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* 

Czy moja schorowana, po kolejnej operacji i niestety  

bez wsparcia rodzinnego sześćdziesięcioośmioletnia  

sąsiadka ma szanse na dostanie się do ZOL-u, aby  

tam odzyskać sprawność? Jakie kryteria musi spełnić?  

I jaki jest koszt?

* 
„Coś ci się dzieje, nie zapisuj się do lekarza, tylko jedź na SOR , 
nie zwlekaj”. Takie rady już nieraz usłyszałam. Czy rzeczy-
wiście? Przecież SOR to Szpitalny Oddział R atunkowy…?

Tak, SOR to miejsce, w którym ratuje się życie i nagle zagro-
żone zdrowie człowieka. SOR nie zastępuje lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Na SOR nie 
idzie się w przypadku przeziębienia czy niestrawności. Nie jest to też 
miejsce, do którego należy przychodzić po receptę na leki lub skie-
rowanie na badania. Na SOR należy się udać, jeśli doznało się urazu, 
złamania, uległo się wypadkowi. Również wtedy, gdy osoba nagle 
źle się poczuła i jest podejrzenie zawału, udaru, lub ma problemy 
z krążeniem. Także wtedy, kiedy przychodnia nie może udzielić 
pomocy, a stan pacjenta wskazuje na to, że nie można czekać. 
Pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym obejmuje również 
świadczenia, które wymagają szybkiej diagnostyki i leczenia. 
Jednak lekarz SOR-u kieruje wyłącznie na badania i konsul-
tacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia. W razie potrzeby SOR kieruje pacjenta na leczenie szpi-
talne lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki. 
W szpitalnym oddziale ratunkowym nie obowiązuje kolej-
ność zgłoszeń według czasu przybycia. To profesjona-
lista medyczny – nie pracownik rejestracji – decyduje na podstawie 
stanu zdrowia pacjentów, kogo ratować w pierwszej kolejności. 
Ważne: coraz więcej szpitali prowadzi wśród pacjentów SOR-u triaż. 
To metoda segregacji pacjentów na tych, którzy potrzebują 
pomocy natychmiast bądź pilnie, i tych, którzy mogą z medycz-
nego punktu widzenia na pomoc poczekać. Podstawowe kody triażu:
• czerwony – bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia –  
pomoc musi być udzielona natychmiast;
• żółty – przypadek pilny – pacjent powinien być przyjęty  
jak najszybciej;
• zielony – przypadek stabilny – nie ma zagrożenia życia lub 
poważnego uszczerbku na zdrowiu – pacjent zostanie przyjęty 
po pacjentach z kodem czerwonym i żółtym.
W niektórych szpitalach są dodatkowe kody: poma-
rańczowy i niebieski – im bardziej gorący odcień 
koloru, tym pilniejszy przypadek.

Skaldowie 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.

ZOL, czyli zakład opiekuńczo-leczniczy, lub 

ZPO, czyli zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 

to miejsca zapewniające pielęgnację osobom, 

które nie wymagają hospitalizacji, ale nie są 

samodzielne ze względu na stan zdrowia. Aby 

Pani sąsiadka mogła z takiego miejsca skorzy-

stać, musi być ubezpieczona lub mieć inne 

prawo do korzystania ze świadczeń. Obowiąz-

kowy komplet dokumentów to:

• skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

• ocena w skali Barthel – od 0 do 40 

punktów (artykuł na ten temat na stronie 46);

• dokumenty stwierdzające wyso-

kość dochodu pacjenta, np. decyzja o przy-

znaniu renty lub emerytury;

• własnoręcznie podpi-
sana zgoda na pobyt w zakładzie.

ZOL i ZPO sprawują opiekę medyczną całodobowo, 

a długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od 

stanu zdrowia i oceny w skali Barthel. Pacjent w takim 

zakładzie może liczyć na pomoc zespołu specja-

listów, m.in. lekarza internisty, psychiatry, neuro-

loga oraz pielęgniarki, psychologa, terapeuty zaję-

ciowego, rehabilitanta czy dietetyka. Pobyt w zakła-

dzie jest odpłatny i wynosi 70% dochodu pacjenta. 

W ramach tej opłaty dana osoba otrzymuje głównie 

wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ finansuje natomiast 

specjalistyczną opiekę medyczną – lekarza, pielęgniarki, 

fizjoterapeuty – badania, leki i wyroby medyczne.
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Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ

C udna polska złota jesień. Jeszcze przez chwilę będziemy intensywnie 
spędzać czas na zewnątrz. Z radością. Ze słońcem. A potem przyjdzie czas 
na fotel, może kominek. Ba, pewnie nie u wszystkich… Oczywiście. 

Pandemia koronawirusa nauczyła nas spędzać czas w domu i bardziej go doce-
niać, zająć się nim. W ostatnich kilkunastu miesiącach znacznie bardziej zadba-
liśmy o nasze domy i mieszkania, balkony i tarasy. Jest to zrozumiałe, gdyż 
spędzaliśmy i spędzamy w nich tak dużo czasu. A po upalnym lecie, czer-
paniu radości ze spotkań na dworze, łagodzeniu obostrzeń epidemiolo-
gicznych, w towarzystwie, nasza jesień znów zagania nas do pomieszczeń. 
Jedni chcą, aby one nas uspokajały, a inni potrzebują stymulacji do działania. 

A Państwo? Zapewne w małym lub dużym salonie stoi u was kanapa… super, 
gdyby była z weluru lub wełny, w intensywnym kolorze – wtedy nie tylko będzie 
pięknie się prezentować, ale doda wam energii i poprawi humor! Najmodniejsze 
kolory na jesienne wnętrza to musztardowy, intensywny niebieski, ceglany i szmarag-
dowa zieleń. Choć loftowe wnętrza przestają być tak modne jak w latach poprzednich, 
to jednak w jednej odsłonie będą nadal przebojem. O jaką odsłonę chodzi?  
O prawdziwą dżunglę! Jeśli dysponujecie Państwo wysokim, rozległym salonem 
w stylu loftowym, wypełnijcie go roślinami oraz przemysłowymi lampkami na sznurku. 
To one podbiją nasze salony. I w sumie nie ma się co dziwić – dają przyjemne, przytulne 
światło i sprawiają, że pokój staje się idealną przestrzenią do relaksu. Oświetlenie jest bowiem 
kluczowym elementem przy dekorowaniu wnętrz – zapewniam. Sznurkowe lampki to też 
niedrogi sposób, aby pomieszczenie wydawało się wyjątkowe i magiczne. Niezależnie od tego, czy wybierzemy miękki, 
delikatny ciąg lampek czy bardziej masywny przemysłowy sznur z żarówkami Edisona, wspaniały efekt gwarantowany.

Pomalujmy wszystkie ściany, a nie tylko jedną wybraną, na mocny kolor albo… zaszalejmy z odważnymi printami.  
I to nie tylko na ścianach, ale też na meblach i dodatkach. To kolejny sposób na zastrzyk pozytywnej energii dla  
Państwa wnętrza! Zacznijmy od małych kroków – kupmy kilka poduszek lub uszyjmy sami, do czego w każdym 
numerze zachęca nas pani Diana, może zasłony lub dywaniki w ciekawe nadruki i… eksperymentujmy!

A w sypialni na jesień – idealnie sprawdzi się len, kojarzony do tej pory z wiosną i latem – który jest deli-
katny dla skóry i nie powoduje alergii. Co więcej, pościel i narzuta w naturalnym kolorze będą prze-
pięknie kontrastować z intensywnym kolorem ścian lub dodatków. Warto postawić na wszelkie 
odcienie beżu, łagodne szarości bądź stłumioną żółć i rdzawe odcienie pomarańczy. 

Jesienny wystrój wnętrz nie może obyć się bez różu, czerwieni i fioletu. W modnej aranżacji nie może zabraknąć 
lamp, stolików i bibelotów wykonanych z metalu w kolorze złota, brązu i miedzi – znakomicie będą one wyglądać 
w połączeniu z marmurem, szkłem, drewnem lub cementem. Nie zapomnijmy też o tekstyliach. Koniecznie 
zafundujcie sobie rzeczy z ciepłej wełny – zarówno w formie poduszek i pledów, jak i pokryć sof i foteli.

A w ramach ekologicznego podejścia do designu aranżacje wnętrz powinny mieć 
sporo przedmiotów vintage. Nie oznacza to jednak, że musicie Państwo robić zakupy w antykwaria-
tach lub na pchlich targach – często wystarczy zajrzeć do własnej piwnicy czy szafy naszej babci, by 
znaleźć stylowe przedmioty z minionych epok. Meble i drobiazgi w stylu vintage łączmy ze współcze-
snymi przedmiotami, a unikniemy w ten sposób efektu staroświeckiej graciarni. I…

…i w takim wspaniałym wnętrzu usiądźcie Państwo z naszym jesiennym wydaniem 
„Po Prostu ŻYJ” i teraz pochłonięci lekturą kwartalnika oraz paru ciekawych książek zadbajcie o swoje 
wnętrze… Właśnie tego Państwu życzę – zadbania o zewnętrzną i wewnętrzną przestrzeń. Udanej lektury!
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Poruszający wywiad z Julitą Mazurkiewicz, mamą 
siedmioletniego Oskarka, u którego została  
wyłoniona urostomia w drugim tygodniu życia. 

Rozmawia: Fundacja STOMAlife
Zdjęcia: archiwum prywatne 

Nie
diabeł 
straszny  

taki 
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Fundacja STOMAlife: Z jakiej przyczyny i kiedy wyłoniono  
stomię u Oskara?
Julita Mazurkiewicz: Oskar miał wyłonioną stomię w drugim  
tygodniu życia z powodu bardzo poważnej wady układu mo- 
czowego. To była jedyna możliwość, żeby uratować jego jedy- 
ną nerkę, bo on ma tylko jedną nerkę, i ta jego jedna, jedyna  
nerka jest uszkodzona. Dzięki temu, że została wyłoniona  
urostomia – nie doszło do skrajnej niewydolności. To go urato- 
wało przed dializami i przed przeszczepem, który w wieku  
niemowlęcym w ogóle nie jest wykonywany. Dziecko musi  
ważyć co najmniej 10 kg, więc stomia uchroniła go przede 
wszystkim przed dializami. 

FS: Stomia została wyłoniona u niego na stałe? 
JM: Plan był taki, że na dwa lata i po tym czasie zostanie 
zamknięta, natomiast okazało się, że ona tak dobrze zrobiła  
nerce i ta, mimo że uszkodzona – tak dobrze funkcjonuje –  
że lekarze postanowili urostomię zostawić jeszcze dłużej. 
Miała być zamknięta przed pójściem do szkoły, ale po kolej- 
nej konsultacji podjęliśmy decyzję, że zostanie zamknięta  
dopiero po okresie dojrzewania. U chłopców jest to czas,  
kiedy następuje duży przyrost masy mięśniowej, nerki są bar- 
dzo obciążone i istnieje duże ryzyko, że wtedy ta jedyna  
nerka niestety by mu wysiadła. 

FS: Czy wiecie, kiedy znowu zdecydujecie się na zamknię- 
cie stomii? 
JM: Wszystko zależy od Oskara, czy to będzie 16., 17., czy 
18. rok życia. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi, jeszcze trochę 
czasu nam zostało.

FS: Stomia jest ratunkiem dla życia, ale też momentem, 
w którym wielu rodziców stoi przed ważnym wyborem – 
zdecydować się na operację, czy odroczyć ją z nadzieją, że 
wyłonienie stomii nie będzie konieczne. Jakie myśli towa-
rzyszyły tobie, kiedy dowiedziałaś się, że Oskar będzie 
miał operację wyłonienia stomii? Jakie miałaś obawy?
JM: Kiedy się dowiedziałam, że Oskar będzie miał wyłonioną 
urostomię… leżeliśmy wtedy w szpitalu, miałam straszną 
depresję poporodową. Nie miałam żadnej opieki ze strony 
nikogo. Byłam załamana totalnie i cały czas powtarzałam, że 
lekarze się pomylili. Że oni nie wiedzą, co robią, że to jest jakaś 
pomyłka. Byłam załamana. Szczególnie że wtedy leżałam 
w pokoju z dziewczyną, której córka miała stomię na jelicie. 
To było bardzo chore dziecko, z różnymi innymi wadami, 
i ta dziewczynka miała ogromne odparzenia wokół stomii. 
Miała duże problemy ze stomią. Ja, patrząc na to wszystko, 
załamałam się totalnie. 

FS: Czyli nie pomógł ci fakt, że był koło ciebie ktoś, 
kto miał doświadczenie ze stomią?
JM: Nie. Wszystko poszło w drugą stronę, ponieważ 
ta dziewczynka leżała w szpitalu ze względu na te 
okropne odparzenia. 

FS: A co mówiła mama tej dziewczynki o stomii?
JM: Ona też nie chciała tej stomii. U jej córeczki  
to też miało być tylko czasowo. Z tego, co wiem, to  
stomia została już zamknięta. To było dziecko, które  
wymagało wielu operacji. Stomię wyłoniono, żeby  
uratować jej życie, móc zoperować jej serce oraz  
rozwiązać inne problemy. Rozmawiałam kilka lat temu  
z tą mamą i wiem, że jelitka jej córki zostały już urato- 
wane. 

FS: Wiedziałaś wcześniej, czym jest stomia?
JM: Nie wiedziałam i nie miałam zielonego pojęcia, że 
są takie dzieci. Dopiero w szpitalu się dowiedziałam.  
Jak zaszłam w ciążę i okazało się, że dziecko jest chore, 
to po prostu świat mi się zawalił. Trafiłam do szpi-
tala na różne zabiegi i badania prenatalne, bo takie 
mieliśmy z Oskarem wykonywane, i czułam się, jakbym 
znalazła się w innym świecie. Byłam całkowicie  
nieświadoma, że takie rzeczy się dzieją, że można  
to operować, że są też inne przypadki i są też 
gorsze przypadki. Że u nas w Polsce są lekarze, 

P oczątki będą trudne, bo to jest coś nowego i trzeba się z tym oswoić. 
Stomia jest ratunkiem dla dziecka. To nie jest takie straszne. Przede 
wszystkim: żyć normalnie, chodzić do parku, na plac zabaw, nie bać  
się rówieśników, chodzić na urodziny.  

Żyć normalnie, bo to dziecko jest normalne –  
mówi Julita Mazurkiewicz. 
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którzy prenatalnie pomagają dzieciom. To jest niesamo-
wite. Trafiłam do wspaniałej kliniki – do Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi i zaopiekował się mną cudowny 
lekarz. Mieliśmy z Oskarem kilka zabiegów prenatalnych. 
Przez pierwszy rok życia Oskara ciągle byliśmy w szpitalu. 
Dla mnie to był szok – widok tych wszystkich chorych dzieci. 
To się widzi tylko w telewizji. A co innego przebywać z takim 
dzieckiem, jego mamą przez tydzień w jednym, malutkim 
„boksie” i patrzeć na to cierpienie.

FS: Stomia uratowała Oskarkowi życie. Dobrze jest uświa-
damiać społeczeństwo, że takie rozwiązanie istnieje. Skąd 
czerpałaś informacje na temat stomii? Kontaktowałaś się 
z innymi rodzicami?
JM: Jeśli chodzi o stomię, to szukałam informacji w Internecie, 
ale nie było ich za dużo. To były czysto techniczne i teore-
tyczne rzeczy. Brakowało praktycznego podejścia. Brakowało  
informacji, jak wygląda życie dziecka z taką stomią. To było  
niby tylko 7 lat temu, ale mam wrażenie, że przez te 7 lat tak 
wiele się zmieniło… Pisałam bloga, żeby wyrzucić z siebie 
trochę tych emocji, i zaczęły się do mnie odzywać różne mamy 
z podobnymi problemami. Tak nawiązałam kontakty. Później, 
na Facebooku, znalazłam grupy wsparcia. Okazało się, że 
tych dzieci jest mnóstwo.

FS: To prawda, powstaje coraz więcej profili w mediach 
społecznościowych, które uświadamiają ludzi, czym jest 
stomia. Profili, które chcą pokazać innym: „Hej, nie jeste-
ście sami!”.
JM: To jest coś wspaniałego, naprawdę. Kiedy ktoś słyszy 
o tym, że „o matko… woreczki”, ale to jest nic! To dziecko może 
normalnie funkcjonować, tego nie widać, tego nie czuć. 
To jest coś, czego ludzie się boją, bo tego nie znają. W prak-
tyce okazuje się, że naprawdę można z tym żyć. Mój syn Oskar 
jest bardzo aktywny sportowo. Gra w tenisa, w piłkę. Świetnie 
jeździ na rowerze. Interesuje się muzyką, gra na gitarze. Jak 
zwykłe dziecko. 

FS: Właśnie, a jaki jest Oskar? Opowiedz nam trochę 
o nim!
JM: Oskar jest uzdolniony sportowo. Myślę, że dzięki jego  
tacie. Tata Oskara poświęca mu dużo czasu i trenuje z nim.  
My nigdy Oskara nie ukrywaliśmy przed światem. Nigdy nie  
wstydziliśmy się i chcieliśmy, żeby miał dużą pewność siebie.  
On sportowo i fizycznie jest bardzo rozwinięty i bardzo  
sprawny. Poza tym jest bardzo miły. Ja wiem, że każdy rodzic 
tak mówi: „Moje dziecko jest bardzo wrażliwe i empatyczne”. 
Ale Oskar naprawdę jest! Kocha zwierzęta, świetnie maluje –  
bardzo go w tym wspieramy. Ma kolegów, ma przyjaciół. 
Poza tym, bywa też niegrzeczny.

Jeśli chodzi o stomię, to szukałam 
informacji w Internecie, ale nie 
było ich za dużo. To były czysto 
techniczne i teoretyczne rzeczy. 

Brakowało praktycznego podejścia. 
Brakowało informacji, jak wygląda 

życie dziecka z taką stomią. 
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FS: Ach, to jak każde dziecko! Czyli z Oskara jest i artysta, 
i sportowiec – to przecież definicja tego, jak wspaniale 
można radzić sobie ze stomią. Czy Oskar rozmawia  
z rówieśnikami o swoim woreczku? Jak oni reagują?
JM: Właśnie jesteśmy w trudnym momencie, ponieważ Oskar  
zaraz skończy 7 lat, więc jest coraz bardziej świadomy. Dzisiaj 
byliśmy na treningu tenisa i przebieraliśmy się w szatni. 
Zauważyłam, że on się bardzo wstydzi, więc spytałam go: 
„Oskar, czy ty się wstydzisz woreczka?”. Odpowiedział: „Tak. 
Nie chcę, żeby ktoś widział”. Przed nami jeszcze dużo pracy 
i spotkanie u psychologa, bo nie chciałabym, żeby się 
tego wstydził, nie chciałabym, żeby to było coś, co wpłynie 
na jego pewność siebie. Ma przyjaciela – Krzysia – z którym 
zna się od zawsze. Krzysio wie, że Oskar ma woreczek. Jest 
w wieku Oskara i po prostu to… przyjmuje. Jest woreczek? 
Okej. A co tam masz, a po co ci to? Oskar odpowiada na swoim 
poziomie:

Krzysio: A co tam masz? 

Oskar: A mam woreczek. 

Krzysio: A myślałem, że to kieszonka. 

Oskar: A nie, to woreczek.

I tyle. Koniec tematu. W przedszkolu rówieśnicy też widzą, 
bo rozumiem, że muszą widzieć, jeżeli dzieci się przebie-
rają na gimnastyce, natomiast Oskar i my otrzymujemy 
duże wsparcie ze strony pań z przedszkola. Nie wiem, jak 
panie tłumaczą to dzieciom, ale robią to bardzo dobrze. 
Dzieci nie zawsze od razu reagują na woreczek. Bywa, że 
widzą go wiele razy, ale dopiero po jakimś czasie pytają, 
co to jest. Myślę, że fakt istnienia u Oskara woreczka nie 

za wiele po prostu zmienia w ich relacjach. Oskar na pytanie 
„A co to jest?” zawsze odpowiada po prostu: woreczek. 
Jeszcze nigdy żadne dziecko nie dociekało, po co go potrze-
buje i na jakiej zasadzie działa. Dla dzieci w wieku przed-
szkolnym jest to chyba po prostu mało interesująca rzecz. 
Zarówno ze strony przyjaciół Oskara, jak i nowo poznanych 
dzieci, nigdy nie spotkała nas żadna przykrość ani złośli-
wość. Przecież kangurek to nie sam woreczek, ale mały czło-
wiek, który ma do zaoferowania kolegom wiele pozytywnych 
rzeczy.

FS: Nauczyciele w przedszkolu byli przygotowani na przy-
jęcie dziecka ze stomią?
JM: W ogóle nie byli. Poszłam do przedszkola rejonowego –  
jest kameralne i ciepłe, a panie nauczycielki są bardzo  
zaangażowane w pracę. Poszłam do pani dyrektor z pytaniem,  
czy mogłabym złożyć papiery syna – powiedziałam, jaki ma  
problem, że ma orzeczenie o niepełnosprawności i czego  
bym oczekiwała od niej – mianowicie opróżniania woreczka  
i zmieniania wkładki w bieliźnie, ponieważ Oskar ma problem 
z nietrzymaniem moczu. Pani dyrektor zaproponowała przed- 
szkole integracyjne, ale powiedziała, że to jest moja decyzja  
i ona nie będzie dyskryminować dziecka ze względu na to, że 
jest chore. Panie nauczycielki podjęły się opieki nad Oskar-
kiem. Dla nich to nie był problem, żeby iść z dzieckiem 
do toalety kilka razy dziennie i opróżnić woreczek, ale wiem, że 
nie wszędzie tak jest. Są ogromne problemy z takimi dziećmi, 
bo panie nie chcą brać na siebie takiej odpowiedzial-
ności. Boją się, boją się tego dotknąć. Na szkołę zdecydo-
waliśmy się integracyjną, ale na rozmowę z panią dyrektor 
pojechałam już z woreczkiem. Powiedziałam: „Proszę pani, 
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to jest ten woreczek. Chciałabym, żeby od czasu do czasu, 
póki mój syn jest mały, ktoś mu przypomniał, ewentualnie 
pomógł, a jeżeli mu się odklei, to żeby do mnie zadzwonił”. 
Nie było to problemem. Moja rada jest taka, że jeżeli jakiś 
rodzic będzie chciał iść do placówki – niech weźmie ze sobą 
ten woreczek, niech go fizycznie pokaże. Nagle okaże się, że 
ten woreczek nie jest wielką torbą, tylko małym, estetycznym 
woreczkiem ze świetnym zabezpieczeniem. 

FS: Jak wytłumaczyłaś Oskarowi, czym jest stomia?
JM: Nie wiem, czy do końca mu wytłumaczyłam. Teraz jest 
taki moment, że on zaczyna pytać. Byliśmy u psychologa. Jak 
on zadaje pytania, to odpowiadam mu prostym językiem, 
nie okłamuję go. Mówię, że potrzebujesz czegoś takiego, 
że tutaj wpływa mocz, siusiu. Dzięki temu jesteś zdrowy, 
możesz jeździć na rowerze. Nie zagłębiam się w jakieś detale. 
Absolutnie nie mówię o dializach itp. – to jest coś abstrakcyj-
nego na jego poziomie rozwojowym i to mogłoby go przestra-
szyć. On zadaje przykładowo pytanie: „Dlaczego mój młodszy 
brat tego nie ma?”. Wtedy mówię: „Oskar, każdy jest inny 
i każdy ma coś innego. Ja mam na przykład na brzuchu wielką 
bliznę po tym, jak was urodziłam, ty masz ten woreczek, 
tata ma wielką bliznę na łydce. A Tymek [przyp. trzyletni brat 
Oskara] coś innego. Ktoś ma niebieskie oczy, ktoś brązowe. 
Ktoś ma problem ze skórą, a ktoś ma alergię. Nie można się 
porównywać, bo każdy jest inny”. 

FS: Jak będziesz rozmawiać z Tymkiem o stomii Oskarka?
JM: Nie myślałam jeszcze o tym. Sytuacja, w której jest Tymon, 
jest dla wszystkich łatwiejsza. Dla niego jest to coś natural-
nego, bo jest z nami od początku. Tak, przyjdzie taki moment, 
że będę musiała go uświadomić, ale ja sama nie mam jeszcze 

wystarczającej wiedzy, jak to zrobić. Na pewno pomoże nam 
psycholog. 

FS: Skupmy się teraz na tobie. Jak zmieniło się twoje życie 
po wyłonieniu stomii u Oskara?
JM: Gdy dowiadujesz się, że urodzisz chore dziecko, to  
wszystko się zmienia, nic nie jest takie, jak było wcześniej, 
i nigdy już nie będzie. Nie mogę pracować, ponieważ Oskar 
potrzebuje mojej opieki. Mimo że chodzi do przedszkola, 
to ja i tak muszę być pod telefonem. Nie myślę o swojej 
karierze. Póki on jest mały i ta stomia jest, to on jest najważ-
niejszy. Ja się na sobie nie skupiam – jeżeli chodzi o karierę 
i pracę, oczywiście. Dostosowaliśmy wszystko pod niego. 
Oskar nie może się kąpać w basenach i w jeziorze (jest duże ry- 
zyko zakażenia, a my chronimy jego nerkę, jak tylko możemy) –  
wszystkie wakacje, jakie planujemy, są planowane tak, 
żeby tego basenu nie było i nie było mu przykro, że on nie 
może z niego korzystać. Jeździmy nad morze. Dostosowa-
liśmy dietę do niego – tak żeby była niskosodowa. Dla nas 
dopiero teraz zaczną się trudne momenty – kolonie i obozy. 
Oskar nie może jechać na kolonie albo na obóz, bo ma worek. 
Kto się tym zajmie? Ja bym musiała wynająć pokój i być obok 
niego, ale jednocześnie robić mu wstyd przy kolegach. 

FS: Ten wywiad przeczyta wiele osób, które szukają 
pomocy, ponieważ ich dzieci też staną się Kangurkami. 
Co byś powiedziała rodzicom dzieci, które będą miały 
operacje wyłonienia stomii?
JM: Że nie taki diabeł straszny. Początki będą trudne, bo  
to jest coś nowego i trzeba się z tym oswoić. Mogą pojawić 
się odparzenia, woreczki mogą być źle przyklejone. My też 
popełnialiśmy błędy, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy 
rodzice dojdą do takiej wprawy, że będą to robili w 5 sekund. 

Oskar jest uzdolniony 
sportowo. Myślę, że 

dzięki jego tacie. Tata 
Oskara poświęca mu 
dużo czasu i trenuje  

z nim. My nigdy Oskara 
nie ukrywaliśmy przed 

światem. Nigdy nie 
wstydziliśmy się  

i chcieliśmy, żeby miał 
dużą pewność siebie.

ŻYCIE ZE STOMIĄ

8

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (25) / 2021



Dorota Minta, psycholog:
Julita i ojciec Oskara każdego dnia dokonują wyborów. 
Bardzo się cieszę, że w opiece nad Oskarem towarzyszy im 
psycholog, który na pewno będzie potrzebny też w następ-
nych latach. Oczywiście, że jest już lepiej niż 7 lat temu, że 
wiemy więcej o stomii, o życiu kangurków, ale ciągle jest 
wiele do zrobienia. Myślę, że byłoby obojgu rodzicom łatwiej, 
gdyby od samego początku otrzymali opiekę psychoterapeu-
tyczną. Pozostawienie kobiety w ciąży z chorym dzieckiem 
w samotności, bez wsparcia jest dla mnie ignorancją, a może 
nawet okrucieństwem. Ciągle zbyt mało mówimy o koniecz-
ności wsparcia psychologicznego dla rodziców chorych dzie- 
ci – zarówno w czasie ciąży, jak i po porodzie. Może powin-
niśmy wspólnie z rodzicami kangurków zacząć wypracowy- 
wać standardy takiej opieki i o nią walczyć? Myślę, że warto, 
i jednym słowem mamy kolejną rzecz do zrobienia w Fundacji. 
Budująca jest dla mnie postawa nauczycielek z przed-
szkola Oskara. W wywiadzie padają pytania, co dalej? 
Bo Oskar dorasta, za chwilę będzie chciał być bardziej samo-
dzielny. Mam nadzieję, że i w szkole, ale też na tych koloniach 
pojawią się mądrzy pedagodzy. Ten wywiad to dla mnie 
opowieść o mądrości, wspólnocie, wyborach i rezygnacji, 
ale przede wszystkim o odwadze. Bo bycie rodzicem 
dziecka chorego wymaga szczególnej odwagi, która daje 
wszystkim zwyczajnie dobre życie.

Stomia jest ratunkiem dla dziecka. To nie jest takie straszne. 
Przede wszystkim: żyć normalnie, chodzić do parku, na plac 
zabaw, nie bać się rówieśników, chodzić na urodziny. Żyć 
normalnie, bo to dziecko jest normalne. Nie można chować 
tego dziecka i siebie. Kiedy mówię, że Oskar ma wore-
czek, to ludzie nie wierzą: „Co?! Nie powiedziałabym… On 
jest chory?”. Właśnie dlatego, że nigdy go nie chowaliśmy 
przed innymi. Jeździliśmy na plaże – Oskar biegał z tym 
woreczkiem. Ludzie patrzyli. No i co? Trudno. Niech się 
patrzą. To rodzice sami tworzą problem. Jeśli rodzice trak-
tują to jako problem, to reszta też traktuje to jako problem. 
Ale jeżeli dla rodzica to nie jest problem, to dla innych tym 
bardziej. 

FS: Zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, mam dla cie- 
bie jeszcze jedno refleksyjne pytanie. Co byś powiedziała  
sobie, jeśli mogłabyś się cofnąć do momentu, w którym 
dowiedziałaś się o operacji wyłonienia stomii u Oskarka?
JM: Nie wiem sama… to był najgorszy czas w moim życiu. 
Nie chodzi o samą decyzję wyłonienia stomii, ale o całą sytu-
ację – urodzenie chorego dziecka. Powiedziałabym… daj 
sobie czas. Daj sobie czas i bądź cierpliwa. Zobaczysz, że 
to wszystko się ułoży i wszystkiego się nauczysz. Tylko daj 
sobie czas i nie bądź dla siebie zbyt surowa. Daj sobie pomóc 
i nie zamykaj się w czterech ścianach. Spotykaj się z przyja-
ciółmi, bo oni lubią twoje dziecko. Oni cię wspierają...

FS: Bardzo dziękujemy za rozmowę. •
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Magdalena Łyczko: Stomię wyłoniono u pani na skutek 
komplikacji okołoporodowych… 
Dominika Pokorowska: Tak, zgadza się. W trakcie porodu  
doszło do pęknięcia krocza czwartego stopnia. Od razu po  
porodzie przewieziono mnie na salę operacyjną, gdzie byłam 
szyta przez około godzinę. Wtedy nie docierało do mnie, co się  
stało. Cieszyłam się, że ciężki poród mam już za sobą. Na po- 
czątku wydawało się, że wszystko będzie w porządku, jednak 
po kilku dniach okazało się, że wytworzyła się przetoka odbyt-
niczo-pochwowa, na tyle duża i rozgałęziona, że nie było szans 
na to, by się zrosła. W związku z tym w czerwcu ubiegłego  
roku została u mnie wyłoniona ileostomia, a w listopadzie mia- 
łam operację wycięcia kanału przetoki i rekonstrukcję krocza. 
Taka dosyć skomplikowana, koronkowa robota. 

MŁ: Lekarze przygotowali panią na życie w nowej rzeczy- 
wistości?
DP: Na samym początku jedynie wspominano o możliwości  
wyłonienia stomii. Chirurg określił, że – być może samo się 
zrośnie – a w najgorszym wypadku będzie trzeba wyłonić 
stomię. Jak wspomniałam, to miał być najczarniejszy scena-
riusz, dlatego uwierzyłam, że wszystko będzie OK, że drugi  
raz pech mnie ominie… Dni mijały, a ja czułam, że bez stomii  
to się nie uda… Gdy usłyszałam, że jest konieczna, zrobiło  
mi się słabo, nogi się pode mną ugięły. Nie byłam zoriento-
wana w temacie, słyszałam, że jest jakiś worek, do którego  
się wypróżnia, ale samą wizją byłam przerażona. Od pierw-
szej wzmianki do operacji minęły około dwa tygodnie – to  
był dla mnie wystarczający czas, by oswoić się z sytuacją. Po- 
za tym, miałam noworodka przy piersi i nie miałam czasu na  
rozmyślania o tym, co to będzie. Jedyne o czym marzyłam 
to nieprzerwany sen. 

Gdy wyszłam ze szpitala, przyjechał do mnie przedstawiciel 
handlowy. Opowiedział, co i jak z tymi workami, zrobił szko-
lenie i pomógł wszystko załatwić. Potem przyjeżdżał jeszcze 
kilka razy, udzielał także porad przez telefon.

MŁ: Pamięta pani pierwsze odczucia albo myśli tuż po  
operacji wyłonienia stomii?
DP: Zanim poszłam na operację, wróciłam na przepustkę 
do domu. Po trzech tygodniach w zamknięciu i przed kolejną 
hospitalizacją chciałam zrobić wszystko jakby na zapas. 
Dlatego byliśmy w parku, w lesie i nad Wisłą, spotkaliśmy się 
z przyjaciółmi. To był intensywny czas. W tamtym momencie 
nie chciałam zamęczać głowy myślami o stomii ani o niej 
czytać. O co w tym wszystkim chodzi, dowiedziałam się po  
fakcie. Kiedy się wybudziłam, przede wszystkim cieszyłam się,  
że żyję! Była to moja pierwsza operacja pod narkozą i bałam 

się, że coś pójdzie nie tak, że się nie obudzę. Kiedy 
pierwszy raz zobaczyłam swoją stomię przeżyłam 
szok. Nie mogłam uwierzyć, że tak da się żyć. Bałam 
się jej dotknąć, cokolwiek przy niej robić. Wiadomo, 
że na początku o wielu rzeczach człowiek nie ma  
pojęcia, wszystko jest nowe…

MŁ: Kiedy szok minął?
DP: Z każdym dniem był mniejszy. Momentem prze-
łomowym była samodzielna zmiana worka i pielę-
gnacja samej stomii. Myślę, że z nowym stanem 
oswoiłam się po kilku tygodniach.

MŁ: Jak zareagowali najbliżsi?
DP: Byli bardzo wspierający i zaangażowani w szu- 
kanie lekarzy. Obdzwaniali specjalistów, wypytywali  
znajomych, czy nie znają jakiegoś dobrego prokto- 
loga.

MŁ: Czym zajmuje się pani zawodowo? 

DP: Obecnie jestem na urlopie rodzicielskim. Skoń-
czyłam psychologię, przez jakiś czas pracowałam 
w Centrum Terapii Autyzmu, potem poszłam trochę 
w innym kierunku. Zrobiłam kurs księgowości i… 
teraz pracuję w korporacji jako księgowa. 

G dyby kobiecą siłę i pokorę można było podawać w jakiś jednostkach 
miar – jej nazwa powinna pochodzić od nazwiska Dominiki.  
Zaczęło się od euforii – urodzin synka, a potem  
nastąpiła lawina niespodziewanych zdarzeń.  

Poznajcie panią psycholog, która kocha życie,  
świat cyfr i planszówki.  
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MŁ: Czy fakt, że jest pani najpierw psycho-
logiem, a dopiero potem księgową, ułatwił, 
złagodził przejście przez trudny moment?
DP: Nie wiem. Myślę, że dużą pomocą było  
dziecko. Musiałam się mobilizować, a nie użalać  
nad sobą. Po operacji podeszłam do tematu  
zadaniowo. Skupiłam się na tym, jak poradzić  
sobie z nową sytuacją. Zaczęłam oglądać filmiki  
instruktażowe, szukać informacji. Pani psycho- 
log w szpitalu dała mi namiary na Fundację  
STOMAlife. Uważam, że każdy pacjent po  
operacji wyłonienia stomii powinien skorzystać  
z konsultacji psychologa, od razu dostać namiary  
na poradnię stomijną czy punkty konsultacyjne, grupy wspar- 
cia, fundacje – społeczność jest bardzo ważna. Mnie bar- 
dzo pomogło uświadomienie sobie, ile osób ma stomię, 
że ludzie sobie z tym radzą i żyją normalnie. Dzięki innym 
stomikom dowiedziałam się, że mogę zamówić próbki różnych 
worków, złapałam kontakt do pielęgniarki stomijnej, która  
pomogła mi uporać się z przeciekami, w końcu dobrałam 
odpowiedni sprzęt. Od tego momentu, gdy nic nie podcieka, 
dużo lepiej radzę sobie psychicznie. Nie boje się, że wyjdę 
z domu na spacer i coś mi odpadnie, i będzie problem, 
bo właśnie jestem w lesie, a tu nie ma łazienki. Zaczęłam 
nawet pływać w basenie.

MŁ: Czy stomia w jakiś sposób panią ogranicza?
DP: Stomia nie jest ograniczeniem, tylko sytuacja, w jakiej 
jesteśmy – pandemia. Tęsknię za spotkaniami z przyjaciółmi  

w restauracjach i graniem z nimi w planszówki. Przed ciążą 
sporo tańczyłam, z chęcią wróciłabym do tego; myślę, że sto- 
mia nie jest w tej kwestii przeszkodą. Ze sprzętem, którego  
teraz używam, nie bałabym się jechać na wakacje, pływać 
w morzu itp. Są osoby, które ze stomią uprawiają wspinaczkę,  
kulturystykę, zachodzą w ciążę. Dla mnie jedynym ograni-
czeniem jest sposób ubierania się, nie mogę założyć zwyk- 
łych dżinsów, bo kończą się w połowie worka. Z powodu  
pandemii niewiele wychodzę z domu, dlatego wciąż noszę 
spodnie ciążowe, w których jest mi po prostu wygodnie.

MŁ: Czy stomia jest tematem tabu?
DP: Dopóki ten temat mnie nie dotyczył, niewiele o nim sły- 
szałam. Wiedziałam, że istnieje coś takiego, bo moja ciocia  
przez chwilę miała stomię, ale rzadko o tym rozmawia- 
łyśmy. Od kiedy sama mam stomię i mówię o tym otwarcie,  

Dopóki ten temat 
mnie nie dotyczył, 

niewiele o nim słyszałam. 
Wiedziałam, że istnieje 

coś takiego, bo moja 
ciocia przez chwilę miała 
stomię, ale rzadko o tym 

rozmawiałyśmy. 
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okazuje się, że sporo osób ją miało, ma albo zna  
kogoś ze stomią. Byłam u fryzjerki i okazało się, że jej 
syn miał stomię. Rozmawiałam z koleżanką ze szkoły 
rodzenia i dowiedziałam się, że jej teściowa jest po  
jakimś wypadku i trzeba było wyłonić jej stomię. Na  
co dzień ludzie nie mówią o tym otwarcie, krępują się, 
wstydzą. Czytam czasami takie wpisy na grupie na Face-
booku: „mama ma stomię i od roku nie wychodzi z domu, 
bo wstydzi się i boi, że ludzie to zauważą, wyczują, że 
zdarzy się jakaś niekomfortowa sytuacja”. Myślę, że 
dla wielu osób to jest trudne.

MŁ: Trudne na pewno i wstydliwe? 

DP: Dla mnie nie, dlatego chcę o tym mówić, żeby 
zwiększyć świadomość. Nie wszyscy znajomi wiedzą, że 
mam stomię, bo nie pisałam o tym na Facebooku, ale 
kiedy ktoś mnie pyta, co u mnie słychać, to nie mam 
oporów, żeby o tym powiedzieć.

MŁ: Jest szansa na zespolenie?
DP: Tak. Wie pani, inną sytuacją jest, gdy ktoś ma choro- 
bę Leśniowskiego-Crohna i latami cierpi z powodu upor- 
czywego bólu czy biegunek. Albo gdy, wychodząc z do- 
mu, musi mieć wyznaczoną trasę od toalety do toa- 
lety. Taka osoba, woli mieć stomię i żyć normalnie, niż 
żyć w strachu i bólu, ale bez niej. Ja byłam zdrowa i cały 
czas mam nadzieję, że mój stan wróci do tego sprzed 
porodu. 

MŁ: Jeśli miałaby pani wesprzeć kogoś, kto będzie 
miał wyłonioną stomię i właśnie umiera ze strachu, 
to…
DP: Powiedziałabym, że każdy w takiej sytuacji  
odczuwa lęk, ale po operacji jest naprawdę lepiej, 

niż można to sobie wyobrazić. Jeżeli jest taka konieczność,  
warto powiedzieć: „tak”, „OK”, „nie ma co zwlekać”. To  
poprawia komfort życia. Szczerze? Nie wyobrażam sobie  
takiej operacji, jak moja, bez uprzednio wyłonionej stomii. 
Na pewno proces gojenia byłby znacznie utrudniony, 
a ja dużo bardziej bym cierpiała. Po operacji byłam szczę-
śliwa, że mam stomię, i wdzięczna lekarzom za tę decyzję. 
Pani profesor, która mnie operowała, była wręcz w szoku, 
że tak szybko i tak pięknie się goję. Nie miałam żadnych 
problemów, ropni, stanów zapalnych, naprawdę polecam. 
Wiadomo, że nie jest to coś, o czym człowiek marzył całe 
życie, natomiast lepiej sobie zrobić stomię i operację 
raz a porządnie, niż przejść wiele męczących, nieudanych 
operacji tylko po to, żeby jej uniknąć. 

MŁ: Kto w tej sytuacji daje najwięcej wsparcia?
DP: Na pewno mój partner… Poza tym, po narodzinach Ada- 
sia moja mama przyleciała do Polski na dwa miesiące, żeby  
nam pomóc. Niestety obecnie utknęła za granicą ze względu  
na pandemię.

MŁ: W jaki sposób lubi być pani wspierana przez partnera?
DP: Najważniejsza jest rozmowa i akceptacja, świadomość 
że mu stomia nie przeszkadza. Poza tym lubię, gdy jest 
pomocny. Ostatnio miałam grypę żołądkową, bardzo źle 
się czułam. Bez problemu przejął stery – opiekę nad synem 
i domem. Lubię też, gdy mnie tak po prostu przytuli, jak mam 
gorszy dzień.

MŁ: Proszę mi opowiedzieć o synku, jaki jest, co lubi…
DP: Adaś, mimo trudnego początku, bo poród był trudny 
również dla niego, jest jak iskra, bardzo energiczny, silny i we- 
soły… Kiedy skończył 6 miesięcy zaczął raczkować i stawać  
przy łóżeczku, opierać się przy meblach. Teraz ma 8 mie- 
sięcy – gania po mieszkaniu, wspina się na łóżko, rzuca  
ubraniami. Dzisiaj w toalecie podarł prawie całą rolkę papie- 
ru i był z tego powodu przeszczęśliwy. Jest wulkanem energii  
i trudno za nim nadążyć. Ma też starszego siedmioletniego  
przyrodniego brata i mamy wielką braterską miłość, a nawet 
wspólne zabawki.

MŁ: Co dla pani jest najważniejsze?
DP: Myślę, że rodzina i przyjaciele. 

MŁ: Gdyby mogła pani spełnić nawet nierealne marzenie, 
co by to było?
DP: Chyba własne mieszkanie, a potem podróż dookoła  
świata. •

PS Kiedy skończyłyśmy pracę nad wywiadem, dostałam maila,  
a w nim m.in. te słowa: „…miałam USG i dostałam zielone 
światło na zespolenie. Być może niedługo moja przygoda ze 
stomią się skończy. Za to mam nadzieję, że nie skończą się 
znajomości ze stomikami”. 

Magdalena Łyczko
Dziennikarka związana z mediami od kilkunastu lat. Pierwszy artykuł opublikowała w Gaze- 
cie 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
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Ż yją na świecie duże Kangury, które potrafią zadbać 
nie tylko o zdrowie i sprzęt, ale także o integrację 
(choćby on-line). Są maleńkie Torbacze, które z ufno-

ścią patrzą w oczy rodziców, i to na razie im wystarcza. 
A która grupa jest najtrudniejsza do „wyłowienia” i zintegro-
wania? To Gang Zbuntowanych Leniwców – czyli… nastolatki. 
Leniwiec to oczywiście gatunek torbacza, a nie cecha charak-
teru fantastycznych młodych ludzi, których postanowiliśmy 
odnaleźć i zaprosić na weekendowe spotkanie integracyjne 
w podwarszawskim Rozalinie.

Sala, w której się spotykaliśmy, miała kształt mongolskiej jur- 
ty – czyli była okrągła, a więc wymarzona do zabaw integracyj-
nych. Nie do przecenienia jest fakt, że rodzice towarzyszący 
Gangowi Leniwców brali udział w tych zabawach z taką samą 
ochotą, jak ich dzieci. Wystarczyła chwila i cała grupa znała  
swoje imiona, a zabawy ewoluowały od typowo rozrywkowych 
przez wymagające gimnastyki mózgu i języka po bardzo indy-
widualne, na które wszyscy potrzebowali chwili zastanowienia, 
a czasem wręcz „odkrycia się” przed grupą. Skoro wszystkie 
się udały, to znaczy, że grupa szybko sobie zaufała, wszyscy 
poczuli się „wśród swoich”, co było chyba największym 
sukcesem tego spotkania. Przyszła bowiem chwila, kiedy 
młodzi chichotali w swoim gronie, a ich rodzice w osobnej 
grupie NARESZCIE mogli na żywo porozmawiać o rado-
ściach i problemach życia w domu z dorastającym Torba-
czem (płci obojga). Ze względu na specyfikę chorób ich 
dzieci była to okazja niezwykle rzadka, z której wszyscy 
z radością skorzystali. Jeszcze większą radość mieli w oczach, 

patrząc na swoje dzieci, wyluzowane w gronie rówie-
śników WRESZCIE dokładnie takich samych, jak oni.

Na tym spotkaniu ani razu nikt nie użył słowa: „dziwny” 
czy „inny” , nie cytując takich, które do cytowania się nie 
nadają, a które każdy stomik i jego bliski przynajmniej 
raz w życiu usłyszał.

Chwile – jak motyle – są ulotne. Na szczęście istnieją sposoby, 
by zatrzymać je w kadrze lub uwiecznić na filmie w formie 
wywiadu. Nasi uczestnicy mieli taką możliwość i – jak z każdej 
innej – z tej również chętnie skorzystali. Efekty sesji fotogra-
ficznej i wywiadów szczerych do bólu i ponad wiek poważ-
nych uczestników, zrobiły na nas ogromnie wrażenie. 
I w tym miejscu murem (jak zawsze przy Torbaczach) stali ich 
bliscy, którzy również pani Aleksandrze Cieślik odpowie-
dzieli na często bardzo trudne pytania.

W Rozalinie spotkała się prawdziwa Drużyna Torbaczy, która  
wyjeżdżała stamtąd silniejsza, bogatsza w wiedzę, doświad-
czenie, wsparcie, ale przede wszystkim w nowe kontakty i przy-
jaźnie, które bardzo szybko się nawiązały, bez względu na wiek 
uczestnika tego fantastycznego spotkania.

Dokumentację fotograficzną i filmową będziemy prezen- 
tować…

Tekst: Mirela Bornikowska 

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.

BIO
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Aleksandra Cieślik: Z nami jest Lila. Lila, czyli kociara – i to  
jeszcze jaka!
Lilka: Obsesja na punkcie kotów, jak to powiedziała moja klasa.

AC: To czego ty nie masz z kotami? Bo jak zaczęłaś wyli-
czać, co masz z kotami, to zrobiło się tych rzeczy dość 
dużo. 
Lilka: Na pewno mam plecak, piórnik… kredki – nie. 

AC: Pościel?
Lilka: Pościel na pewno! Własnego kota i na przykład 
czasami wrzucam jego filmiki do Internetu. A najlepsze jest, 
jak leży na plecach… to jest takie słodkie, że ludzie się śmieją!

AC: Twój kot ma TikToka, właściwie to ty masz, ale tam 
jest twój kot.
Lilka: Tak. I nazwano to Legendarną Pozycją Pana Puszka.

AC: Legendarna pozycja Pana Puszka – czyli to leżenie 
brzuszkiem do góry?
Lilka: Tak! Głaszczę go, ale i tak mnie ugryzie w rękę.

AC: No i to jest właśnie kocia natura. A ty masz coś z kociej 
natury, np. chodzenie własnymi ścieżkami?
Lilka: No, ja tak samo mam.

AC: Czyli nie dość, że kociara, to jeszcze koci charakterek. 
Lilu – Ty masz 10 lat, a stomię masz od urodzenia. Powiedz, 
czy pamiętasz takie swoje pierwsze wspomnienia dzie-
cięce związane ze stomią? Kiedy to na przykład zapytałaś 
mamę – „Hej, mamo, co ja mam tutaj na brzuchu?”.

Lilka: Nie. 

AC: A były w ogóle takie rozmowy? Pamiętasz, kiedy uś- 
wiadomiłaś sobie, że stomia to jest właśnie stomia i służy 
do wypróżniania się, tylko w nieco inny sposób?
Lilka: Właśnie to zrozumiałam, gdy miałam 4-5 lat. W sumie 
to nie pamiętam, bo to było dawno. 

AC: Rozmawiałyśmy też poza nagraniem o rówieśnikach,  
o szkole. Jestem ciekawa, jak to u ciebie wygląda – kwestia  
rówieśników i tego, jak oni zareagowali na twoją stomię. 
Lilka: Na początku patrzyli się na mnie, jak na kogoś innego, 
ale mnie to za bardzo nie obchodziło.

AC: Patrzyli jak na kogoś innego, czyli nie chcieli, żebyś 
była w ich grupie?
Lilka: Nie, po prostu… dziwili się mną.

AC: Pytali o to, czym jest stomia? 
Lilka: Nie. Zazwyczaj dużo osób pytało: „Co to jest?”, ale 
mnie to tak wkurzało, że… ja nie wiem. Denerwowało mnie 
to. 

AC: A teraz, gdy jesteś w czwartej klasie, więc jesteś już  
jakiś czas z tymi kolegami, jak to wygląda? Oni cię już 
znają, widzą na co dzień, jak funkcjonujesz, o co z tą stomią  
chodzi i jak jest teraz?
Lilka: W drugiej klasie, pamiętam, jak taki jeden się śmiał. 

AC: A teraz spotykasz się z jakąś krytyką? Z jakimiś niefaj-
nymi odpowiedziami czy docinkami ze strony rówieśni- 
ków? Dopytuję o to, bo wydaje mi się to ważne w kon- 
tekście bycia, już prawie, nastolatką. Nastolatkowie  
zazwyczaj mają dużo kompleksów. Ja miałam dużo  
kompleksów, o których ci opowiadałam. Kiedy wspólnie  
przygotowywałyśmy się do rozmowy, trochę o tych komp- 
leksach rozmawiałyśmy – dlatego pytam, jak to wygląda 
 teraz? Nikogo ta stomia nie dziwi? Akceptują ten fakt? 

Lilka: Tak, i wszystko jest okej.

Rozmowa Aleksandry Cieślik z dziesię-
cioletnią Lilką, która od urodzenia ma 

kolostomię. Lilianna w poniższej rozmowie 
dzieli się z nami swoimi przeżyciami i swoją 

niezwykłą historią.

Rozmawia: Aleksandra Cieślik 

Opowieści  
      z Rozalina...
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AC: A nauczyciele? 
Lilka: Nauczyciele trochę mnie pilnują. Na przykład na WF-ie 
nie mogę robić jakichś tam rzeczy, np. czołgać się, ale gene-
ralnie wszystko jest okej, nic mi się nie stanie – więc czasem 
je robię. 

AC: Stomicy, stomiczki, z którymi miałam przyjemność 
rozmawiać, mówili, że ze stomią mogą robić wszystko. 
Mogą pływać, podróżować, skakać, jeździć na rowerze. Ty 
też powiedziałaś, że teoretycznie mogłabyś się czołgać, 
więc tu jest trochę takie dmuchanie na zimne, żeby w razie 
czego nie uszkodzić worka?
Lilka: Mhm. Ale czasami jest taki problem, że albo zaczyna 
podciekać, albo płytka zacznie trochę odpadać. No teraz  
trochę się odrywa, ale w sumie jest okej.

AC: Mam nadzieję, że do końca wywiadu damy radę! 
(śmiech)
Lilka: Tak! (śmiech)

AC: A kiedy masz taką awarię, która przecież jest ludzka, 
zdarza się, to co robisz? Jak szybko trzeba zareagować?
Lilka: Zazwyczaj, jeśli się odkleja, to sobie tam przyklejam. 
A jeśli połowa płytki, no to już lepiej zmienić. Albo jak 
podcieka – to też zmienić. Chyba że tylko trochę – to wolę 
poczekać. 

AC: A masz takie chwile, kiedy myślisz sobie: „No, może 
fajnie by było bez tej stomii…”?
Lilka: Tak. Ja ogólnie jestem ciekawa, jakby to wyglądało… 
Więc… dlatego zazdroszczę innym. 

AC: Czy u ciebie jest szansa na zespolenie?
Lilka: To będzie wtedy inaczej wyglądać… Jest taka szansa, 
ale to wtedy nie będzie tak, że będę normalnie funkcjo-
nować, ale mama będzie mi czyścić… jakieś jelito i możliwe, 
że ja bym tego nie umiała. Więc wolę już z tym workiem. 
Najgorzej będzie, gdy będę już starsza. 

AC: Dlaczego?
Lilka: Bo, na przykład nie będę już sobie radzić. Będę mieć 
50-60 lat, będę mieć jakieś problemy, będę chora i też będzie 
problem, że nie będę miała jak zmieniać worka.

AC: No coś ty! Myślę, że już będziesz na tyle oswo-
jona z tym wszystkim, że będzie dobrze. Poza tym jesteś 
supersilną dziewczyną. Od razu jak cię zobaczyłam, pomy-
ślałam: „Kurczę, dziewczyna na pewno ma charakter!” 
Zresztą mama, która wygląda jak siostra…
Lilka: A brat jeszcze bardziej podobny do mamy. 

AC: Więc pewnie masz też w mamie duże wsparcie. Od- 
noszę wrażenie, że mama cię wspiera i na pewno pomoże 
we wszystkim, co nie będzie się udawać. 
Lilka: Ja ogólnie wiem, jak to wszystko zrobić, jak płytkę 
zmienić. Cokolwiek nie zrobię – to się wszystko rozkręci.

AC: No jasne i ta hodowla kotów, mówiłaś, że chciałabyś  
mieć kiedyś taką hodowlę!
Lilka: Taaak, chciałabym. Nawet klasa mówi, że mam obsesję 
na punkcie kotów. Nawet na jednego kolegę mówiłam 
„koteł”!

AC: A jaka rasa tych kotów?
Lilka: Najbardziej lubię syberyjskie, bo one lubią chodzić 
na dwór na smyczy. Ogólnie to znam dużo ras. 

AC: No i Pan Puszek, który ma TikToka. Chyba sobie 
założę, żeby go zaobserwować. 
Lilka: To za to może pani zobaczyć, jak rysuję. 

AC: A rysujesz?
Lilka: Tak, bardzo ładnie. 

AC: To bardzo chętnie. Zaraz po naszej rozmowie zobaczę, 
jakie masz talenty! 
Lilka: Gdybym wzięła szkicownik ze szkoły, tobym go mogła  
tutaj przynieść i pochwalić się swoimi rysunkami. Raz naryso-
wałam kota dla mojej koleżanki, a ona powiedziała, że to chyba  
nie ja. To jest takie realistyczne, że ona nie wierzy, że to ja  
rysowałam. 

AC: Lilu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę powo- 
dzenia w tej hodowli kotów, w rysowaniu, w rozwoju  
TikToka Pana Puszka. Lilu, przepięknie wyglądasz, jesteś 
megasilną dziewczyną!
Lilka: Mój kolega powiedział raz, że jestem silna! 

AC: No i tak ma być, piona!
Lilka: I ostrzegam Was! Trzeba lubić koty, bo inaczej Pan 
Puszek Was zje! •

Aleksandra Cieślik
Dziennikarka polsatnews.pl i Interii. W zawodzie pracuje od 2013 roku. Przez ponad 5 lat na antenie 
lubelskiego Radia Centrum prowadziła m.in. audycje muzyczne oraz publicystyczno-kulturalne. 
Zajmuje się również konferansjerką, a także warsztatami dziennikarskimi dla dzieci i młodzieży.
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Jako opiekunowie nie miejmy też nadmiernych ambicji czy 
oczekiwań wobec tak młodego człowieka, aby nie wzbudzić  
w nim nieprzyjemnego napięcia, nie wywołać niepotrzebnego  
lęku, a w konsekwencji – aby nie doprowadzić do zachwiania  
wiary we własne możliwości. Dziecko może mieć poczucie, 
że nigdy nie będzie dość dobre, by zadowolić rodziców. 
Osoba w tym wieku nie zdaje sobie sprawy z wartości oceny –  
jest ona kształtowana przez najbliższe otoczenie. Strach przed  
porażką może skutkować lękiem przed szkołą.

Zatem dziecko, które jest gotowe do podjęcia obowiązku  
szkolnego, nauczone swojej stomii, rozmów o niej, któremu się 
„nie przeszkadza”, a jedynie „podsuwa” okazję do rozwoju, 
będzie naturalnie chłonąć wiedzę i współdziałać z nauczy-
cielem i grupą. Szkoda, by realizowało ono zbyt ambitny 
program rodzica w miejsce podążania za wewnętrzną moty-
wacją będącą niezwykłym motorem.

Początek szkoły to duża zmiana dla całej rodziny – wymaga  
reorganizacji dotychczas wypracowanych schematów. Zabu- 
rzenie dotychczasowej organizacji życia rodzinnego i nie- 
rzadko przyspieszony kurs autonomii bywają powodem utraty 
poczucia bezpieczeństwa przez dziecko, wywołują niepew-
ność, a nawet lęk. Nowe środowisko, obowiązki i zestaw reguł 
mogą wywoływać wiele różnych emocji w pierwszoklasiście. 
Pozwólmy mu na ich wyrażanie i nazywanie, nie lekceważmy ich 
ani im nie zaprzeczajmy – już samo to pozwoli na zmniejszenie 
napięcia. Pamiętajmy, że w trudnych okresach dziecko może 
wręcz potrzebować większego wsparcia i uwagi niż w okre-
sach spokoju i równowagi.

Pamiętajcie Państwo, że już za chwilę uwagę dziecka będziecie 
musieli dzielić z najlepszą koleżanką czy kolegą, najfajniejszą 
panią nauczycielką. Z panią nauczycielką będziecie także 
musieli podzielić się autorytetem. Ileż razy usłyszycie: „To nie 
tak! Nasza pani powiedziała, że to trzeba zrobić inaczej!”. Nie 
deprecjonujcie nauczyciela w oczach dziecka. Jeśli z czymś się 
nie zgadzacie, a jest to bardzo istotna sprawa, idźcie poroz-
mawiać z nauczycielem bez dziecka. Pamiętajcie jednak, że 
wiele rzeczy można robić na wiele sposobów i każdy z nich 
może okazać się poprawny. 

Wszystko to będzie wymagać od Państwa radzenia sobie 
z jakże naturalną zazdrością oraz zaakceptowania zmieniającej  
się z czasem relacji z dzieckiem. Potraficie to. A wasze  
dziecko potrafi poradzić sobie z większymi i mniejszymi  
wyzwaniami!

Dobrego roku szkolnego! •

D rugiego września sześcio- i siedmiolatki rozpoczęły  
edukację szkolną. To ważny moment zarówno dla  
dziecka, jak i jego rodziców. O powodzeniu dziecka  

w szkole w dużej mierze decyduje jego gotowość szkolna, 
czyli zestaw takich cech psychofizycznych, który umożliwia  
przystosowanie się do nauki w szkole. To moment równowagi  
między wymaganiami szkoły, a możliwościami rozwojowymi. 
Jest to taki stopień rozwoju dziecka – umysłowego, emocjo-
nalnego, społecznego i fizycznego – który umożliwia mu udział 
w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych przewi-
dzianych dla pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dzieci, które już na początku napotykają trudności, szybko się 
zniechęcają, utrwalając w sobie przekonanie, że szkoła wiąże  
się z przykrościami i porażkami, co nie sprzyja motywacji 
 do nauki. Natomiast te, które od początku dobrze się w niej 
czują, nie mają trudności w adaptacji do nowych warunków – 
są otwarte na nawiązywanie nowych kontaktów z rówieśni-
kami i chętnie podejmują obowiązki szkolne, w konsekwencji  
wykształcając w sobie pozytywną chęć uczenia się.

Stosunek do szkoły związany jest również z postawą rodziców  
i opiekunów, ich gotowością do „puszczenia” dziecka do  
szkoły. Bywa, że opiekun, który zrezygnował z pracy na rzecz  
macierzyństwa czy ojcostwa i dostosowywał swój plan dnia  
do potrzeb dziecka stomika, może mieć trudności z rozłąką. 
Problemem dla dorosłych bywa nie tylko strach przed niewy-
starczającą samodzielnością malucha, niepożądanym zacho-
waniem starszych uczniów, ale również obawa przed odda-
niem dziecka pod opiekę nauczycielom – „bo nikt nie 
zapewni mu takiej ochrony jak ja”.

Jeśli jesteś opiekunem małego stomika, porozmawiaj z dyrek- 
cją i wychowawcą o stomii. Dostarcz materiały edukacyjne  
(np. te, którymi dysponuje fundacja STOMAlife czy fundacja  
„PO PROSTU”) lub zorganizuj nieodpłatne szkolenie na temat  
stomii (poproś o pomoc którąś z fundacji!). Przyswojona  
przez pracowników szkoły wiedza sprawi, że ewentualna  
pomoc lub asekuracja podczas wymiany woreczka nie będzie 
stresem ani zaskoczeniem dla danego nauczyciela. Na takich 
warsztatach nauczyciel nauczy się też różnych form inter-
wencji, kiedy ewentualnie wystąpią prześmiewcze zacho-
wania dzieci wobec stomika wynikające zazwyczaj z niewiedzy 
lub z głupich tekstów zasłyszanych od dorosłych (a te również 
wynikają z braku wiedzy). 

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Bianca-Beata Kotoro

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

BIO
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salonowy (czytaj: kot kanapowy). A jeśli nawet zdarzy się 
„pogoda pod psem”, no bo przecież nie „pod kotem”? 
Na szczęście mamy do dyspozycji siłownie, baseny, gabi-
nety SPA, biblioteki, audiobooki, nieograniczone zasoby 
muzyczne, no i w końcu prywatny fotel, pled i lampkę ulubio-
nego wina. Znajdźcie czas na dobrą książkę, wizytę w teatrze 
bądź dobre kino … oczywiście nie rezygnując z jesiennych 
promieni słońca.

Pamiętacie żartobliwy wierszyk Andrzeja Waligórskiego  
komentujący kajakowe wycieczki?

Oto jego wizja jesieni:

Jesień idzie
Raz staruszek, spacerując w lesie,
Ujrzał listek przywiędły i blady
I pomyślał: – Znowu idzie jesień,
Jesień idzie, nie ma na to rady!
I podreptał do chaty po dróżce,
I oznajmił, stanąwszy przed chatą,
Swojej żonie, tak samo staruszce:
– Jesień idzie, nie ma rady na to!
A staruszka zmartwiła się szczerze,
Zamachała rękami obiema:
– Musisz zacząć chodzić w pulowerze.
Jesień idzie, rady na to nie ma!
Może zrobić się chłodno już jutro
Lub pojutrze, a może za tydzień,
Trzeba będzie wyjąć z kufra futro,
Nie ma rady. Jesień, jesień idzie!
A był sierpień. Pogoda prześliczna.
Wszystko w złocie trwało i w zieleni,
Prócz staruszków nikt chyba nie myślał
O mającej nastąpić jesieni.
Ale cóż, oni żyli najdłużej.
Mieli swoje staruszkowie zasady
I wiedzieli, że prędzej czy później

Jesień przyjdzie. Nie ma na to rady.

Na jesień rady nie ma, ale na CH,CH i CH jest!

Aha, nie zapomnijcie o…ha, ha. •

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.

BIO

Tekst: Mirela Bornikowska 

„Żegnaj lato na rok,

Stoi jesień za mgłą…”

Tak dawno temu śpiewała Zdzisława Sośnicka.

Następstwo pór roku jest nieuchronne i nie mamy na nie 
żadnego wpływu, ale tylko od nas zależy, czy nie poddamy 
się … potrójnemu CH.

Jesień nie musi oznaczać CHLAPY i CHANDRY, a w konse-
kwencji CHOROBY!

Jesień może być szaleństwem barw na górskich zboczach, 
długimi spacerami aleją wśród spadających kasztanów, 
wycieczkami rowerowymi czy pracami ogrodowymi zakoń-
czonymi spotkaniem przy ognisku i wspólnym pieczeniem 
kiełbasek czy ziemniaków.

„Ważna jest tylko ta pogoda, którą w sercu będę miał” – 
to słowa starej szanty, ale słońce w kapeluszu może 
zapewnić sobie nie tylko wilk morski, ale każdy z nas, 
i tylko od nas zależy, by ono stamtąd nie uciekło. Tego-
roczne lato dało każdemu szansę, by naładować akumula-
tory. Spożytkujmy tę energię jesienią, by żadne nieprzyjem-
ności zaczynające się od CH nas nie dopadły.

Wielu rad, by być aktywnym Kangurem, już Wam udzieli-
liśmy. Latem? Wiadomo! Woda była najważniejsza! Pisaliśmy 
o kąpielach, spływach kajakowych, plażowaniu. Wiecie już 
dobrze, że stomikowi wolno wszystko.

A czy na progu jesieni myśleliście może o tym, by morze 
zamienić na góry? Czy uważacie, że stomia jest prze-
szkodą, by po nich wędrować? Jeśli nie macie chorób 
towarzyszących, które to uniemożliwiają, sama stomia nie 
powinna wam tego blokować. Stopień trudności, długość 
szlaków można dostosować do własnej kondycji i odległości od 
schronisk z toaletą, gdzie bez problemu można opróżnić 
lub zmienić worek. Korzystając z wyciągów krzesełkowych, 
można wędrować „po płaskim” i podziwiać zapierające dech 
w piersiach widoki. Kto gór nie lubi, może iść lub pojechać 
rowerem na ryby albo grzyby. Można jeździć na rolkach, 
biegać z psem (lub za psem), jednym słowem robić wszystko, 
żeby okropieństwa na CH nie były górą.

A jeśli plucha i chlapa się zdarzy? To wcale nie znaczy, że  
pozwolimy rozgościć się chandrze czy chorobie. Mówi się,  
że nie ma złej pogody, tylko ludzie są nieodpowiednio  
ubrani. Każdy z nas na pewno ma swoje naturalne sposoby na  
poprawienie odporności. Znane są różne, te od syropu ma- 
linowego począwszy, na lodowatych kąpielach kończąc. Ale  
nawet bez tych ekstremalnych można czuć się zdrowo we  
własnym ciele, jeśli nie będziemy żyć jak typowy lew  

Trzy razy CH 
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Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu wyłoniono u ciebie 
stomię i jak długo ją miałeś?
Andrzej Mokrzyński: W lipcu 2019 roku usłyszałem diagnozę  
WZJG (wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Długa walka  
sterydami, antybiotykami, szpital stał się moim drugim do- 
mem. Taka ciekawostka: kiedy zachorowałem, ważyłem 106 kg,  
mój rekord w dół to 58,5 kg. W końcu jelito grube usunięto mi  
31 sierpnia 2020 roku i wybudziłem się z ileostomią.

MB: Czy akceptowałeś życie ze stomią, czy marzyłeś o zes- 
poleniu?
AM: Podczas choroby marzyłem o czymkolwiek, co spowo- 
duje, że przestanie mnie boleć. Coś, co pozwoli mi wró- 
cić do normalnego życia. Podczas choroby mój świat to było  
łóżko w szpitalu albo w domu. Przestało mnie interesować do- 

Tekst: Mirela Bornikowska 

Zespolenie  
blaski i cienie 

ZESPOLENIE

Rozmowa 
pierwsza  
z dziesięciu

O d chwili, gdy pacjent usłyszy słowo: STOMIA,  jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Jeśli dochodzi  do ściany, 
jak mówi profesor Tomasz Banasiewicz - to znaczy, że ma za sobą lata cierpień, liczne, nieskuteczne próby wylecze-
nia, a przed sobą ogromnie trudną, życiową decyzję. Jeżeli  wyłonieniu powie TAK, to po okresie przyzwyczajania się 

do nowego życia u większości  zaczyna się  „mała stabilizacja”. Okazuje się, że ból zniknął, że nie trzeba mieć toalety  
w zasięgu wzroku, że można praktycznie żyć normalnie, tyle że z workiem na brzuchu. I po jakimś czasie, gdy rzeczywi-
stość ze stomią jest poukładana, a lekarz mówi, że pacjent jest  w dobrym stanie, pada słowo, które kolejny raz może życie 
„wywrócić do góry nogami”. To słowo to oczywiście: ZESPOLENIE. Rozmawiając z wieloma stomikami, zauważyłam, że 
decyzja o zespoleniu jest tak samo trudna, jeśli nie trudniejsza, niż ta o wyłonieniu. Różnica polega na tym, że stomia często 
ratowała z koszmaru i większości poprawiała  komfort życia, a zespolenie to kolejna wielka niewiadoma. 
Nie bez znaczenia jest powód, przez który stomia wkroczyła w nasze życie. Tym, których wybawiła z cierpienia, decyzję  
o zespoleniu podejmuje się znacznie trudniej, pojawia się więcej pytań i wątpliwości. Osoby, które otrzymały stomię  
w wyniku powikłań przy różnych procedurach medycznych  czy wypadku, przywrócenie ciągłości jelit przychodzi natu-
ralnie, jako oczekiwane zakończenie etapu leczenia. Bez względu jednak na powód wyłonienia stomii, każdy zastanawia  
się, czy po zespoleniu  ma szansę być zupełnie zdrowym człowiekiem, który będzie wypróżniał się naturalnie bez żadnych 
problemów, czy zwieracze będą trzymały, czy może po zespoleniu wrócą biegunki, dyskomfort, konieczność pilnowania 
ścisłej diety? Zdarza się, że powrót do stomii jest jedynie słusznym rozwiązaniem.  Niewiadomych jest wiele.  
Tyle, ile ludzkich historii i podjętych decyzji. 
Dlatego w jesiennym, zimowy i wiosennym numerze naszego magazynu podejmiemy temat: Zespolenia. W tegorocznym 
wiosennym i letnim „Po Prostu Żyj”  było przedstawione oczami wspaniałego lekarza Wojciecha Szczęsnego, teraz oczami 
Zespoleńców. Daliśmy temu cyklowi zbiorczy tytuł: Zespolenie - blaski i cienie. Dziś - prezentujemy trzy osoby z dziesięciu.  
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słownie wszystko dookoła. Co dzieje się w domu lub w pracy?  
Nic nie było ważne. Kiedy moja pani doktor zaproponowała  
usunięcie jelita i wyłonienie stomii, zacząłem szukać na ten 
temat informacji. Trafiłem wtedy na „nasze” grupy na Face-
booku, gdzie dostałem nieprawdopodobne wręcz wsparcie 
i mnóstwo rad. Chwała grupowiczom!!! Decyzja mogła być 
tylko jedna. 

Pierwsze tygodnie po wyłonieniu to był koszmar. Wszystkiego  
trzeba było się nauczyć. Wszedłem w zupełnie inny świat. Na  
szczęście na chirurgii w szpitalu MSWiA w Gdańsku mamy  
super panią Krysię, pielęgniarkę stomijną. Podczas wypisu po  
wyłonieniu powiedziała, że zawsze mogę przyjść na oddział 
i ona mi pomoże. Tak też było kilkakrotnie. Nawet lekarze, 
jak mnie widzieli, to zawsze podchodzili, pytali, doradzali.  
Momentami czułem się, jak w prywatnej klinice. Szczególne  
słowa uznania mam tu dla doktora Dymeckiego. On wyłaniał  
mi stomię, szył J-poucha i później robił zespolenie. W ogóle  
zarówno gastroenterologia, jak i chirurgia w MSWiA  
w Gdańsku są absolutnie bez zarzutów. Dla mnie top of the 
top, ale to osobny temat.

Tak więc, czy akceptowałem stomię? Ja średnio, ale ogrom- 
ne wsparcie ze szpitala, forów facebookowych plus niepraw-
dopodobnie zaangażowanej w moje leczenie kochanej żony, 
dawały mi siłę i wiarę, że będzie dobrze. O zespoleniu po 5 
miesiącach nawet nie marzyłem, ale przyszedł dzień, kiedy 
podczas wizyty u mojej nieocenionej pani gastroenterolog 
dr Piotrowicz dowiedziałem się, że właściwie można mnie 
zespalać. Tak też się stało i 1 lutego 2021 roku już nie miałem 
woreczka.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją zes- 
polenia?
AM: Przed zespoleniem, jak przed każdym zabiegiem, jest  
strach, ale mnie miał operować doktor Dymecki, więc się  
nie bałem. Poważnie! Cieszyłem się na to i dziś, biorąc 
wszystko pod uwagę, tego nie żałuję.

MB: Jak czułeś się tuż po? Jak wyglądała rekonwales- 
cencja?
AM: Tuż po zespoleniu – oj, to się działo. Kibelek bił 
rekordy. Nie zdążyłem wrócić do łóżka, a już mogłem biec 
do łazienki z powrotem. I tak było przez jakieś 4-5 dni. Nie 
miałem problemów z gojeniem się rany, z bólami jak przy 
WZJG, generalnie bolało, bo musi boleć po operacji. Bolało, 
ale przeszło i tyle. 

Rekonwalescencja właściwie trwa. Tym bardziej, że mam 
osteoporozę posterydową i kompresyjne złamania 5 kręgów. 
To dopiero boli. Najgorsze, jak się zasiedzę w jednej pozycji, 
wtedy trudno mi się wyprostować. Miałem już jedną opera- 
cję wertebroplastyki, czyli tzw. cementowania kręgów.  
Cokolwiek to jest, to pomogło. Poza tym rehabilitacja, masaże,  
prądy, lasery i takie tam wynalazki. Powolutku jest lepiej, waż- 
ne, że nie jest gorzej. 

Co do problemów jelitowych to raczej ich nie miewam, no  
chyba, że się rozpędzę z jedzeniem. Wtedy trzeba swoje od- 
cierpieć. Jak trzymam dietę, to wszystko jest w miarę OK. 
Po prostu trzeba jeść w domu to, co ugotuje żona. Do toalety 

chodzę po 6-8 razy, ale to nie jest problem, tego się spodzie-
wałem, bo o tym mnie uprzedzano. 

MB: Czy wystąpiły powikłania? Jeśli tak, to jakie?
AM: Po operacji nie miałem powikłań. Jedyne to, o czym 
wspomniałem wcześniej.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia i jak się teraz czujesz?
AM: Od zespolenia minęło 4 i pół miesiąca. Czuję się dobrze, 
jeśli można się czuć dobrze bez jelita.

MB: Czy podjąłbyś tę decyzję drugi raz? Co możesz po- 
wiedzieć tym, którzy stoją przed taką decyzją?
AM: Wiadomo, że każdy z nas jest inny. Ja nie żałuję tej de- 
cyzji i na pewno podjąłbym ją ponownie. Szukałbym jed- 
nak dobrego lekarza, takiego jak mój doktor Dymecki, któ- 
rego polecam z całego serca i pozdrawiam serdecznie. Stomia  
jest bezpieczna i ucina praktycznie wszystkie problemy.  
Wyniki idą do góry, wraca się do życia, ale jednak, co by nie 
mówić, jest mocno absorbująca.

Zdaję sobie sprawę, że może przyjść taki dzień, że będę musiał 
wrócić do worka, ale jestem już na to przygotowany. Zespo-
lenie to nie jest bilet w jedną stronę, jak usunięcie jakiegoś 
organu. Świadomość, że jak coś się „popsuje”, to względnie 
łatwo można to naprawić, bardzo pomaga.
I na koniec jeszcze dodam, że najważniejsze jest pozytywne 
podejście do choroby. Co się stało, to się nie odstanie. Mle- 
ko się rozlało i tyle. Trzeba pokochać worek albo i J-poucha. 
To naprawdę ważne. •
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Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu u twojego  
syna wyłoniono stomię i jak długo ją miał?

Kasia Lewandowska: O życiu Jędrka ze stomią szczegółowo  
opowiadałam w wywiadzie do letniego wydania „Po Prostu  
Żyj”, więc teraz tylko przypomnę, że powodem była choroba  
Hirschprunga i w jej konsekwencji – niedrożność jelit. Ope- 
racja ratująca życie wykonana była w trybie pilnym, w 13.  
miesiącu życia syna. Z woreczkiem funkcjonował od lutego  
2020 do maja 2021 roku.

MB: Czy Jędrek, a także wy (jako jego rodzina) akcepto-
waliście życie ze stomią, czy czekaliście na zespolenie?
KL: Jako mama małego stomika, który żył i funkcjonował 
z workiem jak każdy jego zdrowy rówieśnik, też nauczyłam się  
z nią żyć i w pełni zaakceptowałam, podobnie jak jego tata  
i starszy brat. W końcu stomia uratowała mu życie. Były wzloty 
i upadki. Marzenie o zespoleniu również.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły wam przed operacją ze- 
spolenia u Jędrka?
KL: Udana operacja zespolenia była jego trzecią z rzędu  
operacją w ciągu 15 miesięcy. Bardzo się bałam. W głowie 
miałam setki pytań bez odpowiedzi. To, które nie opusz-
czało mnie ani na chwilę, brzmiało: Czy tym razem się uda? 
Poprzednie dwie operacje oboje znieśliśmy ciężko. I synek 
leżący na OIOM-ie, i ja patrząca na jego cierpienie zupełnie 
bezradna. Dlatego 25 maja modliłam się, żeby był to dla nas 
szczęśliwy dzień i prezent na Dzień Matki.

MB: Jak Jędrek czuł się tuż po zabiegu i jak wyglądała  
rekonwalescencja?
KL: Przede wszystkim ja byłam bardzo szczęśliwa, że w końcu  
się udało. Wiedziałam, że oddaję syna w najlepsze ręce, które 
mogą go zespolić. Dla mnie szpital im. Jurasza w Bydgoszczy 
i pracujący tam zespół na czele z dr Gałązką, to wybawienie 
po fatalnych doświadczeniach z innych szpitali. Jędrek trzy  
doby spał. Był na morfinie. W końcu pojawiła sìę upragniona  
kupka. Oczywiście fotka była rozesłana po całej rodzinie, by 
zobaczyli, jaka jest piękna (śmiech). Byłam najszczęśliwszą 

mamą pod słońcem z tak „niewymownego” powodu, ale 
niestety, jak to w życiu bywa, łzy też się pojawiły.

MB: Czy to znaczy, że były powikłania? Jeśli tak, to jakie?
KL: Niestety po wyjęciu cewnika pojawiły się problemy 
z oddawaniem moczu i Jędrek ponownie został zacewniko-
wany. W czwartej dobie wszystko się unormowało i cewnik 
usunięto. Odetchnęłam z wielką ulgą. Piątego dnia synek 
mógł wypić 100 ml wody, a w kolejnych dniach podejmo-
wano próby wprowadzenia posiłków, w trakcie których, 
niestety, pojawiły się zielone wymioty. I znowu moje nerwy 
i emocje były u kresu wytrzymałości. Byłam przerażona. Nie 
opuszczały mnie czarne myśli i przeokropny strach. Moje 
złe przypuszczenia do pewnego stopnia się potwierdziły, 
bo pojawiła się mała niedrożność. Ale mój dzielny i waleczny 
Kmicic kolejny raz sobie poradził. Zaczął tolerować stałe 
pokarmy i po 10 dobach na szpitalnym oddziale wróciliśmy 
do domu.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia i jak teraz czuje się  
Jędrek?
KL: Wszystko jest jeszcze bardzo świeże. Od zespolenia  
minęły dopiero 4 tygodnie. Wszystkiego uczymy się od 
nowa. Jędrzej musi nauczyć się robić kupę w naturalny 
sposób. Ma 2 latka i 5 miesięcy i nie do końca rozumie, 
co się z nim dzieje, kiedy czuje potrzebę wypróżnienia. 
Dla niego to nowość i nie zawsze czuje się z tym komfor-
towo. Myślę, że z tego powodu 3 tygodnie po zespo-
leniu zaczął wstrzymywać stolec. Płakał, jak się wypróżniał.  
Trwało to około tygodnia. W tej chwili jest lepiej, ale codzien- 
nie wkładam dużo pracy w to, by oswoił się z nową sytu-
acją. Każdą kupkę nagradzamy brawami albo małą nagrodą. 
Na razie wychodzi nam ten układ. Po tej operacji najdłużej 
fizycznie dochodził do siebie. Teraz, po 4 tygodniach, mogę 
powiedzieć, że powoli moje dziecko wraca do sił i wigoru, 
z którego słynie.

MB: Czy podjęłabyś tę decyzję drugi raz? Co możesz  
powiedzieć tym, którzy stoją przed nią? 
KL: Jako „zespoleńcy” jesteśmy na początku drogi. Bardzo  
wierzę w to, że nam się udało. Musi być dobrze. Uważam, 
że jeśli lekarze chcą zespalać, trzeba próbować. W naszej 
rodzinie ta decyzja była oczywista i podjęlibyśmy ją jeszcze 
raz, jeśli chodziłoby o nasze dziecko. Sama nie mam stomii, 
więc nie podjęłabym się doradzania w sprawie zespolenia  
innemu stomikowi, ale myślę, że my rodzice Torbaczy, tak  
samo jak dorosłe Kangury, powinniśmy zaufać lekarzom,  
zwłaszcza tym, którzy historię pacjenta znają od początku.  
A tę historię każdy ma własną i każdy inną. Jako mama  
małego Kangura na wolności mogę powiedzieć innym 
rodzicom: Ufajcie lekarzom, wierzcie w powodzenie operacji, 
walczcie i przenoście góry dla swoich dzieci, a jeśli okaże się, 
że do worka trzeba będzie wrócić, to przecież już wszyscy 
dobrze wiemy, że to nie jest koniec świata. Do odważnych 
świat należy!! Jędrek udowodnił to dziesiątki razy. Dru- 
żyna Kmicica wierzy, że po każdej burzy wychodzi słońce. •

Rozmowa 
druga 
z dziesięciu
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3

Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu wyłoniono  
u ciebie stomię i jak długo ją miałaś?

Aleksandra Mizera: Mój przypadek nie jest typowy i nie 
na wszystkie pytania będę mogła odpowiedzieć twierdząco. 
Choruję na FAP, czyli polipowatość rodzinną gruczolakowatą, 
co oznacza, że polipy mogą pojawiać się u mnie w całym 
układzie pokarmowym. Ryzyko raka jelita grubego przy FAP 
wynosi 100% w związku z tym usunięcie jelita było tylko kwe- 
stią czasu, a zważywszy na liczbę polipów i ich histopatologię, 
lekarze zalecali, by nie zwlekać z operacją. Miałam dwie opcje 
rozwiązania braku jelita: pierwsza to wytworzenie zbiornika  
j-pouch i stomia czasowa, a druga to zostawienie 15 cm 
jelita grubego i połączenie go z jelitem cienkim. Zdecydo-
wałam się oczywiście na drugą opcję, mając na uwadze, że 
zbiornik j-pouch czy stomia są to rozwiązania na przyszłość, 
gdyby opcja, którą wybrałam, nie zdała egzaminu. Polipy 
niestety wciąż odrastają na odcinku jelita, jak i w innych narzą-
dach (żołądek, dwunastnica, tarczyca), dlatego muszę być 
pod ciągłą kontrolą lekarzy i być przygotowana na kolejne 
przymusowe cięcia.

MB: Czy akceptowałaś życie ze stomią? Czy marzyłaś 
o zespoleniu?
AM: Tak jak powiedziałam wcześniej, jestem zespolona, ale  
nie miałam stomii. Myślę, że moja historia może być ciekawa  
dla czytelników, że taka opcja też istnieje.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją ze- 
spolenia?
AM: Przed operacją, jak to najczęściej bywa, towarzyszył 
mi strach i obawa, jak będzie wyglądać moje życie po operacji, 
zwłaszcza że objawy choroby nie były ani silne, ani częste. 
Bałam się, że skoro teraz czuję się dobrze, po operacji mój 
komfort życia może się bardzo pogorszyć.

MB: Jak czułaś się tuż po zabiegu i jak wyglądała  
rekonwalescencja?
AM: Pierwsza doba po operacji była w porządku, jednak  
po przeniesieniu na oddział zaczął się koszmar. Ból był  

tak silny, że leki przeciwbólowe nie wystarczały. Do tego  
pojawiły się wymioty i silne rozwolnienie, co dla osoby nie  
wstającej z łóżka jest po prostu straszne. Następnego  
dnia założono mi sondę do nosa, by pomóc przy wymiotach,  
i zaczęto przetaczać krew, ponieważ okazało się, że pod  
cięciem zrobił się spory krwiak. Czwartego dnia od operacji,  
kiedy w głowie pojawiła mi się myśl, że jest już troszkę lepiej, 
dowiedziałam się, że muszę mieć drugą operację. Byłam  
przerażona… Nie chciałam przechodzić wszystkiego raz  
jeszcze. Operacja odbyła się o 23.50 i przebiegła pomyślnie. 
Oprócz krwiaka okazało się, że jelito cienkie spętliło się 
w dwóch miejscach i lekarze musieli je „wyprostować”. Miałam 
żywienie pozajelitowe, a wodę piłam małymi łyczkami, 
żeby nie spowodować wymiotów. Pamiętam, jak leżałam 
całymi dniami i z zazdrością patrzyłam na pielęgniarki, które 
poruszały się tak swobodnie, podczas gdy ja nie potrafiłam 
wstać z łóżka bez pomocy. Po szesnastu dniach spędzonych 
w szpitalu mogłam wrócić do domu, gdzie przy pomocy 
i wsparciu najbliższych wracałam do życia. Miałam dietę  
lekkostrawną i leki oraz zastrzyki przeciwzakrzepowe. Nie- 
stety nie potrafiłam zjeść posiłku bez przerwy na toaletę. 
Wypróżnień na dobę było około 20 bodajże i żadne leki nie 
pomagały zmniejszyć tej liczby.

MB: Czy wystąpiły powikłania? Jeśli tak, to jakie?
AM: Tak jak powiedziałam wcześniej, był to krwiak i spętlenie 
jelita cienkiego, co wymagało reoperacji. 

MB: Ile czasu minęło od zespolenia i jak się teraz czujesz?
AM: Od operacji minęło 20 tygodni. Z miesiąca na miesiąc  
czuję się lepiej. Ból zniknął, a liczba wypróżnień spadła  
do około 10 na dobę. Wróciłam do pracy i do życia i, pomi-
jając gorsze dni, mogę śmiało przyznać, że żyje mi się cał- 
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kiem normalnie. Jedynie ciężko mi zaakceptować fakt, że 
mój organizm źle reaguje na moje ulubione produkty, np. 
ogórki kiszone czy czekoladę, ale nadal liczę, że za jakiś czas 
uda mi się wypracować z moim organizmem w tej kwestii jakiś 
kompromis.

MB: Czy podjęłabyś tę decyzję drugi raz? Co możesz po- 
wiedzieć tym, którzy stoją przed taką decyzją?
AM: Stanowczo tak, mimo iż to pytanie wydaje mi się bardzo  
trudne. Decyzję o operacji podjęłam z rozsądku. Przy mojej  
chorobie ryzyko raka jelita grubego wynosi 100%. Naj- 
chętniej oddalałabym termin operacji w nieskończoność,  
zwłaszcza że objawy choroby, takie jak ból, krew w stolcu czy 
zwiększona liczba wypróżnień pojawiały się dosyć rzadko i nie 
doskwierały mi na co dzień. Niestety polipy miały już dys- 
plazję dużego stopnia i odwlekanie było ryzykowne. Mając 
28 lat, męża i dwójkę małych dzieci, człowiek musi zaakcep-
tować strach i mimo chęci ucieczki zrobić to, co powinien. 
Moja córka odziedziczyła po mnie ten gen i moim celem  
jest odnalezienie leku, którego na dzień dzisiejszy nie ma,  
a który pomógłby uchronić wszystkich chorych na FAP przed  
tak radykalnym rozwiązaniem, jakim jest operacja usunięcia  
jelita grubego. Co mogę powiedzieć osobom, które stoją 
przed takim wyborem? Przede wszystkim spróbujcie uzyskać  

jak najwięcej informacji o możliwych rozwiązaniach, skonsul-
tujcie się co najmniej z dwoma lekarzami. Poukładajcie so- 
bie wszystko w głowie, weźcie głęboki oddech i podejmijcie  
decyzję. Nie powiem wam jaką. Ten wybór musicie podjąć 
sami. To niby jest prosta decyzja, ale tak naprawdę bardzo  
trudna i nikt za was nie może jej podjąć. Moja rodzina całe 
szczęście rozumiała, że decyzja należy do mnie, i mimo iż 
wiedzieli i chcieli, bym poddała się operacji, to jednak nie 
naciskali na mnie, i jak krzyczałam w chwilach słabości, że nie 
idę na żadną operację, oni ze stoickim spokojem mówili, że 
to moja decyzja i zrobię to, co uważam za słuszne. 

Tak więc podsumowując – podejmijcie decyzję w zgodzie ze 
sobą i w oparciu o konsultacje lekarskie. Mam nadzieję, że 
każdy z was może liczyć na wsparcie otoczenia (rodziny, przy-
jaciół, ludzi świeżo poznanych na grupie), bo takie wsparcie 
jest potrzebne jak spadochron, gdy podejmujesz decyzję 
i wyskakujesz z samolotu. •

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.

BIO
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Tekst: Fundacja STOMAlife

S panie z workiem stomijnym spędza sen z powiek wielu  
stomikom z małym stażem. Oczywiście może być ono  
nieco trudniejsze niż przed operacją, ale istnieje kilka  

wskazówek, które mogą znacznie przybliżyć stomika do  
całonocnego, nieprzerywanego wypoczynku po operacji  
wyłonienia. Trzeba przyznać, że tu kolostomicy mają łatwiej,  
ale zarówno kolo-, jak i ileostomikom nasze rady na pewno  
się przydadzą, zwłaszcza że odpowiednia ilość snu tuż po  
operacji jest bardzo ważna, skraca bowiem proces rekonwa-
lescencji. Po jego zakończeniu nocny wypoczynek jest pod- 
stawą dobrego samopoczucia, dzięki któremu stomik może 
wrócić do swoich ulubionych zajęć i aktywności, co w konse-
kwencji może oznaczać, że pokonał chorobę i (znowu) jest 
zdrowym człowiekiem.

Dobry sen to podstawa, więc zapoznajcie się z naszymi  
radami:

BIELIZNA NOCNA:
• Piżama. Jeśli używasz stroju dwuczęściowego, worek sto- 
mijny wsuń do spodni. Upewnij się tylko, czy pas nie jest zbyt 
ciasny, żeby nie zaburzyć swobodnego napełniania się worka. 

• Bielizna z wysokim stanem sprawdzi się idealnie podczas 
snu.

• Opinająca koszula nocna podtrzyma worek i nie będzie 
się on „plątał” podczas przekręcania się na drugi bok.

NAJLEPSZA POZYCJA DO SPANIA:
• Pozycja na plecach jest optymalna, ale nie każdy ją akcep- 
tuje.

• Na boku, na którym wyłoniona jest stomia, również moż- 
na spać, wtedy materac będzie podtrzymywał worek stomijny 
podczas napełniania.

• Jeśli śpisz na boku po przeciwnej stronie, podłóż po- 
duszkę pod brzuch, aby ciężar treści w worku podczas 

napełniania cię nie obudził. Świetnie w tej roli sprawdzą się 
wałki do spania.

• Pozycja na brzuchu nie jest pozycją „zakazaną”. Wtedy  
najlepiej przygiąć nogę do boku ze stomią. Dzięki temu uzys- 
kamy przestrzeń pod brzuchem, która pozwoli na swobodne 
napełnianie worka stomijnego. Od razu po zabiegu brzuch  
może być zbyt obolały, aby się na nim położyć. Na  
początku idealnie sprawdzi się pozycja półleżąca.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SNU:
• Zjedz lekką kolację co najmniej 1-2 godziny przed snem, 
pomoże to w zmniejszeniu ilości wydalanej podczas snu treści.

• Przed snem opróżnij worek.

JAK UNIKNĄĆ NOCNYCH „AWARII”:
• Nie pozwól, aby worek się przepełnił. Po operacji nasta-
wiaj alarm w telefonie co kilka godzin, dzięki temu ustalisz, jak 
często potrzebujesz wyjść do toalety.

• Jeśli treść jelitowa jest zbyt wodnista, możesz użyć sasze- 
tek żelujących lub spróbować zagęścić treść poprzez zmianę 
diety.

• Jeśli treść jest zbyt gęsta konieczne jest wprowadzanie 
zmian w diecie poprzez spożywanie większej ilości płynów.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE  
DOTYCZĄCE SPANIA:
• Lampka nocna przy łóżku w zasięgu ręki przydatna jest  
w drodze do toalety oraz ułatwia sprawdzanie, czy wszy- 
stko jest w porządku ze sprzętem stomijnym.

• Trzymaj wodę i tabletki przeciwbólowe przy łóżku, na  
wypadek gdybyś obudził się z pragnienia lub z bólu.

• Jeśli masz ból brzucha, możesz użyć elektrycznej poduszki  
rozgrzewającej ustawionej na minimum albo termoforu. •

Stomia 
i sen
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Tekst: Justyna Dziomdziora

Justyna Dziomdziora

Dietetyk kliniczny, specjalizuje się w chorobach jelit, stanach poresekcyjnych  (stomie, zbiorniki 
jelitowe), depresji i probiotykoterapii. Ceni sobie holistyczne podejście do pacjenta. Wiceprezes 
Stowarzyszenia Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit "Łódzcy Zapaleńcy" oraz pacjentka cho-
rująca od 13 lat na WZJG

BIO

J ak radzić sobie z biegunkami? I dlaczego głównie jest to  
problem ileostomików? 

Odpowiedź nasuwa się sama. Przecież to jelito grube 
odpowiada za wchłanianie wody, a jeśli nasze jest „wyłączone 
z użytkowania” lub po prostu go nie ma, nie spełnia swojej 
funkcji, czego skutkiem są właśnie biegunki.

Przedstawię pięć sposobów, które ułatwią Państwu funkcjo-
nowanie i poprawią trawienie:

1. NIE ŁĄCZMY JEDZENIA Z PICIEM, tzn. nie pijmy w trakcie 
posiłków. Możemy się napić 20 minut przed posiłkiem, 
oraz 1-2 godziny po posiłku – bez jelita grubego organizm 
nie jest w stanie poradzić sobie z taką ilością wody i wydali ją 
razem z jedzeniem.

2. Dokładnie gryźmy! Każdy kęs ok. 30 razy! Ta zasa- 
da jest ważna dla każdego, jednak przy skróconym pasa- 
żu jelitowym, to zalecenie jest wyjątkowo ważne. Pomóż- 
my naszemu układowi pokarmowemu strawić pokarm, naj- 
bardziej jak tylko możemy. Pamiętajmy, że trawienie zaczyna  
się już w jamie ustnej.

3. Jedzmy częściej, ale mniejsze porcje. Polecane jest 5-6, 
a nawet 7 posiłków. Układ pokarmowy czasem nie jest w sta- 
nie strawić jednorazowo dużej porcji pokarmu. Stara się wte- 
dy wydalić ją wraz z wodą.

4. Ograniczmy tłuste potrawy, lecz nie eliminujmy tłuszczów  
całkowicie. Wybierajmy tłuszcze dobrej jakości: olej lniany  
NA ZIMNO! Oliwę z oliwek, tłuste ryby morskie ze wzglę- 
du na kwasy omega-3. Wtedy rozdzielmy posiłek na 2 lub 
nawet 3 porcje.

5. Możemy wspomóc trawienie preparatem Colostrum, któ- 
ry wspomaga trawienie, regeneruje nabłonek jelitowy dzięki  
temu, że zawiera czynniki wzrostu, ma także zastosowanie 
w zespole krótkiego jelita. •

Biegunki
ŻYCIE ZE STOMIĄ
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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

Mądre wskazówki od tych, którzy już się nauczyli 

Tekst: Fundacja STOMAlife

•    Kolostomicy, wykonując zabieg irygacji, mogą użyć woreczków Mini  Cup* 

* Rada fundacji: Tak wyglądają woreczki Mini Cup

•  Przy niedokładnym wycięciu  otworu w płytce (co może zdarzać się stomikom tuż po wyłonieniu), 
można okleić  skórę wokół stomii półksiężycami, które zabezpieczą tę przestrzeń, a wycięty krzywo otwór 
przestanie być problemem.

•   Osoby z kolostomią dość często mają zaparcia. Wypraktykowane sposoby, aby sobie z nimi poradzić, 
to m.in. wypicie dwóch łyżek stołowych oliwy lub  naparu z 5-6 suszonych śliwek  zalanych szklanką wrzącej 
wody. Po wystygnięciu napar należy wypić, a dla zwiększenia efektu śliwki można zjeść*.

Specyfików  zawierających  senes lepiej nie używać bez konsultacji z lekarzem. U wielu stomików wywoływały 
one  zbyt silne reakcje i ból brzucha.

* Rada fundacji:  Jeśli brzuch jest twardy, nie stosuj domowych sposobów! Natychmiast skontaktuj się 
z lekarzem!

•   Tzw. „awaria” to zły sen każdego stomika. Sen, który (niestety) czasem się 
spełnia. Wtedy najgorszym doradcą jest panika, a najlepszym – opanowanie 
i „zestaw ratunkowy”. Jednym  z jego elementów są „woreczki na woreczki” 
czyli foliowe torebki na zużyty sprzęt stomijny    pochłaniające zapachy.  
Zawsze warto  mieć je  przy sobie*

* Rada fundacji:  Sprawdź WNW specjalne woreczki na zużyte woreczki.

•   Sprzęt stomijny jest wysokiej jakości i służy stomikom w wielu, nawet 
ekstremalnych, sytuacjach. Ale spakowany w kartoniku, zanim jeszcze  
zostanie użyty, nie lubi wysokich temperatur i nadmiernej wilgoci. Przecho-
wywanie woreczków  w wilgotnej łazience czy… nagrzanym samochodzie 
może wpłynąć na ich trwałość i optymalne użytkowanie. Najlepiej przechowywać 
je w suchym miejscu o pokojowej temperaturze.

STOMIK RADZI

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (24) / 2021

Nauka 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 zapytaliśmy Was o rady, którymi  
chętnie dzielicie się z nami na portalach czy infolinii, a kolejną już  
ich porcję publikujemy poniżej.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Tekst: Fundacja STOMAlife

P odciekanie pod płytkę stomijną może mieć wiele przy-
czyn, a stanowi duży kłopot i prowadzi do nieprzyjem-
nych powikłań. Dlatego tak ważne jest aktywne dbanie 

o zdrowie skóry wokół stomii. Poniżej kilka wskazówek, które 
mogą uchronić cię przed tym problemem.

Jak zadbać o zdrową skórę wokół stomii?
• Upewnij się, że twoja płytka stomijna jest prawidłowo  
dobrana, a więc sprawdź przede wszystkim, czy otwór w niej  
jest idealnie docięty do rozmiaru twojej stomii – pamię-
tając, iż otwór w płytce nie powinien być większy od 
stomii niż 1-2 mm. Płytka stomijna powinna przylegać 
idealnie do powierzchni skóry wokół stomii, co w znacznym 
stopniu eliminuje podciekanie.

• Dopasuj płytkę stomijną do swojej stomii i kształtu brzu- 
cha. Sprawdź, czy potrzebujesz płaskiej, czy wypukłej płytki. 
Dobrze dopasowany sprzęt chroni skórę przed uszkodze-
niem lub podrażnieniem.

• Dołóż wszelkich starań, aby skóra wokół stomii była zdro- 
wa. Uszkodzona skóra jest trudna do zaopatrzenia, zaś 
podrażnienia, które mogą wystąpić pod całym obszarem 
przylepca, będą nastręczać kłopotów przy kolejnej wymianie 
sprzętu.

Oto wskazówki praktyczne dotyczące rutynowej pielę-
gnacji skóry. Postępując zgodnie z nimi, pomożesz skórze 
wokół stomii zachować dobrą kondycję:
• Zmierz rozmiar swojej stomii za pomocą miarki (która  
często jest dołączana do sprzętu stomijnego). Sprawdź 
kształt stomii i dokładnie dotnij otwór w płytce. Jednora-
zowe określenie wielkości i kształtu stomii nie wystarczy. 

Koniecznie regularnie sprawdzaj jej rozmiar i kształt, 
szczególnie jeśli jesteś niedługo po operacji wyłonienia lub 
ostatnio znacznie schudłeś lub utyłeś.

• Zakładając płytkę, upewnij się, że otwór w niej przygo-
towany idealnie otula stomię. Jeśli nie, koniecznie zastosuj 
środki wypełniające zbyt duże szczeliny. W tej sytuacji po- 
mocne mogą być takie produkty jak: pasta stomijna, hydro-
koloid do modelowania czy półksiężyce. Otwór w płytce 
powinien być idealnie docięty, co oznacza, że nie może być 
za duży, ale nie może również być zbyt ciasny, bo będzie 
obcierać stomię. 

• Przed założeniem nowej płytki stomijnej rozważ zasto-
sowanie bariery ochronnej zabezpieczającej skórę, np. 
puder, spray (tzw. druga skóra), na skórę wokół stomii. 
Preparaty tego typu uchronią skórę przed odparze-
niami i podrażnieniami.

• Regularnie wymieniaj worek stomijny, zanim nastąpi pod- 
ciekanie treści w nim zawartej. Jeżeli używasz worków  
odpuszczalnych, regularnie opróżniaj worek. Przepełniony, 
a tym samym przeciążony, worek automatycznie powo-
duje nadmierne obciążenie płytki stomijnej przylegającej 
do skóry, co może prowadzić do częściowego odklejania się 
płytki, a w konsekwencji do podciekania.

• Czas noszenia sprzętu stomijnego zależy od osobistych 
preferencji, rodzaju stomii bądź ilości wydalanej treści. 
Obserwuj swój organizm i znajdź swój własny optymalny 
okres wymiany sprzętu. Średnio wymiana sprzętu następuje 
dwa razy w tygodniu.

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany 
sprzętu, czyli zdejmowania płytki ze skóry. Nie spiesz się. 

Postaraj się temu zapobiegać!

Podciekanie
pod płytkę 

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Zdejmuj płytkę delikatnie i powoli. Wspomagaj się prepara-
tami do usuwania przylepca. Niewłaściwe lub zbyt szybkie 
usunięcie płytki stomijnej może spowodować zdzieranie 
naskórka. Związane z tym uszkodzenia mogą prowadzić 
do podrażnienia, bólu i wycieków.

• Delikatnie odklejaj płytkę od skóry, zaczynając od góry, 
kierując się w dół,   jednocześnie dociskając dłoń do skóry 
powyżej płytki.

• Przed naklejeniem płytki rozważ zastosowanie bariery 
ochronnej, która zabezpiecza skórę przed uszkodzeniem 
podczas usuwania przylepca. Filtr, który zostanie nałożony, 
ochroni naskórek przed uszkodzeniem w trakcie zdejmo-
wania przylepca.

zaprojektowane specjalnie dla stomików ubrania lub akce-
soria, które zabezpieczą sprzęt stomijny. 

• To samo dotyczy innych „aktywności fizycznych”  
(np. seksu czy prac w ogrodzie).

• Aby utrzymać worek bezpiecznie na miejscu, rozważ sto- 
sowanie bielizny podtrzymującej lub pasa stomijnego. 

• Wypróbuj różne stroje sportowe, takie jak legginsy do  
biegania lub spodenki z lycry, aby przekonać się, co w twoim 
przypadku daje największe poczucie komfortu i pewności.

UWAGA!
Jeśli zauważysz oznaki powikłań dotyczących skóry wokół  
stomii, z którymi sam sobie nie możesz poradzić, natych- 
miast skontaktuj się z pielęgniarką stomijną, nie czekaj, aż 
będzie gorzej.
Stomia i aktywność fizyczna
• Jeśli bierzesz udział w zajęciach sportowych lub innych 
formach ćwiczeń, upewnij się, że twój worek stomijny jest 
wystarczająco zabezpieczony. Aby to poprawić, możesz nosić 

UWAGA!
Przed KAŻDĄ formą aktywności fizycznej koniecznie 
opróżnij worek stomijny!
Przestrzeganie powyższych wskazówek może pomóc w elimi-
nacji podciekania i oraz zachować dobrą kondycję skóry wo- 
kół twojej stomii. Jeśli jednak wystąpią tego typu problemy, 
ważne jest, aby szybko ustalić i wyeliminować przyczynę.  
Skontaktuj się z pielęgniarką stomijną w celu uzyskania  
pomocy. Listę bezpłatnych punktów konsultacyjnych znaj-
dziesz na naszej stronie www.stomalife.pl. •

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Choroba, która wyzwala!

Wywiad z Piotrem Sarnowskim

Odmienić 
siebie

Rozmawia: Beata Pawłowicz
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B eata Pawłowicz: Cud? Wyjątkowy lek? Ekspery- 
mentalna terapia? A może jeszcze coś? Co złożyło  
się na to, że żyjesz i wyglądasz, jak człowiek w peł- 
ni zdrowy? 

Piotr Saranowski: Zacznę może od tego, że dokładna przy-
czyna wrzodziejącego zapalenia jelit nie jest znana. Wiemy, że 
ta choroba powoduje bardzo ciężkie biegunki, które są skut-
kiem autoagresywnego działania układu immunologicz-
nego. Pisze się także, że czynnikami wywołującymi te zabu-
rzenia i dolegliwości są antygeny pokarmowe i zwykłe niepa-
togenne drobnoustroje. Medycyna nie zna jednak odpo-
wiedzi na pytanie, jaka jest przyczyna autoagresywnego dzia-
łania układu immunologicznego. Moim zdaniem jednak wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego to znak, że gdzieś w czło-
wieku tkwi jakaś nieprzetrawiona trauma. Tak było w moim 

przypadku. Straciłem matkę, kiedy miałem 14 lat. Zmarła, gdy  
byłem na obozie sportowym. I właśnie to doświadczenie, które,  
jak mogło się wydawać, przeszło przeze mnie bez emocjonalnych  
zawirowań, stało się psychicznym podłożem tej choroby. Prze-
stałem wtedy na miesiąc mówić i nawet trafiłem do szpitala  
psychiatrycznego w Garwolinie, ale niczego u mnie nie  
stwierdzono… 

BP: Śmierć matki musi wzbudzić w dziecku emocje! Czy to, że  
przestałeś wtedy mówić, nie było niemym krzykiem rozpaczy?
PS: Zapewne. Ale wtedy nikt na to tak nie patrzył. Nie rozpa-
czałem, nie krzyczałem, a więc uznano, że przyjąłem odej-
ście matki bez emocji. Sam tak myślałem i to przez długie lata. 
Uznałem więc, że to wydarzenie nie mogło mieć na mnie wiel-
kiego wpływu. Tymczasem ja się wtedy „zamroziłem”, czyli prze-
stałem cokolwiek czuć, aby nie czuć ogromu bólu, jaki mnie 
wtedy zalał. „Zamrożenie” to jeden z mechanizmów obronnych 
pozwalających nam odciąć się od uczuć, które byłyby dla nas 
zbyt bolesne i groźne dla naszego zdrowia psychicznego. 

BP: Odcięcie sprawia, że te emocje znikają?
PS: Możemy się od uczuć odciąć, ale nie możemy się ich pozbyć.  
Co więcej, wyparte uczucia zapisują się w ciele i poprzez  
ciało dochodzą do głosu. To jest właśnie istota chorób psychoso-
matycznych, a do nich zalicza się choroby autoimmunologiczne. 
I w moim wypadku emocje związane ze śmiercią mamy „odezwały 
się” poprzez ciało – uruchamiając proces chorobowy. Stało się to, 
kiedy w moim życiu wydarzyło się znów coś niezwykle porusza-
jącego, tym razem jednak pozytywnego! Pierwsze krwawienie 
pojawiło się w chwili, gdy rodziła się moja córka. Na oddziale 
szpitala położniczego doświadczyłem pierwszego ataku wrzo-
dziejącego zapalenia jelit. 

BP: Czyli to silne przeżycie, stres jest przyczyną tej choroby? 

PS: Stres, tak. Ale jaki? W moim wypadku stres związany z prze-
żywaniem śmierci i narodzin. Ta choroba w niezwykły sposób 
pokazała mi połączenie między tymi dwoma stanami… Pokazała, 
że stres związany z nimi, ma szczególny charakter, niezależnie od 
tego, czy jest „negatywny”, bo przeżywany w związku ze śmiercią 
kogoś bliskiego, czy „pozytywny”, bo ja się bardzo cieszyłem 
z narodzin córki. Doświadczyłem jednak wkrótce potem wszyst-
kich objawów tej choroby, której zalążki były w moim ciele już od 
14. roku życia. 

Piotr Sarnowski
Psychoterapeuta, certyfikowany specja-
lista psychoterapii uzależnień i współuza-
leżnienia, trener grupowy, pedagog reso-
cjalizacji. W trakcie studiów doktoranckich. 
Wykładowca na UKSW. Były pedagog w ZS 
Mościcki w Zielonce. Działa na rzecz niepeł-
nosprawnych. Prezes i założyciel Inte-
gracyjnego Klubu Kuźnia Stare Babice.

„Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, 
jestem tym, czym postanawiam się 

stać”. Ale czy to możliwe, kiedy w grę wchodzi 
nieuleczalna choroba? Piotr Sarnowski, 
diagnoza: wrzodziejące zapalenie jelit. Jest 
na rencie, ale żyje pełnią życia. Pracuje jako 
psychoterapeuta, ale też pro publico bono. Jak 
pokonał chorobę? Czym ona była i czym jest 
dla niego? 

Piotra Sarnowskiego poznałam na warszta-
tach, gdzie wygłaszał wykład: Jak wychowanie 
w rodzinie dysfunkcyjnej wpływa na to, jakimi 
będziemy rodzicami? Wyglądał niezdrowo, był 
przy tuszy i miał zgaszone oczy. Ale to, co 
mówił, było poruszające, a więc zapropono- 
wałam mu wywiad o syndromie DDA.
Dwa lata później był innym człowiekiem. 
Szczupły, pełen energii, modnie ubrany, 
mówiący o swojej pasji, tenisie stołowym 
 i pięknej żonie Hani. Piotr przyznał, że 
podczas tamtych warsztatów w podwar-
szawskiej Owczarni był pewny, że choroba, 
która pierwszy raz zaatakowała dziesięć lat 
wcześniej, teraz go pokona. Co się stało,  
że nie pożegnał się ze światem, jak  
przypuszczał, ale zaczął nowy etap życia?

Choroba, która wyzwala!

31

ZNANI

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (25) / 2021



BP: Jakie są objawy wrzodziejącego za- 
palenia jelit?
PS: Niezwykle przykre fizjologiczne obja- 
wy związane właśnie z biegunkami i krwa-
wieniami. Ta choroba pociąga jednak 
za sobą także zaburzenia psychiczne np.  
depresję. Po tym pierwszym ataku przez  
pięć lat dochodziłem do zdrowia. Choroba  
miała wtedy bardzo ciężki przebieg i szyb- 
ko się nasiliła. Próbowałem ją wtedy 
opanować, ale było to trudne, bo kolejni  
lekarze, do których się zgłaszałem, nie 
wiedzieli, co mi jest. Zlecali rozmaite ba- 
dania i nie potrafili postawić diagnozy, 
bo z badań wynikało, że jestem zdrowy. 
Minęło sporo czasu, nim dostałem dobrą 
diagnozę i skuteczne leki. 

BP: Czy ta na początku nie zdiagnozowana prawidłowo  
choroba zmieniła twoje życie? 
PS: Wszystko zmieniła! Kiedy zachorowałem, pracowałem 
w ogromnej korporacji, byłem kierownikiem sieci sprzedaży. 
Odniosłem wtedy, jak o tym myślałem, zawodowy i finan-
sowy sukces, ale też miałem masę stresów. Po kilku latach 
pracy w tej korporacji doszło do tego, że obawiałem się 
odebrać telefon, bo szefowie, klienci itd. wciąż czegoś ode 
mnie chcieli. Dzwonili nawet w weekendy i wieczorami. Byłem 
więc przeciążony pracą. Pamiętam, że każdego dnia, kiedy 
mijały godziny pracy i chciałem iść do domu, szefowa zawsze 
wyznaczała mi dodatkowe zadania. Zazwyczaj miałem pisać 
pozbawione sensu raporty o klientach aktywnych, nieaktyw-
nych itp. Miałem samochód służbowy, nawet zwrot pieniędzy 
za benzynę, laptopa, telefon itp., ale w domu przed nocą nie 
bywałem... 

BP: Taka praca zdrowiu nie służyła? 
PS: Nie służyła. Także z tego powodu, że pracowałem z ludź- 
mi, dla których byłem tylko tym, kto „robi sprzedaż”, nato-
miast nie byłem człowiekiem. Przekonałem się o tym właśnie 
wtedy, kiedy zacząłem chorować. Przy wrzodziejącym zapa-
leniu jelit często chodzi się do toalety, a więc i ja chodziłem. 
No i szybko usłyszałem, że oni mi przenośnego kibla nie kupią! 
Żebym się też dobrze zastanowił, czy ja chcę tu pracować, czy 
się leczyć? No a że leczenie, jak już mówiłem, było począt-
kowo całkiem bezskuteczne, a objawy się zaostrzały, wkrótce 
mnie z tej korporacji zwolniono... Ale wtedy jeszcze nie zmie-
niłem siebie, a tylko pracę, zostałem szefem sieci cukierni. 

BP: Dałeś radę pracować?
PS: No właśnie już nie, bo mój stan się pogarszał. Lekarze 
szukali przyczyny tego, że leki nie pomagają, aż jeden z nich 
stwierdził, że może genezy tej choroby trzeba poszukać 
w psychice i zasugerował, żebym poszedł do psychiatry. 
No to poszedłem i tak poznałem dr Ewę Witkowską. Na szczę-
ście okazało się, że doktor Witkowska jest także psychotera-
peutą, a więc nie skupiła się na farmakoterapii, ale zapropo-
nowała mi psychoterapię. Diagnoza, jaką postawiła, wska-
zywała, że nie ma we mnie innych źródeł problemów niż to, 

co przeżyłem. Ale też tym, co mnie strauma-
tyzowało, nie była tylko śmierć matki. 
Doktor Witkowska uświadomiła mi, że 
po tej tragedii, przeżyłem kolejne. Zamiesz-
kałem z babcią, która, choć zamożna, nie 
dbała o mnie, musiałem, jak dorosły, sam 
zdobywać środki na jedzenie, ubranie czy 
dentystę. Jako nastolatek uczyłem się więc  
i pracowałem. Nikt z ludzi, którzy mnie 
otaczali, nie wierzył we mnie. Zamiast mi  
pomóc, od razu mnie skreślali: „Piotrek już 
na pewno zejdzie na psy”. Nauczyciel radził, 
żebym poszedł do szkoły zawodowej i został 
ślusarzem. Na szczęście go nie posłuchałem, 
chciałem dostać się do najlepszej szkoły ga- 
stronomicznej w Warszawie, by być restaura-

torem, takim, jakimi byli moi dziadkowie. Udało mi się! Potem 
poszedłem na studia na wydziale Hotelarstwa i gastronomii.

BP: A jak zaczęła się twoja droga do zawodu psychotera-
peuty? Czy to była też droga do zdrowia?
PS: W pewnym sensie to była ta sama droga. Bo kiedy znala-
złem się na rencie i zacząłem chodzić na terapię do doktor  
Witkowskiej, pomyślałem o psychoterapii jako o pracy. Kiedy 
więc pewnego dnia pani doktor spytała mnie, w jakim zawo- 
dzie bym się widział, powiedziałem szczerze, że chyba  
chciałbym być psychoterapeutą. Usłyszałem, że ona uważa, 
że to dobry pomysł. To było dla mnie niezwykle cenne! 
Odwagi dodało mi także to, że taka kobieta we mnie wierzy! 
Najpierw zostałem jednak wolontariuszem w szpitalu psychia-
trycznym w Tworkach. Ponad rok pracowałem tam za darmo, 
żeby zobaczyć, czy mi się spodoba. I tak było. Pamiętam, 
jak mnie poruszyła informacja o tym, że większość ordyna-
torów tego szpitala odebrała sobie życie. Dlaczego? Pomy-
ślałem, że to jest ciężka praca, ale też, że być może zabrakło im 
psychoterapii? Już wtedy wiedziałem, że psychiatra stosuje 
głównie farmakoterapię i diagnozuje jednostki chorobowe. 
A psychoterapeuta pracuje na emocjach, szuka w przeżyciach 
pacjenta odpowiedzi, stara się mu pomóc żyć lepiej i świado-
miej. Spodobało mi się w Tworkach, ale wtedy okazało się, 
że muszę skończyć psychologię, jeśli chcę wykonywać ten 
zawód… No to poszedłem na kolejne studia. Miałem czas, 
żeby się uczyć, nie pracowałem. Zajmowałem się budo-
waniem relacji z córką. Moja żona Hania zarabiała wtedy 
w korpo na naszą rodzinę. Poznałem Hanię przed kościołem, 
więc mnie nie dziwiło nigdy, kiedy okazywało się, że jest 
moim aniołem stróżem. 

BP: Choroba wycofała się całkowicie? 
PS: Brałem tabletki i żyłem bez niej. Nawet otworzyłem punkt  
pomocy dla osób uzależnionych przy kościele św. Józefa  
w Tworkach. Żyłem tak w spokoju, do czasu, aż córka zdała  
do trzeciej klasy. Choroba mnie nie szarpała. Nikt mi jednak 
nie powiedział, że muszę bezwzględnie przestrzegać diety. 
Jadłem więc, jak dawniej, i to był duży błąd. Dopiero, kiedy 
miałem kolejny nawrót choroby i z ostrym zapaleniem trafiłem 
do dr Beaty Antosik, dowiedziałem się, że dieta w tej chorobie 
jest kluczowa. Na zlecenie dr Antosik zrobiłem szczegó-
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Nikt z ludzi, którzy 
mnie otaczali, nie 
wierzył we mnie. 
Zamiast mi pomóc, od  
razu mnie skreślali: 
„Piotrek już na pewno 
zejdzie na psy”.

łowe badania flory jelitowej, ale także alergii oraz nietole-
rancji pokarmowych, jakie miałem. Doktor Antosik przeko-
nała mnie, że albo będzie to dieta wegańska, albo ludzi pier-
wotnych. Dla mnie lepsza okazała się ta z mięsem w menu, 
ale bez produktów mącznych i cukru. No i wielu innych, 
które musiałem wykluczyć, m.in. jajka, bo powodowały stany  
zapalne w moim organizmie, które nazywamy alergiami. 
Myślę, że dzięki temu także udało mi się wtedy wyjść z naj- 
gorszego nawrotu choroby, który nastąpił po 11 latach 
remisji (zdrowia) i trwał aż rok. 

BP: Czy wiesz co, poza złą dietą, mogło wtedy wywołać 
nawrót choroby?
PS: Zachorowałem na zatoki i brałem lek, na ulotce którego  
jest napisane, że może powodować krwawienia w jelitach 
i nie powinny go brać osoby, które mają choroby, takie jak 
moja. No ale zapisał mi go lekarz, więc zażywałem do czasu, 
aż wywołał u mnie nawrót choroby. A wtedy nic już nie poma-
gało: sterydy, wlewki, czopki, chodziłem w pampersach. I nic. 
Coraz gorzej. Wpadłem w depresję. 

BP: Depresję?
PS: Przy tej chorobie bardzo częste są stany depresyjne,  
lęki, obniżenie nastroju, brak chęci do życia itd. Ja miałem 
myśli samobójcze, żegnałem się już z życiem. Przestałem wy- 
chodzić z domu, bo problemem było założenie swetra –  
który wybrać? Nie mogłem się zdecydować. Wszystko spra- 
wiało mi trudność, bo właśnie miałem depresję. W końcu  
poprosiłem Hanię, żeby mnie zawiozła do Tworek. Lekarze 
chcieli, żebym został na oddziale. Nie chciałem, a więc tylko, 
ustawili mi leki. Zacząłem je brać i jednocześnie radykalnie 
stosować dietę, i byłem w coraz lepszej formie. Powoli, 
powoli dochodziłem do siebie. Najpierw zacząłem space-
rować, potem biegać, a potem chodzić na siłownię. Objawy 
zaplenia jelit zaczęły mijać, kiedy odstawiłem te wszystkie 
produkty spożywcze, a to także poprawiało mój stan psy- 
chiczny.

BP: Czyli leki na depresję i dieta zadecydowały o powrocie 
do dobrego samopoczucia?
PS: Myślę, że znaczenie miało to, że w końcu w znacznym 
stopniu uporałem się z traumą po śmierci mamy. Potrzebo-
wałem na to bardzo dużo czasu i pracy na rozmaitych tera-
piach. Podczas sesji u doktor Ewy Witkowskiej nie byłem 
jeszcze gotowy, żeby spotkać się z tym cierpieniem. Potrze-
bowałem więcej czasu, mocniejszego zakorzenienia w życiu, 
wzmocnienia poczucia własnej wartości itp., żeby zmierzyć 
się z uczuciami, które wyparłem, mając 14 lat i później. 

Pierwszy raz dotknąłem tej rany kiedy poszedłem w Warsza- 
wie do Ośrodka ETOH na tygodniowe grupowe warsztaty  
prowadzone metodą dramy przez Helenę Strzałkowską. 
Jedna ze scenek polegała na tym, że miałem wybrać z grona  
uczestników warsztatów kobietę, która będzie reprezentować 
moją matkę. A potem powiedzieć jej wszystko to, co chcia- 
łem… No i podczas tego ćwiczenia rozleciałem się. Zoba-
czyłem, jak silne mam mechanizmy obronne, i że one zasła-
niają mi prawdę o mnie... Podczas tych warsztatów zacząłem 
się zastanawiać: gdzie ja tak cały czas biegnę? Przed czym 
uciekam? 

BP: Przed cierpieniem tego czternastolatka?
PS: Właśnie, poczułem wtedy, że ten chłopak, którym byłem,  
musiał zawalczyć o swoje życie. To było zbyt wiele jak na  
jego siły, na siły nastolatka. No ale ja innego życia nie znałem 
i uważałem, że takie ono miało być. Scenki dramatyczne, 
jakie odgrywaliśmy, pokazały mi jednak co innego. Prawdę 
o mnie: to, że moja trauma była niedokończona, bo się 
z mamą nie pożegnałem. A jej śmierć odebrałem jako porzu-
cenie... Z tymi wszystkimi emocjami musiałem się spotkać 
i pogodzić. Stało się to dopiero, kiedy zacząłem sam uczyć 
się psychoterapii metodą psychodramy w krakowskiej szkole 
psychoterapii Self. Przez dwa i pół roku brałem udział w zaję-
ciach psychodramy, a ponieważ byłem jedynym mężczyzną 
w grupie kilkunastu kobiet, cały czas byłem wybierany do  
ustawiania scenek jako syn, mąż, ojciec… 

BP: Czy możesz opowiedzieć na jakimś przykładzie, jak 
drama może pomóc?
PS: Najważniejsze dla mnie okazało się ćwiczenie Zdjęcie, 
bo ono ukazało mi, jak wyglądało moje życie. Polegało  
ono na tym, że każdy z obecnych po kolei miał stworzyć jakby 
kadr ze swojego życia rodzinnego. A więc dobrać spośród 
nas osoby, które będą reprezentować jego rodziców, rodzeń-
stwo, dziadków itd., a potem ustawić tak, żeby oddać relacje  
między nimi. Kiedy już taki kadr powstał, ciąg dalszy zadania  
polegał na tym, żeby to ustawienie zmienić tak, jak ustawia-
jący chciałby, żeby te relacje wyglądały. „Zdjęcia” były więc 
pełne ludzi w różnych relacjach. A wiesz, co było na moim 
zdjęciu? Tylko ja i puste krzesło.

BP: Krzesło, to było miejsce dla mamy?
PS: Nie, to było puste krzesło. To było zdjęcie mojej rodziny. 
Samotność. Pustka… Teraz to się zmieniło, bo teraz na tym 
krześle widzę m.in. swoich pacjentów.

BP: Wyglądasz świetnie, zdrowo, grasz w tenisa! Trudno  
uwierzyć, że jesteś nadal na rencie?!
PS: Mam drugą grupe, a tego, co mi dolega, nie widać, 
wiem o tym. Ale to też jest dla mnie przypomnienie, żeby 
nie osądzać nikogo po pozorach. Prawda jest też taka, że 
jeśli utrzymuję dietę i biorę leki, mogę żyć, jakbym był zdrów. 
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Choć mam także inne schorzenia, jutro idę na gastroskopię 
z powodu refluksu związanego z przepukliną zaworu przełyko-
wego. Wyglądam dobrze, ale badania krwi mówią co innego. 
Widać w niej brak witaminy B12, co jest charakterystyczne dla  
tej choroby. Biorę też taki proszek, który nieco obniża odpor-
ność, bo przecież moja choroba, to choroba autoimmuno-
logiczna, czyli polegająca na tym, że organizm sam atakuje 
swoje zdrowe tkanki.

BP: Mimo to wiele robisz dla innych. Byłeś nominowany 
do nagrody „Człowiek bez barier” w 2019 roku…
PS: Honorowy patronat nad tą nagrodą ma Pani Prezyden-
towa Agata Kornhauser-Duda. A przyznaje się ją ludziom 
niepełnosprawnym, którzy pracują na rzecz innych niepełno-
sprawnych. Ja zostałem nominowany przez grupę pacjentów. 
Za co? Jestem założycielem Integracyjnego Klubu Sporto-
wego Kuźnia Stare Babice. Grają tam osoby niepełnosprawne, 
ale na poziomie II lub III ligi. Jeden chłopak ma stomię, 
drugi cukrzycę i na stałe zainstalowany stymulator do wyrów-
nywania poziomu cukru. A nasz wiceprezes jest po przesz-
czepie i nie ma dwóch nerek. To on napisał do mnie, kiedy 
byłem w bardzo ciężkim stanie, czy nie zagrałbym w tenisa? 
Czy nie wróciłbym do gry? Odpisałem mu, że jestem 
w strasznym stanie, bo noszę pampersy i do toalety chodzę 
20 razy na dobę. A on na to: weź przyjedź. No to przyje-
chałem i tak jakoś się stało, że założyliśmy ISK. Pracuję też  

trzy razy w tygodniu z osobami bezdomnymi w Ośrodku  
MONAR w Oryszewie we współpracy z dyrektorem Tomkiem 
Łuczyszynem. Pomagamy bezdomnym…        

BP: Z jakiego powodu robisz tyle rzeczy i to za darmo? 
Przecież musisz dbać o zdrowie, a więc nie przeciążać się? 
PS: Robię to po to, żeby żyć! Przyjeżdżają tam ludzie 
na wózkach, bez rąk, bez nóg. Pracujemy z nimi w programie 
wychodzenia z bezdomności i niepełnosprawności. Mamy 
mieszkania treningowe i próbujemy ich usamodzielniać. Pra- 
cujemy z ich uzależnieniami od alkoholu, narkotyków. To wszy- 
stko po to, żeby mieli szansę zacząć od początku… 
A jeśli chodzi o to moje dbanie o zdrowie i „nieprzeciążanie  
się”, to niepełnosprawność w żaden sposób nie przeszkadza  
w realizacji własnych ambicji, rozwoju zawodowym i znale-
zieniu miejsca w społeczeństwie. Wszystko jest możliwe, kiedy  
pokonamy własne słabości, bo wtedy możemy też pomóc  
innym je pokonać. Moim aniołem stróżem, jest moja żona  
Hania (jak mówiłem, poznałem ją przed kościołem!). Ważni są 
także moi przyjaciele •

Beata Pawłowicz

Dziennikarka i autorka książek psychologicznych m.in. Zdrowo żyć, zdrowo leczyć się, Dekalog 
szczęścia;  współautorka m.in. Cyfrowe dzieci – z dr. Tomaszem Srebnickim (Wyd. Zwierciadło 
2021). Na stałe związana z miesięcznikami „Zwierciadło” i „Sens”. Studiowała kulturoznawstwo  
i dziennikarstwo. Autorka trzech tomików wierszy.
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Iwonna Widzyńska-Gołacka: Psychobiologia, sądząc po  
nazwie, zajmuje się powiązaniem psychologii z biologią. 
W jaki sposób – najogólniej mówiąc – psychologia wpły- 
wa na biologię człowieka?
Marzanna Radziszewska: Nauka głównego nurtu bazuje na  
paradygmacie materialistyczno-redukcjonistycznym, czyli na  
założeniach, że rzeczywiste jest tylko to, co jest materią, oraz  
że funkcjonowanie jakiejś całości, np. organizmu ludz- 
kiego, można poznać poprzez zrozumienie, jak działają jej  
części. Podejście akademickie sprowadza zdrowie i chorobę  
do poprawnego lub niepoprawnego działania tkanek, narzą- 
dów oraz procesów metabolicznych wywołanych przez czyn-
niki materialne i traktuje ciało na podobieństwo maszyny,  
którą można mechanicznie naprawiać – tak jakbyśmy byli  
biorobotami. To, co dzieje się w psychice, jest opatrywane jed- 
ną etykietką – stres, a jego wpływ na ciało postrzega się wyłą- 
cznie przez pryzmat aktywacji osi HPA (podwzgórze – przy- 
sadka – nadnercza), która mobilizuje nas w chwili stresu do  
walki lub ucieczki. Jesteśmy o wiele bardziej skomplikowani.  
Aktywacja osi HPA ma miejsce w chwili emocjonalnego  
napięcia, ale każdy stres ma swoje subtelne odcienie – nie 
trzeba być specjalnie spostrzegawczym, by zauważyć, że smu- 
tek, żal, poczucie winy, lęk, gniew, rządza zdobycia czegoś 
mają zupełnie inny wydźwięk. Każdy, kto ma żywy dostęp 
do emocji i uczuć, potrafi dostrzec różnice pomiędzy tymi  

stanami. W każdym stresie jest aktywowana oś HPA, a jej  
aktywacja powoduje szereg konsekwencji, które w sytu-
acji rozpoznawanej jako stan zagrożenia mają służyć do przy-
stosowania ciała do walki lub ucieczki. Ale istnieje jeszcze inny  
plan tej akcji – często przez medycynę głównego nurtu pomi-
jany. Stres wiąże się z przeżywaniem burzliwych emocji i uczuć. 
Istnieje już wiele naukowych badań wskazujących na to, że 
doświadczeniom emocjonalnym towarzyszy wytwarzanie róż- 
norodnych substancji chemicznych. Można by rzec, że każda  
emocja ma swój biochemiczny odpowiednik. Substancje wy- 
twarzane pod wpływem emocji są rozpoznawane przez re- 
ceptory na powierzchniach błon komórkowych. Komórki  
dostosowują swój stan fizykochemiczny do stanu naszej psy- 
chiki. Pozytywne emocje wspierają procesy wzrostu, naprawy 
i odnowy komórkowej. Trudne emocjonalnie doświadczenia 
są swoistym sygnałem dla ciała – jego komórki modyfikują 
swój stan tak, by tym doświadczeniom sprostać. Choroba jest 
więc specjalnym programem natury, który służy dostosowaniu  
się ciała do sytuacji trudnej emocjonalnie, z którą nie potra-
fimy sobie poradzić na poziomie psychiki.

IW-G: Co zdaniem psychobiologii jest powodem chorób?
MR: Moja definicja choroby brzmi: choroba jest skutkiem na- 
szej niezgody na to, że rzeczywistość istotnie różni się od na- 
szych oczekiwań. Gdy zderzamy się z doświadczeniem, które 
odbiega od naszych wyobrażeń o tym, jak powinno być, prze-
żywamy trudne, bywa, że bardzo burzliwe emocje. Niestety, 
większość z nas nie potrafi właściwie sobie z nimi radzić. Mamy 
swoje wizje tego, co czuć „powinniśmy”, a czego nie, co czuć  
wypada, a co jest skazą na naszym wizerunku. Gdy przetacza  
się przez nas burza uczuć, zamiast wyrazić je w konstruktywny  
sposób, włączamy – często automatycznie, nieświadomie –  

Pani doktor Marzanna Radziszewska uczy psychobiologii  
w ramach Akademii Psychobiologii Vedica®. Indywidualne  
konsultacje prowadzi tylko dla studentów akademii oraz dla  
uczestników treningów identyfikacji i uwalniania emocji prowa-
dzonych wspólnie z psychoterapeutką Jolantą Toporowicz.

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Zdjęcie: Karpati & Zarewicz

Psychobiologia

Dr nauk med. Marzanna Radziszewska 
mówi o psychobiologii, nauce o emo- 

cjonalnych przyczynach chorób, która 
upatruje źródła prawie wszystkich chorób  

w stresie, oraz o tym, w jaki sposób możemy,  
wykorzystując tę wiedzę, ustrzec się i samemu 

pomóc sobie w powrocie do zdrowia.

Wywiad  
z Marzanną  
Radziszewską
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mechanizmy obronne, np. tłumienie, wyparcie, racjonalizację  
bądź projekcję. Niektórzy z nas nie mają do swoich emocji  
i uczuć dostępu. To, że nie potrafią z nimi nawiązać kontaktu, 
nie oznacza, że ich nie ma. W konfrontacji z trudnymi doświad-
czeniami chemia emocjonalna zalewa ciało i na nie oddziałuje, 
niezależnie od tego, czy potrafimy nazwać to, co czujemy, 
czy nie. Niewyrażone emocje i uczucia kumulują się w ciele 
i wcześniej czy później zaowocują objawami somatycznymi.

IW-G: Jest pani lekarką – jak to się stało, że zaintereso-
wała się pani psychobiologią i rozpoczęła studia w tym 
kierunku? Co panią skierowało na drogę niezbyt popu-
larną wśród lekarzy?
MR: Już podczas stażu po studiach obserwowałam wśród 
pacjentów zależności pomiędzy tym, co dzieje w ich psychice, 
a ich zdrowiem. Jedni zdrowieli szybko, inni tkwili tygodniami, 
bez większych zmian, w stanie, w którym trafili do szpitala. 
Pamiętam, jak bardzo poruszył mnie przypadek kobiety, 
która „na zawołanie” zareagowała gorączką i wysokim 
ciśnieniem (choć na nadciśnienie nigdy nie chorowała), gdy 
dowiedziała się, że będzie operowana przez innego lekarza, 
niż chciała. Operacja się nie odbyła. W kolejnym terminie 
wykonywał ją lekarz, którego sobie wymarzyła. Już po 2-3 
dniach od operacji czuła się rewelacyjnie, choć rekonwa-
lescencja po takim zabiegu trwała zwykle około tygodnia. 
Zawsze kierowała mną ciekawość i otwartość na nieoczy-
wiste według mojej aktualnej wiedzy odpowiedzi na pytania, 
które stale w mojej praktyce się pojawiały. Nie unieważ-
niałam tego, co widzę, tylko dlatego, że dla nauki materia-
listycznej to zjawisko było nieracjonalne. Rejestrowałam 
zjawisko i szukałam jego zrozumienia. Prawdziwe poznanie 
przychodzi tylko wtedy, gdy jesteśmy otwarci na wszystkie 
odpowiedzi w miejsce przywiązania do tego, co dziś jest 
dla nas oczywiste. 

IW-G: Psychobiologia mówi o tym, że głównym, najważ-
niejszym powodem chorób jest stres. Jeśli to rzeczywi-
ście prawda, jaka jest przyczyna tego, że osoby mające 
podobny poziom stresu zapadają na różne choroby?
MR: Najprościej można to wytłumaczyć tak: kiedy przeżywa- 
my trudne emocjonalnie doświadczenie i nie potrafimy 
sobie z nim poradzić na poziomie psychiki, ciało rozwiązuje 
ten problem na poziomie biologicznym. Dostosowuje naszą 
biologię do emocjonalnej treści problemu, z którym się bory-
kamy, i jest w tym procesie bardzo precyzyjne. Na przykład 
źródłem mojego emocjonalnego cierpienia jest to, że na moim 
terytorium znalazł się intruz – koleżanka w pracy wkracza  
w moje kompetencje, teściowa robi mi porządki w szafkach 
według swojego uznania, partner zrobił bałagan, szukając 
czegoś, a ja właśnie pięknie posprzątałam... Jeśli moim odczu-
ciem w tej sytuacji jest „śmierdząca atmosfera”, zareagują 

powiązane ze zmysłem węchu zatoki. Gdy cierpię, bo granice 
mojego terytorium zostały naruszone z powodu braku mojej 
czujności, zareaguje pęcherz moczowy – biologicznym roz- 
wiązaniem mojego problemu jest wyraźniejsze zaznaczenie 
granic, czyli ich obsiusianie. Z punktu widzenia racjonal-
nego umysłu może brzmieć to trochę abstrakcyjnie, ale ciało  
reaguje zgodnie ze swoimi możliwościami biologicznymi. 
W psychobiologii istnieje pojęcie „biologicznego niezmien-
nika”, czyli precyzyjnej reakcji ciała na emocjonalne doświad-
czenie. Jest ona zawsze taka sama, niezależnie od kultury, 
rasy czy jakichkolwiek innych uwarunkowań.

IW-G: Czy znany jest mechanizm medyczny powodujący, 
że stres wywołuje chorobę?
MR: Istnieje już bardzo wiele badań naukowych potwierdza- 
jących fakt, że emocje i uczucia mają swoje biochemiczne  
odpowiedniki. To punkt wyjścia do zrozumienia, dlaczego  
oddziaływanie stresu na ciało jest o wiele bardziej specy-
ficzne, niż wynikałoby to z działania osi podwzgórze – przy-
sadka – nadnercza. Wiadomo też już, że ponad 90% naszych 
genów współpracuje z różnymi czynnikami pochodzącymi  
spoza wnętrza komórek, pod wpływem których ich ekspresja  
ulega modyfikacji. Można być nosicielem genu, który jest wią- 
zany z jakąś chorobą, np. rakiem piersi, ale gen może pozo-
stawać uśpiony do czasu, zanim nie zostanie aktywowany, 
np. przez emocjonalne doświadczenia. Tymi zagadnieniami  
zajmuje się dziś epigenetyka. Logika tzw. biologicznych nie- 
zmienników wydaje się intuicyjnie oczywista, choć nauka  
oparta na materialistycznym paradygmacie raczej się nimi nie 
zajmie. Wkraczamy tu bowiem w sferę emocji i uczuć, a tych 
nie da się sklasyfikować metodami uznanymi za miarodajne 
przez naukę głównego nurtu.

IW-G: Bardzo wielkie obawy, wręcz przerażenie budzi  
wśród ludzi choroba nowotworowa. W jaki sposób sobie 
z nią radzić? 

MR: Choroba nowotworowa, jak każda inna, jest sposobem 
dostosowania się ciała do stresu, z którym nie potrafimy  
poradzić sobie na poziomie psychiki. Cierpienie emocjonalne 
jest bardzo intensywne i/lub długo trwa. Może też być tak,  
że jest to konsekwencja nawarstwionych, nieuwolnionych,  
niewyrażonych emocji doświadczonych podczas różnych wy- 
darzeń. Okoliczności tych wydarzeń mogą być różne, ale prze- 
żyte emocje są takie same. Może to dotyczyć jakiegoś po- 
wtarzającego się życiowego schematu. Na przykład ktoś jest  
przewrażliwiony na punkcie niesprawiedliwości i doświadcza  
serii wydarzeń, w których wątek niesprawiedliwości odgrywał 
kluczową rolę. Dotykamy tu bardzo ważnego aspektu – tego, 
że każdy z nas pojmuje i postrzega rzeczywistość w swój 
unikatowy sposób. To, co rozumiemy jako sprawiedliwość, 
uczciwość, odpowiedzialność, a nawet miłość, jest pojmo-

Istnieje już bardzo wiele badań naukowych potwierdzających fakt, że emocje i uczucia  
mają swoje biochemiczne odpowiedniki.
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wane i doświadczane przez każdego inaczej. W obliczu każdej 
choroby, a w przypadku choroby nowotworowej szczególnie,  
trzeba się zatrzymać i przewartościować cały system swo- 
jego postrzegania świata. Problemu nie da się rozwiązać z po- 
ziomu, na którym on powstał. Choroba woła: twój sposób 
postrzegania świata nie służy ci. Zatrzymaj się i zweryfikuj 
swoje przekonania. Naucz się szacunku do tego, co czujesz, 
i do sposobu konstruktywnego wyrażania tego, co czujesz. 
Rzadko jest to możliwe bez wsparcia doświadczonego tera-
peuty. Praca z chorobą z perspektywy psychobiologii jest 
nie tylko poruszaniem się po języku emocji i uczuć, ale także 
po subtelnościach poziomów ludzkiej świadomości. To po- 
ziom świadomości (tzw. inteligencja duchowa) stanowi bazę 
do tego, jak rozumiemy rzeczywistość i jak jej doświadczamy. 

IW-G: Czy mogłaby pani doktor podać konkretne przy-
kłady chorób wywołanych stresem?
MR: Nie przepadam za udzielaniem odpowiedzi na takie 
pytania, gdyż problem jest zawsze wielowymiarowy. Leksy-
konowa klasyfikacja biologicznych niezmienników służy 
jako nawigacja, każda historia jest inna i bywa, że dla laika czy 
osoby początkującej w studiowaniu psychobiologii na pier- 
wszy rzut oka nie pasuje do ogólnikowego hasła. Swoje wy- 
kłady lubię w szczególności ilustrować takimi nieoczywistymi  
przykładami. To, w jakiej tkance lub narządzie przejawią się  

niewyrażone emocje i uczucia, zależy bardzo precyzyjnie od  
doświadczonego odczucia. Spójrzmy na przykład prob- 
lemu, który możemy nazwać „konfliktem kierunku”. Konflikt  
kierunku oznacza wątpliwości co do decyzji, które trzeba po- 
djąć – na przykład, czy zakończyć relację, zmienić pracę, 
miejsce zamieszkania, jaki kierunek edukacji wybrać, gdzie 
wyjechać na wakacje… Jeśli stres związany jest z tym, że mam 
za mało danych, żeby podjąć właściwą decyzję (nie wiem, 
która będzie lepsza), mogą zareagować moje zatoki.

U ptaków m.in. w tym miejscu znajdują się receptory umożli- 
wiające im rozpoznanie właściwego kierunku lotu. Jeśli towa- 
rzyszą mi rozterki przeciwnej natury – nie wiem, jaką decyzje  
podjąć, bo każda jest zła (muszę wybrać mniejsze zło), moje  
ciało może zareagować zawrotami głowy. Zatrzyma mnie  
w miejscu, żebym nie musiała podejmować niekomfortowej  
decyzji. To tylko mała próbka. Konflikt kierunku może ma- 
nifestować się na poziomie ciała jeszcze na wiele innych spo- 
sób, a każdy zależny jest od subtelnych różnic w wydźwięku  
naszego emocjonalnego doświadczenia. •

Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

BIO
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Własna  
metoda
Wywiad z Kajetanem Górą

Rozmawia: Grzegorz Kotoro

Grzegorz Kotoro: Kajetan, opowiedz o sobie, o swoim 
niestandardowym pochodzeniu?
Kajetan Góra: Urodziłem się w Strzegomiu, natomiast moja  
rodzina, zarówno ze strony mamy jak i taty, pochodzi z da- 
lekiego wschodu, stąd widać u mnie rysy kazachskie, czyli  
nieco skośne oczy i ciemne włosy. Co ciekawe, tylko ja odzie- 
dziczyłem egzotyczną urodę po przodkach.

GK: A twoja przygoda z zawodem i obecna kariera. Czy 
od razu wiedziałeś, co chcesz robić w życiu? Jakie były 
początki? I jaka droga dojścia do punktu, w którym 
teraz jesteś?
KG: Bardzo kocham zwierzęta i od zawsze chciałem się nimi  
zajmować i im pomagać. Myślałem nawet o studiowaniu  
weterynarii, ale w wieku 19 lat trafiłem do warszawskiego  
teatru Roma, gdzie zacząłem uczyć się charakteryzacji. Byłem 
na tyle dobry, że zostałem szefem charakteryzatorów. Tam 
też rozpoczęła się moja przygoda z perukami i miałem szczę-
ście oraz przywilej uczyć się sztuki perukarstwa od najlep-
szych specjalistów. Kiedy poznałem metody tworzenia peruk, 

postanowiłem wypracować swoją własną, i od wielu lat moje 
peruki kreuję według własnych zasad. Chcąc dbać o wizeru- 
nek całej postaci, zacząłem spełniać się nie tylko w charakte-
ryzacji i perukarstwie, ale także w układaniu włosów i ich strzy-
żeniu. Zawsze przychodziło mi to łatwo i bardzo to lubiłem. 
Dodatkowo tworzenie peruk pozwoliło mi wypracować tech- 
niki strzyżenia, układania włosów, ich farbowania w taki spo- 
sób, aby osiągnąć dokładnie zamierzony cel i uzyskać pożą-
daną fryzurę. 

GK: Jesteś znany, ceniony i podziwiany w branży. Jak 
myślisz, co zadecydowało o twoim sukcesie? Oczywiście 
oprócz wielkiego talentu i pracowitości.
KG: Myślę, że złożyło się na to kilka czynników. Na pewno  
umiejętności spełnienia oczekiwań klientki czy klienta, ale 
też fakt, że moje fryzury pozwalają dość długo cieszyć się 
nimi, włosy niemalże same się układają, także później, kiedy  
odrosną, a kolory są dobierane idealnie do karnacji i koloru  
oczu. Dla mnie kreowanie fryzury jest swojego rodzaju sztuką. 
Aby zaproponować moją wizję włosów danej osoby, począt-
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Grzegorz Kotoro

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

BIO

kowo staram się ją poznać. Fryzurę dobieram 
nie tylko do ogólnego wyglądu, ale 
też do charakteru, upodobań czy 
stylu życia. Do każdej klientki  
i klienta podchodzę indywidualnie  
i poświęcam im tyle czasu, ile ta  
osoba potrzebuje. Czasami jest to  
wiele godzin. Nie traktuję moich 
usług taśmowo. Atelier przekształci- 
łem w salon butikowy, gdzie klientka  
lub klient może czuć się absolutnie  
swobodnie oraz wyjątkowo, ponie- 
waż jest w danej chwili jedyną  
osobą w salonie i wszystko w tym 
momencie jest ofero-
wane i podporządko-
wane właśnie jej. Mnie 
za to nie goni czas, nie 
muszę się stresować,  
że ktoś następny czeka i już muszę kończyć. Angażuję się 
w 100% w to, co robię w danym momencie, bez żadnej presji. 
To duży komfort, który również ma wpływ na efekt końcowy. 

GK: A kiedy usłyszał o tobie świat i osoby znane?
KG: To nastąpiło dość szybko. Zostałem zaproszony na festi- 
wal filmowy w Cannes, gdzie miałem przyjemność czesać 
oscarową aktorkę Faye Dunaway. Tak bardzo spodobała się 
jej moja praca, że zastrzegła, abym to wyłącznie ja zajmował 
się jej włosami. Zrobiło się wtedy głośno o młodym styliście 
z Polski, którego wybrała oscarowa aktorka z Hollywood. 
Do dziś przemiło wspominam tę współpracę.

GK: Polskie sławne głowy pragną zaznać twojego warsz-
tatu. Gdzie jesteś dostępny i co robisz? 
KG: Faktycznie odwiedza mnie sporo osób znanych, wiele też  
korzysta z moich peruk. Moje atelier znajduje się w Warszawie 
na Saskiej Kępie. Ponadto zdarza mi się jeszcze pracować 
przy produkcjach programów lub filmów, chociaż przyznam,  
że wybieram te zagraniczne, przede wszystkim ze względu  
na doskonałą organizację, której u nas jeszcze nie ma. 

GK: Czy twoim zdaniem noszenie peruk, tupetów bądź 
dokonywanie przeszczepów włosów jest tematem tabu, 
szczególnie wśród znanych i podziwianych osób?
KG: O ile przeszczepy włosów wciąż są tematem tabu i nie- 
wiele osób się do nich przyznaje, to noszenie peruk czy 
doczepów jest już dość powszechne i nie powoduje wstydu. 
Noszą je nie tylko gwiazdy podczas występów czy koncertów, 
ale też bizneswomen, które chcą mieć zawsze nienaganną fry- 
zurę lub długie włosy, na które nie chcą czekać. Mam klientki, 
które zamówiły u mnie po kilka peruk: na dzień, na wieczór, na  
wyjątkową okazję itd. Dzięki wyborowi mogą szybko zmienić 
wizerunek. Dziś peruki trudno odróżnić od włosów natural-
nych. Dobrze zrobione nie powodują uczucia gorąca, wyglą-
dają bardzo naturalnie i świetnie się noszą. Właściwa pielę-
gnacja pozwala cieszyć się jedną peruką nawet kilka lat.

GK: Wracając do peruk – jak  
uważasz, z własnego do- 

świadczenia, czy jest co- 
raz większe zapotrze-
bowanie na peruki ze 
względów zdrowotnych, 
czy tylko maksymalne 

upiększanie?
KG: W ogóle jest spore zapo-
trzebowanie na peruki. Oczy- 
wiście mam mnóstwo klientek  
potrzebujących peruki ze wzglę- 
dów zdrowotnych, ale równie  
dużo wykorzystuje je w co- 

dziennym życiu. Peru- 
ka staje się powoli  
jednym z elementów  
stylizacji. Nie niszczy  
włosów, pozwala na  

szybką zmianę, uzupełnia wizerunek, którym panie lubią się 
bawić.

GK: Z kim współpracujesz, aby skutecznie pomagać 
wszystkim, którzy są w potrzebie?
KG: Od lat współpracuję z fundacją Rak’n’Roll i wykonuję 
dla nich peruki na specjalne zlecenia. Niedawno rozpo-
cząłem również współpracę z Fundacją dr Radzikowskiej, 
która zajmuje się kobietami po mastektomii i pomaga im 
przejść przez cały proces leczenia chorób piersi.

GK: A gdzie realizujesz swoje projekty, gdzie cię można  
odwiedzić?
KG: Zarówno peruki, jak i moje usługi stylizacji są dostępne 
w moim atelier. Dodatkowo peruki można zamówić i kupić 
na mojej platformie zakupowej www.hairbox.pl.

GK: Co mógłby przekazać facet, który ma piękne długie 
włosy, w szczególności kobietom bez włosów…
KG: Żeby pamiętały, że każda kobieta jest piękna i kobieca  
nawet wtedy, kiedy chwilowo lub na stałe nie ma włosów. Te  
utracone po chemioterapii odrastają silne i gęste, a na czas  
bez włosów – proponuję peruki. Zrobione z naturalnych  
włosów są nie do odróżnienia od własnej fryzury. Można  
idealnie dobrać kolor, cięcie, długość i przeczekać czas  
choroby. I przede wszystkim myśleć pozytywnie, bo to w życiu  
najważniejsze, choć nie zawsze łatwe. •
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„W kamerce mój nos nagle wydaje się za duży, taki niepropor-
cjonalny”, „Zauważyłem, że moje włosy się przerzedziły, stały 
się jakieś cienkie”, „Przez tę pandemię przestałam chodzić 
na siłownię, tłuszcz wylewa mi się z twarzy”, „Nie mogę się 
skupić, na zebraniach zamiast słuchać współpracowników, 
gapię się na moje kurze łapki” – tego typu skargi coraz częściej 
słyszą chirurdzy estetyczni. Po ponad roku obserwo-
wania twarzy w kamerkach komputerów – coraz krytyczniej 
spoglądamy na swoje rysy i dostrzegamy nawet najmniejsze 
mankamenty urody. Chirurdzy estetyczni przeżywają praw-
dziwy „Zoom Boom”. 

W KOLEJCE PO BOTOKS 
Chirurgia na całym świecie przeżywa zapaść. Z powodu  
pandemii COVID-19 w 2020 roku mogło zostać odwołanych 
lub przełożonych niemal 30 milionów planowych operacji – 
to szacunkowe wyliczenia, które w maju 2021 roku przedsta-
wili na łamach „British Journal of Surgery” badacze z University 
of Birmingham. Badania wykazały, że pacjenci zakażeni wiru- 
sem SARS Cov-2 ciężej znoszą zabiegi chirurgiczne (szczegó-
łowo o sprawie pisaliśmy w tegorocznym numerze wiosennym 
„Po Prostu Żyj” w tekście Chirurgia w dobie pandemii). Ale 
problem ten, jak widać, nie dotyczy chirurgii plastycznej – 
zwiększone zainteresowanie zabiegami obserwują specja-

liści z całego świata – od USA, Japonii, Korei Południowej 
po Australię. Z szacunków British Association of Aesthetic 
Plastic Surgeons (Brytyjskiego Towarzystwa Medycyny Este-
tycznej) wynika, że liczba konsultacji on-line z zakresu medy-
cyny estetycznej wzrosła w ciągu ostatniego roku o 70 proc., 
Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych zaob-
serwowało wzrost na niewiele niższym poziomie – 64 proc. 
Wzrost dotyczy nie tylko wirtualnych konsultacji, ale i prze-
prowadzanych faktycznie operacji: American Academy of 
Facial Plastic and Reconstructive Surgery (Amerykańska  
Akademia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej) szacuje, że  
pandemia doprowadziła do dziesięcioprocentowego  
wzrostu wykonywanych zabiegów, we Francji, jak wynika  
z danych French Society of Aesthetic Plastic Surgeons, liczba  
zabiegów wzrosła o 20 proc. Najchętniej wybierane zabiegi  
to: powiększenie ust, podkreślenie kształtu żuchwy, wolume-
tria policzków i korekcja nosa.

Trend ten obserwowany jest także w Polsce. W przeprowa-
dzonym w marcu 2021 roku badaniu Laboratories Vivacy 
Poland na próbie 103 lekarzy, zajmujących się medycyną este-
tyczną w całej Polsce, prawie 50 proc. ankietowanych lekarzy 
specjalistów z zakresu medycyny estetycznej przyznało, że 
pomimo pandemii utrzymało lub zwiększyło poziom przy-

Zoom boom 

Zebrania i konferencje w Zoomie, nauka w Teamsach – po ponad roku o  serwowania 
twarzy w kamerkach komputerów – dostrzegamy nawet najmniejsze mankamenty urody. 

Podczas gdy w innych specjalizacjach chirurgicznych trwa zapaść, chirurdzy estetyczni  
przeżywają prawdziwy „Zoom Boom”. 

b
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chodów, a 38 proc. zanotowało wzrost zainteresowania ofero-
wanymi zabiegami. Polacy, jak wynika z raportu, najczęściej 
decydowali się na zabiegi z wykorzystaniem toksyny botuli-
nowej (83 proc.) i kwasu hialuronowego (70 proc.), a także 
mezoterapię (52 proc). 

IZOLACJA SPRZYJA REKONWALESCENCJI 
Co sprawia, że w dobie światowego kryzysu zdrowotnego  
ludzie tak chętnie poddają się ingerencji chirurgów plas- 
tycznych? Pandemia przyczyniła się do pojawienia się 
zjawiska zwanego lockdown face, czyli zaburzonego postrze-
gania (związanego m.in. z częstymi rozmowami przez kamerkę 
w laptopie albo telefonie) swojego wyglądu. Z raportu opubli-
kowanego w czasopiśmie naukowym „Facial Plastic Surgery & 
Aesthetic Medicine” wynika m.in., że standardowa odległość 
ludzkiej twarzy od ekranu komputera sprawia, że nasz nos 
wydaje się aż o 30 proc. większy niż jest w rzeczywistości, 
twarz wygląda na okrąglejszą, a oczy wydają się szerzej 
rozstawione. I choć większość z nas ma świadomość, że obraz  
naszej twarzy w kamerce czy na ekranie smartfona jest znie-
kształcony, coraz częściej chcemy „coś z tą twarzą zrobić”. 
Wynikający z pandemii obowiązek noszenia maseczek przy-
czynia się też do częstszego występowania problemów skór-
nych twarzy, takich jak trądzik lub wysypka. Specjaliści mówią 
o tworzeniu się nowej jednostki chorobowej, jaką jest 
MASKNE (ang. mask&acne, czyli maseczka + trądzik).

Ta sama praca zdalna, która wpędza nas w kompleksy, ułatwia  
też decyzję o dokonaniu korekty urody. Z badania przeprowa-
dzonego przez Laboratoires Vivacy Polska wynika, że prawie  
20 proc. pacjentów decyduje się na zabiegi wymagające dłuż-
szego okresu rekonwalescencji, gdyż mogą po takim zabiegu  
spokojnie dojść do siebie w domowym zaciszu. Nawet jeśli  
zaistnieje potrzeba wyjścia z domu, mamy możliwość ukrycia  
szwów, siniaków bądź opuchlizny – pod maseczką. 

Osobną kwestią są finanse; wiele osób w czasie pandemii  
rezygnuje z wyjazdów wakacyjnych, posiłków w restauracji,  
a nadwyżkę finansową decyduje się przeznaczyć na zabiegi  
z zakresu medycyny estetycznej.

DYSMORFOFOBIA NIEJEDNO MA IMIĘ 
Zdaniem specjalistów zjawiska Zoom Boom nie należy lekce-
ważyć, ponieważ zbyt krytyczne podchodzenie do swojego  
wyglądu może prowadzić do rozwinięcia się poważnych zabu-
rzeń psychicznych, takich jak cielesne zaburzenie dysmor-
ficzne. Cielesne zaburzenie dysmorficzne (ang. Body Dysmor-
phic Disorder, BDD) to, jak definują autorzy tekstu Body 
dysmorphic disorder opublikowanego w „Postgraduate 
Medical Journal”, „zaburzenie psychiczne charakteryzujące  
się występowaniem ciągłych obaw związanych z przeko-
naniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała”. 
Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych [Diagno-
stic and statistical manual of mental disorders] podręcznik 
American Psychiatric Association do kryteriów diagnostycz-
nych dysmorfofobii zalicza m.in.:

a. zaabsorbowanie jednym lub kilkoma spostrzeganymi  
defektami lub wadami w wyglądzie, które są niezauwa-
żalne lub uważane za niewielkie przez innych;

b. powtarzające się zachowania (np. przeglądanie się 
w lustrach, nadmierne dbanie o wygląd, uszkadzanie skó- 
ry, ciągłe upewnianie się co do wyglądu) lub powtarzają- 
ce się myśli (np. porównywanie swojego wyglądu z wyglą- 
dem innych);

c. zaabsorbowanie powodujące klinicznie znaczący dy- 
stres lub upośledzenie w społecznej, zawodowej lub innej 
ważnej sferze funkcjonowania osoby.

W 2018 roku zespół dr Neelam A. Vashi, dermatolog 
z Boston University School of Medicine, opisał na łamach 
czasopisma „JAMA Facial Plastic Surgery” niepokojące 
zjawisko, które nazwał „snapchatową dysmorfią”, polega-
jące na obsesyjnym dążeniu przez pacjentów do wyglądu, 
jaki udaje się uzyskać dzięki aplikacjom filtrującym nasze 
zdjęcia np. na Snapchacie. Filtry te umożliwiają m.in. wy- 
gładzenie twarzy i poprawę jej owalu, wybielenie zębów  
bądź korekcję nosa. „Jakkolwiek filtry, które dodają kwiaty 
lub uszy zwierzęcia do fotografii, są po prostu ozdobą, 
efekty innych wywołują presję, aby wyglądać w okre-
ślony sposób. Można sądzić, że powoduje to, że tracimy 
kontakt z rzeczywistością, ponieważ spodziewamy się  
doskonałego i przefiltrowanego wyglądu w prawdziwym  
życiu. (...) Dla lekarzy ważne jest zrozumienie wpływu  
mediów społecznościowych na wizerunek ciała i samo- 
ocenę, aby skuteczniej leczyć pacjentów" alarmowali  
autorzy badań w tekście Living in the Era of Filtered 
Photographs. Wpływ zjawiska „snapchatowej dysmorfii” 
obserwowali chirurdzy w wielu krajach. Z przeprowa-
dzonej przez American Academy of Facial Plastic and 
Reconstructive Surgery ankiety wynika, że 55 proc. chi- 
rurgów plastycznych miało w roku poprzedzającym publi-
kację w JAMA pacjentów, którzy chcieli poddać się 
operacji, by „lepiej wyglądać na selfie”. 

W serii zdjęć fotograf sportretował 
15 nastolatek w wieku od 13 do 19 lat. 

Następnie poprosił je, by za pomocą filtrów 
i aplikacji do obróbki zdjęć poprawiły swoje 

portrety tak, by można je opublikować w 
mediach społecznościowych. Większość 

uczestniczek wprowadziło dość radykalne 
zmiany w wyglądzie, m.in. powiększając 

oczy i usta, wygładzając cerę. Żadna z nich 
nie zdecydowała się na publikację zdjęcia 

bez zmiany swojego wyglądu.
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To, jak zgubny wpływ mają nowe media na samoocenę ich  
użytkowników, pokazał eksperyment „Selfie Harm” przepro- 
wadzony przez brytyjskiego fotografa Johna Rankina dla  
agencji M&C Saatchi. W serii zdjęć fotograf sportretował 15 
nastolatek w wieku od 13 do 19 lat. Następnie poprosił je, by 
za pomocą filtrów i aplikacji do obróbki zdjęć poprawiły swoje 
portrety tak, by można je opublikować w mediach społecz-
nościowych. Większość uczestniczek wprowadziło dość rady-
kalne zmiany w wyglądzie, m.in. powiększając oczy i usta, 
wygładzając cerę. Żadna z nich nie zdecydowała się na publi-
kację zdjęcia bez zmiany swojego wyglądu. „Filtry, które 
umożliwiają poprawianie urody, są czymś niezwykle niebez-
piecznym. Narzędzia, które działają jak Photoshop, powinny 
być przedmiotem większej debaty etycznej” – komentował 
swój projekt Rankin.

Leczenie osób z zaburzeniem dysmorficznym powinno, zda- 
niem ekspertów, obejmować terapię kognitywną, pomocne 
jest także włączenie antydepresantów. Chirurdzy przestrze-
gają przed wykonywaniem u osób, u których podejrzewa się 
BDD – kolejnych operacji. Z badań wynika, że mniej niż 10 
proc. osób z BDD poddanych operacji jest zadowolonych 
z jej efektu. Zabiegi mają skutek wręcz odwrotny, chory jest 
coraz mniej zadowolony z własnego wyglądu. 

Może więc zamiast obsesyjnie wypatrywać w kamerce lap- 
topa kolejnej zmarszczki, czasem wyłączyć wizję podczas  
spotkania i spokojnie napić się kawy w piżamie? • 

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

www.beata-vita.waw.pl

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

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

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

 oraz dorosłych
 Psychoterapia indywidualna
 Szkolenia i doradztwo
 Konsultacje psychologiczne, seksuologiczne  

 i pedagogiczne
 Superwizje
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obsesyjno-kompulsyjne
Jak je rozpoznać  

To normalne, że w głowach większości 
z nas od czasu do czasu pojawiają 

się myśli, których trudno się pozbyć 
i które wracają jak natrętna mucha. Może 

jednak zdarzyć się, że ich uporczywość jest 
nie do zniesienia i rodzi duże cierpienie oraz 

niepokój, a sposobem na poradzenie sobie  
z nimi (przynajmniej na krótką chwilę) staje 
się wykonanie jakiejś powtarzalnej czynno-

ści, np. mycie rąk, dotykanie czegoś wiele 
razy, wielokrotne sprawdzanie, czy drzwi 
są zamknięte, wypowiadanie w myślach 
ciągu cyfr… I wówczas może okazać się, 

że wspomniane objawy spełniają kryteria 
zaburzenia ob  esyjno-kompulsyjnego (OCD–  

Ob  essive-Compulsive Disorder).s
s

u siebie lub bliskich? 
Tekst: Izabela Fornalik

NA CZYM POLEGAJĄ ZABURZENIA 
OBSESYJNO-KOMPULSYJNE?
Zgodnie z Amerykańską Klasyfikacją DSM5 (2013) zaburzenia  
obsesyjno-kompulsyjne charakteryzują się występowaniem 
u osoby obsesji (myśli natrętnych), kompulsji (czynności na- 
trętnych) lub obu jednocześnie. Obsesje są myślami, impul- 
sami, wyobrażeniami mającymi natrętny charakter. Są intru- 
zywne (wdzierają się do świadomości wbrew woli osoby),  
nieakceptowalne (rodzą silne emocje), osoba czuje się zmu- 
szona do walki z nimi, są niezgodne z systemem wartości  
i zasad (Bryńska 2007).

Przykład: Kobieta miewa intruzywne wyobrażenia, że jej małe 
dziecko wypada z jej rąk i uderza o podłogę. Inna natrętna myśl 
pojawia się w kościele i dotyczy tego, że mogłaby wykrzyknąć 
coś bluźnierczego. Kobieta wierzy, że może zapobiec tym 
zdarzeniom, wypowiadając w myślach określony ciąg cyfr 
albo poprzez powtórzenie jednej z modlitw kilka razy. Wspo-
mniane powtarzalne zachowania noszą nazwę kompulsji.
Kompulsje są zatem podejmowane w celu redukcji niepokoju. 
Są one powtarzalne, mają stereotypowy, rytualny charakter, 

a osoba ma subiektywne poczucie przymusu ich wykonania  
oraz zmniejszone poczucie kontroli nad nimi. 

Kwestią bardzo ważną jest odróżnienie OCD od innych zabu-
rzeń: ruminacji (są to powracające myśli depresyjne), zabu-
rzeń lękowych np. fobii (myśli na temat obiektu budzącego  
lęk), zaburzeń odżywiania (myśli na temat jedzenia), zaburzeń 
urojeniowych (osoba wierzy w swoje urojenia).

DLACZEGO MAM OCD?
Wiele osób doświadczających natrętnych myśli oraz odczuwa- 
jących przymus wykonania pewnych czynności bardzo wsty- 
dzi się swoich objawów i ukrywa je przed resztą świata, cier- 
piąc w samotności. Niekiedy przez miesiące, a nawet lata oso- 
by te starają zwalczać swe – jak mówią – dziwactwa. Jednak 
bezskutecznie. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że OCD  
to schorzenie neuropsychiatryczne, co sugeruje udział  
czynników biologicznych w jego powstaniu. Podkreśla się  
znaczenie czynników genetycznych (Bryńska 2007),  
ale także wskazuje się na zmiany w mózgu, a konkretnie  
na nieprawidłowości w aktywności połączeń obejmujących  
korę oczodołowo-czołową, zakręt obręczy i jądro ogoniaste.  
OCD może być wynikiem zaburzeń w układzie serotoniner- 
gicznym (osoby z OCD mają za dużo lub za mało sero- 
toniny), dopaminergicznym (wydzielanie dopaminy) oraz  
w wydzielaniu hormonów androgenicznych (Bryńska  
2007). Zdarza się też, że OCD pojawia się nagle 
u dzieci w przebiegu infekcji paciorkowcowej (Foa, Yadin, 
Lichner 2016a). Oczywiście nie pomija się też roli czyn-
ników środowiskowych (objawy mogą pojawić się po okre-
ślonym wydarzeniu) oraz psychologicznych, np. występujące  
od dzieciństwa przekonanie o nadmiernej odpowiedzialności,  
obecność ambiwalentnej, zaniżonej samooceny, perfekcjo- 
nizm.

DLACZEGO OCD POJAWIA SIĘ, UTRZYMUJE  
I NASILA?
Najistotniejsze jest zrozumienie mechanizmu powtarzania się 
i narastania objawów zaburzenia. Zgodnie z behawioralnym 
modelem neutralne wydarzenie zaczyna wywoływać lęk, jeśli  
doświadczane jest w tym samym momencie, co wydarzenie 
powodujące dyskomfort w sposób naturalny. Lęk może 
się łączyć z czymś, co istnieje w umyśle, np. z myślami, lub 

Zaburzenia 

43

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (25) / 2021



Brytyjskie wytyczne NICE proponują lekarzom zadawanie  
każdemu pacjentowi kilku poniższych pytań dotyczących  
objawów OCD. Wystarczy jedna odpowiedź „tak”, by 
konieczna była pełna diagnoza w kierunku tego zaburzenia:

Czy za bardzo myjesz się lub czyścisz różne rzeczy?

Czy za bardzo sprawdzasz różne rzeczy?

Czy pojawiają się takie niechciane własne myśli, które cię męczą 
lub martwią, chciałbyś się ich pozbyć, ale nie potrafisz?

Czy zakończenie zwykłych codziennych czyn-
ności zabiera ci zbyt dużo czasu?

Czy jesteś za bardzo skoncentrowany na utrzy-
maniu porządku lub symetrii?

Czy powyższe problemy niepokoją cię?  

(Kołakowski 2018)

OBSESJE 
Powtarzające się negatywne 
wyobrażenia lub impulsy.

Nie wyłączyłem kuchenki.  
Będzie pożar.

 CIERPIENIE PSYCHICZNE
Lęk, strach, obrzydzenie  
lub wstyd. 

Lęk 7/10 (natężenie lęku  
w skali 0-10).

ULGA
Cierpienie psychiczne 
na jakiś czas słabnie.

Chwilowa ulga. 

KOMPULSJE
Powtarzające się myśli, 
wyobrażenia lub działania.

Wracam do domu i spraw-
dzam kuchenkę. 

Wzmocnienie negatywne

istnieje fizycznie, np. toaleta, kubeł na śmieci. Gdy taki lęk 
zostanie utrwalony, zaczynają się rozwijać zachowania unika-
jące, służące redukcji lęku. U osób cierpiących na OCD przy- 
bierają one formę powtarzanych kompulsji lub rytuałów  
(np. osoba po dotknięciu toalety musi umyć ręce). One z kolei  
utrzymują się, ponieważ rzeczywiście ograniczają lęk (ale 
nie na długo!). A zatem: obsesje zwiększają cierpienie, które 
z nich samych wynika, a kompulsje mają na celu zmniejszenie  
tego cierpienia (Foa, Yadin, Lichner 2016b). Z behawioral-
nego punktu widzenia kompulsja – jeśli zmniejsza lęk – jest 
w miarę upływu czasu negatywnie wzmacniana, a zatem 
będzie jej coraz więcej i więcej (Piacentini, Langley, Roblek 
2018). 

Ilustruje to poniższe błędne koło OCD (Cykl zaburzenia  
OCD wg Piacentiniego i Langley), które można wyjaśnić 
następująco: kiedy u osoby pojawią się OBSESJE (myśl 
albo uczucie wywołujące fałszywy alarm o zagrożeniu, 
którego przecież nie ma), wywołują one CIERPIENIE 
psychiczne. Osoba zaczyna więc wykonywać swoje czyn-
ności natrętne – KOMPULSJE, w wyniku których jej lęk spada  
i pojawia się ULGA. Jest to jednak pułapka: kompulsja oszu-
kuje i każe myśleć, że jest jedynym sposobem pozbycia się 
myśli lub uczuć budzących strach lub wywołujących ten alarm. 
W efekcie im częściej osoba wykonuje swoje rytuały (czyn-
ności natrętne), tym bardziej one się nasilają. 

Przykład: Mężczyzna, wychodząc z domu, ma obsesyjne myśli,  
że nie wyłączył kuchenki i w związku z tym może dojść do  
pożaru. Wraca więc i sprawdza, czy kuchenka jest wyłączona. 
Wychodzi ponownie z domu, jednak myśli powracają, zatem 
ponownie idzie do domu i sprawdza kuchenkę. Można to przed-
stawić na poniższym schemacie.

U niektórych osób występuje kilka, a nawet kilkanaście ob- 
jawów OCD, niekiedy z różnych grup, np. związanych z czysto-
ścią (mycie, czyszczenie), sprawdzaniem, obsesjami dotyczą-
cymi wyrządzenia krzywdy komuś lub sobie, ale też doty-
czących potrzeby symetrii, porządkowania i układania, zbie-
ractwa lub też ujawniające się w postaci rytuałów myślowych 
(są to ukryte czynności natrętne). Niestety, brak leczenia może 
sprawić, że u takiej osoby pojawi się coraz więcej objawów lub 
jedne będą zastępowane przez inne.

CZY MOŻNA SOBIE POMÓC?  
TERAPIA I LECZENIE.
Jeśli doświadczamy objawów OCD, bardzo ważne jest poszu-
kiwanie profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej lub/i  
psychiatrycznej. Bywa, że wystarczające będzie uczest-
nictwo w terapii – rekomenduje się terapię prowadzoną  
w nurcie poznawczo-behawioralnym. Opiera się ona na stop-
niowej ekspozycji z powstrzymaniem reakcji, polegającej 
na systematycznym wystawianiu osoby na bodźce budzące 
jej lęk. Robi się to stopniowo, według wspólnie opracowanej  
hierarchii objawów. W trakcie takiej ekspozycji osobie są  
prezentowane bodźce wywołujące u niej lęk (np. osoba  
dotyka toalety). Celem procedury jest właśnie wywołanie 
owego lęku, a następnie doprowadzenie do habituacji (przy-
wyknięcia do bodźca), a w konsekwencji redukcja reakcji lęko- 
wej (lęk zawsze ostatecznie opadnie!). Ćwiczenia (ekspozycje) 
mogą mieć charakter in vivo (na żywo) lub wyobrażeniowy, 
a zależy to od rodzaju bodźca (Piacentini i in. 2018).

Ekspozycja in vivo może np. polegać na tym, że mężczyz- 
na odczuwający lęk przed zabrudzeniem będzie dotykać  
przedmiotu, który jego zdaniem jest pełen zarazków. Po  
dotknięciu ma on powstrzymać się przed wykonaniem  
rytuału (czynności natrętnej), który zwykle stosował w reakcji  
na dany bodziec np. umycie rąk (tzw. powstrzymanie reakcji). 
Takie ćwiczenia robi się podczas sesji, a także poza nią. Oczy-
wiście cały proces przebiega stopniowo – od bodźców wywo-
łujących mniejszy lęk, aż po te najtrudniejsze. Poza tym osobę  
uczy się realistycznego postrzegania zagrożenia związanego  
z obsesjami np. „jakie jest prawdopodobieństwo, że zacho- 
rujesz, gdy dotkniesz zabrudzonego przedmiotu”, „że coś  
się stanie, gdy nie odmówisz w myślach modlitwy”.

Ekspozycje wyobrażeniowe stosuje się, gdy niemożliwe jest  
przeprowadzenie ekspozycji na żywo. Osoba wyobraża so- 
bie sytuację, której boi się (np. dziecko wypadające z rąk),  
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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 zwie-
rząt i przysposobionej suni.

BIO

oraz jej najgorsze konsekwencje, a następnie powstrzymuje  
się od kompulsji. Choć technika ekspozycyjna wydaje się  
bardzo trudna (wymaga od osoby zniesienia dużego dyskom- 
fortu), jest bardzo skuteczna, bowiem powstrzymanie się od  
kompulsji jest jedyną drogą do zmniejszenia nasilenia owych  
kompulsji, a w konsekwencji myśli obsesyjnych. Jednak ważne  
jest, by była prowadzona przy wsparciu psychoterapeuty,  
w bezpiecznych warunkach sesji i poza nią, ale po wcze- 
śniejszym przygotowaniu. 

Jeśli objawy OCD są bardzo nasilone, konieczne może okazać  
się włączenie leczenia farmakologicznego. Zastosowanie  
leków, zwłaszcza antydepresyjnych z grupy SSRI, niekiedy 
wzmocnionych lekami przeciwpsychotycznymi (risperidon, 
kwetiapina, olanzapina) może przynieść pożądane efekty 
(Foa i in. 2016b)

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne można nazwać „cichym 
dręczycielem”. Wdzierające się myśli, które są niezgodne z na- 
szymi wartościami, zatruwają codzienne życie, budzą duży 
lęk, zaś kompulsje pochłaniają coraz więcej i więcej czasu. 
W efekcie stajemy się niewolnikami przymusowych czynności.  
Bliscy denerwują się na nasze rytuały, stopniowo wycofujemy 
się z aktywności społecznej… Warto znieść swoisty dyskom-
fort terapii, by polepszyć jakość życia.•

Bibliografia:
Bryńska A. (2007), Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Kraków, 
Wydawnictwo UJ.
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pulsyjne. Terapia ekspozycji i powstrzymania reakcji. Poradnik tera-
peuty, Sopot, GWP.

Jeśka M. (2012), Narzędzia do pomiaru objawów zaburzenia obse-
syjno-kompulsyjnego (zastosowanie, właściwości, wady i zalety), 
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CZYNNOŚCI OPISYWANE W INDEKSIE BARTHEL TO:
•    Spożywanie posiłków:
0 - chory nie jest w stanie samodzielnie jeść;

5 - potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu, nalewaniu;

10 – osoba jest samodzielna.

•    Przemieszczanie się, np. z łóżka na krzesło, siadanie:
0 – chory nie jest w stanie przemieszczać się, nie utrzymuje 
równowagi przy siedzeniu;

5 – chory potrzebuje większej pomocy fizycznej, potrzebna jest 
jedna lub dwie osoby;

10 – potrzebna jest mniejsza pomoc słowna lub fizyczna;

15 – osoba jest samodzielna.

•    Utrzymywanie higieny osobistej:
0 – potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych;

5 – chory jest niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, 
myciu zębów (z zapewnionymi pomocami).

•    Korzystanie z toalety (WC):
0 – osoba zależna;

5 – potrzebuje trochę pomocy, ale może coś zrobić 
samodzielnie;

10 – chory jest niezależny.

M iędzynarodowa Skala Barthel pomaga określić  
i opisać, jakie czynności chory może wykonywać  
sam, a w jakim zakresie potrzebuje pomocy. Druk  

skali Barthel wypełniają lekarze oraz pielęgniarki środo- 
wiskowe, by pacjent mógł otrzymać skierowanie do ośrodka  
opieki długoterminowej lub uzyskać pielęgniarską opiekę 
długoterminową domową.

Skala Barthel jest jedną ze skal ADL (Activities of Daily Living  
Index – Aktywności Życia Codziennego). Określają one, jak  
samodzielny jest pacjent w zakresie samopielęgnacji. Opra- 
cowano ją ponad 50 lat temu w celu oceny klinicznej wyników  
leczenia osób, które doznały udaru. Obecnie stosowana jest 
w wielu innych schorzeniach, np. u osób z chorobami neuro-
logicznymi oraz chorobami układu kostno-stawowego.

W Polsce stosuje się skalę Barthel od 23 grudnia 2010 roku  
w celu przyznania pacjentowi prawa do gwarantowanych  
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie opie- 
ki długoterminowej. Wynik w skali Barthel wpływa na wysokość 
otrzymywanego wsparcia finansowego ze strony państwa.

Na skalę Barthel składa się dziesięć czynności dnia codzien-
nego. Chodzi o określenie, które z nich i w jakim stopniu chory 
może wykonać samodzielnie, z czyjąś pomocą lub w ogóle. 
Przy każdej z czynności przyznaje się punkty (można wybrać 
tylko jedną opcję), które na koniec należy zliczyć. Im jest ich 
więcej, tym większa samodzielność chorego.

Tajemnicza  
skala Barthel  

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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•    Mycie, kąpiel całego ciała:
0 – zależny;

5 – niezależny (lub pod prysznicem).

•    Poruszanie się (po powierzchniach płaskich):
0 – nie porusza się lub < 50 m;

5 – niezależny na wózku (wliczając zakręty) > 50 m;

10 – spacery z pomocą (słowną lub fizyczną) jednej osoby > 
50 m;

15 – niezależny (ale może potrzebować pewnej pomocy, np. 
laski) > 50 m.

•    Wchodzenie i schodzenie po schodach:
0 – nie jest w stanie;

5 – potrzebuje pomocy (słownej, fizycznej, przenoszenia);

10 – samodzielny.

•    Ubieranie się i rozbieranie:
0 – zależny;

5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę 
bez pomocy;

10 – niezależny (przy zapinaniu guzików, zamka, wiązaniu sznu-
rowadeł itp.).

•    Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu:
0 – chory nie panuje nad oddawaniem stolca;

5 – sporadycznie bezwiednie oddaje stolec;

10 – kontroluje oddawanie stolca.

•    Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:
0 – chory nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewni-
kowany i przez to niesamodzielny;

5 – czasami popuszcza mocz (zdarzenia przypadkowe);

10 – kontroluje oddawanie moczu.

W skali Barthel można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Są 
trzy przedziały oceny: uzyskanie od 0 do 20 pkt. oznacza cał- 
kowitą niesamodzielność; od 20 do 80 pkt. oznacza, że w ja- 
kimś stopniu pacjent potrzebuje pomocy innych, a ocena  
w granicy 80 do 100 pkt. oznacza, że przy niewielkiej pomocy 
chory może funkcjonować samodzielnie.

0-20 pkt. – stan pacjenta „bardzo ciężki”;

21-85 pkt. – stan pacjenta „średnio ciężki”;

86-100 pkt. – stan pacjenta „lekki”.

Uzyskanie 40 punktów w skali Barthel lub mniejszej ich liczby 
powoduje zakwalifikowanie chorego do opieki długotermi-
nowej – oznacza to bowiem, że wymaga on stałej opieki.

W zmodyfikowanej skali Barthel pod uwagę brane są rów- 
nież czynności, które są niezbędne w pielęgnacji i utrzyma- 
niu zdrowia pacjenta. Dotyczy to w szczególności dokumen- 
tów wypełnianych w ramach kwalifikacji do objęcia pielę-
gniarską długoterminową opieką domową. W karcie oceny 
uwzględnia się:

• wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny);

• kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zale-
cenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem 
leczenia;

• karmienie przez przetokę;

• karmienie przez zgłębnik;

• pielęgnacja przetoki;

• płukanie pęcherza moczowego;

• pielęgnacja rurki tracheostomijnej;

• założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie). •

Tajemnicza  
skala Barthel  

Bianca-Beata Kotoro

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

BIO

Ciekawostka: 
Skalę Barthel opracowały fizjoterapeutka Doro-

thea Barthel i lekarka Florence Mahoney w 1955 

roku, a opublikowano ją w roku 1965. Od tamtej 

pory ulegała modyfikacjom, ale używana jest 

do dziś. Skala Barthel znana jest też jako: Indeks 

Barthel, Barthel Score, Maryland Disability Index.

WAŻNE: 
Chorzy, ich opiekunowie, organizacje 
zajmujące się pomocą osobom, które 
nie są w pełni samodzielne, zwracają od 
dawna uwagę, że ustalony wynik – mniej niż 
40 punktów – w skali Barthel, aby uzyskać 
pomoc, jest bardzo niski. Padają argumenty, 
że w ten sposób odmawia się prawa do świad-
czeń NFZ aż dwóm trzecim osób, które 
tego potrzebują. Trudno też określić za pomocą 
tej skali stopień niesamodzielności osoby 
niepełnosprawnej umysłowo, która też 
wymaga stałej opieki. W tej sprawie kiero-
wane były oficjalne interpelacje, póki co limit 40 
punktów w skali Barthel pozostaje niezmienny.

*** Pełna informacja na stronie www.pacjent.gov.pl
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Co to znaczy – być sobą? Utożsamiamy się z jakimś obrazem 
siebie i uważamy, że to my. Dobrze, gdy widzimy się w pozy-
tywnym świetle. Gorzej – gdy w negatywnym. Jeśli tkwi w to- 
bie na przykład przekonanie, że jesteś życiowym nieudaczni-
kiem, ofiarą, to znaczy, że … taki właśnie „jesteś”. Inni to widzą. 
Widzą cię tak, jak ty sam siebie widzisz, i traktują cię – prze-
ważnie – tak, jak ty siebie traktujesz. Przyklejają ci etykietki? 
Szufladkują cię? Ale przecież taki właśnie „jesteś”! Takie jest 
twoje wewnętrzne przekonanie na temat siebie samego! „Jak 
cię widzą, tak cię piszą” – mówi znane przysłowie. Możliwe 
jest też, że te mało świadome osoby odrzucają cię, bo widzą 
w tobie to, czego nie akceptują w sobie: stajesz się dla nich 
zwierciadłem.

Czy na pewno znasz prawdę o sobie? Jesteś siebie świadom? 
Być może utożsamiasz się tylko ze swoimi cieniem i nie zauwa- 
żasz tkwiącego w sobie potencjału? W takiej sytuacji poz- 
nanie siebie rozpoczyna się od zmiany optyki, od spojrzenia  
na siebie obiektywnie, z ciekawością badacza – bez uprze- 
dzeń, bez autokrytyki. Tak, jak patrzy na ciebie prawdziwy  
przyjaciel czy też terapeuta, lub inna osoba, której ufasz. 

Myślę, że wszystkim nam zależy, w głębi duszy, na  
autentycznych relacjach z innymi. Czemu więc  
często mamy opory, aby odkryć się przed dru- 
gim człowiekiem? Staramy się – bywa – zrobić  

na innych dobre wrażenie i ukrywamy przed nimi to, czego  
sami w sobie nie akceptujemy, odrzucamy. Przeważnie robimy  
to nieświadomie. Zakładamy maskę. Druga osoba czyni czę- 
sto to samo i tak rozmawiamy sobie – maska z maską… 

Czy zauważyłeś, że przy jednych osobach czujesz się komfor-
towo, a przy innych – nie? Czemu? Być może w tym drugim 
przypadku wyczuwasz, że masz do czynienia nie z człowie-
kiem, lecz z jego maską. Nic dziwnego, że czujesz dyskom-
fort. Obcowanie z maską może wywoływać w tobie napięcie, 
bo nie możesz przy niej zaspokoić swojej naturalnej potrzeby 
bycia otwartym: boisz się odrzucenia. Zwłaszcza gdy ta  
cudza maska daje ci do zrozumienia, że jest „osobą” idealną, 
bez wad, a ty przecież jesteś taki niedoskonały… Ale są, mam 
nadzieję, w twoim otoczeniu i takie osoby, którym gotów  
jesteś zaufać, pokazać siebie. Znasz takie osoby? Ja, na  
szczęście, tak. To ludzie, którzy nie potrzebują nosić masek, 
ponieważ akceptują siebie takimi, jakimi są. Otwierają się 
na ciebie i pomagają się otworzyć – tobie. Nie oceniają cię, 
nie krytykują, ponieważ nie odczuwają takiej potrzeby: gdy 
krytykujesz i oceniasz, to przeważnie próbujesz odwrócić 
czyjąś uwagę od samego siebie, od tego, czego sam w sobie 
nie tolerujesz. Ludzie świadomi siebie akceptują w tobie 
i „żabę”, i „królewnę”, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, 
że sami również nie są bez skaz. Przed takimi osobami z ulgą 
i bez lęku odsłaniamy swoją twarz i gotowi jesteśmy opowie-
dzieć im prawdę o nas.

Tekst: Dorota Marta Pędzieszczak

PRAWDA
O MNIE
O TOBIE...
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Dorota Marta Pędzieszczak

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

BIO

Jaka jest ta prawda o tobie, o mnie? Czy jest nią na przykład 
osobista historia każdego z nas? Zdarza się, że uporczywie 
wracamy myślą do jakichś traumatycznych sytuacji, nie 
udaje nam się po prostu zatrzasnąć drzwi przeszłości, 
pozwalamy, by wtykała ona swój nos w naszą teraźniej-
szość i psuła nam nastrój, wybudzając zaprzeszłe emocje, 
często bardzo bolesne…  Nie pozwólmy, aby te przeżywane 
kiedyś emocje miały władzę nad nami dzisiaj. Być może coś 
złego przytrafiło się jej lub jemu, to znaczy na przykład –  
małej dziewczynce, którą kiedyś byłaś, czy też chłopcu, 
którym kiedyś byłeś, ale – NIE TOBIE! Nie zgadzajmy się 
potulnie, aby przeszłość wpływała na to, jak dziś reagujemy 
w podobnych sytuacjach, kim jesteśmy lub kim chcemy być. 
Okażmy współczucie sobie z przeszłości i uwolnijmy się od 
tego zaprzeszłego wizerunku siebie.
W procesie kreowania samego siebie mieści się również 
akceptacja tego, czego w sobie zmienić nie możemy, i obró-
cenie tego – w miarę możności – na swoją korzyść. 

Myślę, że te słowa mogą dotyczyć naszych prób inge-
rencji zarówno w otaczającą nas rzeczywistość, jak i w nasze 
wnętrze. Zmień więc w sobie to, co zmienić możesz, i pozo-
staw w spokoju to, czego zmienić nie możesz. Nie walcz z tym. 
Nie stwarzaj napięcia. Pokochaj, doceń i – o ile się da – 
spożytkuj. Dla siebie. Dla innych.

Czy na pewno siebie znasz? Czy na pewno wiesz, jaka  
jest twoja prawda? Prawda o tobie? Jeśli nie, zajrzyj do  
swojego środka, bo tam właśnie jesteś: Prawdziwy Ty. Praw-
dziwa Ja. Pozwólmy, by to, co jest w nas w środku, emano-
wało na zewnątrz. O tym jest między innymi opowieść przy-
toczona poniżej:

Dom
Był sobie Dom. Nieotynkowany, szary. Stał w ogro-
dzie. Drzwi i okna zawsze zamknięte. Od brudu mętne 
szyby…

– Jestem taki brzydki, ponury, do niczego. Nikt nie 
ma ochoty we mnie zamieszkać. Nikt nie ma ochoty 
uśmiechnąć się do mnie. Po co ja w ogóle jestem? 
Po co ktoś mnie zbudował? – mówił do siebie. Z zawi-
ścią patrzył na rosnące nieopodal kwiaty, drzewa, 
na szemrzący strumyk. Nawet kamieniowi zazdrościł, 
że tak w słońcu świeci.

Ludzie omijali go w pośpiechu. Jedynie pies od 
czasu do czasu podbiegał do niego, unosił nogę i – 
sikał na ścianę. 

– No tak, nadaję się tylko na psią toaletę – wzdy-
chał Dom. Urągał wiatrowi, który uderzał chłodem 
w jego ściany. Urągał deszczowi, bo smagał go stru-
gami wody. Urągał Słońcu, że paliło jego mury…

Pewnego razu, nocą przechodził tamtędy wędro- 
wiec. Było zimno, padał deszcz… Zobaczył Dom  
i zajrzał przez okno do środka. „I czego on  
tu chce?!, pomyślał ze złością Dom. Po co  
zagląda do mojego wnętrza?! Zaraz jeszcze pewnie  
zacznie mnie wyszydzać! Niech pilnuje własnego  
nosa!” Nagle usłyszał, jak wędrowiec mówi do siebie: 

– Wspaniale! Tu się zatrzymam. Ogrzeję się, wysuszę 
ubranie i odpocznę.

„U mnie?, zdziwił się w myślach Dom. To o mnie 
mowa?” Wędrowiec nazbierał chrustu w ogrodzie. 
Wszedł do środka Domu i napalił w kominku.

Dom rozejrzał się po swoim, rozświetlonym teraz,  
wnętrzu. Urządzony był skromnie, ale było w nim 
wszystko, czego przygodnemu wędrowcowi potrze- 
ba: łóżko, stół, krzesło; kredens i kilka w nim naczyń; 
kuchnia, no i oczywiście – kominek. Zapach płoną-
cego drzewa roznosił się po izbie.

– Jak tu przytulnie – powiedział do siebie Dom.

Następnego dnia rankiem Wędrowiec podziękował 
Domowi za gościnę, kłaniając mu się w pas, i odszedł.

Szary, nieotynkowany Dom spoglądał z uśmiechem  
na przechodniów, na kwiaty, drzewa, kamień, stru- 
myk… Dziękował Słońcu, że ciepłymi promieniami  
pieściło jego ściany. Dziękował wiatrowi, że schładzał 
go po upalnych dniach. Dziękował psu, że zwijał się 
czasem w kłębek na jego progu i spał. Drzwi odtąd 
Dom trzymał zawsze uchylone. 

„Boże, daj nam pokorę, byśmy 
przyjęli w pokoju to, czego zmienić 
nie możemy, daj nam odwagę, aby 
zmienić to, co powinno być zmie-
nione, i daj nam mądrość, abyśmy 
umieli odróżnić jedno od drugiego” 

              
Karl Paul Reinhold Niebuhr
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Tekst i wiersze: Monika Mularska-Kucharek

Szczęście to stan ducha i umysłu, to cel sam w sobie 
i bardzo subiektywna sprawa. I choć ludzie sami defi-
niują, co ich uszczęśliwia, to są wyznaczniki szczę-
ścia, które można zgeneralizować: zdrowie, miłość, 
przyjaźń, dobre relacje, poczucie bezpieczeństwa, 
dobra materialne etc. Bez wątpienia jednak, rozmiar 
szczęścia zależy do tego, jak o nim myślimy. Dobrze 
oddaje to zdanie wypowiedziane przez Abrahama  
Lincolna: „Większość ludzi ma tyle szczęścia, na ile  
sobie pozwoli”. Dlatego zachęcam, aby pozwalać 
sobie na to szczęście, jak najczęściej i jak najwięcej. 
Bardzo wiele zależy bowiem od naszej percepcji. 

Pisząc o szczęściu, nie sposób nie wspomnieć o cebu- 
lowej teorii szczęścia prof. Janusza Czapińskiego. Jej  
przesłanie jest bardzo optymistyczne: nawet po naj- 
większym życiowym kryzysie można się otrząsnąć.  
Janusz Czapiński wyróżnił, na wzór cebuli, trzy war- 
stwy uniwersalnego modelu szczęścia: wolę życia, 
dobrostan subiektywny i satysfakcje cząstkowe. 

Wola życia to warstwa najgłębsza i najmniej wraż-
liwa na zmiany zewnętrzne. Określa ogólny (standar-
dowy) poziom szczęścia odczuwany przez człowieka. 
U niektórych jest on wyższy, u innych nieco niższy, 
ale przez całe życie utrzymuje się na mniej więcej 
tym samym poziomie. Dobrostan subiektywny 
to druga, bardziej zewnętrzna warstwa. Odpowiada  

naszemu ogólnemu poczuciu szczęścia, które tym 
razem postrzegamy świadomie. Losowe wydarze- 
nia,  czyli zewnętrzna warstwa cebuli, to warstwa  
trzecia. Określa się ją mianem satysfakcji cząst-
kowych, ponieważ odpowiadają chwilowym 
wzlotom i upadkom, które w mniejszym bądź 
większym stopniu zaważają na kondycji pozo-
stałych warstw.

Drogowskazy 
szczęścia

R ozmyślania nad drogowskazami szczęścia rozpoczynam od 
pięknych słów o szczęściu autorstwa Walerego Jastrzębca-
-Rudnickiego pochodzących z piosenki z 1931 roku pod tym 

samym tytułem: Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie. Ileż w tym 
prawdy, mimo upływu lat, choć w dzisiejszych czasach to zdanie 
nabiera szczególnego znaczenia. Szczęście stało się niezwykle ce- 
nioną i pożądaną wartością, definiowaną na różne sposoby i przesą-
dzającą o jakości ludzkiego życia. Można rzec, że gonimy za szczę-
ściem tu i ówdzie, w pocie czoła, czasem i z duszą na ramieniu! 
I choć można zaryzykować stwierdzenie, że w tym wyścigu bierzemy 
udział na ogół wszyscy, to nie każdy to szczęście odnajduje. A bywa  
i tak, że ktoś gubi po drodze to, co ma! Pewnie niejeden psycho- 
terapeuta mógłby opowiedzieć, jak opłakane bywają skutki takiego  
sprintu. Napisałam kiedyś o tym w wierszu pt. W poszukiwaniu szczę- 
ścia, który doczekał się muzycznej interpretacji na płycie Drogo- 
wskazy szczęścia. W drodze po lepszy dzień. Wiersz był reakcją 
na kilka historii, które usłyszałam w gabinecie, a które mocno mnie 
poruszyły. 

Szukasz szczęścia po omacku

w tym, co zgubne i ulotne.

Szukasz szczęścia nazbyt szybko

w tym, co puste i na wierzchu.

Szukasz szczęścia bez namysłu

w tym, co przemija i nie wraca.

Szukasz szczęścia bez miłości

w tym, co kusi i zniewala.

Szukasz szczęścia bez nadziei

w tym, co smutne i żałosne.

Szukasz szczęścia z całych sił

w tym, co modne i na topie.

Przestań szukać tak uparcie,

przestań gonić aż po kres.

Przestać szukać tak daleko,

przestań gubić to, co masz.

Doceń wschody i zachody,

doceń, że wstałeś i żyjesz.

Doceń to, co miałeś i dostałeś,

doceń szczęście, które masz.

Szczęście, to są ludzie wokół,

szczęście to być, a nie mieć.

Szczęście to chwila dla siebie,

szczęście to być właśnie tu. 

W poszukiwaniu szczęścia
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Poziom naszego ogólnego zadowolenia z życia zależy jednak 
głównie od pozytywnego nastawienia do świata i do ludzi. 
Poza tym, mówimy w psychologii o tzw. homeostazie szczę-
ścia, która oznacza stan równowagi, do którego wracamy po  
najcięższych życiowych doświadczeniach. Podstawową rolę 
odgrywa w nim wola życia, która stanowi gwarancję względ- 
nie stałego poczucia szczęścia podczas całego naszego życia.

Bez wątpienia jednak droga do szczęścia nie jest łatwa, więc 
warto podążać za drogowskazami szczęścia. Jednym z nich 
jest z pewnością świadomość, iż życie, to nie tylko te dobre 
doświadczenia, czyli tzw. górki, ale także dołki, zawirowania, 
turbulencje, czyli problemy albo zmartwienia, których nie 
da się zupełnie wyeliminować. Najważniejsze jednak, aby te 
trudne doświadczenia traktować jako lekcje, jako znak STOP 
na drodze do celu, czyli poczucia szczęścia. Dzięki temu inaczej 
spojrzymy na nasze życie, a szczęście będzie w zasięgu ręki. 
Warto kochać życie, mimo jego cieni i zważywszy na jego blas- 
ki. Z takim podejściem będziemy w stanie dostrzegać więcej  
pozytywnych momentów, drobnych, uskrzydlających radości,  
za którymi stoją pozytywne emocje, a tym samym spora  
dawka endorfin. Często podczas szkoleń czy spotkań autor-
skich, a także w gabinecie zachęcam do tego ludzi, również 
poprzez poezjoterapię, także m.in. tym wierszem:   

Życie 

Nie jesteś łatwe życie,

choć pełne uniesień!

Nie szczędzisz trosk,

choć dajesz szczęście!

Nie stronisz od smutku,

choć niesiesz radość!

Nie chronisz przed złem,

choć zwyciężasz dobrem!

Nie ocalasz przed łzami,

choć dajesz uśmiech!

Nie pytasz, czy dam radę,

choć sprawiasz, że daję!

Tyle w tobie sprzeczności

i niezrozumienia, życie!

Zakładam, że jakiś w tym cel,

że ma to głębszy sens!

Dlatego mimo tych zgrzytów

kocham cię jawnie – nie skrycie!

Uzupełnieniem poetyckich prawd o życiu niech będzie defi-
nicja szczęścia zaproponowana przez psycholog Sonję Lyubo-
mirsky, autorkę książki Wybierz szczęście. Według niej szczę-
ście to „doświadczanie radości, zadowolenia i dobrego samo-
poczucia, połączone ze świadomością tego, że nasze życie 
jest dobre, wartościowe i ma sens”. 

Na drodze do szczęścia warto wziąć pod uwagę jeszcze 
jeden drogowskaz: WDZIĘCZNOŚĆ, czyli afirmację tego, 
co mamy, pozytywną emocję i stan umysłu, który może 
mieć magiczną moc. Docenianie tego, co znajduje się wokół  
nas, jest niezwykle cenną umiejętnością, którą warto w so- 
bie rozwijać, aby odczuwać większą satysfakcję z naszego  
życia. Znów przychodzi mi do głowy ważny cytat: „Jeśli  
chcesz znaleźć szczęście, znajdź wdzięczność”. Są to słowa  
Steve’a Maraboli, jednego z najbardziej znanych mówców  
motywacyjnych. W moim przekonaniu wdzięczność, to klu- 
czowy drogowskaz na drodze do szczęścia, balsam dla serca  
i umysłu. Jeśli uczynimy ją towarzyszką życia, będziemy spo- 
glądać na świat przez okno ubrane w piękne barwy, a nasze  
życie wypełnią cudne chwile, o czym napisałam ostatnio  
w bardzo osobistym wierszu Moja towarzyszka Wdzięczność, 
a który Wam, Drodzy Czytelnicy, pragnę zadedykować. 

Moja towarzyszka Wdzięczność 

Spotkałam Wdzięczność

na drodze do szczęścia!

Pojawiła się nagle

w towarzystwie smutku.

Ubrała mi codzienność

w zachwycające barwy.

Zamieniła porażki w lekcje, 

przykrości w doświadczenia.

Podała na tacy piękne chwile,

otworzyła oczy na małe cuda.

Nauczyła pokory i uważności, 

przepełniła życie słowem dziękuję.

dr Monika Mularska-Kucharek

Doktor nauk humanistycznych, socjolożka, autorka książek z zakresu rozwoju osobistego oraz 
poezjoterapii. Terapeutka, właścicielka firmy szkoleniowej ART OF TRAINING, trenerka umiejęt-
ności psychospołecznych, mentorka rozwoju osobistego, wykładowczyni akademicka. Laureatka 
stypendium dla wybitnych młodych naukowców, naukowo zajmująca się jakością życia, kapitałem 
społecznym, przedsiębiorczością. Autorka książek z zakresu rozwoju osobistego. Jest założycielką 
Łódzkiej Akademii Kobiecości. Pełni funkcję koordynatora merytorycznego Klubu Aktywnego 
Seniora działającego w Centrum Kultury Młodych w Łodzi.

BIO

51

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (25) / 2021



Odkąd Marta poszła do liceum, jej matka wciąż podejrzewa, 
że córka nie marzy o niczym innym niż to, żeby rozpocząć życie 
seksualne. Nie mogę wyjść spokojnie z domu na spotkanie 
z koleżankami, umówić się do kina czy na wspólną naukę, żeby 
nie usłyszeć od matki, że mam się szanować i uważać na chło-
paków, bo myślą tylko o jednym – skarży się dziewczyna. 
Moi koledzy z klasy nie robią jednej setnej aluzji na temat 
seksu, jakie robi moja matka. Ostatnio potwornie się z nią 
pokłóciłam, kiedy zobaczyła, że pomalowałam rzęsy. Jej 
zdaniem zrobiłam to, żeby prowokować chłopaków. Podobne 
uwagi słyszę na temat mojego ubierania się i czesania. Mam 
dość, czuję obrzydzenie, wciąż słysząc te ostrzeżenia, które 
tak naprawdę brzmią, jak oskarżenia pod moim adresem. 
Nie chcę więcej słyszeć, że jestem wyzywająca i się doigram. 
Ubieram się i zachowuję normalnie. Dużo normalniej niż 
inni. Gdyby matka zobaczyła niektóre dziewczyny ode mnie 
z klasy, pewnie by zawału dostała. 

Matka Marty urodziła córkę, będąc na pierwszym roku stu- 
diów. Chłopak, z którym zaszła w ciążę, zostawił ją i nawet nie 
chciał słyszeć o dziecku. Rodzice zaoferowali pomoc, ale wia- 
domość o ciąży przyjęli z ogromnym oburzeniem, nie szczę- 
dząc słów rozczarowania. Matka Marty wychowała córkę  
sama, nie wyszła za mąż. Nie ma też partnera. Być może wła- 
sne nieprzerobione doświadczenie wczesnego macierzyń-
stwa w atmosferze skandalu i brak partnera seksualnego  
powodują, że teraz w córce widzi siebie. Swoje frustracje  
seksualne, swój lęk, z którym nikt nie pomógł się jej  
uporać i poczucie wstydu projektuje na Martę. Oskarża  
córkę o to, czego nie chce dostrzec w sobie. Jeśli nie  
przyłączy do swojej świadomości tych elementów, które  
tak bardzo pragnie odrzucić, jej irytacja i niepokój  
o córkę będą narastać, co może zaowocować głębokim 
kryzysem w ich relacji.

Tekst: Maja Jaszewska

Wprowadzony przez Carla Gustawa Junga termin „Cień” jest sumą wypartych ze 
świadomości tych aspektów naszej rzeczywistości psychicznej, z którymi nie 

chcemy się utożsamić. Zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych i pożąda-
nych. Ponieważ nic w przyrodzie nie ginie, często z wypartymi pragnieniami, emocjami 
i opiniami radzimy sobie tak, że projektujemy je na otoczenie. Mechanizm ten chroni nas 

przed konfliktem wewnętrznym, redukuje poziom lęku, frustracji czy nawet poczucia 
winy. Dzięki temu utrzymujemy wysoką samoocenę, ale niechcianym bagażem  

obciążamy innych, co wpływa na jakość naszych relacji. 

RKRZYWE LUST  O 
PROJEKCJI
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Bywa, że podejrzewamy innych o coś, co sami pragnęlibyśmy 
zrobić, ale boimy się nawet o tym pomyśleć. 

Anna zorientowała się jakiś czas temu, że jej mąż Krzysztof 
przegląda jej telefon, notatnik, a nawet kiedyś zajrzał do  
poczty, kiedy zostawiła na stole włączony laptop. Niedawno  
po miłym wieczorze u znajomych okropnie się pokłócili, bo  
Krzysztof kolejny raz oskarżył Annę, że kokietuje mężczyzn,  
zupełnie jakby miała ochotę na romans. Kobietę bardzo  
zraniło to podejrzenie. 

Odrobina zazdrości dodaje związkowi smaku, ale wieczna  
kontrola i zarzucanie mi, że marzy mi się zdrada, jest czymś 
upokarzającym i świadczącym o braku zaufania. 

Anna nie daje mężowi żadnych powodów do podejrzeń. 
Kocha go, jest mu wierna, niejednokrotnie rozmawiali o tym, 
że w jej kanonie wartości nie ma miejsca na zdradę. Skąd 
więc takie podejrzenia ze strony Krzysztofa i zachowania na  
miarę oficera śledczego? Nie jest wykluczone, że ogromna  
podejrzliwość nie ma nic wspólnego z zachowaniem Anny, 
tylko jest przejawem projekcyjnej zazdrości o partnerkę. Być  
może Krzysztof przenosi na nią własne pragnienie zdrady. 
Jeśli żywi takie, to uświadomienie go sobie byłoby źródłem 
poczucia winy i frustracji. Projektując to pragnienie na Annę, 
mężczyzna może zachować wysoką samoocenę, bo uwalnia  
się od konfrontacji z nieakceptowanymi częściami swojej 
psychiki. Jeśli rzeczywiście Krzysztof obciąża Annę tym, co  
uważa za nieodpowiednie w sobie, czyni to w sposób nie- 
świadomy. 

Małżeństwo wiele razy rozmawiało o tym, jak ważna jest dla  
nich wierność. Zrozumiałe jest więc, że jeśli Krzysztofowi  
marzą się niezobowiązujące przygody erotyczne z innymi  
kobietami, to byłoby mu bardzo trudno przyznać się do  
tego przed samym sobą. Mogłoby to podważyć jego widzenie 
siebie, jako dobrego męża i odpowiedzialnego partnera. 
Znacznie łatwiej nieakceptowalne pragnienia projektować 
na zewnątrz na Annę i móc wtedy jednoznacznie je potępić. 
Zawsze łatwiej zobaczyć niewłaściwe zachowania u innych, 
niż spostrzec je u siebie. Dlaczego obwiniamy o złośli-
wość przedmioty martwe, nieraz wyżywając na nich swoje 
frustracje? Żeby się wyładować i oszczędzić siebie. 

Adrian mówi, że bardzo kocha Magdę. Za każdym razem 
podkreśla, jaka z niej fantastyczna dziewczyna – zdolna, 
ambitna, kreatywna. Czuję, że razem osiągniemy wszystko. 
Rozumiemy się w pół słowa, mamy liczne wspólne pasje i oboje 
jesteśmy lekarzami. Nieraz wracam z dyżuru i opowiadam jej 
o cięższych przypadkach. To cudowne być w pełni zrozu-
mianym. Wydawałoby się, że parze niczego nie brakuje 
do szczęścia, a jednak coraz częściej się kłócą. Zawsze 
o to samo. O zostawiony przez Magdę kubek, o powieszoną 
na krześle kurtkę, o niesprzątnięte opakowanie po jogurcie.  
Kobieta jest trochę roztrzepana, do tego bardzo dużo pracuje, 
wciąż się dokształca i rzeczywiście zdarza jej się nie odkładać 
rzeczy na miejsce. Kto inny by powiedział, że jest roztrze-
pana, ale nie bardziej od innych. Tymczasem Adrian na każdy 
przypadek nieporządku reaguje coraz bardziej alergicznie. 

Zdarza mu się podnieść głos, cisnąć na  ziemię znalezioną  
wśród swoich rzeczy bluzką Magdy. Kobieta czuje się coraz  
bardziej strofowana i odnosi wrażenie, że rozzłoszczony  
Adrian zachowuje się jak żandarm. On z kolei zarzuca Magdzie, 
że nie liczy się z jego umiłowaniem porządku. Dostaję cho- 
lery, kiedy widzę jej kapcie na środku przedpokoju, jakby 
nie mogła ich równo ułożyć pod ścianą. Dlaczego nie może 
kubka po porannej kawie od razu włożyć do zmywarki, tylko  
zostawia go na blacie do wieczora? Dlaczego nie wyniesie od  
razu kartonu po przesyłce, tylko odstawia na bok nieraz  
do następnego dnia – piekli się mężczyzna. Magda uważa, że 
Adrian przesadza i wybucha złością nieadekwatnie do sytu-
acji. On z kolei rozżalony pyta, dlaczego w domu nie może 
panować porządek, który zapewnia przytulność i spokój. 

Dlaczego Adrianowi tak bardzo przeszkadza lekki nieład i tak 
zażarcie walczy o perfekcyjny porządek, że aż rani swoją 
ukochaną kobietę? Nie jest wykluczone, że mężczyzna wypro-
jektowuje swoje wnętrze psychiczne na otoczenie. Skoro jest 
mu do życia niezbędny perfekcyjny porządek w otoczeniu, 
to może wewnątrz siebie ma jakiś wielki bałagan i chaos? 
Jeśli tak jest, wówczas porządkowanie przestrzeni daje 
mu namiastkę wewnętrznego uporządkowania. Zatem ten, 
kto narusza zewnętrzny ład powoduje u Adriana poczucie 
zagrożenia i przeszkadza mu w osiągnięciu stanu wyciszenia. 
Tak naprawdę mieszkanie stało się tożsame z psychicznym 
wnętrzem mężczyzny. Zostawiony na stole kubek, rzuconą  
bluzkę odbiera jako atak na siebie, bo zewnętrzny chaos ko- 
responduje z jego  wewnętrznym niepokojem. To powoduje  
bunt i rozdrażnienie. Można założyć, że Magda uwzględni  

Projekcje przybierają nieraz charakter 
fobii. Kalina panicznie boi się motyli. 

Chociaż kolorowe i powszechnie uważane 
za piękne, w niej budzą przerażenie. Być 
może Bogu ducha winne owady ogniskują 

nadmiar lęków, które odczuwa Kalina. 
Łatwiej bać się konkretnego motyla  

i unikać spotkania z nim, niż skonfronto-
wać się z wewnętrznym wszechogarnia- 

jącym strachem, z którym znacznie  
trudniej sobie poradzić.
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oczekiwania Adriana i zacznie być perfekcyjnie uporząd-
kowana. Czy to jednak rozwiąże problem wewnętrznego  
chaosu jej partnera? Bardzo wątpliwe. Być może przez moment 
mężczyzna poczuje spokój i ulgę, ale wewnętrzny chaos nie 
zniknie i prędzej czy później da o sobie znać. 

Projekcje przybierają nieraz charakter fobii. Kalina panicznie 
boi się motyli. Chociaż kolorowe i powszechnie uważane za 
piękne, w niej budzą przerażenie. Być może Bogu ducha win- 
ne owady ogniskują nadmiar lęków, które odczuwa Kalina. 
Łatwiej bać się konkretnego motyla i unikać spotkania z nim, 
niż skonfrontować się z wewnętrznym wszechogarniającym 
strachem, z którym znacznie trudniej sobie poradzić. Projek-
tując wszelkie trudne emocje na motyle, Kalina ma możliwość 
wyładować złość, agresję i lęk w sposób kontrolowany. Może 
być jednak tak, że na panicznym lęku przed jedną rzeczą się 
nie skończy i będzie się pojawiało coraz więcej niebezpiecz-
nych obiektów. Jedynym wyjściem jest powrót do rzeczy-
wistych źródeł obaw i napięć. Bez psychoterapii może się 
to okazać niemożliwe. 

Nie zawsze projektujemy jedynie treści negatywne. Czasami  
projekcja dotyczy treści pozytywnych.  Robimy to szczególnie 
w momentach zaniżonej samooceny i gorszego nastroju. 
W takich chwilach bywamy wobec siebie nadmiernie kry- 
tyczni. 

Marlena pracuje w agencji reklamowej. Uważana jest za filar 
zespołu. Ma za sobą kolejny zasłużony awans. Jest zdolna, 
pracowita i atrakcyjna. To jej jednak nie wystarcza, żeby 
siebie doceniać. Dostrzega za to wszelkie zalety koleżanek 
z pracy. Chwali ich sukcesy, inteligencję, gust, urodę, a o sobie 
ma niskie mniemanie. Po tylu latach pracy powinnam więcej 
osiągnąć. Widać brak mi ambicji albo inteligencji. Nie mam 
męża ani dzieci, a osiągnęłam mniej niż moje koleżanki, które 
mają rodziny. Marlena działa w dwóch fundacjach jako wolon-
tariusz, zwiedziła z plecakiem całą Europę, zna trzy języki  
obce, regularnie uprawia sport i wszyscy wokół twierdzą,  
że zawsze można na nią liczyć. Ale ona tego wszystkiego nie 
dostrzega, skupiona jedynie na swoich słabszych stronach 
i porażkach. 

Pozbywając się swoich dobrych cech i projektując je na  
innych, coraz bardziej zapadamy się w niezadowoleniu  
i poczuciu pustki. Marlena idealizuje wszystkich wokół  

niemal z masochistycznym samoudręczeniem. Tego rodzaju  
projekcje stosują osoby, którym w dzieciństwie zabrakło  
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Jeśli w dzieciństwie 
nie były chwalone przez rodziców, nie nauczyły się doceniać 
siebie. 

To, na ile mocno projektujemy na innych swoje emocje, od- 
zwierciedla nasz stosunek do samego siebie. Jeśli w dzie-
ciństwie stworzono nam przestrzeń do wyrażania trudnych 
emocji i uczuć, jeśli przyzwolono nam na okazywanie gniewu,  
lęku, smutku czy niezdecydowania, wówczas my jako  
dorośli przejmujemy wobec siebie funkcję empatycznego  
rodzica i przyzwalamy sobie na posiadanie tych cech, z któ- 
rych z jakichś względów nie jesteśmy zadowoleni. Im bardziej 
dążymy do perfekcji i idealizujemy swój wizerunek, tym moc- 
niej obciążamy negatywnymi cechami ludzi, których mamy  
wokół siebie. Pogodzenie się z faktem, że nie jesteśmy dosko-
nali a obok zalet posiadamy też wady, pozwala nam skonfron-
tować się z ambiwalentnymi odczuciami. 

Gdyby matka Marty pomyślała – to nie o córkę się boję, tylko  
zła jestem na siebie, że zbyt młodo zaszłam w  ciążę i na  
dodatek z przypadkowym chłopakiem, który mnie potem 
porzucił, przez co utrudniłam sobie start w dorosłe życie – 
przestałaby być tak podejrzliwa i skoncentrowana na stra-
szeniu Marty efektami zbyt wczesnego rozpoczęcia współ-
życia. Gdyby Krzysztof przyznał przed sobą, że kochając żonę 
i pragnąc dochować jej wierności, ma jednocześnie fantazje 
erotyczne z innymi kobietami i na poziomie fantazji się te 
pragnienia zatrzymają – przestałby oskarżać Annę o czyhanie 
na okazje do zdrady.

Jeśli czujemy, że coś nas napawa lękiem, budzi gniew czy 
wprowadza napięcie nieproporcjonalne do wydarzeń, spró-
bujmy wniknąć w głębię własnych uczuć. Przyjrzeć się im 
spokojnie, powędrować za nimi aż do źródła. Być może 
wtedy zrozumiemy siebie i swoje zachowanie. Projektu-
jemy nieświadomie, chroniąc własne ego, ale jeśli czujemy, 
że możemy z pasją rozprawiać o czyjejś przywarze, a czyjeś 
zachowanie rozgrzewa nas do czerwoności, może być 
to oznaka, że właśnie dokonujemy projekcji. Droga do uświa-
domienia sobie, że to robimy, jest długa i mozolna, ale jeśli ją 
pokonamy, zyskamy wyższy stopień wewnętrznego zintegro-
wania. Posiadając rozeznanie w swoich emocjach, jesteśmy 
bardziej wyrozumiali dla innych. 

„Poznawanie siebie jest jest trudnym i bolesnym  procesem, 
a wszelkie zmiany w ludzkiej psychice dokonują się w bólach. 
Trzeba odwagi i uporu, by podążać taką drogą”. (Richard 
Rohr Enneagram) 

Warto nią jednak iść, bo jest to droga ku zrozumieniu i wol- 
ności. •

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.

BIO

To, na ile mocno projektujemy na 
innych swoje emocje, odzwierciedla nasz  

stosunek do samego siebie. 
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Doceńmy i uhonorujmy osoby, które od lat poświęcają się pacjentom
stomijnym, pomagając im każdego dnia.

Nagrodzimy najlepszych:
• pielęgniarkę / pielęgniarza stomijnego
• lekarkę / lekarza
• osobę, która w szczególny sposób angażuje się w życie stomików
• miejsce przyjazne stomikom

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

WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

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

Plebiscyt stomaPERSONA organizowany jest 
w ramach działań fundacji 

 PATRONAT HONOROWY SPONSOR              ORGANIZATOR   

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



 Tekst: Anna Rybarczyk

W ydawałoby się, że po tylu latach pracy w zawo-
dzie niewiele już może mnie zaskoczyć. A jednak. 
Weekendowy dyżur na tzw. nocnej pomocy. Pa- 

cjentka, sześćdziesięciopięciolatka słaniając się na nogach, 
siada na krześle. Skarży się na silny ból głowy, zmęczenie. Od 
razu mierzę jej ciśnienie – 180/120. 

– Leczy się pani na nadciśnienie? – pytam.

– No… – Pacjentka długo się zastanawia. – W zasadzie to się 
leczę. To znaczy mam zapisane leki. Ale ostatnio to ich nie 
brałam – przyznaje.

Nigdy nie trafię szóstki w Lotto, ale mogę z blisko stuprocen-
towym prawdopodobieństwem przewidzieć, jakie za chwilę 
usłyszę wytłumaczenie. „Bo brałam leki i mi spadło, więc  
przestałam je brać”. Klasyka gatunku. Można do znudzenia  
powtarzać, że leki należy brać regularnie. Kiedyś czytałam, że  
w jednym z badań okuliści zamontowali w dozownikach z le- 
kiem liczniki mierzące, kiedy pacjent przyjmuje zalecone kro- 
ple. Większość zakraplała oczy przez tydzień po wizycie i dwa  
dni przed kolejną.

Zlecam podanie leków obniżających ciśnienie i odsyłam pa- 
cjentkę do gabinetu zabiegowego. Pięć minut później do- 
staję telefon. Dzwoni pielęgniarka, prosząc abym zeszła do  
zabiegowego. Pacjentka siedzi na kozetce i porusza nad 
lekami jakimś przedmiotem. 

– Co się stało? – pytam pacjentkę.

– Wahadełko odradza mi wzięcie tych leków. Twierdzi, że 
mi zaszkodzą. – Słowa te pacjentka wygłasza z pełną powagą. 
Czuję, jakbym właśnie znalazła się na jakiejś halloweenowej 
imprezie. Zaraz zadzwonię po wnuki, powycinamy dynie, za- 
palimy lampiony i razem z pacjentką pofruwamy na miotłach 
nad szpitalem. No, to byłby niezły widok! Ale żarty na bok.

– Albo przyjmuje pani zalecone leki, albo podpisuje pani  
oświadczenie o odmowie leczenia – mówię. Pacjentka się 
zastanawia. 

– To ja jeszcze raz sprawdzę – stwierdza. Wahadełko raz jesz- 
cze idzie w ruch. Chyba zmieniło zdanie, bo pacjentka przyj-
muje leki, ciśnienie spada, a pani udaje się do domu. 

Kilka tygodni później. Jest czwarta nad ranem. W gabi-
necie zjawia się pacjent, który dwa dni wcześniej pojawił się 
po raz pierwszy – na powiece miał tzw. jęczmień, czyli bolesny 
guzek wywołany gronkowcami. Zaordynowano mu maść. 

– Przyjechałem, bo ten jęczmień nie schodzi – żali się pacjent. 

– Wie pan – tłumaczę – leczenie może potrwać, proszę dalej 
smarować powiekę zaordynowaną maścią.

– Ale ja nie używam maści. Szwagierka powiedziała, że to nie 
pomoże, i kazała mi pocierać powiekę obrączką ze złota. I ja  
pocieram już dwa dni i nic. 

Kurtyna.

Maseczki powodują grzybicę płuc, wahadełko wie lepiej niż lekarz, jaki lek pomoże pacjentowi,  
a złota obrączka wyleczy jęczmień na oku. Z badań wynika, że Polacy wierzą nauce  

i naukowcom, ale przypadki z mojego gabinetu nieraz dobitnie temu przeczą. 

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

BIO

Takich przypadków jest więcej; w dobie pandemii co rusz  
odbieram telefony od pacjentów, którzy domagają się wypi-
sania zwolnienia z obowiązku noszenia maseczki. Powód? 
Przeczytali w Internecie, że maseczki powodują grzybicę  
płuc. 

Tymczasem ze świeżo opublikowanego w maju 2021 roku  
raportu State of Science Index , badającego postawy spo- 
łeczne wobec nauki i technologii wynika, że Polacy ufają 
nauce. Z tym stwierdzeniem zgadza się 89 proc. badanych. 82 
proc. twierdzi, że „ufa naukowcom”, na drugim miejscu pod 
względem zaufania uplasowali się inżynierowie (60 proc.), 
a potem hurra – lekarze (58 proc.) Brzmi nieźle. Niestety, jak  
się okazuje, gdy wczytamy się w wyniki – ponad połowa res- 
pondentów ufa nauce, ale tylko wtedy, gdy jest zgodna z ich  
światopoglądem. Czyli akceptuje wybiórczo tylko te wyniki  
badań, które im pasują. A reszta? O resztę, jak widać, moż- 
na zapytać wahadełko. Ale czy ono prawdę nam powie?  
Szczerze wątpię. • 
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Agnieszka Fiedorowicz: „Jak ci nie wstyd?!”, słyszymy od 
dzieciństwa na każdym kroku…
Kamila Raczyńska-Chomyn: Kultura zawstydzania ma się nie- 
stety w Polsce świetnie, zwłaszcza w przypadku dziewczynek. 
Te, dorastając, na każdym niemal kroku słyszą: „To nie wy- 
pada” i „Jak ci nie wstyd?”. 

AF: Obiektem zawstydzenia najczęściej jest nasze ciało.
KR-CH: Tak, ciało jest postrzegane jako coś brudnego, grze- 
sznego, coś, co trzeba zasłaniać nie tylko przed obcymi, ale 
także przed rodziną i – co gorsza – przed samą sobą. 

AF: Ja jako córka internistki i ginekologa zostałam wycho-
wana zupełnie inaczej. Tematy ciała, nagości, seksualności  

nigdy nie były tabu dla moich rodziców. Mogłam pytać 
o wszystko i dostawałam na moje pytania kompetentne 
odpowiedzi. 
KR-CH: Rozumiem cię. Ja też wychowałam się w podob- 
nym, choć nie lekarskim, domu. Z jednej strony bardzo  
szanowano moją intymność, nikt bez pukania nie wszedł 
do mojego pokoju, nie czytał mojej korespondencji, ale 
z drugiej – rodzice uczyli mnie, że nagie ciało nie jest czymś, 
czego trzeba się wstydzić. Uczyli mnie też, że pod prysznicem 
na basenie trzeba się rozebrać, żeby dokładnie się umyć. 

AF: Możemy się podśmiewać, ale to nie jest polska norma. 
Kiedy ja myję się z córką na polskim basenie pod pryszni- 
cem nago – nieraz widzę te karcące spojrzenia innych 
kobiet. 
KR-CH: Mycie się w kostiumie jest niehigieniczne, podobnie 
jak siedzenie w kostiumie w saunie – to jest dodatkowo nie- 
bezpieczne, bo możesz się poparzyć gorącym kostiumem. 
I powie ci to każdy…

AF: Poza Polską. Nam na przykład zwrócono uwagę w sau- 
nie w Czechach. 
KR-CH: Wystarczy wyjechać za bliską granicę, do Czech czy 
na północ, by zrozumieć, że to, co my uznajemy za normalne, 
nie wszędzie jest normą. My z mężem mamy doświadczenie 
saunowania w krajach skandynawskich. Tam widoczne jest 
zupełnie inne podejście, wychodzące z założenia, że nagość 
w pewnych sytuacjach, takich jak sauna, badanie lekarskie czy 
poród – jest naturalna. I kropka. Ja sama tego doświadczam, 
gdy towarzyszę w porodach jako doula. Rodzimy się nadzy 
i zaraz po porodzie jesteśmy kładzeni na nagiej skórze mamy. 
Co więcej, jak wynika z badań, ten kontakt skóra do skóry – 

„Jak ci nie wstyd?!”, słyszymy od dzie-
ciństwa na każdym kroku. W efekcie 

wychowania w kulturze wstydu, jako doro-
śli wstydzimy się wszystkiego: własnego 

ciała, seksualności, chorób, poglądów… Jak 
przestać się wstydzić i nie dać się zawsty-

dzać, pokochać na nowo swoje ciało i nabrać 
pewności siebie – rozmawiamy z Kamilą 
Raczyńską-Chomyn, doulą, pedagożką  
i edukatorką seksualną, współautorką 

napisanej wraz z Pauliną Klepacz i Aleksan-
drą Nowak książki Dziwki, zdziry, szmaty. 

Opowieści o slut-shamingu.

Wywiad z Kamilą Raczyńską-Chomyn

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz

Nie daj się 
zawstydzić! 
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jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju dziecka, sprawia, że 
wydzielają się hormony, takie jak oksytocyna, które popra-
wiają nam samopoczucie, relaksują, obniżają ciśnienie krwi,  
wspomagają tworzenie więzi. W pierwszych miesiącach życia  
dziecko najlepiej rozwija zmysły, dotykając swoich rodziców, 
wąchając ich, a nawet smakując. W miarę, gdy maluch dorasta, 
uczy się najpierw rozumieć odrębność własnego ciała od 
ciała mamy, a następnie uczy się, jak poznawać i akceptować 
swoje ciało, obserwując innych domowników i ich stosunek 
do nagości oraz ciała w ogóle. 

AF: Ale w Polsce to wciąż wyjątek, a nie reguła. Według  
badań SPBS 75 proc. z nas nie rozebrałoby się w domu  
w obecności najbliższych. Aż 94 proc. badanych po 45.  
roku życia w żadnym wypadku nie pokazałoby się nago  
swemu dziecku.
KR-CH: Wielu rodziców reaguje nerwowo, gdy dziecko na  
przykład wejdzie do łazienki i zobaczy ich nago. Ale pamię-
tajmy, że dziecku nagie ciało nie kojarzy się z seksem. Dla  
dziecka nagość i ciało są neutralne. To my – dorośli – seksuali-
zujemy ciało i wszystko, co z nim związane. Ten efekt jest do- 
datkowo wzmacniany w procesie wychowania i socjalizacji  
do ról płciowych. Polskie dzieci, a szczególnie dziewczynki, 
wciąż słyszą, głównie od matek: „Zasłoń się”, „Nie wypada, 
abyś się tak ubrała”, „Prowokujesz” itp. Wstyd jest świetnym 
narzędziem kontroli społecznej, ale skala tego zjawiska, jest 
większa, niż przypuszczałam.

AF: Piszecie o tym z Pauliną Klepacz i Aleksandrą Nowak 
w swojej najnowszej książce Dziwki, zdziry, szmaty. Opo- 
wieści o slut-shamingu.

KR-CH: Zszokowała nas nie tylko skala zjawiska, ale też fakt, że 
najczęściej dziewczynki zawstydzane są nie przez mężczyzn, 
ale przez inne kobiety: matki, ciotki, nauczycielki. W jednym 
z badań przeprowadzonych na potrzeby książki Ola Nowak 
zapytała o doświadczenie wstydu studentki SWPS-u. Oka- 
zało się, że były one zawstydzane już od najmłodszych lat. 
Przykładowe zdarzenie: nauczycielka kazała uczennicom pod- 
nosić ręce do góry i jeśli widać było choć kawałek nagiej 
skóry pod bluzką – wstawiała im uwagi. 

AF: Inna z opisywanych przez was dziewczynek została  
nazwana „niewdzięczną” przez pedagożkę szkolną, gdy 
zgłosiła, że nie podobają jej się zaczepki kolegi z klasy. 
Zaczepki te, jak piszecie, miały „wyraźnie seksualny cha- 
rakter. Było to łapanie za pasek od stanika, ocieranie się, 
cmokanie, a nawet przyciskanie dziewczynki całym ciałem 
do ściany i obłapianie”.
KR-CH: I najgorsze jest to, że kiedy poszła do pani pedagoż- 
ki, by poskarżyć na tę przemoc i otrzymać pomoc, usłyszała,  
że „powinna być wdzięczna za takie zainteresowanie”. Dano  
jej do zrozumienia, że chłopcy mogą robić z jej ciałem, co  
chcą, że reagowanie na przemoc jest niegrzeczne i że uroda – 
atut kobiety – kiedyś przeminie, a ona pożałuje wtedy, że 
była wybredna. 

AF: Nie dość, że mamy się wstydzić, to jeszcze mamy się 
czuć winne temu, że nasze ciało jest…
KR-CH: Naszym ciałem! Ale słyszymy, że to ciało „prowokuje”,  
„kusi”. I same jesteśmy winne, że nas zgwałcono lub mole-
stowano, bo chodziłyśmy ubrane „zbyt wyzywająco”. Tym- 
czasem badania pokazały już wielokrotnie, że strój ofiary 
nie ma żadnego znaczenia w kontekście napaści seksualnej. 
Zwłaszcza że do przestępstwa zgwałcenia dochodzi najczę-
ściej w domu, a sprawca w trzech na cztery przypadki dosko-
nale zna ofiarę, ponieważ jest jej (byłym) mężem lub part-
nerem, szefem, kolegą z pracy… Ale winę zrzuca się na kobie- 
tę – jest to właśnie klasyczny slut-shaming.

AF: Czym jest slut-shaming? Jak go zdefiniować? 
KR-CH: Slut-shaming to zawstydzanie, ocenianie, szydzenie  
i karanie, najczęściej dziewcząt oraz kobiet, z powodu wy- 
glądu i/lub ekspresji seksualnej. Przeciętna nastolatka w tym 
kraju prędzej czy później usłyszy, że jest „dziwką” nieza-
leżnie od swojego zachowania. Zgodzi się pocałować chło-
paka na imprezie – dowie się, że jest „puszczalska”, ale jeśli  
odmówi, też zostanie wyszydzona. Brytyjska psychotera-
peutka pracująca z młodzieżą, Stella O’Malley, mówi nawet, 
że zdzirą lub puszczalską może zostać nazwana każda osoba, 
bez względu na swoje zachowanie, wystarczy, żeby… miała  
waginę. 

Kamila Raczyńska-Chomyn: pedagożka resocjalizacyjna, edukatorka seksualna  
i menstruacyjna, absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego  

INTRA oraz Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Praco-
wała jako pedagożka i nauczycielka wychowania do życia w rodzinie w szkołach  

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, prowadziła szkolenia i warsztaty dla dzieci, 
młodzieży, studentów, kadry pedagogicznej oraz rodziców w całej Polsce. 

Ukończyła kursy i szkolenia dotyczące kobiecej miednicy (m.in. BeBo Trening 
Mięśni Dna Miednicy – metoda rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Urogine-

kologiczne), jest certyfikowaną instruktorką treningu mięśni dna miednicy, masażystką 
kobiet oraz doulą (towarzyszką porodów). Pracuje w gabinecie fizjoterapii urogine-

kologicznej Renort – Słuchając Ciała w Warszawie. Prowadzi projekt Dobre Ciało.
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AF: Zjawisko to ma opłakane skutki. Z zawstydzanych, 
wyszydzanych dziewczynek…
KR-CH: Wyrastają straumatyzowane kobiety. Kobiety, które 
nie umieją bronić się przed przemocą seksualną. Brzydzą 
się siebie i swojego ciała. Trafiają do mnie klientki, które nie 
znoszą swojego ciała, nie są w stanie spojrzeć na siebie nagą 
w lustrze. Widok nagiego ciała tak je paraliżuje, że nie są 
w stanie czerpać przyjemności z seksu, często cierpią na takie 
schorzenia jak pochwica bądź anorgazmia. Bywa, że nawet 
zabiegi higieniczne są dla nich trudne; genitaliów dotykają 
tylko po to, aby się podmyć – i to koniecznie przez gąbkę. 
Dla tych kobiet połóg, a czasem zwykła miesiączka, są trudne 
i bardzo nieprzyjemne, bo „zbyt fizjologiczne”. 

AF: Albo myją się wręcz obsesyjnie.
KR CH: Właśnie. Jakby chciały zmyć z siebie ten „brud”, 
wstyd. Z moich doświadczeń pracy w gabinecie fizjoterapii  
uroginekologicznej wynika, że takie kobiety często cierpią 
z powodu infekcji intymnych, ponieważ mają całkowicie wyja-
łowioną z dobrych bakterii pochwę, na skutek kompulsyw-
nego mycia się. Przykład z ostatnich tygodni? Dwudziestopa-
roletnia pacjentka, która irygowała pochwę wodą z mydłem.

AF: Wciąż zdarzają się kobiety, stosujące w tym celu  
płukanki octem.
KR-CH: Niestety tak. Odzyskanie zdrowia i prawidłowej flory  
bakteryjnej w takich przypadkach może trwać miesiącami,  
a nawet dłużej. O tym, jak trudno im odczuwać przyjemność,  
a nie ból w czasie stosunku, nawet nie wspomnę. Bez rozluź-
nienia i prawidłowego nawilżenia nie będzie mowy o orgaz- 
mie.

AF: Badanie przeprowadzone przez Millward Brown 
SMG/KRC na zlecenie Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet 
wykazało, że 6 proc. respondentek nigdy nie było u gine-
kologa. Jeszcze gorzej wyglądają statystyki mammografii  
czy kolonoskopii. 

KR-CH: Wstydzimy się badać. Mamy jeden 
z najwyższych w Europie wskaźników zacho-
rowań na takie nowotwory, jak na przy-
kład rak jelita grubego czy sromu. Rodzice 
wstydzą się rozmawiać z dziećmi o ich ciele, 
o dojrzewaniu, o seksualności, o zdrowiu. 

AF: Więc dzieci tej wiedzy poszukują 
gdzie indziej – najczęściej na stronach 
porno.
KR-CH: Niestety to sprawia, że mają kom- 
pletnie spaczony obraz ciał i seksualności.  
Kiedy prowadziłam zajęcia wychowania do  
życia w rodzinie w szkole, na jednych z nich  
odkryłam, że chłopcy sądzą, że krew  
menstruacyjna wypływa przez cewkę mo- 
czową, tą samą drogą, co mocz. Gdy za- 
częłam drążyć temat i zapytałam, ile ko- 
bieta ma otworów w ciele poniżej pasa  
i do czego służy każdy z nich, usłyszałam, że 

odbyt służy do „analu”. Czyli zobacz – młodzież 
nie ma podstawowej wiedzy z zakresu anatomii i fizjo-
logii własnego ciała, ale ma „wiedzę” na temat technik seksu-
alnych. Kiedy pracowałam w telefonie zaufania grupy eduka-
torów seksualnych „Ponton”, regularnie odbierałam telefony 
od chłopców, którzy skarżyli się, że w czasie kontaktu intym-
nego z dziewczyną odkryli, że ona ma włosy łonowe. Jak to? 
Przecież te panie na filmach były wygolone. Wprost mówili, 
że ich to obrzydza. Dzieciaki nie wiedzą, że ich ciała mogą być 
różnie zbudowane, że penisy czy wargi sromowe mogą mieć 
różny rozmiar, kształt. Wchodzą w dorosłe życie z potwor-
nymi kompleksami.

AF: A te kompleksy są dodatkowo nakręcane przez lanso-
wane w mediach, poprawione przez filtry wizerunki ideal-
nych męskich i kobiecych ciał. 
KR-CH: Za sprawą edukatorów i edukatorek seksualnych 
aktywnych w social mediach oraz mądrych influencerek po- 
woli do mediów przebija się inna narracja, „ciałopozytywna”  
lub – jak wolą niektórzy – „ciałoneutralna”, pokazująca  
normalne ciała, zarówno kobiece, jak i męskie. Na Insta-
gramie można znaleźć np. sesje kobiet po porodzie z haszta-
giem #postpartumbody, z rozstępami, obwisłym brzuchem. 
Wiem, że te zdjęcia są dużym wsparciem dla innych kobiet, 
bo widzą, że to jest naturalne, tak właśnie może wyglądać 
ciało – po wydaniu na świat dziecka. Bo ciała są różne: grube, 
chude, z fałdkami, zmarszczkami, z obwisłymi pośladkami. 
Nie wstydźmy się ich, ale zaakceptujmy, polubmy, a może 
nawet pokochajmy. 

AF: Z badań dr Keona Westa, psychologa z londyńskiego  
Goldsmiths University wynika, że osoby, które nie mają  
problemu z nagością np. saunują, opalają się nago na pla- 
żach dla naturystów – są bardziej zadowolone z własnych 
ciał i po prostu szczęśliwsze.
KR-CH: Nie każdy z nas od razu przełamie wstyd i rozbierze 
się w saunie i ja to rozumiem. Ale można zacząć od sta- 
nięcia nago przed lustrem i spojrzenia na siebie neutralnym 

Nie każdy z nas od razu 
przełamie wstyd i rozbierze 

się w saunie i ja to rozumiem. 
Ale można zacząć od stanięcia 
nago przed lustrem i spojrze-

nia na siebie neutralnym  
okiem, bez oceny. 
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Agnieszka Fiedorowicz

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

BIO

okiem, bez oceny. Albo od położenia się spać bez piżamy/
bez majtek, co samo w sobie jest bardzo zdrowe, również 
dla naszych wagin. 

AF: W ankiecie przeprowadzonej w 2014 roku na zlecenie 
firmy Cotton USA zapytano o to ponad tysiąc Brytyj-
czyków. Bycie szczęśliwym w związku zadeklarowało aż  
57 proc. osób, które sypiają razem nago, w porównaniu  
do 48 proc. śpiących w piżamach. 
KR-CH: W ogóle mnie to nie zaskakuje. Pamiętajmy, że je- 
steśmy ssakami. Mniej wrażliwymi na zapachy i feromony niż 
np. naczelne, ale nadal. Nagość nas zbliża, rozluźnia i koi. 
Z mojego doświadczenia w pracy z kobietami w różnym 
wieku i stanie zdrowia wynika, że dobrym pomysłem, w celu  
oswojenia się z własnym ciałem, może być zrobienie sobie  
pięknej sesji fotograficznej nago bądź w bieliźnie. Zwłaszcza  
w przypadku osób, których ciało przeszło radykalną zmianę, 
np. operację lub chemioterapię. Może to dać bardzo dobry, 
wręcz terapeutyczny, efekt. 

AF: Fundacja „STOMAlife” pomaga w ten sposób osobom 
przechodzącym zabieg wyłonienia stomii. Siedem lat te- 
mu wystartowała pierwsza kampania „STOMAlife. Odkryj  
stomię”. Jej ambasadorka Paulina Kaszuba zdecydowała  
się wystąpić w odważnej sesji zdjęciowej, w której poka-
zała swoje ciało z workiem stomijnym. Jak sama mówiła, 

chciała pokazać, że ze stomią można żyć normalnie, że 
trzeba pokochać siebie i zaakceptować swoje ciało takim, 
jakie jest. Na łamach „Po Prostu Żyj” regularnie publikuje- 
my też zdjęcia innych stomików i stomiczek – niedawno  
grupa pań pozowała w bieliźnie, mieliśmy też sesję stomi- 
czki w ciąży. 
KR-CH: Jestem ogromną zwolenniczką takiego przełamywa- 
nia tabu (o ile do niczego się nie zmuszamy, oczywiście). 
Cieszy mnie, gdy ludzie pokazują „zobacz, ciało może wyglą- 
dać też tak i nadal jest tak samo godne szacunku, miłości  
i akceptacji”. Dla innych chorych osób może to być bardzo  
leczące, zobaczyć, że nie są ze swoim schorzeniem sami.  
Sama miałam niedawno klientkę, u której zdiagnozowano  
raka piersi – zrobiła sobie sesję przed operacją i po niej – 
bardzo jej to pomogło w powrocie do zdrowia i zaakcep-
towaniu na nowo swojego ciała. Jeśli my nie będziemy się  
wstydzić, to nikomu nie uda się nas zawstydzić. I wspierajmy 
w tym innych. •
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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. Wrzuć do kosza.

www.med4me.pl  bezpłatna infolinia 800 120 130



To smutne, że już jest po lecie, a my naj- 
częściej jesteśmy także po urlopach. Ale  

jest jesień i przed nami jeszcze cały sezon 
jedzenia przepysznych i pięknych warzyw  

i owoców. Ich uroda to – podpowiadam scep-
tykom - jedna z metod naturalnej relaksacji. 

Nazywa się koloroterapia. Aż chce się westchnąć 
z zadowolenia, jacy jesteśmy zdrowi, a nasze ciała 

pełne wspaniałych witamin i minerałów. Tylko 
cieszyć się i odważnie patrzeć w oczy zbliżającej 

się zimie. Jest jednak jeszcze coś, co na bazie tych 
wspaniałości niektórzy z nas powinni zrobić. 

Chodzi mi o rzucenie palenia. Wiem, że to nie jest 
łatwe, bo gdyby było, to każdy chętny już dawno 

porzuciłby ten nałóg i wrzucał do skarbonki 
zaoszczędzone pieniądze… A będzie ich  

po jakimś czasie sporo!

Aby ułatwić podjęcie tej trudnej decyzji, najpierw trochę 
postraszę. Ten z pozoru niewinny nałóg sieje niesamowite  
spustoszenia w organizmie. Siedem razy więcej osób umiera  
z powodu palenia papierosów, niż ginie w wypadkach samo-
chodowych. Zilustrować to można liczbami. Na świecie z po- 
wodu palenia papierosów i wywołanych nimi chorób umiera  
rocznie 2-2,5 miliona osób. Jeśli ktoś chciałby sobie jeszcze 
lepiej zobrazować ten problem – daje to 6 tysięcy osób 
dziennie.

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Dyrektor National Institute of Drug Abuse (Narodowy Insty- 
tut Narkotyków), dr Wiliama Polandra szacuje, że w USA 54  
miliony osób pali nałogowo. Jego zdaniem nałóg palenia  
jest znacznie szkodliwszy społecznie od alkoholu i zaży-
wania heroiny razem wziętych.

W Polsce regularnie pali co trzecia osoba. W każdej trójce  
palaczy jest dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Ze statystyk  
wynika, że większość regularnie palących, około 69% próbo-
wała zerwać z nałogiem. Najczęściej udawało im się nie  
palić przez siedem dni. Co czwarty palacz wracał do nałogu  
w ciągu 3 miesięcy.

JEST I DOBRA WIADOMOŚĆ
Na szczęście prawie minęła moda na palenie wśród młodzie- 
ży – obecnie ponad 90% nastolatków nie pali. W porów-
naniu do 1994 roku, odsetek niepalących w wieku 16-19 lat 
wzrósł o 11%. 

Mówi lek. med. Paweł Błaszczyszyn: Dym z papierosa  
zawiera ponad 3000 substancji chemicznych. A oto nie- 
które z nich:
• akroleina – toksyczna, rakotwórcza;

• tlenek węgla – czad – wysoce toksyczny, palny gaz;

• nikotyna – trujący alkaloid, narkotyk dający uzależ-
nienie, neurotoksyna. W paczce papierosów, gdyby 
została zużyta naraz, zawarta jest śmiertelna dawka nikotyny;

• moniak – gazowa substancja używana np. w nawozach 
sztucznych i środkach dezynfekcyjnych;

• kwas mrówkowy – używany w przemyśle tekstylnym 
i garbarskim, podrażnia błony śluzowe;

• cyjanowodór – niezwykle trujący płyn używany w prze-
myśle chemicznym i... komorach gazowych;

Rzucamy
palenie
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W Polsce regularnie pali co trzecia 
osoba. W każdej trójce palaczy jest dwóch 

mężczyzn i jedna kobieta. Ze statystyk 
wynika, że większość regularnie palących, 
około 69% próbowała zerwać z nałogiem. 

Iwonna Widzyńska-Gołacka: Panie doktorze, wiem, że zaj- 
muje się pan w swojej praktyce także komplementar-
nymi metodami leczenia. Co może pomóc palaczom, któ- 
rzy samodzielnie nie mogą rzucić palenia, a bardzo chcie-
liby pozbyć się nałogu?
Dr Paweł Błaszczyszyn: Osobom, które nie dają rady samo-
dzielnie rzucić palenia, szansą na sukces stają się metody  
wspomagające. Przypomnę kilka z nich. Można je z grubsza  
podzielić na trzy grupy: farmakologiczne, psychoterapię oraz  
receptorowe.

Do grupy środków farmakologicznych należą wszelkie 
źródła nikotyny w innej postaci niż do palenia, czyli gumy, 
plastry, spraye oraz preparaty powodujące, iż papieros 
w czasie palenia staje się niesmaczny.

Niewątpliwie największą popularność zdobyły sobie gumy 
zawierające nikotynę np. Nicorette. Dodatkowo rytuał żucia  
może w pewnym zakresie zastąpić dotychczasowe codzienne 
nawyki. Warunkiem skuteczności kuracji jest powolne i do- 
kładne żucie gumy.

Inną drogą dostarczania nikotyny jest droga przezskórna  
(transdermalna), czyli popularne plastry. Zasada działania za- 
sadza się na tym samym, co w przypadku gum – dostarczenia  
substancji uzależniającej w stopniowo zmniejszających się  
dawkach, aby zniwelować przykre objawy fizycznych reakcji  
abstynencyjnych. Do innej jeszcze grupy należą środki w po- 
staci gum czy pastylek, które powodują, że zapalany po  
nich papieros staje się bardzo nieprzyjemny w smaku. 

Metod psychoterapii pomocnych w walce z nałogiem nie 
sposób wyliczyć.

Wszelkie rodzaje relaksacji i medytacji sprzyjają odrzuceniu  
nałogów. Zdarza się, że osoby regularnie medytujące lub upra- 
wiające integrację oddechową zwaną też rebirthingiem, 
przestają palić papierosy bez trudu.

W Stanach Zjednoczonych zbadano grupę 5 tysięcy osób 
uprawiających regularnie medytację. W grupie tej paliło 1% 
mężczyzn i 4% kobiet.

Przed rozpoczęciem medytacji paliło 34% osób z tej grupy. 
Podobnie wysoki procent rzucających palenie spotyka się 
wśród ludzi regularnie uprawiających relaksację oddechową, 
ćwiczenia umysłu wg metody Silvy, hatha jogę, tai-chi, qi-gong 
lub inne techniki relaksacyjne oraz rozwijające duchowo.

• tlenek azotu – podrażniający i toksyczny gaz;

• formaldehyd – gaz używany do dezynfekcji i konserwo-
wania; silnie drażniący;

• fenol – zasadowy, trujący środek używany do dezynfekcji;

• aldehyd octowy – wysoce toksyczny, palny płyn podrażnia-
jący oczy i błony śluzowe, podnoszący ciśnienie krwi i zwięk-
szający jej krzepliwość;

• siarkowodór – trujący gaz powstający w procesie gnicia, 
używany w laboratoriach chemicznych, doskonale znany 
z zepsutych jajek;

• pirydyna – palny płyn używany w produkcji: leków, herbi-
cydów i środków bakteriobójczych;

• chlorek metylu – toksyczny gaz używany w produkcji gu- 
my i środków do usuwania farb oraz jako składnik pali- 
wa samochodowego;

• acetonitryl – trujący składnik smoły pogazowej używany  
w produkcji plastików, gumy, włókien akrylowych i środ- 
ków owadobójczych;

• aldehyd propionowy – bezbarwny, duszący płyn używa- 
ny jako środek dezynfekcyjny oraz przy produkcji plas- 
tików i gumy;

• metanol – silnie trujący alkohol używany do wyrobu  
płynu chłodniczego, paliwa rakietowego, farb syntetycznych, 
żywic i leków; wypity nawet w niewielkich dawkach powoduje 
ślepotę, w większych śmierć;

• arszenik – bardzo silna trucizna, bez komentarza.

Jest jeszcze cała paleta innych, ale myślę, że nawet dla ludzi  
o silnych nerwach powyższy wykaz jest zupełnie wystar- 
czający.

Jeśli jeszcze kogoś nie przekonałam o szkodliwości palenia, 
dodam, a zainteresuje to zwłaszcza osoby dbające o urodę 
i zdrowie, że papierosy dostarczają do organizmu olbrzy-
mich ilości wolnych rodników – czyli bardzo aktywnych 
związków chemicznych powodujących między innymi przy-
śpieszenie procesu starzenia i działających rakotwórczo. 
Papierosy osłabiają odporność organizmu i niszczą w nim 
cenne witaminy.

BIERNI PALACZE  
Niestety problem ten dotyczy nie tylko palaczy, ale także  
osób w ich otoczeniu: kolegów i koleżanek w pracy oraz  
rodziny. Ostatnio coraz częściej dotyczy to także sąsiadów  
palaczy, którzy w trosce o swoją rodzinę palą na balkonie 
albo przy oknie. Dym niestety trafia do pobliskich mieszkań 
i zatruwa w nich powietrze. Te wszystkie osoby nazywamy 
biernymi palaczami. Nie palą, a i tak szkodzą swoim organi-
zmom, przebywając wśród palaczy.

To nie tajemnica, że wiele osób wie, jakie to szkodliwe, i pró- 
buje rzucić palenie. Niektórzy odnoszą sukces, jest jednak 
duża grupa ludzi, którym pokonanie nałogu własnymi siłami  
się nie udaje.
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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, przygo-
towując wywiady. Ceni przyjaźń, prawdziwe pasje, talent, poczucie humoru. Ale przede wszystkim 
lubi spędzać czas z ciekawymi ludźmi, słuchając ich uważnie!

BIO

Na wyróżnienie zasługuje również hipnoza – jej skuteczność 
sięga nawet do 30%.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO przeprowadziła bada- 
nia, z których wynika, że jeśli lekarz podczas wizyty wspomni  
pacjentowi, iż dobrze by było w związku ze stanem jego  
zdrowia, by rzucił palenie, to tylko taki drobny czynnik wy- 
starcza, aby ok. 3% pacjentów pozbyło się nałogu. 

Jest także refleksoterapia, czyli pobudzanie zakończeń  
nerwowych na ciele w celu wywołania określonych reakcji fizjo-
logicznych. Do grupy tej należą akupresura, elektropunktura, 
moksa i klasyczna akupunktura.

Nad ostatnią z powyżej wymienionych, chciałbym się dłużej 
zatrzymać, ze względu na jej ponadprzeciętną skuteczność 
w stosunku do pozostałych wymienionych metod.

Jak wynika z badań naukowych, nałóg palenia zależny jest  
w 75% od uwarunkowań biologicznych, a tylko w 25% od 
psychicznych. Stąd także wywodzi się wysoka skuteczność  
akupunktury, ponieważ dotyka ona sedna sprawy, czyli  
biologii i biochemii ciała. Dzieje się to poprzez pobudzanie 
wydzielania pewnych neuroprzekaźników w mózgu, z których 
najważniejsze są endorfiny – hormony zmniejszające ból, po- 
prawiające nastrój i osłabiające negatywne reakcje na stresy. 
Ponieważ nikotyna wypiera je, sama (zresztą „nieudolnie”) 
zastępując te substancje, szybkość, z jaką powracają one do  
normy, decyduje o sile i czasie trwania objawów abstynencji. 
Akupunktura przyśpiesza powrót do normy tego układu, 
więc zmniejsza nasilenie objawów abstynencji i głodu niko- 
tynowego.

Istnieje wiele punktów używanych do nakłucia – ja jestem 
zwolennikiem aurikulopunktury, czyli akupunktury na małżo-
winie usznej. Jej wysoka skuteczność przewyższa bowiem 
punkty korporalne, czyli umieszczone na twarzy i tułowiu.

W metodzie stosowanej w Przychodni Medycyny Naturalnej 
KOMED – wystarcza najczęściej tylko jeden zabieg, o ile 
konieczne są powtórki (co się rzadko zdarza), drugi jest płatny 
mniej niż połowę, natomiast kolejne są już bezpłatne.

Niezbędnym warunkiem jest niepalenie około 10 godzin przed  
zabiegiem oraz wstrzymanie się od spożywania alkoholu po  
zabiegu w okresie minimum 2 tygodni ze względu na efekty 
osłabiające siłę zabiegu. Podobnie osłabiające działanie 
jak alkohol wywierają środki modyfikujące pracę mózgu: 
leki psychotropowe, narkotyki i inne.

Kolejnym wymogiem jest nieprzyjmowanie nikotyny innymi  
drogami – gumy, plastry itp. – ze względu na to, że akupunk-
tura próbuje odzwyczaić organizm od narkotyku, a więc 
przyjmowanie go inną drogą niweczy tę próbę.

Skuteczność zabiegu sięga 75%. Jednak nieprzestrzeganie 
reguł, znacznie, choć nie całkowicie, osłabia ten efekt.

Ponieważ sam byłem wieloletnim palaczem (przed rzuceniem 
palenia wypalałem do 50 papierosów dziennie), doskonale 
rozumiem palaczy, ale już nie akceptuję wielu spraw z tym 
związanych i na wiele z nich patrzę przez pryzmat czasu.

Niecodziennym, lecz jednak występującym zjawiskiem, są  
pacjenci przychodzący na zabieg akupunktury, aby z kolei  
odzwyczaić się od gumy z zawartością nikotyny.

Dość miłym skutkiem zabiegu jest rzadsze niż w innych meto-
dach przybieranie na wadze, lecz aby się szybciej oczyścić 
i uniknąć tego ryzyka, wskazana jest dieta składająca się 
w przeważającej części z warzyw, owoców, jeśli pieczywa – 
to pełnoziarnistego, wody mineralnej niegazowanej, unikanie 
nadmiaru białka, słodyczy i pokarmów ciężkostrawnych. 
Napływające wraz z taką dietą mikroelementy i wita-
miny działają niczym malutkie miotełki oczyszczające od 
środka komórki ciała i przyśpieszające powrót metabo-
lizmu do normy. Niezwykle ważną sprawą jest również dostar-
czanie organizmowi w tym przełomowym momencie innych 
ważnych substancji jak chociażby NNKT (Niezbędnych Niena-
syconych Kwasów Tłuszczowych) np. kwasu gamma-linoleno-
wego zawartego m.in. w czarnej porzeczce i wiesiołku lub 
w preparatach takich jak Boragoglandyna lub Gammolin. 
Ważnym czynnikiem wydaje się aktywność fizyczna przyśpie-
szająca metabolizm i pomagająca rozładować nagromadzone 
napięcie oraz większa niż zwykle ilość snu.

Istotnym czynnikiem jest relaks, a zwłaszcza jego inna forma, 
jaką jest masaż. Pomaga uwalniać napięcia tkankowe, szyb- 
ciej oczyszczać organizm i odreagować psychicznie w tym  
trudnym okresie.

W momencie, gdy rzucałem palenie, nie była mi znana ta tak  
pomocna metoda i musiałem zastosować inną („na chłopski  
upór”) – wymęczyłem się więc bardzo. W związku z tym,  
wszystkich palaczy, serdecznie namawiam do dołączenia  
do klubu zdrowych, niepalących ludzi, mogą bowiem odzwy- 
czaić się od nałogu w sposób znacznie łatwiejszy, niż było  
to moim udziałem. •

Akupunktura – (coraz częściej jest to aurikulo-

punktura) używana jest także w walce z uzależnie-

niami dotyczącymi twardych narkotyków (pionie-

rami w tej dziedzinie są Wietnamczycy 

walczący akupunkturą z narkomanami będą-

cymi plagą po wojnie w Wietnamie). Sam mam 

w tej dziedzinie pozytywne obserwacje.

Aurikulopunktura może także 

mogąca żywo zainteresować osoby z nadwagą, 

albowiem tzw. klipsy, czyli mikroigły umiesz-

czane w uchu na stale i zmieniane co tydzień, 

znakomicie tłumią głód, a jest to wszak 

główny problem związany z odchudzaniem! 
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 Tekst: Jakub Jamrozek

„Z kim znanym rozmawiałeś?” To właśnie pytanie 
słyszę najczęściej, kiedy po latach spotykam zna- 
jomego, który dopiero co dowiedział się, że  

z zawodu jestem dziennikarzem. Nie wiem, jak zareago- 
wać. Nie dlatego, że mam krótką pamięć albo chowam się 
za fałszywą skromnością, ale dlatego, że nigdy nie zale-
żało mi na tym, żeby mój rozmówca był na pierwszych stro-
nach gazet albo w każdym artykule na portalu z białym 
pudlem. Wręcz przeciwnie, po latach wiem, że najciekawsze 
rozmowy to te, które przeprowadziłem z ludźmi, nie spotyka-
nymi na co dzień w mediach. Nie oznacza to oczywiście, że 
pan lub pani z telewizji nie mają nic do powiedzenia, ale – nie 
ma co ukrywać – bardzo często znane nazwiska działają click-
baitowo i mają przyciągnąć odbiorców bez względu na treść. 
W każdym razie, dużo bardziej wolę rozmowy z ludźmi, któ- 
rych poznałem, przeczesując niezliczone zakamarki Internetu  
albo zaczepiając gdzieś „na mieście”.

Po raz pierwszy przekonałem się o tym, jak ciekawi ludzie cho- 
dzą po ulicach, kiedy kilka lat temu w ciągu kilku tygodni  
poznałem: studenta politechniki, który skonstruował robota  
z puszek po fasoli i zakrętek po mleku; gwiżdżącego kontra- 
basistę (gwiżdże, bo twierdzi, że śpiewać nie potrafi)  
i asystenta weterynaryjnego, który swoje trzydziestometrowe  
mieszkanie dzielił z wigilijnym karpiem, kurą i niezliczoną  
liczbą żółwi stepowych (trzymał je w lodówce, bo hiber- 
nują na zimę podobnie jak niedźwiedzie). Jest to niezwykłe,  
kiedy wiedzę można zdobywać nie tylko z książek i Internetu,  
ale dzięki ludziom, których pasja pozwala przyswoić ją  
szybciej i lepiej. 

Nie zapomnę również momentu, w którym do mojej skrzynki  
„wpadł” mail z pytaniem kobiety, ukrywającej się pod pseu-
donimem, czy zgodziłbym się na jej wizytę w mojej audycji. 
Była to historia trudna, smutna – z alkoholizmem i wykorzysta-
niem seksualnym w tle – ale w całej tej tragedii czułem dumę, 
że mogę słuchać i towarzyszyć tej dziewczynie. Pamiętam, że –  
choć pracuję w radiu – nie mówiłem wtedy prawie nic… sie- 

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

BIO

Nie znani 
a bliscy!

działem i słuchałem. To doświadczenie było niezwykłe. Wśród  
setek, a może i tysięcy rozmów, nagrań, programów, są takie, 
których się po prostu nie zapomina. Tak było też wtedy, gdy 
rozmawiałem z osobami uzależnionymi – od seksu, alko-
holu, narkotyków, z osobami będącymi ofiarami przemocy, 
ale również tymi, które same przemoc stosowały, będąc 
dla swoich bliskich katami. Zdążyli zranić, zniszczyć, wykorzy-
stać, ale w pewnym momencie coś w ich życiu się zmieniło – 
tak jakby dostali nową szansę, której nie mogą – nie chcą 
zepsuć. 

Ci drudzy dają mi zresztą często sporą lekcję pokory, bo  
kiedy widzę przed sobą kogoś, kto okradał, bił i wyżywał się 
na innych, początkowo w swoim wkurzeniu mam ochotę dać 
mu „w japę” zamiast kulturalnie rozmawiać. Tyle że później, 
kiedy mówi o sobie coraz więcej i więcej, poznaję jego historię 
z szerszej perspektywy i zmienia się wszystko.

Spotkania z ludźmi, o których istnieniu nie wiedziałem, to  
często dla mnie także spotkania z innością. Ostatnio za- 
chwycam się starymi tekstami ks. Józefa Tischnera. W jednym 
z kazań Tischner powiedział: „spotkanie to najgłębsze i najbar-
dziej bogate z doświadczeń, jakie człowiek może w swoim 
życiu przeżyć”. A potem dodał też: „kto nie spotkał na swojej 
drodze człowieka, ten, można powiedzieć, zmarnował swoje 
życie”. Cieszę się, że moja praca i umiejętność obserwacji  
innych ludzi, pozwalają mi na to, że swojego życia w taki  
sposób nie marnuję.

Dochodzę wręcz do wniosku, że te spotkania z „innymi”, z któ- 
rymi prawdopodobnie na wielu płaszczyznach mogę się nie 
zgadzać, wzbogacają mnie wewnętrznie, dzięki nim otwieram 
się na różnorodność. A w tej inności drugiego człowieka mogę 
zobaczyć to, jaki ja sam jestem naprawdę. 

Zresztą chyba nie tylko ja tak mam. Pamiętam, że podczas 
studiów jedna z koleżanek powiedziała podczas zajęć, że jej  
celem i największym marzeniem jest prowadzenie Tańca  
z gwiazdami. Cieszę się, że tego nie robi (choć w przyszłości, 
kto wie – jeśli zostaną jakieś niewytańczone gwiazdy?), bo  
zdążyła przeprowadzić m.in. serię wywiadów z kobietami  
doświadczającymi przemocy domowej i prezentuje infor-
macje w jednej z największych stacji telewizyjnych w Polsce. 

Istnieje powiedzenie, że „tematy leżą na ulicy”. To prawda, 
choć trafniej byłoby chyba powiedzieć, że ludzkie historie 
chodzą po ulicach – wystarczy tylko chcieć je poznać.

Tym bardziej cieszę się, że wśród twarzy znanych nam z me- 
diów, są takie, które też „spacerują”. To nie jest zaprzeczenie  
słów, które napisałem wyżej. Wręcz przeciwnie – to ich po- 
twierdzenie; i dlatego, w gronie tych, z którymi rozmowy 
były dla mnie ważne, są też chociażby aktor Michał Czer-
necki oraz podróżnik i społecznik Jan Mela. Dlaczego? W ich 
znanych twarzach, mogłem zobaczyć nieznane przeżycia… •
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Nie znacie tej historii? Ja też jej nie znałam. Opowiedziała  
mi ją astrolożka Ania. Był marzec 2021 roku. Niecałe dwa  
miesiące wcześniej mój trzeci mąż wyprowadził się od nas  
i zażądał rozwodu. Ponieważ byłam mocno skołowana  
i naprawdę nie wiedziałam, jak rozpocząć moje nowe życie,  
o które nie prosiłam, postanowiłam popytać trochę wokoło. 
Trafiłam też do Ani. Odczytywała mi właśnie horoskop, 
a ja grzecznie notowałam: uważać na oczy i kręgosłup, 
zwolnić w ogóle i zwolnić w samochodzie, dbać o dobry sen… 
Nagle jedno zdanie przyciągnęło moją uwagę: „pani Moniko, 
pani ma Lilith w związkach”. Okazało się, że w astrologii poję- 
cie Lilith funkcjonuje od dawna. Można mieć Lilith w finan-
sach i Lilith w zdrowiu i to nigdy nie jest dobre. Ale mieć Lilith 
w związkach? Pomyślałam, że to wiele wyjaśnia. Zresztą także 
pani Ania opisała mi moje męczące fatum. Powiedziała, że 
choćbym była najlepszą żoną na świecie, choćbym całe życie 
poświęciła swojemu mężczyźnie, choćbym przenicowała się 

na drugą stronę, próbując go uszczęśliwić i mu dogodzić, 
to na końcu i tak zostanę z niczym. Co nie znaczy, że będzie 
mi trudno wejść w kolejny związek, ale trwałego szczęścia nie 
zaznam. Tyle o tym.

Minęło trochę czasu, „ani mało ani dużo, ale tyle, ile powinno  
było minąć” – napisał Bolesław Leśmian w Klechdach sezamo-
wych. Dokładnie tyle czasu minęło w moim samotnym życiu, 
gdy pojawił się w nim Konrad. Stał się moim przyjacielem 
i człowiekiem, z którym bardzo dużo rozmawiam. Właściwie 
rozmawiamy cały czas. Stanowimy też rodzinę, w której posta-
nowiliśmy zostać równoprawnymi partnerami. Staram się nie 
mieć tendencji do dominacji. Konrad się nie obraża i nie 
ucieka od rozmów na najtrudniejsze tematy. A teraz powstaje 
książka – rozmowa. Zastanawiamy się, co poszło w naszym 
życiu nie tak. Dlaczego nasze poprzednie związki nie były 
tak trwałe, jak byśmy sobie życzyli? Czy można kogoś udusić 
miłością? Czy kobiety kochają za mocno, a mężczyźni nie 
umieją wcale? Jak wychowywać dziecko, gdy nie kocha się 
już jego matki? Jak nie skrzywić życiowo syna, którego ojciec 
mieszka 1600 km od niego, a ojczym okazał się wszystkim, 
tylko nie modelem mężczyzny do naśladowania? Czy fantazje 
na temat trójkąta miłosnego powinno się wdrażać w życie, 
czy też powinny one zostać na zawsze tylko fantazjami? Czy 
pięćdziesiątka u kobiety, to za późno na marzenie o dziecku? 

Ta książka jest opowieścią potrójnej rozwódki i jej całkiem 
nowego partnera, którego życie nie oszczędzało. Potrójne 
rozwódki i biznesmeni po przejściach, mimo swoich doświad-

FELIETON

Tekst: Monika Richardson

Czy wiecie, kim była Lilith? Pierwszą 
kobietą Adama. Tego Adama z Raju. 

Chciała się z nim kochać „na jeźdźca”, 
ale to był wyraz kobiecego dążenia do 

dominacji i Adam odmówił współpracy. Lilith 
opuściła Raj, ale wszystko o  serwowała  

z bezpiecznego miejsca: Adama, Ewę  
i całą tę zabawę w rodzinę, w której każdy 
znał swoje miejsce. Niestety Lilith wciąż 
kochała Adama i była o niego cholernie 

zazdrosna. Dlatego dusiła we śnie po kolei 
dzieci Adama i Ewy.

b

Lilith
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czeń, nie są mądrzejsi od innych ludzi. Dlatego nie chcemy 
pisać poradnika. Nie oczekujemy, że ktokolwiek będzie nas 
cytował ani brał sobie nadmiernie do serca to, co piszemy. 
To jest po prostu historia, jakich wiele, z tą tylko różnicą, że 
kobieta, której ona się przydarzyła, ma dość znane nazwi-
sko(a), więc wszystkie jej potknięcia, jej upadki i porażki, są 
szeroko komentowane i nie ma taryfy ulgowej. Natomiast 
mężczyzna, z którym jest, postanowił w trudnym momencie 
życia pokazać charakter i wziąć na siebie osobiście upadek 
swojego biznesu, co kosztowało go wszystkie biznesowe 
i większość prywatnych relacji. Do dzisiaj płaci za tamtą decy- 
zję samotnością, okazjonalnymi atakami swoich wrogów  
i życiem w permanentnym kryzysie finansowym. 

Inna rzecz, że nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Dlatego nie 
ma w nas żalu ani pretensji do kogokolwiek i czegokolwiek. 
A wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń 
jest tak samo przypadkowe, jak splotem przypadków jest 
nasze życie. •

 

Monika Richardson

Dziennikarka radiowa i telewizyjna, pisarka. Trener biznesu w zakresie sztuki prezentacji i auto- 
prezentacji, oddychania przeponowego, emisji głosu, dykcji i poprawnej artykulacji. Absol- 
wentka 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.
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SILIKONOWY OPATRUNEK 
ZenSetiv z nacięciem 

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

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

•
Może być używany jako podtrzymanie wprowadzanych do ciała wyrobów 

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

wejście do ciała. Chroni skórę przed agresywnymi wydzielinami.

•
Środkowa część opatrunku zawiera piankę absorbującą wydzieliny.

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

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

NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

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

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

(…) Te dni coraz krótsze, takie smutne jakby… zasypiają 
coraz wcześniej. Noc przychodzi nieproszona i nie 

pyta już o to, czy nam się podoba zapach jej powietrza. Latem 
to co innego – wieczór skrada się tak długo, że właściwie trze- 
ba go w końcu zaprosić, aby dzień mógł zasłużenie odpocząć. 
Lubię lato. Lubię lato za to właśnie, że dzień trwa i trwa, dając 
nadzieję i szansę na codzienną długą kąpiel w promieniach 
słońca. Lubię lato za śpiew ptaków, zapach kwiatów i błękitne 
niebo, na którym od czasu do czasu tylko przechadzają się 
baranki chmur. Latem wszystko staje się możliwe. Latem 
muzyka gra głośniej, wierzy się bardziej, decyduje szybciej 
i rzeczy przychodzą łatwiej. Nie tęskno mi do jesieni, z tą całą 
jej szarugą , deszczem, chłodem i nostalgią… Zła jestem, że 
przyszła, bo wcale jej nie potrzebuję.

A co ci zrobiła jesień, że nie ma w tobie na nią zgody? Czym 
zawiniła? Ciemniejszym niebem? Niższą temperaturą? 
A może nie lubisz, jak krople deszczu obmywają ci twarz? 
Bo pamiętam, że letni deszcz nie stanowi dla ciebie prob- 
lemu. Co nim jest?
Co to za pytanie? Nie lubię i już. Nie lubię, bo zabiera to, co  
dobre, a przynosi to, co smutne, codzienne… Gdy lato  
odchodzi, czuję się ze sobą…

Gorzej? A gdyby tak spojrzeć na jesień jak na przyjaciółkę, 
która zjawia się po długim czasie zabawy i beztroski? 
Przyjaciółkę, która zatęskniła za szczerą rozmową z tobą, 
za twoją obecnością i waszą wspólną ciszą, która wnosi tak 
wiele spokoju i pewności? Pamiętasz? Potrafisz zobaczyć 
to w ten sposób?

Że niby dobrze, że przyszła? Dobrze, że przyniosła koniec  
wakacyjnej świeżości i przypomina o szarości większości  
roku? E tam. Jak dla mnie mogłoby jej nie być. Jak się zjawia,  
zaczyna się najgorsza część roku. Pamiętam, że cisza bywała  
fajna, ale…

Czym jest dla ciebie lato?
Lato? Mówiłam już. Lato jest wszystkim. Wolnością, uśmie-
chem, zabawą. Zapachem, melodią i słońcem. Latem czuję, że 
mogę więcej, i inaczej myślę o codzienności. Jak? Że tak dużo  
muszę, że mam mnóstwo obowiązków, których nie lubię…  
Że słońce nie dodaje mi już siły do działania. Jesień jest 
najgorsza…

A co jest najlepsze?
Najlepsza jest letnia beztroska, dzięki której czuję, że odpo- 
czywam. Czuję, że nic nie muszę, nawet kiedy muszę. Potrze- 
buję jej i nie chcę, aby odchodziła. A zawsze odchodzi z poja- 
wieniem się kolejnej pory roku – tej pełnej chłodu 
i refleksji jesieni.

Refleksje dopadają każdego. To dobrze. To bardzo ważne, 
aby się czasem zatrzymać, obejrzeć za siebie lub wybiec 
myślami naprzód i sprawdzić, czy moje życie wygląda dziś 
tak, jak sobie tego życzę i jak ma szansę wyglądać w przy-
szłości. Nie sądzisz, że możesz dobrze wykorzystać ten 
jesienny czas – na poszukanie w głębi siebie własnych 
odpowiedzi? Może takich, których nie odnalazłabyś w let- 
nim słońcu? Niech jesień będzie zaproszeniem do  
myślenia. Niech stanie się zachętą do obserwacji i usły- 

Tekst: Karolina Nowakowska
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Karolina Nowakowska

Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka, konferansjerka, life coach. Absolwentka dziennikarstwa 
i podyplomowych studiów: Zarządzanie Kulturą. Związana z warszawskim Teatrem Komedia. 
Wcześniej ze sceną Państwowego Teatru Żydowskiego i Teatrem Kamienica. Finalistka IV edycji 
programu Jak Oni Śpiewają. Znana z wielu seriali: M jak miłość, Na Wspólnej, Przyjaciółki czy 
komedii romantycznej Randka w ciemno. Mistrzyni Polski i Republiki Czeskiej w stepowaniu. 
Współtwórczyni i felietonistka Akademii Pozytywnych Kobiet – stowarzyszenia, które wspiera 
kobiety w rozwoju osobistym.

BIO

FELIETON

szenia głosu, który przez ostatnie miesiące zagłuszały  
plażowe nuty. Taka wizja jesieni jest dla ciebie możliwa  
do zaakceptowania?
Dotąd myślałam, że nie lubię jesiennej szarugi i chłodu, że 
odejście lata powoduje mój smutek, bo ciężko mi się pogo-
dzić ze zbliżającą się szarą – dosłownie i w przenośni – 
rzeczywistością. Chyba zaczynam rozumieć, że problemu nie 
stanowi jesień, tylko mój do niej stosunek. I strach przed tym, 
że muszę „zejść na ziemię”.

Musisz? 
A nie muszę? Aaa! Nie muszę! Nie muszę rezygnować z tego, 
co lubię, tylko dlatego, że kalendarzowe lato się skończyło. 
Nie muszę rzucać się w wir szarej codzienności (no właśnie… 
czy na pewno szarej? Może jednak znajdę jakiś inny kolor?). 
Mogę wracać do niej stopniowo, zachowując elementy tego, 
co z lata najbardziej mi potrzebne. Mogę czuć lato w sobie 
i nie poddawać się atmosferze jesiennego spleenu, który 
za chwilę rozpanoszy się wśród ludzi. Ale czy to znaczy, 
że wystarczy tylko zmienić myślenie? I już? Że jak zacznę 
dostrzegać to, co dobre w jesiennych dniach, to okaże się, że 
może nie być aż tak źle, jak myślałam?

Dokładnie tak. I cieszę się, że sama do tego doszłaś. Spójrz, 
jakie to proste – zacznij zauważać to, co masz i jak wiele 

masz. Doceń dobro, które cię otacza, i fakt, że nowy dzień 
oferuje mnóstwo możliwości. Tylko od ciebie zależy, jak je 
wykorzystasz. Ty decydujesz o tym, jak zacząć dzień – od 
uśmiechu czy od wczorajszego żalu. Sama tworzysz swoją 
rzeczywistość i jej kolor może być twoim kolorowym – 
niezależnie od pory roku. Jak widzisz to wszystko teraz?
Ja widzę to wyraźnie od dłuższego czasu, a taki dialog, 
jak powyżej, odbywał się w mojej głowie nie raz. Świado-
mość bowiem wymaga czasu. Warto jednak go sobie dać. 
Warto zainwestować we własne wzrastanie i wsłuchiwać się 
w siebie, bo wszystkie najważniejsze odpowiedzi są w nas 
samych. Trzeba tylko się zatrzymać, zadać odpowiednie 
pytania i zechcieć usłyszeć własne odpowiedzi. Własne. 
Kiedy je znajdziesz, jesień będzie tak samo piękna jak lato, 
bo to ty zdecydujesz o jej kolorach. •

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

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

8 na 10 ileostomików 
używających PEARLS 

twierdzi, że zapach 
z woreczka został 
zmniejszony lub 

zupełnie wyeliminowany.

Szybkie, czyste i łatwe do zastosowania!

Ich stosowanie:

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

Zamów bezpłatną próbkę pod numerem 885 130 111; info@triopolska.com.pl

69

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 



ZaginienI
Maja Jaszewska: Jak doszło do powstania Fundacji  

Zaginieni?
Nina Jaszewska: Chciałyśmy z Igą stworzyć profesjonalnie 
miejsce zajmujące się poszukiwaniem osób zaginionych, ale 
też intensywnie działające w obszarze edukacji i pomocy psy- 
chologicznej oraz prowadzące kampanie społeczne mające 
na celu zapobieganie zaginięciom. Poznałyśmy się z Igą, 
współpracując przy zaginięciach w oddolnych nieformalnych  
inicjatywach. Iga działała w nich dłużej. Bardzo dobrze nam się  
współpracowało i dalsze współdziałanie było czymś natural- 
nym. Obie marzyłyśmy o fundacji i działalności sformalizo-
wanej, a nie amatorskiej. Bo praca przy zaginięciach sforma-
lizowana a nieformalna to są zupełnie inne kwestie. W przy- 
padku fundacji ilość możliwości działania ogromnie wzrasta. 
W tym celu stworzyłyśmy zespół wybitnych specjalistów dzia-
łających z pasją, bo do każdego projektu podchodzimy w pełni  
profesjonalnie. Jeszcze przed zarejestrowaniem fundacji mia- 
łyśmy zespół gotowy do działania i masę pomysłów.

Iga Ore-Ofe: Pracując nieformalnie, czułyśmy się mocno  
ograniczone w działaniach. Doskwierał nam też brak pomocy 
specjalistów. Jedynym wyjściem z sytuacji było założenie fun- 
dacji, która zajmie się zaginięciami kompleksowo i będą w niej  
pracowali jedynie specjaliści. 

MJ: Skąd wasze zainteresowanie tematem zaginięć?
NJ: Ten temat pasjonuje mnie od dawna. Już lata temu czy- 
tałam o zaginięciach i nawet rozpisywałam sobie mapy infor- 
macji dotyczących poszczególnych zaginięć na podstawie 
danych z Internetu. 

IO-O: Ja kompletnie inaczej planowałam swoją przyszłość.  
W stronę zaginięć poprowadziło mnie zainteresowanie seryj- 
nymi mordercami. Zastanawiała mnie ich psychika i to, w jakich  
warunkach dorastali. Zgłębiałam źródła motywacji ich zacho- 
wań. Potem zajął mnie temat zbrodni wojennych. Być może  
dlatego, że moja rodzina była mocno doświadczona przez  
wydarzenia historyczne. Przeczytałam na ten temat wiele ksią- 
żek, obejrzałam wiele programów. Kiedyś przez przypadek 
natrafiłam na temat zaginięć, co mnie zainteresowało. Nie- 
długo potem zostałam poproszona o napisanie artykułu na  
ten temat. Siłą rzeczy dowiadywałam się coraz więcej. A po- 
tem przez kolejny przypadek znalazłam się w inicjatywie spo- 
łecznej osób poszukujących zaginionych, gdzie poznałam 
Ninę.

MJ: To, co robicie, jest ogromnie absorbujące. Nie da się 
chyba zajmować sprawą zaginięcia od ósmej do szesnastej,  
a potem odłożyć ją do następnego dnia. 
NJ: Szczególnie, jak ma się duszę dziennikarską. A my obie 
z Igą mamy zacięcie dziennikarskie. Zanim zajęłam się zagi-
nięciami, pisałam artykuły, recenzje, reportaże i przeprowa- 
dzałam wywiady. To wszystko jest dobrym podłożem do dzi- 
siejszej działalności, bo teraz prowadzimy dziennikarskie 
śledztwa. To prawda, że nie ma życia poza tematem, którym 
się w danej chwili zajmujesz. Jeśli jest problem do rozwią-
zania, zaprząta on wszystkie myśli i całą uwagę. Cały czas 
gonimy za prawdą, za faktami, które pozwolą przynieść 
wytchnienie rodzinom zaginionych. A tego nie da się robić 
w wyznaczonych godzinach. 

Wywiad z Niną Jaszewską i Igą Ore-Ofe

Rozmawia: Maja Jaszewska

70

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (25) / 2021

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 



IO-O: Jesteśmy uzależnione od pracy w fundacji. Tak to można  
podsumować. 

MJ: Jak wygląda fundacyjny dzień pracy?
IO-O: Czasami zaczyna się o szóstej rano, a kończy o pier- 
wszej w nocy. Wczoraj tak właśnie było. Przede wszystkim 
zajmujemy się z Niną scalaniem działań wszystkich działów  
Fundacji Zaginieni. Jest rozbudowany dział wsparcia psycho-
logicznego, który ma swojego koordynatora. Jest dział praw- 
ny, dział redakcji, dział bezpieczeństwa, nad którym teraz  
bardzo ciężko pracujemy. Jesteśmy z Niną ogniwem scala-
jącym pracę wszystkich działów. Zajmujemy się całą papiero-
logią, marketingiem fundacji, przyjmujemy zgłoszenia zagi-
nięć, rozmawiamy z naszymi słuchaczami i czytelnikami. 

NJ: Jeśli chodzi o pracę naszych wolontariuszy, to każdy 
ustawia ją sobie na miarę swoich możliwości. Niektórzy dzia-
łają dla nas dwa, trzy razy w tygodniu, inni po kilka godzin, 
a niektórzy od świtu do nocy, tak jak my. Przywiązujemy dużą 
wagę do tego, żeby poszczególne działy fundacji współ-
pracowały ze sobą. Kiedy mamy zgłoszone zaginięcie, nie- 
zbędna jest współpraca między psychologiem klinicznym, 
radcą prawnym a specjalistą do spraw bezpieczeństwa  
wewnętrznego. Naszą działalność możemy rozdzielić na po- 
moc rodzinie oraz samemu zaginionemu. Rodzinie poma-
gamy poprzez bezpłatne konsultacje psychologiczne. Mamy 
zespół kilkunastu fantastycznych ludzi świadczących taką 
pomoc – są to albo psychologowie, albo studenci ostatniego  
roku psychologii klinicznej. Każda osoba, nie tylko ta, która  
kiedykolwiek doświadczyła zaginięcia, może skorzystać 
z ich porady. Na taką pomoc składa się cykl 11 bezpłatnych 
spotkań. Udzielamy też darmowych wskazówek prawnych. 
Jesteśmy do dyspozycji 24 godziny na dobę. Nasza praca nie 
kończy się w momencie odnalezienia, szczęśliwego bądź nie. 
Jesteśmy dostępni tak długo, jak długo będzie taka potrzeba.

Jeśli chodzi o pomoc samym zaginionym, nie chcę wchodzić  
w szczegóły. W skrócie powiem tylko, że współpracujemy 
z prywatnymi detektywami i rozbudowujemy sieć takiej 
współpracy. Są oni gotowi w każdej chwili ruszyć i w swoim 
terenie rozpytywać, sprawdzać informacje, weryfikować 

wszelkie tropy. Mamy też dział bezpieczeństwa, który w na- 
szym imieniu prowadzi działalność operacyjną. A wśród 
naszych psychologów działa zespół profilowania osób zagi-
nionych. Oprócz tego prowadzimy podstawowe działania,  
jak kolportaż ulotek i plakatów czy rozmowy ze świad-
kami i kontakt z mediami. 

MJ: W jakim stopniu medialne nagłośnienia zaginięć po- 
magają w poszukiwaniach i przyczyniają się do odnale- 
zienia?
IO-O: Nagłaśnianie w mediach z jednej strony ma tę zale- 
tę, że zdjęcia osoby zaginionej są upowszechniane, co działa  
jak swoisty alert internetowy. Ale z drugiej strony pojawiają  
się wszelkiego typu spekulacje, oceny, wyroki, co jest bardzo  
krzywdzące dla rodziny i samej osoby zaginionej. Obserwa-
torzy bez skrupułów grzebią w prywatnym życiu rodziny oso- 
by zaginionej. My jako fundacja nie mówimy więcej, niż 
musimy. Mamy świadomość, że zaginięcia budzą silne emo- 
cje i duże zainteresowanie społeczne, tym bardziej więc uwa- 
żamy na to, aby udostępniać jedynie konieczne informacje. 
Wyobraźmy sobie nastolatkę, która uciekła z domu, a ma  
przy sobie telefon i czyta wszystkie te oceniające, niemiłe 
i wścibskie komentarze na swój temat. Skutek będzie taki, że 
jeszcze trudniej będzie jej wrócić do domu. 

NJ: Internetowe śledztwa postronnych osób często potrafią 
bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Upublicznianie zbyt wielu  
informacji na temat osoby zaginionej może jej utrudnić 
decyzję o powrocie do domu. 

IO-O: A jeśli jeszcze młoda osoba jest w kryzysie i stoi mię- 
dzy wyborem – żyć czy nie żyć, to wówczas internetowy hejt  
lub chociażby wywlekanie jej spraw na światło dzienne mogą  
ją popchnąć ku dramatycznej decyzji. Trzeba być bardzo  
ostrożnym. Niestety mam wrażenie, że ludzie, którzy piszą  
pod informacjami o zaginięciu nastolatków, nakręcają złą  
atmosferę komentarzami typu: trzeba ostro trzymać, 
jak wróci, trzeba mu natrzeć uszu. Rodzice zaginionych 
nastolatków są w ogromnym stresie i jeśli nakręca ich 
spirala złych komentarzy, to po powrocie dziecka zamiast 
rozmawiać, żeby dojść do sedna problemu i go rozwiązać, 

Nina JaszewskaIga Ore-Ofe

Rocznie za zaginione uznaje 
się dziewiętnaście tysięcy 
osób. Około 95% z nich  
się odnajduje.
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Maja Jaszewska
Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”, „Przeglądu 
Powszechnego”, „Zwierciadła”, „Sensu”, „Twojego Stylu”, „Elle”, „Mody na Zdrowie”, „Wysokich 
Obcasów”, „Polityki”. Była wieloletnią redaktorką „Jednoty”. Autorka: „W co wierzę?” i „Psy-
chologii mitów greckich”. Współpracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskiego 
bestsellera Hope Edelman Córki, które zostały bez matki i książki Laurence’a Freemana OSB Od 
pierwszego wejrzenia. Ukończyła program rozwojowy dla liderów Linia życia.

BIO

dają upust negatywnym emocjom. Dla- 
tego nasza fundacja zajmuje się też  
wsparciem, w jaki sposób rozmawiać  
z dzieckiem, które wróciło do domu po  
ucieczce. Co zrobić, żeby taka sytuacja  
więcej się nie powtórzyła? Krzyk i złość  
tylko spotęgują problem. Dlatego bar- 
dzo uważnie podchodzimy do tego te- 
matu i ważymy każdą informację przed 
upublicznieniem jej. 

NJ: Wspomniane zagrożenia dotyczą 
przede wszystkim social mediów. Natomiast upublicznienie 
jedynie koniecznych informacji o osobie zaginionej oraz jej 
wizerunku w mediach tradycyjnych jest bardzo pomocne. Tu  
przykładem jest Child Alert, czyli system nagłaśniania w me- 
diach masowych zaginięcia osoby małoletniej. Nie wolno  
jednak dopuszczać do tego, aby z zaginięć robić portal plot-
karski. Zaginięcie wiąże się z ogromnym stresem. Rodzina nie 
wie, co dzieje się z zaginioną osobą. Ta niepewność jest stra- 
szna, towarzyszy jej mnóstwo koszmarnych wyobrażeń. Taka  
emocjonalna sinusoida wykańcza. A jeśli na to nałoży się 
internetowy hejt, komentarze samozwańczych tropicieli, to  
naprawdę ciężko wytrzymać całe to napięcie. Trzeba chronić 
komfort życia osób zaginionych i ich rodzin.

MJ: Jakiego typu zaginięcia najczęściej się zdarzają?
IO-O: W Polsce rocznie za zaginione uznaje się dziewiętna- 
ście tysięcy osób. Około 95% z nich się odnajduje. Ale liczba  
ta zawiera nie tylko te szczęśliwe odnalezienia, ale też pewną 
liczbę zgonów. Zaginięcia mają bardzo różny charakter. Od 
osób starszych, które wyszły i zgubiły drogę do domu, po  
uciekające z domu nastolatki. Przyjmujemy zgłoszenie i kon- 
taktujemy się z naszymi specjalistami. Żeby wiedzieć, jak da- 
lej poprowadzić rodzinę osoby zaginionej, tak aby nie trafiła  
do jasnowidza, zamiast szukać w terenie czy skontaktować 
się z grupą poszukiwawczą. Oczywiście, zaginięcie przede 
wszystkim powinno się zgłosić na policję. Bez tego nie ma  
możliwości zgłoszenia do naszej bazy zaginięć. Są osoby, któ- 
re pierwszej pomocy szukają u wróżek, zamiast powierzyć 
sprawę profesjonalistom. 

MJ: Jak układa się wasza współpraca z policją?
NJ: Bardzo dobrze. Przede wszystkim chcę podkreślić, że to  
policja jest filarem poszukiwań w Polsce. Mamy wielki szacu- 
nek do pracy policji, uważamy, że to ona przede wszystkim 
powinna się zajmować zaginięciami, a my chcemy w tym tylko  
pomagać, służyć swoimi możliwościami i doświadczeniem. 
Oczywiście zdarza się, że mamy pewne uwagi w konkret-
nych przypadkach, ale kontakt z policją zawsze mamy bar- 
dzo dobry. Policjanci są wobec nas bardzo pomocni, komuni-
katywni i sympatyczni. Oby tak zawsze było. 

IO-O: Odkąd jesteśmy fundacją, policja traktuje nas jak dob- 
rego pomocnego duszka. Słuchają tego, co mamy do powie-
dzenia, i traktują bardzo poważnie. 

MJ: Ważną częścią waszej działal-
ności jest edukacja psychologiczna  
i prewencja zaginięć oraz propa-
gowanie bezpiecznych zachowań. 
Co robicie w ramach tych tematów?
IO-O: Nagrywamy spoty, podcasty, 
publikujemy artykuły. Jak wspomniała  
Nina, świadczymy pomoc psycholo-
giczną w nietypowym wymiarze. Jest 
to aż 11 bezpłatnych spotkań online 
dla osób w kryzysie. 

NJ: Wydaliśmy e-book i audiobook adresowany do dzieci  
i dotyczący ich bezpieczeństwa. Wypuściliśmy też spot re- 
klamowy będący elementem kampanii społecznej: „Nie 
wracam sam, nie wracam sama”. Zaginięcia, wypadki, napady 
podczas samotnych powrotów do domu to realny problem. 
Dlatego postanowiłyśmy stworzyć akcję społeczną skiero-
waną na ten temat. Spot jest jednym z jej elementów. Był 
bardzo pracochłonny. Wzięli w nim udział wspaniali ludzie, 
między innymi studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Stara-
liśmy się, żeby miał jak najbardziej uniwersalny charakter, 
żeby problematyka zapewnienia sobie bezpieczeństwa przy 
powrotach do domu była jak najbardziej otwarta. Punkt cięż-
kości położyliśmy na wyrabianie w sobie praktyk bezpieczeń-
stwa. Bierzmy taksówkę, udostępniajmy bliskim lokalizację 
z taksówki, wracajmy razem ze znajomymi. 

IO-O: Spot jest na tyle uniwersalny, że dotyczy również osób  
późno wracających z pracy czy dzieciaków wracających wie- 
czorem po zabawie z rówieśnikami. Na naszej stronie interne-
towej jest dostępny artykuł napisany przez detektywa zajmu-
jącego się bezpieczeństwem. Zawiera kilka cennych rad. 

Z kolei nasz podcast Halo Fundacja daje nam dziennikarskie 
spełnienie. Wychodzi regularnie co dwa tygodnie w piątek 
o godz. 20. Rozmawiamy z ratownikami, policjantami, oso- 
bami, które były ofiarami przemocy, z Dorosłymi Dziećmi  
Alkoholików, z lekarzami, z chorymi na depresję. Skupiamy 
się na danym człowieku, aby podzielił się swoim trudnym, ale 
ważnym życiowym doświadczeniem. To może być pomocne 
dla słuchaczy w problemach, z którymi się mierzą. 

NJ: Zaginięcia zaczynają się dużo wcześniej niż nagła fizy- 
czna nieobecność. Zazwyczaj wiedzie ku nim szereg sytuacji,  
piętrzące się problemy i narastająca bezradność. Dlatego  
tak ważna jest prewencja i pomoc uzyskana, zanim dojdzie 
do ostatecznego desperackiego kroku. •

Odkąd jesteśmy fundacją, policja 
traktuje nas jak dobrego pomoc-

nego duszka. Słuchają tego, co 
mamy do powiedzenia, i traktują 

bardzo poważnie. 
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Głównym celem medycyny chiń-
skiej było zachowanie zdrowia. 
Takie było pierwotne założenie 

wszystkich jej elementów. Ludzie ko- 
rzystali z ziół, akupunktury, masażu  
i odpowiedniej diety, żeby być w for- 
mie, 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 podregulo-
wanie 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 menstru-
uje jak trzeba i wszystko hula.

Agnieszka Łodzińska: Porozmawiajmy zatem, jak wygląda taka wizy- 
ta u ciebie w gabinecie. Przychodzi do ciebie pacjent i co robisz?
Urszula Józków: Patrzę. Słucham, bo tak naprawdę wystarczy zobaczyć, 
jak człowiek się porusza, czy ma ze mną kontakt wzrokowy, jak mówi… 
Czy jego głos ma siłę, czy to takie ledwo mówienie, czy gdzieś mu wzrok 
ucieka. Wystarczą takie pierwsze chwile. Pierwsza impresja, a potem, 
no wiadomo, jest wywiad. Ten pierwszy trwa długo, ponieważ muszę 
zadać dużo pytań, żeby mieć obraz tego, co się działo w życiu pacjenta. 
Wszystkie klocki z przeszłości mają wpływ na to, w jakim stanie pacjent 
jest teraz – więc pytam o wszystkie choroby, kobiety pytam o ciąże, 
połóg. No i pytam, co się dzieje w obecnej chwili. I to jest też tak, że 
nie pytam tak naprawdę o choroby albo jednostki chorobowe, chociaż 
jesteśmy przyzwyczajeni, żeby w ten sposób „zeznawać”. Tylko zawsze 
się pytam o objawy, które powodują dyskomfort życia tej osoby. I wtedy 
zazwyczaj pacjentowi się otwierają inne klapki w głowie, bo mówi na przy-
kład: w sumie mam wyniki takie i takie, ale czy one mają tak naprawdę 
wpływ na to, jak się czuję. Trzeba też rozróżniać te rzeczy. A potem jest 
badanie pulsu – dla mnie kluczowe, chociaż ja dopiero w tym raczkuję, 
dlatego że badanie pulsu wymaga bardzo dużo cierpliwości, pokory, 
wsłuchania się w siebie i pacjenta. Więc jest badanie pulsu, oględziny 
języka, a poza tym to, co mi pacjent opowiada, co się dzieje, co się działo. 
Oczywiście musi mi opowiedzieć, jak je, co je, jakie ma zwyczaje jedze-
niowe, jakie ma zwyczaje dotyczące picia, no i wtedy robimy kombi-
nację punktów i kombinujemy – czy tylko akupunktura, czy jeszcze coś 
dorzucamy. Zazwyczaj to nie jest sama akupunktura, ale jeszcze dodat-
kowo terapie, które fajnie uzupełnią wszystko.

AŁ: A ten puls jest różny na obu rękach? Bo wg medycyny zachodniej 
puls masz taki sam, nie ma znaczenia, gdzie dotykasz.

Część II

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

Rozmawia: Agnieszka Łodzińska

Medycyna 
chińska 
Wywiad z Urszulą Jóźków
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UJ: Tak, w medycynie chińskiej to jest bardziej skompliko-
wane, dlatego że bada się wiele wartości pulsu, czy jest 
szybki, czy wolny, czy jest powierzchowny, czy głęboki, 
oprócz tego badam trzema palcami, czyli badam na trzech 
pozycjach. Bo i na prawej, i na lewej ręce każda z pozycji odpo-
wiada innemu organowi – czyli mając odpowiednią wiedzę 
i czucie w palcach oraz doświadczenie, możemy w jakiś 
sposób zobaczyć, jak wszystko działa w organizmie. Kiedy 
obserwuję profesora, jak bada puls, widzę, jakie rzeczy on 
dzięki temu odkrywa. Bardzo często, kiedy jest w Polsce, 
przyjmuje osoby, które nie mówią po angielsku, natomiast  
profesor nie mówi po polsku, i one w zasadzie nie muszą  
już nic komunikować, bo on wszystko wie po pulsie. Wie  
na przykład, że ta osoba będzie się wybudzać o trzeciej  
nad ranem, a inna siusia w nocy, on wie, że ta  
osoba ma cysty. Wszystko to wyczuwa przez puls. To nie jest 
tylko kwestia ciśnienia albo liczby uderzeń, choć to oczywi-
ście też są ważne parametry. My patrzymy na to, o czym 
mówiłam na początku, czy jest szybki czy wolny, 
to pozwala coś zdiagnozować. Patrzymy 
na witalność tego pulsu, czyli coś takiego, 
co trzeba wyczuć, tak jak się patrzy 
na człowieka i widzi, czy jest zdrowy 
czy chory. Patrzymy na wypełnienie 
pulsu – czy on w środku ma taką 
ilość płynu, jaką powinien mieć. 
Czasami o pulsie kobiety po poro-
dzie mówimy, że jest wydrążony, 
czujemy jakby pustą słomkę. To nie 
jest proste, ponieważ bardzo wiele 
elementów musimy uwzględnić. I wtedy 
terapeuta, który działa wg zasad tej 
klasycznej akupunktury TCM (tradycyjnej 
medycyny chińskiej), dopiero na podstawie 
pulsu i języka dobiera kombinację punktów albo  
odpowiednią recepturę ziołową. 

AŁ: A co można wyczytać z języka?
UJ: Język jest fajnym organem, ponieważ znajduje się  
w środku, ale jest tak sprytnie umiejscowiony, że można  
go wyjąć i obejrzeć. To kolejne bardzo przydatne narzędzie 
diagnostyczne medycyny chińskiej, bo opowiada, jaki orga-
nizm jest w środku. Patrzymy więc, czy język jest ładnie 
różowy, czy jest blady, czy jest ciemnoczerwony, czy jest 
na nim nalot, a jeśli tak, to jakiego koloru, jaki jest kształt 
języka – to wszystko nam mówi, co się dzieje w ciele. 

AŁ: A co z konfrontacją z medycyną zachodnią. Czy zdarza  
ci się powiedzieć – „pani nie bierze tej chemioterapii”? 
UJ: Nie mogę tego robić. Nie jestem lekarzem, nie mam 
wykształcenia medycznego i nie mogę takich rzeczy robić. 

AŁ: Ale jeśli pacjent sam powie: „następnym etapem 
terapii jest chemioterapia, to może ja tylko dietą i ziół-
kami się oczyszczę, co pani sądzi?”.
UJ: Nie mogę absolutnie takich opinii wygłaszać i przeka-
zywać. Leczenie medycyną zachodnią zostawiam lekarzom 
i jeżeli oni coś zalecają, to się do tego nie wtrącam. Wiem 
po sobie, po swojej rodzinie i pacjentach, że to działa najle-

piej. Nie chcę, nie mogę i nie będę kwestionować medy-
cyny zachodniej, ale jestem wielką fanką połączenia tych 
systemów. Kiedy przychodzą do mnie pacjenci onkolo-
giczni, nigdy im nie obiecuję, że ich wyleczę z raka, bo to jest 
nieuczciwe, natomiast swoimi działaniami mogę ich wesprzeć 
w chemioterapii, w radioterapii, mogę, jeżeli to jest związane 
z bólem, uśmierzyć ten ból. W chorobach ciężkich, przewle-
kłych, możemy po prostu człowiekowi poprawić komfort 
życia, bo on cierpi. Akupunktura jest wspaniała, ponieważ 
działa nie tylko na naszą fizyczność, ale też na emocje. 
Na to, co dzieje się w głowie, i bardzo często pomaga przejść 
przez ciężką chorobę. 

AŁ: Z jakimi schorzeniami najczęściej przychodzą do ciebie 
pacjenci?
UJ: Bóle pleców. Zachodni problem – siedzimy i się nie 
ruszamy. Większość problemów, z którymi ludzie przy-
chodzą, ma w tle stres, który wynika z pracy, ale nie z jej  

natłoku, tylko z relacji międzyludzkich. Poza kręgo-
słupem, który też może mieć podłoże stresowe, 

są to bezsenność, problemy z trawieniem, 
u kobiet różnego rodzaju kłopoty gine-

kologiczne. Poza tym kontuzje – przy-
chodzą sportowcy z różnym kontuzjami.  
A akupunktura bardzo dobrze wspo-
maga rehabilitację, ponieważ bardzo  
fajnie możemy nią postymulować dzia-
łanie narządów i przyspieszyć procesy 
zdrowienia.

AŁ: A choroby onkologiczne?
UJ: Nie mam obecnie pacjentów onkolo-

gicznych, nad czym trochę ubolewam, bo  
wiem, jak akupunktura wspomaga leczenie 

chorób nowotworowych. Podobnie ubolewam 
nad tym, że trafia do mnie mało osób po udarach albo  

trafiają zbyt późno. Mówię o tym dlatego, że widziałam 
w szpitalach w Chinach, kiedy byłam na stażach, jak można  
zadziałać i pomóc osobom sparaliżowanym po udarach, 
zwłaszcza jeżeli to są problemy atakujące obszar twarzy. 
Przykro mi jest także, że lekarze nie mają świadomości, nie 
chcą się dowiedzieć, douczyć, nie wiem, z czego to wynika, 
i wręcz nie pozwalają korzystać z akupunktury. Przecież 
akupunktura niczego nie wlewa. Może to strach, że coś się 
spina, rozluźnia? Nie wiem. A można bardzo pomóc osobom 
po udarach. W Chinach nam mówiono, że można także 
na zasadzie profilaktyki pomóc osobom, które mają w wywia-
dzie rodzinnym udar – także po języku można zobaczyć, że 
osoba może mieć predyspozycje do udaru.

AŁ: Czy leczysz choroby kobiece?
UJ: Oczywiście. I bardzo się cieszę, jeśli mamy przyprowa-
dzają do mnie młode dziewczyny. One są całkowicie pogu-
bione, nie wiedzą tak naprawdę, jak żyć, i często nie obser-
wują swojego ciała, są oderwane od tej części fizycznej. 
A medycyna chińska właściwie została stworzona dla kobiet. 
Profilaktyka jeśli chodzi o sprawy kobiece jest niesamowita. 
I mogę tym dziewczynom wytłumaczyć, jak mogą postę-
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pować, żeby ich miesiączki były bezbolesne, bez skrzepów, 
żeby potem bez problemów z zajściem w ciążę, żeby 
ciąża była bez problemu, żeby poród był bez problemu, 
połóg, laktacja, zakończenie laktacji, to wszystko w medy-
cynie chińskiej można bardzo fajnie wesprzeć.

AŁ: A menopauza? Czy medycyna chińska ma też jakieś 
sposoby zamiast terapii zastępczej, hormonalnej?
UJ: Tak. Również. Zwłaszcza jak panie cierpią na uderzenia  
gorąca, to można akupunkturą pomóc. Wiadomo, że wszyst-
kiego się nie wyleczy, ale można w wielu kwestiach poprawić 
komfort życia.

AŁ: Jak medycyna chińska definiuje chorobę?
UJ: To jest nierównowaga. Zawsze wszystko trzeba sprowa-
dzić do Yin i Yang, czyli jest jakiś balans, z tym że znowu musi- 
my wyjść z tego zachodniego myślenia, że harmonia między 
tymi przeciwnościami, jest tylko wtedy, kiedy one są fifty-
-fifty. To tak nie działa. Są pewne momenty w życiu, kiedy 
Yang będzie dominowało i wtedy będziemy zharmonizo-
wani, a będą pewne momenty życia, kiedy Yin będzie domi-
nowało i też będziemy zharmoni-
zowani. Trzeba pamiętać, że to się  
cały czas zmienia. Ludzie Zachodu  
myślą, że zawsze ma być tak  
samo i po równo i że jest to stałe.  
A wcale tak nie jest. Jedno jest 
stałe – że to się cały czas zmienia. 
My się zmieniamy, środowisko się 
zmienia, jest mnóstwo zależności:  
gdzie jesteśmy, ludzie, z którymi  
się spotykamy, powietrze, którym 
oddychamy, jedzenie, które jemy, 
wszystkie emocje mają niesamowity wpływ, stres, pod wpły- 
wem którego żyjemy. Mnóstwo puzzli do złożenia do kupy, 
które składają się na nasze życie i zdrowie.

AŁ: A czy ty, patrząc na kogoś, widzisz, czy on jest 
w równowadze?
UJ: Na pewno. Na tym polega medycyna chińska. Musimy 
zobaczyć, czy osoba jest w niedoborze, czy są nadmiary, czy 
coś trzeba dolać, czy czegoś trzeba upuścić, więc na tym  
polega moja rola. Akupunktura jest jak stół DJ-a z wieloma  
guziczkami i ja muszę wiedzieć, czy podkręcić basy, czy coś 
innego zharmonizować. Akupunktura to wyregulowanie i do- 
prowadzenie, żeby ta energia Qi krążyła przede wszystkim 
w odpowiedniej ilości, bo kiedy człowiek jest zmęczony, 
to jest jej za mało; żeby krew była w odpowiedniej ilości i żeby 
krążyła rytmicznie i bez zastojów. 

Imponuje mi w medycynie chińskiej to, że traktujemy  
człowieka jako całość, więc jeżeli na przykład przy-
chodzi kobieta i ma problemy ginekologiczne i ze wzro-
kiem, to my umiemy połączyć te dwie rzeczy i rozumiemy, 
że one wynikają z tego samego. Nie leczy się oddzielnie 
sprawy ginekologicznej i okulistycznej, bo ich przyczyna jest 
wspólna. Widziałam to, będąc na stażu u profesora. Jedną 
recepturą załatwił wszystko. Ziołami i akupunkturą. 

AŁ: Czy te zioła są dopuszczone do sprzedaży w Polsce?

UJ: Są oczywiście takie, które nie są dopuszczone, bo  
Unia ma swoje obwarowania. Oczywiście, wykwalifikowany 
i poważnie podchodzący do swojego zawodu terapeuta nie 
będzie ściągał ziół, które są nielegalne i niedopuszczone 
do obrotu. Dodatkową przeszkodą jest kwestia, że niektóre 
preparaty są robione ze zwierząt. One nie są dopuszczone 
do obrotu w Unii i żaden świadomy terapeuta nie będzie ich 
ordynował. Nie na tym polega nasza praca, żeby ściągać 
z Chin maść z tygrysa czy niedźwiedzia. Moi koledzy, którzy 
pracują na ziołach, współpracują z działającymi od lat zielar-
niami, które wiedzą, co sprowadzają, skąd sprowadzają 
i to nie jest żadna lewizna.

AŁ: A w końcu do II wojny to i myśmy mieli babki zielarki, 
które stosowały zioła tutejsze, lokalne. Rośnie przecież 
u nas mnóstwo ziół, które są np. trujące, a w minimalnej 
dawce pomagają na serce lub na coś innego, prawda?
UJ: Jestem fanką polskich i europejskich ziół i uważam, że 
powinniśmy wykorzystywać to, co rośnie w tym klimacie, 
w którym żyjemy. Niestety na Zachodzie zatraciliśmy 

tradycję zielarską. Polska farma-
kopea jest przebogata i dobrze, 
że działają jakieś instytuty zielar-
stwa w Polsce. Są też kursy 
i bardzo dobrze, bo powinniśmy 
doceniać to, co mamy na naszej 
szerokości geograficznej. Myślę, 
że różnica polega na tym, że 
w pewnym momencie przecię-
liśmy, zawiesiliśmy tradycję zioło-
lecznictwa, ponieważ to się koja-
rzyło z zacofaniem, a w medycynie 
wschodniej bardzo wnikliwie prze-

analizowano działania poszczególnych ziół – to są znowu lata, 
setki, tysiące lat badań ziół i ich właściwości i kombinowania  
ich w określone receptury. A na Zachodzie zupełnie z tego  
zrezygnowaliśmy. Wiemy tylko, że mięta na żołądek, a lipa  
na problemy z układem moczowym i na przeziębienia. 
A przecież w kuchni mamy wiele ziół, które mogą nam pomóc 
w różnych dolegliwościach, można z nich zrobić napar: 
rozmaryn, majeranek, wszystkie zioła aromatyczne. Medy-
cyna chińska zachowała ciągłość, na dodatek w Chinach 
jest dziedzictwem narodowym. Wielu Chińczyków korzysta  
z medycyny chińskiej, są specjalne szpitale, gdzie leczy się 
wyłącznie medycyną chińską, a bardzo często łączy się ją 
z medycyną konwencjonalną – pacjent ma wybór.

AŁ: Czy widzisz wzrost popularności medycyny chińskiej 
w Polsce?
UJ: Pomalutku tak. Widzę to szczególnie po swoim gabinecie. 
Ludzie cierpią, szukają pomocy i jej od medycyny zachod-
niej nie dostają. Wtedy ci, którzy nie chcą się poddać – ja też  
byłam takim pacjentem – szukają alternatywy. Bardzo często  
do mnie trafiają takie osoby. W medycynie zachodniej jest też 
kryzys w profilaktyce. Nie ma czegoś takiego jak lekarz profi-
laktyk. Niby powinien się tym zająć lekarz rodzinny, ale  
on nie ma czasu analitycznie pomyśleć, więc jest, jak jest. 

W medycynie zachodniej jest też kryzys 
w profilaktyce. Nie ma czegoś takiego 
jak lekarz profilaktyk. Niby powinien 
się tym zająć lekarz rodzinny, ale on  
nie ma czasu analitycznie pomyśleć, 

więc jest, jak jest.
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Dlatego zainteresowanie medycyną 
chińską wzrasta, choć nadal jeszcze 
ludzie mają dziwne wyobrażenie 
na jej temat, bo znają to z filmów, 
np. z Bruce’em Lee, że jak się 
wbije szpilki jakieś, to ktoś może 
zostać sparaliżowany. Miałam 
też pytania, czy jak się wbije 
igły, to krew tryska. A oczywi-
ście, to tak nie działa. Polacy 
też w ogóle, o czym mówiłam, 
mają awersję do igieł. Więc muszę 
uświadamiać, że igły do akupunk-
tury są o wiele cieńsze, niż np. te 
do punkcji. Że są sterylne. Każdy szanu-
jący się terapeuta dba o czystość, steryli-
zację, używa igieł jednorazowych, które są utylizo-
wane przez wyspecjalizowane firmy, więc to wszystko staramy 
się robić tak, żeby było na poziomie.

AŁ: A co robisz, jak przychodzi ktoś i mówi bardzo proszę 
o pomoc, ale proszę mnie nie kłuć.
UJ: Wtedy robię akupresurę. Czyli po prostu masuję, 
uciskam te same punkty na ciele, co przy akupunkturze. 
Dlatego zaczęłam naukę od refleksoterapii, bo miałam 
z tyłu głowy, że ludzie się boją, że to będzie bolało. Wiadomo, 
jest igła – jest ukłucie. Zwłaszcza kiedy przychodzą osoby 
schorowane zmęczone, to są wrażliwsze. A to przecież nie 
jest jakiś niesamowity ból. Jeszcze nie trafiła do mnie osoba, 
która by po wbiciu igły zwijała się z bólu. Poza tym staram 
się to też robić inaczej niż w Chinach, bo oni są przyzwycza-
jeni od małego, a dla nas Europejczyków jest to nowość, 
więc kłuję tak, żeby to było komfortowe dla pacjenta. 
Czasami trzeba mocniej, bo sposób wbicia ma znaczenie, 
ja jednak wolę zrobić to nakłucie delikatniej, ale w takiej 
kombinacji, żeby zadziałało.

AŁ: Czy rodzice przyprowadzają do ciebie dzieci? Jak one 
reagują?
UJ: Tak. To wszystko też zależy od dziecka, bo miałam dzie-
sięciolatka, który miał absolutnie pełne zabiegi akupunk-
tury, czyli musiałam to robić bardzo delikatnie. Natomiast 
dzieci wolę przemasować, a najczęściej jest tak, że edukuję 
rodziców, co mają robić, bo zwykle terapia wymaga codzien-
nego specyficznego masażu, jakiś punkt powinien być 
stymulowany. Nie ganiam więc rodziców codziennie czy 
co drugi dzień do gabinetu, tylko ich przyuczam. Tak 
samo często przyuczam mamy, jak stawiać bańki, bo uważam, 
że to jest najlepszy sposób na unikanie infekcji, na wzmac-
nianie odporności, więc po co mają przychodzić – uczę,  
doradzam, jakie bańki kupić. 

AŁ: Stawiasz bańki takie z pompką, czy tradycyjne, które 
trzeba podgrzewać?
UJ: A to zależy. Stawiam różne. Zależy, co potrzeba, po- 
nieważ faktor ciepła ma znaczenie. Ale zastanawiam się, 
słucham, co mówi pacjent. Jeśli ma traumy z dzieciństwa, 
bo go babcia oparzyła, to nie mogę go na siłę do takich 

namawiać. Mam bańki z pompką, bezoo-
ogniowe, magnetyczne, gumowe – całą  

gamę. Bańka przydaje się na przy- 
kład, jeśli jest potrzeba, żeby  
skrwawić, czyli upuścić kilka kropli  
krwi. Robi się bańkę ciętą, czyli  
nakłuwa się specjalną lancetką, 
oczywiście sterylną, jednorazową 
odpowiednie miejsce i stawia  
się na to bańkę, żeby wyciąg- 

nęła krew. To daje mnóstwo możli- 
wości w przypadku jakichś zastojów  

krwi. Punktów akupunkturowych jest 
mnóstwo. Ale nie nakłuwa się wszyst-

kich. A bardzo często ludzie sobie wyobra-
żają, że akupunktura polega na tym, żeby 

z człowieka zrobić jeża, albo pytają, czy kłuje 
pani w oko albo w siusiaka, no więc NIE. Można choroby 
oka wyleczyć, wbijając igłę w odległe miejsce.

AŁ: A czy przyjmujesz też staruszków?
UJ: Miałam 95-latków nawet i zauważam, że starsze osoby 
są bardziej elastyczne umysłowo niż młodzież, która przy-
chodzi do mnie. Miałam kilka przypadków młodych ludzi: 
była choroba, był problem. Udało nam się go pozbyć, ale i tak 
pacjent miał pretensje: „bo ja myślałem, że po tych igłach bę- 
dę chodził jak superbohater”. Mam takie wrażenie, że ludziom  
nie wystarcza średni albo dobry stan, tylko musimy chodzić  
jak motorki, mieć tyle samo energii od rana do wieczora  
albo być superhero. Teraz wszystko musi być super, mega, 
nad – nie chcemy normalności, bo to się źle kojarzy, tylko  
wszystko musi być wypasione, i tak też czasami młodzi ludzie 
myślą, że oni nic nie będą robić, a ja tutaj w gabinecie zrobię 
z nich superludzi, takie są oczekiwania. Bo jesteśmy wycho-
wani w cywilizacji zachodniej i uważamy, że wszystko, co jest 
naturalne, co nie jest pigułką, to jest szarlataneria i to nie 
działa.

AŁ: Jak odczarować naturalną medycynę?
UJ: Myślę, że to pomału się dzieje, dlatego że ludzie są 
coraz bardziej świadomi, internet też ułatwia dotarcie do  
informacji, ponadto ludzie chorują coraz poważniej i często  
też widzą, że w pewnym momencie medycyna zachodnia  
dochodzi do ściany, i tutaj jest miejsce, pole do popisu dla  
medycyny wschodniej. A my robimy swoją robotę, ale chcemy 
też ludziom powiedzieć, że tak naprawdę ty sam, prowadząc 
dobre życie, dobrze się wysypiając, regenerując, dając sobie 
czas na przyjemności, oczywiście nie popadając w hedo-
nizm, dobrze się odżywając, jedząc dobre, proste, domowe 
jedzenie, sam się leczysz. Przecież organizm sam ma niesa-
mowitą moc do regeneracji, do samouzdrawiania, tylko non 
stop mu przeszkadzamy. Bo Polacy się nie wysypiają, strasznie 
dużo pracują, wręcz się zaharowują, nie dają czasu organi-
zmowi na regenerację. A sen przecież po coś jest. Nasze życie 
to Yang i Yin – Yang to nasze codzienne życie i aktywności, 
a Yin to jest to, kiedy mamy zebrać siłę na te aktywności. 
Tak samo jest w przyrodzie, w zmianie pór roku. Jest wiosna, 

namawiać. Mam bańki z pompką, bez-
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lato – kiedy ta aktywność jest najbar-
dziej nasilona, i jest zima – kiedy się  
zwija, soki wracają do korzeni, kiedy 
rośliny są w przestoju, czekają, regene-
rują się. Kiedyś na wsiach było tak samo. 
Ludzie, żyjąc w domach bez prądu, 
w ogóle zwalniali tempo, bo i tak 
było ciemno, a potem z kolei latem 
i wiosną – odwrotnie, bo dnie były 
bardzo długie, rano wcześnie wstawali,  
ciężko pracowali fizycznie, musieli mieć  
na to siły. A my teraz myślimy, że 
jesteśmy takimi samochodami do zajeżdżenia. Mamy prąd –  
jest to z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej prze-
kleństwo. Tak samo z samochodem. Fajnie, że nas prze-
nosi w krótkim czasie na odległość, a z drugiej strony jest 
nadużywany, więc zawsze chodzi o to, żeby mieć łeb na  
karku i cały czas się zastanawiać – tak jak Chińczycy – co jest 
dobre dla mnie. Oczywiście oni też się kosmopolityzują, 
co im na dobre nie wychodzi, ale taki przeciętny wioskowy 
Chińczyk cały czas myśli, co tu zrobić, żeby jego orga-
nizm dobrze funkcjonował. Tai-chi to też nasze wyobra-
żenie o Chińczykach, podobnie medytacja. My żyjemy  
w innej kulturze, jesteśmy do czego innego przyzwyczajeni  
od dziecka, żyjemy w innej rzeczywistości. Zresztą to nie jest  
tak, że wszyscy w Chinach są buddystami, zaczynają dzień od  
medytacji i siedzą w kwiecie lotosu, kadzidełkach. Natomiast  
oni są skoncentrowani na „tu i teraz”, czyli te wszystkie modne 
kursy mindfulnessu to jest to – to jest wschodnia filozofia  
przełożona na język zachodni. Ale to jest dla nas niestety  
bardzo trudne, bo jesteśmy teraz przestymulowani i po  
kilku próbach przeciętny człowiek Zachodu daje sobie 
spokój z medytacją. Namawiam więc moich pacjentów, żeby 
po prostu usiedli, zrobili sobie wcześniej coś do picia, może 
to być nawet kawa, przecież nie będę mówić, że kawa jest 
be i nie pijcie kawy, przecież tu nie o to chodzi. Usiąść przy 
kawie, pomyśleć o tej kawie o piciu tej kawy, skupić się 
na tej czynności. Wiele osób jest zaskoczonych, kiedy mówię,  
że mogą medytować, zmywając naczynia. Tylko skup się na  
zmywaniu, a nie myśl o przygotowaniu całego tygodnia. 
Spacer jest najlepszą formą medytacji, którą ja najczęściej  
praktykuję i uwielbiam, bo za jednym machnięciem mam 
kilka rzeczy: ruch, świeże powietrze, witaminę D3, którą teraz  
wszyscy chcą sobie zapodawać w formie pigułki, a przecież 
można jej tyle wytworzyć, będąc na słońcu. Przecież kiedyś 
ludzie przeżywali te zimy, ale w lecie byli więcej na dworze, 
nie było kremów z filtrami. I to też jest tak, że nie tylko wysta-
wianie siebie na działania słońca jest ważne, ale po prostu  
funkcjonowanie, ruch na świeżym powietrzu. I znowu, a propos 
sportu, kolejny mit, to, co widzę najczęściej: panowie po 40., 
nagle im klika, że muszą coś zrobić dla siebie, a często są 
to panowie z dosyć dużą nadwagą, zasiedziali, którzy nie zwra-
cali uwagi na to, jak jedli, żadnego sportu nie uprawiali regu-
larnie, ale teraz odkrywają czas, żeby wziąć się za siebie, 
i raptem chcą przebiegać maratony, crossfity ćwiczyć. 
I mogą sobie zrobić większe kuku, niż to wszystko jest warte. 
A ja namawiam na spacer. Pół godziny spaceru. Wg medy-

cyny chińskiej każdy intensywny sport 
to jest strata potu, a pot to jest Qi, 
czyli energia, dlatego tai-chi i qigong 
są spokojne, nie spocisz się przy tym, 
robisz ruchy nadgarstkami i to jest  
dobre też dla starszych osób, bo  
się ruszają, nie zastygają, wykonują  
łagodne ruchy, ale to wciąż są ruchy,  
bo to jest rodzaj medytacji w ruchu  
połączony z ćwiczeniami oddecho- 
wymi. Moja profesorka Chinka powie- 
działa: ludzie, ruszajcie się tak po pro- 

stu, ale na spokojnie – spacer, spacer. Ale znowu w Polsce  
uważamy – idę na pocztę, to jest spacer – nie, to ma być  
spacer dla spaceru, a nie przy okazji załatwiania poczty, 
zakupów, apteki.

Fajnie byłoby, gdyby ludzie nie przyczepiali medycynie  
chińskiej etykietek, czyli nie wydawali sądów, nie znając. 
Najczęściej coś im się kojarzy, ale wolą nie pytać, a tu  
trzeba porozmawiać z osobą, która przede wszystkim 
była pacjentem i ma jakieś doświadczenia, a najlepiej poroz-
mawiać z terapeutą, ale wykwalifikowanym. W Polsce jest 
pod tym względem patowa sytuacja, ponieważ chociaż jest 
ustawa o zawodzie akupunkturzysty, to nie jest sprecyzo-
wane, kto może wykonywać ten zawód. Chciałabym zwrócić 
uwagę, żeby sprawdzać, zanim się pójdzie do akupunktu-
rzysty, jakie on ma uprawnienia. To jest uwolniony zawód, 
więc nie ma żadnych wytycznych, ile ma być godzin szko-
lenia, jakie szkoły trzeba skończyć, kto może uczyć – tu jest 
pustka legislacyjna. Więc biorą się za akupunkturę osoby, 
które nie powinny jej robić. Każdy szanujący się tera-
peuta otwarcie mówi, jakie szkoły, jakie kursy przeszedł, 
jakie ma kwalifikacje, ile ma lat doświadczenia. Warto więc 
o to wszystko pytać – o doświadczenie, o rodzaje kursów, 
bo są też kursy półroczne i weekendowe, i one też pozwa-
lają – taka akupunktura w weekend – wykonywać ten zawód. 
Warto, żeby ludzie mieli świadomość, do kogo idą. A to jest 
ogromna odpowiedzialność, gabinet powinien być ubez-
pieczony, spełniać wszystkie wymogi, o których mówiłam 
wcześniej… 

Trafiały do mnie osoby od różnych terapeutów i wiem, jak jest, 
a mnie jest przykro, bo potem ludzie się zrażają, ponieważ 
mają niemiłe doświadczenia, wrażenia, ktoś nie wytłuma-
czył, o co chodzi, albo byli traktowani nie tak jak trzeba. To  
mnie najbardziej boli, bo sama mam ogromny szacunek 
do tej wiedzy i wiem, jaka jest jej waga. Boli mnie też, jak ktoś 
zakłada z góry, że akupunktura nie działa. Owszem ona nie 
zadziała na wszystkich i nie zadziała na wszystko. I o tym też 
trzeba pamiętać, bo akupunkturzysta to nie cudotwórca. •

Agnieszka Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowników języka polskiego PWN i do jedynego 
polskiego wydania Encyklopedii Larousse’a. Redaktorka wielu książek beletrystycznych, repor-
tażowych, dokumentalnych. Autorka wielu artykułów poświęconych hodowli kotów, którą zajmo-
wała się hobbystycznie przez niemal dwadzieścia lat – o genetyce kotów wie niemal wszystko. 
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Gdybym słowami poetów miała określić swój stan du- 
cha, to znalazłabym się chyba gdzieś pomiędzy „jesz- 
cze w zielone gramy”, a „nic nie mam – zdmuchnęła  

mnie ta jesień całkiem”. 

Choć uważam się za osobę w miarę stabilną emocjonalnie, to  
z tymi wahaniami nastroju – myślę, że chyba nie jestem w mniej-
szości. Może dlatego, że wśród moich najbliższych dużo jest 
teraz zmartwień, chorób i ostatnich pożegnań – taki mój wiek, 
który czasem nazywamy „dojrzałym”. Pewnie też dlatego, że 
taki czas i świat wokół – z tendencją do bycia czarno-białym, 
dzielącym na swoich i obcych, lepszych i gorszych, z jedynie 
słuszną obowiązującą prawdą. Czas karmienia lękiem, rozgry- 
wania emocji. Chyba też czas zbyt wielu z łatwością i zrę- 
cznością wypowiadanych i umieszczanych na bilbordach 
„PR-owo dobrze brzmiących” słów, ale… ile jest rzeczywi-
ście niosących pozytywne rezultaty żmudnych, codziennych, 
odpowiedzialnych i rzetelnych działań?

Uważam się raczej za osobę myślącą, raczej z tzw. otwartym 
umysłem, ale nie aż tak, żeby mózg mi wypadł. Wbrew popu-
larnej reklamie i powszechnie przyjętemu myśleniu dla mnie 
serce i rozum to nie dwa odrębne antagonistycznie byty. 
Na marginesie tylko wspomnę, że nie wszyscy tak myślą i wcale 
nie jest ich tak niewielu. Dla niektórych siedzibą umysłu jest 
właśnie serce. Wracając jednak do meritum… Bywam scep-
tyczna, staram się być uważna, a czasem nawet czujna. Ufam, 
ale tylko częściowo i raczej nie a priori, wierzę, ale nie ślepo. 
Sprawdzam. Tak, bywa, że patrzę, czy nie ma dziury w całym, 
a zazwyczaj dokładam starań, aby…

Jedną z najcenniejszych lekcji, jakie wyniosłam z dzieciństwa, 
kiedy „zawodowo” zaczęłam grać w szachy, było pierwsze 
spotkanie z moim późniejszym trenerem, który miał ocenić  
stan moich umiejętności i zadecydować o przyjęciu do  
„dorosłej drużyny”. Kiedy usiedliśmy nad szachownicą i zaczęła  
się gra, po kilkunastu minutach pomyślałam sobie, że co to za  
wielki trener, skoro tak kiepsko gra. Moja przewaga na planszy  
była druzgocąca, a magiczne słowo „szach-mat” w zasięgu  
kilku posunięć i … wtedy trener powiedział, żebyśmy odwrócili  
szachownicę. I w sekundzie z pozycji osoby, która już w kilku  
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czyli… niby o szachach,  
ale niekoniecznie tylko o nich
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ruchach mogła zwyciężyć, znalazłam się w pozycji kogoś, kto  
rozpaczliwie musi się bronić, a i tak raczej poniesie klęskę. Do  
drużyny zostałam przyjęta po remisie, choć doskonale wiem,  
że przyszły trener ten remis mi ułatwił. Bo nie chodziło li tylko  
o to, jak gram, ale też, jak do tej gry podchodzę. Lekcja  
została zapamiętana, a ogólny życiowy wniosek z niej brzmi –  
cokolwiek myślisz czy robisz, obróć szachownicę i spójrz na  
wszystko nie tylko z jednej perspektywy. 

Kolejne wnioski z gry w szachy to: patrz na całość, analizuj 
i syntezuj. Pamiętaj, że o zwycięstwie czasem decyduje pionek 
nie hetman, a nawet pionek może zmienić się w królową. 
I jeszcze to, że na szachownicy nie ma lepszych i gorszych, 
nawet jeśli nominalnie nazywamy je figurami i pionkami. 
Mądra jest szachowa rymowanka: „Niech figura pionkiem 
nigdy nie pomiata, czasem zwykły pionek da królowi mata”. 
Powiecie może, ale co szachy mają wspólnego z życiem? 
Odpowiem tak: masz do dyspozycji to, co masz: oceniasz sytu-
ację; podejmujesz decyzje; w ich wyniku podejmujesz okre-
ślone działania – wykonujesz ruchy. Twoje posunięcia mają 
określone konsekwencje – mierzysz się z rezultatami swoich 
działań – przegrywasz, wygrywasz, remisujesz lub podda-
jesz się, uciekasz i unikasz dalszej konfrontacji. Brzmi znajomo? 

Nawet najlepszy gracz, a może zwłaszcza najlepszy, po  
skończonej partii, nawet wygranej, siada raz jeszcze nad  
szachownicą i ponownie analizuje przebieg gry. Często robi  
to w asyście trenera lub/i graczy z zespołu. Dlaczego? 
W dużym uproszczeniu z trzech powodów. Po pierwsze, żeby  
już bez nadmiaru emocji przyjrzeć się swoim i przeciwnika  
błędom (możliwie nie popełnić ich w przyszłości) i dobrym 
posunięciom (możliwie powtórzyć je w przyszłości; również te,  
które zastosował przeciwnik). Po drugie – inni, patrząc na prze-
bieg partii, potrafią dostrzec odmienne niż my sami aspekty, 
na które czasami bywamy ślepi. Po trzecie warto spróbować  
dostrzec, jakie były alternatywy, i zastanowić się, co by było  
gdyby… O tym w życiu często zapominamy przygnieceni  
porażką albo upojeni zwycięstwem. Spróbuj choć raz prze-
analizować to, co się wydarzyło w twoim życiu, poproś innych, 
którym ufasz, których życiową mądrość cenisz, aby poka-
zali ci ich własny punkt widzenia, i wyciągnij z tego możliwe 
wnioski na przyszłość.

Paradoksalnie, a może w sumie wcale nie, w szachach czasem 
trzeba świadomie ponosić straty, oddawać figury, czyli, mówiąc  
kolokwialnie, „dać się zbić” tylko po to, aby w dalszej perspek-
tywie nie stać się ofiarą. Czasem warto oddać pola, żeby 
za jakiś czas wygrać. I tego warto też nauczyć się w życiu. Tak 
czy inaczej choć szachy to gra, a gra nieodmiennie kojarzy się 
z rywalizacją, wygraną lub przegraną to… im dłużej grałam,  
tym większą przyjemność sprawiała sama gra, jej zawiłości,  
wzloty i upadki, nieoczekiwane pomysły i stare dobre  
rozwiązania. Jednym słowem frajda z tego, że tańczysz  
z tymi pionami i figurami, tworząc niezliczoną ilość wariacji  
tam, gdzie cel jest ważny, ale z biegiem czasu nie on jest 
najwyższą wartością. Zresztą zazwyczaj ten, kto zawsze 
i w pierwszej kolejności myśli tylko o tym, żeby pokonać prze-
ciwnika, zazwyczaj nigdy nie będzie dobrym graczem. Rywali-
zacja jako najskuteczniejszy sposób na zwycięstwo, podobnie w
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ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabetu w kulturze”. 
Parafrazując – w życiu to od ciebie zależy, czy poprzesta-
niesz tylko na kilku w kółko powielanych bezrefleksyjnie 
ruchach i na niewielkim zasobie słów, przy pomocy których 
opisywać będziesz i tym samym odczuwać w ten sposób 
mocno ograniczony świat, czy też… zagrasz w swoim życiu jak 
najbardziej świadomie, możliwie mądrze i w pełni odpowie-
dzialnie za swoje decyzje i czyny.

Mój „czas” wynikający z dozwolonej liczby znaków w tym 
artykule dobiegł końca. Nasz czas zawsze jest ograniczony; 
w blitzu, czyli szachach błyskawicznych, jest to zaledwie 
kilka minut; a życie upływa równie szybko. Dziś żegnam się 
z wami taką oto refleksją:

Uważaj na swoje myśli, stają się słowami… 
Uważaj na swoje słowa, stają się czynami…
Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami…
Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem…
Uważaj na swój charakter, on staje się twoim losem. •

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

BIO

jak dogmat o podobno powszechnie determinującym cykl 
życia prawie dżungli, nie wiedzieć czemu wciąż jeszcze nie 
chcą odejść do lamusa, a dobrze by było, gdyby stały się histo- 
rią. Tutaj pozwolę sobie na krótką nieszachową dygresję –  
sięgnijcie po książki prymatologa Fransa de Waala. To cenna  
lekcja zachwytu i pokory, a przy tym świetne pióro i mądrość 
autora. W życiu, jak i w partii szachów, lepiej niczego nie 
lekceważyć i możliwie wszechstronnie rozwijać swój umysł. 
Ponieważ ignorancja i brak inwestycji w umysł często są jedno-
cześnie inwestycją w głupotę i pychę. Przed nami następny 
ruch…

Ucząc się grać w szachy, uczymy się różnych strategii. W pier- 
wszej kolejności uczymy się tzw. otwarć szachowych inaczej  
nazywanych debiutami. Na przykład obrony sycylijskiej,  
gambitu królewskiego czy partii katalońskiej. To nauka dob- 
rego rozpoczęcia, początku, który ma nas doprowadzić do  
sukcesu. W życiu możemy to nazwać na przykład schematem  
postępowania. Intuicja moim zdaniem ważna rzecz, niestan- 
dardowe myślenie i umiejętność improwizacji też, ale… w ży- 
ciu i w grze… lepiej być przygotowanym, znać siebie, swoje 
mocne i nieco słabsze strony. Mieliśmy w historii kilku intuicyj-
nych świetnych graczy, ale tak czy inaczej wszystkie schematy 
gry mieli wykute na przysłowiową blachę, bo warto poznać 
reguły, aby je łamać lub też raczej twórczo rozwijać. Podzielę 
się jak dla mnie wspaniałym, choć przyznam, nie wiem czyim 
powiedzeniem: „64 pola szachownicy otwierają w umyśle 
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Silikonowy Opatrunek ZenSetiv jest idealnym
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Tekst: Agnieszka Łodzińska

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach diety roślinne stają  
się coraz bardziej popularne. Przeprowadzone badania  
mówią, że przyczynami takiego trendu są – troska o śro- 
dowisko (przemysłowa hodowla zwierząt przyczynia się 
do jego degradacji – zużywając ogromne ilości słodkiej wody, 
zanieczyszczając środowisko milionami ton odpadów, 
a atmosferę ogromną ilością gazów cieplarnianych, porów-
nywalną do tej, którą wytwarzają najwięksi światowi produ-
cenci ropy naftowej), zwiększająca się świadomość konsu-
mentów (coraz bardziej interesujemy się tym, co jemy) – 
dotycząca nie tylko tego, w jakich warunkach żyła kura, którą 
jemy lub która zniosła jajko, które jemy, ale czy podczas 
swojego życia i śmierci cierpiała; oraz moda (jeśli tylko gene-
ruje pozytywne skutki, nie można jej piętnować). Którakol-
wiek z tych przyczyn będzie dla Państwa dobry bodźcem 

w ograniczaniu spożycia mięsa, nieważne – ważne jest, że 
taka myśl pojawiła się w Państwa głowie. 

Zwykle dzieje się tak, że kiedy postanawiamy zmienić coś 
w naszym sposobie odżywiania się, zaczynamy zwracać uwa- 
gę, co jemy. I nagle okazać się może, że teoretycznie rzecz  
biorąc, „zbilansowana dieta” – na którą składały się i mięso, 
i ryby, i warzywa, i produkty mączne – wcale taka zbilan-
sowana nie była. Sprawdźmy zatem, co powinna zawierać 
pełnowartościową dieta.

Kiedy słyszymy słowo dieta, pierwsze nasze skojarzenie 
to odchudzanie, a co za tym idzie – ile to kalorii. I prawdę 
mówiąc, to skojarzenie jest bardzo prawidłowe, bo żeby 
nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować, musimy 
mu dostarczyć odpowiednią ilość kalorii. A od tego także 
zależy, czy schudniemy, czy przytyjemy, czy też utrzy-

przestać 
A gdyby tak 

Skończyło się gorące lato, kiedy naturalnie jedliśmy mniej mięsa, a więcej warzyw i owoców. 
Czy nie myśleli Państwo, żeby ten trend utrzymać? Nie mówię tu o przechodzeniu z dnia na 
dzień na dietę wegańską – ale o stopniowym ograniczaniu mięsa i ryb (a może w przy- 

szłości produktów odzwierzęcych). Zresztą zmiana diety, tak jak zmiana wszelkich  
przyzwyczajeń i nawyków, powinna być stopniowa, a nie szokowa.

jeść mięso?
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mamy wagę. Kiedy już będziecie Państwo wiedzieć, ile 
kalorii dziennie potrzebujecie, łatwiej będzie wam skompo-
nować posiłki, a tym samym – łatwiej wdrożyć prawidłowe 
nawyki żywieniowe. Internet oferuje gotowe kalkulatory 
kalorii oraz wzory, z których można skorzystać i samodzielnie 
wyliczyć własne zapotrzebowanie energetyczne, biorąc pod 
uwagę także swój tryb życia. Kiedy już to wszystko policzymy 
(ważne jest jednak, żeby nie zawyżać zużycia kalorii podczas 
wysiłku), musimy zacząć liczyć, ile kalorii rzeczywiście spoży-
wamy. I na początku trzeba liczyć wszystko – każdą marchew- 
kę, każdego banana, każde ciasteczko. Oczywiście, nie cho- 
dzi o to, żebyśmy stali się niewolnikami wagi i kalkulatora, ale 
przez pierwsze kilka tygodni, zanim nie wyrobimy w sobie 
orientacji, ile waży i ile ma kalorii przeciętna marchewka, 
jabłko lub ziemniak – powinniśmy to robić.

Podstawowe wątpliwości, które ma osoba jedząca mięso,  
a chcąca to mięso ograniczyć lub wręcz z niego zre- 
zygnować, brzmią – z jakimi pokarmami dostarczę sobie 
białka oraz z jakimi pokarmami dostarczę 
sobie żelaza. „Bo nie wmówicie mi, że 
znajdę je w roślinach! Ha, ha!” Oczywi-
ście, nie znajdziecie białka w owocach, 
w marchewce – ale … rośliny to nie 
tylko jabłka i marchewka. Rośliny to także 
fasola, soczewica, groch lub na przy-
kład orzechy. A one białka mają w bród! 
Poza tym osoba prowadząca siedzący 
tryb życia – a uwierzcie mi – to naprawdę 
większość z nas, potrzebuje dziennie 
od 0,8g do 1g białka na kilogram masy 
ciała. Osoba uprawiająca sport potrze-
buje tego białka więcej – od 1,4g przy 
sportach wytrzymałościowych do 2g 
przy sportach siłowych, jednak słowem 
kluczem jest tu czasownik uprawiać. To, 
że nawet codziennie pójdziemy na godzinny spacer lub 2-3 
razy w tygodniu pojeździmy rekreacyjnie na rowerze, upra-
wianiem sportu nie jest. A już 100g (suchej soczewicy) to 25g 
białka, w 100g (suchej) białej fasoli są 23g białka, a w 100g 
orzeszków ziemnych aż 26g białka. Warto pamiętać, że 
białko jest także w chlebie, makaronie itp. Więc z tym skład-
nikiem pożywienia z całą pewnością sobie poradzimy, rezy-
gnując z produktów odzwierzęcych. Badania pokazują, że 
zarówno osoby na diecie roślinnej, jak i te na tradycyjnej, 
jedzą o ponad 70% więcej białka niż potrzebują.

Druga wątpliwość, a właściwie pewność, że tego się w produk-
tach roślinnych nie znajdzie, to żelazo. No i kochani wegescep-
tycy – błąd! Rośliny zawierają żelazo. Owszem, ono wchłania  
się nieco gorzej niż to, które znajdziemy w mięsie, ale 
wystarczy jeść produkty zawierające żelazo razem z tymi, 
które są bogate w witaminę C, a już wszystko będzie dobrze. 
I uwierzcie mi – nawet nie musimy o tym myśleć, bo intu-
icyjnie jemy te produkty razem. Poza tym dzienne zapotrze-
bowanie na żelazo waha się od 8mg, dla mężczyzn, do 18mg, 
dla kobiet. To raczej niewiele, skoro 100g (suchej) socze-
wicy zawiera 7mg żelaza, a 100g natki pietruszki ponad 

6mg. A ta ostatnia zawiera też mnóstwo witaminy C, więc sa- 
ma sobie pomaga w przyswajaniu zawartego w niej żelaza. 
Doskonałymi źródłami żelaza są także nerkowce (6,7mg/100g), 
biała fasola (10,4mg/100g), a najlepszym soja (15,7mg/100g).

Bardziej problematyczne okazuje się dostarczenie odpowied-
niej ilości wapnia. Ale – czy wiecie drodzy mięsożercy, że wapń 
zawarty w krowim mleku i jego produktach ma o 20% gorszą 
przyswajalność od wapnia zawartego w roślinach? Piszę 
o tym też w kontekście informacji o przyswajalności niehe-
mowego żelaza z roślin. Bo o tym mówi się głośno, ale o tym, 
że zajadając się żółtym serem z nadzieją, że tym sposobem 
jemy dużo wapnia, dostarczamy sobie także nadmiarowych 
nasyconych kwasów tłuszczowych, już nie. Jednak oczywiście 
w nabiale znajdziemy duuuużo więcej wapnia niż w roślinach. 
Więc nawet jeśli nie jest on tak dobrze przyswajalny, łatwiej 
dostarczyć sobie jego wymaganą ilość (przypomnijmy, że 
w zależności od płci i wieku potrzebujemy go dziennie od ok. 
700mg we wczesnym dzieciństwie przez 1300mg w okresie 

dorastania, 1000mg – kobiety do 50 r.ż., 
a mężczyźni do 65 r.ż. do 1200mg kobiety 
powyżej 50 r.ż., a mężczyźni powyżej 65 
r.ż.). Jeśli traficie Państwo gdzieś na infor-
mację, że wchłanianie wapnia z poży-
wienia utrzymuje się na poziomie 10-40%, 
nie przejmujcie się nią – nie sposób skom-
ponować diety o stuprocentowej przyswa-
jalności, więc wszystkie normy są już kory-
gowane o procent wchłaniania. Przyswa-
janiu wapnia sprzyja obecność witaminy D  
(także tej z suplementów) oraz odpo-
wiednia proporcja fosforu. Najlepiej, kiedy 
stosunek ilości wapnia do fosforu wynosi  
1:1 – żółte sery mają dużo więcej fosforu, 
dlatego nie są dobrym źródłem wapnia. 
Jak zatem zapewnić sobie odpo-

wiednią ilość wapnia w diecie roślinnej? Otóż roślinne 
„mleka”, nazywane teraz napojami, w większości są forty-
fikowane wapniem, więc już dwie szklanki takiego roślin-
nego napoju dostarczą nam 500mg tego minerału. Drugie 
tyle spożyjemy z wieloma innymi składnikami posiłków, np.: 
orzechami, migdałami, chią, fasolą, tofu, brokułami czy 
sezamem. Warto też pamiętać, że niektóre wody mineralne 
(np. muszynianka) zawierają dużo wapnia, więc pijąc je, 
także dostarczamy sobie ten minerał. Najlepszym źródłem 
wapnia jest mak (1438mg/100g), niedługo za nim plasują się 
migdały (269mg/100g) i biała fasola (240mg/100g).

Natomiast jakiego ważnego składnika diety nie znajdziemy 
w produktach roślinnych? Kwasów tłuszczowych omega-3, 
a przede wszystkim kwasów DHA i EPA. Na szczęście mamy 
siemię lniane (była o nim już mowa w tegorocznym wiosennym 
numerze PPŻ) – które zawiera kwas alfa-linolowy, będący 
prekursorem kwasów DHA i EPA. Żeby zaspokoić nasze zapo-
trzebowanie wystarczą 1-2 łyżki siemienia dziennie. Najko-
rzystniej, kiedy jest ono świeżo mielone.

W produktach roślinnych nie znajdziemy też w ogóle wita-
miny B12, dlatego niezbędna jest jej codzienna suplemen-

Podstawowe wątpliwości, 
które ma osoba jedząca 
mięso, a chcąca to mięso 

ograniczyć lub wręcz  
z niego zrezygnować,  

brzmią – z jakimi 
pokarmami dostarczę 

sobie białka oraz z jakimi 
pokarmami dostarczę 

sobie żelaza.
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tacja. Witamina B12 jest odpowiedzialna za prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego, pamięć, sprawność 
umysłową oraz metabolizm i wytwarzanie energii w komór-
kach, a co za tym idzie utrzymanie aktywności i właściwej 
pracy mięśni, a także odczuwanie zmęczenia. Ponieważ 
występuje ona tylko w produktach odzwierzęcych, będąc 
na diecie wegańskiej, musimy koniecznie ją suplementować 
i kontrolować jej poziom we krwi. Witamina B12 magazy-
nuje się w wątrobie, ale to, ile jej wchłaniamy z pożywienia, 
pogarsza się wraz z naszym wiekiem. 
Dobrze jest więc od czasu do czasu spraw-
dzić jej poziom, nawet jeśli jemy mięso.

Na co musimy zwrócić uwagę bez względu  
na dietę? Na witaminę D3 – nasz organizm  
nie umie jej magazynować, a wytwarza ją  
tylko w skórze pod wpływem działania  
promieni słonecznych. Ale w naszej szero-
kości geograficznej tylko od połowy maja  
do połowy września i tylko między godzi-
nami 10 a 15. Działanie słońca sami bloku-
jemy kremami z filtrem. Mało przebywamy 
na powietrzu, a słońce padające przez szybę 
już nie stymuluje naszej skóry do produkcji  
tej witaminy. Dlatego tak ważne jest 
suplementowanie witaminy D3 właściwie 
przez cały rok i kontrolowanie jej poziomu we 
krwi. 

Warto też pamiętać o dwóch pierwiastkach  
niezbędnych do prawidłowego funkcjono- 
wania organizmu: o jodzie i o selenie. Pier- 
wszy możemy znaleźć w soli kuchennej, ale 
tylko tej jodowanej, oraz w algach. Selen 
zaś znajdziemy w orzechach brazylijskich – 
ponieważ najwięcej tego pierwiastka wystę-
puje w glebach Ameryki Południowej –  
ale jego zawartość w tych orzechach 
waha się w zależności od kraju ich pocho-
dzenia. Najmniej jest go w orzechach rosną-
cych w Boliwii, a najwięcej w tych z Wene-
zueli i Kolumbii.

Czy choć trochę zainteresowałam Państwa  
zmianą przyzwyczajeń żywieniowych? Jeśli  
wciąż nie są Państwo pewni, polecam wyko-
rzystanie tego wczesnojesiennego czasu, 
kiedy rodzimych owoców i warzyw mamy 
pod dostatkiem, na próbę. Tak – spróbujcie  
diety roślinnej (lub prawie roślinnej) przez  
miesiąc i potraktujcie to jak wyzwanie. 
Zastanówcie się, co jecie, czy dostarczacie  
sobie wszystkich niezbędnych składników –  
i eksperymentujcie! W Internecie można  
znaleźć wiele stron z przepisami na potrawy 

wegetariańskie, z aplikacjami i z wegewyzwaniami. A na baza-
rach i targach całą gamę warzyw i owoców.

Ach, i jeszcze najważniejsze dwie sprawy – nie musicie 
spędzać mnóstwa czasu w kuchni – w każdym prawie sklepie 
kupicie Państwo wegetariańskie dania – kotleciki, burgery, 
falafele, roślinne „mięso mielone” lub roślinny „gyros” – 
gotowe do odgrzania i dodania do tradycyjnego posiłku. 
A na śniadanie lub kolację wege „wędliny” i przeróżne pasty 
i hummusy. •

Agnieszka Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowników języka polskiego PWN i do jedynego 
polskiego wydania Encyklopedii Larousse’a. Redaktorka wielu książek beletrystycznych, repor-
tażowych, dokumentalnych. Autorka wielu artykułów poświęconych hodowli kotów, którą zajmo-
wała 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.

BIO
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BIEGUNKA NA WZDĘCIA NA NADMIERNE GAZY 
W JELITACH KOLKA JELITOWA

orzech włoski kminek koper włoski - 1 łyżkę kopru włoskiego zalać 1 szklanką 
wrzącej wody, doprowadzić do wrzenia, a następnie gotować 
15 minut pod przykryciem na małym ogniu, odstawić na 45 

minut, przecedzić, uzupełnić wrzącą wodą do objętości pełnej 
szklanki. Pijemy 3 razy dziennie po 1/4 szklanki. 

odwar z kozłka lekarskiego - 1 płaską łyżkę 
korzeni kozłka lekarskiego zalać 1/2 litra 

wrzącej wody i gotować 20 minut,  
przecedzić. Pić 1 filiżankę wywaru  

na 20 minut przed każdym posiłkiem 
 i 10 minut po jedzeniu.

korzeń kobylaka (inaczej szczawiu  
lancetowatego) tymianek

czarna jagoda, rumianek - działa  
antyseptycznie i przeciwzapalnie

anyż napar z korzenia pietruszki - pietruszkę zalewamy  
2 szklankami wrzącej wody i odstawiamy  

zakrywając na 30 minut, przecedzamy. 
Pijemy po 1/4 ciepłego naparu 3 razy dziennie.

napar z liści melisy - czubatą łyżkę liści melisy 
zalać 1 litrem wrzącej wody i odstawić pod 

przykryciem na 30 minut, przecedzić. Pijemy 
3 razy dziennie po pół szklanki ciepłego 

naparu.

świeżo starty imbir  
z sokiem z cytryny

liście borówki czernicy i szałwii - po 1 łyżce 
każdego zalać 1 szklanką wrzątku, gotować  
na małym ogniu przez 5 minut. Pijemy pół 
szklanki ciepłego wywaru co 2 godziny.

napar z rumianku, kopru,  
mięty lub szałwii

proszek ze zmielonego korzenia arcydzięgla - 3 razy dziennie 
szczyptę zmielonego suchego korzenia

napar z kwiatów rumianku - 1 łyżkę kwiatów 
rumianku zalewamy 1 szklanką wrzącej 

wody, odstawiamy pod przykryciem  
na 30 minut, przecedzamy. Napar wypijamy 

w ciągu dnia małymi porcjami.

kłącza pięciornika - dwa kłącza zalać 1 litrem 
wody i gotować przez pół godziny na małym 

ogniu, przecedzić. Pić po pół szklanki  
4 razy dziennie.

bazylia, kolendra,  
bergamotka, oregano, rozmaryn, 

czosnek, lawenda, gałka  
muszkatołowa

napar z ziela bylicy bożego drzewka - 1 łyżeczkę ziela bylicy 
bożego drzewka zalać jedną szklanką wrzącej wody i odstawić 

na 15 minut pod przykryciem, przecedzić. Pijemy 3 razy  
dziennie między posiłkami 2 łyżki. 

napar z ziela dziurawca - 2 łyżki ziela dziurawca 
zalewamy 1/2 litra wrzącej wody i gotujemy  

10 minut na małym ogniu, przecedzamy. 
Pijemy 3 razy dziennie po pół szklanki.

NA ZAPARCIA

wyciąg z kory kruszyny  ekstrakt z aloesu

połączenie powyższych zawiera lek ALAX

pokrzywa łopian

korzeń rzewienia liść senesu

mikstura z ziela bazylii wonnej - półlitrowy słoik napełniamy do połowy 
liśćmi bazylii wonnej/bazylia pospolita/ dopełniamy oliwą i odstawiamy na 

20 dni. Następnie zawartość przecedzamy.   

wywar z otrąb żytnich - 2 czubate łyżki otrąb żytnich zalać 1/2 litra  
wrzącej wody, przykryć i odstawić na 20 minut, przecedzić. 

Pić przed posiłkami 1 filiżankę wywaru.

mieszanka ziołowa - 50 g ziela dziurawca, 50 g liści prawoślazu, 50 g 
ziela fiołka trójbarwnego, 50 g liści mięty pieprzowej, 50 g senesu, 50 g 
korzeni goryczki żółtej, 50 g kwiatu ślazu dzikiego. Składniki dokładnie 

wymieszać, 2 łyżki mieszanki zalać połową litra wrzącej wody, gotować 
na małym ogniu 15 minut, przecedzić. 

Pijemy 1 filiżankę ciepłego wywaru 20 minut po jedzeniu.

Napar z dojrzałych jagód czarnego bzu - 2 łyżki suszonych jagód bzu 
czarnego zalewamy 1 szklanką przegotowanej wody w temperaturze 

pokojowej i odstawiamy pod przykryciem na 12 godzin, następnie 
przecedzamy. Pijemy przed snem pół szklanki naparu.  

Pamiętajmy, że niedojrzałe jagody są trujące!

zawiesina z nasion lnu - 2 łyżki nasion lnu mielimy w młynku do kawy  
i zalewamy 2/3 szklanki letniej wody, odstawiamy na 1 godzinę. 

Pijemy rano i wieczorem po pół szklanki zawiesiny.

odwar z mniszka - 30 gram liści i korzeni mniszka zalewamy 1 litrem 
wrzącej wody i gotujemy pod przykryciem na małym ogniu 15 minut, 

odstawiamy na 45 minut, przecedzamy. Pijemy 3 razy dziennie  
po 1 filiżance przez 14 dni. Wskazany w w przewlekłych zaparciach.

odwar z korzeni goryczki żółtej - 1 łyżkę korzeni goryczki żółtej zalewamy 
1 litrem wrzącej wody, gotujemy pod przykryciem na małym ogniu 30 

minut, odstawiamy na 15 minut, przecedzamy. 
Odwar wypijamy łykami w ciągu dnia. Uwaga: odwar szybko się psuje, 

dlatego codziennie przygotowujemy nowy.

Już od wieków wykorzystywane zarówno w kuchni jak i w leczeniu chorób, czy poprawie stanu zdrowia. Mądrze 
stosowane potrafią w naturalny sposób poradzić sobie z problemami układu pokarmowego, także w przypadków osób  
z wyłonioną stomią.

ZIOŁA 
mające wpływ na pracę stomii 

w diecie stomika

infolinia Med4Me: 800 120 130  I   infolinia fundacji: 800 633 463  I  www.stomalife.pl



Tekst: Iza Farenholc

noręcznie wyhodowane pomidory czy rzodkiewkę. Wszyscy 
jesteśmy z ziemi, w naszych żyłach płynie krew chłopów, 
którzy schyleni obrabiali ziemię. Pewnie dlatego ta tęsknota  
do ziemi odzywała się w sercach przeniesionych do  
sztucznego świata betonowych klitek mieszkańców okolicz-
nych wsi. Później pojawił się wstyd i mało kto przyznawał 
się do swoich korzeni, miasto i jego atrakcje przysłoniły  
zieleń lasu, szum strumyka i śpiew ptaków. „Nie wolno  
nam zapominać o naszych korzeniach, musimy je odkryć 
na nowo; powinniśmy zrozumieć, że nasz ból jest rezul-
tatem oddzielenia od tego, co mamy pod stopami – pisze 
autorka Ogrodowego przebudzenia. Stuart-Smith z kolei  
mówi, że podstawa naszego przywiązania do roślin jest pier-
wotna, osadzona w nas od wczesnych etapów ewolucji. „Nie 
mogliby przetrwać, gdyby nie rozwinęli bliskiego zrozu-
mienia roślin i innych zwierząt”. Dzisiaj, w czasach pandemii, 
w trosce o zdrowie i w strachu przed nadchodzącą kata-
strofą ekologiczną, chcemy znowu hodować, siać i zbierać. 
Jesteśmy głodni cudów natury, które są znakiem odradza-
jącej się planety. Tylko jak to zrobić? 

Pamiętajmy 
o ogrodach

K siążka Kwitnący umysł. O uzdrawiającej mocy natu- 
ry Sue Stuart- Smith ukazała się podczas pandemii, 
kiedy największym marzeniem każdego z nas był 
jakikolwiek, nawet najmniejszy skrawek zieleni. Lu- 

dzie kompulsywnie kupowali rośliny doniczkowe, żeby nasycić  
wzrok i codzienność namiastką ogrodu. Zapowiedzią lepszej  
przyszłości będzie zjednoczenie z naturą i szacunek dla niej –  
tylko w ten sposób odkryjemy, kim jesteśmy, i osiągniemy  
upragniony dobrostan – twierdzi Mary Reynolds, znana projek-
tantka ogrodów. 

Ogród jest miejscem, w którym można zapomnieć o całym 
świecie, przestrzenią, w której znikają wszelkie problemy, 
idealnym miejscem ucieczki. Jak jednak pisze Sue Stuart-
-Smith, to tylko złudna ucieczka. Dopiero gdy dotkniemy 
ziemi, zasadzimy, pielimy, przycinamy, zbieramy plony – 
wtedy wydarza się cud i dotykamy esencji życia, włączamy 
się w jego naturalny cykl, w którym zniszczenie i rozkład są 
zawsze zapowiedzią odrodzenia i odnowy. Jak to zrozumieć, 
kiedy jest się wielkomiejskim mieszczuchem mieszkającym 
w jednym z wielu betonowych bloków? Nasi rodzice wynaj-
mowali skrawki ziemi – ogródki działkowe, by po pracy lub 
w weekend zanurzyć ręce w ziemi i przytargać do domu włas- 
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Iza Farenholc

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

BIO

uprawia się płody rolne. Kwitnący umysł to studium szczegól-
nych przyjemności płynących z pielęgnowania ogrodu i upra-
wiania rzeczy, począwszy od zasadzenia nasion i obser-
wowania ich wzrostu każdego dnia, aż po uprawę domo-
wych warzyw i gotowanie z nich pysznych posiłków. Jej 
przekonujące argumenty, dotyczące korzyści płyną-
cych z natury i ogrodnictwa dla naszego zdrowia psychicz-
nego, są oparte na badaniach z neurobiologii i przykładach 
pacjentów, których stan poprawił się dzięki terapeutycznemu  
ogrodnictwu. Oszacowano, że na każdego funta wydanego  
przez NHS (National Health Service) na projekty ogrodnicze  
przypada oszczędność pięciu funtów na ochronę zdrowia. 
Ogrodnictwo łączy  bowiem emocjonalne, fizyczne, społecz- 
ne, zawodowe i duchowe aspekty życia, poprawiając nastrój 
i samoocenę ludzi.

W erze wirtualnych światów i fałszywych faktów, ogród przy-
wraca nas do rzeczywistości. Ale nie do takiej rzeczywistości, 
która jest znana i przewidywalna, ponieważ ogród zawsze  
nas zaskakuje. Możemy w nim doświadczyć innego  
rodzaju wiedzy – zmysłowej i fizycznej, ponieważ pobudza  
emocjonalne, duchowe i poznawcze aspekty naszego jeste-
stwa – pisze Sue Stuart-Smith.

Mamy jesień, zbieramy plony, nasz ogród powoli szykuje się 
do kolejnego cyklu, razem z nim zwalniamy i wyciszamy się 
na kilka miesięcy, z niecierpliwością i ciekawością czekając 
na kolejny sezon. „Obiecajcie, że zajmiecie się swoim skraw-
kiem planety, otoczycie go opieką, pomożecie mu odzy-
skać siły i zdrowie, a natura poprowadzi was swoją ścieżką. 
Któregoś dnia przekonacie się, że rany w waszym sercu zostały 
uleczone, a wy, tak jak wasza ziemia, znów jesteście całością. 
To podróż na całe życie” – pisze Reynolds. •

PROJEKT OGRÓD
Mary Reynolds, znana angielska projektantka ogrodów, napi-
sała książkę Ogrodowe przebudzenie. W trosce o ziemię 
i nas samych, w której objaśnia, jak krok po kroku możemy 
przywrócić ziemi zdrowie, odkrywając jednocześnie prawdę  
o tym, kim jesteśmy, a którą możemy także potraktować  
jak przewodnik filozoficzny i duchowy. „Kiedy człowiek  
zanurza się w świecie natury, wszystko staje się proste.  
Problemy dnia codziennego znikają, zostaje tylko prawda  
chwili i coś, co ja nazywam boskim pierwiastkiem…  
Zboczyliśmy z drogi i musimy znów ją odnaleźć.  
Natura trzyma za nas kciuki” – pisze autorka. Przez lata  
projektowała ogrody, które – jak opisuje – były  
niczym martwe natury, stanowiły przestrzeń kontroli  
i manipulacjmanipulacji – stały się jałowe. Jak pisze, ogrod– stały się jałowe. Jak pisze, ogrodnictwo  
stało się walką z siłami i planami Matki Natury, a ona  
chciała zrozumieć, jak pracować z tą energią, a nie prze- 
ciwko niej. Uznała też, że nie będzie projektować ogrodów  
dla ludzi, jeśli oni sami nie będą w ten proces zaangażo-
wani i nie wezmą na siebie odpowiedzialności za swój skrawek 
ziemi. Tylko przy takim podejściu ogród może stać się czymś 
niezwykłym. Pociąg do ziemi przychodzi z wiekiem. Niena-
widziłam naszej działki, rodzice zmuszali mnie do pielenia, 
zbierania porzeczek i agrestu. Co za strata czasu! A dzisiaj 
tęsknię do ogrodu, do tego rytmu pór roku, do rachitycznych  
sadzonek, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki  
zmieniają się w okazałe plony. Dlaczego tak się dzieje? To  
zabójczo szybkie tempo współczesnego życia w mieście, 
ze skomplikowaną technologią i ekspresową informacją 
zwrotną doprowadziły do odłączenia się od rytmu natury. 
Tempo życia jest tempem roślin – pisze Sue Stuart-Smith. 
Kwitnący umysł to przepięknie napisana opowieść sięga-
jąca po inspiracje zarówno z literatury, jaki i psychoanalizy. 
Autorka, która jest psychiatrą i psychoterapeutką, pisze o ra- 
dości płynącej z uprawiania ogrodu oraz z korzyści psycho-
terapeutycznych – jej samej ogród pomógł przetrwać 
ciężkie chwile, ukoić ból po stracie. Kiedy bardzo bliska nam 
osoba umiera, czujemy się tak, jakby umarła cząstka nas 
samych. Chcemy kurczowo trzymać się bliskości i odciąć się 
od bólu emocjonalnego. W pewnym momencie pojawia się 
pytanie: „Czy sami potrafimy przywrócić się do życia?”. 

Uprawiając ogród, odżywiając rośliny i dbając o nie, wciąż 
stawiamy czoła znikaniu i powracaniu. Naturalne cykle wzrostu  
i rozpadu mogą nam pomóc zrozumieć i zaakceptować, że 
żałoba stanowi część cyklu życia i że jeśli nie damy sobie do niej 
prawa, to tak, jakby zawładnęła nami wieczna zima – pisze 
autorka Kwitnącego umysłu. Ogrodnictwo polega na tym, 
żeby wprawić życie na nowo w ruch, a nasiona, niczym martwe 
cząstki, pomagają nam na nowo stworzyć świat. Przekonuje 
do zazielenienia naszego życia – przywrócenia zielonych prze-
strzeni na osiedlach mieszkaniowych i zachęca do społecznych 
programów ogrodniczych. Jest nim na przykład Incredible 
Edible założony przez Pam Warhurst i Mary Clear w Todmorden 
w Calderdale „radykalny eksperyment w miejskiej prze-
strzeni”, na który składa się ponad 70 działek wokół, gdzie 
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Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

Jesień to moja ulubiona pora roku, nie ma to jak otulić 
się ciepłym kominem i wdychać rześkie powietrze. 
Jeść pyszne jabłka prosto z sadu lub spacerować  

    po różnokolorowym dywanie z liści.  
Aby można było robić to wszystko, przyda nam się 
właśnie cieplutki komin, który jest bardzo prosty  
do uszycia, a ja za chwilę pokażę, jak to zrobić.

3

1

2

1. Z naszych tkanin wycinamy prostokąty  
o wymiarach 74 x 41 cm. U mnie tkanina wewnętrzna  
będzie to miękkie minky, a na zewnątrz będę miała  
pomarańczową bawełnę.

2. Spinamy tkaniny prawą stroną do prawej. (zdjęcie 2)

3. Zszywany dwa prostokąty ze sobą, zostawiając  
8 cm dziurę na wywinięcie.  (zdjęcie 3)

4. Przewijamy nasz komin na prawą stronę 
i zszywamy ręcznie dziurę. (zdjęcie 4)

POTRZEBNE MATERIAŁY (ZDJĘCIE 1)

4

komin 
jesienny

• Dwie tkaniny, zewnętrzna i wewnętrzna  
(u mnie jedna z nich to miękkie minky, a druga  
to bawełna. Równie dobrze możecie uszyć  
konin z dresówki, polaru czy weluru);

• trzy guziki (ja mam ozdobne drewniane guziki, 
ale wasze mogą mieć standardowy kształt);

• igła i nitka;

• prójka krawiecka, by rozciąć dziurkę na guziki;

• maszyna do szycia z akcesoriami.

Tutorial
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1

8

5

9

7

65. Zaznaczamy, w jakich miejscach powinny 
znajdować się dziurki do guzików. (zdjęcie 5)

6. Robimy dziurki albo maszynowo przy 
użyciu odpowiedniej stopki, albo ręcznie. 

7. Rozcinamy wnętrza dziurek prójką,  
uważając, by nie przeciąć ich brzegu.  
(zdjęcie 6)

8. Mierzymy, w którym miejscu powin-
niśmy wszyć guziki, by odpowiadały 
dziurkom. (zdjęcie 7)

9. Wszywamy guziki ręcznie. (zdjęcie 8)

10. Teraz możemy się otulić naszym 
ciepłym i miękkim kominem.

10

Diana Wiszniewska

Magister społecznej psychologii klinicznej, wieloletni konsultant Ogólnopolskiego Telefonu 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Ukończyła podyplomowe studia z pracy z dzieckiem wy-
korzystywanym 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.

BIO

Mam nadzieję, że zaopatrzeni  
w ten cieplutki komin będziecie  
korzystać z uroków jesieni jak 
najwięcej. Pamiętajcie, że kolor,  
dobór guzików, to, czy komin  
będzie miał jakieś dodatki  
w postaci naszywek lub 
haftów, zależy tylko od Was. 
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Sztuka ma moc zmieniania życia. Jak wiadomo, wszystkie dzieci są 
zdolne i w każdym z nas tkwią nieodkryte pokłady talentów, które 
tylko czekają na swój moment, by się ujawnić. Nigdy nie jest za 

późno i często te ukryte moce odzywają się w późniejszym wieku, nie 
tylko w dzieciństwie. Warto się temu przyglądać i iść za głosem potrzeby 
tworzenia. W celu ich uruchomienia konieczna jest nieustanna inspiracja, 
powinniśmy odwiedzać galerie, oglądać albumy i czytać biografie. 
Patrzeć uważnie. Ćwiczyć, popełniać błędy. Niszczyć i ponownie tworzyć. 
Doskonalić się. Kontynuować.
Od czego zacząć? Niedawno ukazały się dwie niezbyt pokaźne książeczki, 
lecz o niezwykłym przekazie. To obowiązkowe lektury dla początkują-
cych artystów i nieartystów. Jak zostać artystą? Jerry’ego Saltza (Rebis)  
i Kreatywność Johna Cleese’a są idealnymi przewodnikami wskazującymi 
drogę. Założyciel słynnej grupy Monty Python przekonuje, że każdy może 
rozbudzić w sobie kreatywne myślenie w dowolnej dziedzinie. Jerry Saltz 
mówi, że wyobraźnia nie ma granic, jest zawsze obecna – spręża twoje 
myśli, komponuje je i dekomponuje, tworzy powiązania. Kreatywność to 
praca wyobraźni. Przedstawiamy najnowsze (i trochę starsze) biografie 
znakomitych artystów, które nie tylko zainspirują,  
ale na pewno wciągną. Do dzieła zatem! 

Tekst: Iza Farenholc

Leonora Carrington, zapomniana artystka – surrealistka, malarka, 
pisarka. Brytyjka, która większość swojego życia spędziła w mieście 

Meksyk. Opowieść o jej burzliwym romansie z Maksem Ernstem, 
z którym wyjechała do Paryża, poznając życie paryskiej bohemy i arty-

stów – Man Raya, Picassa, André Bretona, Salvadora Dalego. Ich 
poczucie wolności działa na jej kreatywność, zaczyna eksperymen-
tować z formą swoich prac, dzięki czemu zdobywa tożsamość arty-

styczną i odnosi sukces. Świetna powieść o sile miłości, sztuce 
i przeznaczeniu, przywracająca pamięć o niezwykłej kobiecie.

Surrealistka, Michaela Carter, wyd. Rebis

PRZYGODA ZE SZTUKĄ
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Iza Farenholc

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

BIO

Nazywaną „matką współczesnego modernizmu” Georgię O’Keeffee znamy 
z obrazów nowojorskich drapaczy chmur, olbrzymich kwiatów i pustynnych 
pejzaży. To powieść o kobiecie, której życie owiane jest legendą. Dzięki niezwy-
kłej sile wyobraźni Dawn Tripp mamy szansę na chwilę wejść w świat kobiety, 
która w związku z charyzmatycznym fotografem Alfredem Stieglitzem walczy 
o swoją niezależność. Oraz poznać świat nowojorskich artystów międzywojnia.

Georgia, Dawn Tripp, wyd. Rebis

Gerda Taro fotografowała wojnę z pierwszej linii frontu wierna zasadzie 
swojego przyjaciela i partnera Roberta Capy: „Jeśli twoje zdjęcie nie jest 
dość dobre, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko”. Bardzo utalen-

towana – bez strachu, wręcz z brawurą podchodziła blisko do obiektu, 
który chciała uwiecznić. Ta książka to portret kobiety, która ramię w ramię 

z Robertem Capą fotografowała okropności wojny. On zdobył sławę 
także dzięki niej – dzisiaj już wiadomo, że niektóre zdjęcia przypisy-

wane Capie zrobiła Taro. Była bohaterką ruchu antyfaszystowskiego, 
zginęła podczas wojny domowej w Hiszpanii w wieku zaledwie 27 lat.

Fotografka, Helena Janeczek, wyd. Prószyński i S-ka

Dwa lata temu można było obejrzeć jej prace w CSW w Toruniu, a w 2010 
roku w Nowym Jorku na wystawie The artist is present. Szczęśliwcy 
mogli popatrzeć w oczy największej performerce naszych czasów – 750 
tysięcy osób ustawiło się w kolejce, by nawiązać porozumienie z Mariną 
Abramovic. Sztuka okazała się magią, oczyszczeniem, głębokim przeży-
ciem dla uczestniczących w tym niezwykłym przedstawieniu. Autobiogra-
ficzna opowieść Mariny Pokonać mur jest historią niezależnej i odważnej 
kobiety, której metody bardziej przypominają treningi przetrwania niż 
świat sztuki nowoczesnej. Prawdziwa i szczera zawojowała świat. 

Pokonać mur, Marina Abramovic, wyd. Rebis

Niezwykła powieść i świetnie napisany literacki portret jednego z najwięk-
szych malarzy XX wieku, genialnego portrecisty Ameryki – Edwarda Hoppera. 

Jesteśmy w pięćdziesiątych latach ubiegłego wieku na Cape Cod, gdzie 
wraz z rodziną swoich przybranych rodziców, przyjeżdża 10-letni chło-

piec, Michael, przywożąc swoją wojenną przeszłość i traumę. Tam poznaje 
artystę oraz jego ekscentryczną i porywczą żonę, Jo. Nieśpieszny 

rytm powieści pozwala obserwować bohaterów, ich relacje i życiowe 
rozterki, przypomina to obrazy artysty, na których niewiele się dzieje, 

ale pod ich powierzchnią rozgrywają się dramaty. 

Wąski pas lądu, Christine Dwyer Hickey, wyd. Prószyński i S-ka
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nieistotny, bo przecież to ja im nadam ten właściwy. Po  
prostu je przemaluję. Przedmioty, które z różnych powodów  
zostały odtrącone i chowały się po kątach, doczekają się lep- 
szych czasów. Dostaną szansę na drugie życie. Po delikatnym 
liftingu one zamieszkają na naszych półkach. Co prawda będą 
tłem, ale bardzo ważnym. Wybrałam delikatny i neutralny 
odcień bieli i beżu, który doskonale wpisał się w kolory-
stykę naszego mieszkania. OLD WHITE – to kolor, który 
jest elegancki, a jednocześnie zgodny z aktualnie panują-
cymi trendami. Na ten kolor stawiam!

A więc do roboty!!!
Zdecydowałam się na farbę kredową Annie Sloan. Rozśmie-
szyły mnie nazwy: „Capri Pink”, „Oxford Navy”, „Greek Blue” 
i jeszcze „Paloma”, „Henrietta” i „Antoinette”. Natomiast 
zachwyciła piękna paleta kolorów. Jaka szkoda, że wybrałam 
tylko jeden i to na dodatek neutralny! Może przy następnym 
malowaniu wybiorę te bardziej soczyste? Zasadniczym 
atutem tej farby jest to, że nadaje się do malowania niemal 
wszystkich powierzchni. Można nią pomalować drewno, szkło,  
tkaniny, lampy, żyrandole, świeczniki, koszyki wiklinowe, ramy  
luster i obrazów, a w moim przypadku misę drewnianą, cera-
miczny wazon, drewniano-szklaną paterę, wazony szkliwione  
i jeszcze takie pokryte czymś niezidentyfikowanym w kolo- 
rze srebra. W dodatku nie trzeba usuwać starej powłoki, 
zatem przedmioty nią malowane nie potrzebują specjalnego  
przygotowania. Wystarczy jedynie umyć dany przedmiot  
i wysuszyć. Ja użyłam płynu do mycia naczyń. Po wyschnięciu  
przystąpiłam do nakładania farby cienką warstwą za pomocą 
pędzla (kupiłam razem z puszką farby). Prawdziwi fachowcy 
znający się na malowaniu mówią, że lepiej nałożyć kilka cie- 
niutkich warstw farby niż jedną grubszą. I ja tak zrobiłam. 
Na warsztat wybrałam – blat kuchenny – jest szeroki i dobrze 

N adszedł czas na zmiany w naszym salonie. Na ścia-
nach powiesiłam dwa nowe obrazy. Pierwszy uzna-
nego malarza, znanego z wielu wystaw – KRZYSZ-

TOFA PAJĄKA i malarki młodego pokolenia – ZUZANNY 
SZARY. Obrazy bardzo kolorowe, w mocnych, soczystych 
barwach. Odmienne w treści, ale połączone niesamowitą 
energią. Znakomicie się uzupełniają. Dominuje pomarańcz, 
słoneczna żółć, odrobina błękitu i czerni. Przywołują gorące 
lato. Jeden nawet został zatytułowany Wspomnienie lata. 
Obrazy mnie zainspirowały, a jednocześnie wymusiły na mnie 
drobne poprawki aranżacyjne. 

Ale co zmienić, czego się pozbyć, co wybrać, możliwości jest 
tak wiele.
Nie mogłam zdecydować się, czy wybrać CHAOS – kontra-
stujące kolory i mieszankę stylów, artystyczny nieład, czy 
NATURĘ – przytulne wnętrze, barwy ziemi, roślinne akcenty, 
neutralność i prostotę, a jednocześnie nowoczesność i klasę. 
Czy wolność aranżacyjna powinna zwyciężyć z pragnieniem 
idealnego ładu?

Podobają mi stonowane odcienie bieli, beżu i szarości. Barwy,  
które nie rzucają się w oczy, które wyglądają dobrze zarówno  
w towarzystwie chłodnych, jak i ciepłych kolorów, naturalne 
materiały połączone z drewnem, kamieniem i szkłem, kwiaty 
w wazonach i te w donicach. Lubię materiały i kolory zapew-
niające równowagę i harmonię, dające odprężenie i spokój. 
Jednocześnie ciągła potrzeba zmiany pcha mnie w stronę 
eklektyzmu, niewymuszonej elegancji, swobodnego podej-
ścia do przepychu aranżacyjnego. 

Muszę pogodzić te dwa różne światy.
Skoro obrazy mają zostać z nami na długo, muszę wprowa-
dzić „spokój” wokół nich. One będą w centrum uwagi i muszą 
skupić na sobie wzrok. Muszą dominować. Reszta przed-
miotów dookoła musi być tłem! Zatem uporządkuję kolo-
rystykę i sprawię, aby obrazy nie miały konkurencji. Zasto-
suję zasadę ekscentryczny kolor plus klasyczna baza. Tą bazą 
będzie złamana biel, mleczna biel. Sama w sobie piękna, 
ale też uzupełniająca, pozwalająca zaistnieć innym barwom. 
To będzie aranżacyjny sukces.

Aby tego dokonać, wybrałam różne przedmioty dekoracyjne:  
wazony, dzbanki, filiżanki, misy i świeczniki, ale takie z pazu- 
rem. Przy wyborze kierowałam się zasadą: ma mi się podobać  
ich kształt, rozmiar oraz faktura materiału. Kolor jest obojętny,  

Tekst i zdjęcia: Renata Greń

Bez odpowiedniego tła, nie ma 
wielkiego dzieła!

SILIKONOWA TAŚMA
ZenSetiv

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

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

przyleganie do skóry.

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

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

dzięki czemu można go nakładać na skórę kilkakrotnie.

•
Silikonowa Taśma ZenSetiv jest odpowiednia w przypadku delikatnej

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

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

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW

ODZWIERZĘCYCH.
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oświetlony. Zabezpieczyłam go starannie workami foliowymi  
(w których przyniosłam czyste ubrania z pralni chemicznej).

Farbę przelałam do miski i dolałam trochę wody. Dokładnie 
wymieszałam drewnianym mieszadełkiem (prezent od sklepu)  
z zabawnym, ale bardzo proroczym zdaniem Ralpha Waldo  
Emera: „Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator”. Kiedy 
uzyskałam konsystencję śmietany, zaczęłam malować pier- 
wszy obiekt. Pędzel prowadziłam ostrożnie, z czasem mo- 
je ruchy nabrały odwagi i pewności. Pędzel wędrował we 
wszystkich kierunkach, aż cały wazon został pomalowany. 
Po wysuszeniu czekało go pokrycie kolejną warstwą i kolejną. 
Malowałam wytrwale i dokładnie. Sięgałam po kolejne 
przedmioty i kolejne, aż wszystkie pokryły się pożądaną 
barwą. Trwało to kilka dni. Nasze stare wazony, miski, patery 
i świeczniki uzyskały nie tylko piękną barwę, ale też niesamo-
witą fakturę, coś pomiędzy elegancką i dostojną porcelaną 
a prostą i solidną gliną. Teraz tylko pozostało mi poustawiać 
je na półkach. Na koniec na kanapie położyłam kilka podu-
szek w kolorach, które dominowały na obrazach. One dopeł-
niły całości. To była praca, ale też świetna zabawa. Projekt 
zakończony. Jestem z siebie zadowolona.

Bałam się, że mój mąż padnie z zachwytu – nie padł – ale bar- 
dzo mu się podobało!

Bo to są drobne radości życia.

SILIKONOWA TAŚMA
ZenSetiv

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

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

przyleganie do skóry.

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

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

dzięki czemu można go nakładać na skórę kilkakrotnie.

•
Silikonowa Taśma ZenSetiv jest odpowiednia w przypadku delikatnej

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

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

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW

ODZWIERZĘCYCH.
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Renata Greń

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

BIO
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Tekst: 
Wiganna Papina

Czerwona szminka i …

C zerwona, błyszcząca szminka to hit tej jesieni.

Malujemy nią usta od samego rana i nosimy, 
poprawiając do późnego wieczora!

Do każdego koloru cery można dopasować odpo-
wiednią czerwień – bo do każdej pasuje! Czer-
wieni mamy różne odcienie – krwistą, hollywo-
odzką, purpurową, głęboką, koralową, burgund…

Aby dobrze utrwalić pomadkę, szczególnie czerwoną, 
należy usta przeciągnąć podkładem i obsypać odrobiną 
pudru. Następnie robimy obrys ust o ton ciemniejszą 
konturówką, a resztę wypełniamy pomadką –  
najlepiej rozprowadzić ją pędzelkiem (będzie się 
lepiej trzymać, a nadmiar zostanie na pędzelku). 

Aby czerwona pomadka wyglądała efektownie, 
należy ton koloru twarzy zrównoważyć porcelanowym 
podkładem i odrobinę zmatowić sypkim pudrem. 
Róż na kościach policzkowych jest tej jesieni mile 
widziany – doda nam młodzieńczego wdzięku. Efek-
townie zaznaczone brwi są ciągle w modzie !

Do czerwonej szminki świetnie pasują czarne 
kreski na górnej powiece zrobione eyelinerem. 
Jeżeli boicie się czerni, to są też eyelinery w innych 
kolorach – też bardzo modne – zielone, turkusowe, 
fioletowe. Jeżeli nie macie wprawy w używaniu eyeli-
nera, to spróbujcie najpierw poćwiczyć z kredką 
do oczu i póżniej dopiero nanieście eyeliner.

Nowatorskie jest też w tym sezonie robienie kreski  
również na dolnej powiece trochę w stylu Kleopatry.

Dla odważnych – aplikacje trójwymiarowe w formie 
naklejek, którymi wypełniamy powiekę! Są tanie 
i niezwykle efektowne. Mogą zastąpić biżuterię!

W takim makijażu i parce możemy śmiało – 
w nowoczesnym stylu – wkroczyć z radością w jesień. 
Wszelkie eksperymenty modowo-makijażowe są 
bardzo pożądane, wiec odwagi i do dzieła!
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Parka

S łońce coraz niżej, babie lato i ten piękny zapach kolo-
rowego lasu – w końcu można pójść na grzyby, najle-
piej w zielonej parce, czyli nieprzemakalnej i przeciwwiatrowej 

kurtce stylizowanej na wojskową. Dzięki luźnemu krojowi jest hitem 
stomików i stomiczek, dla szczupłych i tęgich, wysokich i niskich!

Parka to modowy evergreen, podobnie jak klasyczny trencz. 
Jej historia sięga poprzedniego stulecia, kiedy mieszkańcy 
Alaski i Syberii nosili tego rodzaju kurtki, aby ochronić się przed 
mrozem. Oryginalne były podbite naturalnym futrem. 
Potem skopiowano model dla amerykańskiej armii.

Na ulice parkę wprowadziła awangardowa młodzież 
z Londynu, później trafiła na wybiegi najznako-
mitszych kreatorów mody.

Parka ma kaptur i może być rozpinana, choć orygi-
nalnie była wkładana przez głowę. Ma odrobinę 
dłuższy tył i sznurek na wysokości pasa, którym 
można (ale nie trzeba) ją ściągać. Może mieć 
podpinkę, którą w cieplejsze dni można zostawić 
w domu. W oryginale kaptur obszyty jest futrem.

W parkach całorocznych wszystko da się odczepić –  
futro i podpinkę – co pozwala nosić je nawet w chłodne  
dni latem lub na wiosnę.

Współczesne parki mają surowy wygląd lub są suto zdobione 
aplikacjami, cekinami oraz malunkami w stylu graf-
fiti – każdy zatem znajdzie coś dla siebie. Można je nosić 
w wersji sportowej do jeansów i trampek lub też 
zamiast trencza narzucone na elegancką sukienkę.

Aby dopełnić paramilitarny styl, wystarczy założyć 
czarne kozaki, tzw. oficerki. 

Czerwona szminka i …
Tekst i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 
2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lala-
mido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny 
Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej. Kocha podróże, uwielbia ludzi.
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J esień. Liście lecą z drzew, ptaki odlatują do ciepłych kra- 
jów, a ludzie szykują koszyki i nożyki na grzyby. Smażo- 
ne rydze, jajecznica z kurkami, zupa opieńkowa… pycha!  

Opieńki zresztą są nie tylko bardzo smacznymi, ale także wyjąt-
kowymi grzybami. Kiedy się już pojawiają, to zwykle w dużych 
ilościach. Łatwo je zbierać, bo przecież rosną w dużych skupi-
skach. Grzyb (owocnik), który potem z zapałem dusimy lub ma- 
rynujemy, to tylko niewielka część organizmu, która znajduje 
się na zewnątrz. To właśnie opieńki, a właściwie ich grzybnie, 
tworzą największy poznany dotąd na świecie organizm! Nie  
jest nim ani wielkie dożywające 3000 lat drzewo, jakim jest  
mamutowiec olbrzymi (zwany także sekwoją olbrzymią), czy 
największe znane w historii zwierzę jakim jest płetwal błękitny, 
a właśnie ten swojski jesienny grzyb.

Chodzi dokładnie o opieńkę ciemną (Armillaria ostoyae) spo- 
krewnioną blisko z opieńką miodową (Armillaria mellea). 
Opieńki są pasożytami drzew żerującymi na martwych i żywych 
drzewach. Grzybnia pewnego osobnika opieńki ciemnej, 
odkryta w Górach Błękitnych w USA, zajmuje powierzchnię 
blisko 9 km kwadratowych i waży prawdopodobnie 605 
ton. Ten gigant nad giganty wyrósł z jednego zarodnika ok. 
8 tysięcy lat temu i wciąż się rozrasta… Jak duże mogą być 
podziemne terytoria naszych rodzimych opieniek nie wia- 

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
Zdjęcia:  Paweł Fabijański

domo, ale na pewno są także bardzo, bardzo rozległe. 
Zajrzyjcie kiedyś Państwo pod korę zainfekowanego przez ten 
grzyb drzewa. Dojrzycie metry splątanych, przerastających 
wszystko ciemnych, jakby skórzanych, sznurów i nici, tzw. 
ryzomorfów. To grzybnia przypominająca korzenie roślin. 
Gdybyście Państwo przyszli w to samo miejsce w nocy, 
zobaczylibyście tajemnicze zielone światełko… To świecą 
strzępki opieńki. Podobno w XIX wieku ich niesamowity zie- 
lonkawy blask (podobny do tego emitowanego przez świe-
tliki) oświetlał podziemne korytarze kopalń, a podczas I wojny 
światowej umożliwiał tkwiącym w okopach francuskim żołnie-
rzom czytanie w nocy listów od bliskich. 

PRAWIE JAK KOSMICI
Lubię filmy fantastyczne i opowieści o kosmitach. W produk-
cjach z ostatnich lat rzadko pojawiają się już zielone ludziki, 
za to mamy do czynienia z niepozornymi istotami, które często  
sprawiają wrażenie delikatnych i bezbronnych. Tak jak w filmie  
Daniela Espinosy Life z 2017 roku, gdzie załoga stacji ko- 
smicznej odkrywa w próbce ziemi z Marsa nową formę życia.  

Świecące grzyby

śluzowce 
i tajemnicze 

Opieńka miodowa
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Maleńki jednokomórkowy organizm stopniowo zaczyna ros- 
nąć i przeradza się w dziwną galaretowatą formę życia, zdolną 
do zmieniania swojej postaci i przemieszczania się. Tacy „kos- 
mici” żyją także na ziemi. Mają różnorodne, czasem niesamo-
wite kształty i kolory oraz zdolność do przemieszczania się 
i rozmnażania. Najłatwiej spotkać je właśnie teraz jesienią 
podczas zbierania grzybów.

Krótsze, chłodniejsze dni oraz wilgoć to ulubione warunki  
dla śluzowców, bardzo tajemniczych i mało znanych organi-
zmów. Przez kilka stuleci uważane były za rośliny, potem za  
grzyby. Teraz zalicza się je do odrębnej supergrupy Amoe- 
bozoa. Na świecie znanych jest około 1000 ich gatunków,  
z czego w Polsce występuje 250. 

Niewiele osób widziało śluzowce. Może dlatego, że przez  
większość życia są tak małe, że można je zobaczyć jedynie 
pod mikroskopem? Z zarodnika powstaje przypominający 
amebę pełzak, który następnie zlewa się z innym pełza-
kami, tworząc superorganizm – wielojądrową śluźnię, 
która przemieszcza się za pomocą nibynóżek (ok. 0,5-1 cm na  
dobę) w poszukiwaniu pożywienia i dogodnych warunków  
do życia (cień, wilgoć, dużo materii organicznej). Śluźnie 
mogą rosnąć i łączyć się z innymi śluźniami w kolonie. Naj- 
większe takie skupisko zaobserwowano w Polsce w Górach  
Stołowych. Znaleziona na starym buku – siatecznica  
okazała – miała 1,5 metra i ważyła ok. 25 kg. W pogarsza-
jących się warunkach (brak pożywienia, zimno lub susza) 
śluźnia wypełza na podwyższenie terenu (pnie drzew, gałęzie) 
i tworzy zarodnie, które – analogicznie do grzybów – nazywają 
się owocnikami. Zarodnie mają różne niesamowite kształty 
i kolory, oraz wielkość od 1 mm do 2 cm. Mogą być umiesz-
czone na trzonkach, zaś część zostaje na podłożu jako tzw. 
„leżnia”. Z zarodni wysypują się zarodniki, które będą czekać 
na sprzyjający dla siebie czas, by rozpocząć cykl życiowy 
ponownie. W przetrwalnikowej formie mogą tak czekać 
nawet kilkanaście lat.

Śluzowce trudno też zauważyć, bo się „chowają” w ciemne 
miejsca, wśród butwiejących liści, w ściółce, na zmurszałych 
kłodach – wszędzie tam, gdzie mają dużo pokarmu. A żywią 
się przede wszystkim bakteriami, glonami i grzybami. Same 
są zaś chętnie zjadane przez różne chrząszcze i ślimaki. 

Opienka ciemna

Wykwit piankowaty

Rulik nadrzewny

Kędziorek mylny

Zlepniczek walcowaty
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Ludzie także jedzą śluzowce, np. wykwit piankowaty na Ukra-
inie przygotowuje się jak jajecznicę, zaś w Meksyku smaży jak 
omlet wraz z roztrzepanym jajkiem, mlekiem i płatkami kuku-
rydzianymi. Takie danie nazywa się księżycowym ciastkiem.

Może uda się Państwu wypatrzyć niektóre z naszych śluzow- 
ców. Nie jest to łatwe, ale warto się uważnie rozglądać za tymi  
„kosmicznymi” organizmami. Dla ułatwienia poszukiwań pre- 
zentuję zdjęcia i krótkie opisy wybranych gatunków, które 
najłatwiej spotkać w polskich lasach i parkach.

Wykwit piankowaty. Dość pospolity i łatwy do zaobserwo- 
wania na martwych pniakach czy opadłych liściach, zwłaszcza  
po deszczu. Tworzy śluzowate, rozlane, żółte powierzchnie 
o średnicy 3-10 centymetrów, w późniejszym stadium rozwo- 
ju zawierające rozgałęzione nitki. Z czasem twardnieje i zmie- 
nia barwę na czerwonawą lub brązową. Jak wszystkie śluzow- 
ce lubi ciemność i wilgoć, ale podczas okresu wytwarzania  
zarodników (z których rozwiną się nowe wykwity) wypełza  
na oświetlone powierzchnie – mech, krzewy, drzewa. Niezwyk- 
łą właściwością wykwitu jest jego ogromna (niespotykana  
u żadnego innego organizmu) odporność na toksyczne dzia-
łanie metali, np. cynku.

Rulik nadrzewny (nazywany też groniastym). Można go sto- 
sunkowo często zobaczyć już latem na konarach drzew liścia-
stych na terenie całej Polski. Jest naprawdę ładny. Wygląda  
jak skupisko okrągławych kulek w koralowym lub malinowym 
kolorze. Kiedyś uważano, że są to krople mleka wilczycy lub 
wilkołaka-kobiety zabarwione krwią ofiar. 

Kędziorek mylny. Jesienią zarodnie tego śluzowca mogą po- 
krywać duże powierzchnie pni drzew. Zarodnie na trzonkach  
o wysokości 3 mm mają kulisty kształt i rosną w licznych skupi-
skach. Barwa zarodni zmienia się w trakcie dojrzewania od 
oliwkowej poprzez pomarańczową do brązowej. 

Zlepniczek walcowaty. Owocniki – pomarańczowe lub czer- 
wone (później fioletowe) – tego gatunku rosną blisko siebie  
w skupisku długości kilkunastu centymetrów. Kiedy są małe,  
wyglądają jak owoce maliny. Można je spotkać na powierz- 
chni roślin i zmurszałych pniach od czerwca do listopada. • 

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

P acjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji  
medycznej. Może być ona również udostępniona jego  
przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez  

niego upoważnionej.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żą- 
danie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać, pacjent lub  
osoba przez niego upoważniona powinni złożyć do pod- 
miotu leczniczego, z którego chciałaby otrzymać doku-
mentację medyczną, wniosek. Forma wniosku nie musi być 
wyłącznie pisemna, może mieć formę ustną bądź zostać 
przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektro-
nicznej (e-mail).

Podmiot leczniczy może wprowadzić własny formularz  
o udostępnienie dokumentacji, w celu usprawnienia wniosko-
wania o nią. Formularz taki nie może być jednak w żadnym 
wypadku uznawany za obligatoryjny.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ, WYSTĘPUJĄC 
O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI 
MEDYCZNEJ
• udostępnienie dokumentacji medycznej powinno nastą- 
pić bez zbędnej zwłoki, tzn. możliwie jak najszybciej;

• podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może 
uzależniać udostępnienia pacjentowi wyników badań diagno-
stycznych, w tym wykonanych w ramach środków publicz-
nych, od wcześniejszej wizyty u lekarza, który zlecił wyko-
nanie tych badań. Wyniki badań stają się częścią doku-
mentacji medycznej i podlegają ogólnym zasadom jej 
udostępniania;

• upoważnienie o charakterze ogólnym złożone przez  
pacjenta w jednym podmiocie upoważnia do dostępu  
do dokumentacji medycznej przechowywanej również 
w innym podmiocie. Upoważnienie, które nie obejmuje 
jedynie konkretnego podmiotu, w którym zostało złożone, 
powinno być respektowane, a podmioty udzielające świad-
czeń zdrowotnych są obowiązane udostępnić dokumentację 
medyczną osobie posiadającej upoważnienie od pacjenta;

• podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie  
może żądać od osób upoważnionych przez pacjenta do  
dostępu do jego dokumentacji medycznej, aby upoważ-
nienie zostało potwierdzone urzędowo lub notarialnie;

• zdarzają się przypadki, że podmioty udzielające świad-
czeń zdrowotnych uzależniają udostępnienie dokumen-
tacji medycznej od zgody kierującego tym podmiotem czy 
też od zgody konkretnego lekarza pracującego w podmiocie. 
Udostępnienia nie można jednak od takiej zgody uzależniać;

• podmioty udostępniające dokumentację medyczną nie 
mogą żądać wskazania celu jej udostępnienia;

• podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych nie mogą 
ograniczać możliwości złożenia wniosku o udostępnienie 
dokumentacji medycznej wyłącznie do określonych godzin.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowią-
zany do udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej 
na żądanie uprawnionych do tego podmiotów. Pacjent 
co do zasady nie jest takim podmiotem. Dokumentacja jest 
udostępniana przez wydanie oryginału za potwierdzeniem 
odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żąda- 
nie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,  
a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu doku- 
mentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia pacjenta.

ZASADY ODPŁATNOŚCI
Od 4 maja 2019 roku pierwsza kopia dokumentacji medycznej 
musi być udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy 
za darmo.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wycią- 
gów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń  
zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia  
kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wyna-
grodzenia w poprzednim kwartale.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po  
uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne. •

  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Pacjencie, masz prawo

RZECZNIK PRAW PACJENTA

do uzyskania dokumentacji medycznej!
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Tekst: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Istnieją dwie możliwości skorzystania z leczenia szpitalnego.

Pierwsza z nich to uzyskanie skierowania od lekarza pod- 
stawowej opieki zdrowotnej (czyli lekarza rodzinnego) lub 

specjalisty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ, ale też od 
lekarza z gabinetu prywatnego (art. 58 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych). Skierowanie jest wystawiane, jeżeli cel leczenia nie 
może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Pacjent ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na  
badania diagnostyczne, które są szczególnie kosztochłonne, 
może nam wydać skierowanie jedynie lekarz ubezpie-
czenia zdrowotnego.

Pacjent ma prawo wyboru, w którym podmiocie chce być 
hospitalizowany, i może wybrać sobie szpital spośród tych, 
które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W szpi-
talach nie obowiązuje rejonizacja, czyli możesz zapisać się 
tam, gdzie chcesz, niezależnie na terenie jakiego woje-
wództwa mieszkasz.

WYJĄTKI
Nie wszyscy potrzebują specjalnych zaświadczeń, aby móc  
skorzystać z badań czy specjalistycznej opieki szpitalnej. Z te- 
go obowiązku zwolnieni są przede wszystkim pacjenci zaka-
żeni wirusem HIV, kombatanci, chorzy na gruźlicę, inwalidzi  
wojenni, niewidomi, którzy utracili wzrok w wyniku działań 
wojennych, uzależnieni od alkoholu, środków odurzających 
oraz substancji psychotropowych, osoby represjonowane, 
a także osoby, które chcą skorzystać z opieki szpitalnej, aby 
zostać dawcą narządów.

OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU W POLSCE  
OBOWIĄZUJĄ TYLKO E-SKIEROWANIA
E-skierowania mają sporo zalet dla pacjentów. Po pierwsze, nie  
musisz dostarczać ich osobiście. Dzięki temu możesz zaosz-
czędzić sporo czasu. Wystarczy telefon i zdalna rejestracja. 
Takie rozwiązanie zmniejszy też problem nieczytelnych skie-

rowań. Po drugie, możesz śledzić historię leczenia w Interne-
towym Koncie Pacjenta. Elektroniczne skierowanie zwiększa  
też bezpieczeństwo. Nie musisz się już martwić, że go zgubisz. 
Nie trafi w niepowołane ręce.

JAKIE INFORMACJE POWINNO ZAWIERAĆ 
SKIEROWANIE DO SZPITALA?
Aby pacjent został przyjęty do szpitala, prawidłowo wysta-
wione skierowanie powinno zawierać:

• datę wystawienia;

• pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz pieczątkę 
przychodni, w której skierowanie zostało wystawione;

• dokładne dane pacjenta. Warto zwrócić uwagę na to,  
by na skierowaniu do szpitala znalazły się imię, nazwisko  
oraz numer PESEL pacjenta;

• podstawę skierowania, a więc jednostkę chorobową 
wraz z jej ustalonym kodem oraz cel skierowania.

Ponadto lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując pacjen- 
ta do dalszego leczenia, zobowiązany jest dołączyć do  
skierowania:

• kopie wyników badań diagnostycznych i przeprowadzo-
nych konsultacji, będących w jego posiadaniu, umożliwiają-
cych kierującemu lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub 
felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego postawienie wstęp-
nego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;

• istotne informacje o dotychczasowym zastosowanym 
leczeniu, także specjalistycznym lub szpitalnym. 

GDZIE NALEŻY SIĘ UDAĆ ZE SKIEROWANIEM?
Mając już odpowiednio wypisane skierowanie, należy zgłosić 
się do wybranej placówki medycznej, w której możesz uzyskać 
pomoc zgodnie z wydanym przez lekarza skierowaniem.  
Dopytaj dokładnie, na jaki oddział masz się zgłosić. 
W zależności od stanu twojego zdrowia lekarz może 
na skierowaniu dopisać PILNE lub też bez tego zaznaczenia, 
czyli jako przypadek STABILNY.

  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Pacjent w szpitalu –
poznaj swoje prawa!
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  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Zdarzają się przypadki pilne, kiedy pacjent trafia bezpo-
średnio na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) przywieziony 
przez:

• ratownictwo medyczne;

• kogoś bliskiego, jeśli samodzielnie zgłasza się na SOR 
z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

Na SOR-ze lekarz dokonuje kwalifikacji stanu zdrowia pacjen- 
ta, zlecając odpowiednie badania diagnostyczne, np. z krwi  
lub też tomografii komputerowej, rezonansu, RTG, USG, 
lub też wzywa na konsultację lekarza innej specjalizacji  
w celu potwierdzenia rozpoznania i decyzji, czy przyjąć 
pacjenta na oddział. W takim przypadku nie obowiązuje skie-
rowanie. Pacjent jako „przypadek pilny” zostaje poddany 
hospitalizacji. Jest to stan nagły, np. taki, który wymaga wyko-
nania w trybie pilnym zabiegu operacyjnego.

W niektórych przypadkach pacjent nie zostaje umieszczony  
na oddziale szpitalnym, ale podawane są mu leki, kroplówki  
i po kilku godzinach pobytu na SOR-ze zostaje wypisany 
do domu z odpowiednimi zaleceniami oraz wskazaniem np. 
kontroli u lekarza POZ. Jest to postępowanie jak najbardziej 
prawidłowe. Nie każde zgłoszenie się do szpitala musi być 
zakończone hospitalizacją.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HOSPITALIZACJI?
Zanim zgłosisz się na izbę przyjęć, przygotuj kopię dokumen-
tacji medycznej. Zapoznaj się również z regulaminem organi-
zacyjnym placówki i prawami pacjenta. Tę informację prze-
każe ci osoba przyjmująca cię na oddział. W ten sposób 
dowiesz się, jak wygląda plan dnia na oddziale, godziny 
posiłków i wizyt.

JADĄC DO SZPITALA, PAMIĘTAJ:
• Zabierz ze sobą całą dokumentację medyczną, w tym 
wyniki wcześniejszych badań.

• Przygotuj sobie wcześniej listę przyjmowanych leków  
i suplementów diety oraz sposób ich dawkowania. Dzięki  
temu lekarz prowadzący może szybko sprawdzić, jak wyglądał 
dotychczasowy przebieg leczenia.

• Weź ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i nume- 
rem PESEL.

• Weź ze sobą butelkę wody. Jeśli możesz, każdego dnia  
kupuj butelkę lub poproś kogoś o to. Możesz korzystać  
z dystrybutorów, jeśli na terenie szpitala jest taka  
możliwość. W ten sposób unikniesz odwodnienia. Pij wodę 
małymi łyczkami przez cały dzień. Pod warunkiem, że 
lekarz nie zabroni ci samodzielnego przyjmowania płynów.

• Postaraj się też nie stresować.

• Czuj się w szpitalu jak u siebie w domu. Dzięki temu szyb- 
ciej wrócisz do zdrowia. Pamiętaj o ulubionym jaśku –  
poduszeczce, jeśli to pozwoli ci czuć się w szpitalnym 
łóżku bezpieczniej.

• Możesz też postawić obok łóżka zdjęcie, obrazek lub 
pocztówkę. Na pewno poprawi ci nastrój.

PRZYPADEK PILNY
Zgłaszasz się do podmiotu leczniczego ze skierowaniem 
oraz posiadanymi wynikami badań. W Izbie Przyjęć lub Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym zostajesz poddany kwalifikacji. 
Wtedy też lekarz może zlecić ci dodatkowe badania, skonsul-
tować twój przypadek z lekarzem innej specjalizacji i dokonać 
kwalifikacji, czy zostajesz przyjęty do szpitala, czy też zosta-
jesz zapisany na listę oczekujących.

PRZYPADEK STABILNY
Zostajesz wpisany na listę oczekujących na przyjęcie w pod- 
miocie leczniczym i zostaje ci wyznaczony termin uzys- 
kania świadczenia.

Oryginał skierowania do szpitala powinien być dostar-
czony do placówki w ciągu czternastu dni od dnia wpisania  
na listę oczekujących. Skierowanie do szpitala traci ważność 
dopiero wtedy, gdy ustanie lub zostanie wyleczony problem 
zdrowotny, którego skierowanie dotyczy. Pacjent może 
dostarczyć wymagane skierowanie do poradni, pracowni lub 
na leczenie szpitalne:

• osobiście;

• przez osobę trzecią;

• wysłać je do świadczeniodawcy pocztą (liczy się data  
stempla pocztowego).

Pamiętaj: W celu otrzymania danego świadczenia opieki  
zdrowotnej pacjent może wpisać się tylko na jedną 
listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Choć skierowanie do szpitala nakłada na placówkę koniecz- 
ność przyjęcia pacjenta, niekiedy zdarza się, że szpital 
odmawia przyjęcia pomimo ważnego skierowania. Jeśli  
przydarzy nam się taka sytuacja, pamiętajmy, że tego  
typu odmowa powinna zostać przez szpital potwierdzona  
na skierowaniu. Na odmowie powinny znaleźć się: data,  
pieczątka placówki, adres, telefon, a także imię, nazwisko  
i podpis osoby, która odmawia przyjęcia do szpitala. W od- 
mowie koniecznie powinien być zawarty także powód odmo- 
wy. Warto zwrócić uwagę na to, czy odmowa zawiera wszystkie 
powyższe informacje bowiem wówczas mamy prawo skie-
rować skargę do dyrektora szpitala, oddziału NFZ lub Rzecz-
nika Praw Pacjenta.

Pamiętajmy: Jeśli jesteśmy wpisani do kolejki oczeku-
jących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, a stan 
naszego zdrowia wskazuje na potrzebę wcześniejszego  
niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, powin-
niśmy poinformować o tym świadczeniodawcę, który, 
jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje  
odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje 
niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.
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Decyzję o zakończeniu hospitalizacji podejmuje lekarz pro- 
wadzący w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za oddział 
(ordynatorem lub kierownikiem oddziału).

Wypisanie się ze szpitala na własne żądanie następuje 
w sytuacji skierowania przez pacjenta lub jego przedsta-
wiciela ustawowego żądania wypisu. Pacjent występujący  
z żądaniem wypisu powinien być bezwzględnie poinfor-
mowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprze-
stania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent  
składa następnie pisemne oświadczenie o wypisaniu na  
własne żądanie, a w przypadku braku pisemnego oświad-
czenia lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumen-
tacji medycznej.

WYPIS ZE SZPITALA WBREW WOLI  
PACJENTA? PROŚ O ZWOŁANIE  
KONSYLIUM LEKARSKIEGO!
Jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zgłaszają 
wątpliwości diagnostyczne lub terapeutyczne (również odno-
śnie do zasadności wypisania pacjenta do domu po zakoń-
czonym leczeniu szpitalnym), mogą zawnioskować (zażądać) 
od lekarza udzielającego mu świadczeń opieki zdrowotnej,  
aby zasięgnął opinii innego lekarza (m.in. właściwego  
lekarza specjalisty) lub zwołał konsylium lekarskie. Niemniej, 
lekarz ma prawo odmówić zwołania konsylium lekarskiego  
lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że 
żądanie jest bezzasadne. Zarówno żądanie pacjenta, jak 
i odmowa lekarza muszą być odnotowane w dokumen-
tacji medycznej.

WRAZ Z WYPISEM ZE SZPITALA  
POWINNY CI ZOSTAĆ WYDANE:
• Karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Powinna ona  
zawierać najważniejsze informacje związane z pobytem 
pacjenta na oddziale. Karta ta zawiera informację o chorobie 
(jej nazwa po polsku i numer statystyczny), wynikach przepro-
wadzonych badań diagnostycznych i konsultacji, opis zasto-
sowanego leczenia (ew. datę operacji), zalecenia dotyczące 
dalszego trybu życia, odżywiania, leczenia. Powinna ona być 
wydana w dniu wypisu pacjenta ze szpitala.

• Twoje rzeczy wartościowe, jeśli przekazałeś je do  
depozytu.

• Zaświadczenia, orzeczenia, recepty, skierowania oraz  
inna niezbędna dokumentacja.

• Pouczenie o zaleceniach dotyczących dalszego leczenia, 
ustalenie wizyt kontrolnych itd.

• Zwolnienie lekarskie wystawione elektronicznie i przeka-
zane do pracodawcy, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

• Zorganizowany transport sanitarny dla pacjenta w przy-
padku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzys- 
tanie ze środków transportu publicznego. O wypisaniu takie- 
go zalecenia zawsze decyduje lekarz prowadzący. Pacjent  
może skorzystać również z transportu na zasadach współpłat-
ności lub pełnopłatności. Ale to należy ustalić z lekarzem.

• Warto, żeby odebrała cię osoba bliska.

• Weź ze sobą ulubione książki, gazety czy krzyżówki. Umilą 
ci czas i chociaż trochę oderwą od nieprzyjemnych myśli.

• Spisz sobie numery telefonów do osób najbliższych, 
gdyby trzeba było z nimi się skontaktować.

• Pomyśl, kogo chciałbyś upoważnić do informacji o twoim 
stanie zdrowia i dokumentacji medycznej, bo o to spyta się 
osoba przyjmująca cię na oddział. Możesz też nikogo nie 
upoważniać – to twoja decyzja. 

• Jeśli korzystasz ze sprzętu ortopedycznego typu okulary, 
kula, stabilizator bądź inne sprzęty, nie zapomnij ich zabrać. 
Warto wcześniej spytać lekarza, czy zabrać ten sprzęt.

WARTO RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O:
• szlafroku, piżamie lub koszuli nocnej, bieliźnie na zmianę;

• butach na zmianę (kapciach lub klapkach);

• ręcznikach, przyborach higieny osobistej i toaletowych  
(mydło albo żel pod prysznic, szampon, szczoteczka i pasta  
do zębów);

• jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, nie zapomnij 
ładowarki.

Nie bierz wartościowych przedmiotów, takich jak biżuteria lub 
zegarek. Rzeczy osobiste możesz schować do szafki stojącej 
obok łóżka.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA:
• Jeśli korzystasz z telewizora lub radia, pamiętaj o poszano-
waniu prywatności pacjenta, który zajmuje łóżko na tej samej 
sali chorych. Spytaj, czy nie przeszkadza mu, jeśli włączysz  
telewizor, lub czy ma ochotę wspólnie obejrzeć program 
bądź wybraną przez ciebie stację.

• Podczas obchodu staraj się uszanować prywatność  
pacjenta obok, czyli nie przysłuchuj się, nie przyglądaj, jak  
lekarze dokonują badania. Jeśli możesz, wyjdź na kory- 
tarz. Tak samo powinieneś zachować się podczas zabiegów  
higienicznych.

• Jeśli personel nie zapewni parawanów, spytaj o nie.

ZAKOŃCZENIE HOSPITALIZACJI
Wypisanie ze szpitala albo innego przedsiębiorstwa pod- 
miotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w ro- 
dzaju całodobowego i stacjonarnego świadczenia zdrowot-
nego jest dokonywane w następujących sytuacjach:

• gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzie-
lania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych (zarówno szpital-
nych, jak i innych niż szpitalne);

• na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;

• gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub prze- 
bieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie za- 
chodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świad-
czeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebez-
pieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub 
zdrowia innych osób.
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Pacjent, który leczył się w danym szpitalu, może w jego  
przyszpitalnej poradni otrzymać świadczenie pohospita-
lizacyjne związane z przebiegiem i efektem hospitalizacji. 
Świadczenie może się odbyć w okresie do 30 dni od zakoń-
czenia hospitalizacji, a także hospitalizacji planowej lub 
świadczenia udzielonego w ramach leczenia jednego dnia. 
Jeśli taka wizyta jest zalecona, powinieneś przy otrzy-
maniu karty informacyjnej z leczenia szpitalnego otrzymać 
informację o wyznaczonym terminie wizyty.

Wizyta ta obejmuje ocenę przebiegu procesu leczenia po  
zakończeniu hospitalizacji w zakresie, który z tej hospitali-
zacji wynika, na podstawie badania i posiadane lub przed-
stawionych wyników badań dodatkowych. W uzasadnio-
nych medycznie przypadkach mogą to być badania związane 
z dalszym leczeniem: 

• diagnostycznym (w tym laboratoryjnym);

• terapeutycznym;

• rehabilitacyjnym;

• takim, które rozpoczęte były przed hospitalizacją;

• takim, które jest niezbędne w procesie leczenia np. 
badania dodatkowe;

• jeśli pacjent potrzebuje, powinno zostać wydane orze- 
czenie/zaświadczenie.

Misją Fundacji jest szerzenie w Polsce i w Europie wiedzy z zakresu seksuologii, onkologii i profilaktyki.  
Dziedzin, które się ze sobą przenikają, a które są owiane tabu i wieloma mitami! Pomimo, że mamy XXI wiek!

Naszym celem jest prowadzenie edukacji psychoseksualnej, przeciwuzależnieniowej i profilaktycznej oraz 
zmniejszenie śmiertelności z powodu raka jelita cienkiego i grubego, poprawa jakości życia chorych oraz szerzenie 
profilaktyki przeciwnowotworowej.

Seksuologia  Onkologia  Profilaktyka  Promocja  Zdrowia 

Nasze publikacje i projekty znajdziesz na www.poprostu.org

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

Bianca-Beata Kotoro i Wiesław Sokoluk

DOBRA
INTERWENCJA
NA WOLI

Po zakończonej hospitalizacji zawsze warto poinformować 
lekarza POZ o hospitalizacji, przedstawiając mu kartę infor-
macyjną z leczenia szpitalnego. Jeśli pacjent miał wizyty 
również w poradni przyszpitalnej, powinniśmy wiedzieć, że 
lekarz specjalista leczący pacjenta w poradni specjalistycznej 
zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza rodzin-
nego o:

• rozpoznaniu;

• sposobie leczenia;

• rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich 
stosowania i dawkowania;

• wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specja-
listę z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, 
lekarz rodzinny może wystawiać recepty przez okres wska-
zany w zaświadczeniu od lekarza specjalisty. •
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Tekst: Agata Passent

tu

znajome lekarki są już dojrzałe i przestały brać dyżury. 
Niech dyżuruje młodzież. Można się było umawiać czasem 
na tenisa po pracy, ale nie za późno, bo wiadomo, że wysiłek 
fizyczny nie sprzyja potem dobremu zasypianiu. Nie pojmuję 
zjawiska tzw. nocnych joggerów. W neonowych obcisłych 
majtasach tudzież legginsach biegają po ciemku, jakby 
chcieli pokazać wszystkim ewentualnym złodziejaszkom tu- 
dzież parkowym onanistom (w moim mieście na nich nie- 
zmiennie od dekad można liczyć) figę z makiem. Nie dogo-
nisz mnie, nie złapiesz mojego portfela, a ewentualnym kie- 
rowcom źle widzącym w nocy jakby chcieli pokazać: nie po- 
trącisz mnie, bo biegam szybko, ucieknę ci spod kół.

Nowy styl pracy, który przyspieszył wraz z pandemią, 
sprawił, że nie ma już godzin „przed pracą” i „po pracy”. 
Koleżanka od tenisa, która mieszkała dwa przystanki dalej, 
wyniosła się na stałe do swego domu wakacyjnego w góry! 
Stamtąd zawiaduje całą firmą. Koleżanka lekarka, po dwóch 
operacjach na więzadła, stawia na jogę, a ta jest dyscypliną, 
do której już mnie nie potrzebuje. Cóż, moja rakieta teni-
sowa zbiera kurz na pawlaczu. Od tego są pawlacze. Od 
udawania przed sobą, że jeszcze do czegoś wrócimy. Mamy 
tam stare gramofony, przeglądarki do slajdów, aparaty 
na kliszę oraz sprzęt sportowo-turystyczny.

Z rytuałów świeckich u mnie mocno trzymają się: jesienią 
grzybobranie, a na co dzień „wychodzenie na ławeczkę”. 
Oba te rytuały przetrzymały dekady i wszelkie wirusy im 
niestraszne. Jestem koneserką ławek. Widzę w moim mieście 
wielki powrót do stawiania ławek. Nie tylko w parkach, ale 
wreszcie też w osiedlach i nawet przy ruchliwych ulicach, które 
to zresztą są słusznie zwężane. Ku rozpaczy kierowców, którzy 
mają moskiewskie wartości. W Moskwie ulice są szerokie, 
a przechodzący musi się modlić, że zdąży przebiec slalomem 
między ciężarówkami i autami osobowymi. Człowiek w samo-
chodzie w Moskwie liczy się bardziej, bo rzekomo jedzie 
budować wielką republikę rad. Jedzie do pracy. A pieszy? 
Cóż może robić pieszy. Łazi bez celu? Głowa w chmurach? 
Zagubiony? Bezdomny?

C zy mają Państwo jakieś rytuały? Ostat- 
nio tak się zdarzyło, że przeczytałam  
krwawy kryminał, czego zwykle unikam, 

ale po prostu takowy mi wpadł w ręce; pozo-
stawiony przez zapominalskość przez moją znajomą u nas  
w domu. Unikam kryminałów z prostej przyczyny. Po prostu  
boję się ich. Na co dzień media oraz pani dozorczyni  
informująca o coraz to nowych katastrofach: „A widziała pani,  
pani Agatko, to szkło rozbite na podwórku?” „A słyszała  
pani, pani Agatko, co ta narkomanka z naprzeciwka wrzesz- 
czała?” powodują, że kryminałów nie czytam i nie oglądam. 

Jednak książki, które się do nas „łaszą”, które się wpra-
szają albo wymuszają na nas „adopcję” zwykle przynaj-
mniej przeglądam. W tej powieści, będącej częścią wieloto-
mowej sagi, przy zapomnianej kaplicy w lesie spotykają się 
współcześni polscy narodowcy, by wskrzeszać jakieś prasło-
wiańskie rytuały. Niestety nie są to wesołe tańce w rytm 
bębenków i wśród oparów kadzidełek, tylko składanie ofiar. 
Ofiary te to nie są upolowane jelonki, ale uznane za niegodne 
życia sąsiadki i sąsiedzi – tacy, co to się narazili narodowcom. 
Jest krwawo, bo i się porywa, i dusi, a i piłą odpiłowuje 
to i owo. Rzecz jasna nie o takie pytam was rytuały, ale czasem 
myślę o tym, że np. w hinduizmie mają setki bóstw, którym 
składa się ofiary, choćby drobne ołtarzyki z kwiatków. Myślę 
tym też, że nasi greccy przodkowie mieli przecież religijne 
nocne rytuały połączone z zapalaniem pochodni i skom-
plikowaną reżyserią, przy których moje świeckie rytuały 
są mało spektakularne. W dodatku pandemia dołożyła się 
do tego, że te świeckie rytuały są zwykle bardzo kameralne, 
by nie powiedzieć – samotne. 

Jeszcze kilka lat temu moim świeckim rytuałem było uma- 
wianie się z koleżanką lub kolegą na grę w tenisa ziemnego.  
Najpierw dziesiątki telefonów, umawianie wspólnych ter- 
minów i sprawdzanie okienka pogodowego. Korty muszą być 
suche. Nie może być kałuż po deszczu. Nawet zbyt wilgotne  
nie mogą być, bo piłka się kłaczy oraz staje się ciężka od 
wilgoci. Granie musi być przed pracą albo po pracy. A co zro- 
bić, jeśli koleżanka jest lekarką, i np. w pracy 
musi być wcześnie, na obchodzie? Cudownie, że moje 

Ry
ały

FELIETON

102

NA ZAKOŃCZENIE

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (25) / 2021



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
NAZWISKO

NR DOMU

NR TELEFONU

NR MIESZKANIA  KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Data i czytelny podpis

..............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej Fundacja) moich danych osobowych 
podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o działaniach podejmowanych przez Fundację) 
i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informacyjnych. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Funda-
cję moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowarzyszonym. Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana 
przez Fundację, że na zasadach przewidzianych przepisami  o ochronie danych osobowych mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie 
danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

IMIĘ

ULICA

E-MAIL

FELIETON

Przez dwadzieścia pięć lat w moim mieście ławki znikały. Bo  
bezdomni. Bo kapitalizm kopiował szklane biurowce z tzw.  
open space’a à la Nowy Jork czy Chicago. O ławkach 
zapomniano. 

Tymczasem nie ma większej rozkoszy niż wyjście na ławeczkę. 
Pielęgnuję ten zwyczaj i praktycznie wszędzie, gdzie jes- 
tem, wypatruję ciekawych ławek. Nieważne, czy wylą-
duję w Serocku czy Olsztynie, albo w Juracie – szukam 
okazji, by „wybrać się na ławkę”. W Serocku zauważyłam  
blisko Zalewu Zegrzyńskiego ławki do gry w szachy, 
a w parkach ławki z taką jakby ramą zrobioną z pnących róż 
i bluszczy nad głową. Człowiek od razu czuje się jak jakaś 
piękna rzeźba ustawiona w niszy. Nad morzem na wagę 
złota są ławki przy zejściach z plaż. Do trzepania stóp 
z piachu. W Warszawie mam oczywiście swoją ulubioną ławkę 
przy pewnym nieco zapomnianym klombie, oddaloną o 10 
minut spacerem od mojego mieszkania. Rytuał musi trwać, 
ławka pod oknem to nie ta sama ławka, do której zmierzamy. 
To nie może być tak szast-prast. Na ławeczkę wybieram się.  
Oczywiście w jakimś celu. Zwykle, żeby poczytać, bo to  
część mojej pracy dziennikarskiej. Często czytam „służ-
bowo” – aby recenzować lub przeprowadzać rozmowy 
z pisarzami. Ale też czytam dla frajdy. Po co czytać w domu, 
biurze, bibliotece czy kawiarni, jeśli można na dworze. Ła- 
weczka to nasza baza obserwacyjna. Z niej można obserwo- 
wać ludzi, przyrodę, życie dzielnicy, psiarzy. Ławeczka może 
stać się centrum naszego życia towarzyskiego, bo pielęgnując 
ławkowy rytuał, mamy szansę, że w okolicy trafimy na podob-
nych sobie bywalców. Wśród nich poznałam kilka psiarek 
i psiarzy, ale i panów lubiących raczyć się napojami chło-
dzącymi, którzy mają tendencję opowiadać mi swoje życie, 
o ile im się ukłonię z mojej ławeczki. Młodzi ludzie oczywiście 
traktują ławki jako przedpokój alkowy, ale w pandemii wiek 
ławkowych randkowiczów znacznie się podwyższył. Gdzie 
mamy spotykać się z „zahaczonymi” na tinderze, gdy hotele, 
kafejki itp. bywają nieczynne w ramach obostrzeń? Moje 
przywiązanie do rytuału ławkowego bierze się z dzieciństwa. 
Ojciec kazał mi dużo czytać, a mnie cóż, ciągnęło na podwórko. 
Więc chwytałam pod pachę jakąś książkę i mówiłam: „Tato,  
wychodzę na ławkę poczytać”… W sumie trochę się z kolegami  
czy koleżankami siedziało na tych ławkach i gadało, pijąc wino  

marki wino, ale głównie włóczyliśmy się po mieście. Ławki  
zastąpił dziś messenger i snapchat. Już nie trzeba wychodzić 
z telefonu, by paplać z kilkoma kolegami jednocześnie.

Na ławkę, w zależności od pory, zawsze coś zabieram. Rytuał 
musi mieć swoje obiekty do celebry. Teraz jesienią termos 
z naparem i pelerynę do siedzenia na tejże złożonej pelerynie. 
Latem oczywiście bidon z wodą. Bardzo często zdarza mi się 
robić ćwiczenia fizyczne w użyciem ławki jako przyrządu. 
Można robić przysiady, podciąganie na łokciach, „damskie” 
pompki. Biorę na ławkę jakiś owoc, czapkę z daszkiem. 
Czasem biorę telefon i traktuję ławkę jak dawną budkę tele-
foniczną. Milej rozmawia się z ławki niż z pokoju, w którym 
słyszę dzieci.

Czy zdarza mi się spać na ławce? Raz w życiu spędziłam całą 
noc na ławce. Miałam przesiadkę (pociąg) w Berlinie, a oszczę-
dzałam każdy grosz. Poszłam do Tiergartenu i zdrzem-
nęłam się na ławce w oczekiwaniu na świt i kolejny pociąg. 
Rano budzi mnie ktoś. Przerażona natychmiast podskakuję  
do pionu! „Agata?” – słyszę i przecieram oczy. To moja  
dawna sympatia z podstawówki! Bartek akurat przyjechał 
do Berlina, jest pomocnikiem operatora na planie, właśnie 
szuka planu, wyszedł z dworca. Zjedliśmy razem śniadanie. 
Na ławce oczywiście. 

Nie wszystkie ławki nadają się spania. Projektanci ławek,  
mam wrażenie, dzielą się na sadystów i hedonistów. Ci ostatni  
wiedzą, że ławka może w jakimś momencie życia stać się 
naszym domem lub jedyną okazją do kąpieli słonecznych,  
gdy słaba złotówka uniemożliwia wczasy na Krecie. Kilka dni  
temu rozmawiałam z przyjaciółką, która ma o wiele starszego  
męża. Zwierzała mi się, że jej mąż nie chce zmienić diety, nie 
chce chodzić na basen. Że ona zapisała się na basen, a on 
odmawia. „Wiesz, to jest NIE DO PRZEWALCZENIA. On ma  
swoje RYTUAŁY od sześćdziesięciu lat”. No, ja go dobrze 
rozumiem. Musi być ławeczka, książeczka, wycieczka. •
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Agata Passent

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