenie to nie
jest dobra pożywka dla udanego związku. Nie może tak
żyć. Jak prawdziwa bizneswoman zaplanowała zmianę – nie
pozwalając sobie na porażkę. Najpierw wzięła się za siebie
i zaczęła trenować crossfit, który – jak mówi – zmienił jej
życie, dał jej siłę i wytrzymałość. Zajęcia tak ją wciągnęły,
że założyła własny klub CrossFitDelMar i… napisała książkę,
która została bestsellerem „New York Timesa".
Jej książka różni się od setek poradników o związkach i opiera się na badaniach. Northrup miała świetny pomysł, zrealizowała go perfekcyjnie i osiągnęła sukces. „Statystyka uratowała mój związek – mówi. Kiedy mówię, że nie znam szczę-
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śliwych par i może w swoim życiu spotkałam jedną, odpowiada, że przed napisaniem książki też tak myślała. „Okazuje
się, że na świecie jest bardzo dużo szczęśliwych małżeństw,
takie właśnie spotkaliśmy, a moje małżeństwo jest dowodem
na to, że każde może takie być”.

SEKS NIE JEST PRZEREKLAMOWANY
Większość par zaczyna spotykać się ze sobą ze względu
na wzajemny pociąg seksualny, a znaczenie tej więzi nie
zanika z upływem czasu. Gubimy po drodze wiele innych
rzeczy, które kiedyś były siłą napędową seksu – mówi Chrisanna. Śladowe życie intymne, szczególnie wśród ludzi poniżej
70. roku życia wskazuje na ukryte problemy, dystans emocjonalny, złość lub poważne wyczerpanie psychiczne u jednego lub dwojga partnerów. Pamiętajmy o tym i nauczmy się
budować nową intymność. Kłamstwo ją niszczy. 75% mężczyzn
i 71% kobiet przyznało, że miało romans. Badania pokazują,
że jeśli utrzymujemy w sekrecie intymne myśli, związek nie
ma szans na poprawę.
Jak mówi mi Northrup w trakcie naszej rozmowy, analiza badań pozwoliła na wychwycenie narzędzi, które wraz z mężem
zaczęła stosować w ich własnym związku. Techniki oraz praktyki nie były niczym trudnym i bez żadnych problemów udało
im się wprowadzić je do ich własnej codzienności. Efekt?
Związek, który miał się rozpaść, nie tylko udało się uratować,
a dwoje ludzi stało się parą najlepszych przyjaciół i wspaniałymi kochankami. Kto by tak nie chciał? Chrisanna daje
receptę. Oto sprawdzona lista zachowań, które działają:
1. Prawdziwym wyrażaniem miłości jest bycie autentycznym.
Często mruczymy „kocham cię” mimochodem lub kończąc rozmowę telefoniczną, ale aby powiedzieć coś, co ma znaczenie, trzeba to zrobić ze skupieniem i szczerością.
2. Wspólne emocjonalne pragnienie bliskości oznacza obecność emocjonalną. Twoje słowa nie są tak ważne, jak łączenie się
na głębokim poziomie emocjonalnym i fizycznym.
3. Elementy tajemnicy lub niespodzianki wiążą się z byciem spontanicznym. Romans wzmacniany jest przez niespodzianki i nowości, zwłaszcza przez odkrywanie lub doświadczanie czegoś
nowego razem. Kiedy organizujesz coś specjalnego, a twój partner wie, że było to coś trudnego, rezultat może być niesamowity,
a twój partner będzie wdzięczny za wysiłek.
4. Walentynki powinny być obchodzone jako romantyczne
święto, ale romantyzm nie powinien być ograniczony do jednego razu w roku. Badanie „To normalne” wykazało, że 64%
mężczyzn i 63% kobiet chce więcej romansu!

Kolejne badanie jasno pokazuje, że mamy chęci, żeby być
razem i wcale nie zależy nam na zmianie partnera czy partnerki.
60% mężczyzn i kobiet, którzy są nieszczęśliwi w swoich związkach, przyznało, że byliby zadowoleni, gdyby mogli spędzić
wieczność ze swoimi obecnymi partnerami. To dowód na to,
że powinniśmy pracować nad szczęściem – nikt tego za nas
nie zrobi. Wystarczy podejść bliżej, zacząć rozmawiać i zacząć
nowy rozdział. •
BIO
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Suplementy diety
i żywność funkcjonalna

jako element diety śródziemnomorskiej

Tekst: Anna Harton

S
82

tosowanie suplementów diety jest dość
powszechne w różnych grupach osób – zarówno
zdrowych, jak i chorych. Sięgamy po nie z
wielu przyczyn. Nie tylko po to, aby być zdrowszym,
piękniejszym czy dłużej zachować młodość. Czasami
robimy to z przyzwyczajenia, a nawet mody. Rzadko
jednak suplementacja poprzedzona jest badaniami
biochemicznymi, w których wykazano jakieś niedobory. Jeszcze rzadziej sięgamy do źródeł fachowej
literatury, która odnosi się do tej tematyki. Istotnie
nabycie wiedzy w tym zakresie poprawia świadomość
konsumentów suplementów diety, czyniąc dokonywane na rynku wybory bardziej zasadnymi. Poniższy
artykuł traktuje o tym, co wiemy i czego nie wiemy
na temat suplementów diety w odniesieniu do zaburzeń lipidowych. Będzie też o żywności funkcjonalnej,
która w badaniach naukowych występuje jeszcze
rzadziej. Tu zdecydowanie poszukuje się klinicznych
dowodów potwierdzających korzyści z jej stosowania.
Ale zanim będziemy mówić o korzyściach, warto
zdefiniować ten rodzaj żywności.

CO TO JEST ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA?
Problem polega na tym, że choć ten rodzaj żywności znany
jest od ponad 20 lat, jej jednolita definicja w zasadzie nie
istnieje, a właściwie jest niejednoznaczna. Pierwsze badania
nad żywnością funkcjonalną zapoczątkowano w Japonii
w 1984 roku, kiedy poszukiwano zależności między pożywieniem a zdrowiem. W roku 1991 także w Japonii zatwierdzono
nową kategorię żywności określaną terminem FOSHU
(Food for Specified Health Use). W następstwie tych działań
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podobne prace rozpoczęto w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na brak definicji (o czym już pisano) przyjmuje
się, że żywność funkcjonalna to ta, która ma właściwości funkcjonalne, czyli oprócz normalnej wartości odżywczej, wynikającej z zawartości składników odżywczych, zawiera substancje bioaktywne wpływające na funkcjonowanie organizmu
poprzez działanie blokujące lub opóźniające rozwój niektórych chorób i/lub poprawiające jego ogólne funkcjonowanie.
Brak jednolitej nomenklatury skutkuje wieloma określeniami,
które widnieją na produktach. Na rynku międzynarodowym
konsument może przykładowo spotkać się z: Fitness Food,
Designed Foods, Medical Food, Therapeutic Food, Wellness Food, VitaFoods, jak również wieloma innymi, co zdecydowanie wprowadza mnóstwo zamieszania, a nawet może
wprowadzać w błąd. Termin żywność funkcjonalna pojawił się
też w kolejnych publikacjach wytycznych ESC/EAS dotyczących postępowania w dyslipidemiach, dlatego jest zagadnieniem poruszanym w tym artykule, co będzie kontynuowane
w dalszych jego treściach.

NA TALERZU
FITOSTEROLE
Fitosterole występują naturalnie w żywności, którą spożywamy. Głównym ich źródłem są oleje roślinne, niektóre nasiona i orzechy. Najczęściej występujące to: stigmasterol, ß-sitosterol i kampesterol. Ich spożycie z dietą w krajach Europy
Północnej jest jednak zbyt małe (około 0,2g–0,25g dziennie),
aby uzyskać efekt kliniczny. Dla porównania dzienne spożycie
steroli roślinnych w krajach śródziemnomorskich to około
0,5g, a z dietą wegetariańską 0,8g–0,9g, co i tak jest
zdecydowanie za małą ilością w stosunku do rekomendowanych 2g dziennie. Badania zrealizowane już wiele
lat temu dowiodły, że właśnie taka ilość fitosteroli spożywana dziennie wpływa korzystnie na profil lipidowy, w tym
w postaci redukcji cholesterolu całkowitego (TC) oraz cholesterolu frakcji LDL (LDL-C) w surowicy krwi. Jednocześnie nie obserwuje się wpływu na cholesterol frakcji HDL
(HDL-C) i triglicerydy (TG) lub też wpływ jest znikomy. W tym
miejscu właśnie pojawia się żywność funkcjonalna wzbogacana w fitosterole roślinne, w tym w sterole i stanole
roślinne. Na rynku można spotkać taką żywność, najczęściej w postaci margaryn czy jogurtów. Jednocześnie
warto nadmienić, że w wyniku spożywania takiej żywności nie
rejestrowano działań niepożądanych, a produkty te są dobrze
tolerowane przez pacjentów. Z uwagi na dobrze udokumentowany korzystny zdrowotny efekt steroli roślinnych autorzy
zaleceń w dyslipidemiach [ESC/EAS, 2019] wskazują, że
mogą być one elementem diety śródziemnomorskiej. Nie
powinny być one jednak spożywane przez kobiety ciężarne,
karmiące oraz dzieci w wieku do lat 5. Nie są też rekomendowane dla osób zdrowych (bez zaburzeń lipidowych).

MONAKOLINA I CZERWONY
SFERMENTOWANY RYŻ
Czerwony sfermentowany ryż (sfermentowany przy udziale
drożdży Monascus purpureus) to produkt, który zawiera
bioaktywny składnik o nazwie monakolina K. Jej działanie
jest podobnie do statyn. Monakolina hamuje aktywność
reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A (HMG‑
CoA) – enzymu regulującego syntezę cholesterolu w organizmie, a tym samy prowadzi do jego zmniejszenia w surowicy krwi. Badania potwierdzające działanie monakliny K są
dobrze opisane, a ich wyniki wiarygodne. Stosowanie suplementów zawierających czerwony sfermentowany ryż redukuje stężenie TC i LDL-C w surowicy krwi, jeśli preparat
zawiera dawkę monakoliny K w ilości 2,5mg–10mg podawanej dziennie. Problem polega jednak na tym, że dostępne
na rynku preparaty z czerwonym ryżem mają zróżnicowaną zawartość monakoliny K, co skutkuje
różnym wpływem na lipidogram. Jak wska-

zują autorzy wytycznych ESC/EAS [2019] pacjent może
mieć kłopot z samodzielnym rozpoznaniem ich jakości. Inny
problem to długotrwałe bezpieczeństwo stosowania takich
produktów, co nie zostało jeszcze dobrze udokumentowane.
Reasumując, specjaliści wskazują, że można rozważyć wykorzystanie suplementów z czerwonym sfermentowanym
ryżem u osób bez farmakoterapii statynami, jednak istnieje
potrzeba uregulowania rynku tych produktów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich stosowania.

BŁONNIK POKARMOWY
Badania dotyczące błonnika są dobrze udokumentowane,
a dane na temat jego wpływu na organizm mają dużą wiarygodność. To rozpuszczalna frakcja błonnika w postaci ß-glukanów z owsa i jęczmienia, wpływa redukująco na stężenie
TC i LDL-C. W tradycyjnej diecie śródziemnomorskiej
zaleca się, aby błonnik ogółem występował w ilości 25g–40g
dziennie, a jego rozpuszczalna frakcja stanowiła ≥7g–13g.
Produkty obfitujące w błonnik ogółem to produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce i nasiona roślin strączkowych,
które u pacjentów z zaburzeniami lipidowymi są dobrze
tolerowane, co opisano w wielu badaniach. Pacjenci dobrze
tolerują też preparaty błonnika rozpuszczalnego, ich
skuteczność również była przedmiotem wielu badań.
Dawka potrzebna do uzyskania klinicznie istotnej redukcji
stężenia cholesterolu frakcji LDL o 3–5%, jak wskazują
autorzy, waha się w granicach od 3 do 10 gramów na dobę,
co jednak jest zależnie od rodzaju błonnika.

BIAŁKO SOI, POLIKOZANOL I BERBERYNA
W białku soi obecne są izoflawony i fitoestrogeny i to im
przypisuje się korzystny wpływ na redukcję stężenia cholesterolu całkowitego, jak również cholesterolu frakcji LDL. Efekt
ten obserwowano jednak po spożyciu min. 25 gramów tego
białka. Co więcej, zanotowano, że w miarę stopnia przetworzenia soi udział w niej biologicznie aktywnych związków
maleje, co nie pozostaje obojętne dla oczekiwanych korzystnych efektów. W wielu badaniach podnoszono też istotny fakt,
że soja jest substytutem mięsa będącego nie tylko źródłem
białka zwierzęcego, ale także nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, co pośrednio wpływa na ich podaż
z dietą, a to może mieć korzystny wpływ na lipidogram.
Badania w tym względzie były jednak rozbieżne i wobec
braku jednolitych dowodów obecnie nie rekomenduje się produktów soi w dyslipidemii.
Podobne opinię mają eksperci ESC/EAS
[2019] na temat polikozanolu i berberyny. Badania odnoszące się do poli-

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (24) / 2021

83

NA TALERZU

84

kozanolu pozyskiwanego z trzciny cukrowej, ryżu bądź
kiełków pszenicy nie potwierdziły znaczącego korzystnego wpływu na lipidogram osocza. Podobnie nie wykazano też wpływu na stężenie homocysteiny, białka C-reaktywnego
ani też czynników krzepnięcia krwi. Natomiast w przypadku berberyny mimo wykazanego w badaniach interwencyjnych pozytywnego wpływu na stężenie
LDL-C i TG wymaga ona dalszych i lepszych
WAŻNE dla STOMIKA:
jakościowo badań.
• Stosowanie suplementów diety (także tych omawianych w niniejszym artykule) przez osobę ze stomią i zaburzeNIENASYCONE KWASY
niami lipidowymi zawsze powinno być poprzedzone konsulTŁUSZCZOWE Z GRUPY OMEGA-3
tacją lekarską.
Stosowanie suplementów zawierających kwa• Przed zastosowaniem każdego suplementu diety warto
sy tłuszczowe z grupy omega-3 jest dobrze
przeprowadzić wnikliwą analizę sposobu odżywiania pacjenta
udokumentowane, a dane te są najwyższej
ze stomią i rozważyć, czy jest to zasadne.
klasy wiarygodności. Badania dowodzą, że
• Korzystanie z naturalnych źródeł błonnika pokarmowego,
farmakologiczne dawki omega-3 wynoszące
a tym bardziej jego suplementacja u osób ze stomią i dyslidziennie 2–3 gramy skutkują redukcją stężenia
pidemią (w każdej formie i dawce) także wymaga konsultacji
TG nawet o około 30%. Z drugiej strony
medycznej
i dietetycznej, w tym warto uwzględnić indywidualwiększa dawka tych kwasów może być wręcz
ną
tolerancję
diety przez pacjenta oraz fakt występowania
niekorzystna (może zwiększać stężenie LDL-C).
biegunek/zaparć.
Inne dane pochodzące z badań obserwacyj• Dieta śródziemnomorska może być stosowana przez panych, w których oceniano dietę pacjentów,
cjenta ze stomią, co poprzedzić należy konsultacją dietetyczną
dowiodły, że spożywanie ryb (min. 2 razy
w celu zindywidualizowania zaleceń i dopasowania do tolew tygodniu) oraz produktów roślinnych, takich
rancji chorego.
jak oleje i orzechy będących źródłem kwasów
tłuszczowych z omega-3, powiązane było
z mniejszym ryzykiem zgonu z przyczyn kardiologicznych czy udaru mózgu, lecz nie miało znaczącego
wpływu na lipoproteiny osocza.

PODSUMOWANIE:
• Żywność funkcjonalna wzbogacana fitosterolami ma dobrze
udokumentowany (badaniami o najwyższym poziomie wiarygodności danych) korzystny wpływ na lipidogram. Zgodnie z rekomendacjami specjalistów może być stosowana u osób z dyslipidemią.
• Błonnik pokarmowy pochodzący z naturalnych źródeł, takich
jak produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce, nasiona roślin
strączkowych, a także dodatkowo orzechy i nasiona, powinien
być stałym elementem diety śródziemnomorskiej. Ponadto
mogą być stosowane preparaty błonnika rozpuszczalnego, co
powinno jednak pozostawać w zgodzie z zaleceniami i być zależne
od jego tolerancji u pacjentów.
• Polikozanol i berberyna nie są powszechnie rekomendowane
w leczeniu dyslipidemii.

Literatura:
1. Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć
ryzyko sercowo-naczyniowe (2019), „Zeszyty Edukacyjne.
Kardiologia Polska” 3/2020, https://ptkardio.pl/wytyczne/
36-wytyczne_esceas_dotyczace_postepowania_w_dyslipidemiach_jak_dzieki_leczeniu_zaburzen_lipidowych_obnizyc_
ryzyko_sercowonaczyniowe (dostępn18.11.2020)
2. M. Wełnicki, J. Szeligowska, A. Mamcarz, Zastosowanie
steroli roślinnych w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego Mit czy realna możliwość potencjalizacji efektów klasycznych leków hipolipemizujących?, „Choroby Serca i Naczyń”
2014, 11, 4, s. 225-229.
3. Y. Li, L. Jiang, Z. Jia, W. Xin, S. Yang, Q. Yang, L. Wang, A meta‑analysis of red yeast rice: an effective and relatively safe alternative approach for dyslipidemia, „PLoS One” 2014, 9.
4. L. Hartley, M.D. May, E. Loveman, J.L. Colquitt, K. Rees,
Dietary fibre for the primary prevention of cardiovascular
disease, „Cochrane Database Syst Rev” 2016

• Stosowanie przez pacjentów z dyslipidemią nienasyconych
kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 w postaci suplementów ma dobrze udokumentowane korzystne dla
BIO
Anna Harton
zdrowia skutki, jednak wymaga stałej kontroli dawki.
Adiunkt w Katedrze Dietetyki, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, członek
W diecie śródziemnomorskiej nie może zabraknąć natuPolskiego Towarzystwa Dietetyki. Autor ponad 70 artykułów naukowych, promotor i recenzent
ponad 100 prac dyplomowych. Autor, współautor i konsultant wielu tekstów popularno-naukoralnych źródeł tych kwasów tłuszczowych, w tym ryb
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
(min. 2 razy w tygodniu) oraz olejów roślinnych i orzeżyciowa umiłowana w twórczości malarskiej Van Gogha, choć nie stroniąca też od koncepcji
Salvadora Dalego.
chów obfitujących w omega-3. •
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NA TALERZU

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

P

rzymiotnik „cisi” nie jest pomyłką, ponieważ z pozoru nie są groźni, ale naprawdę
zagrażają naszym planom zdobywania
albo zachowania smukłej sylwetki. Nawet jeśli
trzymamy się ostrej diety odchudzającej, to ulegamy ich smakom. Nie sposób przecież przez
całe życie być własnym karbowym i nie poddawać w chwili słabości zachciankom kulinarnym.
Powodem może być awantura w domu, niesprawiedliwa nagana czy niepowodzenie w pracy,
albo właśnie przeciwnie sukces, pochwała bądź
awans – i już śpieszymy po nagrodę.
A bywają nią najczęściej właśnie te zakazane
produkty.

BARDZO PODSTĘPNE SŁODKOŚCI
Wafelki, batoniki, ciasteczka, cukiereczki, drożdżóweczki,
herbatniczki, ptasie mleczko, bardzo słodkie dżemy, syropy…
można by wymieniać jeszcze długo.
Niestety, one wszystkie zawierają to, co organizmowi
nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi. Są to utwardzone tłuszcze i ogromne ilości cukru. Jak mawiał pewien mądry człowiek: dwie minuty w ustach, całe życie w biodrach. Ponadto
produkty te nie zawierają absolutnie niczego, co organizm
mógłby użyć do budowy, reperacji czy odbudowy ciała lub
poprawienia flory bakteryjnej. Oczywiście można czasem
ulec pokusie – byle nie za często.
Jeśli musimy od czasu do czasu zjeść coś słodkiego, lepiej
upieczmy w domu ciasto. Wtedy będziemy wiedzieć, z jakich
produktów powstało. Ale nie przesadzajmy z jego ilością –
zarówno przy pieczeniu, jak i przy konsumpcji.
Miejmy także w domu czekoladę gorzką, a nie mleczną, która
zawiera znacznie więcej cukru, a mniej kakao. Orzechy włoskie
przegryzane taką czekoladą naprawdę są nie tylko pyszne, ale
również zdrowsze, bo organizm dostaje z nich bardzo cenne
składniki.

NIBY ZDROWE PŁATKI ŚNIADANIOWE
Po specjalnym przygotowaniu ziaren zbóż: pszenicy, owsa,
ryżu, kukurydzy zamieniają się w płatki śniadaniowe. Poddaje
się je zgniataniu, rozdrabnianiu, płatkowaniu itd. Aby były

smaczniejsze dodaje się do nich rozmaite uzdatniacze,
a najczęściej są to cukier, czekolada, miód i orzeszki. I choć
reklamuje się je jako zdrowe śniadanie, ilość dodawanego
dosładzacza sprawia, że są tak słodkie jak lizaki albo
cukierki. Niestety, niewiele w nich zdrowia i dyskusyjne jest
stałe podawanie ich dzieciom.

TOWARZYSKIE SMAKOŁYKI
Z GRILLA I PATELNI
Miło jest w ciepłe dni i wieczory spotkać się w ogrodzie czy
na działce przy grillu. Nie trzeba tak dokładnie sprzątać domu,
a podawane naczynia nie muszą być najwyższej klasy. Nie
obowiązuje dress code. Bardzo to zachęcające! Jednak dietetycy nie chwalą serwowanych wtedy smakołyków, ponieważ
szkodzą one nie tylko ciału, ale i smukłej sylwetce. Tłuszcz,
w jakim są przygotowywane, czyli peklowane, mięsa i wędliny,
zmienia się w czasie grillowania w bardzo szkodliwe substancje. Mowa tu – jak podają naukowcy – o akrylamidach, akroleinie, aminach heterocyklicznych, oksysterolach, wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych i produktach glikacji.
Podobne szkodliwe związki powstają w czasie dłuższego smażenia na patelni.
Oczywiście – ani grillowanie, ani smażenie nie powodują
natychmiastowych chorób serca czy rozwoju chorób nowotworowych. Jednak zbyt częste grillowanie albo smażenie
po jakimś czasie, który zależy od zdrowia konkretnego
organizmu, staje się szkodliwe i może wywoływać dolegliwości przede wszystkim żołądka i wątroby. Dlatego w ten
sposób przygotowywane mięsa powinny być raczej rzadką
przyjemnością.

POZORNIE NIEWINNE KOLOROWE
NAPOJE GAZOWANE
Napisałam „pozornie niewinne”, ponieważ wiele osób nie
podejrzewa płynów o to, że tak naprawdę są bombą! Prawdziwą bombą cukrową i kaloryczną. Niedawno przeczytałam,
że w puszka coca-coli zawiera 22 kostki cukru! Inne słodkie
napoje gazowane mogą ukrywać nawet 5–6 łyżeczek cukru
w jednej szklance.
Bardzo lubią je dzieci, a i dorosłym zdarza się sięgać po nie
dosyć często. To zdumiewające, ponieważ nie przychodzi im
do głowy wsypać do szklanki herbaty czy kawy wielu łyżeczek
cukru lub miodu.
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WITAMINOWE SOKI OWOCOWE
To kolejna zasadzka na ludzkie zdrowie i sylwetkę. Wielu rodziców kupuje swoim dzieciom takie soki, sądząc, że dają im coś
nie tylko smacznego, ale i zdrowego. Błąd. Wystarczy przeczytać skład na opakowaniu. Pewnie nie wspomina się
tam najczęściej o dodatku cukru, ale koncentrat, jakiego
użyto do produkcji soku, ma tyle cukru, że już nie trzeba go
dosładzać.
Zresztą soki wyciskane w domu ze słodkich owoców są
również bardzo bogate w cukier, dlatego powinno się do nich
dodawać wody, w proporcjach 1:1.

PYCHOTKI W SŁOIKU, TOREBCE I NA TACCE
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Wystarczy popatrzeć na półki, a głodnemu ślinka pocieknie
już w sklepie. Uśmiechają się do nas ze słoików flaki różnych
firm, zaprawiane mąką albo w czystym sosie, pulpeciki większe
i mniejsze, gulasze, gołąbki, leczo, a nawet bigos i inne
smakowitości. Z kartonów mruga czerwony barszczyk, pomidorowa, żurek z kiełbasą, zachęcają do spożycia rozmaite
zupki z torebek: rosołki, jarzynowe, pomidorowe, białe barszczyki i wiele, wiele innych. W tekturowych pudełkach przygotowano ziemniaczki purée z dodatkami, makarony z sosami,
itd. Uwierzcie jednak, że jest to uśmiech fałszywy. Jedną
z niewielu ich zalet jest szybkość przygotowania, co dla osób
zmęczonych i głodnych jest bardzo ważne i nęcące. Wystarczy
odgrzać, usmażyć, dolać wrzątku i za parę minut można jeść.
Niestety, jeśli przeczyta się skład, apetyt się zmniejsza,

zwłaszcza jeśli umie się rozszyfrować tajemnicze symbole: E –
coś tam, 2 – coś tam i inne (zamiast coś tam należy wstawić
odpowiednie liczby albo substancje!).
Głodne ciało, niestety, z takich pychotek nie uzyska wielu
składników niezbędnych do odbudowania komórek wymagających naprawy albo wręcz wymiany na nowe.

SZYNKI, KIEŁBASY, SALAMI I PARÓWKI
Mięso psuje się dosyć szybko, więc sporządzone z niego przetwory trzeba konserwować. Nasze babcie najczęściej soliły,
wekowały i wędziły mięso oraz ryby. Obecnie głównym konserwantem jest azotyn sodu, który w połączeniu z wędlinami
zamienia się w szkodliwe nitrozaminy. A te, jak stwierdzono
w licznych badaniach, mogą przyczyniać się do powstawania
choroby nowotworowej. Wystarczy jednak połączyć je z warzywami, aby zniwelować ich szkodliwe działanie.
Zrezygnowanie z wędlin wielu osobom wydaje się wręcz
niemożliwe, ale jeśli lubią przetwory mięsne, mogą kupić
domową wędzarenkę do mięsa i ryb albo piec zapeklowane w przyprawach mięso, a raz na jakiś czas przygotować
pasztet. •
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Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

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
Plebiscyt stomaPERSONA organizowany jest
w ramach działań fundacji

Wystarczy podać imię i nazwisko
zgłaszanej osoby oraz miejsce,
w którym pracuje /nazwa
placówki i oddziału/.
Oddając głos na miejsce
wystarczy podać jego adres.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY:
listownie na adres:
Fundacja STOMAlife
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
sms-owo: +48 668 648 292
mailowo: biuro@stomalife.pl

ORGANIZATOR

SPONSOR

PATRONAT HONOROWY

szczegóły i regulamin plebiscytu dostępne na www.stomalife.pl/stomapersona

DOBRE RADY

Książki na lato
Poleca: Bianca-Beata Kotoro

Lato to wspaniały czas na czytanie na świeżym powietrzu. Zabierajmy nasze książki na balkony, tarasy,
ogródki, na ławkę w parku, na piknikowy kocyk...
A poniżej kilka pozycji, które serdecznie polecam:

C

o wolisz? to zbiór dwustu pobudzających wyobraźnię pytań,
szalonych wyborów i przekomicznych sytuacji, szczególnie
dla dzieci w wieku 6-12 lat, ale zapewniam - świetnie będą się
przy nim bawić również młodzież i dorośli. Poza tym ta książka
jest przepięknie ilustrowana przez polską artystkę Annę Aldüz.
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Chcesz rozbudzić wyobraźnię, twórcze myślenie i rozwój,
to koniecznie po nią sięgnij.
Ostrzegam, że niektóre z pytań zamieszczonych w książce doprowadzają
do ataków śmiechu. Wiele z nich sprawia, że trzeba naprawdę się skupić
i rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim zdecydujemy się na daną odpowiedź.
Co wolisz? jest idealna na spotkanie z przyjaciółmi i rodziną. Świetnie sprawdzi
się też jako zabawa na przełamanie lodów podczas spotkań ze świeżo
poznanymi osobami.

T

eatr Marionetek Marty Pędzieszczak to zbiór barwnych, napisanych
z poczuciem humoru opowieści psychoedukacyjnych przeznaczonych
dla dzieci od sześciu do dziesięciu lat. Niektóre z tych utworów z powodzeniem mogą być przeznaczone także dla dzieci starszych. Opowiadania
ułożone są w książce od najprostszych do najtrudniejszych w odbiorze.
Bohaterowie – przeważnie ludzie i zwierzęta – mają różne problemy, które
rozwiązują sami lub przy pomocy innych postaci.
Robiąc to, uczą się siebie, poznają swoją wartość, pokonują lęki, rozwijają
w sobie empatię, wolę działania i kreatywność. I tak, na przykład: Kurka,
dzięki swej determinacji, nauczyła się latać.
Tygrysek z cyrku rozpoznaje swoją prawdziwą tygrysią naturę. Zula pokonuje lęk przed Ponurakiem. Strach na wróble i Skrobula przekonują się, że
świat nie jest znów aż tak straszny, jak to sobie wyobrażały. Zielony Ludek
zaakceptował w końcu siebie takim, jaki jest. Jeżyk przekonuje się, jak wiele
potrafi, i tak dalej, i tak dalej… Opowieści mają charakter symboliczny, więc
różnorodnie mogą być interpretowane – w zależności od potrzeb czytelnika.
Opowiadania mogą zainteresować również pracujących z dziećmi pedagogów i psychologów. Niektóre z tych utworów nadają się do pracy również
z młodzieżą w procesie terapii. Autorka pisała je dla dzieci i młodzieży
uczęszczających na jej zajęcia z arteterapii. Jednakże problemy,
które porusza w tych symbolicznych opowiadaniach, mają charakter
uniwersalny i mogą pomóc w rozwoju również innym dzieciom.
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J

eden z mitów na temat kreatywności mówi, że trzeba się z nią urodzić.
To nieprawda. Każdy może być kreatywny”.

„

Nie wydaje ci się przypadkiem, że kreatywność to jakiś tajemniczy, niezwykły dar –
uzdolnienie nielicznych? John Cleese
ma na ten temat zupełnie odmienne zdanie!
Kreatywność – jak dowodzi w swoim
krótkim, praktycznym i błyskotliwym
poradniku – to umiejętność, której nabyć może każdy.
Cleese, korzystając ze swojego bogatego pisarskiego
doświadczenia, dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi procesu twórczego i radzi, jak rozbudzić w sobie
kreatywne myślenie w dowolnej dziedzinie.
Czego potrzebujesz, żeby twój umysł wszedł w kreatywny
tryb pracy? Skąd wiadomo, że pomysł, który właśnie przyszedł ci do głowy, to coś, czym warto się zająć? Co powinieneś zrobić, jeśli czujesz, że właśnie walisz głową w mur?
Wszyscy możemy być kreatywni. A John Cleese
przekonująco pokazuje, jak to osiągnąć.
Ciekawostka* - Spod pióra Johna Cleese’a wyszły
scenariusze takich filmów jak Rybka zwana Wandą
i Lemur zwany Rollo, w których też zagrał.
Występował w wielu innych filmach – od
Jamesa Bonda po Harry’ego Pottera, jak również
w niezliczonych programach telewizyjnych.

C

zy wiesz, że można nauczyć się doskonałej komunikacji z otoczeniem?
Ludzie potrafiący tego dokonać, wcale
nie są obdarzeni nadzwyczajnymi zdolnościami. Podobne umiejętności wykorzystujesz codziennie i nawet o tym nie wiesz.
Różnica polega tylko na tym, że oni znają
pewne techniki i wiedzą, jak ich używać.
Jak zjednać sobie ludzi. Metody agenta FBI to wyjątkowa książka opisująca konkretne działania i pokazująca,
że trzeba traktować innych w sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Czyli jak? Autor, bazując
na własnych doświadczeniach oficera marines,
agenta FBI i szefa specjalnego Programu Analizy Behawioralnej FBI, dzieli się metodami, które pozwalają najskuteczniej radzić sobie w życiu zawodowym
i prywatnym. Poczynając od tego, jak sprawić,
by ludzie dobrze się czuli w twoim towarzystwie i chcieli spędzać z tobą czas, po wpływanie
na innych, by robili to, co ci odpowiada.
Niezależnie jednak od celu, jaki sobie postawisz,
klucz tkwi w skupianiu się NA INNYCH. Dziesięć
prostych metod agenta FBI, zastosowanych razem lub
wybiórczo, podniesie nie tylko jakość twojego życia,
ale również poprawi relacje w twoim domu, pracy,
podczas zabawy czy w kontaktach z przyjaciółmi.
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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.

www.med4me.pl bezpłatna infolinia 800 120 130

Wrzuć do kosza.
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Eko
torba

N

1

Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

a zewnątrz coraz cieplej, coraz częściej wybieramy się na spacer do lasu i niestety często też
widzimy pozostawione tam śmieci. Plastikowe
reklamówki, których całe wyspy pływają po morzach,
są też i w naszych lasach.
Na szczęście z dnia na dzień więcej osób dba o naszą
planetę, a nawet jeden mały krok, taki jak zabranie
własnej torby do sklepu, już w tym pomaga.
Dziś pokażę ci, jak samodzielnie uszyć bardzo
prostą torbę na zakupy.

3

2
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POTRZEBNE MATERIAŁY (ZDJĘCIE 1)

5

• Tkanina bawełniana
• Nożyczki
• Centymetr
• Maszyna do szycia lub igła i nitka (wszystkie
kroki możesz wykonać również ręcznie)
• Żelazko

4

1. Z bawełny wycinamy dwa prostokąty o wielkości 44 x 52 cm, dwa prostokąty o wielkości 70 x 8 cm
oraz jeden prostokąt o wielkości 40 x 25 cm. (zdjęcie 2)

7

2. Na dole największych prostokątów, które będą
bokami naszej torby, po obu stronach wycinamy kwadraty
4 x 4 cm. Dzięki nim nasza torba nie będzie płaska. (zdjęcie 3)
3. Prostokąt 40 x 25 cm składamy na pół, prawą
stroną do prawej, i zszywamy, zostawiając miejsce
na przewrócenie na prawą stronę. (zdjęcie 4)
4. Po przewinięciu na prawą stronę przyszywamy
go do dużego prostokąta. Pamiętaj, że tam, gdzie są
wycięte kwadraty, jest dół torby, a kieszeń
przyszywamy z 3 stron. (zdjęcia 5 i 6)

6

5. Od górnego brzegu największych prostokątów rysujemy linie 2 cm i 5 cm od brzegu, a następnie zaprasowujemy
tkaninę, to ułatwi nam zrobienie brzegu torby. (zdjęcie 7)

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (24) / 2021

8

1

DOBRE RADY
6. Składamy duże prostokąty prawymi stronami do
siebie i zszywamy im boki oraz dół (zdjęcie 8), zszywamy
zeszpilkowane strony. Brzegi torby zabezpieczamy
ściegiem zygzakowym lub overlockowym. (zdjęcie 9)
7. Dół torby składamy ze sobą i również
zszywamy oraz zabezpieczamy. (zdjęcie 10)

10

9

8. Tak powinien wyglądać spód i bok
zszyty razem. (zdjęcie 11)
9. Przystępujemy do wykonania rączek.
Pozostałe prostokąty składamy wzdłuż prawą
stroną do prawej i zszywamy. (zdjęcie 12)
10. Przewlekamy je na prawą stronę
i stębnujemy po obu stronach, dzięki czemu
rączki będą mocniejsze. (zdjęcie 13)
11. Cały czas będąc na lewej stronie, zawijamy nasze
zaprasowanie i 12 cm od boku torebki przyszpilkowujemy rączki. (zdjęcie 14 i 15)

12

11

12. Przeszywamy dookoła, następnie obracamy
torbę na prawą stronę i jeszcze raz obszywamy
jej górę. Dzięki temu nasze rączki będą wszyte
podwójnie i będą mocniejsze. (zdjęcie 16)
13. Cieszymy się piękną nową torebką, która
pomieści również twój ulubiony magazyn
„Po prostu żyj”. (zdjęcie 17)

Mam nadzieję, że tutorial był prosty i coraz więcej
osób będzie chodzić z własnymi torbami do sklepów.
Jeśli wybierzecie grubszy materiał, torba będzie
się idealnie nadawała do noszenia latem. Nawet
drobne gesty mają znaczenie dla naszej planety.

18

14

13
16

15

BIO

17

Diana Wiszniewska

Magister społecznej psychologii klinicznej, wieloletni konsultant Ogólnopolskiego Telefonu
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Ukończyła podyplomowe studia z pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie oraz jego rodziną. Pracę psychologa łączy z pasją do szycia. Nic, co
związane z rękodziełem, nie jest jej obce, zaczynając od haftu, szycia czy robienia biżuterii poprzez
wyrażanie siebie w bullet journalu. Prowadzi bloga „Diana Art”. Kocha podróżować i poznawać
nowe kultury.
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Jak folia aluminiowa
odmieniła nasze życie,
czyli – wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o foli aluminiowej,
a wstydzicie się zapytać

Tekst i zdjęcia: Renata Greń
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F

olia aluminiowa od lat jest w naszych domach
i znajduje tam wszechstronne zastosowanie.
Służy do pakowania produktów, robienia
blistrów na tabletki, pieczenia mięs i warzyw w piekarniku. Bez niej także trudno byłoby przygotować potrawy z grilla, a nawet wyczyścić piekarnik. Używamy jej prawie codziennie, nawet tego nie
zauważając. Jest nietoksyczna, bezwonna i doskonale zatrzymuje ciepło.
• Dzięki niej mięso pieczone w piekarniku pozostanie miękkie i soczyste!
• Dzięki niej ryby pieczone na grillu nie rozpadną się!
• Dzięki niej grillowany ser nie rozpłynie się na ruszcie,
a zamieni się w pyszne danie!
• Dzięki niej jedzenie zapakowane na piknik zachowa dłużej
świeżość i swoje walory smakowe!
• Dzięki niej można ograniczyć olej i masło w trakcie pieczenia,
a zatem jej używanie zalecane jest w diecie beztłuszczowej!
Bezspornie folia aluminiowa jest niezwykle przydatna, ale aby
była skuteczna i bezpieczna, musimy przestrzegać kilku
zasad. Wiadomo, że ma ona dwie strony: błyszczącą i matową, a każda z nich służy do czegoś innego. Bez tej wiedzy
korzystanie z folii może być problematyczne. Strony folii
zostały zaprojektowane tak, aby jedna z nich zatrzymywała
ciepło a druga je przepuszczała. Ciepło jest zatrzymywane
przez stronę błyszczącą, tzn. jeśli chcesz utrzymać temperaturę potrawy to musisz błyszczącą stroną skierować
do środka a matową na zewnątrz. Jeśli zrobisz odwrotnie
folia odda ciepło do otoczenia a danie szybciej wystygnie.
Folia aluminiowa w piekarniku pozwala na szybsze przygotowanie dania. Gdy ciepło wniknie w produkt, utrzymuje

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (24) / 2021

się w nim, równomiernie podgrzewa i podpieka składniki.
Matowa strona na wierzchu pozwala dostać się temperaturze
do środka, ponieważ przewodzi ciepło z powietrza w piekarniku, z kolei błyszcząca blokuje ją czyli zatrzymuje wewnątrz.
Zatem w pieczeniu mięs, ryb, a także ciast powinno się przykrywać produkt w taki sposób, aby strona matowa znajdowała się na zewnątrz, a błyszcząca w środku!
Folia aluminiowa wykorzystywana jest do owijania produktów spożywczych w celu zachowania świeżości, np. jedzenia
na piknik i wycieczkę, kanapek przygotowanych do pracy czy
po prostu niezjedzonej żywności, którą chcemy przechować
w lodówce. W takiej sytuacji matową stronę należy skierować
do środka a błyszczącą na wierzch. Błyszcząca strona nie przepuszcza temperatury tylko ją odbija, dlatego w taki sposób
zabezpieczone jedzenie nie będzie się nagrzewało ani psuło.
Warto wiedzieć, że folia nie przepuszcza wody, powietrza i światła, co powoduje, że potrawy nie przejmują zapachów i wilgoci z zewnątrz, dlatego folii możemy używać, także
gdy chowamy dania do lodówki!
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zajdzie reakcja chemiczna zwana wymianą jonową wyjmij
swoje przedmioty. Starannie wypłucz i gotowe).
> umocuje luźne baterie np. w latarce (jeśli latarka
„przerywa”, bo z biegiem czasu wyrobiły się dociskające sprężynki, złóż folię kilkakrotnie i umieść ją między
baterią a sprężynką. Folia spełni rolę uszczelki i przewodnika zarazem, a sprzęt znów zacznie działać).
> przyspieszy prasowanie (pasek grubej folii umieść
pod pokrowcem deski do prasowania. Folia odbije
ciepło i szybciej wyprasujesz tkaninę).
> naostrzy nożyczki (paskiem folii kilkakrotnie owiń ostrza
nożyczek i wykonaj kilka cięć).
A która strona nadaje się do mikrofali? Wiedza o używaniu
folii aluminiowej w mikrofalówce to niezwykle ważny temat!
Pod żadnym pozorem nie można folii aluminiowej używać
w tym urządzeniu! W mikrofali nie możemy podgrzewać naczyń metalowych ani aluminiowych. Ciepło z mikrofali uwalnia z metalu i folii glin (aluminium), który przedostaje
się do jedzenia, a wraz z nim trafia do organizmu! Jedzenie
nabiera wtedy charakterystycznego metalicznego smaku. Nadmiar aluminium w organizmie może prowadzić do poważnych schorzeń
mózgu, płuc, nerek, wątroby i tarczycy. Wieloletnie odkładanie się glinu w organizmie może
zwiększać ryzyko pojawienia się chorób Parkinsona i Alzheimera. Może także powodować
alergię, astmę, anemię i negatywnie wpłynąć
na pracę trzustki. Ale na szczęście nasz organizm
ma mechanizmy oczyszczania. Ich działania wspomaga sauna, ruch i picie wody (ok. 2 litrów dziennie)
oraz spożywanie takich produktów jak czosnek,
cebula, orzechy lub ziarna słonecznika. Również
pokarmy bogate w błonnik pomagają usuwać toksyny
z naszego organizmu.
Folia aluminiowa nie powinna mieć kontaktu z kwaśnymi
potrawami i produktami, takimi jak ogórki kiszone
i kapusta kiszona, sos pomidorowy, keczup, szpinak,
brokuły bądź owoce cytrusowe, z ostrymi przyprawami, z marynatami. Zatem nie pakujemy w nią
produktów, które mają odczyn kwaśny. Kwaśna i słona
żywność przyspiesza utlenianie aluminium, co w praktyce
może spowodować „przeżarcie” folii aluminiowej. Jeśli nie
jesteśmy pewni, czy folia aluminiowa jest bezpieczna
dla naszego jedzenia, zawsze możemy najpierw zastosować
folię spożywczą lub papier śniadaniowy, a następnie folię
aluminiową.
Folia aluminiowa ma również inne zastosowania:
> wyczyści srebrne sztućce (dno niedużej, szklanej miseczki
wyłóż dwoma kawałkami foli, wlej szklankę gorącej wody,
dodaj 2 łyżeczki soli kuchennej i 2 łyżki octu. W tej
miksturze zanurz srebra. Po kilkudziesięciu sekundach, gdy

> uratuje przyjęcie (organizujesz duże przyjęcie, a nie masz
wielkiej misy, aby wymieszać sałatkę? – zlew kuchenny wyłóż
grubą folią aluminiową, wymieszaj składniki, a następnie
sałatkę przełóż do mniejszych miseczek).
> zastąpi tortownicę o nietypowym kształcie (z grubej folii
aluminiowej uformuj tortownicę o żądanym kształcie, napełnij
ciastem i upiecz).
>
zabezpieczy piekarnik przed pryskającym tłuszczem (pod naczynie wsuń
pasek folii , po przygotowaniu potrawy
usuń folię z tłuszczem).
>
wyczyści piekarnik (spory kawałek
folii zwiń w kulkę i wykorzystaj do czyszczenia, zastąpi druciak).
> zabezpieczy oprawki okularów
podczas farbowania włosów (owiń
zauszniki okularów folią, a farba do
włosów nie zniszczy oprawek).
> zabezpieczy klamki i drobne elementy podczas malowania ścian
(owiń folią elementy których nie możesz zdemontować
a które są narażone na pobrudzenie farbą).
> zabezpieczy tackę do malowania (wyłóż
do malowania folią, po użyciu zwiń folię i wyrzuć).

tackę

> zastąpi lejek (z grubej folii uformuj stożek i zastosuj
w przypadku nietypowych płynów lub wlewów).
Folia aluminiowa jest bardzo wygodna, stale po nią sięgamy,
ale musimy postępować z nią ostrożnie i z głową.
Życzę owocnego korzystania z folii. Bo to są drobne
radości życia! •

BIO

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. Krakuska z dziada pradziada, która całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.
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Plaża wzywa!

Tekst i zdjęcia:
Wiganna Papina

„Lato, lato, lato wszędzie –
zwariowało, oszalało moje serce”

W

duszy lato gra, robi się cieplutko i powolutku musimy
„uchylić rąbka tajemnicy” i odsłonić ukrywane pod ubraniem ciało. Plaża wzywa!

Ale… aby pokazać gołą łydkę lub ramię, musimy skórę do tej ekspozycji przygotować, żeby było estetycznie i apetycznie.

Jeżeli nie ma przeciwwskazań od lekarza, proponuję nawet 2-3 krótkie
wizyty w solarium, aby oswoić skórę z promieniowaniem UV.
Innym rozwiązaniem są samoopalacze, które można aplikować
samemu w domu. Dostępny jest szeroki wachlarz preparatów dobrej
jakości w przystępnych cenach – ja polecam polskie firmy, których
produkty sama stosuję. Przed aplikacją takiego preparatu należy zrobić
peeling całego ciała i twarzy, aby preparat równomiernie się
przyjął. Omijamy okolice oczu i brwi oraz łokcie i kolana,
aby nie powstały przebarwienia, czekamy 15 minut, aby
preparat się wchłonął. Panowie też mogą stosować
samoopalacze, jednak podczas aplikacji trzeba być
ogolonym lub omijać okolice zarostu. Samoopalacze
działają długoczasowo i efekt utrzymuje się parę dni,
chyba, że stosujemy preparat systematycznie codziennie
lub na przykład co drugi dzień.

94

Innym rozwiązaniem może być stosowanie brązerów, wtedy efekt
jest jednodniowy, a brązer można aplikować tylko na widoczne obszary
ciała, czyli twarz, szyję, dekolt, ramiona, ręce, nogi.
Brązery rozpropagowała na przykład Jennifer Lopez, której apetyczne
ciało połyskuje w każdym klipie i na każdym występie.
Trzeba uważać, aby dobrać odpowiednią tonacje brązera do naszej
karnacji, aby nie był za ciemny.
Kolejną opcją jest po prostu opalanie. Tu konsultacja z lekarzem
jest konieczna i jeżeli jest zgoda, to musimy zaopatrzyć się
w ochronne kremy z filtrem, aby nie poparzyć skóry, gdyż
wiosenne słońce jest bardzo intensywne. Według mnie
preparaty przeznaczone dla dzieci są najbardziej delikatne i efektywne. Pamiętajmy też o ustach – trzeba je
koniecznie zabezpieczyć, bowiem wystawione na ostre
słońce płowieją i wysuszają się. Sugeruję różnobarwne,
wodoodporne pomadki z filtrem. Natomiast na brwi i rzęsy
można zrobić hennę.
W naszej szerokości geograficznej słońce nie jest aż tak intensywne
i liczba słonecznych dni w roku wynosi około 66, zaś witamina D3
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bardzo potrzebna, więc jeśli opalamy się racjonalnie i z zabezpieczeniem, odniesiemy same
korzyści.
Gdy ciało mamy już przygotowane, zastanówmy
się nad rodzajem i kolorem kostiumu kąpielowego oraz tym, jak efektownie i z klasą korzystać
z plaży. Osobom, dla których stomia jest czymś
nowym, proponuję na początek wybór bardziej
odludnego miejsca, aby w spokoju i sami ze
sobą oswoić się ze słońcem i żeby plażowanie
było dla nas komfortem i prawdziwym relaksem.
Paniom sugeruję zaopatrzenie się w kolorowe
pareo, które ma wiele przydatnych funkcji na
plaży, może bowiem być zarówno sukienką,
spódnicą, ręcznikiem; możemy się na pareo
położyć i pareo świetnie kamufluje masywne
uda, fałdki na brzuchu, no i oczywiście woreczek stomijny. W zależności od miejsca wyłonienia stomii, możemy regulować wysokość wiązania pareo. Oswojeni z woreczkiem stomijnym
i plażą mogą pokusić się o ozdobny woreczek
z aplikacją, np. w formie róży, lub zaopatrzyć
się w kolorowy pokrowiec na worek stomijny –
dopasowany kolorystycznie do kostiumu kąpielowego i pareo.
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DLA PANÓW

Pareo możemy też nosić jako spódniczkę, wtedy górą stylizacji może
być krótka bluzeczka w stylu ludowym z bufkami i falbanką. Ludowe
elementy są bardzo modne i tego rodzaju bluzki oraz gorseciki są hitem
modowym w tym sezonie. Występują we wszystkich kolorach i rozmiarach, wykończone falbankami w stylu hiszpańskim, z haftami angielskimi lub klasycznymi, z rękawkami lub bez. Możemy je nosić na kostium
kąpielowy, wtedy unikniemy niekomfortowego przebierania się
na plaży. Uzupełnieniem plażowych stylizacji będą ozdobne klapki lub
japonki. Jeśli chcemy wyglądać bardziej wytwornie, możemy założyć
duży słomkowy kapelusz.
Dla panów na plażę polecam natomiast koszule hawajskie, czyli koszule
w efektowne kolorowe wzory kwiatowe, z krótkim rękawem i noszone
wypuszczone na spodnie. Takiej koszuli nie trzeba też zapinać i dobrze
się ona komponuje z szortami lub kąpielówkami. Jest też idealnym
kamuflażem dla „początkujących” stomików.
Tak przygotowani fizycznie, psychicznie oraz stylizacyjnie możemy
z radością udać się na plażę i czerpać ze słońca pozytywną energię,
bo radość, miłość i szczęście to klucz do zdrowia i dobrego życia.
A życie jest przecież takie piękne! Wesołych i zdrowych wakacji.

BIO

Wiganna Papina

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

Poród jako zadanie,
w którym udział
kobiety jest niezastąpiony
Tekst: Hanna Fidusiewicz
Ćwiczenia prezentuje: Ida Nowakowska-Herndon
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

„Ciążę u pacjentek ze stomią w większości przypadków można doprowadzić do w pełni szczęśliwego rozwiązania"– są to słowa św. pamięci prof. Romualda Dębskiego, wieloletniego
kierownika położnictwa i ginekologii szpitala Bielańskiego w Warszawie.
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D

ecyzję o momencie zajścia w ciążę kobiet ze stomią podejmuje gastroenterolog lub chirurg
prowadzący leczenie. Stan ciąży nie powoduje
nasilenia stanu chorobowego. Jednak kobieta
w tym okresie wymaga szczególnej opieki. Sam obwód brzucha nie ma negatywnego wpływu na ogólne funkcjonowanie
organizmu. Ewentualne problemy, jakie czasami pojawiają podczas ciąży, mogą być związane z niedrożnością jelit lub zrostami po przebytych operacjach. O sposobie rodzenia powinien zadecydować lekarz – czy to ma być poród naturalny, czy
przez cesarskie cięcie.
Kobiety we współczesnym świecie powinny nauczyć się właściwego patrzenia na przeżywany przez siebie wysiłek porodowy. Specjalistyczny, minimum trzymiesięczny trening, polegający na stosowaniu ćwiczeń ruchowych przysposobi
cały organizm kobiety, zwłaszcza układ nerwowo - mięśniowy,
do efektywnego, bezpiecznego rozegrania porodu i służyć
będzie ochronie mającego przyjść na świat dziecka. Ćwiczenia fizyczne należy traktować jako element bioenergetyczny, świadomy sposób oddziaływania na ciało i przeżywania swojego ciała.
O sprawnym uczestnictwie w porodzie decyduje wrodzona
konstytucja, nabyta kondycja i wypracowane wcześniej umiejętności. Są one tak samo ważne jak oparcie psychiczne w mężu, poczucie jego stałej obecności wynikającej ze wspólnego
przedsięwzięcia, jakim jest poród. Pod wpływem relaksyny
zwiększa się ruchomość stawów i chrząstkozrostów. Jednocześnie zmniejsza się napięcie mięśni w obrębie miednicy.
Dlatego większość ćwiczeń ukierunkowana jest na rozciąganie tej części ciała.
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Kobieta będąc w ciąży, powinna unikać ćwiczeń z silnymi
wstrząsami ciała, np. skoków, podskoków, zeskoków. Dodatkowe obciążenie nie powinno przekraczać 0,5 kg, a tego
rodzaju ćwiczenia powinny być wykonywane tylko w pozycji
siedzącej, przy ustabilizowanej miednicy i odciążonym
kręgosłupie. Wpływają one ma postawę ciała, wzmacniają
mięśnie grzbietu, które w wyniku przesunięcia się środka
ciężkości podczas ciąży, pozostają w ciągłym napięciu, aby
utrzymać pozycję stojącą z powiększającym się z dnia na dzień
brzuchem.
W ciąży zwiększa się zapotrzebowanie na tlen. Lekcje powinny
kończyć się ćwiczeniami relaksacyjnymi i oddechowymi.
Wysokie ustawienie przepony utrudnia oddychanie, zwiększa się głębokość oddechu. Aby w pełni wykorzystać wydolność płuc, należy oddychać torem przeponowym. Wydech
powinien być dwa razy dłuższy niż wdech. Całkowity wydech
następuje wtedy, gdy mamy uczucie, że w płucach nie ma już
powietrza.
Wszystkie ćwiczenia zmierzają do przygotowania ciężarnej,
tak aby poród przebiegał bez fizjologicznych oporów i mógł
chronić dziecko przed urazem biomechanicznym, mechanicznym i fizycznym. Ich psychosomatyczny wynik dotyczy
także sfery emocjonalnej. Świadomość swojego ciała powoduje większą odporność na stres, co w pozytywny sposób
wpływa na psychikę.
Ćwiczenia w ciąży są wskazane dla wszystkich kobiet. Dzięki
nim przyszła matka bardziej świadomie przechodzi cały
proces rodzenia, a przyjście na świat oczekiwanego dziecka
może być łatwiejsze.

MODA I URODA

SPORT
POZYCJE W JAKICH WYKONYWANE
SĄ ĆWICZENIA
STOJĄCA - rozgrzewka i różnego rodzaju
przysiady wzmacniające mięśnie
dna miednicy i mięśnie nóg.
SIEDZĄCA - ćwiczenia oddechowe i izometryczne, poprawiające ukrwienia tkanek
w obwodzie.
KLĘK - ćwiczenia zwiększające ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
LEŻĄCA - ćwiczenia zapobiegające zastojowi krwi krążącej w obrębie kończyn dolnych
oraz rozluźniające mięśnie dna miednicy.

Liczba powtórzeń waha się pomiędzy 8 a 12 i zależy od kondycji
ćwiczącej. Główną zasadą jest jednak to, że Ćwiczymy do
pierwszego zmęczenia, nie dłużej niż 30 minut!

Ćwiczenie

1
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STABILIZACJA STAWÓW BIODROWYCH – stań w naturalnej pozycji, ugnij jedną
nogę w kolanie, i oprzyj stopę na podudziu i delikatnie odwiedź do tyłu, napnij
pośladek, podtrzymuj brzuch rękoma.

Ćwiczenie

2

ROZCIĄGANIE BOCZNE – stań w lekkim rozkroku, jedną ręką podtrzymuj brzuch,
drugą unieś w górę i zrób skłon w bok w przeciwną stronę, aż poczujesz rozciąganie
pośladka; biodra pozostaw w pozycji nieruchomej.

Ćwiczenie

3

WZMACNIANIE PLECÓW – stań lekkim rozkroku, oprzyj ręce wysoko na udach,
wyprostuj plecy, zrób lekki skłon w przód, powróć, trzymaj cały czas napięte mięśnie
pleców, nie pochylaj głowy, niech szyja będzie przedłużeniem kręgosłupa.
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Ćwiczenie

4

PRZYSIAD W SZEROKIM ROZKROKU – stań w szerokim rozkroku, stopy skierowane
lekko na zewnątrz szerzej niż barki, wykonaj przysiad, kierując kolana na zewnątrz, jednakowo obciążaj obie nogi. W przysiadzie wykonaj ruch miednicą do przodu i zatrzymaj
kilka sekund. Podczas powrotu mocno napnij wewnętrzne mięśnie ud i pośladków.

Ćwiczenie

5

KLĘK PODPARTY „KOŁYSANIE” – pozycja wyjściowa - zrób wdech i wygnij kręgosłup „krowa”; na wydechu uwypuklij plecy „kot” powtarzaj płynnie ruch, nie zmieniając pozycji rąk
i nóg. Ćwiczenie zwiększa ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa i rozluźnia mięśnie tej
okolicy. Możesz wykonać kilka krążeń biodrami.

Ćwiczenie
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6

KLĘK PODPARTY NA JEDNYM KOLANIE – z klęku podpartego na obu kolanach unieś
jedną rękę w przód i przeciwną nogę do poziomu, zatrzymaj kilka sekund, rozciągając
w przeciwnych kierunkach. Ćwiczenie odciąża kręgosłup i pozwala dziecku swobodnie
poruszać się w brzuchu matki.

Ćwiczenie

7

SIAD ROZKROCZNY – usiądź na podłodze, wykonaj rozkrok na tyle, na ile pozwalają
ci mięśni. Delikatnie kołysz miednicą do przodu i do tyłu, trzymaj plecy proste. Ćwiczenie
poszerza kanał rodny, przygotowując korzystną pozycję do porodu.

Ćwiczenie

8

ĆWICZENIE RELAKSACYJNE – połóż się wygodnie na boku, tak aby brzuch
spoczywał na podłodze. Ugnij górną nogę w kolanie i przenieś do przodu; oddychaj
swobodnie, wytrzymaj kilkanaście sekund. Ćwiczenie rozluźnia mięśnie dna miednicy.

BIO

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.
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Czy dzik
jest dziki i zły?

Z

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
Zdjęcia: Paweł Fabijański
Ewa Tulodziecka

anim jednak odpowiem na to pytanie, chciałam
Państwu uświadomić, że spotkanie dzika jest coraz
trudniejsze. Od 2017 roku pod pretekstem ratowania hodowli trzody chlewnej przed wirusem
afrykańskiego pomoru świń (dosłownie afrykańska gorączka
świń – z ang. African swine fever) wybito już około półtora
miliona dzików w naszym kraju. W sposób okrutny, często
z użyciem noktowizorów, przy paśnikach, strzelając z ambon
nawet do ciężarnych i karmiących samic lub w polowaniach
masowych, nie patrząc na wiek i kondycję zwierząt. To
wszystko wbrew stanowisku biologów i ekologów, którzy
uważają, że odstrzał dzików nie zatrzyma choroby, za to
wyrządzi ogromne straty w ekosystemie. Dlaczego? Bo
wirusa przenoszą ludzie, często sami myśliwi, a 74% naszych
chlewni nie ma (jak wykazała kontrola NIK-u) odpowiedniej bioaskuracji (nie są odpowiednio zabezpieczone przed
przedostawaniem się do środka bakterii i wirusów).
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Jaki skutek dla nas, ludzi, może mieć tak drastyczne obniżenie populacji dzików w Polsce?
Przede wszystkim masowe pojawienie się szkodników leśnych
i śmierci całych drzewostanów iglastych. Dziki, buchtując
(ryjąc) ściółkę leśną, wygrzebywały i zjadały 99% larw szkodników, np. barczatki sosnówki czy brudnicy nieparki, które
ogołacają drzewa z igieł.
Na „czarnego zwierza”, „dziwoka” „dzikiego wieprza” polowano od zawsze. Dla mięsa, ale też dla skóry, włosów
szczeciny, z których robiono pędzle, a także dla oręża,
czyli kłów samców, które im służą do walki. Myśliwi upodobali też sobie kępki włosów pobierane z grzbietu dzika,
którymi ozdabiają swoje kapelusze. Do historii przechodziły
opowieści o wielkich i niebezpiecznych odyńcach kryjących
się po lasach. Także rycerze wprawiali się do walki w bojach,
polując konno, z oszczepem na dziki. O sile i sprycie wielkich samotnych odyńców opowiadano niesamowite legendy.
Rzeczywiście samiec dzika może mieć nawet 200 cm
długości, wysokość w kłębie do 120 cm, a wagę do 150 kg,

Zdjęcie: Paweł Fabijański
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choć zdarzały się też okazy dochodzące do 300 kg! Samice są zdecydowanie drobniejsze, ale stając
w obronie swoich młodych,
potrafią być niebezpieczniejsze
od znacznie większego samca.
I to one zaskoczone w lesie
mogą zaatakować człowieka.
Dzik euroazjatycki (Sus scrofa)
to jedyny dziko żyjący przedstawiciel świniowatych w Europie.
To ten gatunek dał kiedyś początek świni domowej. W Polsce
występuje przede wszystkim w lasach
na terenie całego kraju poza wysokimi
górami (powyżej 1400 m n.p.m). Nie lubi
otwartych terenów. Jeszcze kilka lat temu dziki
coraz liczniej pojawiały się nawet w dużych miastach, w których mają dostęp do pełnych jedzenia wysypisk i śmietników.
Mniej więcej wtedy spotkałam lochę z czterema podrośniętymi warchlakami na dwupasmowej ulicy prowadzącej
do jednego z większych centrów handlowych w stolicy. Nic
sobie nie robiły z przejeżdżających samochodów i przechodzących w pobliżu ludzi. Stąd moje tytułowe pytanie –
czy dzik naprawdę jest dziki? W mieście już nie, bo te
niezwykle inteligentne zwierzęta bardzo szybko się adaptują do nowych warunków. Natomiast w naturalnym środowisku ich bytowania są ostrożnymi zwierzętami, które nie lubią otwartych przestrzeni. Jak ognia unikają także człowieka, którego zapach potrafią wyczuć z kilkuset
metrów.

Zdjęcie: Ewa Tulodziecka

huczką, samice wczesną wiosną rodzą 5-8,
a nawet 10 młodych Zajmują się nimi bardzo troskliwie przez kilka miesięcy. Dziki
są bardzo rodzinne i zdarza się, że kiedy padnie locha, inna samica adoptuje
jej dzieci. W maju samice z młodymi
tworzą stada składające się z kilkunastu do kilkudziesięciu osobników.
Młode samce trzymają się w grupach
razem. Zaś kilkuletnie odyńce wiodą
samotne życie, ukrywając się w gęstwinach. Wszystkie dziki uwielbiają kąpiele
błotne, a dla higieny ocierają się o pnie
drzew iglastych i wcierają w skórę żywicę, która
chroni je przed pasożytami. Miejmy nadzieję, że
te bardzo ciekawe i pożyteczne zwierzęta przestaną być
prześladowane i odbudują swoją populację w naszych lasach,
a my znów będziemy mogli usłyszeć ich chrumkanie i zobaczyć dziczą mamę z podążającymi za nią sympatycznymi
warchlaczkami w śmieszne paski. •
BIO

Joanna Troszczyńska-Reyman

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

Dziki są aktywne przede wszystkim nocą.
Wyruszają w poszukiwaniu jedzenia tuż przed
zapadnięciem zmroku, a wracają o świcie.
Cały dzień zaś przesypiają w miękko wyściełanych trawą i liśćmi legowiskach, zwanych
barłogami. Żyją przede wszystkim w lasach,
zwłaszcza mieszanych, gdzie znajdują pod
dostatkiem pokarmu. Dziki są wszystkożerne. Z powierzchni ziemi zjadają żołędzie,
orzeszki buczyny, owoce, jaja ptaków, a ryjąc
w niej poszukują różnych bulw, larw owadów i owadów dorosłych, a także gniazd
gryzoni. Nie gardzą też padliną. Chętnie też
wybierają się nocą na ziemniaki czy kukurydzę, wyrządzając spore szkody w uprawach. Trudnym okresem dla dzików jest
długa mroźna, śnieżna zima, kiedy nie mogą
się dostać do pokarmu. Wówczas – osłabione przez głód – masowo padają.
Populacja dzików, mimo polowań i wyjątkowo
srogiej i długiej zimy, ma szanse szybko się
odrodzić. Po jesiennych godach, zwanych
Zdjęcie: Paweł Fabijański
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WARTO WIEDZIEĆ

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Prawo do zgody

Rozdział 5 art. 15-19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Tekst: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

P

acjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy
takiej zgody, po uzyskaniu informacji o:

> swoim stanie zdrowia,

> rozpoznaniu oraz proponowanych, a także możliwych
metodach diagnostycznych i leczniczych,
> dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
> wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Chodzi tu o zgodę pacjenta należycie poinformowanego.
Zgodę określić można jako swobodnie podjęty i wyrażony
akt woli pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
Powinna być ona wyrażona na podstawie przystępnie
udzielonej, rzetelnej informacji co do wszystkich stadiów postępowania medycznego. Zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza może wyrazić pacjent, u którego świadczenie ma być wykonane. Dla skuteczności zgody pacjenta
na dokonanie zabiegu medycznego istotne znaczenie
ma moment jej udzielenia – zgoda powinna poprzedzać
świadczenie zdrowotne.
W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających
podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę wyraża się
w formie pisemnej.
Zgoda pacjenta ma charakter odwołalny. Pacjent może
ją skutecznie cofnąć zarówno przed przystąpieniem
do udzielenia świadczenia zdrowotnego, jak i w trakcie
jego udzielania.
Podmiotem uprawnionym do jej udzielenia jest więc
osoba, która ukończyła 18 lat i zachowuje zdolność świadomego wyrażania woli, oraz nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Jeśli pacjent nie spełnia tych kryteriów, niezbędna jest zgoda zastępcza, czyli zezwolenie
sądu opiekuńczego.
Jeżeli pełnoletni, mający pełną zdolność prawną i działający z rozeznaniem pacjent sprzeciwia się interwencji
medycznej, sprzeciw ten powinien być uwzględniony.

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Zgoda pacjenta może wyrażona:
> osobiście;
> zawsze przez pacjenta, który ukończył 18 lat;
> przez przedstawiciela ustawowego;
> przez sąd opiekuńczy przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Formy zgody:
> ustnie;
> przez każde zachowanie, które w sposób nie budzący
wątpliwości wskazuje na wolę pacjenta poddania się
określonym czynnościom medycznym;
> w formie pisemnej w odniesieniu do zabiegu operacyjnego i metod leczenia lub diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz eksperymentu medycznego.
Zgoda wyrażona w formie pisemnej powinna zawierać:
> informację o rodzaju zabiegu, jakiemu ma się poddać
pacjent, wraz ze wskazaniem wybranej metody;
> oświadczenie pacjenta o zapoznaniu go z typowymi,
nietypowymi i przewidywalnymi możliwymi powikłaniami oraz z ryzykiem zabiegu i jego następstwach;
> własnoręczny podpis pacjenta.
Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest
czynnością bezprawną, nawet gdy wykonany jest zgodnie
z zasadami wiedzy medycznej.
W przypadku pacjenta małoletniego od 16 do 18
roku życia wymagana jest zgoda podwójna:
> Zgoda przedstawiciela ustawowego jak również małoletniego pacjenta.
> W przypadku rozbieżności decyzji np. rodzica i pacjenta sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Należy także podkreślić że przepisy ustawy w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażania
zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie
innego świadczenia dają prawo do podejmowania
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decyzji przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku
braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
Niezależnie od tego pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo,
lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo
do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Zgoda osoby uprawnionej, a także jej sprzeciw mogą
być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie, które
w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę
poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom
albo brak takiej woli.
Jednak w zakresie tego prawa mogą wystąpić wyjątki
w przypadkach jeśli:
> pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej;
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> gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie
uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem
utraty
życia,
ciężkiego
uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia (wtedy badanie
lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli
wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze
względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody

Seksuologia

Onkologia

i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Ww.
decyzję lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem i wszystko odnotować w dokumentacji medycznej. O wykonywanych czynnościach
lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy).
> jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie
groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia,
ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznego uzyskania zgody
(wtedy lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić
zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest
to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę
możliwości tej samej specjalności. O ww. okolicznościach lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, albo sąd
opiekuńczy). •

Profilaktyka

Promocja Zdrowia

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

Nasze publikacje i projekty znajdziesz na www.poprostu.org

Bianca-Beata Kotoro i Wiesław Sokoluk
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Tekst: Agata Passent

a pewno znacie taki amerykański zwrot: guilty
pleasure. Jak to przetłumaczyć? „Wstydliwa przyjemność”, może? Każdy podobno pozwala sobie
na takie różne drobne grzeszki, przyjemności,
o których woli nie opowiadać żonie, kolegom, followersom
czy dzieciom. Znam setki takich przykładów. Poważny doktor
kulturoznawstwa, ceniony recenzent po nocach ogląda szmirowate horrory klasy C. Bogobojna trzydziestolatka biegająca na każdą niedzielną mszę, w domu, w jadalni nad kredensem ma krucyfiks, ale za to nadrabia zaległości z wiedzy
o seksualności, oglądając pornograficzne filmy i kiczowate
kanały jutuberek szerzących informacje o tym, jak się zrelaksować, poznać swoje ciało, mówić partnerce lub kochankowi
w łóżku głośno i bez skrępowania o tym, czego pragniemy.
Tak, oczywiście przed snem pacierz zmawia. A lekarki i lekarze
kardiochirurgii, którzy wszystkim pacjentom na każdej wizycie zalecają dietę bez smażonych tłuszczów, bez czerwonego mięsa, kategorycznie bez palenia papierosów, a potem
wracają do domu po ciężkim dyżurze lub po operacji i czterogodzinnej naradzie z zespołem i zjadają tłustą pieczoną
kaczkę, a następnie wyskakują do ogrodu „na dymka”?

Jerzy Pilch, wybitny prozaik i felietonista, mężczyzna, który
zawsze starał się pisać o sprawach istotnych, długie godziny
trwonił na oglądaniu na stadionach, a potem w czasach swej
choroby już tylko w telewizji, meczów piłkarskich, bo kibicował
Cracovii. Miał w pamięci tysiące rozgrywek i ich wyników.
Wydawać by się to mogło głupie i niegodne takiego literackiego mędrca.
No dobra, to teraz powinna być kolej na moje wyznanie. Na
jakie ja sobie pozwalam wstydliwe przyjemności? Na żadne.
Naaaprawdę? Ale ściema, ale propaganda, ale wyparcie. Robię sobie takie podsumowanie i powiem wam, jak
bonie dydy, nie mam wstydliwych przyjemności. Po prostu uważam, że to sformułowanie guilty pleasure jest bez
sensu. Chyba ukuli je jacyś potomkowie purytanów. Co jest
złego w odrobinie hedonizmu na co dzień? Mam schodzić
do piwnicy za każdym razem, gdy chcę sobie zrobić kanapkę
ze smalcem albo poczytać plotkarskie pisemko o gwiazdeczkach sprzed lat? Naprawdę mamy biczować się za to, że
lubimy oddać się przyjemnościom? Zanim pandemia zmieniła
sposób, w jaki oglądamy filmy, uwielbiałam raz na kilka
miesięcy iść na seans przedpołudniowy. No i co z tego, że

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Jeśli jeszcze nie wysyłałeś/aś nam swoich danych, potrzebnych do regularnego otrzymywania kwartalnika
Po Prostu Żyj, wypełnij poniższy kupon i odeślij listem poleconym na adres pocztowy lub wyślij swoje
dane na e-mail: biuro@stomalife.pl

Fundacja STOMAlife      ul. Tytusa Chałubińskiego 8            00-613 Warszawa
IMIĘ

ULICA

NAZWISKO

NR DOMU

NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

E-MAIL

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 Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowarzyszonym. Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana
przez Fundację, że na zasadach przewidzianych przepisami  o ochronie danych osobowych mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie
danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU

Data i czytelny podpis

..............................................................
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Dla wszystkich moich tzw. guilty pleasures chyba udaje mi się znaleźć korzenie w dzieciństwie.
Świadomość, że w godzinach pracy siedzę w kinie (teraz zaś, że w godzinach pracy zdalnej, np. wychodzę
do parku opalać się na kocu) to oczywiście powrót do radości z wagarów.
w tym czasie powinnam być w pracy lub robić dzieciom zdrową
zupę warzywną. Nie po to pokierowałam swoim życiem tak,
że jestem „wolną strzelczynią”, żeby teraz ponosić tylko złe
konsekwencje tego trudnego wyboru – brak poczucia stabilności etatowca, brak służbowej yariski i słynnych premii,
o których tak często słyszę od etatowców.
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Dla wszystkich moich tzw. guilty pleasures chyba udaje mi się
znaleźć korzenie w dzieciństwie. Świadomość, że w godzinach pracy siedzę w kinie (teraz zaś, że w godzinach pracy
zdalnej, np. wychodzę do parku opalać się na kocu) to oczywiście powrót do radości z wagarów. Owszem, sporadycznie
wagarowałam i nie żałuję. Przepraszam tutaj moje nauczycielki. Siedzenie w pustym kinie na dobrym filmie cieszyło
mnie przecież też dlatego, że miałam poczucie „oszukiwanie systemu”, że znikam, że oto moje koleżanki umierają z nudów na lekcji chemii, wkuwając tablicę Mendelejewa, a ja jestem ponad to, wyłamuję się, oglądam sobie
arcydzieło kina. Podczas wagarów obejrzałam kilka świetnych filmów – np. Andrieja Rublowa Tarkowskiego – i zapamiętałam je mocniej niż inne projekcje, które widziałam na
wieczornych seansach.
Drugą moją guilty pleasure jest na pewno jedzenie w łóżku.
Mój tata bardzo pilnował manier przy stole i ogólnie jest człowiekiem szalenie uporządkowanym w każdym calu i w każdej
sferze życia. Przy stole nie było mowy o podpieraniu się na
łokciach czy mlaskaniu. Nigdy nie jadaliśmy przy telewizorze!
Ojciec nigdy nie zachowywał się jak „rodzic helikopter”,
czyli taki, co to nosi za dzieckiem obiadek albo kolację, żeby
sobie zjadło u siebie w pokoju. Bo się córcia uczy lub coś
na komputerze robi. Posiłki tylko w kuchni albo w jadalni.
Mamy to z ojcem tak mocno wdrukowane, że nawet podczas
sporadycznych pobytów w szpitalu do posiłku staramy się
zmienić piżamę na „normalne” ubranie, umyć ręce i usiąść
do stolika tudzież kawałka blatu. Gdy takowego stolika nie

miałam po porodach w sali grupowej, to z bólem, tak półdupkiem tylko, ale jednak, siadałam do… parapetu i tak spożywałam „z fasonem” zupę mleczną. Dlatego raz na jakiś czas
uwielbiam zjeść coś w łóżku i nie chodzi tu o eleganckie śniadanie rodem z sesji fotograficznych, tylko np. jedzenie pizzy
prosto z pudełka czy wręcz pieczonej kury, lub, tak, tak,
kotleta. Haniebny bałagan w barłogu!
Horrorów klasy C nie oglądam, bo unikam horrorów. Wystarczy mi czasem włączyć propagandowe media albo jakieś
internety pełne makabrycznych zdjęć. Tam atmosferę grozy
mam w dawce, którą po trzech minutach wyłączam.
Namnożyło się w ostatniej dekadzie moralnych poprawiaczek i poprawiaczy wszelkich maści grożących nam palcem
i mówiących, czego nie powinniśmy, czego nie wypada robić,
ludzi żerujących na naszym poczuciu winy. Nie jedz soi,
jedz bobowinę. Nie lataj samolotem, bo ślad węglowy. Nie
jedz mięsa, jedz marchew. Nie jedz marchwi, bo ma toksyny
z ziemi. Nie planuj za dużo dzieci, bo to nieekologiczne.
Nie kupuj auta na benzynę, bo to nie eko. Nie leż w wannie,
bo jest susza. Nie noś mini, bo jesteś już po czterdziestce.
Nie romansuj z młodszymi, bo to banał. Nie kupuj drugiej
pary adidasów, bo szyją je małe dziecięce rączki. Nie zapisuj dziecka na kolejne zajęcia, tylko siedź na pupie w domu
i sama go ucz gry w szachy. Wiem, że cięęężko pracujecie,
drodzy moralni poprawiacze, żeby zepsuć mi przyjemność
z życia, ale jeśli pouczanie daje wam radość, to cóż – ja was
strofować nie będę. Ale słuchać też nie mam zamiaru. •

BIO

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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