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* 
Moja wnuczka, która od 1,5 roku jest studentką,  
jest zakażona wirusem HIV. Jest na lekach  
antyretrowirusowych. Czy w przyszłości  
będzie mogła założyć rodzinę i mieć dzieci?

* 
Ze względu na grudzień, pewnie 
znów będą poruszane tematy AIDS, choć temat ważny,  
ale i nienowy, i pomimo że mam półwieku na karku,  
nie wiem do końca, co jest poprawnym sformułowaniem:  
osoba zakaźna czy osoba zarażona, nosiciel czy chory? 

B ardzo częstym błędem w mediach jest uży-
wanie sformułowań zarażony i nosiciel. Zara-

zić można się grypą, a zakazić wirusem HIV. Róż-
nica jest podstawowa – zarażenie dotyczy rów-
nież drogi kropelkowej, czyli np. kichania, kaszlu, na-
tomiast, aby doszło do zakażenia, potrzebny jest 
bezpośredni kontakt, np. krwi zakażonej z otwar-
tą i świeżą raną, czy np. z wydzielinami płciowymi. 
Dosyć powszechnym błędem jest używanie sformuło-
wania „nosiciel wirusa HIV”, wyrażenie to jest naduży-
wane nie tylko przez media, ale również przez osoby 
uznające się za specjalistów i działaczy na rzecz osób 
zakażonych. Po pierwsze jest to określenie stygma-
tyzujące. W zamian używa się sformułowania „oso-
ba żyjąca z wirusem HIV”. Po drugie używanie wy-
rażenia „nosiciel” z punktu widzenia medyczne-
go jest niepoprawne. O nosicielstwie możemy mó-
wić w momencie, kiedy w organizmie człowieka znaj-
duje się jakiś wirus, lecz nie wywołuje on w danym mo-
mencie żadnych negatywnych zmian. Natomiast wi-
rus HIV, nawet kiedy jest leczony, ciągle powodu-
je wyniszczanie komórek odpornościowych, ponie-
waż wciąż trwa proces chorobowy. Tak więc, moż-
na być nosicielem np. wirusa opryszki, w chwili gdy 
jest on w stanie spoczynku, lecz zawsze może się uak-
tywnić, i wtedy już nie ma mowy o nosicielstwie.

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.

Jeśli kobieta zakażona HIV (ludzki wirus nie-

doboru odporności) wie o swojej infekcji, 

podczas ciąży pozostaje pod opieką nie tyl-

ko ginekologa położnika, ale także specjali-

sty chorób zakaźnych zajmującego się terapią 

osób zakażonych HIV, wówczas szanse na uro-

dzenie zdrowego dziecka wynoszą ponad 99%.

W przypadku pary, w której mężczyzna jest za-

każony HIV, również możliwe jest bezpiecz-

ne posiadanie dzieci. Plemniki nie przeno-

szą wirusa, który znajduje się w innych ko-

mórkach płynu nasiennego. Dokładne „wy-

płukanie” plemników, a opracowano pozwa-

lające na to metody, i podanie ich kobie-

cie, chroni ją przed zakażeniem. A jeśli kobie-

ta nie będzie zakażona HIV, dziecku nic nie gro-

zi. W Polsce jest już kilkanaścioro dzieci, któ-

re przyszły na świat dzięki tej procedurze. 
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F irmowe gwiazdki, świąteczne spotkania… a potem sylwester! Karnawał i walentyn-
ki, na pewno czyjeś imieniny bądź urodziny… Ileż okazji do wypicia choć jednej 
lampki wina albo drinka. Mamy pić alkohol i świetnie się bawić, ale nie mamy 
prawa zostać alkoholikami. To jest jasne. A gdyby wyobrazić sobie taką 
samą sytuację, zamieniając alkohol np. na… kokainę. Tak, dobrze czy-

tacie: kokainę. Wyobrażacie sobie Państwo wasze dzieci, bliskich, rodziców, dziad-
ków, kuzynów wciągających białą kreskę podczas obiadu, uroczystości rodzinnych, 
świąt czy styp? Widywalibyśmy te osoby czasem (lub często) pod wpływem koka-
iny, tak samo jak czasami (lub często) widzimy ich pijanych lub pod wpływem (tyl-
ko jednej lampki ulubionego wina). Jako dzieci dostawalibyśmy informację: koka-
ina jest OK, ale jak będziesz dorosły. Tylko pamiętaj, już dziś nie uzależniaj się od 
niej. Nie zaciągaj się głęboko. Próbuj, ale rozsądnie. Nie zostań kokainoholikiem. 
Brzmi strasznie? Niemądrze? Dziwacznie? Przecież wszyscy wiedzą, że kokaina uzależ-
nia bardziej niż alkohol i jest znacznie niebezpieczniejsza. To nie do końca prawda… 

„W 2010 roku angielski specjalista od narkotyków David Nutt i jego grupa badaczy oce-
nili dwadzieścia dozwolonych i niedozwolonych narkotyków pod względem ich szkodli-
wości dla konsumenta i dla innych osób. Alkohol – z wynikiem 72 – znalazł się na samej gó-
rze jako najbardziej niebezpieczna substancja uzależniająca w Wielkiej Brytanii, dopie-
ro za nim była heroina i kokaina…”. „Nie chodzi o to, czy alkohol jest gorszy od koka-
iny. Chodzi o to, że dobrze wiemy, że kokaina jest toksyczna i uzależniająca. Wiemy, że 
nie ma bezpiecznej dawki ani czegoś takiego, jak umiarkowane stosowanie kokainy”. 

W tym przypadku nie opowiadano nam, że niektórzy mogą używać koki bezpiecznie, a inni nie, 
bo są lub będą kokainoholikami. „Tak samo jest z papierosami – nie dzielimy palaczy na «normalnych», którzy palą bez-
piecznie i akceptowane przez społeczeństwo ilości papierosów, oraz papierosoholików, którzy utracili umiar – to nałogo-
wi palacze, którzy już podlegają definicji uzależnienia. Palą narkotyk, który jest toksyczny, uzależniający i przynosi sku-
tek śmiertelny”. A jeśli chodzi o wszędobylski alkohol, jest zupełnie inaczej. Mamy „normalnie pijących” i alkoholików. Czy 
to nie dziwne? Wolno nam pić alkohol, ale nie możemy być od niego uzależnieni. Przez pokolenia nauczono nas zadawać 
sobie pytanie: czy jestem alkoholikiem? I jeśli odpowiedź według nas brzmi: nie – dalej pić. Nauczono nas wierzyć, że upi-
janie się od czasu do czasu to rzecz normalna w świecie dorosłych, natomiast nienormalna jest abstynencja! Alkohol jest 
obecny w naszym życiu. A jeśli go nie zaburza, to wszystko jest w porządku. „Stoi w głębi lodówki albo jest związany z któ-
rymś z wujków lub z kimś innym z rodziny… Alkohol przewija się w ciągu całego twojego życia, a co za tym idzie – alkoho-
lizm także. Kiedy pijesz pierwszy w życiu drink, nieważne w jakim jesteś wieku, to już jesteś zagrożony…” A więc od dziś, 
od teraz nie kwestionuj decyzji o abstynencji. Po prostu nie pij procentów. Zrób sobie ulubioną filiżankę kakao, herbaty 
lub lemoniady. Pomyślisz, niełatwo jest nie pić w dzisiejszym świecie. Tak, niełatwo, ale nie jest to niemożliwe. Prawda? 

Wybór należy do Państwa. Może z nim wejdziemy w kolejny rok. I koniecznie przeczytajcie, proszę, książkę Na zdro-
wie! Jak trzeźwiałam w kulturze picia autorstwa Holly Whitaker, z której pochodzą powyższe cytaty. Ta lektu-
ra zapewne zmieni Państwa spojrzenie i podejście do alkoholu… Na jakie? Chętnie się tego od Was dowiem… 
Do zobaczenia w nowym, zapewne innym – Roku 2022! Na zdrowie! Salud! Prost! Sante! Cin cin! Cheers! 
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Rozmawia: Patrycja Bujarska
Zdjęcia: Patrycja Kamela

Nie zakrywam 
stomii, bo to  
część mnie!

Wywiad z Agnieszką Zogłowek
4
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Patrycja Bujarska: Dlaczego zgodziłaś się na ten wywiad? 
Co tobą kierowało? Jaka była twoja pierwsza myśl, gdy 
usłyszałaś o tej propozycji?
Agnieszka Zogłowek: Zgodziłam się na ten wywiad, żeby 
pokazać, zarówno osobom chorym, jak i zdrowym, że życie 
ze STOMIĄ to nie wyrok. I można z nią normalnie żyć! Nie 
na 100%, a na 200%. 

PB: Gdybyś miała opisać siebie w dwóch zdaniach, to ja-
kich słów byś użyła? Czy padłoby słowo „stomiczka”?
AZ: Nie, ponieważ totalnie się nią nie czuję. Nie czuję się 
inna niż wszyscy. Po tym, co przeszłam w walce z chorobą, 
na pewno czuję się bardzo silną kobietą, staram się wyciskać 
życie jak cytrynę, dużo się uśmiechać i przede wszystkim sta-
rać się nie wracać i nie rozpamiętywać przeszłości. 

PB: Mówią, kobieta zmienną jest... Jaka byłaś przed zabie-
giem, a jaka jesteś teraz?
AZ: Myślę, że bardzo się nie zmieniłam. Na pewno jestem sil-
niejsza i bardziej pewna siebie. Czuję się bardziej kobieco niż 
w czasie choroby i nawet w okresie przed zachorowaniem.

PB: A co zmieniło się w twoim życiu?
AZ: Na pewno zmieniły się moje priorytety. Wcześniej nie do-
ceniałam małych rzeczy, gestów... Długie pobyty w szpitalu, 
ogrom bólu, walka o zdrowie i życie nauczyły mnie cieszyć się 
nawet z tego, że świeci słońce, wieje wiatr, drzewa są zielo-
ne, a ja mogę spokojnie i o własnych siłach wyjść przed szpi-
tal, usiąść i poczytać ulubioną książkę. Tak po prostu… Może 
brzmieć to banalnie, ale tak jest, kiedy mówię o tym, dostaję 
gęsiej skórki, bo osoba, która nie walczyła o życie, nie zrozu-
mie, że największa magia tkwi w tych najmniejszych gestach. 

PB: Jesteś bardzo energiczną i radosną osobą. Codziennie 
pracujesz, wychowujesz syna, a pozytywna energia jest 
z tobą cały czas. Zawsze taka byłaś? Masz jakieś własne 
sposoby na pozytywne myślenie?
AZ: Staram się… ale to nie jest tak, że nigdy nie mam gor-
szych dni… bo mam, tak samo, jak każdy z nas… Ale żeby 
chcieć rano wstać z łóżka, trzeba widzieć w tym jakiś sens. 
Moim sensem jest mój synek. Pamiętam, jak zachorowałam, 
jak nagle z dnia na dzień zawalił się cały mój świat. Byłam za-
łamana, wściekła na Boga i na cały świat, dlaczego to spotka-
ło właśnie mnie? Byłam pełna nienawiści i chociaż wszyscy 
mówili, że będzie dobrze, ja nie potrafiłam myśleć w taki spo-
sób. Ból i cierpienie trwały i trwały, nie widać było nawet cie-
nia poprawy przez długi, długi czas, więc jak tu myśleć pozy-
tywnie… Wtedy koleżanka przyniosła mi książkę Louise Hay 
Jak uzdrowić swoje życie. Zaczęłam ją czytać i wdrażać w ży-

cie afirmację, optymizm i pracę nad sobą. Wyobrażałam so-
bie wtedy, że jestem zupełnie zdrowa. Zapisywałam rzeczy, 
które zrobię, jak wyjdę ze szpitala, i nagle… możesz wierzyć 
lub nie, ale z dnia na dzień moje wyniki stawały się lepsze, aż 
w końcu po prawie trzech miesiącach udało mi się utrzymać 
pierwszą remisję i wyjść na „wolność”. Teraz też bardzo wie-
rzę w potęgę podświadomości i siłę przyciągania. I każde-
go dnia pracuję nad swoim rozwojem osobistym. Równowa-
ga między głową a ciałem to ogrom pracy. 

PB: Czy twoje obecne podejście do życia: dbanie o siebie, 
spotkania z przyjaciółmi, wyjazdy czy samorozwój, o któ-
rym przed chwilą wspomniałaś, to sposób na życie, któ-
ry masz od zawsze? Czy może próba odreagowania tego, 
co przeżyłaś w związku z wyłonieniem stomii? 

AZ: Hm… od zawsze taka byłam. Lubiłam dbać o siebie i czuć 
się pięknie. Uwielbiałam żyć aktywnie, spędzać czas z rodzi-
ną, przyjaciółmi, szaleć, bawić się – zawsze było mnie wszę-
dzie pełno. Choroba odebrała mi bardzo wiele pięknych 
chwil, dlatego teraz, kiedy jestem już zdrowa, obiecałam so-
bie cieszyć się życiem i nie marnować ani jednej chwili, bo ży-
cie jest naprawdę bardzo krótkie i kruche.

PB: Życie bardzo krótkie i kruche – bardzo poważne i re-
fleksyjne zdanie jak na tak młodą kobietę. To tylko po-
kazuje, ile przeszłaś i jak wielką posiadasz świadomość 
i wartość życia. Nie mogłabym zatem nie zapytać o twoją 
receptę: Co poleciłabyś innej kobiecie po takiej operacji?

D ziewczyna, której życie zmieniło się na lepsze po wyłonieniu stomii. Kobie-
ta, która zyskała nowy sens życia, energię do działania i własne wartości.  
Spełniająca się w każdej roli: tej rodzinnej i zawodowej. Ten wywiad oka- 
zał się przekazem na miarę mów motywacyjnych, a jest jedynie szczerą  

i prostą spowiedzią osoby, która dziękuje za nowe życie – życie ze stomią.

Agnieszka Zogłowek, 28 lat. Mama czteroletniego syna,  
właścicielka salonu Cool Hair i specjalistka w zakresie  
przedłużania i zagęszczania włosów. Od ponad roku  
dumna stomiczka i spełniająca się na każdym kroku kobieta.

ŻYCIE ZE STOMIĄ

5

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (26) / 2021



AZ: Każdej kobiecie, która przeszła to, co ja, powiedziałabym: 
zawsze porównuj się nie do tych, co mają lepiej, ale do tych, 
którzy mają gorzej. Ludzie żyją bez rąk, bez nóg i żyją! Cieszą 
się życiem, uprawiają sporty, zdobywają medale, a nie płaczą 
i użalają nad sobą. Bóg nigdy nie daje nam więcej, niż potra-
fimy udźwignąć – widocznie uznał, że jesteśmy wyjątkowe.

PB: Operacja wyłonienia stomii jest ciężką decyzją. Jak 
u ciebie wyglądał proces podejmowania tej decyzji? Jak 
zareagowali bliscy? Radziłaś się kogoś? Czy to wywoły-
wało w tobie lub u innych wstyd? Obrzydzenie? Żal?
AZ: Zachorowałam w 2015 roku. Przez ponad 5 lat walki z cho-
robą próbowałam różnych leków od sterydów po leczenie 
biologiczne i inne niekonwencjonalne metody. Niestety żad-
ne z nich na dłuższą metę nie pomagały. Mój ogólny stan 
zdrowia bardzo się pogarszał... Wyglądałam i czułam się jak 
wrak człowieka. Miałam dość ciągłego bólu, cierpienia i życia, 
w którym nie można nic zaplanować, bo choroba i zaostrze-
nie objawów przychodziły znienacka i w szybkim czasie robi-
ły ze mnie kalekę. Życie przeciekało mi między palcami. Kiedy 
poszłam na wizytę do mojego lekarza prowadzącego i czu-
łam się naprawdę bardzo źle, usłyszałam, że jedyną opcją, że-
bym wyzdrowiała, jest operacja, czyli całkowite usunięcie je-
lita grubego wraz z już bardzo chorą odbytnicą i ostatecznie 
wyłonienie stomii. Potrzebowałam 12 godzin na podjęcie de-
cyzji. Pamiętam, że już rano dzwoniłam do lekarza, prosząc, 
żeby znalazł mi najbliższy termin operacji. Miałam miesiąc, 

żeby oswoić się z tym, co mnie czeka, ale przyszło mi to bar-
dzo łatwo. Właściwie to nie mogłam się doczekać dnia ope-
racji i tego, żeby ten cały horror się już skończył. Wielu moich 
znajomych nawet nie wiedziało, jak bardzo cierpię, bo tej cho-
roby nie widać na pierwszy rzut oka. Moi bliscy, którzy widzie-
li mój stan zdrowia, byli bardzo przerażeni, bali się o mnie, czy 
poradzę sobie psychicznie po operacji. Role były odwrócone: 
to ja uspokajałam ich, zamiast oni mnie. Przed operacją kon-
taktowałam się z dwiema dziewczynami ze stomią, które zna-
lazłam na instagramie. Pisałam do nich i zadawałam pytania, 
jakie rodziły się wtedy w mojej głowie.

PB: A jak wspominasz samą operację i czas rekonwa- 
lescencji?
AZ: Po operacji czułam się bardzo źle. Operacja trwała 11 
godzin, a ja bardzo kiepsko znoszę narkozę. Byłam też bar-
dzo obolała. Natomiast z każdym dniem było coraz lepiej. 
Pamiętam swoją pierwszą wymianę worka po powrocie 
do domu. Byłam trochę przerażona, pomagała mi mama. Nie 
wspominam tego zbyt dobrze – nie potrafiłam wycinać pra-
widłowo otworu, bałam się dotknąć czerwonego guzika, któ-
ry wystawał mi na powierzchni brzucha... Dodatkowo zjadłam 
wcześniej na obiad buraki i strasznie się przestraszyłam, kiedy 
treść w środku worka była czerwona. Myślałam, że to krew i że 
coś jest nie tak. O mało wtedy nie zemdlałam. 

PB: Ale patrząc dziś na ciebie, muszę założyć, że chyba już 
potem było tylko lepiej? 

Nigdy niczego nikomu nie zazdro-
ściłam. Jakim byłabym człowiekiem, 
jeśli zazdrościłabym komuś, że jest 

zdrowy? Życie jest jak echo, co wysy-
łasz, to wraca, co siejesz – zbierasz, 
co dajesz – dostajesz, a to, co widzisz 

w innych, istnieje w tobie. 
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AZ: Tak, później było już tylko lepiej. Dzisiaj worek mogę wy-
mieniać z zamkniętymi oczami. Ale pamiętam jeszcze jedną 
rzecz, z którą borykałam sie przez pewien czas: w nocy i kil-
ka razy podczas pobytu w pracy worek mi przeciekał, a treść 
wychodziła na zewnątrz, brudząc mi ubrania. Nieraz obudzi-
łam się z całą treścią na brzuchu, piżamie… Ale szczerze? 
Śmiałam się wtedy, absolutnie nie czułam wstydu lub obrzy-
dzenia. Dzwoniąc do mamy, mówiłam, że wszystko jest lep-
sze od tego bólu i cierpienia. Później okazało się, że po pro-
stu miałam źle dobrane worki, bo moja stomia jest bardzo ma-
lutka i wklęsła, więc teraz noszę worki dla dzieci i po pro-
stu muszę mieć model bardziej wypukły. Odkąd mam te 
właściwie dobrane, to nic takiego się nie zdarza! Mimo sto-
mii chodzę na basen, plażę, siłownię, nie przeszkadza mi to-
talnie w niczym. W końcu jestem szczęśliwa! 

PB: Jedni po operacji płaczą… a drudzy? Nie zdziwiłabym 
się, gdybyś to świętowała? Czy obiecałaś sobie coś zro-
bić po operacji? Nowa fryzura? Sesja zdjęciowa? Wyjazd 
na wakacje? Czy coś innego?
AZ: Tak masz całkowitą rację – oczywiście, że świętowałam! 
Zafundowałam sobie kobiecą sesję zdjęciową, bo chciałam 
pokazać, że kobiety ze stomią mogą być seksowne, nawet 
bardziej niż wcześniej, bo wygrały życie!

PB: Bardzo podoba mi się to ostatnie zdanie! Gratuluję 
ci takiej dojrzałości i świadomości życia. Czy taka osoba, 
jak ty, potrzebowała psychologa?
AZ: W dzisiejszym świecie pełnym różnych zawirowań, cho-
dzenie do psychologa to nie wstyd. W moim otoczeniu prak-
tycznie co druga osoba korzysta z takiej pomocy i ja również, 
ale akurat nie z powodu stomii – ten temat mam już przero-
biony w swojej głowie.

PB: Czy pod tym radosnym i twardym wizerunkiem kry-
je się kobieta, która również ma słabsze chwile i po pro-
stu płacze? Czy ty w ogóle płaczesz? W jakich chwilach?
AZ: W głębi duszy jestem bardzo wrażliwą osobą. Wszyst-
ko bardzo przeżywam, ale wiem, że to do niczego dobre-
go nie prowadzi i że ucierpi tylko na tym moje zdrowie. Kie-
dy jest mi źle, to nie płaczę, tylko szukam sobie zajęcia, kolej-
nego celu i skupiam na tym całą swoją uwagę. Zawsze daję 
z siebie 100%, więc zaangażowanie i satysfakcja sprawiają, że 
szybko zapominam o smutku. Chociaż myślę, że płacz czasa-
mi jest potrzebny. Ja niestety nie potrafię płakać. Mam chy-
ba zbyt silny charakter. 

PB: A co zmieniło się w twojej samoocenie i samoakcep-
tacji po operacji?
AZ: Na początku miałam kompleksy, bo w czasie choroby by-
łam bardzo chuda i miałam bardzo duży kłopot z przytyciem. 
Po operacji z racji, że uwielbiam jeść, szybko udało mi się 
przytyć. Jak każda kobieta mam cellulit i inne niedoskonało-
ści. Staram się uprawiać systematycznie sport, chodzić na si-
łownię, dobrze się odżywiać, ale wciąż na wszystko brakuje 
mi czasu. Pracuję nad tym, żeby dbać o siebie przede wszyst-
kim dla zdrowia, a nie z powodu jakichkolwiek kompleksów. 

PB: Wydarzenia i przeżycia kształtują naszą osobowość. 
Ty wydajesz się mieć bardzo mocną i twardą osobowość – 
czy to oznacza, że dużo przeszłaś? Co możesz powiedzieć 
dziewczynom, które są na początku tej drogi?
AZ: Tak, to prawda. Mój silny charakter ukształtowało bar-
dzo wiele ciężkich chwil w moim życiu. Mam 28 lat, a prze-
szłam w życiu więcej niż niejedna czterdziestolatka, ale nie 
przeszkadza mi to. Te wydarzenia to dla mnie cenne lekcje, 
z których wyciągam wnioski i idę dalej. Przede wszystkim ni-
gdy się nie poddaję i jakkolwiek banalnie może to dla wie-
lu ludzi brzmieć – takie jest moje podejście i wiem, że u mnie 
się sprawdza.

PB: Czy w związku z operacją zmieniłaś coś w sobie? 
W swoim ubiorze, stylu życia? Jaki masz stosunek do po-
kazywania swojego ciała, np. w stroju kąpielowym?
AZ: Nic nie zmieniłam. Absolutnie nic. Noszę te same obcisłe 
sukienki, kiedy wychodzę na miasto z koleżankami, i ten sam 
jednoczęściowy strój, kiedy idę na plażę. Nie zakrywam sto-
mii, bo to część mnie. 

Na początku miałam kompleksy, bo  
w czasie choroby byłam bardzo chuda 
i miałam bardzo duży kłopot z przyty-
ciem. Po operacji z racji, że uwielbiam 
jeść, szybko udało mi się przytyć.
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PB: Czy uważasz, że w Polsce temat stomiczek jest od-
powiednio propagowany? Czy Polacy wiedzą, co to jest, 
oraz, jak to prawidłowo postrzegać? 

AZ: Moim zdaniem w Polsce, jak i na świecie, jest to wciąż te-
mat tabu. Kojarzy się z czymś wstydliwym, a nawet obrzy-
dliwym – ze starszymi ludźmi, z rakiem i z jakimiś dziwny-
mi ograniczeniami.

PB: Myślałaś o tym, żeby to zmienić?
AZ: W zasadzie fakt, jak o tym mówię i że zgodziłam się na ten 
wywiad, sesję zdjęciową pokazującą stomię, budzi we mnie 
przekonanie, że coś zmieniam – chcę pokazać, że jest ina-
czej, niż wiele osób myśli, sugerując się starymi, głupimi ste-
reotypami. Chętnie wzięłabym udział w jakiejś akcji społecz-
nej, które je przełamie. Ze smutkiem obserwuję, że coraz wię-
cej młodych ludzi choruje na podobne choroby i boi się tego, 
co może nastąpić, czyli operacji wyłonienia stomii.

PB: Na co dzień pracujesz głównie z kobietami, prawda? 
Czy ich widok nie sprawia ci czasami przykrości lub nie 
czujesz się zazdrosna? A może właśnie to praca z kobieta-
mi daje ci dodatkową siłę do działania?
AZ: Nigdy niczego nikomu nie zazdrościłam. Jakim była-
bym człowiekiem, jeśli zazdrościłabym komuś, że jest zdro-
wy? Życie jest jak echo, co wysyłasz, to wraca, co siejesz – 

zbierasz, co dajesz – dostajesz, a to, co widzisz w innych, ist-
nieje w tobie.

PB: Czy jest coś, co straciłaś z powodu wyłonienia stomii?
AZ: Oczywiście – ból i cierpienie. Nic więcej. 

PB: A czy jest coś, co zyskałaś z powodu wyłonienia stomii?
AZ: Radość życia. Nikt nie ma takiej radości życia jak osoba, 
która przeszła poważną chorobę. 

PB: Czy podjęłabyś tę decyzję ponownie?
AZ: Bez zastanowienia. Jestem z tego dumna. To była najlep-
sza decyzja w moim życiu. Nigdy ani przez chwilę nie pomy-
ślałam inaczej. 

PB: Co chciałabyś powiedzieć lub zrobić dla innych kobiet, 
które również są lub zostaną stomiczkami?
AZ: Przytulić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze! Przede 
wszystkim bądź bohaterką swojego życia, nigdy ofiarą. •

Patrycja Bujarska
Obecnie studentka psychologii, scenarzystka, koordynatorka kreacji w firme marketingowej. Jej 
celem i zarazem pasją jest łączenie pracy kreatywnej z edukacją psychologiczną. Tworząc różno-
rodne projekty społeczne, chce zwiększać świadomość odbiorców w zakresie działania ludzkiej 
psychiki i stojących przed nimi wyzwań społecznych XXI wieku.

BIO

ŻYCIE ZE STOMIĄ

8



Z drowa skóra to podstawa. Dla stomika jest 
to szczególnie ważne, ze względu na to, 
z jakiego rodzaju wydzieliną jego skóra 

może mieć kontakt. Poniżej przedstawiamy 
sprawdzone sposoby, jak pielęgnować skórę 

wokół stomii, by unikać nieprzyjemnych i groź-
nych powikłań.

• Pamiętaj, że mniej znaczy lepiej, gdy dbasz o skórę wokół 
stomii. W większości przypadków do oczyszczenia skóry wy-
starcza zwykła woda.

• Jeśli potrzebne jest mydło, użyj łagodnego, bez balsa-
mów lub kremów, które mogą pozostawiać osad lub film 
na skórze. Może to zaburzyć przyczepność płytki stomijnej 
do skóry.

• Używaj wyłącznie kosmetyków przeznaczonych do pie-
lęgnacji skóry wokół stomii. Pamiętaj, że niektóre produk-
ty, takie jak np. chusteczki dla dzieci, mogą pozostawić osad 
na skórze. Zawierają one olejki nawilżające, co utrudni przy-
czepność płytki stomijnej

• Regularnie sprawdzaj stan płytki. Jeśli jest uszkodzo-
na lub zacznie odstawać od skóry – zmień ją!

Rzeczy NIEZALECANE przy rutynowej pielęgnacji skóry wo-
kół stomii to: mydło z balsamem, kremy, balsamy, pudry, chu-
steczki dla niemowląt, alkohol izopropylowy, maści na odpa-
rzenia dla niemowląt.

Pamiętaj!!!
Brak podrażnień skóry jest standardem. Stomia nie jest po-
wodem, by skóra wokół niej była zaczerwieniona, popęka-
na, podrażniona lub zamieniała się w ranę. Każda taka sytu-
acja jest dowodem na to, że pielęgnacja skóry nie jest prawi-
dłowa. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji (oby jak najrzadziej), ko-
niecznie zasięgnij porady pielęgniarki stomijnej.

Jak czyścić skórę wokół stomii?

• Aby oczyścić skórę wokół stomii, tak naprawdę po-
trzebujesz jedynie ciepłej wody i myjki (lub dobrej jako-
ści ręczników papierowych, takich, które nie pozostawią 
pyłu na skórze).
• Ci, którzy wolą używać mydła do czyszczenia okolic sto-
mii, powinni stosować mydło bardzo łagodne (szare, Biały 
Jeleń).

• Mydło należy bardzo dobrze spłukać ze skóry wokół sto-
mii. Jego resztki mogą przeszkadzać w przywieraniu płytki, 
a co za tym idzie, powodować podrażnienie skóry.

• Jeśli używasz pasty uszczelniającej wokół stomii, nie 
martw się, jeśli trochę pasty pozostanie na skórze podczas 
zmiany worka. Możesz zastosować zmywacz do kleju w formie 
sprayu lub chusteczki, co ułatwi pozbycie się resztek pasty. 
Zawsze przed założeniem nowego sprzętu stomijnego do-
brze osusz skórę.

• Pod żadnym pozorem nie używaj alkoholu ani żadnych 
innych żrących chemikaliów do czyszczenia skóry lub samej 
stomii!!! 

• Nie używaj chusteczek higienicznych ani chusteczek 
dla niemowląt zawierających lanolinę lub inne olejki, ponie-
waż mogą one spowodować problemy z przyczepnością 
płytki.

• Tkanka stomii – jelito zawiera małe naczynia krwiono-
śne i po oczyszczeniu może krwawić. Każde krwawienie, któ-
re nie ustaje, należy zgłosić lekarzowi. Stomia nie ma zakoń-
czeń nerwowych, więc nie czujesz, że ocierasz ją zbyt mocno. 
Oczyszczanie skóry stomii przy zmianie worka powinno być 
bardzo delikatne, zbyt mocne ruchy czy wręcz szorowanie są 
niewskazane i doprowadzają do podrażnienia.

• Podstawową zasadą, która obowiązuje, jest nienakładanie 
na skórę zbyt wielu produktów.

• Jeśli płytka stomijna trzyma się bardzo dobrze, a uważasz, 
że najwyższy czas wymienić worek, użyj zmywacza, który uła-
twi zdjęcie płytki, ale nie spowoduje rozwarstwienia się tkan-
ki skórnej. Jeśli używasz zmywacza do kleju, zawsze dobrze 
umyj skórę wodą i łagodnym mydłem, aby usunąć z niej tłustą 
powłokę. Następnie dokładnie spłucz skórę wodą i całkowi-
cie wysusz.

• Pamiętaj, że stomia podczas gojenia kurczy się, trzeba  
więc ją regularnie i uważnie obserwować, zwłaszcza w okre-
sie 6-8 tygodni po operacji. Pomiar stomii w pierwszej fa-
zie po operacji jest bardzo istotny, ponieważ pozwala na do-
kładne docięcie otworu w płytce, co zapobiegnie problemo-
wi podciekania.

W przypadku wystąpienia bolesnych problemów skórnych 
lub silnego podrażnienia wokół stomii należy skontaktować 
się z lekarzem lub pielęgniarką stomijną. •

Tekst: Fundacja STOMAlife

Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
skóry wokół stomii
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Wywiad z Łukaszem Jargieło

Tekst: Mirela Bornikowska 
Zdjęcia: Tomasz Szopa

CZAS PRZESZŁY... tera
źni

ejsz
y...

future...
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M irela Bornikowska: Witaj Łukaszu, użyt-
kownikom Facebooka znany bardziej 
jako „Łukasz Czego Szukasz”, nato-
miast najbliższym znajomym jako Futu-
re. Po naszym spotkaniu na żywo, latem, 

w nadmorskich Dąbkach, bardzo się cieszę, że możemy 
znowu rozmawiać. Czy zechciałbyś naszym czytelnikom 
przedstawić się bliżej, zanim poznają twoją nie tyle trud-
ną, co fascynującą historię?
Łukasz Jargieło: Mam 33 lata i mieszkam na Górnym Ślą-
sku w małej miejscowości pod Rybnikiem. W tym roku obcho-
dziliśmy z moją żoną Natalią drewnianą rocznicę ślubu, nato-
miast Nejcia, jak ją wszyscy nazywają – towarzyszy mi w ży-
ciu już od 15 lat. Póki co, naszą miłość przelewamy na dwój-
kę naszych wspaniałych kotów rasy Maine Coon – kotkę Li- 
tchi i kocura Mango, które są z nami od 2019 roku. Z wykształ-
cenia jestem farmaceutą i pracuję w zawodzie.

MB: Nietrudno się domyślić, że jesteś stomikiem, a two-
je jelita nie pracują tak, jak u zdrowych ludzi. Czy mo-
żesz nam opowiedzieć, jaki przebieg miała twoja choro-
ba, zakończona wyłonieniem stomii?
ŁJ: Decydując się na usunięcie całego jelita grubego wraz  
z odbytem, definitywnie zakończyłem swoją „przygodę” 
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG), któ-
ra trwała od 2012 roku. Stomia będzie ze mną już na zawsze. 
Wyłonienie było moją inicjatywą i pomysłem na to, jak po-
konać szalejącą chorobę, która przez 3 lata przed operacją 
okropnie mnie doświadczała. W tym roku, 6 lipca  minął rok 
mojego nowego, lepszego życia. Przy tej okazji chciałbym 
podziękować całej załodze Kliniki Chirurgii Przewodu Po-
karmowego CSK w Katowicach, a w szczególności pani dr n. 
med. Darii Drance-Bojarowskiej za kunsztowne dzieło, jakim 
jest moja stomia, oraz pielęgniarce stomijnej pani Marcie Tar-
gowskiej za czułą opiekę pooperacyjną i słowa, których ni-
gdy nie zapomnę: „Nie zostawię pana z tym samego”. Dzię-
ki Wam narodziłem się na nowo. 

MB: A jak wyglądało twoje życie przed operacją?
ŁJ: Ostatnie 3 lata aktywności choroby były w większości cza-
sem utraconym, wypełnionym cierpieniem, lękiem, zmar-
twieniami. Zarówno sprawność intelektualna, jak i fizycz-
na, były mocno zaburzone. Ten okres najchętniej wymazał-
bym z pamięci, bo była to często droga przez mękę. Wio-
sną rozpoczynało się u mnie zaostrzenie, więc latem zazwy-
czaj lądowałem w szpitalu. O wspólnym wyjeździe na wypo-
czynek mogliśmy z żoną tylko pomarzyć. By wygasić krwa-
wienia, podawano mi wysokie dawki hydrokortyzonu dożyl-
nie, natomiast by utrzymać proces gojenia i remisję, prze-
chodziłem w domu na terapię doustną prednizonem. Nieste-
ty, te leki miały wiele działań niepożądanych – zarastanie żył 
w miejscu wkłucia, przybieranie na wadze, problemy skórne, 
agresja, problemy ze snem, pobudzenie, a następnie ciężka, 
trwającą wiele miesięcy depresja, trudna do opanowania le-
kami przeciwdepresyjnymi. I w takim schemacie: zaostrzenie 
– szpital – depresja żyliśmy ja i moi najbliżsi przez trzy lata. 
Trzy lata istnego piekła.

MB: A przecież i ty, i Natalia jesteście młodymi ludźmi, 
młodym małżeństwem na początku wspólnej drogi. Kiedy 
wszystko zdominowane jest przez cierpienie, trudno jest 
o...?
ŁJ: Tak naprawdę trudno jest o wszystko. Marzenie o po-
większeniu rodziny, szczęśliwym życiu i początku małżeństwa, 
które miało być usłane różami, legło w gruzach. Muszę tu-
taj dodać, że to wszystko, co zaserwowało mi krwawiące je-
lito, to był „pryszcz” w porównaniu do długich okresów, kie-
dy trzymała mnie w swoich szponach depresja. Nieustan-
ne biegunki po kilkanaście razy dziennie, a pod koniec na-
wet niemożność utrzymania stolca, anemia i wynikające z niej 
wyczerpanie, chudnięcie, ból tak dotkliwy, że człowiek aż 
z niego wymiotował, było niczym w porównaniu z depresją. 
To było NAJGORSZE doświadczenie, jakie spotkało mnie 
w życiu. Istna gehenna! Walka o przeżycie każdego dnia w de-
presji była dosłownie heroiczna, bo codziennie zaglądałem 
śmierci w oczy. Ogrom cierpienia, jakie serwuje ta choroba, 
jest nie do opisania. Tylko ten, kto przeżył to na własnej skó-
rze, wie, a kto tego nie doświadczył, nie jest sobie w stanie 
wyobrazić. Byłem młodym mężczyzną, bardzo towarzyskim, 
wesołym i aktywnym sportowo. Chodziłem po górach, jeź-
dziłem na rowerze, pływałem. Kiedy choroba się zaostrzyła, 
już nie mogłem aktywnie spędzać czasu, wycofałem się też 
z życia towarzyskiego, odczuwałem nieustanny smutek i zu-
pełną anhedonię.

MB: A jednak z tym smutnym potworem walczyłeś?
ŁJ: Mimo aktywnej choroby, a może właśnie dzięki tym 
wszystkim przykrościom z jej strony, udało mi się zrealizować 
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dwa marzenia. Oba są wynikiem depresji, w przebiegu któ-
rej pewne potrzeby ulegają wyolbrzymieniu. Pierwsze z nich 
było próbą podjęcia alternatywnej formy walki o lepsze sa-
mopoczucie, podczas gdy leki przeciwdepresyjne nie działa-
ły. Wiedziałem też, że muszę się zmusić do wyjścia do ludzi, 
gdyż ta choroba bardzo izoluje od społeczeństwa. Dla mnie 
fakt, że zmobilizowałem się do rozpoczęcia treningów krav 
magi pod koniec drugiego epizodu, urasta do rangi zdoby-
cia Mount Everestu. Od zawsze chciałem ćwiczyć sporty wal-
ki i w końcu udało mi się wykonać krok w tym kierunku. I choć 
krav maga nie jest to stricte sport walki, tylko samoobrona, 
poczułem do tych zajęć miłość od pierwszego wejrzenia. 
Charyzmatyczny trener, użyteczność tych zajęć pod kątem 
realnych sytuacji oraz ich ogólnorozwojowy charakter sprawi-
ły, że stały się one moją pasją, wentylem bezpieczeństwa, ak-
tywną formą spędzania czasu i integracji z ludźmi. Krav magę 
trenuję do dziś, mimo tego, że mam stomię. Przez cały tre-
ning mam na sobie ochraniacz, a do sparingów wkładam spe-
cjalną kamizelkę ochronną.

 MB: Da się?
 ŁJ: Jak widać TAK!

MB: A felinoterapia? 

ŁJ: Litchi i Mango stały się natomiast próbą ucieczki od doj-
mującego poczucia samotności i potrzeby bliskości, jakie to-
warzyszą człowiekowi w depresji. Nie ukrywam też, że zawsze 
marzyłem o własnym kocie – w najśmielszych snach nie przy-
puszczałem jednak, że będę miał dwa! Choć oboje z żoną 
wywodzimy się z domów, gdzie były dachowce, początko-
wo moja żona była sceptycznie nastawiona do kupna kota, 
gdyż mieszkamy w kawalerce, a ponadto moja choroba fun-

dowała mi częste pobyty w szpitalu lub całkowitą niedyspo-
zycję, co wiązałoby się z dodatkowymi obowiązkami dla niej. 
Jednak gdy pojawiła się Litchi, żona zakochała się tak bar-
dzo w tej rasie, że sama znalazła nam drugiego kota. Ma-
ine Coon charakterem bardzo różni się od kotów, które do-
tychczas spotykaliśmy – usposobieniem bardziej przypomi-
na psa. Dzisiaj nie wyobrażam sobie domu bez tej dwójki pu-
chatych stworzeń, które skoro świt galopują po mieszkaniu, 
goniąc się nawzajem.

MB: Czy łatwo było ci podjąć ostateczną decyzję o wyło-
nieniu stomii, a po operacji ją zaakceptować?
ŁJ: W moim przypadku akceptacja stomii nastąpiła jeszcze 
przed jej pojawieniem się. To właśnie wizja kolejnej depre-
sji popchnęła mnie do odważnej i radykalnej decyzji wycię-
cia chorego organu. To kolejnego epizodu depresji obawia-
łem się zdecydowanie bardziej niż zaostrzenia choroby jeli-
ta. Najgorsze jest to, że w przypadku wysokich dawek stery-
dów podtrzymujących remisję WZJG, pojawiająca się depre-
sja jest bardzo trudna do opanowania za pomocą leków prze-
ciwdepresyjnych – to walka z wiatrakami – jak to określił mój 
psychiatra. Gdyby nie wsparcie i opieka mojej niezwykle sil-
nej żony, wspaniałej mamy oraz kochającej rodziny mogę 
powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że nie czytalibyście 
Państwo tego tekstu, bo z pewnością by mnie już nie było. 
To dla nich każdego dnia toczyłem tę nierówną walkę i odsu-
wałem od siebie myśli o śmierci. Nie dziwi mnie więc zupeł-
nie, dlaczego ludzie tak często w tej chorobie potrafią tar-
gnąć się na własne życie. Gdy ktoś nie ma hamulca w posta-
ci kochających bliskich i wydaje mu się, że jest na świecie cał-
kiem sam, można zrozumieć, że zadaje sobie pytania typu: 

Ogromne znaczenie miały też 
dla mnie rozmowy telefoniczne 
z młodymi stomikami, których 

znalazłem na fejsbukowej 
grupie wsparcia oraz rozmowa 

z panią Marzeną z infolinii 
fundacji STOMAlife. 
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„Po cóż mam dzień po dniu cierpieć, nie wiedząc tak napraw-
dę, kiedy się to wszystko skończy?”. Dlatego z tego miej-
sca chciałbym zaapelować do wszystkich czytelników: Bądź-
cie czujni, gdy ktoś obok was… smutnieje, traci energię, 
izoluje się i przestaje sobie radzić z tym, z czym do tej 
pory nie miał najmniejszego problemu. Powtarzanie mu, 
żeby wziął się w garść i że będzie dobrze, nic nie da! Musicie 
się taką osobą bezwzględnie zaopiekować, gdyż często staje 
się bezradna jak dziecko we mgle! Trzeba ją maksymalnie od-
ciążyć od obowiązków, być wyrozumiałym i uważać, by nie ra-
nić jej słowami i jeszcze bardziej nie podminowywać jej i tak 
skrajnie niskiego poczucia wartości. To wszystko jest delikat-
ne jak balon, bądźcie więc subtelni. I najważniejsze – bądźcie 
blisko, proszę, nawet wbrew woli takiej osoby. 

MB: Problem depresji i konieczność wyłonienia stomii nie 
jest mi obcy. Podobnie jak ty, życie zawdzięczam ukocha-
nym osobom, więc mogę się domyślić, że w twojej choro-
bie był jakiś moment krytyczny. Chwila, kiedy powiedzia-
łeś BASTA!
ŁJ: Tak. Czarę goryczy przelał incydent, który miał miej-
sce podczas wędrówki z rodziną po górach. Nie dałem rady 
utrzymać stolca i narobiłem w spodnie na środku szlaku. Po-
wiedziałem sobie wtedy, że ta choroba zaszła już za dale-
ko i że nie chcę tak dłużej funkcjonować. Znając leki od pod-
szewki, a szczególnie ich działania niepożądane (wszak jed-
no leczą, a na drugie szkodzą), ważąc stosunek korzyści do ry-
zyka, nie skorzystałem z możliwości leczenia cyklosporyną 
i lekami biologicznymi. Potrzebowałem rozwiązania pewne-
go, które natychmiast i na długo przyniesie ulgę, nie pocią-
gając za sobą kolejnych problemów. Wydaje mi się, że ta cho-

roba w większości przypadków prędzej czy później zakończy 
się stomią. Rozpoczął się więc w mojej głowie proces myślo-
wy, który doprowadził finalnie do operacji. Dodatkowym mo-
torem do podjęcia decyzji był członek rodziny, który od 17 
lat jest kolostomikiem – dzięki niemu mogłem zobaczyć sto-
mię na żywo.

MB: Gdzie jeszcze szukałeś wsparcia?
ŁJ: Ogromne znaczenie miały też dla mnie rozmowy telefo-
niczne z młodymi stomikami, których znalazłem na fejsbuko-
wej grupie wsparcia oraz rozmowa z panią Marzeną z infoli-
nii fundacji STOMAlife. Dlatego, gdy obudziłem się po ope-
racji i zajrzałem pod kołdrę, odczułem wielką ulgę, widząc 
woreczek. Wiedziałem, że jest już po wszystkim i wierzyłem, 
że teraz będzie tylko lepiej.

MB: Nie zawiodłeś się na swoim nowym znajomym –  
Różalu? 
ŁJ: Bardzo szybko przekonałem się, że mój Różal, jak  
go ochrzciłem, nie będzie mi przeszkadzać w prowadze-
niu dotychczasowych aktywności – ba! nawet mi to umożliwi. 
W końcu regularny sport będzie powodował przyrost formy 
i wydolności, czego niestety nie odczuwałem podczas tre-
ningów z krwawiącym jelitem. Bardzo szybko po operacji wy-
ruszyłem w góry z ponad dwudziestokilogramowym pleca-
kiem. W pół roku po operacji wróciłem do krav magi, a wio-
sną do jazdy na rowerze. Przy pierwszych upałach przetesto-
wałem również pływanie w otwartych akwenach. Jak więc wi-
dzicie, ograniczenia są głównie w głowie.

MB: Ból w naszym przypadku jest chyba najlepszym do-
radcą w podjęciu tej jakże trudnej decyzji?
ŁJ: Absolutnie tak. Kiedy stomia pojawia się u ciebie na sku-
tek wypadku czy nagłej operacji i nie masz nawet możli-
wości wyrazić na nią zgody, to najprawdopodobniej bę-
dziesz traktować ją jak wroga. Być może się załamiesz, bę-
dziesz wściekły na cały świat i obarczysz bliskich opieką nad 
sobą. Ale pamiętaj, gdy tylko twoja choroba zaserwuje ci tyle 
wrażeń, co mnie, zaczniesz dopuszczać do głowy myśl, że wy-
łonienie stomii może wcale nie jest głupim czy strasznym po-
mysłem. Chcę powiedzieć czytelnikom, że dla ciebie rów-
nież może się ona okazać najlepszym „lekiem” na twoją cho-
robę i po prostu uwolnić cię od niej. I uwierz mi, naprawdę 
da się z nią prowadzić superżycie. Nie musi być też powo-
dem do wstydu – ja z mojej jestem dumny, bo wymagała ode 
mnie podjęcia trudnej decyzji w walce o zdrowie i przełama-
nia ogromnego strachu oraz towarzyszących mi wątpliwości. 
Dzięki niej udało mi się odzyskać formę i siłę. Dzisiaj jem i piję 
to, co lubię, trenuję, mam dobre samopoczucie i upragnio-
ną muskulaturę. Ty też zaakceptuj swoją stomię i udowod-
nij sobie oraz innym, że możesz z nią normalnie, fajnie żyć – 
bo prawdopodobnie dzięki niej dalej żyjesz!

MB: Znam cię już trochę, widziałam twoje zdjęcia i wiem, 
że życzenia: „Pasji w życiu, życia z pasją” są dla ciebie ide-
alne i po prostu codziennie je realizujesz?
ŁJ: Pasji mam kilka. Krav maga jest moją największą – tre-
nuję dwa razy w tygodniu na sali z innymi w klubie Micha-
ła Tereszkiewicza Iron Krav Maga w Lyskach, a także czę-
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sto w domu (w kuchni naszej kawalerki wisi siedemdziesię-
ciokilogramowy worek do MMA) lub na powietrzu. Zafascy-
nowała mnie jej wszechstronność – wszak uczymy się, jak 
się obronić przed różnego rodzaju duszeniem, obchwyta-
mi, atakiem pałką, nożem czy przed dwoma napastnikami. 
Oprócz tego, że na treningu wylewam hektolitry potu i spa-
lam miliony kalorii, to pozbywam się stresu i ciśnienia, które 
tworzą różne sytuacje w pracy lub w życiu prywatnym. A do-
bre samopoczucie i wygląd to już miły skutek uboczny trenin-
gów. Mam świetnego trenera, który przyjął mnie z otwarty-
mi ramionami ponownie, po operacji, mimo tego, że nie tre-
nował jeszcze osoby ze stomią.

MB: Ostatniego lata spałeś w hamaku na plaży między Ste-
gną a Sztutowem, a jeśli chodzi o góry też masz asa w rę-
kawie i to asa-kangurka, że tak powiem?
ŁJ: Kocham przyrodę i lubię spędzać długie godziny na jej ło-
nie. Jestem typem samotnego wilka, dlatego gdy wyrywam 
się z miasta, to zazwyczaj rozbijam namiot bądź rozwieszam 
hamak gdzieś na uboczu. Na większość moich wycieczek wy-
ruszam sam, ponieważ lubię niezależność. Kiedy jestem sam, 
mogę poświęcić całą uwagę nowo poznanym ludziom, którzy 
siłą rzeczy przewijają się podczas takiej wyprawy mimo tego, 
że przez większość czasu od nich stronię. Podczas tegorocz-
nego urlopu spędziłem całkiem przyjemne dwa dni na Mie-
rzei Wiślanej – na granicy lasu z plażą na obszarze bushcrafto-
wym. To teren wyznaczony przez Lasy Państwowe, na którym 
można legalnie, bez rozpalania ognia obozować przez kil-
ka dni, nie pozostawiając oczywiście po sobie śladów. Roz-
biłem swój namiot hamakowy – to taki namiot o wysoko-
ści człowieka, z zadaszeniem, ścianami z moskitier i podłogą 
hamakową, w którym można rozwiesić hamak, jest się chro-
nionym od deszczu i owadów, a na nieprzemakalnej podło-
dze jest sporo miejsca na ekwipunek. Spędziłem tak dwie 
noce, a przy samym morzu wybudowałem swoją prywatną 
kwaterę z drewna wyrzuconego przez fale. Składały się na nią 
dwa pale wkopane w ziemię, między którymi w ciągu dnia wi-
siał mój hamak, było ognisko Dakota (sic! oczywiście nie roz-
niecałem ognia) i weranda z kilku większych bali. Położone 

na ziemi patyki symbolizowały zarys pomieszczenia, a dwie 
pionowo wbite gałęzie były wejściem do „budynku”. Budu-
jąc to miejsce za pomocą mojej saperki, która ma w sobie 
również piłę, siekierę oraz młotek, a z którą nie rozstaję się 
na takich wyjazdach, czułem się jak Robinson Crusoe. Miej-
sce wzbudzało niemałe zainteresowanie przechadzających 
się plażowiczów, niektórzy z nich robili sobie nawet przy nim 
zdjęcia. Ognisko, gdy wyjeżdżałem, nadal czekało na rozpa-
lenie z powodów wiadomych, jak również dlatego, że jedne-
go wieczoru udało się dołączyć do grupy, która rozpaliła wła-
sny ogień. Dzięki temu spotkaniu poznałem rdzennych miesz-
kańców, którzy ugościli mnie piwem i miejscem przy płomie-
niach, na których upiekłem przyniesione przez siebie kiełba-
ski. Przez te dwa cudowne dni, było mi dane podziwiać wscho-
dy i zachody słońca oraz spadające Perseidy, a także wsłuchi-
wać się w szum fal. Był to wspaniale spędzony czas, podczas 
którego naładowałem swoje wewnętrzne akumulatory.

MB: A na jaki pomysł wpadłeś na południowej granicy 
Polski?
ŁJ: Pierwszą część urlopu przeznaczyłem na inauguracyj-
ny wyjazd w Bieszczady. Mam znajomych, Martę i Domi-
nika, których poznałem na jednym z moich samotnych wy-
padów w góry, ponieważ skusił ich zapach świeżo mielo-
nej i parzonej w kawiarce kawy, którą zazwyczaj sporzą-
dzam w miejscach odpoczynku na szlaku. Przypadliśmy sobie 
do gustu i utrzymujemy znajomość do dzisiaj, a zaowocowa-
ła ona między innymi rzeczonym wyjazdem w pasmo górskie, 
które pokochali bezgranicznie, zarażając także i mnie tą mi-
łością. Cztery dni spędzone w fantastycznym schronisku Pod 
Wysoką Połoniną w Wetlinie, prowadzonym przez przesym-
patycznych i oddanych ludziom oraz górom pasjonatów. 
Czas przepełniony wędrówkami po bezkresnych, malowni-
czych szlakach oraz nowymi, ciekawymi znajomościami. Te-
mat mojej stomii wielokrotnie przewijał się w rozmowach: czy 
to wieczorem w schronisku, czy nawet na szlakach. Mała zna-
jomość tematu, naturalna, ludzka ciekawość, jak również po-
dziw ze strony słuchaczy sprawiły, że zakiełkował we mnie 
pomysł przejścia w przyszłym roku Głównego Szlaku Be-

skidzkiego pod hasłem: „O w torbę! 
Czas przełamać tabu stomii”. Kam-
pania miałaby na celu uświadamia-
nie ludzi o istnieniu zagadnienia i po-
kazaniu na własnym przykładzie, że 
nie taki diabeł straszny, jak go ma-
lują. Wierzę, że liczne rozmowy z ludź-
mi na szlaku oraz w schroniskach, pre-
zentacja i omówienie kwestii na własnym 
przykładzie mogłyby pomóc wielu oso-
bom, zarówno chorującym na choro-
by zapalne jelit, które stoją przed decy-
zją o wyłonieniu stomii, jak również sto-
mikom, którzy zdemonizowali własną sto-
mię i stworzyli w swoich głowach, powta-
rzam: GŁOWACH! barierę, która nie po-
zwala im prowadzić takiego życia, jakie 
by chcieli. Chciałbym takim osobom dać 
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pozytywny przykład, że ze stomią można podróżować, spoty-
kać się z ludźmi, pływać, jeździć na rowerze, a nawet treno-
wać sporty kontaktowe. Gdybym Wam, drodzy czytelnicy, za-
dał następujące pytania: „Co myślicie o takiej akcji? Czy po-
doba się Wam ten pomysł?” – wsparlibyście go w jakikolwiek 
sposób? Co byście na to powiedzieli? Zamierzam wszyst-
ko uwiecznić na materiale wideo, a każdego dnia o określonej 
godzinie prowadzić relację na żywo (w miarę zasięgu). Widzę 
wielką szansę, by poprzez własne działanie połączone z reali-
zowaniem pasji z wykorzystaniem własnych atutów, pomóc 
wielu osobom i uświadomić społeczeństwo, że istnieje ktoś 
taki jak stomik. Skąd się bierzemy, jak się z nami obchodzić 
i co do diaska wisi nam przyklejone do brzucha? Chciałbym, 
żeby na takie pytania potrafił odpowiedzieć każdy człowiek, 
a także, aby wiedział, jakie są korzyści (sic!) życia ze stomią. 
Oto mój cel!

MB: Nie będę udawać, że o twoim pomyśle dowiedziałam 
się teraz. Wiem o nim od naszego spotkania nad morzem 
i powiem, że nieustannie mnie zachwyca. Jestem przeko-
nana, że naszych czytelników również. Jesteśmy na pół-
metku, między jednym latem a kolejnym. Mam nadzie-
ję, że pół roku wystarczy, by przygotować się do realiza-
cji twojego pomysłu i byś (mimo że jesteś samotnym wil-
kiem) na trasie nie był sam. Fundacja STOMAlife chce za-
angażować się w to przedsięwzięcie, o szczegółach bę-
dziemy informować w sieci na bieżąco. Jak cię znam, 
to na pewno nie koniec twoich pasji?
ŁJ: Kiedy przychodzi jesień i zima, uruchamiam kolejną – gry 
planszowe. Mam całkiem pokaźną kolekcję, a drugie tyle 
ma mój szwagier. Na początku naszej przygody 15 stron in-
strukcji, to był dla nas, szaraków, jakiś kosmos. Dzisiaj gramy 
w gry, które mają po 30 i więcej stron, a nasza kolekcja ma po-
nad 100 tytułów. Zawsze mam przy sobie niewielką karcianą 
grę – Sabotażystę, która w grupie do 10 osób pozwala na do-
brą zabawę i fajną integrację. Natomiast kiedy nie spoty-
kam się z nikim, lubię w domowym zaciszu, przy trzaskającym 
w kozie ogniu, słuchając smooth jazzu i popijając zieloną her-
batę, poczytać książki.

MB: A o czym marzysz? Co chciałbyś zrobić po raz pierw-
szy w życiu?
ŁJ: Marzę, by czas trudnych doświadczeń pozostawić już 
daleko za sobą, a wyniesione z nich lekcje przełożyć na to, 
by cieszyć się życiem i chwytać każdy dzień. Bez wątpie-
nia ukształtowały one we mnie hart ducha, wolę walki i zdol-
ność do cieszenia się nawet z małych rzeczy i nie odmawia-

nia sobie tego, co sprawia mi radość. Wolałbym jednak, by 
takie trudne, aczkolwiek cenne lekcje omijały mnie i mo-
ich najbliższych szerokim łukiem. Mam też sportowe cele. 
Chciałbym kiedyś móc zrobić szpagat i flagę. O ile szpagat 
na pewno znacie, o tyle flaga dla niektórych może brzmieć 
tajemniczo. Jest to figura rodem ze street workoutu – czło-
wiek trzyma się pionowej przeszkody, układając ciało w po-
wietrzu poziomo do podłoża – wygląda się wtedy jak po-
wiewająca na wietrze flaga. Figura ta wymaga nieludz-
kiej siły. Chciałbym się kiedyś dorobić takiej mocy w mię-

śniach, by móc coś takiego wykonać. A już kiedyś udowodni-
łem sobie, że jak się czegoś chcę nauczyć, to tego dokonam –  
tak było w moim przypadku z nauką salta w tył.

MB: Co chciałbyś dodać na koniec? Co powiedzieć czytel-
nikom, których na pewno nasza rozmowa nie pozostawi-
ła obojętnymi?
ŁJ: Jeśli czytając moją historię, zastanawialiście się, po co opi-
sywałem pewne sprawy, decydując się na porażającą szcze-
rość, wiedzcie, że chciałem uświadomić Wam realne zagro-
żenia wynikające z naszej choroby bądź stosowanych le-
ków oraz fakt, że możecie ich uniknąć, decydując się na sto-
mię. Kiedy w Waszym przypadku szala korzyści będzie prze-
ważała nad minusami posiadania stomii, których wcale nie 
jest tak dużo – nie wahajcie się i sięgnijcie po lepsze życie. 
Trzymam za Was kciuki! I pamiętajcie – odwaga to działanie 
mimo ogromnego strachu – a bez wątpienia taki będzie Wam 
towarzyszył przed taką trudną, życiową decyzją. Ja potwor-
nie się bałem i miałem wątpliwości, czy dobrze robię jesz-
cze w momencie, kiedy wieźli mnie na salę operacyjną. Szcze-
rze ufam, że moja historia komuś pomoże. Życzę Wam zdro-
wia i cudownego życia!

MB: Łukasz Czego Szukasz. Znalazłeś?
ŁJ: Znajduję codziennie. Gdy wielokrotnie wymykasz się 
śmierci z objęć, ale jednocześnie przechodzisz przez nią, 
gdy umiera ktoś bliski – nie może to pozostać bez wpły-
wu. Moje depresje, wyłonienie stomii i towarzyszenie moje-
mu tacie w jego ostatniej drodze kilka miesięcy temu, niemal 
do jego ostatniego oddechu, nauczyło mnie więcej o warto-
ści życia, docenianiu małych rzeczy i szczęściu niż 30 lat mojej 
egzystencji przed tymi wydarzeniami. Na sam koniec chciał-
bym, żeby każdy z Was zapamiętał jedno zdanie z tego wy-
wiadu: w KAŻDEJ przeciwności, problemie czy tragedii jest 
zawsze choć ziarno korzyści lub jakaś lekcja, tyle że moment, 
w którym to odkrywamy, często bywa oddalony. Wyczekujmy 
cierpliwie na ten moment i zawsze szukajmy pozytywów. O, 
w torbę! Życie jest!

MB: A więc Fjuczer, ja twoją future widzę świetlaną i ży-
czę ci, abyś carpe diem i nigdy nie wchodził do… tego sa-
mego górskiego potoku. 
O, w torbę! Jesteś megakoleś! •

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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W itaj Pani Zimo – ubrana w białą szatę, wyglądająca  
do nas zza pięknie przystrojonej choinki. Bez żalu  
pożegnaliśmy listopadowe szarugi, choć i na nie 

mieliśmy sposoby, by nie dać się trzem CH! Pamiętacie re-
ceptę z jesiennego numeru? Precz chlapie, chandrze, choro-
bie! Teraz nadszedł czas, by zima kojarzyła nam się ciepło, 
mimo że jest zimno.

Kto pamięta dziecięcą zabawę w poszukiwanie ukryte-
go „skarbu” dzięki komendom: „zimno, zimno, cieplej, cie-
pło, gorąco!”? Czy według tej zasady można zimę oswoić, 
polubić, a może nawet pokochać i się nią zachwycić?

Myślę, że wielu odpowiedzi na te pytania udzieli nam „Kró-
lewna Elza stomików”, czyli An Ko – doskonale znana pod tym 
loginem z aktywności w mediach społecznościowych.

Życie Ani pokazuje, że hart ducha wymaga hartu ciała. Z arty-
kułu dowiecie się, że ciepło może być w przeręblu, a najlepiej 
rozgrzewa nocny, grudniowy półmaraton.

Ale niech nie mrożą Wam krwi w żyłach szaleństwa Anki, 
bo ona to „igloo na środku salonu” też nie od razu zbudowała.

Czego na początek możemy się od niej nauczyć?

„Cześć, jestem Anka. Mam 52 lata. Mieszkam w Koszalinie. 
Nie pracuję zawodowo, ponieważ opiekuję się niepełno-
sprawną córką Agatą.

Jestem wegetarianką. Nie jem mięsa od 33 lat.

Tekst: Mirela Bornikowska 

Zabawa  
w zimno-ciepło

Dwa lata temu dowiedziałam się, że mam nowotwór złośli-
wy na jelicie grubym. W sierpniu 2019 roku przeszłam ope-
rację usunięcia guza, odbytnicy i wyłonienia stomii, która nie 
jest dla mnie żadną przeszkodą w normalnym funkcjonowa-
niu. Jestem tak samo aktywna jak przed wyłonieniem. Z natu-
ry jestem zadaniowcem, więc wiedziałam, że muszę działać, 
szukać informacji, metod leczenia, dalszej terapii. 
Z perspektywy czasu stwierdzam, że choroba niczego  
mi nie zabrała. Mogę powiedzieć, że było wręcz przeciwnie! 
Dała mi mnóstwo siły wewnętrznej, wiele miłości i dobro-
ci do siebie samej, dała mi też dużo pewności siebie i doce-
nienia własnej wartości. Choroba, o dziwo, wyciągnęła mnie 
z silnej depresji. Tak silnej, że nienawidziłam siebie, nie mo-
głam na siebie patrzeć, kaleczyłam własne ciało. Teraz jest 
dobrze, bo zaczynam siebie kochać. Nareszcie dobrze czu-
ję się sama ze sobą. Jestem szczęśliwa, o wiele spokojniej-
sza i mądrzejsza.

Powiedziałam wszystkim moim znajomym, że rozpoczynam 
swój najtrudniejszy bieg w życiu. Użyłam tej metafory, po-
nieważ czynnie uprawiam sport. Startuję w zawodach bie-
gowych. Jestem biegaczką i kocham to! Przede wszystkim 
biegam, biegam, biegam. Startuję w zawodach, nawet ta-
kich ekstremalnych, jak zimowe biegi nocne albo Półmaraton 
Nocna Ściema. Latem pływam, opalam się na plaży w stro-
ju dwuczęściowym, nie kryjąc worka przed wzrokiem ciekaw-
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Na zdjęciach: Anna Konieczna (archiwum własne)

skich. Uszyłam sobie eleganckie, kwieciste pokrowce na wo-
rek i paraduję w nich po plaży. 

Ale dziś mamy rozmawiać przede wszystkim o zimie, więc 
chcę Wam trochę powiedzieć o kąpielach zimowych, czy-
li morsowaniu. Jeśli ktoś chciałby rozpocząć taką przygodę, 
ważne, by przestrzegał 6 zasad, które krótko chcę przedsta-
wić, opierając się na tekście Ewy Zwierzchowskiej:

1. Trening w domowej łazience 
Można zacząć od zimnych pryszniców w domu – kilkuminu-
towe natryskiwanie się wodą o temperaturze około 10 stop-
ni zmniejszy prawdopodobieństwo występowania szoku ter-
micznego. By osiągnąć taki efekt, powinno się stosować zim-
ne prysznice jak najczęściej, najlepiej codziennie. Można też 
zacząć od prysznica w normalnej temperaturze, a dopie-
ro na koniec, już po umyciu się, na ostatnią minutę czy dwie 
minuty zredukować temperaturę wody do minimum. Ważne, 
by zimnym strumieniem nie traktować ciała zbyt długo. Nie 
chodzi o wyziębienie się, ale jedynie przyzwyczajenie do ta-
kich warunków.

2. Bose spacery
Innym sposobem są bose spacery po chłodnym podłożu, 
np. po jesiennej plaży albo brzegu rzeki. Każda z tych me-
tod ma jeszcze jeden walor, a mianowicie psychologiczny. Po-
zwala oswajać się z zimnem i łagodzić naturalne obawy przed 
późniejszym zanurzeniem się w wodzie. 

3. Klub morsa 
Jeśli lekarz nie zabroni morsowania, kolejnym krokiem po-
winno być zgłoszenie się do jednego z licznych klubów mor-
sa w Polsce. Zdecydowanie w tej aktywności ważne jest za-
równo korzystanie z doświadczeń innych, jak i kąpiel w towa-
rzystwie zapewniającym bezpieczeństwo. 

Obecność doświadczonych osób jest niezbędna m.in. pod-
czas wejścia do i wyjścia z wody. W towarzystwie wielu osób 
łatwiej przełamać lęk przed wejściem do lodowatego akwenu. 

4. Rozgrzewka 
Podstawą morsowania jest rozgrzewka. Pomocne są bieganie 
i gimnastyka. Idealną sytuacją jest, poza rozgrzewką biego-
wą (tu zalecany jest raczej trucht niż sprint), skorzystanie z si-
łowni pod gołym niebem. Niestety, zwykle takiej nie ma przy 
brzegu. W tej sytuacji wystarczą pompki, przysiady, skłony, 
wymachy (rąk i nóg), pajacyki, jazda rowerem, rozciąganie. 

Niektóre kluby morsa mają swoje własne sposoby na roz-
grzewkę przed kąpielą, organizując np. mecze piłkarskie lub 
siatkarskie na plaży. Dobre będzie wszystko, co podniesie 
nam tętno, dotleni organizm i nas rozgrzeje. Doświadcze-
ni morsujący radzą, by rozgrzewka trwała nawet ponad kwa-
drans. Lepiej rozłożyć ją w czasie i stopniowo, ale porząd-
nie, się rozgrzać. Nie przesadzać z bardzo intensywnymi ćwi-
czeniami w krótkim czasie, ale po prostu się porozgrzewać. 
Nie chodzi o spocenie się na mrozie, bo to może być groźne 
dla zdrowia. Według doświadczonych morsów najprzyjem-
niejszą temperaturą do kąpieli są wartości poniżej 8 stopni C.
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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

5. Jak wejść do wody?
Warto pamiętać, że nie wchodzimy do wody krótko po spoży-
ciu posiłku. Niektórzy odczekują nawet 2-3 godziny po obfi-
tym śniadaniu czy obiedzie, zanim zdecydują się na zanurze-
nie. Wśród zaleceń dotyczących samego wchodzenia do wody 
jest m.in. to, aby robić to zdecydowanym krokiem. Nie cho-
dzi też o wbieganie, ale niepoddawanie się własnym wątpli-
wościom. Ważne w zdecydowanym wchodzeniu jest także to, 
by zbyt długo nie przebywać rozebranym na mrozie i nie wy-
chładzać organizmu przed kąpielą. Wchodząc do wody, mo-
żemy po kolei ochlapywać kolejne części ciała lub po pro-
stu się zanurzyć. 

Ze względów bezpieczeństwa lepiej wchodzić do przerę-
bla nad stojącą wodą, a woda powinna sięgać co najwyżej 
do pasa. 

6. Co robić w trakcie kąpieli?
Podczas lodowej kąpieli część osób zwykle po prostu stoi, 
część stoi i co chwilę się zanurza wraz z głową, inni spaceru-
ją po dnie, a jeszcze inni pływają. Każdy musi znaleźć najlep-
sze rozwiązanie dla siebie. Warto jednak pamiętać, że przy 
intensywniejszej kąpieli utrata ciepła jest szybsza i czas prze-
bywania w lodowatym akwenie powinien być odpowied-
nio krótszy. 

Morsowanie, zimowa aktywność fizyczna daje mi niesamowi-
tą siłę, kondycję i odporność na przeziębienia. W zdrowym 
ciele zdrowy duch domaga się kolejnych form aktywności, 
które staram się w miarę moich możliwości mu zapewniać.

Już drugi raz od czasu wyłonienia stomii byłam w Tatrach. Ko-
cham góry, te 20-30-kilometrowe trasy, kilkugodzinne wspi-
nanie się na szczyty. Widoki, natura, wysiłek, zachwyt i zmę-
czenie, to moja miłość, pasja i ciągła tęsknota. 

Dziś mogę śmiało powiedzieć, że moje życie ze stomią nie róż-
ni się jakością od tego sprzed operacji, natomiast sfera psy-
chiczna ma się dużo, dużo lepiej. Z wielką przyjemnością po-
magam nowym stomikom, którzy sobie nie radzą, mają pro-

blem z akceptacją samych siebie. Cieszę się, że na naszych 
grupach wsparcia na FB poznałam tylu wspaniałych, cudow-
nych i empatycznych ludzi. Wszystkich pozdrawiam i chcę po-
wiedzieć, że stomia to nie koniec, ale początek innego, no-
wego życia.

Moim największym sportowym, zimowym marzeniem jest  
nauka jazdy na nartach. Wierzę, że nie pozostanie w sferze nie- 
spełnionych.

Jak więc sami widzicie, ważne jest, żeby powoli, krok po kro-
ku budować formę i odporność jakąkolwiek zimową aktyw-
nością. Można zacząć np. od krótkich spacerów po skrzy-
piącym śniegu i stopniowo zwiększać dystans. A jeśli śnie-
gu nie będzie? To może i lepiej, łatwiej wtedy spacerować. 
Kto ma dzieci, wnuki, nie musi wyjścia na sanki czy łyżwy 
traktować jako dopust boży, a raczej jak powrót do dzie-
ciństwa. Trening czyni mistrza, więc po sankach i łyżwach 
może narty? Być może wielu z Was szusowało przed wyłonie-
niem, a teraz ma wątpliwości? Przykład Sylwii Ratajczak, Ad-
riana Lewandowskiego czy Tomka Panfica pokazuje, że Tor-
bacze to narciarze i snowboardziści, którzy korzystają z uro-
ków zimy na stoku, a stomia im w tym nie przeszkadza. Mniej 
inwazyjne od nart zjazdowych są biegówki i te akurat moż-
na trenować... wszędzie.

Do odważnych świat należy, a sedno i tak 
(jak zawsze) tkwi w głowie i silnej woli. 

Czy to wszystko znaczy, że tylko zimno jest cacy, a ciepło pod 
kocykiem z imbirową herbatką be? Oczywiście że nie!!!!  
Czytanie książki w ciepłym pokoju to też... aktywność zimo-
wa. Dobra jest każda, dzięki której zrobi wam się... ciepło. 
Na sercu. •

Na zdjęciach: Sylwia Ratajczak (archiwum własne)
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Tekst: Fundacja STOMAlife

S ytuacja, w której osoba z wyłonioną stomią odczu-
wa potrzebę wypróżnienia, może się zdarzyć wów-
czas, kiedy nie został wycięty kikut odbytnicy, a od-
byt nie został zaszyty. Kikut odbytnicy to ta część je-

lita, która nadal funkcjonuje, produkując śluz, który na sku-
tek typowych dla jelita ruchów robaczkowych spływa w dół 
do bańki odbytnicy, czyli najniższej części jelita, położonej 
tuż przed odbytem, gdzie zwykle zbiera się kał. Na skutek 
napierania śluzu na nerwy zwieraczy, odczuwamy potrzebę 
wypróżnienia. 

W sytuacji, kiedy stomik odczuwa potrzebę wydalenia nagro-
madzonego śluzu, powinien to bezzwłocznie zrobić, ponie-
waż zatrzymywany śluz może zamienić się w czop śluzowy. 
Może się tak stać, jeśli długo nie następuje wypróżnienie, po-
mimo narastającej potrzeby, i zbity śluz pozostaje zbyt dłu-
go w bańce odbytnicy. 

Długo nie wydalane czopy śluzowe potrafią zrobić się twar-
de jak korek i wkleić się w śluzówkę jelita. Powstaje wówczas 
odczucie doskonale znane ludziom zdrowym jako niepełne 
wypróżnienie, czasem odczuwane boleśnie jako ciągłe par-
cie na odbyt.

Dbając o zdrowie i komfort, warto robić wlewki do kikuta od-
bytnicy. Są to małe objętościowo lewatywy polegające na  
wprowadzeniu do odbytnicy płynu (letnia woda, zaparzony 
letni rumianek czy gotowy płyn z Enemy) w ilości ok. 100 ml,  
maksymalnie do 200 ml. Po tym, jak płyn zostanie wprowa-
dzony do kikuta odbytnicy, należy zacisnąć odbyt i utrzymać 
płyn przez kilka do kilkunastu minut, tak by mógł spenetro-
wać jelito i wypłukać zbity śluz. 

Jeżeli śluz jest mocno zbity i zapieczony, może się zdarzyć, że 
oprócz popłuczyn śluzowych, w wydalanym płynie będą śla-
dy krwi. Nie powinno to wzbudzać niepokoju, ponieważ jest 

CZOP ŚLUZOWY

to naturalny objaw, gdyż śluzówka jelita jest bardzo delikat-
na i mocno zaopatrzona w naczynka włosowate.

Wlewki u osób dorosłych można robić przy użyciu dużej grusz-
ki do lewatyw, wprowadzając letni płyn, lub butelki z dziub-
kiem zawierającej gotowy płyn Enema, który można nabyć 
w aptece. W przypadku, gdy wlewkę robi nam osoba wy-
kwalifikowana, np. pielęgniarka, może użyć w tym celu dre-
nu i strzykawki o pojemności 100 ml.

Przed wprowadzeniem końcówki sprzętu, którym dokonywa-
na jest wlewka, do odbytu, bezwzględnie należy tę końców-
kę natłuścić, aby była śliska. Do takiego natłuszczenia nada-
je się wazelina, olej lub oliwa. W przypadku wlewki robionej 
przez pielęgniarkę można liczyć na użycie lignocainy w żelu – 
preparatu, który poza poślizgiem ma właściwości znieczulają-
ce. Lignocaina wydawana jest na receptę.

Pamiętajmy, że regularne wypróżnianie się, kiedy tylko od-
czuwamy taką potrzebę, oraz prawidłowe nawodnienie or-
ganizmu pomogą nam uniknąć powstawania czopów śluzo-
wych. •

Mądre wskazówki od tych,  
którzy już się nauczyli 

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Aleksandra  
Stasiak -  
warto  
marzyć!

Z końcem czerwca 2021 roku na internetowej stronie STOMAlife rozpoczęliśmy 
cykl zatytułowany Pasja kolorem życia. Prezentujemy tu sylwetkę stomika lub 
stomiczki, którym choroba nie zabrała pasji, a często było tak, że wyłonienie stomii 
pozwoliło do nich wrócić. Każda historia jest inna, ciekawa, przejmująca, a jednocześnie 
bardzo optymistyczna i dająca nadzieję tym, którzy są na początku swojej drogi ze stomią 
albo przed jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Nasi bohaterowie to kreatywni, 
pomysłowi, niesamowicie uzdolnieni w wielu dziedzinach ludzie, których hart ciała i ducha 
może niejednemu zaimponować. Od teraz będziemy również w magazynie systematycznie 
prezentować sylwetki naszych bohaterów, duży nacisk kładąc na ich pasje. Każdego bohate-
ra pytaliśmy m.in. o ukryte marzenie i chęć zrobienia czegoś po raz pierwszy w życiu.
Dziś spotkanie z Aleksandrą Stasiak, która powiedziała nam, że jednym z jej wielkich 
marzeń jest sesja zdjęciowa, która ukazałaby się w czasopiśmie „Po Prostu Żyj”.  
Wierzę, że marzenia się spełniają.
Warto marzyć! Sami zobaczcie! Efekty sesji Oli są zachwycające!  
I koniecznie przeczytajcie, co nam opowiedziała.

Tekst: Mirela Bornikowska
Zdjęcia: Justyna Januszka
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wiąc, haftowi krzyżykowemu. Zajęcie to mnie odstresowu-
je, pozwala zapomnieć o troskach i chorobie. Mam piękną 
kolekcję własnoręcznie wykonanych haftem krzyżykowym 
obrazów. Moje prace były często wystawiane na regional-
nych wystawach, konkursach i przeglądach. Ich zdjęcia pu-
blikuję na Facebooku pod adresem „Hafty Oli”, gdzie spo-
tykają się z życzliwą oceną, co mi bardzo pomaga i popra-
wia samoocenę. Uczęszczam na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Świerzawie, gdzie także rozwijam swoje inne zaintereso-
wania oraz umiejętności. Oprócz różnych technik haftu uczę 
się tworzyć z wykorzystaniem innych materiałów – np. gliny, 
papieru, szkła. Często sama nie mogę uwierzyć, gdy patrzę 
na te piękne przedmioty, że to prace, które wyszły spod rąk 
moich i innych uczestników naszych warsztatów. 

Dzięki warsztatom poznałam wielu ludzi, którzy stali się 
moimi przyjaciółmi, a ja dziś już nie wyobrażam sobie ży-
cia bez bratnich dusz wokół. Na szczęście właśnie takie osoby 
otaczają mnie i w domu rodzinnym, i na warsztatach. 

Sesja fotograficzna to moje wielkie – spełnione marzenie. 
Za jego realizację z całego serca dziękuję Fundacji STOMAlife.

N azywam się Aleksandra Stasiak. W tym roku skoń-
czyłam 32 lata. Mieszkam z rodzicami i rodzeń-
stwem w Lubiechowej na Dolnym Śląsku. Odwie-

dzając moją miejscowość, można się natknąć na hodowlę da-
nieli, a od niedawna, w bardzo bliskim sąsiedztwie, hodow-
lę alpak, z którymi zaprzyjaźniłam się bardzo szybko. W każ-
dej wolnej chwili chodzę do nich i wyprowadzam na spacery. 
Pokochałam te zwierzęta, a one bardzo szybko odwzajemni-
ły moje uczucia.

Od najmłodszych lat choruję na epilepsję, a 6 lat temu zdia-
gnozowano u mnie chorobę Leśniowskiego-Crohna, któ-
ra jest głównym powodem wyłonienia u mnie stomii. Osiem 
dni po moich 25. urodzinach, przeprowadzono operację i wy-
łoniono stomię, która uratowała mi życie. Zdaniem lekarzy 
miała być na pół roku, a niedługo minie 7 lat, jak z nią żyję.

Ze stomią trzeba nauczyć się żyć – ja się nauczyłam. Bar-
dzo pomogło mi w tym wielkie wsparcie rodziny, przyja-
ciół i znajomych. Każdy drobny gest, uśmiech dawał mi siłę, 
aby walczyć i starać się pogodzić z tym, że stomia to nie wy-
rok, tylko sposób na życie. Przełomowym momentem w ak-
ceptacji mojej choroby było dzień, gdy pierwszy raz, będąc 
na plaży, odsłoniłam brzuch i zauważyłam, że nikt nie zwra-
ca na to uwagi. Wtedy zrozumiałam, że ograniczenia, które 
mnie blokowały, były wyłącznie w mojej głowie.  

Mam kilka pasji. Kocham zwierzęta, podróże, jednak najwię-
cej czasu, uwagi i serca oddaję rękodziełu, a dokładniej mó-

Aleksandra  
Stasiak -  
warto  
marzyć!

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: Mirela Bornikowska 

Zespolenie  
blaski i cienie 

ZESPOLENIE

Od 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 wyleczenia, 

a przed sobą ogromnie trudną, życiową decyzję. Jeżeli  wyłonieniu powie TAK, to po 
okresie przyzwyczajania się do nowego życia u większości  zaczyna się  „mała stabili-
zacja”. 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 rzeczywistość 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 stomi-
kami, 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 naturalnie, 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 natural-
nie 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, a teraz zimowym numerze 2021 i następnie na wiosnę 2022 roku 
podejmujemy temat: Zespolenia. W tegorocznych numerach „Po Prostu Żyj” było ono 
przedstawione, jak za pewne pamiętacie, oczami lekarza Wojciecha Szczęsnego, teraz 
oczami Zespoleńców. Dziś kolejne trzy osoby z dziesięciu. 

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu wyłoniono u ciebie 
stomię i jak długo ją miałeś?
Marcin Gawroński: Moja stomia była wyłoniona w trybie na-
głym w skutek niedrożności i rozdęcia jelita cienkiego wyni-
kającego z choroby Crohna. Choroby mocno przeze mnie lek-
ceważonej i zaniedbanej. Stomię miałem w sumie 9 miesięcy. 
Dwa miesiące od wyłonienia jelito zaczęło wypadać. Z każ-
dym dniem bardziej, aż zatrzymało się na około 30 centyme-
trach. Przez blisko 7 miesięcy funkcjonowałem więc, trzyma-
jąc jelito w ręku. Trochę czasu zabrało nam (mnie i żonie) do-
branie odpowiedniego sprzętu. Stomia nie dość, że wypada-
ła, to jeszcze jej otwór zrobił się wklęsły. Niełatwo było zna-
leźć worek nie tylko odpowiednio duży i wytrzymały, ale też 
z dobrze trzymającym przylepcem. W końcu jednak trafili-
śmy na odpowiedni sprzęt i wypracowaliśmy skuteczną, choć 
czasochłonną metodę wyrównywania wklęsłości, aby zapo-
biec podciekaniu. Dzięki temu mogłem w zasadzie normal-
nie funkcjonować – pracować, zajmować się domem i dzieć-
mi i pojechać na wakacje. 

MB: Akceptowałeś życie ze stomią, czy marzyłeś o zespo- 
leniu?
MG: Kiedy trafiasz na SOR w stanie zagrożenia życia – nie-
dożywiony, odbiałczony, z rozdętym jelitem – nie masz zbyt 
wielkiego wyboru. Chorując na Crohna, zawsze gdzieś tam 
z tyłu głowy miałem świadomość, że prędzej czy później może 
to się skończyć workiem. Choć nie miałem pojęcia, co to zna-
czy. Zostałem postawiony przed wyborem – albo resekcja jeli-
ta i stomia tymczasowa, a tym samym szansa na normalne ży-
cie, albo ryzyko, że rozdęte jelito w końcu pęknie i skończy się 
to tragicznie. A rozdęcie miało 16 cm średnicy. Decyzja o wy-
łonieniu była więc na tyle świadoma, na ile było to możliwe 
w zaistniałych warunkach. Od początku też miałem świado-
mość, że jest to stomia tymczasowa. To bardzo ułatwiło mi ak-
ceptację wyłonienia. Zresztą pierwszym pytaniem, jakie za-
dałem lekarzowi po operacji – wybudziłem się akurat na ob-
chód – było: „Jak długo będę musiał z tym funkcjonować?”.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją zespo- 
lenia?
MG: Moje zespolenie było wyczekiwanym zabiegiem. Kiedy 
jelito zaczęło wypadać, udałem się do szpitala na konsulta-

cję w kierunku zespolenia lub plastyki. Okazało się jednak, 
że resekcja nie rozwiązała całkowicie problemu stanu zapal-
nego. Zostałem więc wypisany do domu z jelitem w ręku i za-
lecono mi kuracją lekową na okres sześciu miesięcy. Miałem 
więc nową perspektywę wyleczenia jelita i zrobienia zespole-
nia. Wtedy też zaczęła się pandemia covidu i pierwsze obo-
strzenia. Moja operacja stanęła wtedy pod znakiem zapyta-
nia. Na szczęście udało mi się porozumieć z lekarzem, któ-
ry stwierdził, że trzeba kontynuować leczenie. Natomiast chi-
rurg powiedział, że jak tylko otrzymam zielone światło od ga-
strologa, to on wykona zabieg. Tak się szczęśliwie złożyło, że 
wraz z końcem mojej kuracji otworzono na miesiąc szpita-
le i wznowiono przyjęcia. Z wykonanymi prywatnie badania-
mi potwierdzającymi brak stanu zapalnego w jelicie i remisję 
choroby zgłosiłem się zgodnie z ustaleniami do szpitala. Po-
szedłem tam więc z nadzieją na lepsze jutro, ale jednak z lek-
ką obawą – wszak to operacja, pełna narkoza itp. – czasem 
może pójść coś nie tak. 

MB: Jak czułeś się tuż po zabiegu i jak wyglądała  
rekonwalescencja?
MG: Pamiętam, że po wybudzeniu na Sali Opieki Pooperacyj-
nej poczułem ból. Najwyraźniej leki przeciwbólowe przestały 
działać. Kląłem więc przez jakiś czas, dopóki zmęczone moim 
zachowaniem pielęgniarki nie dały mi czegoś na ból, i usną-
łem. Gdy już odpocząłem po operacji, sięgnąłem do wor-
ka i go nie znalazłem. Ulżyło mi. Spędziłem 7 dni w szpitalu, 
z czego trzy w toalecie. Potem były 3 tygodnie lekkostrawnej 
diety i miesiąc unikania obciążeń. 

MB: Czy wystąpiły powikłania? Jeśli tak, to jakie?
MG: Jak na razie żadnych. Choć ze względu na chorobę na-
dal mam nadmiarowe wypróżnienia.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia? Jak się teraz czujesz?
MG: Minęło 7 miesięcy. Czuję się… wolny. Stomia już za mną, 
choroba w remisji. Mogę normalnie funkcjonować, jak każdy. 
Wkrótce czekają mnie badania kontrolne, które (mam nadzie-
ję) potwierdzą mój dobry stan zdrowia. 

MB: Czy podjąłbyś tę decyzję drugi raz? Co możesz po-
wiedzieć tym, którzy stoją przed taką decyzją?
MG: Zdecydowanie tak. Zespolenie to dobra rzecz, ale każdy 
przypadek jest inny. Decyzja o zespoleniu powinna być pod-
jęta świadomie przy uwzględnieniu wszystkich możliwych 
plusów i minusów właściwych dla danego przypadku. •

ZESPOLENIE

Rozmowa 
czwarta 
z dziesięciu
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 Minęło 7 miesięcy. Czuję 
się… wolny. Stomia już za 
mną, choroba w remisji.
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Mirella Bornikowska: Z jakiego powodu u twojej córki  
Anastazji została wyłoniona stomia, jak długo ją miała?
Daria Okraszewska: Córeczka urodziła się z wytrzewieniem 
jelit. Po urodzeniu, w pierwszej dobie, miała wykonaną opera-
cję. Podczas tej operacji została wyłoniona ileostomia, pomi-
mo iż robiła kupkę przez odbyt. Byłyśmy w szpitalu trzy mie-
siące od porodu, bo córeczka nie przybierała na wadze i do-
stawała kwasicy organizmu. Dziewiątego października 2019 
roku zamknięto Anastazji stomię, a dziewięć dni później opu-
ściłyśmy szpital i Anastazja pierwszy raz zobaczyła swój dom. 
To był to dla nas cudowny dzień. Niestety nie nacieszyły-
śmy się tym czasem długo. Czwartego listopada ponow-
nie trafiłyśmy do szpitala, ponieważ córka zaczęła wymio-
tować kałem. Okazało się, że to była niedrożność jelit i mu-
siała być po raz trzeci operowana. Operacja trwała prawie 
sześć godzin. Malutka trafiła na oddział intensywnej terapii, 
gdzie odwiedzałam ją codziennie. Trzy dni później córecz-
ka znów była operowana z tego samego powodu, co wcze-
śniej. Jej stan był ciężki i podczas tej operacji wyłoniona zo-
stała przetoka Bishop-Koopa. Córeczka była na tyle silna, że 
doszła do siebie i pod koniec listopada wyszłyśmy do domu, 
tyle że z woreczkiem. W sierpniu 2020 roku znów odby-
ła się operacja, ponieważ Anastazji zrobiła się dziura w je-
licie i znów doszło do niedrożności. Woreczek nadal został 
z nami. 24 maja tego roku kolejny raz trafiłyśmy do szpita-
la z kolejną niedrożnością. Byłam załamana perspektywą szó-
stej operacji w tak krótkim czasie u tak małego dziecka. Leka-
rze zdecydowali się zamknąć przetokę i po 3 tygodniach po-
bytu w szpitalu wróciłyśmy do domu. 

MB: Czy jako matka zaakceptowałaś życie twojej córki ze 
stomią, czy marzyłaś o zespoleniu?

DO: Ja, jako mama, wiedziałam, że to jej pomaga normal-
nie funkcjonować. Widziałam po woreczku, czy coś się dzie-
je złego, czy wszystko jest dobrze. Anastazja, pomimo tego, 
że ma dopiero 2 lata, nie miała problemu z tym, że ma wore-
czek. Pomagała mi go odklejać, myła sobie jelitko, więc wy-
daje mi się, że jej też to nie przeszkadzało. 

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją 
zespolenia?
DO: Przede wszystkim strach o życie mojego dziecka. Wie- 
działam, że jest silna, że potrafi dużo znieść, lecz to była  
szósta operacja w jej króciutkim życiu, bo przecież ona  
w lipcu skończy dopiero dwa lata.

MB: Jak córka czuła się tuż po operacji i jak wygląda-
ła rekonwalescencja?
DO: Anastazja przez pierwszy tydzień prawie cały czas spa-
la. Bardzo dokuczała jej sonda w nosie. Na szczęście poma-
lutku dochodziła do siebie i nabierała sił. Widać było, ile chę-
ci wkłada w to, aby już było dobrze. Dla mnie jest to najdziel-
niejsze i bardzo silne dziecko. Bardzo ją podziwiam i kocham 
nad życie.

MB: Czy wystąpiły powikłania. Jeśli tak, to jakie?
DO: Na szczęście nie. Tym razem powikłania nas ominęły 
i oby już tak zostało.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia? Jak teraz czuje się 
córeczka?
DO: Od zespolenia minęły trzy tygodnie. Córeczka do- 
chodzi jeszcze do siebie, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. 

MB: Czy podjęłabyś tę decyzję drugi raz, co możesz po-
wiedzieć tym, którzy są przed zespoleniem?
DO: My niestety nie podejmowałyśmy tej decyzji, tylko leka-
rze w trakcie operacji. Ja już tak się przyzwyczaiłam do tego, 
że córeczka ma stomię, że nawet czasem się zapominam 
i chcę jej woreczek odklejać przed kąpielą. W niczym nam 
to nie przeszkadzało, że stomia z nami jest. Nawet czułam się 
bezpieczniej z myślą, że jednak jest ten wentyl bezpieczeń-
stwa i gdyby nie poszło pupą, to pójdzie do worka. Myślę, że 
po prostu trzeba zaufać lekarzom i ich decyzjom. •

Rozmowa 
piąta 
z dziesięciu

5
ZESPOLENIE

Kolejną osobą,z którą Mirela rozmawiała  
o stomii i możliwości zespolenia układu  
pokarmowego, była Daria Okraszewska,  
mama Anastazji.

Anastazja, pomimo tego, 
że ma dopiero 2 lata, nie 

miała problemu z tym, że ma 
woreczek. Pomagała mi go 

odklejać, myła sobie jelitko, 
więc wydaje mi się, że jej też 

to nie przeszkadzało.

ŻYCIE ZE STOMIĄ

24

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (26) / 2021



Rozmowa 
szósta 
z dziesięciu
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Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu wyłoniono u ciebie 
stomię i jak długo ją miałaś?
Małgorzata Szczecińska: U mnie powodem wyłonienia  
stomii był rak śródśluzówkowy jelita grubego G2. Stomię 
miałam od 25 września 2018 do 03 lutego 2021 roku.

MB: Czy akceptowałaś życie ze stomią, czy marzyłaś 
o zespoleniu?
MS: Od wykrycia raka do operacji było bardzo mało czasu. 
Badania, wizyty, przekazywanie obowiązków w pracy, przygo-
towania do pobytu w szpitalu oraz powrotu do domu spowo-
dowały, że nie miałam czasu na myślenie. Hmm, może to le-
piej? Najmniej czasu zajęły same badania. Karta DiLO otwie-
rała drzwi do wszystkich gabinetów. Organizacja mojej ab-
sencji w domu zajęła mi najwięcej czasu. Zakupy, general-
ne sprzątanie, przyspieszone prace ogrodowe, „przy okazji” 
zrobiłam jeszcze około 100 słoików z przetworami. (śmiech) 
Trudno powiedzieć, czy zaakceptowałam stomię. Raczej by-
łam zaskoczona, zupełnie nieprzygotowana do jej posiada-
nia. Lekarz prowadzący powiedział, że wyłoniono ją dla moje-
go dobra. Jelita powinny się zagoić i po trzech miesiącach wy-
konane zostanie zespolenie. To gojenie potrwało jednak tro-
chę dłużej. Badania kontrolne były zadowalające. Zdecydo-
wał wynik kolonoskopii. Robimy zespolenie – usłyszałam od 
lekarza. Wszystko ładnie się zagoiło, nie było przeciwwska-
zań. Niestety dostałam niedrożności jelit, co skończyło się ko-
lejną operacją. Przywrócono pracę jelit i przy okazji usunię-
to zrosty. Jednak rana nie goiła się prawidłowo. Wdało się za-
każenie bakteryjne. Zespolenie, które traktowałam jako etap 
leczenia, odłożono. Musiałam zaakceptować zaistniałą sytu-
ację, tym bardziej, że powodem kolejnego odroczenia opera-
cji zespalającej okazała się pandemia koronawirusa.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją zespole- 
nia?
MS: Stomia mi nie przeszkadzała, przyzwyczaiłam się do niej, 
nie miałam z nią żadnych problemów. Wróciłam do pracy, 
chodziłam teatru, kina, restauracji, spotykałam się ze znajo-

mymi. Wyjeżdżałam na urlop. Zwiedziłam Kujawy i Bieszcza-
dy. Wszystko to przerwał covid, co spowodowało, że prak-
tycznie przestałam myśleć o terminie zespolenia. Skierowa-
nie na zabieg leżało w szpitalu, termin miałam wyznaczo-
ny, ale został odłożony na czas bliżej nieokreślony. Miałam 
czekać. Myślałam, że nie będzie to zbyt szybko, a tu niespo-
dziewanie zadzwonił telefon ze szpitala, że mam się zgłosić 
na badania przygotowujące do zespolenia. Oczywiście w tym 
momencie zapaliły mi się wszystkie światełka, główka za-
częła pracować. Potwierdzić gotowość do zabiegu czy nie? 
A może poczekać, przełożyć termin do momentu, aż skończy 
się pandemia? Może zrezygnować w ogóle z zespolenia i zo-
stać ze stomią? W końcu to kolejna operacja, a z tym związa-
ne ewentualnie mogące się pojawić powikłania, jak przy każ-
dym zabiegu chirurgicznym. Było dużo wątpliwości. Przewa-
żyło u mnie to, że skoro lekarze chcą działać, to ja powinnam 
im zaufać, zwłaszcza że takie było założenie od samego po-
czątku. Sama siebie przekonałam słowami: „Oni chyba wie-
dzą, co mówią i robią”. Zespolenie zrobiono mi w tym samym 
szpitalu, w którym miałam wyłonioną stomię, więc wybiera-
łam się tam ze spokojem i pełnym zaufaniem do chirurgów.

MB: Jak czułaś się tuż po zabiegu i jak wyglądała rekon- 
walescencja?

ZESPOLENIE
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MS: Zabieg przebiegł bezproblemowo, choć pierwsze chwile 
po nim do przyjemnych nie należały. Najgorszym przeżyciem 
była pierwsza wizyta w toalecie. Przed operacją zdecydowa-
no, że jelita nie będą czyszczone. Oczyszczenie miało doko-
nać się samoistnie. W ten sposób chciano skontrolować ich 
pracę. Pierwsze wypróżnienie było przeżyciem hardcoro-
wym. Później pojawiły się biegunki, na szczęście zanikające 
z biegiem czasu. Zanim to nastąpiło, pampers został moim 
(niechcianym) przyjacielem. Niejednokrotnie zastanawiałam 
się, czy wyścig wygra pampers, czy toaleta? Lekarz twier-
dził, że wszystko się unormuje, a długość trwania biegunek 
jest kwestią indywidualną. Znajomi, którzy przeszli zespole-
nie, też to potwierdzili. W moim przypadku trwało to oko-
ło dwóch tygodni, więc mogę powiedzieć, że bardzo szyb-
ko wracałam do sprawności.

MB: Czy wystąpiły powikłania? Jeśli tak, to jakie?
MS: U mnie nie było żadnych powikłań, no może oprócz  
jednego. Okazało się, że przepuklina się przesunęła i mam 
na wysokości pasa niedużą oponkę.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia i jak się teraz czujesz?
MS: Jestem 5 miesięcy po zabiegu. Aktualnie czuję się do-
brze. Praktycznie wszystko już jem. Jelita pracują prawidło-

wo. Wypróżniam się 1-2 dziennie, o biegunkach zapomnia-
łam. Powoli wracam do aktywności. Dużo chodzę. Myślę 
o powrocie do zajęć gimnastycznych. Wcześniej korzystałam 
z gimnastyki w wodzie. Muszę tylko porozmawiać z trenerami, 
czy przepuklina nie będzie przeszkodą.

MB: Czy podjęłabyś tę decyzję drugi raz? Co możesz  
powiedzieć tym, którzy stoją przed taką decyzją?
MS: Jak już mówiłam wcześniej, zespolenie traktowałam 
jako etap leczenia i dlatego nie myślałam o stomii w katego-
riach protezy na stałe. Decyzja zawsze jest sprawą indywidu-
alną. Nie bez znaczenia jest powód wyłonienia stomii, aktu-
alny stan zdrowia, sytuacja, w jakim stanie są jelita. Mój przy-
kład może potwierdzić, że ufając lekarzom, można taką de-
cyzję podjąć i cieszyć się brakiem komplikacji i odzyskanym 
zdrowiem. •

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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Nauka pielęgnacji stomii w pierwszym okresie po operacji może stwarzać kłopoty, ale nie trzeba 
się tym martwić. W myśl zasady, że praktyka czyni mistrza, trzeba wierzyć, że z dnia na dzień 

będzie łatwiej, aż dojdzie się do takiej wprawy, że zmiana worka będzie prostą rutyną!

Aby ułatwić wam pierwsze dni po wyłonieniu, przygotowaliśmy kilka pomocnych wskazówek. Bez względu na rodzaj 
stomii prawdopodobnie będziesz opróżniać worek do kilku razy dziennie, czasami w nieprzewidzianym momencie.

Trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieje idealny lub całkiem niewłaściwy sposób opróżniania woreczka sto-
mijnego? Na pewno nie. Sposobów jest kilka, każdy z nich ma swoje plusy i minusy. W takim razie, jak zrobić to najlepiej? 

Z przeprowadzonych przez Fundację STOMAlife badań dowiedzieliśmy się, jaki sposób jest najbardziej popularny.

Większość stomików opróżnia worek w pozycji siedzącej. 48% badanych opróżnia swoje worki, siadając przodem na to-
alecie, co czyni tę metodę najczęściej stosowaną. Dla większości jest to najbardziej naturalny i wygodny sposób. 25% 
stomików opróżnia worek stomijny na stojąco. Słabym punktem tej metody jest duże ryzyko wydostania się treści poza se-
des. Można to ograniczyć, klękając przy muszli, co stosuje 14%* stomików. Tylko 5%* siedzi na desce sedesowej tyłem. 
Pozostałe 8% stosuje inne metody.

Badania te pokazują, że każdy stomik sam wybiera optymalny dla siebie sposób, czasem metodą prób i błędów. Oczy-
wiście idealna metoda, którą stosujesz w domu, nie musi być tak samo dobra w miejscu publicznym czy podczas wizyty 
u znajomych.

Chcemy pokazać Państwu, krok po kroku, jak opróżnić worek stomijny każdą z wymienionych powyżej metod:
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Siedząc przodem Na stojąco Klęcząc Siedząc tyłem Inne sposoby

W jaki sposób zazwyczaj opróżniasz swój worek stomijny?

Tekst: Fundacja STOMAlife

Jaka pozycja?

W jaki sposób zazwyczaj opróżniasz swój worek stomijny?
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1. SIEDZĄC NA SEDESIE PRZODEM (48% BADANYCH)
Wielu stomików twierdzi, że przypomina to naturalny spo- 
sób defekacji i jest najwygodniejsze. 

Oto, jak możesz opróżnić swój worek stomijny, siedząc przo- 
dem:

1. Usiądź na desce sedesowej, tak jak robiłeś to w przeszłości, ale cofnij 
się jak najdalej, aby stworzyć przestrzeń na umieszczenie worka.

2. Szeroko rozstawione nogi zapewnią przestrzeń, która pomoże uniknąć 
zabrudzenia skóry albo odzieży.

3. Skieruj końcówkę worka stomijnego, który jest umieszczony między 
nogami, do toalety. To tam popłynie treść.

4. Po prawidłowym skierowaniu ujścia worka otwórz go, aby wypuścić 
zawartość.

5. Po opróżnieniu możesz wypłukać worek stomijny lub po prostu wytrzeć 
jego ujście chusteczkami higienicznymi lub wilgotnymi.

+ Opróżnianie worka stomijnego w pozycji siedzącej ma swoje zalety. 
Prawdopodobnie jest to najwygodniejsza pozycja do wykonania tej czyn-
ności. Zmniejsza ryzyko zabrudzenia łazienki, ponieważ jesteś bliżej de-
ski sedesowej. 

– Jednak opróżnianie worka stomijnego w pozycji siedzącej nie jest 
możliwe dla wszystkich. Jeśli wokół sedesu jest bardzo mało miejsca lub 
deska sedesowa jest zbyt mała, może być trudno wypuścić zawartość 
przez brak odpowiedniej przestrzeni do umieszczenia worka w toalecie.

2. NA STOJĄCO (25% BADANYCH)
Jeśli jesteś mężczyzną, pozycja stojąca jest dla ciebie naturalna przy od-
dawaniu moczu. Być może na zasadzie podobieństwa ten sposób opróż-
nienia worka jest stosowany przez mężczyzn, choć z badań wynika, że 
nie tylko. Metoda ta niesie za sobą największe ryzyko, że treść spadają-
ca do muszli klozetowej może się poza nią wydostać. By tego uniknąć, 
spróbuj zrobić to w następujący sposób:

1. Stojąc przodem do deski sedesowej, podciągnij wysoko odzież.

2. Wyjmij ujście worka stominego.

3. Możesz spróbować pochylić się do przodu, aby łatwiej było umieścić 
treść wewnątrz muszli.

4. Otwórz worek stomijny, aby wylać zawartość.

5. Staraj się umieścić strumień treści jelitowej jak najdalej od brzegu mu-
szli klozetowej, by zminimalizować ryzyko wydostania się jej na zewnątrz.

6. Po opróżnieniu możesz wypłukać worek stomijny lub po prostu wytrzeć 
jego ujście chusteczkami higienicznymi lub wilgotnymi.

+ Ta metoda jest drugą w kolejności z preferowanych przez ankietowa-
nych. Sprawdzi się zwłaszcza w publicznych toaletach. Nie siadając na de-
sce klozetowej, nie musisz obawiać się bakterii i innych zanieczyszczeń.

– Chociaż opróżnianie worka tym sposobem wydaje się wygodne, 
obarczone jest największym ryzykiem wydostania się treści poza klo-
zet. Może to być szczególnie krępujące, gdy odwiedzasz kogoś i korzy-
stasz z jego toalety.
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3. KLĘCZĄC (14% BADANYCH)
Klęczenie w celu opróżnienia worka stomijnego może wydawać 
się nieco niepraktyczne, jednak aż 14% stomików uważa, że jest 
to najlepszy sposób. Stosowanie tej metody zależy również od 
położenia stomii oraz od wysokości sedesu.

+ Kiedy uklękniesz przed deską sedesową, worek stomijny znaj-
dzie się na poziomie sedesu, co eliminuje możliwość wydosta-
nia się treści.

– Trudno tę metodę ze względów higienicznych zastosować 
w publicznych toaletach.

Alternatywą tej metody mogłoby być kucanie przed mu-
szlą klozetową.

Jeśli pozycja w klęku jest Twoją ulubioną, możesz kupić 
grubą podkładkę pod kolana. Dzięki temu klęczenie pod-
czas opróżniania worka stomijnego będzie wygodniejsze. 
Alternatywnie możesz złożyć ręcznik i użyć go do podpar-
cia kolan.

4. SIEDZĄC NA SEDESIE TYŁEM 
(5% BADANYCH)
Siedzenie tyłem na sedesie (w przeciwnym kierunku niż zwy-
kle, twarzą do spłuczki sedesowej) może być przydatne, je-
śli wykorzystasz spłuczkę jako półkę i położysz na niej akceso-
ria potrzebne do czyszczenia worka po opróżnieniu.

+ W tej pozycji ryzyko wydostania się treści poza muszlę 
klozetową jest minimalne.

– Nie jest to naturalna metoda siadania na sedesie, więc być 
może jest to jeden z powodów, że jej rzadkiego stosowania. 
Siedzenie twarzą do klapy sedesu i ściany w ciasnej łazience 
może być dla wielu stomików niekomfortowe.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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5. OPRÓŻNIANIE DO POJEMNIKA LUB TORBY 
FOLIOWEJ (8% BADANYCH)
Około 8%* stomików decyduje się nie opróżniać worka sto-
mijnego bezpośrednio do toalety, ale do innego pojemni-
ka lub torby. Opróżniając worek z zawartości do pojemnika, 
wyrzucamy zawartość do sedesu. W przypadku użycia folio-
wego worka zamykamy go i wyrzucamy do kosza.

+ Ta metoda jest szczególnie preferowana przez osoby nie-
pełnosprawne fizycznie, które nie mogą łatwo skorzystać 
z toalety. Co więcej, ryzyko zabrudzenia się jest naprawdę 
minimalne, ponieważ będziesz opróżniać worek stomijny bez-
pośrednio do pojemnika. Jest to wygodne, ponieważ moż-
na to zrobić w jakimkolwiek miejscu, bez konieczności szuka-
nia toalety.

–  Wielu stomikom defekacja nadal kojarzy się z WC i to miej-
sce traktują jako naturalne do wymiany sprzętu, a tym bardziej 
do opróżniania worka, choćby z powodu dostępności bieżą-
cej wody, ręcznika czy papieru toaletowego. Korzystanie z tej 
metody przez 8% ankietowanych dotyczy sytuacji osób, które 
mają uzasadniony powód, by nie robić tego w toalecie.
W przypadku opróżniania worka stomijnego z zawartości nie 
ma złotego środka, ważne jest, aby samemu popróbować 
i znaleźć najwygodniejszy dla siebie sposób. Trzeba też pa-
miętać, że nie zawsze ulubiona metoda jest możliwa do za-
stosowania, co oznacza, że w zależności od miejsca, w którym 
potrzebujemy opróżnić worek stomijny, warto znać inne alter-
natywne sposoby.

Cokolwiek wydaje ci się słuszne i wygodne, jest właściwe.
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Czy płuczesz worek po opróżnieniu?

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OPRÓŻNIANIA 
WORKA STOMIJNEGO
Zmniejsz ryzyko wydostawania się treści poza muszlę 
klozetową:
• Najpierw wrzuć kilka listków papieru toaletowego do toale-
ty, co zamortyzuje strumień treści wydostającej się z worka.

• Staraj się kierować strumień w wewnętrzną stronę mu-
szli klozetowej, a nie w jej środek.

• Spróbuj uklęknąć lub usiąść, ponieważ są to pozycje, 
w których jest najmniejsze ryzyko wydostania się treści na ze-
wnątrz sedesu.

• Siedząc na sedesie, usiądź głębiej i rozstaw szerzej nogi.

Płukanie worka stomijnego:
Po oczyszczeniu worka stomijnego z zawartości, możesz  
go wypłukać. Płukanie worka stomijnego po opróżnieniu jest 
opcjonalne, ale stosowane przez wielu stomików.

Około 37% osób ze stomią deklaruje, że zawsze płucze worek 
po jego opróżnieniu, aż 23% robi to od czasu do czasu. Zwy-
kle używa się do tego kubka z wodą lub butelki. Natomiast 
40% stomików przyznaje, że nigdy nie płucze worka stomijne-
go po opróżnieniu. Płukanie pełni wyłącznie rolę higieniczną. 

Z pewnością proces płukania jest łatwiejszy dla użytkowni-
ków sprzętu dwuczęściowego, ponieważ można odczepić 
worek. Jeśli wolisz odczepić worek podczas opróżniania, mo-
żesz wypłukać go wodą z kranu, aby dokładniej go wyczyścić.

Jeśli używasz systemu jednoczęściowego lub nie chcesz od-
czepiać worka, jedną ręką trzymaj ujście worka stomijne-
go po jego opróżnieniu, a drugą wlej trochę wody do środka, 
zamieszaj i opróżnij.

Czy płuczesz worek po opróżnieniu?
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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

* Analizą objęto 289 osób. Badanie ankieto-
we przeprowadzone było na grupie stomi-
ków. Miało postać papierowej ankiety z pyta-
niami zamkniętymi. Badanie zostało przepro-
wadzone w pierwszym kwartale 2021 roku.

Aby ułatwić sobie płukanie worka możesz zaopatrzyć się w:
• małą plastikową butelkę typu pet: łatwa, mała i do-
bra w podróży;

• kubek wody;

• strzykawkę irygacyjną: mała i łatwa do zapakowania;

• wężyk bidetowy (jeśli poważnie myślisz o wypłukiwa-
niu i chcesz, aby było to jak najprostsze). 

Płukanie worka stomijnego zmniejsza nieprzyjemne zapachy 
i podnosi komfort użytkowania, należy jednak pamiętać, aby 
nie zamoczyć zbytnio okolic stomii, bo może to spowodować 
nieszczelność, a w konsekwencji podciekanie treści jelitowej.

UTYLIZACJA WORKA STOMIJNEGO
Najlepszym sposobem na to jest użycie specjalnego worecz-
ka na woreczki, który pochłania i zatrzymuje zapachy w środ-
ku, zmniejszając tym samym przykry zapach wydobywający 
się z kosza na śmieci. Możesz też wlać do worka stomijne-
go specjalne krople niwelujące zapach. 

Posiadanie produktów, takich jak krople do worków stomij-
nych lub dezodorant, które zmniejszają nieprzyjemny zapach, 
mogą sprawić, że poczujesz się lepiej.

KIEDY OPRÓŻNIĆ WOREK STOMIJNY?
Idealnym momentem na opróżnienie worka stomijnego jest 
wypełnienie go od jednej trzeciej do połowy. Zapobie-
ga to wybrzuszaniu się worka pod ubraniem i sprawia, że jest 
dyskretnie ukryty.

Im dłużej czekasz, tym bardziej prawdopodobne jest, że sta-
nie się on widoczny pod ubraniem. Co więcej, bardziej napeł-
niony worek stomijny może powodować więcej nieprzyjem-
nego zapachu, a nawet podciekanie.

Należy rozważyć opróżnienie worka stominego gdy jest za-
pełniony w 1/3.

JAK CZĘSTO NALEŻY OPRÓŻNIAĆ WOREK  
STOMIJNY? 
Częstotliwość opróżniania worków stomijnych zależy od ro-
dzaju stomii, którą posiadasz, diety, jaką stosujesz, ilości spo-
żywanych płynów oraz przemiany materii – jest więc sprawą 
bardzo indywidualną. 

W systemie jednoczęściowym worki należy zmieniać przynaj-
mniej raz na dobę. W systemie dwuczęściowym zmiana płyt-
ki jest konieczna co 3-5 dni, a mocowane do niej worki powin-
no się wymieniać co najmniej raz w ciągu doby.

Życie ze stomią może początkowo stanowić pewne wyzwa-
nie. W miarę upływu czasu zauważysz, że dbanie o stomię 
stanie się rutyną.

Nie denerwuj się, jeśli opróżnianie worka sto-
mijnego na początku trwa zbyt długo. Kiedy 
opanujesz swoją własną technikę, stanie się 
to dla ciebie naturalne. Ważne jest, aby wie-
dzieć, że nie jesteś sam. Tysiące ludzi takich 
jak Ty żyje wygodnie ze stomią, a ona sprawia, 
że każdy dzień możesz wykorzystać na życie 
bez bólu.
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J ak już wielokrotnie pisałem, stomia, mimo wszystkich 
zalet (najważniejszą jest ratowanie życia), jest niefizjolo-
giczna. Zawsze mogą wystąpić powikłania, które zwy-

czajowo dzielimy na wczesne i późne. Te pierwsze ujawnia-
ją się jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Późne, jak uwa-
ża większość autorów, powstają po wypisie lub, jak chcą 
niektórzy z nich, powyżej miesiąca od zabiegu. Jakkolwiek 
by było, wykonanie otworu w powłokach brzusznych, tak 
samo jak ich operacyjne przecięcie, powoduje ich osłabie-
nie. Jednym z najczęstszych powikłań późnych jest przepu-
klina okołostomijna. 

Przypomnijmy sobie zatem, co to jest przepuklina. Według 
definicji jest to przemieszczenie narządu poza jego anato-
miczne położenie (zazwyczaj chodzi o jelita, choć oczywiście 
w grę wchodzą też inne narządy). Przepuklina ma trzy ele-
menty: wrota, worek i zawartość. W przypadku przepukliny 
okołostomijnej wrota stanowi otwór w powłokach, przez któ-
re przechodzi wyłonione jelito, zawartością są pętle jelit, zaś 
workiem jak zazwyczaj, otrzewna. Innymi słowy, otwór sto-
mijny z różnych względów poszerza się i prócz jelita stano-
wiącego stomię, pojawiają się tam inne elementy występują-
ce w jamie brzusznej. 

Zdaniem znawców tematu częstość przepukliny okołosto-
mijnej waha się od 40% do 80%, lecz najprawdopodobniej 
w jakimś stopniu powstaje zawsze, a o tym, kiedy się pojawi, 
decyduje długość życia ze stomią. Częściej takie powikłanie 
występuje w przypadku stomii końcowej (rzadziej przy pę-
tlowej) i kolostomii (rzadziej po wyłonieniu ileostomii). Poja-
wia się ono najczęściej w ciągu pierwszych dwóch lat po wy-
łonieniu, lecz należy pamiętać, że może wystąpić w każdym 
okresie po zabiegu. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego powstaje taka przepuklina, 
nie jest łatwa, a nie wszystkie czynniki są już poznane. Nawia-

sem mówiąc, tak samo jest w przypadku innych przepuklin. 
Za chwilę jeszcze do tego wrócimy. 

Jakie są objawy przepukliny okołostomijnej? Dominuje uwy-
puklenie w okolicy stomii, które pojawia się początkowo pod-
czas kaszlu lub w sytuacji tzw. tłoczni brzusznej (wypieranie 
moczu czy podnoszenie ciężkich przedmiotów). Z biegiem 
czasu uwypuklenie się powiększa, powodując deformację 
powłok. I to w zasadzie jest podstawą rozpoznania. Oczywi-
ście, można wykonać USG, a nawet tomografię lub rezonans, 
ale robi się to tylko w przypadkach wątpliwych, np. w znacz-
nej otyłości, kiedy warstwa tkanki tłuszczowej może masko-
wać objawy. Pojawia się też okresowy ból w okolicy sto-
mii oraz trudności w aplikacji sprzętu stomijnego, co może 
powodować zmiany skórne. Rzadziej występują najniebez-
pieczniejsze powikłania, czyli uwięźnięcie jelit w worku (silny 
ból i twardy guz w okolicy otworu) oraz okresowe lub całko-
wite zaprzestanie wydzielania treści przez stomię, prowadzą-
ce do niedrożności. 

Czy jest to problem? Wydaje się, że tak. W USA rocznie wy-
łania się około 100 000 stomii, więc jeśli założymy nawet, 
że częstość przepukliny wynosi 50%, mamy do czynienia  
z 50 000 przypadków. Pojawia się zatem pytanie, czy prze-
pukliny okołostomijnej można uniknąć. I znowu, jak zawsze 
w medycynie, odpowiedź nie jest jednoznaczna. I tak, i nie. 
Wspomniałem wyżej, że wybitny chirurg jelita grubego Goli-
gher uważał, że powstanie tego powikłania jest tylko kwestią 
czasu. Czyli chyba nie… Jednak zapoznajmy się z czynnika-
mi ryzyka, wśród których wyróżnia się niezależne (operacyj-
ne) oraz zależne od pacjenta. Pierwszy z nich to operacja w ra-
mach ostrego dyżuru, kiedy w tle mamy niedrożność i rato-
wanie życia chorego. Tu uwaga ogólna: wszystkie operacje 
„na ostro” generują więcej powikłań niż planowe. Najbardziej 
znanym czynnikiem zależnym od chirurga jest zbyt szero-
ki otwór stomijny (>3 cm). Jest to trudny problem, gdyż z ko-

Tekst: Wojciech Szczęsny

Przepuklina 
okołostomijna.  
A co to takiego? 
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lei zbyt wąski otwór, powodować może niedokrwienie stomii. 
Stąd doświadczenie chirurga jest następnym, bardzo waż-
nym, czynnikiem ryzyka. Uważa się, że każdy „niepotrzebny” 
milimetr szerokości zwiększa ryzyko przepukliny o 10%, zaś 
każdy rok od wyłonienia o 4%. Wpływ ma także wspomnia-
ny już typ stomii i uprzednie operacje w obrębie jamy brzusz-
nej, choć ten ostatni czynnik należy do następnej grupy, czy-
li tych zależnych od pacjenta. Prócz niego zaliczamy tu wiek 
powyżej 60 lat, otyłość, a zwłaszcza duży przyrost masy cia-
ła po operacji wyłonienia stomii, obwód talii >100 cm. Waż-
ny jest też stan odżywienia, przyjmowanie sterydów, wodo-
brzusze, przewlekły kaszel i palenie papierosów. Nie bez zna-
czenia są też pewne wrodzone (genetyczne) predyspozycje 
do powstawania przepuklin. Często prócz zmian okołostomij-
nych obserwuje się przepuklinę w głównej bliźnie poopera-
cyjnej. Tkanka łączna (w tym powięzie) takich osób są słabsze, 
stąd większa skłonność do powstawania tego typu powikłań. 

Czas odpowiedzieć na pytanie: co możemy zrobić, żeby zre-
dukować częstość przepuklin po wyłonieniu stomii. Praw-
dę powiedziawszy, to, co napisałem wyżej, sta-
nowi już odpowiedź, ale zrekapitulujmy. Wcze-
sne operowanie raka jelit, czyli prewencja i dia-
gnostyka – na pewno zmniejszą ryzyko prze-
pukliny. Napisano o tym setki stron. Eduka-
cja lekarzy chirurgów i pielęgniarek stomijnych 
co do wytwarzania i opieki nad stomią – są kolej-
nymi pozytywnymi czynnikami. Zatrzymajmy się 
na chwilę nad techniką, czyli jej doskonaleniem, 
a nawet próbami operacyjnej prewencji prze-
pukliny, do których należy zalecenie Europej-
skiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS), 
aby w planowych (choć nie tylko) zabiegach wszczepiać siat-
kę zabezpieczającą. Należy oczywiście wyeliminować inne 
możliwe czynniki ryzyka. Mam tu na myśli redukcję masy cia-
ła, zaprzestanie palenia oraz podjęcie równoległego, inten-
sywnego leczenia chorób współistniejących. Co ciekawe, 
jako jeden z czynników prewencyjnych podaje się też aktyw-
ność w grupach samopomocowych (np. Pol-Ilko) oraz edu-
kację stomijną. Noszenie pasa przepuklinowego to również 
jeden z elementów prewencji, ma jednak kilka zastrzeżeń: 
po pierwsze musi być dobrze dopasowany (najlepiej indywi-
dualnie w profesjonalnym sklepie lub zakładzie sprzętu me-
dycznego); po drugie, powinien chronić nie tylko okolicę sto-
mii (otwór w pasie), ale i ranę główną; po trzecie, nie moż-
na go nosić całą dobę, bo to osłabia mięśnie brzucha, ale wy-
łącznie podczas aktywności ruchowej; po czwarte wreszcie, 
zazwyczaj około trzeciego miesiąca od zabiegu powinno się 
rozpocząć ćwiczenia mięśni brzucha. Musimy jednak pamię-
tać o tym, że wiele stomii wyłania się u osób starszych, leżą-
cych w łóżku i pozostających pod całodobową opieką osób 
trzecich. 

Na zakończenie garść informacji o leczeniu operacyjnym prze-
pukliny okołostomijnej, np. kiedy jest potrzebne?; jakie meto-
dy są stosowane? To trudny problem i, choć to banał, lecze-
nie musi być indywidualizowane. Podczas operacji pod uwa-
gę bierze się różne czynniki, w tym stan chorego i rokowanie 

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny
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(rozsiew nowotworu i krótki czas oczekiwanego życia, są prze-
ciwskazaniem). Wydaje się, że mała, w miarę stabilna przepu-
klina, nie zaburzająca aplikacji sprzętu może być obserwowa-
na. Jednak zawsze taką zmianę należy pokazać chirurgowi, 
gdyż może to na przykład nie być przepuklina, lecz przerzut 
raka. Bezwzględnie należy operować, gdy wystąpi: uwięźnie-
cie lub zadzierzgnięcie jelita, przetoka w stomii, perforacja, 
martwica wyłonionego jelita oraz nie dająca się wyleczyć za-
chowawczo niedrożność. Do wskazań względnych zaliczamy: 
nawracające epizody niedrożności, brak możliwości prawi-
dłowej aplikacji sprzętu, co skutkuje zmianami skórnymi, do-
legliwości bólowe, a także wolę pacjenta (względy estetycz-
ne). Jeśli chodzi o metody, to wspomniane już EHS nie zale-
ca metod bez użycia siatki, gdyż dają one bardzo wysoki od-
setek nawrotów. Istnieje kilka typów operacji, które uwzględ-
niają również (o ile występuje) naprawę przepukliny w ranie 
głównej. W skrócie metody te polegają na zamknięciu wrót 
i zabezpieczeniu przed nawrotem poprzez wszycie pod 
otrzewną siatki z odpowiednim otworem na stomię. Pojawie-

nie się wideolaparoskopii pozwoliło na włączenie tej techni-
ki do armamentarium chirurgii przepuklin. Tą techniką wyko-
nuje się zatem także zabiegi przepuklin okołostomijnych. Cie-
kawą propozycją jest operacja łącząca zabieg klasyczny i la-
paroskopowy zaproponowana przez prof. Marka Szczepkow-
skiego z Warszawy. 

Reasumując, przepuklina okołostomijna jest najczęstszym 
powikłaniem późnym wyłonienia stomii, które wymaga uważ-
nej diagnostyki i rozważnego podejścia do leczenia. W każ-
dym przypadku musi być skonsultowana przez chirurga mają-
cego doświadczenie w operacjach jelita grubego oraz prze-
puklin. •
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Doświadczenie chirurga jest następnym, bardzo ważnym, 
czynnikiem ryzyka. Uważa się, że każdy „niepotrzebny” 
milimetr szerokości zwiększa ryzyko przepukliny  
o 10%, zaś każdy rok od wyłonienia o 4%.
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Wywiad z Jędrzejem Jaxa-Rożen

Żyjąc,  
uczysz się żyć

Rozmawia: Beata Pawłowicz
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Beata Pawłowicz: Latałeś na paralotni w peru-
wiańskich Andach na wysokości 6000 metrów. 
Widziałam na YouTubie, jak w Alpach unosiłeś się 
na sznurkach i kawałku materiału nad ośnieżony-
mi szczytami. A w Kenii z kolei był to sięgający 
po horyzont busz. Niczego się nie boisz? 
Jędrzej Jaxa-Rożen: Oczywiście, że się boję. Strach 
to nasz naturalny ostrzegacz przed tym, żeby nie 
przesadzić. Ludzie, którzy się nie boją, mogą zro-
bić krzywdę nie tylko sobie, ale też innym. Zdro-
wa dawka respektu jest konieczna. Podstawa to od-
powiednio przygotować się do tego, że będziesz la-
tać w górach czy nad dżunglą. I to przygotowanie 
nie polega na wyposażeniu się w raki albo macze-
tę. Po prostu, planując lot, oglądasz mapy i zastana-
wiasz się, gdzie mógłbyś wylądować przymusowo, 
gdyby było źle, ale żeby dało się do ciebie dotrzeć. 
Sprawdzasz warunki łączności, jeśli nie ma sieci ko-
mórkowej, trzeba zadbać o inny rodzaj sygnalizacji. 
My latamy z radiami. „My”, bo kolejna zasada mówi, 
żeby nie latać w takich miejscach samemu. Latając 
w dwie, trzy osoby, masz komu przekazać: „Chło-
paki, mam problem, ląduję na trzydziestym kilome-
trze”, i chłopaki wiedzą, gdzie szukać. 

BP: Czyli to kwestia przygotowania?
JJ-R: I zachowania zdrowego rozsądku. Zarówno  
przed lotem, jak i na bieżąco w powietrzu oceniasz  
warunki pogodowe. Jeśli pogoda się pogarsza, 
czyli staje niebezpieczna do latania, bo idzie bu-
rza albo chmur jest za dużo (w chmurze łatwo stra-
cić orientację i się na przykład zderzyć ze stokiem), 
to trzeba na to reagować i to z wyprzedzeniem. Jest 
takie powiedzenie: „inteligentny wyjdzie z sytuacji, 
w którą mądry nigdy się nie wpakuje”. W Kenii się 

Z łamany kręgosłup, nigdy 
już nie będzie chodził. No, 
ale nadal lata, w powietrzu 

nogi nie są potrzebne. Co więcej, 
otwiera niebo dla tych, którzy żyją 

na wózkach. Jędrzej Jaxa-Rożen 
opowiada o tym, jak pozbierać 

się po takim wypadku i żyć 
pełnią życia, bo – co pokazuje na 
własnym przykładzie – to całko-

wicie możliwe. 

te słowa sprawdziły! Latamy tam nad wielkim klifem o wysokości ki-
lometra i stu kilometrów długości. Jest tak duży, że ma własną po-
godę. Lotniarze wiedzą, że powietrze na stokach klifu ogrzewa się 
i unosi ich w górę, innymi słowy tam zawsze wieje pod stok. No, ale 
pewnego razu, kiedy byłem już na końcu trasy, czyli 80 km od miej-
sca, z którego wystartowałem, ze zgrozą zobaczyłem, że dymy po-
kazują, że wieje w dół stoku. A więc nie mam na czym latać! Próbo-
wałem wrócić jak najbliżej, wznieść się nad krawędź klifu i wylądo-
wać na płaskowyżu. Miałem naprawdę silną motywację, gdyż cywili-
zacja jest właśnie tam, a w dolinie, gdzie mnie zwiewało, tylko busz: 
lwy, słonie, krokodyle. Oczywiście w parku narodowym, ale nadal 
groźne. Miałem więc przed oczami taki obraz, że jak mnie „spłucze” 
w ten busz, to….

BP: Zostanę pożarty!?
JJ-R: Może nie aż tak, ale będzie duży problem, żeby mnie tam zlo-
kalizować i do mnie dotrzeć – przecież nie chodzę, czyli po takim 
lądowaniu ktoś musi po mnie przyjechać. Próbowałem więc uzy-
skać więcej wysokości, ale nie udało się. Bezlitośnie spłukiwało mnie 
w ten busz. Poddałem się więc i skupiłem na znalezieniu dobre-
go miejsca na lądowanie. No i zobaczyłem wydeptany plac z budyn-
kiem – ewidentnie szkołą. Bo w tym buszu były jednak wioski, tyle 
że z góry ich nie widać, bo są nieduże, ot, kilka chałupek pochowa-
nych pod drzewkami. No i kiedy wylądowałem na boisku tej gmin-
nej szkoły, zbiegły się do mnie wszystkie dzieciaki. To kolejne prze-
życie, bo w górze na płaskowyżu biały człowiek nie jest niczym nie-
zwykłym,  trenują tam w zimie lekkoatleci z Europy. Ale na dole w bu-
szu już nie bywają, więc dzieci palcami sprawdzały, czy ja jestem bia-
ły, czy pomalowany? W pierwszej chwili myślałem, że mnie zadepczą, 
ale w ślad za nimi przybiegł chłopak ze starszej klasy z trzcinką, którą 
je odgonił, a potem pojawiło się ciało nauczycielskie. 

BP: Jak się stamtąd wydostałeś?
JJ-R: Zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego taksówkarza, nauczyciele 
mu wytłumaczyli, gdzie ma przyjechać. Droga gruntowa do tej szko-
ły była, choć bardzo wyboista. No i kilka godzin później dotarł. Kie-
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dy powiedziałem dyrektorowi, że mogą mnie już zostawić, 
wszystko jest uzgodnione, a ja sobie poleżę i poczekam usły-
szałem: „Nic z tego, wylądowałeś u nas, więc za ciebie odpo-
wiadamy i zostaniemy, póki po ciebie nie przyjadą”. 

BP: Czyli ufasz ludziom, skoro porywasz się na takie wy-
prawy? Przecież sam nie wstaniesz i nawet nie podej-
dziesz do takiej szkoły. Nie mówiąc już o ucieczce przed 
lwem! Ludzie wnoszą cię nawet do samolotu. Ktoś też 
dba o twój wózek, żeby dotarł tam, gdzie ty.
JJ-R: Linie lotnicze to pół biedy, to jest standardowa usłu-
ga w cenie biletu: wnoszą, wynoszą. No ale później skoro sam 
nie biegam, ktoś mi musi pomóc wystartować, a po lądowa-
niu przenieść w bezpieczne miejsce. To zaufanie łączy się więc 
z moim własnym rozsądkiem – żeby nikomu nie utrudniać ży-
cia i nie oczekiwać niemożliwego, staram się lądować jak naj-
bliżej dróg. Czyli to moje zaufanie do ludzi to tylko część szer-
szego zaufania do świata. W nim mieści się też ta odwaga, 
o którą pytałaś, zaufanie do siebie, do pogody, do tego, że 
jestem w stanie ocenić trasę i że ta trasa nie zawiedzie, że no-
szenia będą tam, gdzie się ich spodziewam. To nie jest mi-
styczna wiara w jakąś siłę, która o mnie zadba. Szczęśliwie 
moi rodzice pozwolili mi próbować świata. Nie chronili przed 
błędami, raczej dawali do nich prawo. Pamiętam, jak tato zo-
stawił mnie z busolą w ręku z jednej strony lasu, dwu-trzy-ki-
lometrowego i powiedział, że za godzinę umawiamy po dru-
giej stronie. To oczywiście nie była jakaś puszcza, ale dla dzie-
sięciolatka to jednak wielka wyprawa! Tyle że ten dziesięcio-
latek umiał już się posługiwać busolą, bo go tata nauczył, 
i przez ten las bez problemu przeszedł. Takie doświadcze-
nia przekonały mnie, że ze wszystkim w życiu sobie poradzę, 
jeśli będę przygotowany. 

BP: Zaufanie do świata zaczyna się od zaufania do siebie?
JJ-R: Jeśli ufasz sobie, to wiesz, że sobie poradzisz, jeśli coś 
pójdzie nie tak. No, a im bardziej sobie radzisz, to tym bar-
dziej twoje zaufanie rośnie. Zajmuję się lotnictwem i wiem, 

że aby wydarzyła się katastrofa, musi dojść do splotu wie-
lu okoliczności. Samolot spada nie dlatego, że jedna śrub-
ka się obluzowała, ale dlatego, że jednocześnie pilot źle się 
czuł i miał wolniejsze reakcje, a na ziemi kontroler się zagapił. 
Jeśli ufasz w swoje kompetencje, to wiesz, że z jedną przyczy-
ną sobie poradzisz…

BP: Ale miałeś wypadek, złamałeś kręgosłup. Nie zmniej-
szyło to twojego zaufania do świata?
JJ-R: Nie! Miałem 28 lat i do tego dnia wszystko mi się uda-
wało. Wyobrażałem więc sobie, że wszystko mogę. A świat 
po prostu mi pokazał, że jednak nie. Wydarzyło się to nie-
daleko mojego rodzinnego domu w Jeleniej Górze. Tam jest 
taka góra szybowcowa. Z punktu widzenia turysty to góra, 
ale dla lotnika to górka. Za mała, żeby na niej latać, dobra, 
żeby się uczyć: zlatywać z górki na pazurki. Musi mocno wiać, 
żeby można był z takiej górki polecieć. Ja już wtedy byłem 
instruktorem i na tej górce uczyłem. Byłem członkiem ka-
dry narodowej, z którą właśnie wróciłem z treningu we Wło-
szech. Ma to znacznie, bo choć we Włoszech zawsze jest 
pogoda i dlatego tam się często jeździ latać, to tym razem 
przez trzy tygodnie padało. Kiedy więc wróciłem, byłem tak 
głodny latania, że poleciałem w warunkach, w których nie po-
winienem – przy porywistym wietrze. 

BP: Jak to możliwe?
JJ-R: Jednym z pytań, jakim dręczyłem kursantów, było: „Wy-
chodzisz na górę z plecakiem i co robisz?”. „No rozkładam 
skrzydło i lecę!”. „Siadaj, dwa”. Najpierw trzeba usiąść na tył-
ku i przez pół godziny patrzeć, co się dzieje. Którędy wie-
je wiatr, jak latają ptaki, gdzie świeci słońce, w którą stro-
nę przechylają się drzewa? Żebyś móc – mówiąc poetycko – 
zjednoczyć się z przyrodą. Ale to samo można też opisać ra-
cjonalnie: żeby ocenić warunki meteorologiczne, kierunek 
i prędkość wiatru. I dopiero wtedy, kiedy wejdziesz we wła-
ściwy flow, możesz polecieć.

BP: Miałeś wiedzę i doświadczenie?
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Początkowo przyjąłem, że 
będę miał piękne wspomnie-
nia, bo na własne życzenie 
tę drogę zakończyłem. Ale 
okazało się, że na tyle już 
głęboko wrosłem w świat 
lotnictwa, że to nie było  
takie proste.

JJ-R: Rozłożyłem skrzydło z zamiarem, że się nim po-
bawię. Jak jest silny wiatr, to nawet na płaskim terenie 
można poćwiczyć. Troszeczkę unosić, troszeczkę przy-
siadać, taka dynamiczna zabawa. No i tak się bawi-
łem, a że było sympatycznie, pomyślałem, że wiatr wca-
le nie jest taki zły, i za którymś razem, jak mnie podnio-
sło, to nie lądowałem. Poleciałem kawałek w dół sto-
ku. Chciałem kolejny raz to zrobić, więc podszedłem 
w górę z rozłożonym skrzydłem nad głową, takimi pię-
ciometrowymi skokami, bo to przy tym wietrze możliwe. 
No i na górze, jak mnie drugi raz podniosło, pomyśla-
łem: „no to lecimy!”. A świat, wiatr, Bóg czy jak to tam 
nazwiemy, w tym momencie powiedział: „A wcale że nie 
lecimy!”. Skrzydło zwaliło się w połowie, a ja polecia-
łem na ziemię. Byłem na wysokości 10 metrów, nie mia-
łem czasu nawet, żeby dobrze zakląć, a co dopiero zare-
agować! Gdyby to była duża góra, tobym wyprowadził skrzy-
dło albo miał czas wyrzucić spadochron i na nim wylądować. 

BP: Kiedy się dowiedziałeś, że nie będziesz chodzić, to był 
dla ciebie koniec świata? 

JJ-R: Nie, bo wiedziałem, że to nie świat mnie zawiódł, tyl-
ko że ja zrobiłem błąd. Jeżeli wjeżdżam na prostej drodze sa-
mochodem do rowu, to wiem, że to moja wina, a nie rowu. 
Oczywiście są ludzie, którzy powiedzieliby, że to jednak 
wina rowu, bo był źle wykopany. Ale mnie w lataniu oprócz ca-
łego piękna urzekło też to, że powietrze powie ci prawdę o to-
bie. Tam nie ma miejsca na oszustwa. Jeśli jesteś nieuczciwy 
wobec siebie, to długo nie polatasz. Ludzie, którzy się wspi-
nają, latają, pływają, wiedzą, że przyroda stawia nas w praw-
dzie. Że kiedy zrobisz błąd, to będzie twój błąd. „Sprzęt mnie 
zawiódł, uszczelka, zamek…” – nic z tego! To ty wcześniej nie 
dopilnowałeś tej uszczelki czy zamka. Prawa fizyki są bezli-
tosne. I dlatego nie miałem po wypadku depresji, która jest 
jednym z objawów klinicznych złamania kręgosłupa. Miałem 
za to poczucie winy, że bliskim przysporzyłem tyle zmartwień. 
Moim imperatywem nie było więc roztrząsanie swojego losu, 
litowanie się nad sobą, tylko przekonanie, że skoro nabałaga-
niłem, to muszę jak najszybciej po sobie posprzątać. Wyjść ze 
szpitala w jak najlepszym stanie, żebym jak najmniej pomocy 
od nich potrzebował. Nie trzeba mnie było zmuszać do reha-
bilitacji. Tak samo trudno wypędzić mnie było z sali rehabili-
tacyjnej, jak pozostałych tam zapędzić. 

BP: Nie byłeś klasycznym pacjentem? 

JJ-R: Kiedyś, przy kolejnym pobycie na rehabilitacji, kaza-
li mi iść do pani psycholog, która powiedziała: „Pan zawsze 
chodzi taki uśmiechnięty i radosny, ale to nie jest dobre. Pa-
nie Jędrzeju,  pan jest kaleką. Pan jest inwalidą i musi pan 
o tym pamiętać”. Żeby było śmieszniej, ona nie była złośliwa, 
próbowała mi pomóc według swojej najlepszej wiedzy. Nie 
wzięła tylko pod uwagę, że się może zdarzyć ktoś, kto nie bę-
dzie pasował do podręcznika. Znała etapy żałoby po utracie 
sprawności i uznała, że utknąłem na pierwszym, na zaprzecze-
niu. Potem przecież jest etap buntu, złości i dopiero po nim 
czas na pogodzenie się z sytuacją. No więc martwiła się, że 
wciąż nie mam depresji. Co gorsza, mówiła też o tym mo-
jej żonie: „Nie było depresji? To niedobrze, bo ona na pew-

no będzie, musi być pani na to gotowa!”. Tymczasem ja de-
presję przeszedłem w nocy po operacji. Nie spałem, napisa-
łem 10 wierszy i ułożyłem sobie na nowo życie. Nie wpadłem 
w czarną dziurę, bo wymyśliłem, że ogarnę to i tamto, nauczę 
się jeździć na wózku i będę żyć, jak się najlepiej da. Umiałem 
sobie powiedzieć, że nie skończył się świat czy życie, tylko że 
bardzo ograniczyła się swoboda poruszania. Tylko tyle i aż 
tyle. Reszta jest w głowie. 

BP: Tyle? Wiedziałeś, że nie będzie lepiej? Nie czekałeś 
na to?
JJ-R: Przed wypadkiem miałem jasną filozofię życiową, nie 
chciałem w wieku dojrzałym zostać jako sportowiec tylko z za-
kurzonymi pucharami. Ani profesorem, który gotuje zegarek, 
patrząc na jajko. Byłem z siebie dumny, że udaje mi się łączyć 
latanie i naukę, praktykę i teorię życia. No, ale musiałem spu-
ścić z tonu i to w obu dziedzinach. Dziś to łączę w ten sposób, 
że zawodowo jestem tłumaczem ze specjalnością lotniczą. 
Ale nie przeczę, po wypadku było mi łatwiej, bo pracowałem 
na uczelni. Zajmowałem się filozofią, a nie budową domów, 
więc po wypadku mogłem nadal prowadzić zajęcia, tak jak 
i przed nim. Instytut mieścił się na piętrze, ale dla mnie znale-
ziono sale na parterze. Problemy, jakie miałem, były więc na-
tury technicznej, a nie egzystencjalnej. Świat mi się nie zawa-
lił, tak jak zawalił się górnikowi, z którym leżałem po wypad-
ku na sali. Sednem jego życia była fizyczna sprawność i mó-
wił, że gdyby nie odpowiedzialność za dziecko, zabiłby się. 

BP: A co z lataniem? Wiedziałeś, że będziesz latał na  
wózku?
JJ-R: Początkowo przyjąłem, że będę miał piękne wspomnie-
nia, bo na własne życzenie tę drogę zakończyłem. Ale oka-
zało się, że na tyle już głęboko wrosłem w świat lotnictwa, że 
to nie było takie proste. Mój wypadek był głośny, napisałem 
nawet o nim artykuł, żeby nie poszedł na marne, żeby sobie 
i innym pokazać błędy. Oczywiście miałem ochotę polatać, 
ale myślałem, że by to było wariactwo. Że nie ma co się wy-
głupiać. Wiedziałem, że technicznie to się da zrobić, bo w po-
wietrzu nogi nie są potrzebne, pilotuje się rękami i ciałem. 
Ale nie chciałem marudzić kumplom: „Pomóżcie, bo ja bym 
chciał jeszcze jedną głupotę zrobić”. Tymczasem okazało się, 
że kumple też o tym myśleli: „Jędrzej przecież spokojnie 
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mógłby latać, to jest do zrobienia”. Obawiali się jednak, że jak 
mi to wprost zaproponują, to się łzami zaleję albo z okna rzu-
cę. I tak przez dwa lata kręciliśmy się wokół siebie! 

BP: Kiedy powiedziałeś, że nogi są niepotrzebne w lata-
niu, to pomyślałam, że w zaufaniu do świata nie zawiodłeś 
się, bo świat dał ci pasję, której wypadek nie zniweczył? 

JJ-R: To zaufanie nie wzięło się znikąd. Jest efektem wie-
lu wydarzeń i refleksji. Dla mnie samego ważne było odkrycie, 
że powrót do latania nie jest fanaberią, tylko dowodem prze-
zwyciężenia skutków wypadku. Bo znów robiłem to, co robi-
łem, kiedy byłem w dobrym stanie – wróciła normalność. A za-
częło się tak, że koledzy zaprosili mnie do sędziowania na mi-
strzostwach Polski. Nie polatasz, ale będziesz z nami. Oczywi-
ście przyjechałem i to było straszne. Nie dość, że nie latałem, 
to jeszcze wieczorami musiałem studiować, jak inni polatali, 
żeby to odpowiednio punktować. Pełna frustracja! Na szczę-
ście w tych zawodach przygotowano pokazową konkurencję 
dla sponsorów: lądowanie na celność. Koledzy mi także za-
proponowali udział w tej konkurencji, no i uczciwie ją wygra-
łem! Ja, kulawy! Dla nas wszystkich to było: Alleluja! Jednak 
się da! A skoro tak, to wszyscy zaangażowaliśmy się w to lata-
nie na poważnie. Kumple zbudowali platformę startową, wó-
zek startowy. Praktyka pokazało jednak, że to nie ma sensu, 
bo i tak do wózka startowego jest potrzebny ktoś, kto mnie 
asekuruje, żebym nie spadł przy rozpędzaniu. Równie dobrze 
wystarczą ludzie, którzy mnie na chwilę podniosą, a oszczę-
dzimy sobie całej techniki i logistyki.

BP: Wzruszające! No ale wkrótce sam zacząłeś pomagać 
innym po wypadkach, ucząc ich pilotażu paralotni. Jak się 
ten pomysł narodził?
JJ-R: Po wypadku każdemu potrzebny jest ktoś, kto poka-
że, jak sobie radzić na wózku. Fizjoterapeuta nie jest wiary-
godny. Jeśli biega po drabinkach, a potem wskakuje na wó-
zek i pokazuje, że można zjechać na nim po schodach, to pa-
trzysz na tego cyrkowca i myślisz: co ty mi tu będziesz! Ale 
kiedy przyjedzie ktoś, kto sam żyje na wózku, i on ci poka-
że, że da się wjechać i zjechać po schodach, to mu uwierzysz. 
Po sobie wiedziałem, jakie to pomocne, więc początkowo, 
żeby oddać tę pomoc, sam zostałem instruktorem aktyw-
nej rehabilitacji. Jeździłem na obozy przygotowujące do ży-
cia na wózku i już tam namawiałem innych kulawych do lata-

nia, ale bez większych sukcesów. Pewnego dnia na rehabili-
tacji spotkałem Adama Czeladzkiego, który latał na szybow-
cach i miał wypadek. Adam powiedział: „Ja ciebie znam, la-
tasz dalej, chociaż się połamałeś! Przestań latać na tych szma-
tach i zacznij latać na czymś porządnym!”. Odpowiedziałem 
mu: „Dobra, dobra, to się nie da zrobić. Szybowiec to milion 
złotych”. Na co on: „Ja to załatwię!”. No i załatwił, choć trwa-
ło kilka lat i wymagało dużo pracy. A kiedy było już na czym 
latać, to licencję pilota szybowcowego zrobiłem w rok. 
Dla mnie to była okazja, żeby się rozwijać. Po wypadku zro-
biłem licencję motolotniową, ale latanie z silnikiem to jednak 
mała satysfakcja. Za to pokonanie grawitacji bez silnika to jest 
coś! A szybowiec też go nie ma.

BP: Ze złamanym kręgosłupem nauczyłeś się latać na  
szybowcu?
JJ-R: Służyłem trochę jako świnka doświadczalna, żeby udo-
wodnić, że kulawy może się nauczyć latać. Bo od począt-
ku chcieliśmy z Adamem uruchomić program szkoleń lotni-
czych dla kulawych – na szybowcach i paralotniach. Te para-
lotnie oczywiście ja do niego dopisałem, ale to miało duże 
uzasadnienie, bo nauka po prostu jest łatwiejsza i tańsza. 
Mogliśmy dzięki temu nauczyć latać więcej ludzi i ponieść 
mniejsze koszty. Napisaliśmy program, zaprzyjaźniona funda-
cja wystąpiła o pieniądze do PFRON-u i tak się zaczęło. 

BP: Te pieniądze na pewno poszły na rehabilitację? Czy 
na… zabawę?
JJ-R: No właśnie, latający kulawi to wcale nie jest jakaś fa-
naberia, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać! Re-
habilitacja nie polega tylko na ćwiczeniach fizycznych, czę-
sto nawet ważniejsza jest rehabilitacja społeczna, rozumia-
na jako budowanie zaufania do siebie, wiary w możliwości, ja-
kie mamy nadal, mimo kalectwa. A to najtrudniejsze. Zazwy-
czaj buduje się je na psychoterapii, ale to trwa czasem lata-
mi i ma różny skutek. Tymczasem latanie ma to do siebie, że 
jak pierwszy raz sam uniesiesz się w górę, to czujesz taką ra-
dość życia, że o niczym innym nie myślisz, tylko o tym, co da-
łaś radę zrobić. Widziałem od tego czasu nie raz, jak ludzie 
odzyskiwali chęć do życia, radość życia! Udało się nam już 
przez te kilka lat nauczyć pilotażu wielu ludzi po wypadkach, 
dzięki czemu mamy kolegów, z którymi możemy latać! Chło-
pak, z którym byłem w Alpach na zawodach dla kulawych 
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(bo takie też już są!), to właśnie jeden z moich pierwszych 
wychowanków.

BP: Stomia, wózek itp.? Jak z tym żyć?
JJ-R: Problem tkwi w głowie, bo patrząc bez emocji, to tyl-
ko techniczne ograniczenia. Od strony emocji to jednak do-
świadczenia graniczne. Jeśli więc sobie z nimi poradzimy, do-
dają nam sił. Warunkiem jest powrót do normalnej aktyw-
ności. Przekonanie: „Już nigdy nie będę żył normalnie, je-
stem chory, nieszczęśliwy”, albo: „Nie będę się uczył jeź-
dzić na wózku, ja takiego życia nie akceptuję. Będę tak dłu-
go ćwiczył, aż zacznę chodzić, i wtedy wyjdę z domu i wrócę 
do życia”. Zaczęliśmy prowadzić aktywną rehabilitację po to, 
żeby ludzie nie wpadali w taką pułapkę. To nie działa, choć-
by dlatego, że często po prostu nie da się odzyskać pełnej 
sprawności, a bez sensu stracić pół życia, żeby się o tym do-
wiedzieć. Po prostu trzeba żyć, jednocześnie się rehabilitu-
jąc. Uczymy się żyć, żyjąc, nie ma inaczej. Trzeba brać z ży-
cia tyle, ile to w danej chwili możliwe. Dzięki temu uczymy 
się, jak to robić i możemy sięgać coraz dalej. A więc najlep-
sza metoda powrotu do życia polega na tym, że się żyje. Nie 
czeka się na życie, nie uczy się go, ale żyje i uczy żyć – żyjąc. 

BP: Najtrudniejsze pytanie: jak jest z twoim ciałem 
po wypadku? 

JJ-R: Poniżej pasa nie mam czucia. A więc też nie panuję nad 
fizjologią. Stomii nie mam. Mam woreczek, ale jeśli on się za-

gnie, przesunie, to mogę się obsikać albo zrobić kupę. Ale 
nie siedzę w domu z tego powodu.

BP: A seks? Już na wózku rozwiodłeś się i kolejny raz oże-
niłeś. Czy na seksie postawiliście krzyżyk i znajdujecie ra-
dość w czułości itp.? 

JJ-R: Człowiek jest istotą psychofizyczną i to, że kogoś ko-
chasz psychicznie, musi mieć swoje odbicie fizyczne. Obo-
je tak myślimy. Teraz na szczęście mamy tabletki, które –
co prawda nie wracają mi ani czucia w członku, ani ejakula-
cji – ale dają wzwód. I jestem szczęśliwy. Bez przesady odzy-
skałem połowę mojego życia. Wśród lotników częstym dow-
cipem jest roztrząsanie, czy więcej radości daje seks, czy la-
tanie – a ja już nie muszę wybierać i zadowalać się połową. 
Jestem już cały i bardzo szczęśliwy, że udało mi się uratować 
seksualność. 

BP: Czy ten wypadek czegoś cię nauczył?
JJ-R: Z jednej strony niewiele, skoro jeszcze dwa razy zła-
małem nogę, latając, a to znaczy, że nadal daję się ponieść 
emocjom, daję się zaślepić pięknu. Ale z drugiej, to dzię-
ki temu napędowi do życia, żyję i nadal latam… •

39

ZNANI



Agnieszka Fiedorowicz: W swojej poprzedniej książce 
Wróżąc z fusów opowiadałaś nam o całej Turcji, natomiast 
tę poświęciłaś ukochanemu miastu – Izmirowi. 
Marcelina Szumer-Brysz: I mimo że bohaterem nowej książ-
ki jest moje ukochane miasto, to pisało mi się tę książkę trud-
niej. Paradoksalnie łatwiej jest pisać o Turcji ogólnie – jest pe-
wien szablon oczekiwań, co do tego, co w takiej książce po-
winno się znaleźć. Na pewno musi tam być o islamie, o pu-
czach, o prezydencie Recepie Tayyipie Erdoğanie (liderze 
AKP; Partii Sprawiedliwości i Rozwoju – rządzącej narodowo-
-konserwatywnej partii – przyp. aut.), Atatürku, tureckich se-
rialach – zwłaszcza jeśli piszesz dla czytelnika, który o Tur-
cji wie niewiele.

AF: Polakom Turcja kojarzy się dość wąsko. Z kebabem 
i wakacjami „last minute”.
MS-B: Dodałabym do tej listy popularne tureckie seriale, np. 
Wspaniałe stulecie, Erdoğana – to nazwisko premiera każ-
dy kiedyś słyszał i oczywiście islam – zło wcielone. Faktycz-
nie nasza wiedza o Turcji jest skromna. Czasem mnie to szo-

kuje. Koleżanka dziennikarka dużej polskiej redakcji zapyta-
ła mnie jakiś czas temu: „Czy ty umiesz pisać po turecku?”. 
„No wiesz. Umiem mówić to i pisać umiem, żadna filozofia” – 
odpowiedziałam. „Ale to taki trudny alfabet” – drążyła. Tak. 
Żyła w przekonaniu, że Turcy posługują się alfabetem arab-
skim, a nie łacińskim, który został wprowadzony w ramach 
reform Atatürka ponad sto lat temu! Słyszałam też anegdo-
tę, że jakaś Polka chciała „zaszpanować” przed Turkami, ile 
to wie o ich kraju, i powiedziała: „Waszym prezydentem jest 
Atatürk!”.

AF: Serio?
MS-B: Serio. Cóż, twórca nowoczesnej Turcji zmarł w 1938 
roku. 

AF: Twoje pierwsze spotkanie z Turcją było dość stereo- 
typowe…
MS-B: To prawda. Przyjechałam z przyjaciółką w 2009 
roku na urlop do chętnie wybieranej przez turystów Alanyii. 
Ale to nie był all inclusive, na który zresztą nie było nas stać. 

„Chciałabym się tak dobrze czuć w Polsce, jak czuję się w Turcji”, przekonuje Marce-
lina Szumer-Brysz, dziennikarka i reportażystka. W najnowszej książce Izmir. Miasto 

giaurów pokazuje nam miasto o wielu twarzach, miejsce, gdzie księgarnie religijne 
sąsiadują z sex-shopami, a synagogi z meczetami, zaś młodzi i starsi noszą takie same 

tatuaże z podpisem ojca narodu Atatürka. Opowiada też, jak zakochała się w Turcji, 
dlaczego zazdrości Turkom opieki zdrowotnej i za czym tęskni, gdy jest w Polsce. 

Turcja jest  
niespodzianką

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz

Wywiad z Marceliną Szumer-Brysz
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Nasze szczęście, bo wylądowałyśmy w zwykłym 3-gwiazd-
kowym hotelu, z którego wychodziłyśmy, by zwiedzać i jeść 
w lokalnych knajpkach.

AF: W jednej z nich poznałyście nauczycielkę z Izmiru.
MS-B: Dokładnie to był bar z turecką muzyką na żywo, ta-
kie niszowe dla turystów miejsce, a dla lokalsów – odwrot-
nie. Brakowało miejsc, więc w pewnym momencie podszedł 
do nas barman i zapytał, czy mogą obok nas usiąść dwie Tur-
czynki. Usiadły i oczywiście natychmiast zaczęłyśmy gadać. 
Do dziś pamiętam moje pierwsze pytanie: „Słuchaj, co ty ro-
bisz sama w knajpie po 22, bez chusty i jeszcze pijąca alko-
hol?”. A ona ze śmiechem wytłumaczyła mi, że Turcja to świec-
ki kraj i każdy tu chodzi ubrany, jak chce. Moje ówczesne zdzi-
wienie bazowało na braku wiedzy o Turcji, dziś, gdy ktoś takie 
pytanie mi zadaje, to się nie wyśmiewam, bo pamiętam, jak 
mało ja sama wiedziałam jedenaście lat temu, gdy przyjecha-
łam tu po raz pierwszy. 

AF: Dlaczego Izmir, a nie Stambuł?
MSB: Wiele osób mnie o to pyta. Cóż, o Stambule powsta-
ły setki książek, a mnie nie interesowało powielanie ich i na-
pisanie kolejnej. Może jestem jedyna na świecie, ale muszę 
przyznać, że Stambuł mnie rozczarował. Nim tam przyjecha-
łam, przez wiele lat marzyłam, by go zobaczyć, żyłam wyobra-
żeniami o tym mieście; zdjęciami wspaniałych mozaik w Ha-
gia Sophia i Błękitnego Meczetu z książki do historii z pod-
stawówki. Tak wyśrubowałam oczekiwania, że gdy wreszcie 
zobaczyłam Stambuł, doznałam rozczarowania. Myślałam, że 
to będzie to osmańskie miasto, ociekające złotem…

AF: … tymczasem było głośne i tłoczne.
MS-B: Dokładnie. I owszem, Stambuł ma swój urok, ale nigdy 
nie poczułam się tam „u siebie”. 

AF: A w Izmirze tak!
MS-B: Trafiłam tam na zaproszenie poznanej w barze lektor-
ki angielskiego. Wymieniłyśmy się wtedy numerami i maila-
mi, zaczęłyśmy do siebie pisać i ona zaprosiła mnie na kolejne 
wakacje do siebie – do Izmiru. Z podróżą też wiąże się kolej-
na anegdota. Z lotniska postanowiłam pojechać do Izmiru au-
tobusem nocnym. Spodziewałam się czegoś w stylu śmier-
dzącego polskiego „ogórka”, a podjechał wypasiony auto-
kar z klimatyzacją i telewizorkiem nad siedzeniem, ze stewar-
dem, który dogląda pasażerów przez całą podróż, podaje 
wodę, herbatę, poprawia poduszki i okrywa kocem. W ogóle 
jeśli chodzi o Turcję to autobusy są preferowaną formą trans-
portu, połączeń autobusowych jest bardzo dużo, znacznie 
więcej niż kolejowych. 

AF: Nad ranem dotarłaś do Izmiru.
MS-B: Mimo że słabo spałam w autobusie, ruszyłyśmy od  
razu z Baną, moją przyjaciółką, i jej przyjacielem zwiedzać 
miasto. Po czterech godzinach byłam już zaczarowana Izmi-
rem, choć zwiedziliśmy tylko najpopularniejsze turystyczne 
atrakcje. Klimat miasta jest niesamowity, pod koniec tego mo-
jego weekendowego wypadu postanowiłam, że będę tam 
mieszkać. Nie w Stambule, nie w ciepłym kurorcie nad Mo-
rzem Śródziemnym, ale właśnie tam.

AF: I spełniłaś to marzenie. 
MS-B: Na początku nie zamieszkałam w samym Izmirze, ale 
w miejscowości położonej 60 km dalej. Dojeżdżałam stamtąd 
na kurs tureckiego, a po kursie szłam do pracy. 

AF: Byłaś już wtedy mężatką, bo wyszłaś za mąż za Turka. 
MS-B: Gdy ludzie słyszą, że przeprowadziłam się i mieszka-
łam w Turcji tyle lat, to dopowiadają sobie, że pewnie sta-
ło się to za sprawą jakiegoś faceta. A tu było odwrotnie. 
Najpierw była miłość do kraju, do języka, do Izmiru. Dopie-
ro po czterech latach jeżdżenia do Turcji, zwiedzania, na-
uki języka pojawił się facet, który po dwóch dniach od pozna-
nia wyznał mi miłość, po pół roku oświadczył, po roku się po-
braliśmy, a rok później się rozwiedliśmy. 

AF: Historia trochę jak z tureckiego serialu. 
MS-B: (śmiech) Rozwód nic nie zmienił w kwestii mojej mi-
łości do Turcji. Nie wróciłam do Polski, co więcej, po rozwo-
dzie zamieszkałam wreszcie w Izmirze, w wymarzonej dzielni-
cy Karşıyaka. Niewielkie bloczki z ogrodami, małe uliczki nad 
samym morzem koło promenady. Czego chcieć więcej. Nie 
chcę tu wyjść na kolejną Europejkę zakochaną w Turcji, któ-
ra nie zna realiów. Ja tam żyłam, mieszkałam, rozwiązywa-
łam problemy dnia codziennego, typu: iść do banku i prze-
siedzieć tam parę godzin, by coś załatwić z urzędniczką, któ-
ra nie zawsze chce ci pomóc. Chcesz coś kupić, musisz obejść 
pięć sklepów. Przeprowadzasz się, musisz od razu zmienić 
dane – i to też są godziny czekania w urzędach.

AF: Albo znaleźć pracę, będąc obcokrajowcem. 
MS-B: Znaleźć pracę i nie dać się zrobić w konia. Jed-
na firma mamiła mnie tym, że już wystąpili dla mnie o po-
zwolenie na pracę i zachęcali, bym zaczęła pracować już. Po-
tem okazało się, że w ogóle o to pozwolenie się nie stara-
li i jeszcze nie chcieli mi zapłacić za przepracowany już czas… 
Ja przez to przebrnęłam – i to mojej miłości do Turcji nie 
zmieniło. 

Marcelina Szumer-Brysz (ur. 1981) – 
dziennikarka i reporterka współpracująca z „Tygodnikiem 
Powszechnym” i działem zagranicznym „Gazety Wyborczej”, 
a wcześniej z „Przekrojem”. Studiowała na Uniwersytecie 
Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. W Turcji mieszkała przez trzy lata, ale kiedy 
tylko może, powraca do tego kraju. Za książkę Wróżąc 
z fusów zdobyła nominację do Kryształowej Karty 
Polskiego Reportażu oraz Nagrodę Fundacji Identitas. 
Prywatnie żona Grzegorza i mama 4-letniego Henia. 
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AF: Twoja książka nosi tytuł Izmir. Miasto giaurów. 
A „gavur”, to po turecku „grzeszny”. 
MS-B: Nie chcę, żeby czytelnik odniósł wrażenie, że to jest 
miasto grzechu, w którym ludzie tylko piją, łajdaczą się, 
bo w tym mieście spotkasz dziewczyny z ufarbowany-
mi na blond włosami i w szortach, ale i konserwatywne mu-
zułmanki w chustach, nawet w czadorach, choć te ostatnie 
to raczej Syryjki. Czy Izmir jest rzeczywiście „gavur”, w zna-
czeniu używanym przez niektórych konserwatywnych polity-
ków – może ma to jakieś uzasadnienie. OK, faktycznie księgar-
nie religijne sąsiadują z sex-shopami. Ja wybrałam się do ta-
kiej księgarni religijnej na rozmowę z hodżą, nauczycielką ko-
bietą, znawczynią islamu, która prowadzi kursy Koranu. Szłam 
na tę rozmowę nastawiona na to, że ona powie, jak to jest źle, 
że w Izmirze ludzie się nie modlą, że kobiety nie chodzą w hi-
dżabach, że źle, że ludzie piją alkohol, a Erdogan jest wspa-
niały. A to, co powiedziała, kompletnie mnie zaskoczyło. Ow-
szem powiedziała: „Ludzie tu piją alkohol, mnie się to nie po-
doba, ja tego nie robię, ale OK, to jest ich decyzja. Nie no-
szą hidżabu – ja to rozumiem, sama w gorące dni mam ochotę 
go zdjąć. Ludzie nie poszczą, ale to ich sprawa, do tego trze-
ba dojrzeć, nikt nie może i nie powinien nikogo do tego zmu-
szać. A w ogóle Atatürk jest wspaniały, bo to on kazał prze-
tłumaczyć Koran na język turecki!

AF: Nie wiedziałam tego.
MS-B: Bo Atatürk kojarzy nam się wyłącznie z ześwieccze-
niem Turcji. Tymczasem, np. jego matka była bardzo religijną 
muzułmanką. To była bardzo pouczająca rozmowa, ożywcza, 
w jej wyniku wyłonił mi się zupełnie inny obraz Izmiru niż ten, 
który znałam, bo do tej pory obracałam się w kręgach raczej 
liberalnych znajomych. Okazało się, że w tym mieście też żyją 
religijni muzułmanie, współegzystując z tymi bardziej liberal-
nymi. Np. ojciec chodzi do meczetu co piątek, ale nie narzu-
ca córce, by nosiła chustę, w ogóle nie narzuca jej sposobu, 
w jaki ma się ubrać i zachowywać. 

AF: I z kim chodzić za rękę. 
MS-B: Tak. Kiedy przeprowadzałam wywiad z byłym już bur-
mistrzem Izmiru, zapytałam go o gejów i lesbijki. Odpowie-
dział mi: „Tu jest Izmir. Tu każdy może chodzić za rękę, z kim 

chce, tu każdy może siedzieć na ławce, my nie mamy z tym 
problemu. Jesteśmy tolerancyjnym miastem i bardzo się 
z tego cieszę”.

AF: Te paradoksy świetnie ilustruje fragment, w któ-
rym opisujesz, jak twoja sąsiadka kończy lekturę Kora-
nu na balkonie, zdejmuje chustkę, a z fusów po wypitej 
kawie zaczyna sobie wróżyć. 
MS-B: „Wróżenie z fusów” jest popularne jak Turcja dłu-
ga i szeroka. DIYANET – turecka rada ds. religii na próżno po-
ucza, że to grzech, że nie wolno się bawić w Boga i próbować 
wpływać na przeznaczenie, ludzie to ignorują. Każdy lubi so-
bie powróżyć. 

AF: Izmir to też miasto, które jest twierdzą Atatürka. 
MS-B: Twierdzą republiki, a republika to Atatürk. Izmir chlu-
bi się tym, że kocha „Ojca Turków” najbardziej na świecie. 
Jego portrety spotkasz wszędzie, ja natknęłam się na je-
den nawet w lokalnym sklepie mięsnym. Auta mają naklej-
ki z jego wizerunkiem, a popularnym hasłem do wi-fi jest 
data jego urodzin. W studiach tatuażu można wytatuować so-
bie podpis Atatürka ze zniżką, a nawet za darmo. I taki tatuaż 
nosi wielu Izmirczyków, zobaczysz go na ramionach młodych 
ludzi, pań po pięćdziesiątce i starszych panów. 

AF: W Izmirze powstał też największy pomnik Atatürka.
MS-B: To prawda. Wyrzeźbiono go w jednej ze skał, tro-
chę na kształt głów amerykańskich prezydentów w Mount 
Rushmore. Co ciekawe pomysłodawcą pomnika był bur-
mistrz dzielnicy z ramienia AKP, czyli partii Erdoğana. Opo-
zycję, czyli kemalistów szlag jasny chyba trafił. Żałowali, że 
sami na to nie wpadli. 

AF: W czasie zbierania materiałów do tej książki zapuści-
łaś się do najniebezpieczniejszej dzielnicy Izmiru – Kadife-
kale. Nie bałaś się tam pójść? 

MS-B: Nim się tam wybrałam, nasłuchałam się opowieści zna-
jomych, którzy oczywiście straszyli mnie tym miejscem. Obej-
rzałam też filmik na YouTubie, w którym para, która tam się 
wybiera, zachowuje się, jakby wchodziła co najmniej do za-
mkniętej zony w Czarnobylu. Nie cechuję się brawurą, ale 
po prostu musiałam to sprawdzić, czy faktycznie rzeczywi-
stość pokrywa się z opowieściami. 
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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

AF: Okazały się one wyolbrzymione?
MS-B: Zdecydowanie. Oczywiście zachowa-
łam środki ostrożności, poszłam tam w środ-
ku dnia, a nie w nocy, nie miałam na sobie 
nic cennego, nie miałam pieniędzy, poza tym 
spotkałam wspaniałego przewodnika, któ-
ry nie tylko oprowadził mnie po dzielnicy, ale 
opowiedział mi historię swojego życia. 

AF: W swoich książkach opisujesz też kry-
zys migracyjny, którego doświadcza Turcja. 
MS-B: Publikacja książki zbiegła się z tragicz-
ną sytuacją, z jaką mamy obecnie do czy-
nienia na granicy polsko-białoruskiej. Tur-
cy z przerażeniem śledzą doniesienia z Pol-
ski o tym, jak na naszej granicy uchodźcy za-
marzają w lasach i toną na bagnach. Im się 
to w głowie nie mieści. Turcja przyjęła cztery miliony uchodź-
ców, zapewniła im, z pomocą także unijnych pieniędzy, dach 
nad głową, możliwość pracy i nauki; są programy aktywizują-
ce np. rodziców, by posyłali dzieci do szkół.

AF: Polska mogłaby się wiele nauczyć od Turcji w podej-
ściu do uchodźców?
MS-B: Przede wszystkim zwykłej ludzkiej życzliwości. By-
łam w Izmirze, gdy w 2015 roku Turcję zalała pierwsza potęż-
na fala uchodźców z Syrii. W mieście nie było skweru, kawał-
ka trawnika, który by nie był zapełniony koczującymi ludźmi. 
I co robili Turcy? Wychodzili do nich z jedzeniem, piciem, ko-
cami. Mówili o nich „nasi goście, przyjaciele”. 

AF: Minęło jednak parę lat, a uchodźcy wciąż tam są, 
co gorsza w związku z przejęciem władzy przez tali-
bów w Afganistanie nadciąga kolejna fala imigrantów.
MS-B: Turcy, to widać, są tą sytuacją zmęczeni, a rządzący 
umiejętnie temat podgrzewają, obarczając uchodźców winą 
za wszystko, m.in. za bezrobocie czy galopującą inflację. Er-
doğan już zapowiedział, że Turcja nie będzie europejską 
przechowalnią Afgańczyków. 

AF: Mimo miłości do Turcji nie malujesz jej portretu w ró-
żowych barwach. 
MS-B: Łatwo jest idealizować i łatwo jest krytykować, a naj-
trudniej jest znaleźć złoty środek i opisać rzeczywistość taką, 
jaka ona jest. Że nawet w najbardziej wyzwolonym turec-
kim mieście nie jest różowo. Ale taka dziennikarska natu-
ra, by szukać głębiej i nie zadowalać się powierzchowny-
mi spostrzeżeniami. Ja to uwielbiam. Weźmy choćby Er-
doğana. Kojarzymy go w Polsce przede wszystkim z polity-
ki, która ma na celu przywracanie w Turcji prymatu islamu – 
to za jego sprawą chusty wróciły do szkół i urzędów, a Ha-
gia Sophia stała się na powrót meczetem. Ale mało kto wie, 
że jego rząd zreformował system opieki zdrowotnej. Tego Po-
lacy na pewno mogą zazdrościć Turkom. 

AF: Na czym polegała ta reforma? 
MS-B: Podstawową zmianą była kwestia wynagradza-
nia za pracę – lekarze zaczęli być wynagradzani za liczbę pa-
cjentów, jakich przyjęli – im więcej przyjmiesz, tym więcej za-

robisz. Ta zmiana sprawiła, że lekarzom przestało się opła-
cać przyjmowanie w prywatnych gabinetach i praca po go-
dzinach, skoro te same pieniądze mogli zarobić na państwo-
wym. Szpitale same decydują o swoich finansach, kupują 
taki sprzęt, jakiego potrzebują. Wiem z własnego doświad-
czenia: wchodzę w system internetowy, wybieram, który szpi-
tal bądź przychodnię chcę odwiedzić, klikam i sprawdzam, 
czy są dostępne wizyty…

AF: I nie wyświetla ci się termin 2029?
MS-B: Nie, te wizyty są dostępne nawet na kolejny dzień. 
I nie mówię tu o wizycie u internisty, dermatologa czy okuli-
sty, ale neurologa lub nawet kardiochirurga naczyniowego…

AF: U nas nawet prywatnie musisz czekać pół roku. 
MS-B: A tam wizytę masz za tydzień. Tomograf także jest 
w niespełna tydzień. W prywatnym szpitalu część finansu-
je państwo, a ty dopłacasz resztę. Są dopłaty do leków – ty 
płacisz tylko 20 procent, resztę dopłaca państwo, są dopła-
ty do okularów, a np. leki dla osób z niepełnosprawnością są 
za darmo. Można na prezydencie za różne rzeczy wieszać psy, 
ale sukcesu reformy zdrowia odmówić mu nie można.

AF: Za czym jeszcze – poza turecką opieką zdrowotną – 
tęsknisz, gdy jesteś w Polsce? 
MS-B: Za wszystkim. Śmieję się, że będąc w Polsce, piszę 
książki o Turcji i tak leczę tęsknotę. A tak na serio – to naj-
bardziej tęsknię za ludźmi, za ich otwartością, życzliwością, 
łatwością nawiązywania kontaktów. Tym, że kogoś spoty-
kasz po raz pierwszy, a po chwili siedzisz z nim nad szklan-
ką herbaty i słuchasz historii jego życia. Turcja codziennie jest 
niespodzianką. Chciałabym tak dobrze czuć się w Polsce, jak 
czuję się w Turcji. •
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„Trochę mnie nie było, ale wracam i to w nowej lepszej wer-
sji bez 4/5 żołądka!!! Tak, to nie żart. Już jakiś czas temu, 
po konsultacjach z lekarzami i badaniach, uznałem, że nie 
ma odwrotu. Dlatego poddałem się operacji bariatrycznej. 
To wielki krok w mojej walce o zdrowie i życie” – taki wpis za-
mieścił 27 sierpnia 2019 roku dziennikarz Tomasz Sekielski, 
który przez wiele lat walczył z otyłością, a operację bariatrycz-
ną przeszedł trzy tygodnie wcześniej. W efekcie – w ciągu ko-
lejnych miesięcy udało mu się zrzucić ponad 60 kg. Na ope-
rację zdecydował się za namową Henryki Krzywonos, dzia-
łaczki opozycji w PRL, a obecnie posłanki Platformy Obywa-
telskiej, która wcześniej z sukcesem przeszła podobną ope-
rację. Nie są to jednostkowe przypadki, coraz więcej osób 
w Polsce decyduje się na operacyjną metodę leczenia otyło-
ści, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Najnowsze ba-
dania wskazują bowiem, że taki zabieg zmniejsza ryzyko cięż-
kiego przebiegu choroby. 

COVID-19 A PLAGA OTYŁOŚCI 
Otyłość staje się coraz większym problemem na świecie – 
w ciągu półwiecza liczba osób chorujących na otyłość wzro-
sła prawie trzykrotnie, a wśród dzieci i młodzieży prawie pię-
ciokrotnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
zmaga się z nią ponad 800 mln osób. W Polsce, jak wyni-
ka z danych NCD Risk Factor Collaboration, problem z nad-
wagą ma ponad połowa dorosłych Polek i 68% dorosłych 
Polaków, a co czwarty z nas jest otyły. W grupie poniżej 20. 
roku życia nadwagę ma już 20% dziewcząt i 31% chłopców, 

a otyłych jest 5% dziewcząt i aż 13% chłopców. Otyłość przy-
czynia się do rozwoju innych chorób, takich jak cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy bezdech senny, zwięk-
sza ryzyko niektórych nowotworów, głównie raka jelita gru-
bego, raka piersi i raka trzonu macicy. Rocznie z powodu cho-
rób spowodowanych otyłością, według danych WHO, umie-
ra 2,8 mln ludzi. Z danych amerykańskiego Centers for Dise-
ase Control and Prevention wynika, że opieka medyczna nad 
pacjentami z otyłością pochłonęła w minionym roku 147 mld 
dolarów, zaś dodatkowe koszty związane ze spadkiem pro-
duktywności, zwolnieniami lekarskimi itp. sięgnąć mogły na-
wet 6,4 mld dolarów.

Pandemia koronawirusa, a zwłaszcza wprowadzone z związ-
ku z nią restrykcje, problem ten pogłębiła; mniejsza ilość 
ruchu, znacząco zwiększony czas spędzany przed ekra-
nem komputera – czy to w pracy, czy podczas nauki zdal-
nej, niewłaściwa dieta – to wszystko sprawiło, że statystycz-
nemu Polakowi przybyło średnio 2 kg. Te dodatkowe kilogra-
my są nie tylko źródłem frustracji – mogą też znacząco zwięk-
szać ryzyko cięższego przechorowania zakażenia koronawi-
rusem – taki wniosek płynie z opublikowanego na począt-
ku tego roku raportu Światowej Federacji ds. Otyłości. Z ba-
dań cytowanych w raporcie wynika, że osoby o współczynni-
ku BMI powyżej 30 podczas zakażenia koronawirusem SARS-
-CoV-2 były znacząco (nawet czterokrotnie) częściej hospitali-
zowane i przyjmowane na oddział intensywnej terapii, a ryzy-
ko zgonu w ich przypadku wzrastało nawet o 50%.  Wniosek? 
Leczenie otyłości w dobie pandemii staje się jednym z prio-
rytetów w medycynie.

Wykonanie operacji bariatrycznej może znacząco zmniejszyć 
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 – taki wniosek płynie 
z opublikowanego w 2020 roku na łamach czasopisma „Sur-
gery for Obesity and Related Diseases” raportu Association 
of prior metabolic and bariatric surgery with severity of co-
ronavirus disease 2019 (COVID-19) in patients with obesi-

Pandemia COVID-19 zwiększyła zainte-
resowanie operacjami bariatrycznymi. 
Badania wykazują, że taki zabieg nie 

tylko stymuluje utratę wagi, ale też chroni 
przed ciężkim przebiegiem COVID-19. 

Bariatria  
w dobie pandemii 

Tekst: Michał FiedorowiczTekst: Adam Dziki
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ty. Zespół naukowców pod kierownictwem dr Ali Aminiana, 
dyrektora Bariatric & Metabolic Institute z Clevelend Clinic, 
jednego z wiodących ośrodków leczenia otyłości w Stanach 
Zjednoczonych, od marca do lipca 2020 roku poddał analizie 
4365 pacjentów z pozytywnym wynikiem na obecność SARS- 
-CoV-2. W grupie tej badacze wyodrębnili 33 pacjentów, 
którzy przeszli wcześniej operację bariatryczną – dwudzie-
stu z nich miało przeprowadzony zabieg rękawowej resek-
cji żołądka, a trzynastu – tzw. wyłączenie żołądkowo-jelitowe 
(Roux-en-Y Gastric Bypass, RYGB). Do tej grupy dobrano kon-
trolną grupę pacjentów otyłych (z BMI powyżej 40), którzy 
nie przeszli dotąd operacji odchudzającej. Badanie wykaza-
ło, że zabieg bariatryczny znacząco zmniejsza ryzyko hospita-
lizacji – wymagało jej tylko 18% pacjentów będących po za-
biegu i aż 42% pacjentów z grupy kontrolnej. Dodatkowo 13% 
chorych w grupie kontrolnej wymagało przyjęcia na oddział 
intensywnej terapii, 7% wymagało wentylacji mechanicznej, 
a 2,4%  zmarło. Do żadnego z wymienionych zdarzeń nie do-
szło w grupie pacjentów, którzy przeszli zabieg bariatryczny.

„Otyłość powoduje w organizmie chroniczny stan zapalny, 
który skutkuje zwiększonym wydzielaniem się cytokin – bia-
łek, produkowanych przez komórki układu odpornościowe-
go. Zakażenie koronawirusem także pobudza ich produk-
cję, w efekcie może dojść do tzw. burzy cytokinowej, w wy-
niku której uszkodzeniu ulegają organy pacjenta”, tłumaczy 
dr Ali Aminian. Tzw. burza cytokinowa uważana jest za je-
den z kluczowych elementów odpowiadających za gwałtow-
ny przebieg COVID-19. Jak zauważa: „pacjentom, u których 
przeprowadzono operację bariatryczną, poprawie uległ sze-
reg wskaźników zdrowotnych, przez co ich organizm lepiej 
poradził sobie w walce z wirusem”. 

DLA KOGO OPERACJA? 
Leczenie otyłości z pomocą zabiegów bariatrycznych, choć 
coraz popularniejsze, nie jest rozwiązaniem dla każdego pa-
cjenta. Do zabiegu kwalifikują się pacjenci między 18. a 60. 
rokiem życia z otyłością III stopnia (BMI powyżej 40), a tak-
że pacjenci z otyłością II stopnia (BMI 35-40), jeśli występuje 
u nich co najmniej jedna choroba wywołana otyłością, w sto-
sunku do której przewiduje się, że ustąpi wraz z indukowaną 
utratą masy ciała – do chorób tych zaliczane są choroby me-
taboliczne, np. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choro-
by zwyrodnieniowe stawów, hiperlipidemia (nadmierny po-
ziom cholesterolu we krwi), bezdech senny. Również trud-
na w leczeniu farmakologicznym cukrzyca może być wska-
zaniem do operacji bariatrycznej u pacjentów z I stopniem 
otyłości (BMI 30-35). Wśród bezwzględnych przeciwwska-
zań do wykonywania operacji bariatrycznych wyróżnia się 
m.in. zaburzenia psychiczne (zaburzenia osobowości, cięż-
ką depresję), alkoholizm, nadużywanie narkotyków, nadmier-
ny, chorobliwy apetyt, ciężkie zaburzenia krzepnięcia, choro-
by nieuleczalne, prowadzące do wyniszczenia (choroby no-
wotworowe, AIDS). Operacje bariatryczne wykonywane są 
w ramach kontraktów z NFZ w kilkunastu ośrodkach w Polsce. 
Czas oczekiwania wynosi od kilku miesięcy do dwóch lat. Na-

tomiast koszt zabiegu w ośrodku prywatnym wynosi od kilku-
nastu do trzydziestu tysięcy złotych.

Proces leczenia podzielony jest na kilka etapów. Pierwszym 
jest wizyta u lekarza chirurga bariatry, który przeprowa-
dza wywiad i kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego rodza-
ju zabiegu. Wyróżnia się trzy główne grupy zabiegów:

1. Restrykcyjne – powodujące zmniejszenie pojemności żo-
łądka, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia objętości przyj-
mowanych pokarmów. Należą do nich operacje takie jak: LSG 
(laparoscopic sleeve gastrectomy) tzn. gastrektomia rękawo-
wa, LAGB (laparscopic adjustable gastric banding) oraz VBG 
(vertical banded gastroplasty), czyli pionowa opaskowa pla-
styka żołądka i pionowe przeszycie żołądka; 

2. Wyłączające – BPD (biliopancreatic di-version), czyli wyłą-
czenie żółciowo-trzustkowe;

3. Wyłączająco – restrykcyjne – BPD-DS (biliopancreatic di-
version with duodenal switch), wyłączenie trzustkowo-żołąd-
kowe z pominięciem dwunastniczym. Dzięki ominięciu czę-
ści jelita cienkiego dodatkowo ogranicza się wchłanianie 
składników pokarmowych. 

Pacjent przed operacją przechodzi też szereg badań, m.in. 
konsultację kardiologa, gastrologa, anestezjologa i psycho-
loga. W skład zespołu, który opiekuje się pacjentem, wcho-
dzi także dietetyk – kluczowe po operacji jest bowiem prze-
strzeganie odpowiedniej diety.

OPERACJA I CO DALEJ? 
Z jakim ryzykiem wiąże się operacja bariatryczna? Do jej prze-
prowadzenia wykorzystuje się małoinwazyjne metody, takie 
jak laparoskopia czy system wsparcia chirurgicznego robo-
tów da Vinci. Operacje te wiążą się z mniejszym ryzykiem po-
wikłań, a ryzyko zgonu w przebiegu leczenia jest nie więk-
sze niż w przypadku leczenia ostrego zapalenia wyrostka ro-
baczkowego i wynosi poniżej 0,1%. Zastosowanie laparosko-
pii pozwala na szybszą rekonwalescencję. Co więcej, mię-
dzynarodowe badania GENEVA na populacji ponad 2 tys. 
chorych pokazały, że chirurgia bariatryczna w dobie pande-
mii COVID-19 jest bezpieczna – część diagnostyki, konsulta-
cji lub nawet monitorowania stanu zdrowia pacjentów będą-
cych już po operacjach można wykonać za pomocą narzę-
dzi telemedycyny. 

Z jakim ryzykiem wiąże się 
operacja bariatryczna? Do jej 

przeprowadzenia wykorzystuje się 
małoinwazyjne metody, takie jak 

laparoskopia czy system wsparcia 
chirurgicznego robotów da Vinci. 
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Warto dodać, że korzyści wynikające z zabiegu są znacznie 
wyższe niż ryzyko powikłań związanych choćby z COVID-19. 
W następstwie operacji bariatrycznych obserwuje się utra-
tę 60-80% (a czasami nawet 100%) nadmiernej masy ciała. 
Poza zmniejszeniem masy ciała odnotowuje się zmniejszenie 
lub całkowite wyeliminowanie objawów cukrzycy typu 2, lep-
sze wyniki w terapii nadciśnienia tętniczego, stłuszczeniowej 
choroby wątroby czy zespołów metabolicznych.

Do najczęstszych niekorzystnych dla pacjenta konsekwencji  
zabiegów bariatrycznych należą: refluks żołądkowo-przeły-
kowy, czyli cofanie się kwaśnej treści pokarmowej z żołąd-
ka do przełyku, oraz tzw. dumping syndrome, którego obja-
wami są m.in. biegunki, bóle brzucha, wymioty, puste odbija-
nie, tachykardia oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ope-
racje bariatryczne upośledzają zdolność przyswajania mikro-
elementów, dlatego niezbędna jest suplementacja: witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach (wit. A, D, E, K), kwasu folio-
wego, witamin B1 i B12, biotyny, żelaza, cynku, selenu, mie-
dzi, wapnia. 

Pacjent po zabiegu powinien regularnie kontrolować swój 
stan zdrowia u lekarza. Kluczowe jest przestrzeganie diety: 
spożywanie regularnych, odpowiednio zbilansowanych posił-
ków, unikanie pokarmów bogatych w tłuszcz, mocno drażnią-
cych błonę śluzową żołądka, napojów gazowanych, słodyczy 
oraz alkoholu. •
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Mija kolejny rok. Zimowym 
płaszczem przykrył doświad-

czenia minionych miesięcy.  
W życiu niektórych z Państwa były one 
wypełnione radością wakacyjnych dni, 
nieco bardziej beztroskich, bo dających 
wytchnienie od męczących maseczek.  

A może wypełniało je szczęście powitań 
nowonarodzonych członków rodziny.  

W świecie jednak musi istnieć równo-
waga. Udziałem wielu z Państwa, w tym 
także i moim, było doświadczenie stra-

ty. Straty na zawsze, bo naznaczonej 
lodowatym uściskiem śmierci.

Tekst: Izabela Fornalik

W ostatnim roku pożegnałam kochanego tatę, po wcześniej-
szym towarzyszeniu mu w przekraczaniu „osobistego Styk- 
su”… Otrzymałam dar – piękny, lecz bolesny – bycia blisko  
w godzinach, gdy miarowy oddech stopniowo wychładzał 
jego ciało, gdy już wszystkie słowa zostały wypowiedziane, 
gdy można już było tylko w rytm oddechu śpiewać: „Nie bój 
się, nie lękaj się…”, i zapewniać siebie, że decyzja o rezygna-
cji z uporczywego podtrzymywania jego życia, była słuszna. 
Zatem nie krzyczałam, nie zatrzymywałam, śpiewałam cichut- 
ko… godzina za godziną. 

W takich chwilach przestajemy być lekarzami, psychotera-
peutami, pielęgniarkami… Jesteśmy zwykłymi ludźmi, któ-
rych dotyka bezradność wobec cierpienia ukochanego czło-
wieka. Wychodzimy z zawodowej roli. I nieobca jest nam sła-
bość i ambiwalentne pragnienia: „zostań za wszelką cenę, 
dla mnie!” na przemian z: „proszę, zakończ to już, zrób 
to dla mnie!”. Zatrzymany oddech jednak nie kończy cierpie-
nia. Przychodzą kolejne miesiące…

TRZEBA ROZPACZAĆ, ABY ŻYĆ… –  
POTRZEBA ŻAŁOBY
Gdy śmierć zabiera nam ukochanego człowieka, nie sposób 
uciec przed cierpieniem – jest to cena, jaką płacimy za mi-
łość. Jednak doświadczenie żałoby przesyconej na wskroś 
nieutulonym żalem, rozpaczą, jest nam jednak potrzebne, by 
mimo straty najbliższych, nadal żyć. Mówi się, że czas leczy 
rany, ale to nie czas jako taki jest cudownym uzdrowicie-
lem, ale czas, w którym mamy możliwość przeżycia nasze-
go smutku, bólu i przejścia przez życiową próbę (Alexan-
der, 2001, s. 58). 

Żałoba jest bowiem drogą, która prowadzi nas do odbudo-
wania życia po utracie bliskiego człowieka. Jej kluczowym 
elementem jest uświadomienie sobie, że NIKT NIGDY nie 
przywróci życia takiego, jakim było ono wcześniej. Przeżycie 
żałoby polega więc na przystosowaniu się do tej nieodwra-
calnej zmiany, a nie udawaniu, że nie miała ona miejsca (por. 
Alexander, 2001, s. 193).

Żałoba to długotrwały proces opłakiwania straty1 i choć lu-
dzie różnią się od siebie i w różnym czasie oraz w rozmaity 
sposób ją przeżywają, można naszkicować kolejne jej etapy2. 

SZOK. Szok może objawiać się negowaniem – niewiarą w to, 
co się wydarzyło, lub odrętwieniem – brakiem czucia. Dla-
czego tak się dzieje? Cierpienie jest tak duże, że nie jesteśmy 
w stanie go ogarnąć, dlatego powoduje swoiste znieczule-
nie psychiczne. Ten etap niesie ze sobą także doznania, które 
utożsamiamy z lękiem: skurcz żołądka, utrata apetytu, skłon-
ność do irytacji, bezsenność. W psychologii opłakiwania pod-
kreśla się rolę trwogi, która pojawia się, gdy dowiadujemy się 
o śmierci ukochanego człowieka. „Jawi się ona jako stan lęko-

Śmierć należy do umierających  
i tych, którzy ich kochają…
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1 Autorzy poruszający problematykę śmierci wyróżniają różnorakie sta-
dia w procesie żałoby. Silverman (za Zych, 2006, s. 133) wymienia kolejno: sta-
dium wstrząsu, kurczenia się w sobie i stadium akomodacji. Z kolei Dodziuk 
(za Zych, 2006, s. 134) wyróżnia: etap negacji, złości, rozpaczy i pogodzenie 
się ze stratą.

 2  Opisane etapy wyróżniła Alexander, 2001, s. 54-58



wy spowodowany poczuciem niepewności i chaosu w obra-
zie świata, które stają się udziałem osób dotkniętych stratą” 
(Di Nola, 2006, s. 13). Trwoga i lęk stają się jednym uczuciem. 
Opisana faza zazwyczaj wypełnia czas między śmiercią a po-
grzebem. POSZUKIWANIE. Jeśli coś zgubimy, zaczynamy 
tego szukać. Rozumiemy, że nasze poszukiwanie nie ma sen-
su, ale na poziomie emocjonalnym wciąż obecne jest w nas 
pragnienie „odnalezienia”. Objawy motoryczne przemiesz-
czania się, poszukiwanie straconej osoby – zwłaszcza w okre-
sach tęsknoty – mają związek z odczuwaniem silnego niepo-
koju. Bywa, że wszędzie widzimy twarz zmarłego, w super-
markecie, w pociągu. Często wracamy na cmentarz, dotyka-
my pozostawionych przez ukochaną osobę ubrań lub innych 
przedmiotów. 

GNIEW (żal, poczucie winy…). Nie ma właściwego momentu  
na odejście. Z tego względu śmierć najbliższych wywołuje  
w nas zagniewanie. „Jak mogła mi to teraz zrobić?”, „Dlaczego  
zostawiła mnie samego z dziećmi?” – myśli wypełnione zło-
ścią, żalem, niekiedy wściekłością pojawiają się w głowach 
opuszczonych. Gniew przychodzi także dlatego, że potrze-
bujemy kogoś, kogo moglibyśmy obwinić za utratę, której 
doświadczyliśmy, dlatego bywa, iż kierujemy go na innych 
członków rodziny, przyjaciół, lekarzy, na Boga. W rezulta-
cie śmierci „świat wokół nas przestaje być już miejscem bez-
piecznym i bardzo mocno odczuwamy stratę. Doświadczamy 
uczucia gwałtu, urazy, gniewu” (Alexander, 2001, s. 56). Trud-
nym do zniesienia uczuciem, które pojawia się w żałobie, jest 
poczucie winy: z powodu straconego czasu za życia, niewy-
powiedzianych słów miłości, niemożności uchronienia uko-
chanej osoby przed nieuniknionym. 

DEPRESJA. Obniżony nastrój, depresja mogą trwać dłu-
gi czas. Osoba „doświadcza poczucia niepełności, nierze-
czywistości i bezradności, co prowadzi do zawieszenia proce-
sów życiowych: «Czas został stracony», przyszłość nie jest na-
wet brana pod uwagę” (Di Nola, 2006, s. 14). Depresja przy-
chodzi wówczas, gdy akceptujemy już rzeczywistość utraty. 
Może ona objawiać się ciągłym płaczem lub atakami płaczu, 
bezsennością lub uciekaniem w sen, zmęczeniem. Charakte-
rystyczna jest także niespokojna nadaktywność, dla której ty-

powe są niemożność skupienia się na wszystkim za wyjątkiem 
myśli o stracie, rozpamiętywanie zdarzeń, które do niej do-
prowadziły, brak zainteresowania wszystkim, co zwykle przy-
ciągało uwagę i sprawiało przyjemność. Jeśli jednak obser-
wujemy przedłużający się czas depresji, warto sięgnąć po po-
moc psychoterapeuty. Pomocny może być także udział w gru-
pie wsparcia, zwłaszcza gdy nasza bliska osoba zdecydowa-
ła się na śmierć samobójczą lub gdy straciliśmy członka ro-
dziny w tragicznym wypadku. Wiele materiałów i informacje 
o grupach wsparcia można znaleźć na stronie www.naglesa-
mi.org.pl.

POSTANOWIENIE (pogodzenie się, akomodacja). Jest 
to etap, w którym do pewnego stopnia godzimy się z utra-
tą, akceptujemy ją, dostosowujemy się do niej. Wprawdzie 
mogą pojawić się nawroty żalu wywołane fotografią, wspo-
mnieniem, ale teraz już częściej widzimy osobę we wspo-
mnieniach pozytywnych, którymi możemy się cieszyć. „Nie 
zapomnieliśmy o osobie, która umarła, ale przeżyliśmy już ból 
związany z tą stratą i to doświadczenie wzmocniło nas” (Ale-
xander, 2001, s. 58).

Gdy umiera ktoś, kogo kochamy, wraz z nim umiera  
część nas samych. Jego śmierć każe nam wyruszyć nowym, 
nieznanym dotąd szlakiem, na którym nie ma skrótów. Na po-
czątku jesteśmy czasem odrętwiali, odcięci od życia, czasem 
przyobleczeni w samotność, oślepieni bólem i gniewem. Jed-
nak z czasem nasze kroki staną się pewniejsze i lżejsze, a roz-
pacz złagodnieje… Innym ludziom się udało… i nam się po-
wiedzie, mi także…

ŻYĆ Z CAŁYCH SIŁ…
Spośród wszystkich żywych istot na tej ziemi jedynie ludzie  
wiedzą, że pewnego dnia umrą (Clark, 2000, s. 5). Bole-
sna to wiedza. Jednak świadomość nieuniknionego daje nam 
szansę zmierzenia się z faktem śmiertelności na długo przed 
tym, zanim nas samych śmierć przywoła. A gdyby tak bu-
dzić się co rano z myślą, że być może to ostatni dzień na-
szego życia? Czy wykorzystalibyśmy dany nam czas inaczej? 
A może żylibyśmy pełniej, radośniej, nie rezygnując nieustan-
nie z tego, co kochamy, na rzecz tego, co musimy, albo nam 
się wydaje, że musimy? Może najbliższe święta spędzilibyśmy 
z kimś, za kim tęsknimy? Albo w bożonarodzeniowm, świetle 
lampek wypowiedzielibyśmy to, co od lat ciśnie się na nasze 
usta? Lub przestalibyśmy odkładać pewne rozmowy, decy-
zje, kroki na później? Czy wreszcie uznalibyśmy fakt, że czas 
jest bezcenny?

W kolejce do apteki stało kilka osób trochę zniecierpliwio-
nych. Obsługiwana kobieta w średnim wielu nie mogła zde-
cydować się na rodzaj pasty do zębów i twardość szczotecz-
ki. Stojący za nią staruszek próbował ją pospieszyć słowami: 
„Bardzo przepraszam, czy może pani zastanowiłaby się sto-
jąc z boku, a w tym czasie mógłbym zostać obsłużony?”. Po-
irytowana kobieta nonszalancko odpowiedziała: „A gdzie 
takiemu staruszkowi może się jeszcze spieszyć?”. Starszy 
mężczyzna odparł spokojnie: „Szanowna pani, mam 77 lat. 
W moim wieku każda minuta jest bezcenna”. Wówczas kobie-

Gdy umiera ktoś, kogo kocha-
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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

ta skomentowała: „Niech pan nie przesadza. Czyżby czeka-
ła na pana jakaś specjalna okazja?”.

Mężczyzna popatrzył jej prosto w oczy i odpowiedział ci-
cho: „Dwa lata temu otworzyłem szufladę w komodzie mojej 
żony i wyjąłem z niej karton, w którym była jej piękna jedwab-
na bluzka. Kupiłem ją jej 30 lat wcześniej, gdy polecieliśmy 
do Rzymu. Nigdy jej nie założyła, czekała na specjalną okazję. 
Dobrze, pomyślałem, dzisiaj jest ta specjalna okazja. Zbliży-
łem się do jej łóżka i położyłem tę śliczną bluzkę obok innych 
rzeczy przy jej głowie. Niedługo zaczną ją ubierać do trumny. 
Zmarła dzień wcześniej po burzliwej chorobie”. Kobieta spu-
ściła oczy, a on mówił dalej: „Każdy dzień, który przeżywamy, 
jest specjalną okazją. Nasze okazje już minęły. Nie warto tra-
cić czasu i odkładać wszystkiego na potem. Od tego dnia wię-
cej czytam, a mniej sprzątam. Spędzam jak najwięcej cza-
su z moimi bliskimi, rozkoszuję się zapachem kwiatów w par-
ku, obserwuję ptaki, a mniej martwię się jutrem. Piję codzien-
nie lampkę dobrego wina z moich antycznych, drogich kielisz-
ków. Nie zostawiam garnituru i dobrych perfum na niedzielę. 
Wyrzuciłem ze słownika stwierdzenia: może kiedyś, pewne-
go dnia… Każdego dnia rano powtarzam sobie, że ten dzień 
jest wyjątkowy i że dziś czeka mnie coś naprawdę ekscytują-
cego. Każdy dzień, każda godzina, minuta jest bezcenna… 
Dlatego – niech mi pani wybaczy – nie mogę ich tracić na bez-
sensowne czekanie w kolejce”. •
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M ichalina poznała Pawła dwa lata temu i od począt-
ku była pod wrażeniem jego serdeczności i opie-
kuńczości. Imponował jej też jego pełen pasji sto-

sunek do pracy. Paweł jest masażystą i przygotowywał żeń-
ską kadrę olimpijską do zawodów. Jeszcze zanim zaczęli być 
parą, okazywał Michalinie wiele wsparcia i był czuły na po-
trzeby. Dużo ze sobą rozmawiali, odnajdując wspólne zain-
teresowania i podobne poczucie humoru. Paweł ma za sobą 
kilka poważnych związków, o których początkowo nie mówił 
zbyt chętnie, ale z czasem zaczął opowiadać o swoich nie-
udanych wyborach i licznych mankamentach partnerek. Mi-
chalinę dziwiło, że o swoich słabościach ledwo napomykał, 
a i to ogólnikowo – „każdy popełnia jakieś błędy” – a wady 
partnerek analizował dość precyzyjnie. Jednak wobec Mi-
chaliny był zawsze czuły i troskliwy, więc dziewczyna pomi-
mo intuicyjnych oporów zdecydowała się na intymną rela-
cję. Ta jednak po pewnym czasie zaczęła przypominać rol-
lercoaster i to jeszcze taki, w którym ciężko było dokładnie 
określić, co złego się dzieje. Po niektórych żartach i komen-
tarzach Pawła dziewczyna czuła się, jakby otrzymała cios, ale 
długo nie umiała określić, na czym on polegał i co właści-
wie ją zabolało. Kiedyś po wyjątkowo namiętnej nocy, poma-
gając jej zapiąć stanik, zażartował: „Dobrze, że na co dzień 
tylu dziewczynom pomagam zapinać staniki po masażach, 
to teraz nawet w środku nocy po ciemku umiem to zrobić”. 
Michalina przez kilka dni czuła się rozbita i głęboko dotknię-
ta tym komentarzem. Długo jednak racjonalizowała swoje 
emocje. Przecież to rzeczywiście jego praca i codzienność, 
więc może jednak nie było w tym komentarzu nic złego. Kie-
dy jednak nie dawało jej spokoju odczucie, że w słowach tych 
tliła się jakaś forma przemocy i ma powód czuć się głębo-
ko dotknięta, wróciła w rozmowie z Pawłem do tego niemiłe-
go zdarzenia. 

Byłam ogromnie zdziwiona, bo sądziłam, że kiedy wy-
znam, jak dużą przykrość mi wówczas sprawił, usłyszę 
słowa przeprosin i Paweł zreflektuje się, jak bardzo był 

niedelikatny w tej szczególnie intymnej sytuacji. On jed-
nak wyraźnie był urażony, że tak znienacka go krytyku-
ję. Na długie minuty zamilkł, a kiedy zapytałam, dlacze-
go nic nie mówi, odparł poirytowany, żebym go nie po-
spieszała, bo będzie reagował w swoim tempie, a nie wte-
dy, kiedy ja sobie tego życzę. Poczułam się drugi raz zra-
niona. Nie dość, że nie przeprosił od serca, nie zdobył się 
na krytyczną ocenę swojego zachowania, to jeszcze za-
czął mi na końcu robić wyrzuty, że zwracając mu uwa-
gę, powinnam wziąć go za rękę i z uśmiechem przedsta-
wić sprawę. 
Wychodzi na to, że Paweł, raniąc swoim zachowaniem Micha-
linę, odbiera jej prawo do irytacji, trudnych emocji i komuni-
kowania ich, a w zamian za to oczekuje, że dziewczyna przed-
stawi swoje wątpliwości w taki sposób, że przede wszyst-
kim zadba o jego komfort psychiczny. Można więc zaryzyko-
wać twierdzenie, że w tym obszarze również zadziałał w spo-
sób przemocowy. Najpierw swoim komentarzem zrównał ją 
z jedną z wielu swoich podopiecznych sportsmenek, a potem 
odebrał prawo do gniewu i żalu. 

W sytuacji, kiedy osoba zachowująca się przemocowo jest 
jednocześnie ogromnie czuła, pomocna i troskliwa, bar-
dzo ciężko jest zróżnicować jej zachowania. Taka sinuso-
ida emocjonalna ogłupia i odbiera trzeźwość oceny. Szcze-
gólnie jeśli raniące słowa są aluzyjne i ukryte za żartem czy 
uśmiechem. 

Innym razem Michalina pojechała z Pawłem na wycieczkę ro-
werową. Wyprawa była udana, śmiali się i żartowali w naj-
lepsze. Po pewnym czasie zgłodnieli i zatrzymali się, żeby 
sprawdzić na mapie, gdzie najbliżej można coś zjeść. Michali-
na pierwsza znalazła oddaloną o dwa kilometry karczmę ma-
jącą bardzo dobre opinie wśród klientów i zażartowała: „Zo-
bacz, jaka bystra ze mnie dziewczyna”, na co Paweł błyska-
wicznie ze śmiechem skomentował: „O kochanie, ty drogę 
do żarcia to zawsze znajdziesz”. 

Tekst: Maja Jaszewska

Słowa boleśniejsze  
niż razy
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Miałam ochotę zawrócić ro-
wer i odjechać w siną dal, 
tak mnie dotknął do żywe-
go jego komentarz. Ale tym 
razem zareagowałam na-
tychmiast. Powiedziałam, że 
nie życzę sobie takich złośli-
wych tekstów. Paweł jak zawsze w takich sytuacjach bar-
dzo się zdziwił, stwierdził, że nie miał na myśli nic złe-
go, że to był przecież tylko żart. I jeszcze dodał, żebym 
go nie oceniała, bo mogę jedynie powiedzieć, że zrobi-
ło mi się przykro. I to najlepiej gdybym to wyznała, pła-
cząc, bo on mnie wtedy przytuli i pocieszy, a nie ze zło-
ścią, bo go to ode mnie odpycha. Nie umiem nazwać dla-
czego, ale wydało mi się to pełne agresji i chore. Poczułam 
się, jakby chciał mnie sobie w pełni podporządkować i stać 
na straży moich uczuć. Raz tulić i na rękach nosić, raz ra-
nić, żeby wywołać łzy, dzięki którym znowu będzie mógł 
mnie utulić. Straciłam apetyt na jedzenie, na wyprawę 
do karczmy i na dalszą wspólną wyprawę przez życie. 
Rzeczywiście intuicje Michaliny są słuszne i jej instynkt sa-
mozachowawczy dobrze zadziałał. Często się mówi, że w in-
tymnych relacjach najbardziej zniewala naprzemienność do-
brych i złych bodźców. Może się zdarzyć, że taka sinuso-
ida wręcz uzależnia. Paweł z jednej strony daje Michalinie 
ogrom wsparcia, podziwu i czułości, ale co jakiś czas ude-
rza słowem i rani, dezorientując dziewczynę i osłabiając tym 
samym jej wolę. Deprecjonując ją co jakiś czas przy pomo-
cy pozornie „niewinnego” żartu, odbiera stopniowo poczu-
cie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa. Za chwi-
lę komplementując i wielbiąc, utwierdza w przekonaniu, że 
w jego rękach leży jej dobre samopoczucie i dobre o sobie 
mniemanie. Najprawdopodobniej robi to zupełnie nieświa-
domie i rzeczywiście uważa, że stara się z całych sił być do-
brym partnerem. Nie jest wykluczone, że czegoś się lęka, 
czuje przy Michalinie zagrożony i niepewny, więc stara się ją 
osłabić. Być może też bywa na nią za coś zły, żywi o coś urazę 
i nie potrafiąc wprost wypowiedzieć swoich pragnień, deficy-
tów i niezgody na pewne sytuacje, stosuje agresję odroczoną 
w postaci raniących, deprecjonujących żartów. Dopóki jed-
nak mężczyzna nie skonfrontuje się ze swoją sferą Cienia, bę-
dzie ranił kolejne partnerki, a przyczyn kolejnych porażek bę-
dzie szukał w ich zachowaniu albo w złym losie, który jest wi-
nien, że wciąż nie może trafić na swoją właściwą połówkę. 

Kasia z Marysią przyjaźnią się od szkolnych czasów. Ka-
sia zawsze była przebojowa i lepiej się uczyła, Marysia zaś 
tkwiła trochę w jej cieniu, ale nigdy jej to nie przeszkadza-
ło. Jak to w bliskich relacjach bywa, zdarzały im się lepsze 
i gorsze chwile, ale zawsze były sobie pomocne i okazywa-
ły serdeczność. Ostatnio jednak zdarzyło się coś, co Marysię 
na tyle dotknęło, że postanowiła zweryfikować swoje podej-
ście do przyjaciółki. Obie skończyły polonistykę. Kasia zaczę-
ła pracę jako nauczycielka w prywatnej szkole, a Marysi uda-
ło się znaleźć posadę redaktorki w jednym z popularnych ty-
godników. Po jakimś czasie doceniono jej pracę, a widząc, 

że interesuję się wydarzenia-
mi politycznymi i ma na ten 
temat rozległą wiedzę, zapro-
ponowano, żeby przeprowa-
dziła wywiad z bardzo znanym 
specjalistą od polityki zagra-
nicznej. Marysia była ogrom-

nie szczęśliwa, włożyła w to zadanie mnóstwo pracy i czasu. 
Kiedy artykuł ukazał się w gazecie, natychmiast zadzwoni-
ła do Kasi, żeby zaprosić ją na wino i uczcić swój debiut. 

Opowiadam jej, jaka jestem szczęśliwa, dzielę się radością 
i pierwszym tak ważnym sukcesem, a ona zachowuje się, 
jakbym mówiła, że zakupy zrobiłam. Zero odzewu. Po-
ker face. Wzięła tygodnik, który jej kupiłam w prezencie, 
i w milczeniu zaczęła przerzucać. Chyba kwadrans prze-
glądała inne artykuły, zanim dotarła do mojego. Nie mo-
głam uwierzyć własnym oczom. Przeczytała, odłożyła ga-
zetę na stół i burknęła od niechcenia, że niezła rozmów-
ka. Miałam ochotę się rozpłakać i cisnąć w nią tą gazetą. 
To było okropne. Żałowałam, że w ogóle cokolwiek jej mó-
wiłam. Zgasiła całą moją radość. Jakiś czas potem wy-
znałam jej, że mam żal o to lekceważące zachowanie. Uda-
wała, że nie rozumie, o co mi chodzi. Stwierdziła, że jestem 
przewrażliwiona na swoim punkcie i przesadzam. 
Zachowanie Kasi ma rys przemocowy i sprowadza się do zde-
precjonowania osiągnięć Marysi. Kobieta nie wyraziła jed-
nak swojej krytyki wprost, tylko w bardzo zawoalowany spo-
sób. Zaniechanie okazania wsparcia, odmówienie wyra-
żenia uznania, pohamowanie wypowiedzenia słów podzi-
wu też jest formą agresji. Podobnie jak różnego rodzaju po-
średnie formy służące zachwianiu poczucia wartości czy ma-
jące na celu wzbudzenie niepewności. Źródła zachowań 
Kasi mogą być różnorakie. Począwszy od niechętnego sto-
sunku do innych, braku zaufania do ludzi, przez niską samo-
ocenę, strach przed odrzuceniem i lęk, że odnosząca sukce-
sy Marysia przestanie chcieć się z nią dalej przyjaźnić. Być 
może żywi też podświadomą obawę, że nie będzie już mo-
gła dominować nad przyjaciółką, która zaczyna robić zawo-
dową karierę.

Osoby stosujące agresję psychiczną i wyrażające ją nie wprost 
na jakąkolwiek sugestię, że to robią, reagują silnym sprzeci-
wem. Jest to zrozumiałe, ponieważ nie po to kamuflują swój 
lęk, gniew, pragnienie zemsty, chęć dokuczenia, żeby się po-
tem do tego przyznać. Im bardziej wprost zostanie ich zacho-
wanie i intencje nazwane, tym goręcej będą się bronić, wma-
wiając swoim ofiarom, że są nadwrażliwe, oskarżają bezpod-
stawnie i coś im się tylko wydaje. Zakamuflowani przemocow-
cy mają bardzo mocno rozbudowany system obrony przed 
własnymi trudnymi emocjami. Nic więc dziwnego, że w mo-
mentach konfrontacji angażują całą swoją energię, aby ode-
przeć zarzuty o stosowanie zachowań agresywnych. Potra-
fią też często doskonale manipulować swoimi bliskimi. Znając 
ich słabe strony, wiedzą, jak wzbudzić w nich poczucie winy, 
jak wykorzystać słabe punkty, aby przekonać, że wrażenie by-
cia obiektem agresji jest jedynie złudzeniem. 

Osoby stosujące agresję psychiczną i wyraża-
jące ją nie wprost na jakąkolwiek sugestię, że 

to robią, reagują silnym sprzeciwem. 
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Laura ma chwilami wrażenie, że matka celowo sprawia jej 
przykrość i podcina skrzydła kobiecości.

Niedawno chcieliśmy wyjść z mężem do znajomych i po- 
prosiliśmy ją, żeby się zajęła naszym synkiem. Zrobi-
ła to z ochotą. Bawiła się z nim, a my kończyliśmy szyko-
wać się do wyjścia. Kiedy zobaczyła mnie w nowej sukien-
ce i szpilkach, uśmiechnęła się pod nosem i pozornie żar-
tobliwie skomentowała: „Ja kiedyś też byłam taka zgrab-
na. Mężczyźni się za mną na ulicy oglądali. Zobaczysz, jak 
to szybko mija. Niedługo będziesz miała tak jak ja nadwa-
gę i koniec balu panno lalu”. Odebrała mi tym komenta-
rzem całą przyjemność z wyjścia. Miałam ochotę się po-
płakać. A kiedy wyrzuciłam to z siebie, obrażona odpo-
wiedziała, że nie wie, o co mi chodzi, i żebym przesta-
ła histeryzować.
To było najgorsze. Zraniła mnie, a potem udawała głupią 
i obwiniała, że bezpodstawnie ją oskarżam o złe intencje.
Może gdyby matka Laury zastanowiła się, co takiego nią kie-
ruje, że zamiast powiedzieć „ślicznie wyglądasz”, straszy wła-
sną córkę, że niebawem straci urodę, doszukałaby się w so-
bie zazdrości o młodość i smutku, że jej własna przeminęła. 

Będąc ofiarą zakamuflowanej, symbolicznej i pośredniej 
agresji, doznajemy bardzo trudnych uczuć, jak niedowierza-
nie, pogubienie, zaskoczenie, żal, gniew, bezradność. W efek-
cie często bagatelizujemy swoje wrażenia, racjonalizujemy, że 

przecież raniąca nas osoba zazwyczaj jest miła, dobra, a na-
wet kochająca. Jednak nie reagując, przyzwalamy na taką for-
mę wyładowywania się na nas i zaczynamy funkcjonować roz-
pięci między dobrymi doznaniami a czymś, co nas rani. 

Jeśli żarty, komentarze, gesty, miny bliskiej osoby ranią nas, 
budzą poczucie krzywdy i żal, zatrzymajmy się i przyjrzyjmy 
dokładnie swoim uczuciom. A potem spróbujmy sobie wy-
obrazić, że obca nam osoba mówi, że została potraktowa-
na takim bolesnym komentarzem lub żartem, albo też wy-
obraźmy sobie, że to my mówimy komuś takie raniące sło-
wa. Jeśli każde z tych wyobrażeń wzbudzi w nas sprzeciw, 
to znaczy, że dzieje się w naszym życiu coś niewłaściwego. 
I bez względu na to, na ile ktoś bliski jest dla nas ważny, do-
bry, życzliwy, nie pozwólmy mu na przemocowe działania. 
Stawiajmy im odpór, nazywajmy rzeczy po imieniu i nie dajmy 
sobie wmawiać, że przesadzamy albo coś nam się tylko wy-
daje. Złe słowa, bolesne żarty, okrutne aluzje, lekceważące 
gesty ranią nie mniej niż fizyczna przemoc. Brońmy się przed 
nimi z całą mocą. •

Maja Jaszewska
Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”, „Przeglądu 
Powszechnego”, „Zwierciadła”, „Sensu”, „Twojego Stylu”, „Elle”, „Mody na Zdrowie”, „Wysokich 
Obcasów”, „Polityki”. Była wieloletnią redaktorką „Jednoty”. Autorka: W co wierzę? i Psychologii 
mitów greckich. Współpracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskiego bestsellera 
Hope Edelman Córki, które zostały bez matki i książki Laurence’a Freemana OSB Od pierwszego 
wejrzenia. Ukończyła program rozwojowy dla liderów Linia życia.
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R odzice, nauczyciele nieustannie poszukują skutecz-
nych sposobów działań wychowawczych. Zastanawia-
ją się – karać, czy nagradzać ? Karać, czy po prostu być 

konsekwentnym? A może w ogóle bez kar i nagród, tylko roz-
mawiać i tłumaczyć dziecku, co można, a czego nie można ro-
bić i dlaczego? Jest jeszcze jeden sposób na kształtowanie 
właściwych zachowań u dzieci – chwalenie. Kiedy proponu-
ję rodzicom i nauczycielom ten sposób rozwijania i wzmac-
niania oczekiwanych przez dorosłych zachowań dziecka, czę-
sto pojawiają się wątpliwości. Czy pochwała nie spowodu-
je, że dziecko przestanie się starać zmienić swoje zachowa-
nie? A czy starsze dziecko w efekcie chwalenia nie stanie się 
zarozumiałe? Szukając odpowiedzi na powyższe wątpliwo-
ści, dorośli często sięgają do swoich doświadczeń z dzieciń-
stwa. Okazuje się, że zamiast pochwał wielu z nas częściej sły-
szało słowa krytyki, było ośmieszane bądź strofowane. Doro-
śli straszyli też, stawiali do kąta, odbierali przywileje, a nawet, 
i to dość często, „dawali po łapach”. Niestety nadal 42% ro-
dziców w Polsce akceptuje klapsy w wychowaniu dziecka (ba-
danie sondażowe z 2019 roku przeprowadzone na zlecenie 
portalu rp.pl). Współczesna wiedza psychologiczna potwier-
dza brak skuteczności stosowania powyższych rozwiązań. 
W przypadku stosowania klapsów wskazuje wręcz na pogor-
szenie zachowania dziecka. Niewielka skuteczność powyż-
szych metod w kształtowaniu właściwych zachowań oraz wy-
soka szkodliwość stosowania klapsów dla psychiki i rozwo-
ju dziecka to moim zdaniem bardzo istotny argument za tym, 
by takich metod nie używać. 

Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy 
z dziećmi w przedszkolu oraz wymianie doświadczeń z inny-
mi nauczycielami, jestem za stosowaniem przede wszystkim 
pochwał. Chwalenie z naciskiem na formułowanie informa-
cji zwrotnej oraz rozmowa z dzieckiem mogą zdziałać cuda, 
jeśli zostanie spełnionych kilka istotnych warunków. 

Co dzieciom daje chwalenie przez dorosłych?

• Pochwała to uwaga dana dziecku, której tak bardzo po-
trzebuje. Dziecko myśli sobie: „Jestem ważny, skoro doro-
sły zauważa, cieszy się, a nawet jest dumny, kiedy staram się 
i mi się udaje”.

• Pochwała to potwierdzenie, akceptacja starań i dzia-
łań dziecka, budujące w jego świadomości przeświadczenie 

o własnej mocy i sprawczości. Pochwała to akcentowanie po-
zytywnych rezultatów zachowania i aktywności dziecka.

• Chwalenie działa pozytywnie, nawet na największych 
„rozrabiaków”. W przypadku dziecka, które odbierane jest 
przez otoczenie jako sprawiające trudności, zastosowanie 
pochwały może zmienić jego zachowanie o 180 stopni. Im-
pulsem do tej zmiany jest zauważanie przez dorosłego każ-
dego właściwego, oczekiwanego zachowania, zawsze kiedy 
tylko ono się pojawi. Jest to szczególnie ważne w przypad-
ku dzieci, których rodzice ciągle zwracają uwagę na niewła-
ściwe zachowanie.

„Nie krzycz, nie hałasuj, nie biegaj, nie rzucaj” – upomnie-
nia, które wielokrotnie w ciągu dnia słyszy „rozrabiaka”, nie 
działają. Na szczęście nasz „rozrabiaka” potrafi też zachowy-
wać się tak, jak oczekuje rodzic. Potrafi bawić się bez hała-
su, bez krzyków, biegania, rzucania, kłótni z rodzeństwem, je-
śli tylko dorosły zadba o przestrzeń do takich zabaw, poka-
że dziecku, czego od niego oczekuje, a potem będzie uważ-
nie wypatrywał właściwych zachowań, by pochwalić dziec-
ko. Duma i radość dorosłego wyrażona pochwałą daje dziec-
ku poczucie odniesionego sukcesu, a to najskuteczniej zmo-
tywuje je, by właściwe zachowanie powtórzyć. 

„Mam tę moc, dam radę, udało mi się, potrafię – czuję się 
więc pewnie i bezpiecznie, jestem dumny”. Poczucie własnej 
wartości, sprawczości daje dziecku odwagę, by zrobić krok 
dalej w swoim rozwoju, by poznawać i uczyć się nowych rze-
czy, mierzyć się z napotkanymi trudnościami.

Chwalenie dziecka bliżej informacji zwrotnej – kilka ważnych 
zasad, na przykładzie sytuacji i zachowania dziecka 4-5-let-
niego, które wyrywało i zabierało rodzeństwu zabawki. 

Rodzic pracował od jakiegoś czasu nad zmianą tego  
zachowania:

• Rodzic pokazał dziecku, co powinno zrobić, je-
śli bardzo chce bawić się zabawką, którą właśnie bawi się 
rodzeństwo. 

• Powiedział dziecku, że jest zdenerwowany, jest mu bar-
dzo smutno, jest zmartwiony, czasami zezłoszczony, kiedy wi-
dzi, jak dziecko zabiera drugiemu zabawki, chce by tego wię-
cej nie robiło, bo drugiemu dziecku jest przykro, smutno, czu-
je żal. 

• Rodzic powtarzał wielokrotnie, że nie zgadza się na takie 
zachowanie, bo kocha swoje dzieci i bardzo chce, aby czu-
ły się dobrze, zgodnie bawiły, i oczekuje, by następnym ra-
zem dziecko zapytało, poprosiło, poczekało na zabawkę lub 
zaproponowało wspólną zabawę. Chce, by pamiętało też, 
że jest taka zasada: „Jeśli czegoś chcę, to pytam i proszę”. 
Dziecko starało się bardzo nie zawieść rodzica, choć nie za-
wsze było łatwo zrobić to, o co prosił. W końcu udało się. Za-
miast zabrać młodszemu braciszkowi samochód, dziecko za-
pytało, czy mogą pobawić się samochodem razem i zapro-
ponowało nawet swój pomysł na zabawę. Młodszy brat się 
zgodził. Mama zauważyła tę sytuację, zadowolona i szczę-
śliwa pochwaliła swojego synka, stosując zasady informa-
cji zwrotnej.

Pochwały 
czynią cuda

Tekst: Elwira Jeunehomme
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1. Daj dziecku swoją uwagę, opisz zachowanie: co widzisz, 
co słyszysz? Opisz konkretnie zaistniałe fakty. Na przykład: 
widzę, że bawicie się razem samochodem, który bardzo lu-
bicie. Słyszałam, jak zapytałeś brata, czy możecie pobawić 
się razem samochodem, widziałam, jak twój brat ucieszył się 
z twojej propozycji. 

2. Wyraź swoje zainteresowanie działaniem dziecka, opisz za-
chowanie, konkretnie nazwij, co widzisz, co słyszysz? Zapy-
taj i poznaj spostrzeżenia, przemyślenia dziecka. Na przykład: 
ułożyliście tor, czy wasze samochody się ścigają? Słyszałam, 
że to był twój pomysł, mam wrażenie, że fajnie się bawicie, 
czy tak? Czy podoba wam się wspólna zabawa? 

3. Opisz pozytywne konsekwencje, korzyści dla drugiej 
osoby, dla wszystkich wynikające z zachowania dziecka. 
Na przykład: kiedy zapytałeś, poprosiłeś i zaproponowałeś 
pomysł na wspólną zabawę, to wszyscy jesteśmy spokojni, 
nie ma kłótni, jesteśmy zadowoleni, radośni, macie też fajną 
zabawę, miło spędzacie czas. 

4. Zaakcentuj starania, działanie dziecka – opisz zachowanie 
dziecka: co robiło, konkretnie, podając fakty, opisz, co wi-
dzisz, co słyszysz. Daj wsparcie – powiedz, że jesteś pewna, 
że następnym razem uda się dziecku zachować się tak samo. 
Na przykład: myślę, że następnym razem też uda ci się pa-
miętać o zasadzie: „Jeśli czegoś chcę, to pytam i proszę”; je-
stem pewna, że uda ci się też zaprosić brata do wspólnej za-

bawy, potrafisz już przecież wymyślać fajne zabawy dla siebie 
i młodszego brata.

5. Opisz, wyraź swoje uczucia, zadowolenie. 

Wyraź swoją prośbę o konkretne zachowanie, przypomnij za-
sadę, która obowiązuje. Na przykład: jestem szczęśliwa, spo-
kojna, kiedy widzę, jak pytasz i proponujesz wspólną zaba-
wę bratu, pamiętałeś o zasadzie: „Jeśli czegoś chcę, to py-
tam i proszę”, brawo! Pamiętałeś, o czym wcześniej rozma-
wialiśmy, o co cię prosiłam. Proszę cię, byś następnym ra-
zem też tak zrobił, a na pewno będziesz z siebie dumny, bę-
dziesz szczęśliwy. 

Chodzi o to, by naprawdę zauważyć, co dziecko zrobiło i do-
cenić jego pozytywne zachowanie, docenić to, że stara się 
zmienić, postępować właściwie, tak jak uczą i oczekują doro-
śli. Dzięki takiemu słownemu wzmocnieniu, podkreśleniu, że 
udało się, jest też szansa, że następnym razem postąpi po-
dobnie. Doceniajmy więc mocne strony i starania dziecka, 
bo to daje poczucie sukcesu, własnej wartości, które najsku-
teczniej motywuje do dalszej pracy i kolejnych osiągnięć. •

Elwira Jeunehomme
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym, spe-
cjalista w zakresie terapii pedagogicznej. Wspomaga rozwój ruchowy i emocjonalno-społeczny 
dzieci. Swoimi doświadczeniami dzieli się z młodymi nauczycielami. Z zamiłowania do nauki, sztuki 
i innych obszarów szeroko pojętej kultury, uczestniczy w nocnych wyprawach do muzeum, jest 
wielbicielką festiwalu „WATCH DOCS”, lubi oglądać przedstawienia teatrów ulicznych.
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wykazał, że dziecko nie rozumie, że osoba naprzeciwko wi-
dzi góry na makiecie zupełnie inaczej. Emocje złożone, w tym 
też empatia, zaczną się u dziecka wykształcać, gdy rozpocz-
nie edukację w szkolną. Może jednak zdarzyć się tak, że ego-
centryzm nie zostanie prawidłowo przepracowany, na przy-
kład wskutek bycia ofiarą przemocy lub doświadczenia zanie-
dbania emocjonalnego.

Gdy egocentryzm dziecięcy nie zostanie odpowiednio prze-
pracowany i nie zniknie, ujawni się u nastolatka, a potem 
u osoby dorosłej. Takim ludziom brakuje empatii i nie potrafią 
wczuć się w położenie innego człowieka, współczuć mu. Sta-
wiają siebie ponad wszystko i wszystkich i pragną być w cen-
trum uwagi oraz narzucać innym swój tok myślenia; postrze-
gają ludzi z otoczenia jako gorszych od siebie.

Egocentryk może być egoistą, ale nie jest to regułą! Egoizm 
różni się od egocentryzmu tym, że egocentryk żyje w ideal-
nym świecie, gdzie on sam znajduje się na pierwszym miej-
scu i zawsze ma rację. Egoista z kolei jest realnie osadzony 
w rzeczywistości, ale wybiera z niej tylko to, co dla niego naj-
lepsze i najbardziej korzystne.

W życiu egoisty dominuje jedno słowo: JA. Egoista troszczy 
się tylko o siebie – najważniejsze dla niego są jego własne ko-
rzyści, spełnianie własnych marzeń i pragnień, a jednocześnie 
nie zwraca on uwagi na to, czy wtedy, kiedy on realizuje swo-
je cele, nie cierpią inni ludzie.

Egocentryzm jest naturalnym i zupełnie neutralnym etapem  
rozwoju każdego z nas – czytając to, z pewnością trochę się 
Państwo dziwią, prawda? Ale z kim kojarzy się Wam ktoś, 
kto nie znosi sprzeciwu, buntuje się, gdy ktoś myśli inaczej, 
i chce mieć zawsze rację? Każdy rodzic doskonale to zna: 
to opis dziecka! Tak, tak! Każdy z nas był kiedyś egocentry-
kiem, to naturalny etap rozwoju mniej więcej do 7-8 roku ży-
cia. Przedszkolak nie zauważa potrzeb innych. Uważa, że za-
wsze ma rację, i domaga się natychmiastowego zaspokoje-
nia swoich potrzeb. Małe dzieci bez skrupułów mogą wyry-
wać pająkom nóżki i muchom skrzydełka. Nie potrafią zro-
zumieć zdań: „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe” itp. Przy-
kładem na egocentryzm u dzieci jest tak zwany eksperyment 
z górami. Badacz i psycholog Jean Piaget udowadniał w nim, 
że dzieci poniżej 7 roku życia nie potrafią patrzeć z perspek-
tywy drugiej osoby. Podczas testu dzieci sadzane były na-
przeciwko makiety przedstawiającej trzy góry. Miały opisać 
to, co widzą. Następnie proszone były o opisanie tego, co wi-
dzi osoba siedząca po drugiej stronie stołu. Eksperyment 

Egocentryzm, 
egocentryk,  
egoista…

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

M imo iż egocentryzm jest wrodzony 
i mija z wiekiem, czasami zdarza 
się, że wnika do świata dorosłych  

i utrudnia normalne funkcjonowanie. 
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W sytuacji, gdy egoista stanie przed wyborem – do-
stać upragnioną rzecz, ale skrzywdzić tym kogoś in-
nego, lub stracić tę rzecz, ale nie wpływać negatyw-
nie na innych – nie będzie się wahał. Wybierze siebie. 
Egoiści nie zastanawiają się nad różnymi powszechnie 
uznawanymi systemami wartości i regułami życia spo-
łecznego – kierują się wyłącznie tymi zasadami, które 
sami uznają za stosowne.

Czy jesteś egocentrykiem?  
Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

1.  Chcę i lubię być zawsze w centrum zainteresowania.

2.  Jestem zły/zła, gdy ktoś mnie nie docenia i nie 

chwali za to, co zrobiłam/-em.

3. Uważam, że zawsze mam rację.

4.  Szybko denerwuję się, gdy ktoś się ze mną nie 

zgadza.

5.  Uważam, że inni wiele rzeczy robią gorzej ode mnie 

6. Uważam, że mogę innych wielu rzeczy nauczyć.

7.   Zdarza się, że reaguję nadmiernie emocjonalnie 

w różnych sytuacjach.

8. Sądzę, że jestem wyjątkową i wartościową osobą. 

9. Sądzę, że zasługuję na to, co najlepsze.

10.  Narzucam innym swoją wolę i czynię to dość 

nachalnie.

Na przynajmniej 3 pytania odpowiedziałaś/eś "tak"? 
To może oznaczać, że masz tendencję do egocentrycz-
nego postrzegania świata. Jeśli uważasz, że w codzien-
nym życiu faktycznie czasem zachowujesz się egocen-
trycznie, postaraj się nad sobą popracować. Nie ob-
winiaj wszystkich za zło, jakie cię spotkało, postaraj się 
uspokoić i przeanalizować sytuację. Może faktycznie 
gdzieś się pomyliliśmy? 

Egocentryczny mąż lub żona… czy jest coś gorsze-
go niż skupiony na sobie partner, który za nic w świecie 
nie zgodzi się z tobą, jeśli masz inne zdanie? Bliska oso-
ba, która narzuca ci swoją wolę i nie chwali za sukce-
sy? Z kim bowiem chcesz świętować swoje osiągnięcia, 
jeśli nie z ukochaną osobą? Niestety, patrząc obiek-
tywnie, widzisz, że twój partner lub partnerka bywa-
ją samolubni, skoncentrowani jedynie na swoich po-
trzebach, egoistyczni na co dzień i nawet w łóżku… nie 
oszukujmy się, życie z egocentrykiem jest trudne!

Gdy czujesz, że nie podołasz w walce z egocentryzmem 
bliskiej osoby, skontaktuj się ze specjalistą. Nawet je-
śli ukochany czy ukochana nie wyrazi zgody na wizytę 
u psychologa – ty otrzymasz przydatne wskazówki, któ-
re pomogą ci w codziennym życiu.

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

zdrowy egoizm – pojęcie to spopularyzował  
w swych książkach Josef Kirschner. W zdrowym  
egoizmie kładzie się nacisk na przyznanie sobie  
prawa do własnych potrzeb oraz dbania o nie 
bez poczucia winy – co jest również warunkiem 
bycia asertywnym. Ważne jest odkrywanie i ro-
zumienie swoich uczuć, preferencji, wyrażanie 
emocji, bycie autentycznym w relacjach. Za war-
tość uważa się dbanie o własne szczęście i sze-
roko rozumiany dobrobyt, nie tylko material-
ny. Poszukuje się zdrowych, partnerskich re-
lacji i wychodzi się z toksycznych związków.

 Wskazówki dla „zdrowego egoisty”:

•  Dbaj o zachowanie równowagi między  
życiem prywatnym a zawodowym. 

•  Nie poświęcaj się bezwzględnie dla pra-
cy, ale równocześnie nie rezygnuj z roz-
woju zawodowego i samorealizacji.

•  Stawiaj sobie własne cele 
i dąż do ich realizacji. 

• Nie ulegaj presji innych.

• Buduj zdrowe, partnerskie relacje. 

•  Nie daj się wykorzystywać ani  
sobą manipulować.

• Dbaj o zdrowie i dobrostan psycho-fizyczny. 

• Słuchaj swojego ciała.

•  Unikaj działań i sytuacji, które  
są dla ciebie niekorzystne.

Zachęcam do lektury dwóch świetnie napisanych książek 
Josefa Kirschnera: Biblia egoistów. Od stanu pełnej zależ-
ności do pełnej wolności oraz Jak być egoistą, czyli jak żyć 
szczęśliwie, nawet jeśli innym to się nie podoba. •
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Co ma sens dla Ciebie, Czytelniku? Co jest 
ważne dla Ciebie – TERAZ?

To się może zmieniać: uzależnione jest od różnych życiowych 

okoliczności, również od tego, w jakim jesteś wieku itd., itp… 
Co innego może być ważne, gdy jesteś zdrowy, co innego – 
gdy jesteś chory. Co innego w czasie wojny i co innego w cza-
sie pokoju. Co innego w czasie pandemii i co innego w czasie 
„niepandemicznym”. 

Nawiązując do pandemii: jedyny jej pozytywny aspekt widzę  
taki, że ludzie, uświadamiając sobie kruchość swojego życia, 
bardziej skłonni zrobili się do refleksji nad nim, do poszukiwa-
nia siebie, do przyjrzenia się temu, co było, odrzucenia tego, 
co okazało się zbędne, szukania nowych dróg  itp. Jesteśmy 
tu, na Ziemi, tylko przelotem. Dlatego tak ważne jest, moim 
zdaniem, wypełnić życie sensem, a nie – zabijać czas. 

 Jeśli teraz odkryjesz sens w czymś innym niż wcześniej, to nie 
musi oznaczać, że dotychczas błądziłeś. Po prostu twoje prio-
rytety się zmieniły. Jesteś bardziej dojrzały. I świadom siebie. 
Jak głaz z mojej opowieści:

N a koniec roku zawsze budzą się we mnie 
refleksje nad przemijającym życiem. 
Za każdym razem pojawiają się wtedy 

w mej głowie pytania: „Co obecnie ma dla mnie sens, a co już 
nie?” , „Co jest ważne dla mnie – teraz?”, „Kim właściwie je-
stem i czy mam może jakąś misję do spełnienia tu, na Zie-
mi?”, „Jak chcę żyć, co robić?”. „Czym przede wszystkim 
chcę wypełnić resztę mojego życia?”.  Warto, moim zdaniem,  
zatrzymać się czasem w biegu i zastanowić nad sobą. 

W listopadzie przechadzałam się pomiędzy grobami … le-
żeli tam ludzie spełnieni. Leżeli też tacy, co szansę na to bez-
powrotnie utracili. Z różnych powodów. Smutne.  

Na forum psychologicznym, które obserwuję na Facebooku,  
pojawił się post: „Pytanie do namysłu na wieczór: Co nada-
je życiu wagę? Gdzie widzicie sens działania?”. Odpowiedzi  
były bardzo różne: „pomoc innym”, „piękno i dobro”, „two-
rzenie autentycznych i wyjątkowych relacji z ludźmi”, „życie 
w zgodzie z sobą”, „miłość (…) ta w sercu, do świata i do ludzi” 
, „bycie autentycznym”, „pasja”, „bliskość z innymi”, „dziec-
ko”, „bycie użytecznym”, „rozwój” itp. 

Odpowiedzi na takie pytanie jest tyle, ilu ludzi. Bo co in-
nego jest istotne dla mnie, a co innego dla Ciebie i Ciebie 
oraz Ciebie … 

Tekst i ilustracja: 

Dorota Marta Pędzieszczak

CO MA 
SENS, 
A CO NIE
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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

GŁAZ. Kamień Omszały.  Siedzi nad strumieniem. Od jak 
dawna? Od niepamiętnych czasów… 

Nie przypomina tych,  które leżą w wodzie: 

One – gładkie, owalne,  śliskie, wielokolorowe. Czasem błysz-
czą w słońcu, jak drogocenne kamienie .  

On – szary, matowy, szorstki i kostropaty. Gdzieniegdzie po-
rasta go zielony mech. 

One – kamienie drogocenne – są jednym ze strumieniem: 
To dzięki nim woda gra – pluska, szemra i bulgoce. To woda je 
oszlifowała, nadała im kształty. 

On, Kamień Omszały, leży – na brzegu. Woda uderza w nie-
go, pieni się u jego podnóża. 

„Może jestem  zaklętym w kamień rycerzem?” – myśli Głaz. 
Pręży się i napina – próbuje się ożywić. Nadaremno!  „Ster-
czę tu tak od wieków. Czy ktoś mógłby wreszcie zdjąć ze mnie 
to zaklęcie?” – pyta. Nikt go nie słyszy. 

Orzeł. Kołuje nad doliną, czasami przysiada na nim, na Ka-
mieniu Omszałym, by odpocząć. 

Kozice. Przychodzą napić się wody ze strumienia. Kładą się 
czasem potem pod nim, Kamieniem Omszałym, drzemią 
w jego cieniu. Wędrowcy. Czasem siadają obok niego, Ka-
mienia Omszałego, zamierają w bezruchu i również – milczą, 
milczą, milczą…. A potem – bywa – kłaniają się mu, dzięku-
ją i odchodzą. Dziwi się głaz. Przegląda się w strumieniu, pa-
trzy na swoje wodą rozedrgane odbicie. Wzdycha. Tak cichut-
ko, jak tylko kamień potrafi. A potem – zanurza się wzrokiem 
w swym kamiennym ciele: błądzi po różnych jego zakamar-
kach i nagle odkrywa, że ma Wielkie Serce. A w tym Sercu… 
cały Świat. Wszystkie Jego smutki i radości.  

Otwiera oczy, patrzy ze wzruszeniem na wędrowców. „Za-
wsze tu dla was będę” – szepcze. „Nawet gdy skruszeję …”

To opowieść symboliczna. Można ją różnorodnie interpreto-
wać, w zależności od potrzeb. Dlatego nie chcę narzucać to-
bie, Czytelniku, swojej interpretacji.

 „W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas 
w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – sie-
bie” – pisze Carl Gustav Jung. 

Ten ktoś, to istota nas samych. Przemawia do nas w snach. 
Warto je sobie czasem spróbować zinterpretować. Ujaw-
nić się też może podczas medytacji i pomóc nam znaleźć 

odpowiedź na pytanie: „Co ma dla mnie sens? Czy 
mam jakąś misję do spełnienia? Co chcę robić? Czy to, 
co było dla mnie ważne kiedyś, równie istotne jest dziś?”

Być może natrafiłeś już na swoją ścieżkę i w pełni się 
realizujesz. 

Wtedy tylko – pogratulować.   

Jeśli jednak zagubiłeś się w różnych rolach, masz nie-
określone poczucie braku, niespełniania się, zaniżone 
poczucie wartości, być może depresję itp. – oznaczać 
to może, że nadszedł czas, abyś się zatrzymał, wyciszył, 
zastanowił nad sobą, nad swoim życiem, swoimi wybo-
rami i spróbował odpowiedzieć sobie na pytania, któ-
re proponuję powyżej, bądź podobne. Zamknij oczy 
i spójrz w głąb siebie. Tam znajdziesz odpowiedź. Oddy-
chaj spokojnie, obserwuj się od wewnątrz, wsłuchaj się 
w głos intuicji: Co ci podpowiada?

Jeśli to dla ciebie za trudne – możesz zrobić sobie „bu-
rzę mózgu” i wypisać wszystkie odpowiedzi, jakie 
ci do głowy przyjdą, a potem uruchomić intuicję, zoba-
czyć, do czego twoje serce najbardziej lgnie – TERAZ. •

„W każdym z nas jest ktoś, 
kogo nie znamy. Przemawia 

do nas w snach i tłumaczy, że 
widzi nas zupełnie inaczej, 

niż my – siebie”
Carl Gustav Jung
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Tekst i wiersze: Monika Mularska-Kucharek

Praca, jaką wykonała, i efekty, które poprawiły jej jakość  
życia, można streścić tak:

STOP

Zatrzymaj się na chwilę

i posłuchaj serca!

Przystań na moment

i pomyśl o sobie!

Zwolnij czasem

i zatroszcz się o ducha!

Odpocznij mądrze

i odzyskaj siłę!

Poczekaj na czas

i ulecz rany!

Pokochaj życie

i romansuj ze szczęściem!

Nie przegap nadziei

i ruszaj do przodu.

Napisałam ten wiersz nie tylko ze względu na kobietę, o któ-
rej tutaj piszę, ale ze względu na wielu innych ludzi, którzy za-
pominają czy też nie chcą, nie potrafią zatroszczyć się o siebie  
i zadbać o swoje poczucie własnej wartości. A jest to tak waż-
ne i potrzebne nam w życiu, że warto mieć to na uwadze! 

M am w pamięci kobietę, która opowiadała, jak bar-
dzo troszczy się o swoją rodzinę, dzieci, męża, ro-
dziców. Robiła bardzo dużo, aby sprostać ocze-

kiwaniom innych i żeby wypełniać jak najlepiej swoje role. 
Z tego, co mówiła, wynikało, że poświęca bardzo dużo cza-
su i energii, żeby inni czuli się bezpieczni i szczęśliwi. 

Kiedy słuchałam jej monologu, zrodziło się w mojej głowie 
podstawowe pytanie, którego nie omieszkałam zadać. Zapy-
tałam ją, gdzie w tym wszystkim, co robi, co wypełnia jej co-
dzienność, jest czas dla niej, gdzie jest miejsce na jej potrze-
by, pragnienia, czas wolny itp. Długo milczała! Zanim odpo-
wiedziała na pytanie, wzięła kilka głębokich wdechów, któ-
re były zapewne reakcją na to, co sobie uświadamiała. „Nie 
ma miejsca dla mnie, bo ja się nie liczę, ja nie jestem ważna. 
Inni są ważni”. Tak brzmiała jej odpowiedź, którą uzupełni-
ła przemyśleniami na temat swoich przekonań co do jej pra-
wa do życia w zgodzie ze sobą, do bycia szczęśliwą, do po-
dążania za własnymi pragnieniami czy potrzebami. Okaza-
ło się, że moje pytanie otworzyło jej oczy na to, iż w tym ca-
łym kieracie zupełnie się zatraciła, że zapomniała o sobie, 
i co najważniejsze – że przestała siebie szanować. Te smut-
ne refleksje natomiast uświadomiły jej, skąd wzięły się do-
legliwości, z którymi się do mnie zgłosiła. To także, w pew-
nym stopniu, było odpowiedzią na pytanie o niską samooce-
nę, brak poczucia własnej wartości itp. Miałyśmy przed sobą 
długą drogę do odbudowania tego, co uczyniła celem tera-
pii, czyli zatroszczenia się o siebie i zadbania o poczucie wła-
snej wartości. 

W trosce  
o siebie!
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Czym jest poczucie własnej wartości i dlaczego war-
to o nie dbać? Odpowiadając najogólniej i jednocześnie do-
konując pewnej generalizacji, można je zdefiniować dwoja-
ko. Po pierwsze, jako wiarę we własną skuteczność, która wy-
raża się przez zaufanie do własnego umysłu, np. wiedzy, po-
glądów bądź decyzji, oraz po drugie, jako szacunek do sie-
bie samego, który przejawia się przez ochronę swoich war-
tości i praw, jak i przekonanie, że zasługujemy na szczęście.

Tym, którzy chcieliby zatroszczyć się o siebie i zadbać 
o poczucie własnej wartości, polecam koncepcję sześ- 
ciu filarów poczucia własnej wartości Nathaniela Bran-
dena. Opracowane przez niego filary mają istotne znacze-
nie dla naszego dobrostanu psychicznego i de facto wpły-
wają na to, jak się ze sobą czujemy i jak siebie postrzega-
my, jak żyjemy. Są bowiem fundamentami naszego poczu-
cia wartości. 
Pierwszym filarem jest świadomość, a dokładniej umiejętność 
świadomego życia, która polega przede wszystkim na aktyw-
nym używaniu umysłu, zdawaniu sobie w każdej chwili spra-
wy, że żyjemy, co przeżywamy (bycie tu i teraz), i zauważa-
niu świata, jaki jest wokół nas.

To umiejętność odróżniania faktów od interpretacji umy- 
słowych.

Drugi filar to praktyka samoakceptacji, czyli przyjęcie rze-
czywistości, bez negowania i zaprzeczania. Zakłada ona peł-
ną prawdę o życiu, o jego różnych obliczach. Akceptacja nie 
oznacza „lubić” czy „zgadzać się na coś”, ale dostrzegać i ro-
zumieć. Samoakceptacja jest poznaniem siebie i wyrozumia-
łością dla swoich mocnych i słabych stron. 

Trzeci filar to odpowiedzialność za siebie. Jest to umiejęt-
ność przyjęcia odpowiedzialności za siebie i za swoje emocje. 
Bez odpowiedzialności człowiek wchodzi w rolę ofiary. Odpo-
wiedzialność za siebie pokazuje, iż od nas samych zależy ja-
kość życia, to my, a nie kto inny, dokonujemy wyboru. 

Kolejnym ważnym filarem jest trening asertywności. By-
cie asertywnym oznacza świadomość i szanowanie wła-
snych praw oraz umiejętność egzekwowania ich bez naru-
szania praw innej osoby. To zdolność do stawiania granic 
bez potrzeby walki o ich respektowanie. To bycie auten-
tycznym i prawdziwym. Asertywność daje prawo do mówie-
nia „nie” bez poczucia winy, jeśli coś jest niezgodne z naszym 
poczuciem wartości lub przekonaniami. 

Piątym filarem poczucia własnej wartości jest praktyka ży-
cia celowego, czyli umiejętność wytyczania sobie celów i spo-
sobów ich osiągania. Jest to działanie intencjonalne, ukierun-
kowane i świadome, w przeciwieństwie do życia uzależnio-
nego od bodźców zewnętrznych, które pchają nas w różnych 
kierunkach. Trzeba stawiać sobie cele realne i realnie określać 
sposób oraz czas ich realizacji. 

Ostatnim filarem jest integralność osobista, czyli życie w zgo-
dzie ze sobą, postępowanie zgodne z wewnętrznymi war-
tościami i przekonaniami. Jest to harmonia pomiędzy tym, 
co myślimy, mówimy i robimy. Brak spójności, hipokryzja ude-
rzają w nasze poczucie wartości. Są zdradą naszych norm, 
trudno wówczas o dobre mniemanie o sobie, o pozytywną 
samoocenę.

Warto pamiętać, że poczucie własnej wartości nie jest cechą 
stałą, nie jest wrodzone, ale jest wyborem człowieka. Zawsze 
zatem można się o siebie zatroszczyć i podjąć pracę nad bu-
dowaniem swojego poczucia wartości i poprawy samooce-
ny. Z pewnością opisane filary, które mogą stanowić strate-
gie postępowania, okażą się w tym przydatne. 

Do filarów poczucia własnej wartości, które wiele dobre-
go mogą wnieść w nasze życie, jeśli zaczniemy je praktyko-
wać, dołączam też ten wiersz pt. Masz prawo:

Masz prawo do kochania na zabój,

do miłości, co nie liczy lat,

co burzy mury i buduje mosty,

której obcy skostniały układ!

Masz prawo zeźlić się na świat,

przekląć złą godzinę,

potępić bezduszną chwilę,

która nieludzko wywraca życie!

Masz prawo do łez i tęsknot,

do chodzenia krętymi drogami,

do wzlotów i upadków,

które zrządził przekorny los!

Masz prawo do szczęścia,
tu i teraz, zawsze, 
 i do wytwornej drogi,
która wiedzie po to, co najlepsze!

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

Warto pamiętać, że poczucie własnej 
wartości nie jest cechą stałą, nie jest 

wrodzone, ale jest wyborem człowieka. 
Zawsze zatem można się o siebie zatrosz-

czyć i podjąć pracę nad budowaniem 
swojego poczucia wartości i poprawy 

samooceny. 
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 Tekst: Anna Rybarczyk

W Błękitnym zamku, powieści mojej ulubionej au-
torki z dzieciństwa Lucy Maud Montgomery prze-
czytałam: „Strach to grzech pierworodny. Pra-

wie całe zło świata wywodzi się z faktu, że ktoś się czegoś 
boi”. Strach pacjentów jest nieodłącznym towarzyszem le-
karza. Pacjenci boją się badań, postawienia diagnozy, lecze-
nia – czy to operacyjnego, czy farmakologicznego. Ale efek-
tem tego strachu może być zło – krzywda, jaką zrobimy so-
bie sami. 

Tamta pacjentka trafiła do mnie z podejrzeniem zatorowo-
ści płucnej. Zaczęłam od podstawowych badań: wykona-
łam EKG, zleciłam badanie krwi i RTG. W pewnym momencie 
moją uwagę przykuł nienaturalnie powiększony brzuch pa-
cjentki. To nie była zwykła otyłość. Natychmiast wysłałam ją 
na USG – badanie ujawniło obecność rozległego guza w ja-
mie brzusznej. Dalsza diagnostyka potwierdziła moje najgor-
sze obawy – był to złośliwy guz jajnika. Zastanawiałam się, jak 
to możliwe, że doszło do takiej sytuacji. 

– Nie niepokoiło pani, że ten brzuch tak rośnie?

– No, tak niepokoiło – przyznała pacjentka.

– A ginekolog w czasie rutynowej kontroli nic nie zauważył? – 
drążyłam temat. 

Pacjentka milczała. Dopiero po chwili przyznała, że ostat-
ni raz u ginekologa była – po urodzeniu córki, a więc niemal 
trzydzieści lat wcześniej. 

– Czemu nie zgłosiła się pani do mnie czy do ginekolo-
ga wcześniej?

– Bałam się, że coś tam znajdziecie. 

Nie jest to odpowiedź, która by mnie zaskoczyła. Słyszę ta-
kie odpowiedzi na co dzień: „Bałem się przyjść z tymi obja-
wami, bo jeszcze by pani doktor coś znalazła”. „Nie zrobiłem 
tego badania, bo się bałem”… Ten strach jest powszechny. 
Badanie przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC 
na zlecenie Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet wykazało, że 

Strach pacjentów jest nieodłącznym towarzyszem pracy lekarza. Boimy się badań, postawienia 
diagnozy, samego leczenia. OK – rozumiem to. Ale nie pozwólmy, by ten lęk przejął nad nami 

kontrolę. Bo nie jest lekiem na chorobę – wręcz przeciwnie – opóźnia postawienie diag- 
nozy i zmniejsza szanse na wyleczenie. Bójmy się, ale się badajmy. 

Lęk to  
nie lek
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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

ok. 6% respondentek nigdy 
(sic!) nie było u ginekologa, 
a 15% powyżej 55. roku ży-
cia nigdy nie miało wykony-
wanej mammografii! Jeszcze 
gorzej wyglądają statysty-
ki badań takich jak kolonosko-
pia. Tymczasem co roku dia-
gnozuje się w Polsce aż 19 tys. nowych przypadków raka je-
lita grubego. Często nowotwór wykrywany jest w zaawanso-
wanym stadium, co znacząco pogarsza szanse na jego wy-
leczenie. Nowotwór ten można zdiagnozować we wczesnym 
stadium, przeprowadzana profilaktycznie kolonoskopia może 
zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego na-
wet o 90%! Co roku NFZ zaprasza na takie badania, problem 
w tym, że zaledwie 10% zaproszonych przychodzi. Jako po-
wód rezygnacji pacjenci najczęściej wymieniają lęk przed bó-
lem i krępującą formę badania. 

Tak było też w przypadku innego mojego pacjenta, który 
cierpiał na przewlekłe zaparcia i konsekwentnie odmawiał ko-
lonoskopii. Na swoje nieszczęście. Gdy w końcu z żoną uda-
ło nam się namówić go na badanie – okazało się, że ma nowo-
twór jelita grubego. Czeka go operacja i dalsze leczenie far-
makologiczne. Teraz żałuje, ze zwlekał z badaniem, które – 
wykonane w znieczuleniu – nie bolało. 

Przyznaję, ja sama często boję 
się badań. Co roku idę na zdję-
cie płuc – z duszą na ramieniu. 
Od lat palę papierosy i nie je-
stem w stanie zerwać z nało-
giem, w dodatku mam ob-
ciążenia rodzinne, mój ojciec 
oraz dwóch jego braci zmar-

ło na raka płuc. Boję się, ale się badam. Bo wiem, że lęk nie 
jest lekiem na chorobę, wręcz przeciwnie – opóźnia posta-
wienie diagnozy i zmniejsza szanse na wyleczenie. 

Pacjentka z rakiem jajnika miała szczęście, mimo że guz był 
rozległy, udało się go usunąć. Przeszła też radioterapię. To do-
świadczenie zmieniło jej podejście do zdrowia, bada się re-
gularnie; zaczęła uprawiać nordic walking. Gdy patrzę na jej 
zdjęcia na Facebooku – gdy rozpromieniona z kijkami w dło-
niach pokonuje kolejne kilometry i świętuje kolejne urodzi-
ny – uśmiecham się i mówię sobie – nie warto się bać – nasze 
zdrowie i życie jest ważniejsze, niż jakikolwiek lęk. •

Boję się, ale się badam. Bo wiem, że lęk nie 
jest lekiem na chorobę, wręcz przeciwnie – 
opóźnia postawienie diagnozy i zmniejsza 

szanse na wyleczenie.
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Pomimo zimy, chcę Państwu 
przybliżyć roślinę, która budzi 
wiele kontrowersji. Wprawdzie 

nigdy nie negowano jej wspaniałych 
wartości i działania prozdrowotnego, 

ale ostry sprzeciw wzbudziły jej 
właściwości odurzające. Tymczasem 
jak w przypadku większości takich 

dyskusji negatywne opinie wzięły się 
z braku… wiedzy. Okazuje się bowiem, 

że konopie – bo to o nich mowa – 
mają różne oblicza, w zależności od 

gatunku. Jedne rzeczywiście działają 
odurzająco (indyjskie), natomiast 

inne, nie tracąc swoich niesamowitych 
właściwości, nie są psychoaktywne 

(konopie siewne, oleiste). 

Konopie siewne różnią się od indyjskich nie tylko wyglądem 
(są wyższe i mają inne liście), lecz również zawartością kan-
nabinoidów, głównie THC (substancji psychoaktywnej). Mają 
bardzo niską zawartość THC (poniżej 0,2%), co oznacza, że 
mogą być sprzedawane legalnie i są bezpieczne w użyciu. 
Można bez strachu wypić herbatkę z suszonych kwiatosta-
nów czy zażyć na uspokojenie olejek konopny z CBD. 

DLACZEGO I JAK DZIAŁAJĄ KONOPIE
Każdy ludzki organizm wyposażony jest w układ endokanna-
binoidowy. Jego receptory naukowcy znaleźli w całym cie-
le człowieka, na przykład: w mózgu, rdzeniu kręgowym, ko-
mórkach tłuszczowych, wątrobie czy trzustce. Opublikowa-
no tysiące wyników badań na ten temat, ale prowadzi się je 
intensywnie dopiero od lat 90. ubiegłego wieku, a więc sto-
sunkowo od niedawna. Tymczasem układ endokannabino-
idowy odgrywa w organizmie bardzo ważną rolę. Jego zada-
niem jest utrzymywanie prawidłowego działania wszystkich 
wewnętrznych układów. Ma czuwać nad naszym zdrowiem, 
snem, samopoczuciem, apetytem, powrotem do normy 
po stresie i wysiłku. A robi to, produkując endokannabino-
idy. Póki dobrze działa, jesteśmy w świetnej formie i dobrze 
się czujemy. Jednak czasami z różnych powodów (na przy-
kład stresu, przemęczenia, złej diety lub braku odpowiedniej 
ilości snu) układ odpowiedzialny za produkcję endokannabi-
noidów wytwarza ich za mało i cały nasz organizm przestaje 
działać tak, jak powinien. Zaczynają się rozmaite problemy. 
Zaczynamy chorować, źle sypiać, pojawiają się różne dolegli-
wości fizyczne bądź psychiczne. 

Można jednak temu zaradzić. Skoro organizm nie radzi so-
bie sam z produkcją tych substancji, można je dostarczyć 
z zewnątrz, z dietą. Chodzi tylko o to, aby działały podobnie 
do tych wytwarzanych przez organizm. I właśnie doskonałym 
źródłem tych substancji są konopie siewne (Cannabis sativa), 
zawierające kilkadziesiąt tzw. fitokannabinoidów, na przy-
kład: CBD, CBG, CBGA.

Najlepiej przebadane jest CBD, które ma najwięcej korzyst-
nych właściwości, nie ma działania psychoaktywnego  nie 

Niesamowite
konopie

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka
Zdjęcia: archiwum Państwa Domżał
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jest szkodliwe. Popularny „olejek z CBD” jest to olej konop-
ny, do którego dodano bogaty w CBD ekstrakt z kwiatosta-
nów. Najlepszy olejek powinien mieć w opisie na opakowa-
niu informację, że jest to produkt naturalny, który zawiera peł-
ne spektrum kannabinoidów, co oznacza też, że ma szerokie 
spektrum działania.

CBD – NA CO MOŻE POMÓC?
Niesamowite jest to, że działanie olejku z CBD jest wielorakie. 
Stosowany zgodnie z zaleceniami nie daje efektów ubocz-
nych (wywoływanych często przez leki syntetyczne). 

A więc pokazano, że CBD:
– podwyższa poziom serotoniny w mózgu, przez co zwal-
cza stany lękowe i niepokój;

– pomaga w odreagowaniu stresu pourazowego, w atakach 
paniki, nerwicach;

– pomaga się zrelaksować, odprężyć i zregenerować;

– pomaga uśmierzyć ból;

– pomaga w rzucaniu palenia, wychodzeniu z choroby 
alkoholowej;

– pomaga zmniejszyć (a czasami nawet zlikwidować) objawy 
chorób neurologicznych, m.in. epilepsji;

– pomaga w leczeniu m.in. spastyczności mięśni oraz choro-
by Parkinsona;

– zmniejsza objawy schizofrenii;

– zwalcza stan zapalny w układzie pokarmowym (np. łago-
dzi objawy zespołu jelita drażliwego);

– pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu cukru we krwi;

– pomaga w chorobie nowotworowej przez zatrzymanie roz-
przestrzenienia się komórek rakowych.

DLACZEGO KONOPIE SĄ NIESAMOWITE
Mają nie tylko cenne własności prozdrowotne. Konopie 
siewne nie są rośliną wymagającą i mogą rosnąć nawet 
na mało urodzajnej glebie. Ponieważ rosną szybciej niż chwa-
sty, nie wymagają pielenia, zaś ich zapach odstrasza szkodni-
ki. Właśnie dlatego nie potrzebują żadnej ochrony ani przed 
szkodnikami, ani chorobami. Rosną nawet w niekorzystnych 
warunkach.

Okazuje się także, że konopie mają bardzo dobry wpływ na  
glebę, w której rosną. Mocny system korzeniowy spulch-
nia ziemię, a pozostałe w ziemi po ścięciu roślin korzenie za-
wierają dużo składników odżywczych, co użyźnia glebę, do-
skonale przygotowując ją do wysiania następnych roślin. 

Mają jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Podobnie jak inne 
rośliny, w czasie gdy rosną, absorbują bardzo dużo CO2, po-
prawiając jakość powietrza. Pamiętajmy przy tym, że konopie 
rosną bardzo szybko i bardzo wysoko, tworząc zielony, pach-
nący „las”.

Prof. Iwona Wawer, emerytowany profesor Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego, obecnie kierownik Zakładu Zie-
larstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
Najbardziej interesują mnie bioaktywne związki zawarte 
w konopiach, które można wykorzystać w medycynie. Trze-
ba więc wyizolować i przebadać te kannabinoidy, które pro-
dukuje roślina. Naukowcy nauczyli się niektóre z nich synte-
tyzować. Istnieją leki zawierające THC i CBD oraz ich syn-
tetyczne pochodne. Ale proces badawczy nad nowym le-
kiem trwa kilka lat i dużo kosztuje. Dlatego warto wykorzy-
stać dotychczasową wiedzę i zastosować preparaty z kono-
pi jako dietetyczne wsparcie leczenia. Dla zdrowych i cho-
rych po COVID-19 polecamy białko konopne, olej, suple-
menty diety z CBD czy herbatki z suszu konopnego. 

DO CZEGO SIĘ NADAJĄ
Czy mają jeszcze jakieś inne właściwości poza tymi wymienio-
nymi wyżej?

Sprawdzono, że nadają się do wykorzystania:

• na biopaliwo;

• w budownictwie – paździerze z łodyg użyte jako izola-
cja utrzymują stałą temperaturę w pomieszczeniu. Zimą pod-
trzymają ciepło, a latem chłód; beton konopny jest materia-
łem ekologicznym;

• oleju konopnego używa się do produkcji nietoksycznych 
farb i lakierów;

• na bazie oleju z konopi produkuje się naturalne kosmetyki; 

• do produkcji żywności: nasiona konopi zawierają dużo biał-
ka, a kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 znajdujące się 
w oleju są w bardzo korzystnej dla ludzi proporcji;

• do produkcji papieru konopnego (nie wymaga wybiela-
nia chlorem; jest mocniejszy i trwalszy);

• do produkcji tkanin (włókna konopi mają właściwości anty-
bakteryjne, antygrzybiczne, antystatyczne i antyalergiczne)

• w hodowli zwierząt – mogą służyć jako ściółka.

Te wszystkie korzyści sprawiają, że konopie siewne naprawdę 
są niesamowite. Warto je uprawiać w Polsce!
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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

Iwonna Widzyńska-Gołacka: Macie państwo plantację kono-
pi siewnych. To, prawdę mówiąc, bardzo nowatorska uprawa. Jak 
to się stało, że zaczęliście ją prowadzić?
Iza Domżał: To dziwne, ale konopie same jakby do nas przyszły. Pięć 
lat temu mój mąż Włodzimierz przechodził bardzo trudny okres w ży-
ciu. Nie mógł spać, był poirytowany, podenerwowany. I którejś kolej-
nej, bezsennej nocy przypomniał sobie, że gdy byliśmy w Czechach, 
kupiliśmy taką herbatkę z konopi siewnej. W czasie takiej bezsennej 
nocy ma się różne pomysły, wiec po prostu zaparzył te suszone list-
ki i… przespał do rana. Zainteresował się wtedy tą rośliną, zaczął szu-
kać o niej różnych wiadomości i po roku, gdy okazało się, że picie 
tej herbatki całkowicie usunęło jego stresy i bezsenność, postano-
wił zająć się jej uprawą. A że jest rolnikiem, było mu trochę łatwiej. 
Stwierdził, że możemy mieć taką plantację u siebie. Na początku rze-
czywiście to było tylko dla własnych potrzeb. Ale pomyśleliśmy tak-
że, że skoro jemu tak wspaniale pomogła ta herbatka, to może i in-
nym osobom również przyniesie ulgę. Oczywiście, szybko się dowie-
dzieliśmy, że zanim posiejemy konopie, musimy uzyskać pozwolenie 
na ich uprawę. Nie było to łatwe, potrzeba było sporo zachodu i zdo-
bycia wielu dokumentów, ale w końcu się udało. 

W pierwszym roku postanowiliśmy nastawić się na zbiór nasion. 
Chcieliśmy się przekonać, jak nam się to wszystko uda. Było trochę 
trudno ze żniwami, ponieważ wszystko zbieraliśmy ręcznie, a rośliny 
wyrosły aż do trzech metrów. Nie poddaliśmy się jednak i jakoś so-
bie poradziliśmy.

Włodek cały czas kompletował informacje o tym, w jaki sposób zebrać 
rośliny – a więc kwiaty, liście, nasiona. Dowiadywał się też, w jaki spo-
sób trzeba je suszyć, jak przechowywać. Udało się fantastycznie, usu-
szone, wyselekcjonowane liście były pięknie zielone, a kwiaty takie, 
jak powinny być, czyli wszystko zrobiliśmy właściwie.

Mamy gospodarstwo rodzinne, wiec każdy dołożył starań, działa-
jąc według swoich umiejętności. Nasz syn Jakub studiował marke-
ting, więc zajął się sprawą popularyzacji i promocji oraz sklepem in-
ternetowym, abyśmy mogli sprzedawać nasze produkty. Klaudia, na-
sza córka, opisywała, jak to z tymi konopiami jest. Ja natomiast za-
stanawiałam się, dlaczego nigdzie nie ma ciasteczek z konopi, a tyl-
ko czasami dodaje się trochę suszu do potraw dla pięknego zielone-
go koloru. Namęczyłam się z próbami upieczenia smacznych ciaste-
czek, ale w końcu się udało. Przepis jest na naszej stronie interneto-
wej www.domkonopi.pl. Kto chce się dowiedzieć, jak je przygotować 
– zapraszam do czytania.

Jeździliśmy do Berlina, do Warszawy, wszędzie – na targi i wystawy, 
aby przyglądać się producentom, wyrobom i produktom z konopi.

IWG: Wiem, że nie tylko uprawiacie konopie siewne. Przygo-
towujecie z nich i sprzedajecie również rozmaite produkty.  
Powiedzcie, co wytwarzacie…?
ID: Mówiłam już o ciasteczkach, czyli moim wynalazku. Poza tym wła-
ściwie wysuszone liście konopi mają piękny zielony kolor i po zmiele-
niu można ich używać do nadania tego koloru wszystkim potrawom, 
które chcemy zazielenić: sosom, jogurtom, owsiance itd. Z nasion 
produkujemy olej konopny, a same nasiona uprażone z solą są świet-
ne do posypywania sałatek albo jako przekąska, podobnie jak nasio-
na dyni czy słonecznika.

Kolejne produkty pojawiały się i jakby same do nas przychodziły. 
Obserwowaliśmy innych producentów na targach i próbowaliśmy 
tego, co oni oferują. To, co nam się podobało, włączaliśmy do na-
szej oferty.

Zbieramy rośliny sami, ręcznie, a także sami je przetwarzamy i sprze-
dajemy, nie mamy pośredników i dokładnie wiemy, co zawierają na-
sze produkty. Czyli produkt idzie od nas z pola, potem przez nas jest 
przygotowany i my go dostarczamy klientowi. Z nasion produkuje-
my tłoczony na zimno olej, który pakujemy w ciemne butelki, aby nie 
tracił witamin, które rozpadają się od światła. Ten olej powinien być 
spożywany na surowo. Dodam, że ma bardzo ciekawy, oryginalny 
i zdecydowany smak. Jest wspaniałym i zdrowym dodatkiem do sa-
łatek oraz duszonych i gotowanych warzyw. Ja piję na czczo łyżkę 
tego oleju, ponieważ zawiera on mnóstwo cennych składników i po-
prawia perystaltykę jelit. Po wytłoczeniu oleju i gdy się odstoi, zbie-
ra się w nim białko, które zbieramy, również do ciemnych butelek, 
i sprzedajemy osobno. To wspaniały surowiec dla wegetarian i we-
gan, świetnie zastępujący białko pochodzenia zwierzęcego.

Mamy również mąkę konopną, którą można w ilości 10–20% doda-
wać do naleśników lub chleba. Nadaje ona lekko orzechowy po-
smak, ale nie może jej być za dużo ponieważ powoduje gorzki smak 
potrawy. Robimy także otręby, które można dodawać do owsianek 
i różnych sałatek, ponieważ są świetnym źródłem bardzo wartościo-
wego błonnika.

W tym roku mamy trzy odmiany konopi siewnej: Finola, Białobrze-
ska i Santica 27. Będziemy je sprzedawać w formie herbatek z kwia-
tów oraz z liści, aby każdy mógł sobie wybrać według niego naj-
smaczniejszą, ponieważ rzeczywiście różnią się smakiem.

Cieszymy się, że jest to firma rodzinna, w skali mikro, a nie makro. 

IWG: I jest coś bardzo ważnego, z czego jesteście bardzo dumni…
ID: Tak! Nasz syn Jakub na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pozna-
niu obronił pracę magisterską pod tytułem: Postawy konsumen-
tów konopi siewnych na polskim rynku (Consumer attitudes on the 
Polish hemp market).

Gospodarstwo Rolne  
DOM KONOPI - Biesiekierz
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P amiętam moment, w którym zaproponowałem w mo-
jej redakcji przygotowanie świątecznej rozmowy z Bab-
cią Gienią na temat proziaków. Proziaki to podkarpac-

ki przysmak, przygotowywany na bazie sody oczyszczonej. 
Taki puszysty „placek”, który w trudnych czasach wojny był 
substytutem chleba, a dziś jest bazą do tworzenia hipster-
skich potraw (w Rzeszowie istnieją nawet restauracje two-
rzone przez młodych ludzi, które specjalizują się w piecze-
niu proziaków). 

Obrazek babci robiącej proziaki był dla mnie czymś natu-
ralnym, czymś, co po prostu jest. Dla kolegów z radia „pro-
ziaki i babcia” to połączenie dość oryginalne, więc pomysł 
przyjęli z entuzjazmem. Kiedy tworzy się stację młodzieżo-
wą, wywiady przeprowadza się zwykle z młodymi ludźmi, któ-
rzy mogą być równie bliscy młodemu odbiorcy. Babcia Gie-
nia swoje 18. urodziny obchodziła jednak kilkadziesiąt lat 
wcześniej, stąd jej opowieści, być może dla niektórych, były 
niczym z epoki kamienia łupanego.

Niezależnie od wszystkiego, od tamtego momentu bardziej 
uważnie zacząłem przyglądać się relacjom młodych i star-
szych. A jest co obserwować. To nie rzadkość, kiedy w skó-
rze osiemdziesięciolatka można zobaczyć zapał ósmoklasi-
sty. Dowód? Bardzo proszę! „Dancing międzypokoleniowy” 
to inicjatywa, której celem walka ze społecznym wyklucze-
niem ze względu na wiek, przełamywanie stereotypów zwią-
zanych z postrzeganiem starości, i łączenie pokoleń. To start- 
up, w ramach którego organizowane są imprezy taneczne, 
akademia, w której seniorzy uczą się zawodu didżeja, i agen-
cja castingowa, dzięki czemu energicznych seniorów możemy 
zobaczyć w telewizji.

Czasem, kiedy widzę wywijających na parkiecie emery-
tów, DJ-kę Wikę i DJ-a Jerry’ego za dekami, albo szczęśli-
we, bawiące się w klubie bliźniaczki-seniorki, zbieram z pod-
łogi szczękę i czuję się jak dinozaur (mimo że jestem od nich 
młodszy o niejedno pokolenie).

Są dla mnie dowodem, że cieszyć się życiem można w każ-
dym wieku, bez względu na to, czy coś „strzyka” w kręgosłu-
pie, czy nie. Pokazują mi też, że życiowa mądrość nie musi być 
opakowana w mentorski ton i nadmierną powagę. Przekonu-

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

ją się o tym zresztą także dwudziestolatkowie, którzy wspól-
nie z seniorami imprezują. 

Z drugiej strony, szczególnie w pracy, zdarza mi się widzieć, 
też na co dzień, pewną polaryzację. My – młodzi. Wy – starzy. 
Gówniarze, boomerzy i dziadersi. I te stereotypy: „młody je-
steś, życia nie znasz”, „on jest taki staroświecki, wnuki bawić, 
a nie do roboty…”.

To przykre. To też dowód na to, jak mało o sobie wiemy. Nie 
dowiemy się też więcej, póki starszych kolegów z pracy bę-
dziemy traktować jak eksponaty z muzeum, które nie potra-
fią włączyć komputera, nie myślą perspektywicznie i działają 
zbyt wolno. Jest oczywiście też druga strona medalu, bo czy 
kompetencje, umiejętności, wiedza, twórcze myślenie mogą 
być przekreślone przez młody wiek? 

A gdyby tak zamiast na międzypokoleniowy konflikt posta-
wić na partnerstwo?

Pamiętam, że kilkanaście lat temu nudziły mnie „kombatanc-
kie” – jak wtedy myślałem – opowieści seniorów z mojej ro-
dziny. Ile razy można słuchać historii o II wojnie światowej, 
o PRL-u i Solidarności? 

Dziś żałuję, bo wielu z nich więcej nie usłyszę. Wiem, że były 
to opowieści o życiu – o relacjach, radościach, smutkach – 
o emocjach. To bardzo cenne doświadczenie, którym chcie-
li się ze mną podzielić. 

Mam też cichą nadzieję, że starsi koledzy zaakceptują fakt, 
że mogą – pomimo słusznego wieku – popełniać błędy, a od 
„młodziaków” też można się czegoś nauczyć.

Z babcią Gienią współpracujemy – ja potrafię przygotować 
proziaki, a ona obsługiwać telefon! •
PS. Przepis na proziaki – na szybko!

Babc i a  
i  proz i ak i !

 Tekst: Jakub Jamrozek

SKłADNIKI: 

- 500 gramów mąki pszennej tortowej

- 1 szklanka kefiru

- 1 łyżeczka sody oczyszczonej

- 1 jajko

- sól i cukier „do smaku”

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Do dużej miski – przez sitko – przesiewamy mąkę. Dodajemy sól i sodę 

oczyszczoną. Jeśli mają być to proziaki na słono, warto dodać więcej niż 

pół płaskiej łyżeczki soli. Do wspomnianych składników wbijamy też jaj-

ko, wsypujemy pół łyżeczki cukru i wlewamy szklankę kefiru. Może być 

to też maślanka lub zsiadłe mleko. Całość powinniśmy wyrabiać ręka-

mi do uzyskania jednolitej masy, która może być lekko klejąca. 

Wyrobioną kulkę kładziemy na stolnicy oprószonej mąką, rozwałkowuje-

my i wykrawamy kółka przy pomocy wykrawaczki do pierogów lub zwy-

kłej szklanki. Proziaki przykrywamy na 15 minut ścierką. W idealnej sytu-

acji piec możemy je na rozgrzanej blasze, ale sprawdzi się tu też dość sze-

roka patelnia, której – co ważne – niczym nie natłuszczamy. Proziaki pie-

czemy po kilka minut z jednej i drugiej strony.

Najlepiej smakują z masłem lub kefirem. SMACZNEGO!
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K to jest burakiem, a kto ma dobre maniery? 
Takie dyskusje toczę ostatnio przy stole. Co, 
jeśli w związku dwojga bardzo dorosłych lu-
dzi przysłowiową kością niezgody stają się 
źle odłożone w trakcie posiłku sztućce? Czy 
widelec i nóż powinny znajdować się na ta-

lerzu pod kątem prostym względem siebie i trzonkami skie-
rowanymi do dołu? Czy mogą dotykać stołu, czy też absolut-
nie nie? Czy wolno nam zwrócić uwagę partnerowi / partner-
ce na zbyt głośne uderzanie łyżeczką w filiżankę przy miesza-
niu cukru w kawie? Co, jeśli ktoś notorycznie nie dojada i od-
kłada sztućce na znak skończonego dania, gdy na talerzu znaj-
duje się jeszcze sporo jedzenia? Te nieistotne z pozoru pyta-
nia przybrały w mojej głowie postać prawdziwej obsesji. 

Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, że trudno wychować 
od nowa kogoś w pełni ukształtowanego i raczej nie powinni-
śmy liczyć na to, że ta osoba podda się naszemu „wychowy-
waniu”, a na pewno nie będzie nam wdzięczna. Gorzej, gdy 
nasze systemy wartości rozjeżdżają się w tym względzie zna-
cząco, bo jedno z nas jest zero-waste, a drugie ma w nosie 
ekologię. 

Jak zwykle, kiedy w moim umyśle kłębią się znaki zapyta-
nia, sięgam po tradycję brytyjską. Miałam okazję obserwo-
wać podczas mojej emigracji w Wielkiej Brytanii arystokra-
tyczne postacie z angielskiego świata upper-class. Ze zwy-

kłą dziennikarską ciekawością przyglądałam się ich zachowa-
niu, również przy stole. Można powiedzieć, że się napatrzy-
łam… Nie brakowało głośnego bekania, huśtania się na krze-
śle i grzebania w zębach. Raz czy drugi miłej cioci zdarzyło się 
puścić głośnego bąka. Dobre maniery były, owszem, nieja-
ko wyssane z mlekiem matki, ale odstępstwa od nich raziły 
może nawet bardziej, właśnie z tego powodu, że pozostawa-
ły w zgrzytającym kontraście do zasad dobrego zachowania.

Przyszło mi do głowy porównanie europejskiej arystokracji, 
tej z najwyższej półki, z rodów szlacheckich i królewskich, ze 
„starymi pieniędzmi”. Kto urodził się w rodzinie, w której za-
wsze były pieniądze bez ograniczeń, ten nie ma najmniej-
szej ochoty popisywać się swoim bogactwem z obawy przed 
ośmieszeniem. Fakt kupienia nowego astona martina ab-
solutnie nie jest godny odnotowania, a do zamku nabyte-
go w spadku po babuni zapraszamy przyjaciół bez słowa ko-
mentarza. Wszak gdzieś trzeba zjeść kolację. Przy stole nie 
mówimy o zarobkach, no bo w końcu, kto pracuje, ten trosz-
kę powinien się tego wstydzić (oglądaliście Downton Ab-
bey? To wiecie, o czym piszę…), etc. Myślę, że podobnie jest 
z manierami przy stole. Po co o nich mówić, skoro są oczy-
wiste od pokoleń. Nie przeczytaliśmy o tym, po której stro-
nie talerza stawiać kieliszek do wina w podręczniku savoir vi-
vru, tylko tak robiła służba w naszym domu w wieku XIX i XX 
i tak robimy to my dzisiaj, gdy instytucja kamerdynera czy 

FELIETON

Tekst: Monika Richardson

Dobre  
maniery
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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.

BIO

FELIETON

szambelana jest już anachroniczna. Prostactwem nie jest po-
pełnić błąd, to się raczej nazywa „ekscentrycznym zachowa-
niem”. Natomiast burakiem jest ten, kto strofuje kogokolwiek 
poza własnymi dziećmi, bo zdradza, że jest „z awansu”, a za-
sady, którymi się kieruje, zostały przez niego / nią nabyte nie-
jako w pierwszym pokoleniu. 

Postanowiłam zaapelować w rodzinie i wśród przyjaciół 
o większy luz w sprawie. Muszę powiedzieć, że w ogóle „na-
pinanie się” w życiu ma moim zdaniem katastrofalne konse-
kwencje. Liberalizm to nie jest brzydkie słowo, choć wiem, że 
być może jestem ostatnią osobą w kraju, która odważa się coś 
takiego napisać. Wolę rozpasanie od hitleryzmu, wolę i za-
wsze będę woleć odrobinę kontrolowanego chaosu od defi-
lad chińskich mundurków. Życzę wszystkim Państwu wyluzo-
wanych świąt i naprawdę Szczęśliwego Nowego Roku! •

Postanowiłam zaapelować  
w rodzinie i wśród przyjaciół o większy luz  

w sprawie. Muszę powiedzieć, że w ogóle  
„napinanie się” w życiu ma moim zdaniem  

katastrofalne konsekwencje.
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To, co ważne
T o, co ważne… Gdybyśmy wszyscy skupiali się 

właśnie na tym, świat zapewne wyglądał-
by inaczej. W jakim sensie inaczej? W moim 
odczuciu oznacza to, że byłby po prostu lep-
szym miejscem – spokojniejszym, zdecydo-
wanie bardziej przepełnionym życzliwością 

i serdecznością dla drugiego człowieka.  Żyłoby się bez-
pieczniej, bo drugi człowiek byłby bardziej przyjacielem niż 
wrogiem.

Brakuje mi tego. Kiedy obserwuję to, co dzieje się w tak waż-
nych w obecnych czasach mediach społecznościowych, czę-
sto jest mi po prostu smutno. Tak po ludzku. Mam oczywi-
ście świadomość, że siła mojego pozytywnego myślenia, sze-
roko rozumiana empatia i wrażliwość mogą sprawiać, że zbyt 
idealnie patrzę na otaczający mnie świat. Być może podświa-
domie oczekuję od innych zachowań, które wynikają z warto-
ści bliskich moim w miejsce bezdusznego hejtu? 

Każdy z nas jest inny, to niezaprzeczalny fakt. Każdy ma własne 
spojrzenie, własne potrzeby i inne pobudki kierują jego po-
stępowaniem. Niestety często mamy też odmienne wartości. 
Czy jednak nie jest tak, że te podstawowe zasady powinny 
być spójne dla większości ludzi? Jakie? Na przykład to, aby 
świadomie nie krzywdzić drugiego człowieka. Aby nie oce-
niać go na podstawie swoich własnych domysłów. Aby nie 
wygłaszać osądów, które nie są poparte faktami, a jedynie 
własnym spojrzeniem na tę osobę i subiektywnymi prze-
myśleniami? Aby nie ranić, zadając celowe ciosy tam, gdzie 
może zaboleć najbardziej. O ile przyjemniej by się żyło, gdy-
by ludzie byli dla siebie bardziej życzliwi, wyrozumiali i gdy-
by brali za pewnik fakt, że każdy z nas ma swoją drogę, o któ-
rej nic nie wiemy i nie mamy prawa wypowiadać się oceniają-
co na ten temat… 

 Od dzieciństwa towarzyszy mi maksyma „nie rób drugiemu, 
co tobie niemiłe” i mimo że znam ją od ponad trzydziestu lat, 
jestem zdania, że to jedno z najmądrzejszych powiedzeń,  ja-
kie kiedykolwiek powstało. Daje bowiem szansę na sprawdze-
nie, czy aby na pewno moje postępowanie nie krzywdzi dru-
giej osoby. Oczywiście – dziś jako osobie dorosłej, świado-
mej i stale pracującej nad własnym rozwojem, jest mi zde-
cydowanie łatwiej postępować w myśl tego założenia. Kiedy 
byłam dużo młodsza, a mój charakter i system wartości do-
piero się kształtowały, zapewne nie było to tak proste. Pa-
trząc dziś jednak z boku na inne dorosłe osoby, które stały się 
inspiracją do napisania tego felietonu, zakładam, że ich war-
tości dawno zostały  w mniejszym lub większym stopniu okre-
ślone. Tym bardziej smuci mnie fakt, że taki tekst się w mojej 
głowie narodził. 

Pod koniec roku często dopadają mnie refleksje. Zima, a z nią 
tak wyczekiwany przez wielu okres Świąt Bożego Narodze-
nia i aura wejścia w nowy rok, zawsze wywołują we mnie my-
ślenie o tym, jaki był ten mijający i co można zrobić inaczej, 
aby kolejny był lepszy, szczęśliwszy i bardziej satysfakcjonu-
jący. I co roku – wraz z zalewającymi nas z każdej strony świą-
tecznymi dekoracjami – wraca do mnie temat relacji między-
ludzkich. Muszę być obiektywna i przyznam, że obserwuję 
też wiele zmian na lepsze, co ogromnie mnie cieszy. A może 
to kwestia ludzi, jakimi ja się otaczam? Skutek świadomych 
decyzji o tym, aby nie kontynuować niedobrych, niesłużą-
cych, nic nie wnoszących lub wręcz niszczących relacji? Zmia-
ny w ludziach cieszą, zmiany postawy na bardziej życzliwą cie-
szą, choć mam wrażenie, że to nadal o wiele za mało. 

Każdego roku, kiedy zbliża się Boże Narodzenie, gdy staje-
my się sobie choć trochę bliżsi i bije od nas więcej ciepła, ży-
czę sobie, aby ludzie lubili się bardziej. Siebie właśnie! Aby 

Tekst: Karolina Nowakowska

FELIETON
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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

ich własne życia były dla nich źródłem szczęścia, spełnie-
nia i uśmiechu. Obserwuję bowiem u ludzi (u siebie natural-
nie także) dużą zależność między oceną własnej osoby, satys-
fakcją z własnego życia, a relacjami, jakie tworzymy z innymi. 
Im lepiej myślimy o sobie, im bardziej lubimy własne życie,  
tym mniej w nas złości i zazdrości – emocji, które odbijają się 
w naszych relacjach z innymi. 

Anthony de Mello, hinduski jezuita, mistyk i kierownik du-
chowy, autor książki Przebudzenie, która wywarła znaczący 
wpływ na moje myślenie i postrzeganie świata, powiedział: 
„Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jaki-
mi my jesteśmy”. Zgadzam się z tą myślą autora. 

Głęboko wierzę w to, że osoba, której myślenie krąży wokół 
własnego rozwoju – osoba, która wie, że zmianę na każdej 
płaszczyźnie należy zacząć od siebie – nie ma czasu, aby sku-
piać się na analizowaniu błędów, porażek czy nawet sukce-
sów innych osób. Nie ma też potrzeby przelewania swoich 
frustracji na innych, bo nie musi zwiększać poczucia własnej 
wartości poprzez dołowanie i poniżanie drugiego. Jest spo-
kojniejsza, bardziej otwarta i potrafi cieszyć się z cudzych suk-
cesów. Potrafi być wspierająca i życzliwa. Potrafi podarować 
drugiemu dobre słowo i uśmiech. Czyż to nie jest ważne? Czy 
wszyscy nie potrzebujemy takiej postawy? Czy lubimy być 
bezpodstawnie atakowani, obrażani i deprecjonowani? Nie 
znam osób, które lubią doświadczać podobnych zachowań. 

To, co ważne, to nasze zdrowie. To, co ważne, to spokój 
wewnętrzny i świadomość, że nie jesteśmy w tym świecie 
sami i nigdy nie wiemy, czyja pomoc może się okazać dla nas 
nieodzowna. Ważne, byśmy żyli w zgodzie i byli dla siebie 
podporą. Byśmy dawali wsparcie, bo za chwilę sami możemy 
go potrzebować. Dlaczego więc nie żyjemy tak, aby budować 
dobre, pozytywne relacje? Dlaczego wchodzimy w bezsen-
sowne spory, udowadniamy na siłę swoje niczym nie poparte 
racje, tracąc niejednokrotnie coś, co budowane było latami – 
jak znajomość czy zaufanie? To moim zdaniem ważne tematy 
do  przedświątecznych refleksji.

Na ten nowy rok życzę Tobie – drogi Czytelniku (ale i sobie) 
dużo szacunku dla siebie i dla innych. Docenienia, wiary w sie-
bie i drugiego człowieka, a także  świadomości, że to, co wy-
syłamy, prędzej czy później do nas wraca pod różną posta-
cią, więc warto sprawdzić, jakie emocje kierują naszym po-
stępowaniem. •

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

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

8 na 10 ileostomików 
używających PEARLS 

twierdzi, że zapach 
z woreczka został 
zmniejszony lub 

zupełnie wyeliminowany.

Szybkie, czyste i łatwe do zastosowania!

Ich stosowanie:

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

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

M oże z racji wieku, może z racji osobiste-
go doświadczenia nie jestem fanką kulto-
wego już serialu Gra o tron. Za dużo agre-
sji i krwi, za mało nadziei. Może też dlate-
go, że jako reżyser dużo pracuję dla telewi-

zji, jednocześnie uważając, że świat wcale nie jest tak zły, jak 
go w niej pokazują. Natomiast bardzo lubię motto serialowe-
go rodu Starków, mówiące: „Nadchodzi zima” (Winter is co-
ming) , które zawiera w sobie jednocześnie ostrzeżenie i po-
trzebę stałej czujności, którą ja może bardziej nazwałabym 
uważnością na to, co w nas, i na to, co na zewnątrz nas.

Każda pora roku ma swoje plusy i minusy. Każdy z nas do-
strzega inne plusy i minusy tych pór, więc dla ułatwienia po-
dam własne, a każdemu z Państwa w ramach pewnego ćwi-
czenia proponuję znaleźć swoje, subiektywne argumenty 
(moim prywatnym zdaniem nie istnieje coś takiego jak obiek-
tywizm). Po co to ćwiczenie? Za chwilę się wyjaśni. Zatem… 
Wiosna: plus – cudownie patrzeć, jak wszystko się odradza, 
minus – dla mnie marzec jest tak koszmarnie szary i smutny, że 
dobija jeszcze bardziej niż jesień, a na dodatek zaczynają się 
alergie. Lato: plus – jest ciepło i teoretycznie są wakacje, mi-
nus – momentami jest cholernie gorąco, a ja słupek rtęci za-
trzymałabym najchętniej na 24 stopniach Celsjusza, zaś urlop 
(z racji wykonywanego przeze mnie zawodu) prawie nie zda-
rza mi się w miesiącach letnich, bo to zazwyczaj dla wszyst-
kich ekip telewizyjnych i filmowych szczyt sezonu zdjęciowe-
go (no, taki mamy klimat po prostu). Potem przychodzi jesień: 
plus – te zachwycające kolory, mgły i babie lato, złoto w ko-
lorze powietrza oraz bogactwo rodzimych warzyw i owoców, 
minus – często pada i jak w piosence asfalt ulic jest tak śli-
ski jak brzuch ryby, wieje i listopad znów dobija smutkiem 
w kolorze starej, zimnej, cuchnącej mokrej szmaty do podło-

gi. Wreszcie zima: plus – kto nie kocha lekkich płatków śnie-
gu wirujących w świetle latarni, białego puchu nietknięte-
go cywilizacją tuż po świcie, minus – ślisko, gołoledź, dro-
gowcy jak zwykle spóźnieni, zimno jak cholera, a na narty nie 
jadę już od tylu lat, że w sumie w życiorysie ślad się prawie 
urywa…

To proste przykłady, ale ja lubię proste przykłady, bo czę-
sto na ich podstawie, kiedy dostatecznie długo i wnikliwie się 
pomyśli, można wysnuć daleko idące wnioski … i przełożyć je 
na proste działania, które z kolei mogą wprowadzić w nasze 
życie daleko idące zmiany. Zatem…pomyślcie Państwo te-
raz raz jeszcze o swoich przykładach związanych z subiektyw-
nymi plusami oraz minusami pór roku… i teraz proszę się za-
stanowić nad… to jest taki mój wstęp do myśli o cierpieniu. 
W dużym uproszczeniu być może można powiedzieć, że cier-
pimy tylko z dwóch powodów: albo nie dostajemy tego, cze-
go pragniemy (na przykład miłości, uznania, spokoju), albo… 
dostajemy to, czego nie pragniemy (na przykład choroby, sta-
rość, kłamstwa). W przełożeniu na pory roku cierpimy na przy-
kład, bo nie dostajemy urlopu, albo cierpimy, bo dostajemy 
katar sienny. Przykłady w każdej kwestii można mnożyć i będą 
one bardzo osobiste. Dla pracoholika urlop może być kator-
gą, dla alergika mroźna zima wybawieniem.

Z cierpieniem łączy się jeszcze jedno słowo – zmienność.  
Często, kiedy mamy już coś, czego bardzo pragnęliśmy, 
to po mniej lub bardziej krótkim czasie radość znika, bo, 
albo pragniemy już czegoś innego, albo straciliśmy to, 
co przez chwilę wydawało się już na zawsze w naszym posia-
daniu. I znowu cierpimy. O ile mniej więcej jesteśmy w stanie 
zaakceptować, że pory roku się zmieniają (być może głównie 
z tego powodu, że wiemy, że powrócą, i wiemy, kiedy powró-
cą), o tyle ze zmiennością i stratą innych rzeczy, ludzi, emo-
cji… już nie idzie nam tak łatwo. Niektóre chwile trwają wiecz-
ność, wieczność tracimy często w chwilę… 

Oprócz prostych przykładów lubię też proste przypowie-
ści. Mam kilka ulubionych. Jedną z nich jest opowieść o kró-
lu i pierścieniu. Pozwolę ją sobie skrótowo przytoczyć. Po co? 
O tym też, jak w każdej dobrze rozwijającej się opowieści… 
dowiecie się Państwo za chwilę. Zatem… był sobie gdzieś 
kiedyś król. Taki zwyczajny, ze zwyczajnym królestwem, któ-
re wydawało się wieczne, z władzą, która wydawała się po-
tężna i nieograniczona, z dworem, który statystycznie 
rzecz ujmując, w mniejszości był mądry, w większości zmienia-
jący zdanie w zależności od aktualnie obowiązującej koniunk-
tury lub dostępu do informacji. Król nie stworzył królestwa, 
ot tak, zwyczajnie go odziedziczył. Po drodze nikt nie chciał 
go otruć, nie miał brata rywala, królestwo nie było w ruinie… 
jednym słowem dobrze trafił. Być może właśnie z tego powo-
du uznał, że tak będzie zawsze, bo tak daleko wstecz, jak się-
gała jego królewska pamięć, zawsze tak było… było dobrze. 
Ale… nadeszły złe czasy, na które nie był przygotowany. Cios 
za ciosem i… królestwo znalazło się prawie w rozsypce, wła-
dza prawie utracona, dwór prawie w całości skłonny przejść 
na stronę wroga, a królewska mość w obliczu tego wszyst-
kiego prawie bezradny. Jak wiemy jednak z reklamy pewne-
go piwa na „Ż” jak „życie” – „prawie” może zrobić wielką róż-

NADCHODZI ZIMA,  
ALE… TO MINIE…  
TO TEŻ MINIE…
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sem wręcz „pokolorowaną telewizję”, niemniej tendencja po-
została, zbyt często widzimy sprawy czarno-biało.

Na koniec już dygresja trochę o wynalazku druku i powszech-
nie znanym frazeologizmie „czarno na białym” w powszech-
nym rozumieniu znaczącym, że coś jest jednoznaczne, nie-
podważalne, dobitne, a w domyśle jedynie słuszne i prawdzi-
we. Słownik synonimów mówi zaś, że ekwiwalentem tego sfor-
mułowania jest określenie „na pewno”. Zaś synonimem sło-
wa „na pewno” może być na przykład „bez wątpliwości”. Za-
razem synonimem „bez wątpliwości” bez trudu może się stać 
„bez dwóch zdań”. „Bez dwóch zdań” zamienić się może 
w szyku kolejnego zdania w „jak amen w pacierzu”…

Chociaż napisałam ten artykuł czarno na białym to… nie 
wierzcie mi na słowo, po prostu o nim pomyślcie, wyciągnijcie 
własne wnioski i choć to myślenie też minie, to myślcie Pań-
stwo samodzielnie, inaczej inni zrobią to za Was. Bo w następ-
nej kolejności powiedzą, co macie myśleć, a wtedy naprawdę 
przyjdzie zima i upłynie bardzo dużo czasu, zanim przyjdzie 
odwilż. A w międzyczasie może minąć Wasze życie. •

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

nicę. W tej przypowieści tak też się stało. Król miał na tyle ro-
zumu, żeby o radę zapytać tych statystycznie mądrych do-
radców, którzy często władcom wydają się głupi. Jeden z nich 
podarował królowi pierścień i zawsze kazał na niego patrzeć 
zarówno w tych najgorszych, jak i najwspanialszych momen-
tach życia, zarówno w chwilach klęski i nędzy, jak i w chwilach 
chwały oraz dostatku. Na pierścieniu było napisane: „to mi-
nie, to też minie”.

Bo mija wszystko: dobre i złe, radosne i smutne, zdrowie 
i choroba, pewne i niepewne, spokój i lęk, porażka i sukces… 
Ludzie żałują czasem tego, co zrobili, albo wręcz przeciwnie 
tego, czego nie zrobili. Prywatnie jestem orędowniczką ro-
bienia raczej wszystkiego, co w mojej mocy, choć mam świa-
domość, że czasem to, co na dany moment wydaje mi się 
najlepszym rozwiązaniem, w efekcie może przynieść kiepskie 
rezultaty. Prywatnie nie jestem orędowniczką nierobienia ni-
czego, choć czasem naprawdę niewiele albo prawie nic nie 
możemy zrobić. Dzisiaj, tutaj i teraz po prostu chciałam przy-
pomnieć, że niezależnie od wszystkiego – działania czy nie-
działania… to też mija… Jak zima.

Ze wszystkich pór roku zima też najbardziej kojarzy mi się 
z czarno-białym obrazem świata. Tym najbardziej uprosz-
czonym, najbardziej ubogim, a jednak rozpoznawalnym 
i czytelnym w przekazie na przykład w początkach utrwala-
nia obrazu w fotografii, filmie czy telewizji. I choć współcze-
śnie mamy już kolorową fotografię, wielobarwne filmy i cza-
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Ż yjemy w świecie multiplikowanych obrazów. I odkąd telefony zaczęły pełnić funkcję 
aparatów fotograficznych, sami tworzymy je na masową skalę. Niespotykany wcze-
śniej rozwój turystyki spowodował, że ciężko nas zadziwić jakąkolwiek odmiennością 

kulturową czy przyrodniczą. Na wyciągnięcie ręki za stosunkowo niewielkie kwoty mamy 
dostępne wyprawy w egzotyczne rejony świata. A jeśli z jakichś powodów nie możemy się 
na nie zdecydować, Internet oferuje setki, jeśli nie tysiące filmów, dzięki którym możemy się 
poczuć, jakbyśmy byli w Jakucji, Peru lub na południowych krańcach Afryki. Świat z całym 
jego bogactwem jest dziś na wyciągnięcie ręki.

Trudno w takich warunkach opowiedzieć bądź pokazać coś spektakularnego, co przebije 
się wśród niezliczonej ilości zdań i zdjęć. Niektórym jednak to się udaje.

Album zdjęć autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego The Inward moment. Człowiek wobec sa-
crum to zachwycająca kompozycja zdjęć oprowadzająca nas po duchowych doświadcze-
niach mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej.

Andrzej Ziółkowski urodzony w Gdyni z wykształcenia jest inżynierem elektronikiem. Od 
wielu lat prowadzi życie nomady. W 1986 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Nie-
miec, a kilka lat potem otrzymał kontrakt w Singapurze w biurze projektowym francuskie-
go koncernu Thomson. Singapur to jedyne w swoim rodzaju miasto-państwo. Stanowi wie-
loetniczny i wieloreligijny tygiel, skupiając wszystko, co najbardziej barwne i piękne w tym 
regionie Azji.

Przeprowadzka do Singapuru była dla mnie szokiem kulturowym, religijnym i estetycznym. 
Ta przebogata paleta barw, smaków, tradycji, rytuałów, prześwietlona słońcem przez 365 
dni w roku była czymś niebywałym po szarej i smutnej Polsce lat 80. Zachwyceni nowym 
światem bardzo dużo rodzinnie podróżowaliśmy. Robiłem wówczas mnóstwo zdjęć, ale 
wszystkie o charakterze pamiątkowym, żeby zatrzymać w kadrze napotykane po drodze 

Tekst: Maja Jaszewska

INWARD MOMENT Andrzej Ziółkowski
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cuda. Byłem bardzo otwarty na doznania estetyczne, wprost 
nimi zauroczony. Inaczej rzecz się miała z różnorodnością re-
ligijną, którą na każdym kroku napotykałem w Singapurze. 
Na małym skrawku ziemi żyją tuż obok siebie buddyści, hin-
duiści, muzułmanie, taoiści, sikhowie i chrześcijanie. Nie prze-
mieszczając się daleko, można odwiedzić świątynie wszyst-
kich tych wyznań. Chętnie to robiłem, ale będąc tradycyj-
nie wychowanym katolikiem, czułem pewną wyższość i my-
ślałem sobie, że to moje wyznanie ma depozyt prawd wiary. 
Byłem wówczas zdania, że wyznawcy innych niż katolicka reli-
gii chodzą opłotkami i raczej wątpliwe, aby ich droga prowa-
dziła do źródła. Z takim podejściem mogłem docenić jedy-
nie walory turystyczne zwiedzanych świątyń, bo te duchowe 
do mnie nie docierały.

Jak z ortodoksyjnego katolika Andrzej Ziółkowski stał się au-
torem albumu Inward Moment, który zawiera głęboko du-

chowy przekaz o uniwersalnej, wspólnej wszystkim ludziom 
drodze do źródła Absolutu?

Miałem wszystko, o czym marzyłem, i byłem dzieckiem szczę-
ścia, więc żywiłem głębokie przekonanie o słuszności swo-
ich racji. Transakcja wydawała mi się prosta – ja będę wier-
nie przestrzegał i głosił zasady mojego Kościoła, a Pan Bóg 
mnie za to wynagrodzi. Przez jakiś czas to moje wyobraże-
nie się sprawdzało, ale w 2002 roku znalazłem się w drama-
tycznej i kryzysowej sytuacji, która w niespodziewany sposób 
rozbiła w pył całe moje poukładane życie. To doświadczenie 
odebrało mi całą pewność siebie. Straciłem duchowy kieru-
nek. Ogarnęło mnie głębokie zwątpienie. To był długi i bo-
lesny proces. Musiałem zbudować siebie na nowo. Wówczas 
na mojej drodze pojawił się benedyktyn, ojciec Laurence 
Freeman, który przyjechał prowadzić rekolekcje medytacyj-
ne w Singapurze. Przez przypadek na nie trafiłem i tak pozna-

Andrzej Ziółkowski

Jak z ortodoksyjnego katolika Andrzej Ziółkowski stał 
się autorem albumu Inward Moment, który zawiera 

głęboko duchowy przekaz o uniwersalnej, wspólnej 
wszystkim ludziom drodze do źródła Absolutu?
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łem jego i prowadzoną przez niego Światową Wspólnotę Me-
dytacji Chrześcijańskiej. To był moment zwrotny w moim ży-
ciu, który zaowocował zmianą paradygmatów. Zacząłem me-
dytować i po jakimś czasie moja „skorupa nieomylności” za-
częła pękać. Im słabsza była, tym bardziej interesowałem się 
Innymi. W miejsce wyższości pojawiła się życzliwość i szcze-
re zainteresowanie odmiennymi drogami duchowymi. Już nie 
byłem ciekaw „kto ma rację”, to w ogóle przestało zaprzą-
tać moje myśli. Zdałem sobie bowiem sprawę, że nie o ra-
cję tu chodzi, a o głębię przeżyć duchowych. To one warun-
kują doświadczanie sacrum. Zacząłem chodzić na różnora-
kie kursy, dzięki którym zgłębiałem hinduizm, buddyzm, sik-
hizm. To była fascynująca podróż w głąb duszy. Dzięki niej 
odkryłem, że wszyscy mówimy o tym samym, ale różnymi ję-
zykami. A przez to stanowimy wielką fascynującą mozaikę re-
ligijnych rytuałów, obrzędów, wyobrażeń. Katolicyzm to jed-
no z kolorowych szkiełek w tym witrażu, przez który prześwie-
ca światło Absolutu. W takim stanie ducha podczas jednej ze 
swoich podróży trafiłem do chrześcijańskiej aśramy koło Kan-
chipuram, gdzie odkryłem książkę benedyktyna Bede Griffi- 
tsha Universal Wisdom: A Journey Through the Sacred Wis-
dom of the World. Jej lektura była momentem mojej ilumina-
cji, dopełnieniem moich wcześniejszych przeczuć. W swoim 
duchowym testamencie, będącym zwieńczeniem 40 lat pu-
stelniczego życia w Indiach, bo tak można nazwać tę książ-
kę, Bede Griffitsh napisał, że jeśli dotrzemy do sedna każdej 
religii, to wówczas wszyscy się spotkamy we wspólnym miej-
scu, a zewnętrzne różnice przestaną mieć znaczenie. W tym 
momencie zdałem sobie sprawę, co chcę fotografować. 
Przez kolejne sześć lat jeździłem po Indiach, Tybecie, Nepa-
lu i innych miejscach Azji Południowo-Wschodniej, szukając 
źródeł najgłębszych religijnych przeżyć ich mieszkańców. Ze  
zdjęć tych miejsc składa się album, a za przedmowę ma prze-

słanie ojca Bede Griffitsha, 
które mnie tak głęboko po-
ruszyło i zainspirowało.

Jak z uzdolnionego foto-
grafa – amatora upamięt-
niającego rodzinne wy-
prawy – Andrzej Ziółkow-
ski stał się autorem In-
ward Moment. Czło-
wiek wobec sacrum, albu-
mu o wybitnych walorach 
artystycznych i fotograficz-
nych docenionego wielo-
ma wernisażami, wystawa-
mi i wywiadami?

Jak sięgnę pamię-
cią, lubiłem fotografo-
wać, ale dopiero spot- 
kanie ze zdjęciami Ste-
ve’a McCurry’ego obudzi-
ło we mnie pasję fotogra-
ficzną. Jego prace inspi-
rowały mnie i otwierały 

na nowe obszary fotografii. W 2008 roku miał on w Singa-
purze wystawę zatytułowaną The Ungueaded Moment. To-
warzyszyły jej warsztaty, w których wziąłem udział. Opowia-
dał tam o swoich pracach od strony fotograficznej, dzieląc się 
doświadczeniem, w jakich sytuacjach powstawały poszcze-
gólne zdjęcia. To były fascynujące opowieści. Ale też proste, 
cenne rady, jak ta, żeby wyjść poza próg domu i po prostu fo-
tografować, nie zaprzątając sobie głowy ustawieniami apa-
ratu, tylko robić „na automacie”, koncentrując się na kadrze 
i kompozycji. Nie skończyłem żadnej szkoły fotograficznej, 
ale uważnie oglądałem tysiące zdjęć uznanych fotografów, 
słuchałem, co mówią, i czytałem ich wypowiedzi.

Jeździłem po Azji tropami duchowego testamentu Bede Grif-
fitsha i robiłem mnóstwo zdjęć. Aż wreszcie odważyłem się 
pokazać je fotografowi i fotoreporterowi Tomkowi Sikorze. 
To wymagało dużej odwagi z mojej strony, bo miałem świa-
domość, że poddaję się ocenie wybitnego artysty. Stał się on 
moim mentorem, którego uwag słuchałem w skupieniu. Do-
skonaliłem warsztat metodą training on the job. Przyswaja-
łem cenne wskazówki Tomka i w kolejnej wyprawie fotogra-
ficznej byłem o nie bogatszy. The Inward Moment jest dojrza-
łym debiutem. Cieszę się bardzo, że tak docenionym, ale nie 
uważam się za fotografa. Jestem podróżnikiem wędrującym 
z aparatem i próbującym uchwycić momenty intymności du-
chowej. Czy w udany sposób, ocenią odbiorcy. •

https://inwardmoment.com/

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.
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DZIENNIKARSKIE PIÓRO 

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



gramów) i mówiły, że czują się młodsze niż dziesięć czy dwa-
dzieścia lat wcześniej. Plan żywienia, który proponuje dok-
tor Gottfried, polega na eliminacji w trzydniowych cyklach 
poszczególnych typów żywności, które działają na każdy 
z siedmiu hormonów kluczowych dla metabolizmu kobiet. 
To tzw. reset hormonalny, który ma na celu doprowadze-
nie do ładu wagi, odżywiania, hormonów i pozbycia się na-
wykowych wzorców, a także rozwinięcia nowych, zdrowych 
nawyków, pomocnych w utrzymaniu wagi. To żadna restryk-
cyjna dieta, pani doktor zajmie się podstawowymi przyczy-
nami naszej niezdolności do schudnięcia – skoryguje zabu-
rzenia hormonalne, naprawi metabolizm, co ułatwi spala-
nie tkanki tłuszczowej. Nie tylko zeszczuplejemy, ale przede 
wszystkim poczujemy się lepiej. Każdy „resetowy” rozdział 
poprzedzony jest testem samooceny, który pozwoli ocenić 
stopień zaburzeń hormonalnych.

SIEDEM RESETÓW HORMONALNYCH  
DR GOTTFRIED
1–3 dzień. Reset estrogenu – zero mięsa. Kiedy poziom es-
trogenu nie jest zrównoważony, szybciej przybywa komórek 
tłuszczowych.

4-6 dzień. Reset insuliny – zero cukru. Odporność na insuli-
nę to najczęstszy związany z hormonami powód spowolnio-
nego metabolizmu i przybierania na wadze u kobiet.

7-9 dzień. Reset leptyny – zero owoców. Nadmiar fruktozy 
wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia problemów z po-
ziomem cukru we krwi, na co wskazuje przybieranie na wa-
dze, cukrzyca i zespól metaboliczny.

Diety nie działają. Niby to wiemy, ale nadal wierzymy w kolejne 
diety cud, które obiecują szybki spadek wagi, a tak naprawdę 
rujnują nam zdrowie i terroryzują nasz stosunek do jedzenia. 
Książka Dieta 7 hormonów dr Sary Gottfried nie tylko pozwo-
li nam przywrócić metabolizm na właściwe tory, a co za tym 
idzie pozbyć się niechcianych kilogramów, ale zapewni nam 
także wartość dodaną, reklamowy „efekt uboczny” – popra-
wę zdrowia, lepsze samopoczucie i przypływ energii. 

„Byłam kiedyś gruba i… jestem lekarzem. Po dekadach gło-
dzenia się i poczucia, jakbym żyła w rozdętym ciele należą-
cym do kogoś innego, porzuciłam tę walkę”. Tak zaczyna się 
książka doktor Sary Gottfried, która sama zmagała się z uza-
leżnieniem od jedzenia i szczerze opisuje swoją drogę do wol-
ności od wszelkich diet, które zresztą wypróbowała: bez wę-
glowodanów, niskowęglowodanową, niskotłuszczową, wyso-
kotłuszczową, bez soli, bez napojów gazowanych, dietę śród-
ziemnomorską. Jak pisze, „otyłość jest skutkiem poważnych 
zaburzeń hormonalnych u kobiet, a forsowne metody utra-
ty wagi nie docierają do zasadniczej przyczyny hormonalnej 
pod względem strategii, taktyki i skuteczności”. Ginekoloż-
ka z Harvardu już 20 lat pomaga kobietom poczuć się dobrze 
w swoich ciałach, jest zwolenniczką leczenia przyczyn proble-
mów zdrowotnych, a nie objawów. Jej książka Dieta 7 hor-
monów jest podsumowaniem lat praktyki i najnowszych ba-
dań dotyczących wpływu jedzenia na nasz organizm. Opra-
cowana przez nią dieta/niedieta obiecuje równowagę hormo-
nalną i zrzucenie zbędnych kilogramów w trzy tygodnie. Pro-
gram dwudziestojednodniowego resetu po raz pierwszy zo-
stał przetestowany na grupie kobiet w 2008 roku. Podczas 
trwania programu traciły na wadze (od około 4,5 do 20 kilo-

Ulecz swój 
metabolizm  

Tekst: Iza Farenholc

D iety nie działają. Niby to wiemy, ale nadal wierzymy w kolejne diety cud, które 
obiecują szybki spadek wagi, a tak naprawdę rujnują nam zdrowie i terroryzu-
ją nasz stosunek do jedzenia. Książka Dieta 7 hormonów dr Sary Gottfried nie 

tylko pozwoli nam przywrócić metabolizm na właściwe tory, a co za tym idzie pozbyć 
się niechcianych kilogramów, ale zapewni nam także wartość dodaną, reklamowy 

„efekt uboczny” – poprawę zdrowia, lepsze samopoczucie i przypływ energii. 
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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

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

do powstawania stanów zapalnych, a te z kolei powodują ty-
cie i uniemożliwiają zrzucenie zbędnych kilogramów.

19-21 dzień. Reset testosteronu – zero toksyn. Ten etap de-
toksykacji ma podstawowe znaczenie dla naszego zdrowia – 
poprawia metabolizm, pomaga usunąć endokrynnie czyn-
ne związki chemiczne, wspomaga funkcjonowanie tarczy-
cy i pozwala pozbyć się dodatkowych toksyn uwalnianych 
do krwi podczas odchudzania. 

Warto zwrócić uwagę na sygnały, jakie wysyła nasze cia-
ło. Może to być: przybieranie na wadze, opona na brzu-
chu, chroniczne zmęczenie czy poczucie, że jesteśmy star-
sze niż nasz biologiczny wiek. Jak pisze doktor Gottfried –
nasze ciało może opanować biochemiczne zwolnienie ob-
rotów, które czasami ujawnia się uzależnieniem od jedzenia, 
wstydem, żalem, stanem przedcukrzycowym, chronicznym 
bólem, załamaniem się systemu odpornościowego, depre-
sją i głębokim smutkiem z powodu tego, co utracone. W 21 
dni można nie tylko stracić niechciane kilogramy, ale do-
strzec, jaki wpływ na nasz organizm ma codzienny posiłek. •

10-12 Reset kortyzolu – zero kofeiny. Kawa na pewnym po-
ziomie staje się toksyczna, może zmieniać nastrój z czujne-
go na niespokojny, zakłócać sen i przyprawiać o palpitacje, 
a regularne spożywanie kofeiny zakłóca naturalny rytm do-
bowy, co oczywiście ma wpływ na harmonijne współdziała-
nie hormonów.

13-15 dzień. Reset hormonów tarczycy – zero zbóż. Zboża wy-
wołują gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi, co sprawia, 
że organizm odkłada więcej tłuszczu, szczególnie w okolicy 
talii. Węglowodany w formie glukozy zbyt szybko dostają się 
do układu krwionośnego, powodując gwałtowny wzrost po-
ziomu cukru we krwi i następujący po nim wyrzut insuliny, 
co prowadzi do biologicznego uzależnienia.

16-18 dzień. Reset hormonu wzrostu – zero nabiału. Nabiał 
to jeden z głównych rodzajów jedzenia, które przyczyniają się 

Sara Gottfried,  
Dieta 7 hormonów,  

Wydawnictwo Znak
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chę białka, węglowodanów i tłuszczu. Układ tych produk-
tów nie jest skomplikowany. Jestem zwolenniczką jedze-
nia sezonowego, bo żyjemy w takiej szerokości geograficz-
nej, w takim klimacie, mamy takie geny i od dziada pradzia-
da mamy zaprogramowany metabolizm na pewne produkty. 
Zimą jemy bardziej kalorycznie, ponieważ musimy zachować 
termoregulację, zmieniają się także preferencje smakowe – 
chętniej jemy ciepłe, tłuste potrawy z większą ilością węglo-
wodanów. Natomiast latem mamy ochotę na warzywa, owo-
ce, na sałatki, na zimne napoje – wszystko po to, aby się wy-
chłodzić. Globalizacja sprawiła, że możemy „posiłkować się” 
bananem, awokado, cytrusami, które co prawda wychładzają, 
ale dostarczają trochę witamin brakujących w zimie w rodzi-
mych produktach, które są często przechowywane w chłod-
niach, więc są ponadto marnej jakości. Nie jestem zwolen-
niczką zajadania się tym, co nie urosło w naszym klimacie, tyl-
ko raczej uzupełniania czasem swojego menu, bo mamy takie 
możliwości. Powinniśmy słuchać siebie i podążać za rytmem 
natury, naszego życia, naszego organizmu, doby czy dnia – 
naprawdę warto go poznać. Nie będziemy wtedy potrzebo-
wali żadnych teorii. 

IF: Nie znamy siebie.
EL: Tak, łatwiej nam pójść po receptę, kiedy coś boli. To jest 
łatwiejsze niż wykonanie pewnego wysiłku, żeby poobserwo-
wać, dać sobie czas, posmakować z uważnością, popatrzeć, 
jak się nasze ciało zachowuje, co mu służy; po czym czuje-
my się lekko, a po czym czujemy się dłużej nasyceni. Może 
zamiast owsianki powinnam jeść śniadanie białkowo-tłusz-
czowe, bo słabo metabolizuję węglowodany, a po jajecznicy 

Iza Farenholc: Piszesz, że na tym naszym codziennym tale-
rzu oprócz pierogów czy sałatki, kryje się mnóstwo emo-
cji. Czy to jest przyczyną tego, że jedzenie nas pokonuje 
i bardzo mało z nas ma nad nim kontrolę?
Elżbieta Lange: Jedzenie ma taką rolę i znaczenie, jaką my 
mu nadamy. Jest tylko jedzeniem, nie jest żywym organi-
zmem, więc nie ma nad nami kontroli – to my tak to usta-
wiamy i z jakiegoś powodu na tym talerzu rozgrywamy na-
sze wewnętrzne konflikty. Ludzie znajdują sobie różne obsza-
ry, na których toczą się te konflikty, a jeden z nich to właśnie 
jedzenie. Talerz. Kontrola to substytut poczucia bezpieczeń-
stwa. Jeśli nie czuję się bezpiecznie w swoim życiu, to po-
trzebuję kontrolować również to, co na talerzu. Jeśli kontrolu-
ję, to moje granice są usztywnione. Prawdopodobnie ich nie 
rozpoznaję, a to będzie skutkować nadmierną kontrolą. Nie-
stety, nie ma w tym dobrego kontaktu ze sobą, ochrony sie-
bie, wyrażania złości, wypuszczania jej i przeżywania, co póź-
niej manifestuje się właśnie w relacji z jedzeniem. 

IF: Często boimy się jeść. Banany tuczą, chleb to naj-
większy wróg naszej diety, gotowana marchewka i bura-
ki podnoszą indeks glikemiczny – można by tak wymie-
niać bez końca.
EL: To wszystko wynika z braku znajomości siebie – co lubisz, 
jakie są twoje preferencje żywieniowe, upodobania smako-
we, ulubione dania, co ci służy. Zgadzam się z tym, że w tych 
wszystkich teoriach można się zgubić i że potrzebujemy ja-
kiejś minimalnej wiedzy na temat tego, co jest zdrowe. Naj-
częściej jednak są to bardzo proste reguły – najbardziej zdro-
we i pożądane przez nasz organizm są warzywa, do tego tro-

Tekst: Iza Farenholc

Talerz pełen emocji 
Wywiad z Elżbietą Lange 

Powinniśmy jeść, aby żyć, a nie żyć, by jeść. Przy nadmiarze żywności, którą mamy 
w zasięgu ręki, coraz trudniej trzymać się tej zasady w codziennym życiu. Szukamy 

pomocy u dietetyków, ale to droga na skróty, bo nasze problemy mogą kryć się głębiej, 
i nie wystarczy liczenie kalorii czy usunięcie z diety niektórych produktów. Książka Elżbiety 

Lange Emocje na talerzu pomaga w odbudowaniu zdrowej relacji z jedzeniem.
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EL: No tak, niektórzy piją, niektórzy palą, jeszcze inni potrze-
bują twardych plasterków, ponieważ tak dużo mają różnych 
emocji nieprzeżytych, a inni z jakiegoś powodu wybierają je-
dzenie – całkiem przyjemny plasterek – tak się przynajmniej 
wydaje.

IF: Ja zajadam stres, a wielu moich znajomych nie je pod-
czas silnego stresu. Jedzenie często jest strategią elimi-
nowania złego samopoczucia. Zajadamy złość, strach, 
lęk, nudę, samotność, bezsilność, smutek, wstyd, po-
czucie winy, rozczarowanie. Czym grozi brak konfronta-
cji z tymi emocjami?
EL: Bardzo dużo osób tak funkcjonuje, natomiast jedni i dru-
dzy i tak później nadrabiają. Ty podjadasz, inni mają ści-
śnięty żołądek, a kiedy emocje opadają, organizm zaczy-
na rekompensować sobie ten brak, więc wysyła różne sygna-
ły, które sprawiają, że wręcz „rzucamy” się na jedzenie, zatem 
na to samo wychodzi. Takie zachowania związane są ze zło-
ścią albo ze smutkiem. Nie trzeba oczywiście od razu lądować 
na terapii, tylko poszukać konstruktywnych sposobów, któ-
rych jest mnóstwo. I znowu wracamy do kontaktu ze sobą –  
co może mnie ukoić i uspokoić? Skoro mierzę się z takim wy-
sokim poziomem stresu, to muszę z siebie to wyrzucić, roz-
ładować napięcie w inny sposób, nie zagłuszać tego jedze-
niem. Pójść na spacer, pooddychać, pogadać z kimś, poszu-
kać tego, co mogłoby pomóc. I to jest dobry początek, a póź-
niej się poprzyglądać, co to za emocje tak naprawdę mnie 
spinają, których nie jestem w stanie przeżyć w ciągu dnia – 
być może nie mam na to przestrzeni i dlatego tak się dzieje.

IF: Kocham jeść, uwielbiam gotować i robić zakupy spo-
żywcze, moja lodówka zawsze jest pełna, lubię karmić lu-
dzi, cieszy mnie, że smakuje im to, co zrobię, czasami jed-
nak mam wrażenie, że przesadzam. 
EL: Trochę w tym przemocy, duży nadmiar.

IF: Na pewno daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Czy 
powinnam z tym walczyć i ograniczyć to szaleństwo?
EL: Może ono samo się ograniczy, kiedy poszukasz poczu-
cia bezpieczeństwa. Wiadomo, że w jedzeniu go nie znaj-
dziesz. W jakim sensie ono cię koi, trzeba by tutaj poszukać 
przyczyny: dlaczego ja się nie czuję bezpiecznie, co mogę 
zrobić? Co mi daje poczucie bezpieczeństwa? Czy rzeczywi-
ście mam powody, żeby nie czuć się bezpiecznie. To najczę-
ściej jest nasze „kiedyś” trochę nieaktualne do naszego „te-
raz”. Kiedyś jako dziecko nie czułam się bezpiecznie i nauczy-
łam się, żeby przetrwać, koić jedzeniem. Wtedy to działało, 

mam więcej energii i lepiej pracuję. Zachęcam do takiego pa-
trzenia na jedzenie, na ciało i na siebie.

IF: Jak rozpoznać emocje?
EL: Uważam, że jedzenie może być świetnym terapeutą, od 
tego możemy zacząć drogę do kontaktu ze sobą. Jeśli zaufa-
my sobie, to może to być taki pierwszy odcinek, przy którym 
możemy się zatrzymać – sprawdzić i poznać. To będzie się 
wiązało z emocjami – czy jest przyjaźnie, czy radośnie, może 
się boję, może jest dużo strachu i lęku związanego z jedze-
niem. Może to cofnie mnie do mojej przeszłości i przypomnę 
sobie, skąd wzięły się te lęki. Z jakiego powodu boję się jeść? 
Bo przekroczę jakąś granicę, przytyję? Nagle może się oka-
zać, że tak byłam karmiona. To może uruchamia w nas i pod-
łącza nas do emocji, z którymi nie chcemy się spotkać, bo są 
bardzo trudne. Z naszą emocjonalnością jest tak, że funkcjo-
nujemy w pewnych schematach i strukturach, czyli na tyle 
sobie pozwalamy, na ile nam pozwolono. Jeśli w domu nie 
było pozwolenia na wyrażanie złości, bo była za to kara, 
albo może nie wolno było za bardzo się cieszyć… Mamy cią-
gle wiele różnych przekonań i przekazów społecznych, któ-
re wspierają w nas blokowanie emocji. „I co tak się cieszysz, 
jak głupi do sera? Idź lepiej się poucz, bo masz pałę z mate-
matyki!” Jeśli dziecko od małego słyszy taki komunikat, to się 
blokuje na swoją ekspresję i okazywanie radości. Nie smuć 
się, nie złość się, złość piękności szkodzi – można wymieniać 
w nieskończoność. To robi nam wielką krzywdę w wyraża-
niu emocjonalności, a później przekłada się na jedzenie. 

IF: To co zrobić w takim wypadku?
EL: Dobrze byłoby, żebyśmy sobie trochę poczytali, co to są 
te emocje, jakie one są i do czego służą, jaka jest ich rola w na-
szym życiu. Bo to jest taki nasz system wewnętrzny, który nam 
objaśnia rzeczywistość. Skąd byśmy wiedzieli, czy jesteśmy 
bezpieczni w związku, jeśli nie mielibyśmy dostępu do złości ? 
Dobrze jest nauczyć się rozpoznawać na przykład: czy umiem 
się w pełni cieszyć? Czy mam dostęp do swojej złości, czy 
umiem ją przeżywać i z niej korzystać. Czy w razie czego po-
trafię przeżywać smutek, żeby z czymś się pożegnać, doko-
nać zmiany w swoim życiu? To jest pierwszy krok. A jeśli jest 
nam z tym bardzo trudno, bo dotyczy to różnych traum lub 
trudnych przeżyć, i boimy się, że te emocje nas zaleją, to po-
trzebujemy bezpiecznego miejsca, żeby się z tym spotkać. 
Idziemy do specjalisty, który pomoże nam przejść tę drogę, 
aby w pełni cieszyć się z naszego życia, z naszego ciała.

IF: Żeby nie szukać tego plasterka…

Elżbieta Lange,  
Emocje na talerzu,

Wydawnictwo Słowne

Uważam, że jedzenie może być świetnym 
terapeutą, od tego możemy zacząć drogę do 

kontaktu ze sobą. Jeśli zaufamy sobie, to może 
to być taki pierwszy odcinek, przy którym 

możemy się zatrzymać – sprawdzić i poznać.
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teraz już stało się destrukcyjnym mechanizmem, który mi nie 
służy. Warto to rozróżnić.

IF: Nasze mamy koiły nas jedzeniem, w ten sposób okazy-
wały miłość.
EL: Nakarmione to bezpieczne. W ten sposób wyrażały tro-
skę o nas, żyły w ciężkich czasach, w których było trudno o je-
dzenie. Często dajemy innym to, czego sami potrzebujemy. 
One są wychowane w innej rzeczywistości, mają inne potrze-
by, ale zamiast nakarmić siebie (w cudzysłowie, nie tylko je-
dzeniem), to cały czas chcą dawać innym. Jeśli poszukasz te-
matu związanego z tym poczuciem bezpieczeństwa i tutaj 
się nakarmisz, to być może temat nadmiarowości związanej 
z jedzeniem zniknie z twojego życia. Nie ma nic złego w kar-
mieniu, w troszczeniu się poprzez jedzenie. To jest wspaniałe 
i przyjemne, nasze ciało to uwielbia. Spotykamy się, biesiadu-
jemy – dzięki temu jesteśmy ludźmi, a nie robotami.

IF: Od małego wpychano w nas jedzenie, aby właśnie 
uchronić przed głodem, a ty piszesz, że zaspokajanie gło-
du to najmniej istotna funkcja jedzenia. 
EL: Mimo wszystko ona jest istotna, bo bez jedzenia byśmy 
nie przeżyli. Jemy po to, żeby przeżyć, odżywić się, żeby za-
chować zdrowie. Jedzenie pełni funkcję społeczną, psycholo-
giczną i emocjonalną, dużo mówi o naszej tożsamości. Mam 
takie obserwacje, że kiedy ktoś nie wie, kim jest, nie zna sie-
bie, to jedzenie też może służyć określaniu siebie. Na dzień 
dobry słyszymy: Jestem weganinem! I nie ma w tym oczywi-
ście nic złego, jeśli to jest podłączone do mnie – szukamy, bie-
rzemy coś z tego świata, smakujemy i sprawdzamy, trawimy, 
czy to jest nasze – mówiąc językiem jedzenia. Ale jeśli robi-
my to bezrefleksyjnie i nie sprawdzamy, czy to nam służy, ale 
służy naszemu ego, to właśnie bycie weganinem mnie okre-
śla i wypełnia tę pustkę, w której nie wiem, kim jestem. Mamy 
modę na określanie swojej tożsamości poprzez jedzenie.

IF: Dużo piszesz o relacji z matką.
EL: Bo od tego wszystko się zaczyna, ssanie pokarmu to na-
sza pierwsza przyjemność, dzięki której emocje powiązane 
z jedzeniem są na dobrym torze. To mama, nasza pierw-
sza karmicielka, jest naszym życiem i przeżyciem, a sposób, 
w jaki to robi, jest kluczowy. Matka, która koi, tuli, daje po-
czucie bezpieczeństwa, jest spokojna, widzi dziecko, doty-
ka, pozwala temu dziecku tworzyć swój obraz na jej podo-
bieństwo. Czy matka, która wszystkie te czynności robi me-
chanicznie, jest lękowa? Dzisiaj mamy takie czasy, że mat-

ki przestały ufać swojej intuicji; mamy mnóstwo ekspertów, 
dużo książek, dużo programów – inni niech mi powiedzą, 
jak się wychowuje dziecko. Zatracamy intuicję, bo macie-
rzyństwo ma być idealne, książkowe, mało prawdziwe, 
mało żywe. Często w to wchodzi ortodoksja, przemoc jedze-
niowa albo weganizm – same marchewki, zero słodyczy. Póź-
niej dziecko w wieku kilku lat idzie na urodziny i tak się nimi za-
pycha, że prawie zapada w śpiączkę cukrzycową, co kończy 
się pogotowiem. 

IF: To, że dzieci nie mogą smakować i próbować, tylko mu-
szą poddawać się różnym ortodoksyjnym teoriom, fana-
beriom, przekonaniom, blokuje ich rozwój.
EL: Oczywiście, bo dzieci przecież mają kompetencje w pre-
ferencjach smakowych, wiedzą, kiedy są głodne, ile potrze-
bują zjeść. Naszą odpowiedzialnością jest to, żeby na tym ta-
lerzu było w miarę zdrowo, bo dla dzieci to nie ma znaczenia – 
ma być kolorowo i smacznie. Te ich kompetencje trzeba sza-
nować, a jeśli narzucamy dzieciom własne teorie, wtedy za-
czyna się problem, dziecko nie ma szansy poznawania świa-
ta i siebie.

IF: Ortoreksja, anoreksja, bulimia czy zaburzenia pica, 
czyli zespół nocnego jedzenia, jedzenie kompulsywne, 
napady objadania się. Coraz więcej zaburzeń związanych 
z odżywianiem, już pięciolatki się odchudzają. 
EL: To jest straszne, ale niestety najczęściej się zaczy-
na w domu, dodatkowo wzmacnia ten przekaz instagramo-
wa kultura ładnego obrazka, presja wyglądu – i to my, doro-
śli, jesteśmy za to odpowiedzialni. Pokazujemy ten nierzeczy-
wisty i nierealny świat odklejony od prawdy, piękne i idealne 
ciała – to buduje wyobrażenie u dzieci. One też chcą tak wy-
glądać, chcą być w tym świecie dorosłych, to my im to fun-
dujemy. Jeśli dojrzewająca dziewczynka, która poznaje swo-
je ciało, jest w wieku, kiedy wygląd i akceptacja społeczna za-
czynają być dla niej ważne, ogląda magazyny, obrazki w me-
diach społecznościowych i jej rówieśnicy też tkwią w odreal-
nionej rzeczywistości, w której tylko pokazujemy to, co pięk-
ne i przyjemne, nie ma starości, brzydoty, nie ma smrodu, 
brudu, ran, blizn, nie ma prawdziwego życia – to zaczyna wie-
rzyć w ten świat. My, dorosłe kobiety, też często w to wie-
rzymy, chociaż świetnie zdajemy sobie sprawę, że to spra-
wa Photoshopa, filtrów, operacji plastycznych.

IF: Jak więc powinna wyglądać prawidłowa relacja  
z jedzeniem?
EL: To tak, jakbyś mnie zapytała, jak powinna wyglądać praw-
dziwa relacja ze sobą. Nie wiem tego. Każdy musi sam so-
bie odpowiedzieć na to pytanie. I co to znaczy „prawidło-
wa”? Prawdziwa? Moja? Taka, która mi najlepiej służy? Muszę 
to poznać, a to wymaga ode mnie wysiłku, odwagi, zatrzyma-
nia. Więc nie ma takiej gotowej recepty. •

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

Bo od tego wszystko się zaczyna, 
ssanie pokarmu to nasza pierwsza 
przyjemność, dzięki której emocje 

powiązane z jedzeniem są na dobrym 
torze. To mama, nasza pierwsza karmi-
cielka, jest naszym życiem i przeżyciem,  

a sposób, w jaki to robi, jest kluczowy.
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Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro

Grzegorz Kotoro

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

BIO

C hoć minęła już dekada i pomimo, że jestem 
facetem, to nadal ta amerykańska komedia: 
Jak ona to robi? oparta na powieści Allison 

Pearson sprzed kolejnych dwóch dekad – jest na mo-
jej liście TOP. Doskonała kompozycja poczucia hu-
moru, subtelności i życiowych dylematów kobiety....

Kate to kobieta, która zamiast kalorii liczy minu-
ty. Rozpaczliwie usiłuje pogodzić pracę na ekspo-
nowanym stanowisku w dużym funduszu inwesty-
cyjnym z rolą matki i żony. Uważając siebie za per-
fekcjonistkę, nadrabia miną, wmawia sobie i in-
nym, że panuje nad sytuacją, ale faktycznie ta swo-
ista żonglerka przychodzi jej z coraz większym tru-
dem. Mimo że dwoi się i troi, coraz bardziej tra-
ci kontakt z dziećmi i oddala się od męża. W koń-
cu musi przyznać, że na dłuższą metę tak się nie da, 
że musi coś zmienić w swoim życiu. Ale co? Zobacz-
cie sami lub przeczytajcie…, lub posłuchajcie jako au-
diobooka (uwielbiam tego czytanego przez Marię Se-
weryn). No, ale dlaczego w dziale o jedzeniu piszę 
o filmie i książce? Bo właśnie tam jest ta piękna sce-
na, kiedy pani perfekcyjna kupuje gotowe ciast-
ka i… tłukąc po nich wałkiem – robi z nich… domo-
we! Te domowe przecież nie mają być idealne! Ale 
pyszne! Dlatego na sezon zimowy polecam zdro-
we, błyskawiczne (zrobienie ich razem z pieczeniem 
nie zajmie wam więcej niż 18 minut), domowe cia-
steczka. Te moje nieidealne w wersji świątecznej. 

Potrzebujemy:

3 banany

3 czubate łyżeczki masła orzechowego

5 czubatych łyżeczek kakao

1 płaska łyżeczka przyprawy do piernika

Wszystkie składniki (aż 4) wrzucamy do blendera i mik-

sujemy na jednolitą masę. Następnie łyżką nakładamy 

do płaskich silikonowych foremek świątecznych, walen-

tynkowych lub kwiatowych (takich do czekoladek) lub 

po prostu na papierze do pieczenia robimy kleksy (ko-

niecznie płaskie) i to wstawiamy do piekarnika nagrza-

nego na 170 stopni (termoobieg) i pieczemy 12 minut. 

To wszystko! 

Gotowe! 

Smacznego! 

Pyszne i nieidealne 
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2. Pozwala kontrolować stany lękowe. Badania wykazały, że 
ćwiczenia medytacyjne i mindfulness znacznie obniżają po-
ziom lęku.

3. Pomaga zapanować nad emocjami. Wiele badań dowo-
dzi, że u osób praktykujących medytację i mindfulness za-
uważa się znaczną redukcję objawów depresji. Co więcej, me-
dytacja pomaga w redukcji białek zwanych cytokinami (po-
wodujących stan zapalny), które są uwalniane w organizmie 
w odpowiedzi na stres.

4. Wzmacnia koncentrację. Medytacja działa na mózg jak 
podnoszenie ciężarów na ciało. Pomaga zwiększyć i utrzymy-
wać uwagę.

5. Redukuje utratę pamięci związaną z wiekiem. Bada-
nia wykazują, że medytacja może poprawić pamięć u pacjen-
tów z demencją.

6. Jest pomocna w walce z uzależnieniami. Badanie przepro-
wadzone na 60 osobach leczonych z powodu zaburzeń nad-
używania alkoholu wykazało niższy poziom stresu, mniej za-
burzeń lękowych i obniżenie głodu alkoholowego po trzy-
miesięcznej praktyce. 

7. Poprawia jakość snu. Medytacja pomaga kontrolować nie-
chciane myśli, które zaburzają zdrowy sen i oczywiście poma-
ga się zrelaksować, co sprzyja zaśnięciu. 

8. Pomaga w dolegliwościach bólowych. Badanie, w którym 
wzięło udział ponad 3500 osób, wykazało obniżenie pozio-
mu dolegliwości bólowych. Medytacja mindfulness redu-
kuje stres, poprawa jakość życia i zmniejsza objawy depre-
sji u osób zmagających się z chronicznym bólem. 

Jeszcze kilkanaście lat temu nieufnie patrzono na medytują-
cych, dzisiaj powiększa się rzesza ludzi, którzy pragną zoba-
czyć świat wyraźniej, czyli podejmować mądrzejsze, bardziej 
świadome decyzje w kierunku zmiany. Jest także wsparciem 
we wszelkiego rodzaju procesach twórczych, pozwala na od-
krywanie siebie oraz świata – uczy nowego podejścia do oce-
ny; wewnętrznej i zewnętrznej. Jeśli zdecydujemy się na roz-
wijanie w sobie tych cech, będziemy mieli szansę obudzić ist-
niejącą w nas kreatywność i zdolności tworzenia. 

Badania dowodzą, że ciało migdałowate, które jest kluczo-
wym modułem w obszarach mózgu zajmujących się stre-
sem, wykazuje obniżoną aktywność już po około 30 godzi-
nach praktyki MBSR. Wiele innych badań ćwiczeń uważno-

Coraz więcej ludzi wprowadza do swojego życia praktykę 
uważności, która polega na obserwacji bez krytyki, na współ-
czuciu wobec samego siebie. Kiedy w naszych myślach po-
jawia się nieszczęście czy stres, uczymy się traktować je jak 
ciemne chmury na niebie i przyglądać z przyjaznym zacieka-
wieniem, jak odpływają w dal – piszą autorzy książki Mind- 
fulness. Trening uważności, Mark Williams i Danny Penman. 
Uważności uczula nas na negatywne schematy, pozwala je 
wyłapywać, zanim zaczną wychodzić na wierzch i doprowa-
dzać nas do lęków bądź niepokoju – uczy, jak sprawować 
kontrolę nad nimi. To nie technika relaksacyjna, tylko tech-
nika świadomości – praktyka nie zmienia świata, tylko reak-
cję na niego. Jak się okazuje, rezultatem ćwiczeń medytacyj-
nych jest nie tylko przyjemność, ale trwała i pozytywna prze-
miana umysłu. Mindfulness polega na zatrzymaniu się i ob-
serwacji, a nie na działaniu, do czego jesteśmy przyzwyczaje-
ni w codziennym życiu. 

 Co zmienia medytacja?
1. Redukuje stres – to jedna z głównych przyczyn, dla któ-
rych zaczynamy praktykę. Badanie redukcji stresu przepro-
wadzone po zakończeniu ośmiotygodniowej medytacji wy-
kazało obniżenie poziomu stanu zapalnego spowodowane-
go stresem. Oprócz tego znacznie zredukowało objawy po-
wiązane z działaniem stresu w przypadkach zespołu jeli-
ta drażliwego czy zespołu stresu pourazowego.

K to z nas nie zna tego nieprzyjemnego 
stanu, który dopada nas najczęściej po 

długim i męczącym dniu? Kładziemy się  
z nadzieją na sen, a kiedy tylko przykładamy 

głowę do poduszki, zaczynają zżerać nas niepo-
kojąca gonitwa myśli i negatywne projekcje? 
Zamartwianie się i niemożność pozbycia się 
natrętnych myśli mogą prowadzić do stanów 

lękowych, stresu, wyczerpania, depresji,  
a dzisiejsze tempo życia nie ułatwia nam 

funkcjonowania. Można bez końca tkwić w tym 
błędnym kole, można jednak spróbować zapano-

wać nad własnymi myślami.

Jak osiągnąć 
spokój? 

Tekst: Iza Farenholc
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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

prowadzący kursy MBSR i biorący udział w szkoleniach czę-
sto słyszą, że nie są nauczycielami mindfulness, tylko eduka-
torami programu sformułowanego, opracowanego i ustruk-
turyzowanego przez Jona Kabata-Zinna. W nauczaniu mind- 
fulness używa się także terminu „trener”, a dzisiejszy mindful-
ness to praktyka funkcjonująca na skrzyżowaniu wschodniej 
filozofii i zachodniej nauki.

Pamiętajmy jednak, że mindfulness ma tendencję do wywo-
ływania lub wzmacniania tego, co już dzieje się w umyśle lub 
ciele, ta praktyka nie polega na umilaniu życia. Jeśli bory-
kamy się z bolesnymi i trudnymi sytuacjami, może być cięż-
ko, nieprzyjemnie i smutno. Dzięki mindfulnessowi jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki nie znikną twoje problemy – 
praktyka nie zmienia świata, tylko reakcje na niego, mindful-
ness uświadamia, co się dzieje – to, że widzisz jasno, sprawi, 
że możesz mieć prawdziwie wolny wybór, pisze autorka Wy-
spy spokoju. Tylko my możemy zadecydować, jak zareagować 
na daną sytuację, co sobie darować, a co i jak zmienić. Tyl-
ko my decydujemy, czy warto spróbować. •

ści wykazuje podobne korzyści, a do tego sugerują one, że 
takie zmiany mogą być trwałe – obniżenie aktywności cia-
ła migdałowatego może sięgać nawet 50% i pojawiają się one 
nie tylko w sytuacjach stresogennych dla badanych, ale tak-
że w neutralnym stanie umysłu. Medytacja zwiększa rozmiar 
i gęstość kory przedczołowej mózgu, w której mieszczą się 
funkcje zapamiętywania, komunikacji i uczenia się.

Jak twierdzą autorzy książki Mindfulness. Trening uważno-
ści, w każdym z nas drzemią źródła spokoju i zadowolenia, 
bez względu na to, jak bardzo czujemy się uwięzieni i roz-
dygotani wewnętrznie. Spokój i zadowolenie tylko czekają 
na wyzwolenie z klatki, w której zamknął je nasz chaotycz-
ny sposób życia, niepozwalający nawet na chwilę wytchnie-
nia. Biologia i neurologia przynoszą niezbite dowody na to, 
że mindfulness zmienia reakcje ciała i umysłu w obliczu prze-
ciwności. Wykazują, że ta praktyka wzmaga skupienie, spokój 
i odporność na stres, zmniejsza dolegliwości bólowe i zwięk-
sza zdolność do odczuwania empatii i radości. Neurobiolog 
dr Jon Kabat-Zinn (twórca programu redukcji stresu Mindful-
ness-Bases Stress Reduction MBSR) powiedział, że mindful-
ness nie zatrzyma nadciągających fal, ale nauczy, jak na nich 
surfować – pisze Zuzanna Ziomecka w swojej książce Wy-
spa spokoju. Nauczyciel mindfulness w tradycji buddyjskiej 
przechodzi przygotowanie duchowe trwające nawet dwa-
dzieścia pięć lat. Pewnie dlatego certyfikowani nauczyciele 
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Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

Z ima zbliża się wielkimi krokami, co więc 
powiecie na własnoręcznie wykonaną 
dekorację do domu. Może to być zabawny 

element wnętrza, dodatek do wianka lub ozdoba 
na choinkę. Taki skrzacik to też fantastyczny 
pomysł na prezent prosto z serca.

3

1
2

1. Szycie naszego skrzata zaczynamy od odrysowania  
wykroju na tkaninie. Ciałko, ręce x2 oraz rękawiczki x2  
rysujemy na podwójnie złożonej tkaninie.  
Czapkę i podstawę skrzata odrysowujemy  
na pojedynczej tkaninie. (zdj. 2)

2. Zszywamy ciałko i rączki, pamiętając, by zosta-
wić miejsce na przewinięcie na prawą stronę. (zdj. 3)

3. Do ciałka doczepiamy podstawę szpilkujemy  
i przyszywamy. (zdj. 4)

4. Przewijamy ręce i ciałko na prawą stronę i wypy-
chamy wypełnieniem, następnie zszywamy. (zdj. 5)

DO WYKONANIA SKRZATA  
BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ (ZDJ. 1):

4

Zimowy 
skrzat

• wykroju;

• tkaniny na ciałko i ręce (u mnie zwykła bawełna);

• tkaniny na czapkę i rękawiczki (u mnie dresówka);

• futerka na brodę;

• drewnianego koralika na nos;

• wypełnienia do poduszek;

• kleju na gorąco;

• różnych dekoracji, jak np. guziczki czy ta-
siemki w zależności od upodobania;

• igły, nitki, szpilek.

Tutorial
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1
8

5

9

7

6
5. Składamy stożek, który będzie czapką skrza-
ta i szpilkujemy; zszywamy w miejscu zeszpil-
kowanym. Zszywamy rękawiczki. (zdj. 6)

6. Zakładamy rękawiczki na ręce oraz wycinamy trój-
kąt z futerka, który będzie brodą skrzata. (zdj. 7)

7. Klejem na gorąco przyklejamy bro-
dę, nos oraz ręce skrzata. (zdj. 8)

8. Zakładamy czapkę, modelujemy ją, a na-
stępnie również przyklejamy. (zdj. 9)

9. Teraz czas na ozdobienie czapki; tu inwencja  
twórcza jest po waszej stronie.  
Możecie skrzata nie ozdabiać lub dodać mu  
kilka elementów. Ja swego ozdobiłam  
jutową taśmą, dzwoneczkiem, guziczkami oraz  
małymi brokatowymi gwiazdkami. (zdj. 10)

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

Taki skrzat będzie mógł  
towarzyszyć wam w tym  
zimowym czasie.  
Pamiętajcie, że skrzata  
możecie zrobić w wy-
branej kolorystyce. 

11
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zef Marian Chierowski, Mieczysław Puchała, Maria Chomen-
towska, Kazimierz Krawczyk czy Ewa Gerczuk-Moskaluk, Je-
rzy Słuczan-Orkusz i wielu, wielu innych – nie sposób wymie-
nić wszystkich nazwisk. Zaprojektowane przez nich przedmio-
ty codziennego użytku zmieniły życie każdego Polaka i go-
ściły w każdym domu!!! Każdy z nas zetknął się z „krzesłem 
muszelką”, wszechobecnymi segmentami, serwisami z Ćmie-
lowa, wazonami Sękacz, Alicja, Osiołek, Izolator, Kręgiel, 
szkłem antico, oplotami, kryształami, talerzykami państwa  
Drostów, porcelanowymi figurkami zwierzątek z fabryk por-
celany w Ćmielowie i Chodzieży, słynną Sudanką czy Dywa-
nem Ognistym. 

Prawdziwe cuda z tamtych lat przebojem wdarły się do mo- 
jego teraźniejszego życia!!!

Pierwszym okazem kupionym przez OLX był zestaw do  
napojów Zbigniewa Horbowego. Kupiłam go od mieszkan-
ki Wrocławia – Agi. Pani Agnieszka okazała się cudowną oso-
bą i doskonałym nauczycielem. To ona powoli i z cierpliwo-
ścią wprowadzała mnie w cudowny świat szkła. Poznawa-
łam takie pojęcia jak: szkło barwione w masie, szkło sodowe, 

P ewnego dnia odwiedziłam sklep. Sklep jak sklep. Częs- 
to chodzimy do sklepu. Codziennie coś kupujemy:  
bułki, buty, cukierki, książki, rowery, spodnie, makaro-

ny, stoły, dywany, jabłka i lampy.

Cóż może być niezwykłego w sklepie. Są dostawcy i sprze-
dawcy, klienci i konsumenci, półki i towary, lady i komputery.  
Ale w tym sklepie była jeszcze… MAGIA. Przeniosłam się  
w świat lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego  
wieku. Czyli najlepszego czasu dla polskiego wzornictwa  
użytkowego.

Tego dnia nie kupiłam nic, ale wyszłam oczarowana i odmie-
niona. Szukałam informacji w książkach, albumach i oczywi-
ście w sieci. Poznałam nazwiska wspaniałych twórców z tam-
tych lat: projektantów mebli i dekoratorów wnętrz, rzeźbia-
rzy i designerów, projektantów tkanin oraz wyrobów z ce-
ramiki i szkła, projektantów wyrobów z porcelany i cerami-
ki artystycznej.

Jaka szkoda, że nie uczymy się w szkole o tych wspaniałych 
ludziach: Zbigniew Horbowy, Lubomir Tomaszewski, Ery-
ka Trzewik-Drost i Jan Sylwester Drost, Danuta Duszniak, Jó-

Magia wazonów

Tekst i zdjęcia: Renata Greń
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a także nieco żartobliwe, ale jakże pomocne terminy: kolor 
świnkowy, kolor żółtkowy. Pani Aga okazała się kopalnią wie-
dzy w temacie produkcji szkła, jej historii, mieszania składni-
ków i uzyskiwania wspaniałych kolorów, a także życia projek-
tantów i hutników, bezpośrednio odpowiedzialnych za pow- 
stanie tych dzieł. Opowiadania ubarwiała śmiesznymi aneg-
dotkami związanymi z tą tematyką. Te godziny spędzo-
ne na rozmowach o wazonach zapamiętam do końca życia. 
Na jej cześć mój garnitur do napojów zyskał nazwę „AGA”.

Byłoby nieładnie z mojej strony, gdybym nie wspomniała  
pana Jana. Osobiście przywiózł mi z Krakowa cenny wazon. 
Potem długie chwile spędziliśmy na układaniu, przekłada-
niu, przesuwaniu mojego skromnego (na razie) zbioru. Pani  
Ewa wysłała mi tytuły książek, które powinny znaleźć się w bi-
bliotece każdego pasjonata wazonów. 

I tak z tygodnia na tydzień moja kolekcja powoli się rozra-
sta. Oddałam jej serce i sześć półek w salonie. Planuję zain-
stalować odpowiednie oświetlenie, nieodzowne do wydoby-
cia wspaniałych barw i pięknej formy. Bez niego moje okazy 
wyglądają na nieco zaniedbane. Muszę to szybko nadrobić.

W długie zimowe wieczory będę pogłębiała wiedzę o tej  
dziedzinie, odwiedzę Instytut Wzornictwa Przemysłowego  
w Warszawie. Planuję też odwiedzić Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu i Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

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.

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

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, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

F utra i futerka w różnych kolorach i długościach to absolutny hit  
sezonu jesień / zima 2021 / 2022.

Jesteśmy EKO, a więc mowa oczywiście o futrach ekologicznych, 
czyli sztucznych. Niektóre z nich idealnie imitują naturalne fu-

tra i tylko wytrawny znawca je rozróżni. Są ciepłe, efektowne, eleganckie, 
miłe w dotyku i każda z nas chętnie się do takiego futerka przytuli i nim 
otuli.

„Dla każdego coś miłego” to znaczy, że wybór jest duży – otóż są imitacje 
prawdziwych futer w różnych naturalnych barwach: w cętki, w pręgi, z wło-
sem dłuższym i krótszym. Ja osobiście jestem fanką futerek w intensyw-
nych kolorach, takich jak amarantowy, niebieski, czerwony, żółty czy po-
marańczowy. Można wtedy traktować je żartobliwie, bo wiadomo, że nie 
ma niebieskich naturalnych futer.

Futra mogą mieć krój kurteczki, ale też płaszcza do ziemi. Idealnie ukry-
ją woreczek stomijny, gdyż nie wymagają paska, a często zapinane są 
na duże guziki lub haftki; można je też nosić rozpięte. Jeśli chodzi o te 
w naturalnych kolorach, mogą być w każdym stylu – i eleganckim, i casu-
alowym, i sportowym. Znakomicie sprawdzą się do garsonek, eleganckich 
biznesowych sukienek bądź garniturów. Jeżeli mają kołnierz, unikałabym 
szalików, aby dodatkowo nie powiększać optycznie sylwetki – zaś świetną 
alternatywą dla szalików są golfy. Żeby nie było zbyt poważnie, można za-
łożyć futro do jeansowej spódniczki i oficerek.

Kolorowe futra natomiast wymagają prostoty w kroju. Same w sobie są już 
efektowne i aby uniknąć kiczowatego efektu, wymagana jest oszczędność 
w kolorach noszonych do futra. Dlatego świetnie sprawdzi się tu np. czar-
ny kombinezon, grafitowa sukienka z golfem. Ciężkie buty à la wojskowe, 
z okuciami, lub wysokie kozaki dopełnią stylizacji.

Torebki raczej średniej wielkości lub małe, w prostym kształcie, aby za-
chować proporcje. Pamiętajmy, że futro samo w sobie jest już dużą formą.

Futra i futerka kolorowe oraz te w naturalnych barwach można nosić w każ-
dym wieku i w każdym rozmiarze pod warunkiem, że będzie to odpowied-
ni fason. Wszelkie dysproporcje sylwetki można zrównoważyć kształtem, 
długością i puszystością włosia, które pomogą też zamaskować wore-
czek stomijny. Będą świetnie komponować się z kreacją świąteczną, tą 
sylwestrową, i tą karnawałową. Idealnie sprawdzą się też na walentynko-
wą randkę.

Zachęcam więc do otulenia się miłym i ciepłym ekologicznym futerkiem.  
Kolorystykę pozostawiam do Waszego wyboru!

Futra i futerka
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Futra i futerka kolorowe oraz 
te w naturalnych barwach 

można nosić w każdym wieku 
 i w każdym rozmiarze pod  

warunkiem, że będzie to  
odpowiedni fason.
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D obry makijaż to podstawa, szczególnie zimą. 
Ma on funkcję upiększającą, ale też pielęgnacyjną.

Gdy na dworze mróz, warto buzię zabezpieczyć. 
Często słyszę pytanie: „Jaki makijaż jest mod-

ny?”. Otóż, zawsze modna jest cera zadbana, gładka, jed-
nolita w kolorycie i bez przebarwień. Dlatego warto zaopa-
trzyć się w dobry podkład, który będzie odpowiedni dla wa-
szej cery, skrzętnie ukryje wszelkie mankamenty, a jednocze-
śnie będzie pełnił funkcję ochronną przed ujemną tempera-
turą i zanieczyszczonym powietrzem. Sklepy kosmetyczne 
mają bogatą ofertę podkładów, pudrów w kremie i kamie-
niu, oraz sypkich. Osobiście zimą wybieram kryjące i matu-
jące podkłady, gdyż buzia jest blada i przez mróz wrażliwa, 
co może powodować zaczerwienienia. Polecam stosować też 
podkład nawet na rekreacyjnych wyjazdach na narty – zapo-
biegnie przemrożeniu twarzy i zabezpieczy naczynka krwio-
nośne przed pękaniem. Podkład można nałożyć w dowol-
nie przez was wybrany sposób – gąbeczką (warto ją uprzed-
nio zwilżyć wodą – będzie lepiej rozprowadzać specyfik) lub 
pędzelkiem; można też opuszkami palców.

TERAZ CZAS NA UPIĘKSZANIE
Zaraz po nałożeniu podkładu należy „wykonturować” bu-
zię ciemniejszym pudrem, aby zrównoważyć proporcje, 
uszlachetnić nosek, podkreślić kości policzkowe etc. Jeże-
li jest to makijaż dzienny, wystarczy wytuszować rzęsy, na-
łożyć odrobinę błyszczyku na usta, na policzki róż i już! Ale 
rzęsy należy wytuszować porządnie i nałożyć przynajmniej 
dwie warstwy. W tym sezonie zimowym modne są nadal ko-
lorowe tusze do rzęs, np. szafirowe do brązowych, fioleto-
we do zielonych oczu – podkreślą głębię naturalnego koloru. 
Szerokie zadbane brwi to też hit sezonu, warto zaopatrzyć się 
w tusz do brwi ze specjalną szczoteczką, która świetnie wy-
czesze i utrwali rysunek.

Usta – aby były wyraziste – można obrysować konturówką 
w naturalnej barwie lub o ton ciemniejszą i wypełnić resztę 
błyszczykiem lub pomadką. Konturówka zapobiega „wypły-
waniu” błyszczyka poza obręb ust. Jeżeli zdecydujemy się 
na szminkę, warto ją nakładać pędzelkiem, bo wtedy dłużej 
się utrzymuje.

Tekst: 
Wiganna Papina

Róż nałożony delikatnie na policzki będzie wyglądał zalot-
nie i doda wdzięku każdej kobiecie. Tyle o makijażu dzien-
nym zimą.

Teraz czas na porady świąteczno-sylwestrowe i karnawało-
wo-walentynkowe. Aby efektownie prezentować się podczas 
świąt Bożego Narodzenia, warto poświęcić trochę uwagi swo-
jej buzi. Otóż do opisanej wyżej podstawy makijażu dzienne-
go można zastosować parę tricków, aby efekt był wyjątko-
wy. Połysk jest mile widziany, więc można policzki podkre-
ślić efektownym połyskującym różem, na powiekach zaś za-
stosować eyeliner, aby spojrzenie było wyraziste. Usta może-
my podkreślić matową pomadką o wyrazistym odcieniu. Ma-
tową dlatego, że ten rodzaj kosmetyku lepiej utrzymuje się 
na ustach, a podczas świąt degustujemy wiele potraw. 

Natomiast makijaż sylwestrowy musi być wyjątkowy – błysz-
czący, brokatowy, oczy warto okrasić sztucznymi rzęsami, 
a na powieki można ponaklejać aplikacje imitujące drogie 
kamienie. Aby stworzyć efekt „oszronienia”, warto nałożyć 
na brwi „brylantowy” brokat. Jeżeli będziemy witać Nowy 
Rok pod gołym niebem, oprócz błyszczącego, „mroźnego” 
makijażu, warto przyozdobić głowę fantazyjnym stroikiem. 
Do tego zakładamy śliczne, puszyste sztuczne futerko i wte-
dy nastrój do zabawy jest po prostu szampański.

Na walentynki warto natomiast zaopatrzyć się w czerwoną 
szminkę. Do każdego kolorytu skóry należy dobrać inny od-
cień czerwieni. Pisałam o tym w wydaniu jesiennym. Przypo-
minam – mamy czerwień koralową, hollywoodzką, karmino-
wą, wiśniową, truskawkową etc., co oznacza, że dla każdej 
z nas istnieje odcień, który podkreśli urodę. Jeżeli zdecydu-
jemy się intensywniej podkreślić usta, wtedy oczy muszą być 
delikatniej pomalowane, aby uniknąć przeciążenia. 

Życzę więc pięknych makijaży, radosnych świąt, szampańskiej 
zabawy sylwestrowej i udanych walentynkowych randek. •

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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Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Witold Jarosław Szulecki

SYLWETKI MĘSKIE

Aktywność  
ruchowa  
w profilaktyce  
bólów pleców

SPORT

wi rusztowanie dla zawieszenia narządów wewnętrznych klat-
ki piersiowej i brzucha. Ta funkcja jest bardzo ważna dla sto-
mików. Osłabione w wyniku wyłonionej stomii mięśnie brzu-
cha powodują naturalne pochylanie tułowia do przodu, a cza-
sami w bok, co w dłuższym czasie może utrwalać nawyk i pro-
wadzić do skrzywienia kręgosłupa, czyli rozciągania jednej, 
a przykurczu drugiej strony mięśni tułowia. Za proste plecy 
odpowiedzialny jest biegnący wzdłuż całego tułowia mięsień 
prostownik grzbietu oraz znajdujący się w górnym jego od-
cinku mięsień czworoboczny, który zbliża łopatki i przyci-
ska je do klatki piersiowej. Prawidłowo rozwinięte i silne mię-
śnie pleców kompensują słabe mięśnie brzucha i pozwalają 
utrzymać prawidłową postawę. Kręgosłup odgrywa kluczo-
wą rolę w komunikacji różnych części ciała przez włókna ner-
wowe przebiegające w kanale kręgowym i stanowi jednocze-
śnie ich ochronę. 

Pionowa postawa ciała człowieka jest indywidualną cechą  
osobniczą, uwarunkowana jest czynnikami środowiska zew- 
nętrznego i kształtuje się w młodym wieku, natomiast u osób 
dorosłych ważna jest ogólna sprawność ruchowa. Moż-
na samodzielnie sprawdzić, stojąc przed lustrem, czy na-
sza sylwetka jest symetryczna. Linie barków i bioder powinny 
być na jednym poziomie. Kiedy stoimy bokiem, linia powin-
na przebiegać przez środek głowy, linię barków i bioder. Do-
brze, żeby oceny postawy dokonał lekarz ortopeda, ale wła-
sna kontrola też jest istotna.

Wdrażanie do treningu powinno następować stopniowo. 
Ruch ma nas chronić przed bólem, jeżeli jest inaczej, może 
to znaczyć, że ćwiczenia wykonujemy w sposób nieprawidło-
wy lub popełniamy błędy w technice.

W celu profilaktycznym, aby zapobiec zniekształceniu krę-
gosłupa, należy regularnie wykonywać odpowiednie ćwi-
czenia fizyczne. W przypadku już istniejących zmian ćwicze-
nia mogą wpłynąć na poprawę postawy. Ćwiczeniami nie 
można skorygować zmian kostnych w kręgosłupie, jedynie 
silny korpus mięśniowy pozwoli utrzymać w miarę możliwo-
ści prawidłową postawę, zmniejszyć, a nawet wyeliminować 
ból. Silne mięśnie kręgosłupa, to jego żelazna podpora.

J edną z najczęstszych dolegliwości w obecnych cza-
sach są bóle występujące w obrębie kręgosłupa. Nie 
muszą być one bezpośrednio związane ze schorzeniem 

tego odcinka naszego ciała, ale mogą być także symptomem 
innych, niekorzystnych zmian zachodzących w obrębie narzą-
dów ruchu.

 W tym celu powstały ukierunkowane programy szkoleniowe 
pod nazwą „Szkoła pleców”, „Zdrowy kręgosłup” i inne, któ-
rych treścią jest profilaktyka oraz sposoby leczenia schorzeń 
kręgosłupa. Dolegliwości związane z kręgosłupem występują 
aż u 80% populacji, najczęściej między 30. a 55. rokiem życia. 
Przyczyn jest wiele, jednak najczęściej wynikają one z jakiejś 
formy przeciążenia np. nieergonomicznym stanowiskiem pra-
cy czy po prostu słabym korpusem mięśniowym pleców spo-
wodowanym brakiem aktywności ruchowej.

Zima jest porą, kiedy więcej czasu spędzamy w domu, a ak-
tywność fizyczna często maleje. Pozycja siedząca jest bar-
dzo niezdrowa dla kręgosłupa. Przykładowo u osoby, która  
waży 70 kg, na kręgosłup podczas siedzenia działają 142 kg,  
a więc dwa razy więcej niż ona waży, w pozycji stojącej 99 kg, 
a w leżącej 20 kg. Tułów stanowi prawie 51% całego ciała i jest 
główną częścią organizmu, głowa to trochę ponad 7%. Pra-
wie 60% całkowitej wagi spoczywa na kręgosłupie, włączając 
w to odcinek szyjny.

Kręgosłup jest zbudowany z elementów kostnych, zwanych 
kręgami, które są połączone krążkami międzykręgowymi, na-
zywanych potocznie dyskami. Ich zadaniem jest amortyzo-
wanie powierzchni stawowych kręgów, aby nie dochodzi-
ło do tarcia podczas wykonywania różnych czynności statycz-
nych i dynamicznych. W trakcie zgięcia kręgosłupa następu-
je ucisk na krążek międzykręgowy, który zachowuje się tro-
chę jak balon, zmieniając kształt i „uciekając” od siły nacisku, 
dzięki czemu kręgi nie ocierają się o siebie.

Cały układ grup mięśniowych jest połączony z kręgosłu-
pem za pomocą więzadeł i torebek stawowych. Podstawową 
funkcją kręgosłupa jest stabilizacja jednych części ciała, aby 
inne mogły wykonywać ruch, utrzymanie ciała w równowa-
dze oraz kształtowanie pionowej sylwetki. Kręgosłup stano-
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SPORTY W PROFILAKTYCE KRĘGOSŁUPA
Pływanie – stylem grzbietowym i kraulem, przy pływaniu żab-
ką należy unikać mocnego wyginania kręgosłupa w odcin-
ku lędźwiowym podczas unoszenia głowy; nie jest zalecane 
pływanie delfinem. 

Marsze, marszobiegi i biegi – na miękkim, sprężystym pod-
łożu; należy unikać biegania po chodnikach i asfalcie.

Kolarstwo – jazda po gładkiej powierzchni, kierownica usta-
wiona wyżej niż siodełko.

Tenis – zalecany dla osób z silnymi mięśniami tułowia; ener-
giczne skręty tułowia mogą powodować szkodliwy dla krę-
gosłupa ruch; należy unikać gwałtownych startów i hamowań 
do piłki.

Siłownia – unikać podnoszenia dużych ciężarów, ponieważ 
obciążają osiowo kręgosłup (podnoszenie w siadzie i w sta-
niu); ćwiczenia należy wykonywać w pełnym zakresie ruchu, 
stopniowo zwiększać obciążenie.

Narciarstwo biegowe – praca dużych grup mięśniowych roz-
wija wydolność fizyczną.

Wrotki, łyżworolki, łyżwiarstwo – przyczynia się do po-
prawy siły i wytrzymałości mięśni; należy wybierać gładką 
powierzchnię

Narciarstwo – niewskazane. Częste ruchy skrętne, nierów-
ny stok mogą sprzyjać występowaniu lub nasilaniu bólów.

Ćwiczenie
(wersja podstawowa) głęboki wypad, kolano nogi z przodu na linii bioder; oprzyj 
rękę przeciwną do nogi z przodu obok stopy i wykonaj skręt tułowia z drugą ręką 
w górze; ćwiczenie wzmacnia kręgosłup na całej długości; powtórz 5 razy na każ-
dą stronę.

4

Ćwiczenie

Ćwiczenie

1

2

W podporze w klęku, dłonie pod barkami, kolana prostopadle do bioder, uwy-
puklij maksymalnie kręgosłup na całej długości, następnie wygnij i napnij dolny 
odcinek kręgosłupa, lekko unieś głowę do góry; ćwiczenie uruchamia, rozgrze-
wa kręgosłup; powtórz 5 razy.

W podporze w klęku ustaw szeroko dłonie na linii barków, powoli uginaj 
ręce, aż łokcie znajdą się na wysokości barków, powoli wyprostuj; ćwiczenie 
wzmacnia górną część kręgosłupa, przybliża łopatki do klatki piersiowej i ją 
rozciąga; powtórz 5 razy.

3Ćwiczenie
W podporze w klęku wyciągnij maksymalnie ręce do przodu, biodra trzymaj wyso-
ko, jedną rękę przenieś pod tułowiem jak najdalej w bok i delikatnie naciskaj dłonią 
na podłogę, powróć do pozycji początkowej; ćwiczenie wzmacnia boczną część tu-
łowia; powtórz 5 razy na każdą stronę.

Zestaw 10 ćwiczeń, które zajmą około 10-15 minut.  
Wybrane, bezpieczne dla osób ze stomią, należy powtarzać 3-4 razy w tygodniu. 

SPORT
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Ćwiczenie 5
(wersja zaawansowana) głęboki wypad, noga z tyłu oparta na kolanie, noga z przodu na linii bio-
der; oprzyj rękę przeciwną do nogi z przodu obok stopy, drugą rękę ugnij i oprzyj na plecach, 
wykonaj skręt tułowia, kieruj łokieć jak najdalej do tyłu; powtórz 5 razy na każdą stronę.

Hanna Fidusiewicz

Absolwentka AWF-u w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menedżera Sportu. Reprezentantka 
Polski, członek kadry narodowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła aerobic do Polski. 
Trenerka gimnastyki sportowej. Instruktorka rekreacji ruchowej – Fitness. Autorka programu 
telewizyjnego TVP2 „Akademia Zdrowia”, książek Aerobik, Bądź Kotem, czyli stretching. Autorka 
programu ćwiczeń „50 plus”. Posiada międzynarodowe certyfikaty Nike Elite Poland Instructor, 
Step Reebok Instructor, Aerobic Instructor World Class Fitness Education, Train The Trainers.
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Ćwiczenie 8
Połóż się na plecach, obie nogi ugnij w kolanach, skrzyżuj jedną nogę opierając sto-
pę na zewnętrznej części nogi, naciskając kieruj nogę do wewnątrz, plecy przylega-
ją do podłogi; ćwiczenie wzmacnia boczne części tułowia, stabilizuje; powtórz 5 razy.

Ćwiczenie

Ćwiczenie

7

6

Połóż się na plecach, unieś wyprostowane nogi do góry, jedną ugnij w kolanie i oprzyj 
na przodzie uda, delikatnie przyciągaj wyprostowaną nogę do klatki piersiowej; ćwiczenie 
rozciąga mięsień pośladkowy i dwugłowy, stabilizuje kręgosłup; powtórz 5 razy na każdą 
stronę.

Ćwiczenie 10
Wzmacnianie odcinka szyjnego kręgosłupa, połóż się na plecach, podłóż pod głowę 
małą piłkę lub zwinięty duży ręcznik, naciskaj głową w kierunku podłogi, trzymając 
brodę blisko klatki piersiowej, możesz dodać skręty głowy w bok; powtórz 10 razy.

Ćwiczenie 9
Stań na jednej nodze, drugą unieś tak wysoko, aż poczujesz napięty pośladek; utrzymu-
jąc tę pozycję, opuszczaj powoli tułów do poziomu z jednoczesnym unoszeniem nogi, po-
woli wracaj, trzymając cały czas napięte plecy i pośladek; ćwiczenie wzmacnia kręgosłup 
na całej długości; powtórz 5 razy na każdą stronę.

W klęku oprzyj łokcie na siedzisku krzesła, biodra nad kolanami, wypychaj klatkę w dół, 
naciskając łokciami na krzesło, napnij cały kręgosłup, zatrzymaj na 5 sekund; ćwiczenie 
wzmacnia kręgosłup na całej długości; powtórz 5 razy.
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Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
Zdjęcia:  Paweł Fabijański

A ja lubię  
wrony!

Kawka

– Czy ten duży ptak – spytała moja kilkuletnia wnuczka, wska-
zując na wronę – to mama tego mniejszego szarego, a ten 
czarny to ich synek? 

Ten mniejszy ptak to była kawka, ten trochę większy to ga-
wron. Wytłumaczenie, że to różne ptaki, nie było proste. Do-
rośli także mają z tym problem. Może warto poznać krukowa-
te i dowiedzieć się, jak je rozróżnić? Zwłaszcza że zimą pta-
ki te występują szczególnie licznie w pobliżu ludzkich siedzib, 
gdzie nie tylko jest cieplej, ale też łatwiej o pokarm.

Zacznijmy może od wrony, której uroczy utwór poświęcił Woj-
ciech Młynarski, śpiewając z uczuciem: 

„W berżeretkach, balladach, canzonach

Bardzo rzadko jest mowa o wronach,

A ja mam taki gust wypaczony,

Że lubię wrony,

Los im dolę zgotował nieletką:

Cienką gałąź i marne poletko,

Czarne toto i w ziemi się dłubie –

A ja je lubię” (…)

Wrona (Corvus cornix) właściwie nie jest czarna, a szaro-czar-
na. To duży ptak. Mierzy około 50 cm i może ważyć ponad 
pół kilograma. Zasiedla cały nasz kraj. Lubi zwłaszcza tere-
ny przy dużych rzekach oraz miejskie parki. W miastach czu-
je się coraz lepiej, wyparła stąd wszędobylską kiedyś srokę. 
Często nawet nie wiemy, że obserwuje nas bacznie z wyso-
kiego drzewa lub latarni. A nuż coś smacznego wyrzuciliśmy 
do kosza? 

Wronę w różnych podaniach przedstawiano jako symbol 
wierności małżeńskiej. Rzeczywiście, ptak ten „zawiera mał-
żeństwa” na całe życie. W okresie lęgowym pary wron chęt-
nie trzymają się blisko innych przedstawicieli swojego gatun-
ku. W razie konieczności wspólnie bronią jaj i piskląt przed 
intruzami. Długo opiekują się młodymi. Jesienią takie grup-
ki rodzinne łączą się w małe stada i razem szukają pokar-
mu – owadów, drobnych kręgowców, padliny, ale także po-
karmu roślinnego. Potrafią też urządzać polowania na małe 
ssaki i ptaki, a nawet odbierać łup innym ptakom, np. my-
szołowom. Rozgrzebują też śmietniki w poszukiwaniu smacz-
nych kąsków. Bardzo lubią orzechy włoskie i, żeby się dobrać 
do ich smacznego i wysokokalorycznego wnętrza, zrzucają 
je z dużej wysokości lub podrzucają na tory tramwajowe lub 
pod koła samochodów. 

PIĘKNE OCZY KAWKI
Kawka (Corvus monedula) to najmniejszy przedstawiciel kru-
kowatych w naszym kraju. Ptak jest mniejszy i smuklejszy od 
gołębia. Długość ciała kawki to ok. 32-36 cm, waga 200-
250 g. Upierzenie ciała czarne, zaś pióra na bokach głowy, 
szyi i karku są stalowoszare. Na głowie ma charakterystyczny 
czarny „berecik”. Charakterystyczne dla tego gatunku są nie-
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samowite srebrzysto-błękitne tęczówki oczu. Kawki możemy 
obserwować zarówno na budynkach, jak i siedzące na drze-
wach lub chodzące po trawnikach, często z większymi od sie-
bie gawronami. 

Jeszcze 80 lat temu kawki mieszkały w rejonach górzystych. 
Budowały gniazda w szczelinach skalnych lub na drzewach. 
Po wojnie przeniosły się do ruin dużych miast, które przy-
pominały ich naturalne środowisko życia, i już w nich pozo-
stały. Zakładają gniazda w szczelinach budynków, przewo-
dach wentylacyjnych czy kominach. Potrafią rozmontować 
kratki w otworach wentylacyjnych bloków. Są niezwykle to-
warzyskie i wierne w małżeństwie. Ale w pary nie wiążą się 
przypadkowo, ponieważ u kawek występuje ścisła hierarchia, 
dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Kawka „arystokratka” 
pokazuje swoją wyższość nad kawką „z klasy średniej”, przyj-
mując postawę imponującą (wysoko uniesiona głowa, wycią-
gnięta szyja, pozwalająca patrzeć na innych z góry). Pary do-
bierają się na rok przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. 
Młody samiec zajmujący określoną pozycję w stadzie może 
się związać tylko z samicą zajmującą identyczną pozycję. Me-
zalianse nie są u tych ptaków możliwe. Kawki żyją w dużych 
koloniach i może dlatego są najbardziej „gadatliwe” spośród 
krukowatych. Wydają różne dźwięki w zależności od sytuacji. 
Świetnie też naśladują inne ptaki, a nawet ludzką mowę. 

GAWRON W POTRAWCE
Gawron (Corvus frugilegus) wielkością dorównuje wronie, ale 
jest od niej smuklejszy. Często jest przez ludzi mylony z kru-
kiem. Jak odróżnić te dwa gatunki? Gawron jest zdecydo-
wanie mniejszy, ma jasny dziób, a jego czarne pióra w słoń-
cu lśnią pięknym fioletowo-metalicznym połyskiem. No i ga-
wrony lubią towarzystwo innych gawronów oraz kawek, pod-
czas gdy kruki przebywają w miastach w parach i nie szuka-
ją dodatkowego towarzystwa. Gawron ma ok. 48 cm dłu-
gości i waży do pół kilograma. Nam każdy ptak wydaje się 
taki sam, ale one same świetnie rozpoznają swoich krewnych 
i sąsiadów nawet w dużym stadzie. Są niezwykle towarzyskie 
i ciekawskie. 

W naturalnym środowisku gawrony najchętniej przebywa-
ją tam, gdzie znajdują się śródpolne zadrzewienia, a także 
w parkach miejskich. Nocą zaś ogromnymi gromadami wy-
bierają skupiska wysokich drzew np. na dużych osiedlach. 
W takim miejscu noclegowym ich liczba może sięgnąć kilku-
set, a nawet kilku tysięcy. Zimą wielkie stada krążą wieczora-
mi niespokojnie nad budynkami, głośno kracząc. Ich ponure 
nawoływania są często wykorzystywane w ścieżkach dźwię-
kowych horrorów. Może dlatego ludzie niespecjalnie je lubią. 

Latem częściej można ją spotkać na polach, gdzie wraz z wro-
nami szukają pokarmu. Gawrony są wszystkożerne. Jedzą za-
równo pokarm roślinny (zboża, bulwy, owoce), jak i zwierzęcy: 
owady, dżdżownice, gryzonie, jaszczurki, których wypatrują, 
chodząc wytrwale po ziemi. W dawnej Polsce gawrony znaj-
dowały się w menu chłopów pańszczyźnianych. Ptaki te łapa-
no w sidła, szczególnie chętnie na Mazowszu. Można o tym 
przeczytać w fascynujących Dziejach obyczajów w daw-

Gawron

Kruk

Kawka

Wrona
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nej Polsce. Wiek XVI-XVIII napisanych przez Jana Stanisła-
wa Bystronia. 

Wrony, gawrony i kawki możemy na co dzień obserwować 
na wsi oraz w mieście. Ciekawe jest jednak to, że między paź-
dziernikiem a marcem obserwujemy ptaki, które przyleciały 
do nas z Rosji lub Skandynawii. Nasze zaś w tym czasie prze-
bywają w Europie Zachodniej lub u naszych południowych 
sąsiadów. 

Najtrudniej w mieście spotkać kruka (Corvus corax). Kruki są 
naprawdę dużymi ptakami. Ci najwięksi przedstawiciele kru-
kowatych osiągają długość do 65 cm i wagę około kilogra-
ma. Ptaki są całe czarne. Przez wieki uważane były za sym-
bol śmierci oraz towarzyszy wiedźm i diabła. Sądzono, że są 
długowieczne. W londyńskiej wieży Tower mieszkał kruk, któ-
ry dożył sędziwego wieku 44 lat. W naturze jednak te pta-
ki dożywają do 15 lat. Prześladowania i masowa wycinka sta-
rych lasów w poprzednich wiekach przyczyniły się do dra-
stycznego spadku ich liczebności w Polsce w XIX i XX wie-
ku. Na szczęście, dzięki ochronie gatunkowej, a także ich 
zdolnościom przystosowawczym, kruki odbudowały swo-
ją populację. Teraz można je często spotkać nie tylko w la-

sach, lecz i na obrzeżach wsi lub nawet w miastach, gdzie zda-
rza się, że przystępują do lęgów. Kruki to niesamowicie in-
teligentne zwierzęta. W rankingach na inteligencję plasują 
się na trzecim (po szympansach i delfinach) miejscu wśród 
najmądrzejszych na świecie. Potrafią układać puzzle, wstrzy-
mać się z odebraniem nagrody, planować i oszukiwać. Mają 
też świetną pamięć, także do ludzkich twarzy. Ich słabością 
są świecidełka, które – podobnie jak sroki – potrafią kolek-
cjonować. O niezwykle złożonych zachowaniach oswojone-
go kruka, Karaska, powstała niezwykła książka pod tytułem 
Opowieść o kruku z tekstem i zdjęciami Lecha Wilczka, part-
nera znanej badaczki życia roślin i zwierząt w Puszczy Biało-
wieskiej – prof. Simony Kossak. Polecam Państwu tę lektu-
rę, szczególnie na długie zimowe wieczory, kiedy za oknem 
do snu szykują się stada gawronów. Kra, kra, kra… •

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.

BIO
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Tekst: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

B ezpieczeństwo jest niezbędnym elementem udziela- 
nia świadczeń zdrowotnych zgodnie z należytą staran-
nością. Jednocześnie epidemia spowodowała, że pra- 

wa pacjenta zostały w niektórych zakresach ograniczone. 
Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak niezmiernie istot-
ne jest zapewnienie bezpiecznej opieki w tych złożonych, 
trudnych i szybko zmieniających się warunkach. Dlatego też 
wypracowanie założeń legislacyjnych nowego modelu od-
szkodowawczego stało się priorytetowym obszarem mojej 
działalności. Realizacja postulatu bezpieczeństwa odbywa się 
także za pośrednictwem takich kompetencji Rzecznika jak 
rozmowa z pacjentami za pośrednictwem infolinii, prowadze-
nie postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych 
oraz postępowań w sprawach praktyk naruszających zbioro-
we prawa pacjentów, w szczególności w zakresie przestrze-
gania prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych 
z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością. Anali-
za wpływających do Biura spraw oraz rozmów telefonicznych 
wskazuje na niedomagania systemu w tym zakresie. Nato-
miast obserwacje Rzecznika wskazują na trudną sytuację po-
szczególnych grup pacjentów, którzy w czasie epidemii są 
odizolowani od społeczeństwa i systemu opieki zdrowot-
nej. Szczególnie niepokoi sytuacja osób starszych, pacjen-
tów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów on-
kologicznych oraz osób przebywających w domach pomocy 
społecznej.

Mając na uwadze m.in. powyższe, wraz z współpracującymi ze 
mną ekspertami wypracowaliśmy wiele niezwykle istotnych 
rekomendacji, które na bieżąco przekazywane są do decyden-
tów. Jedną z nich jest przywrócenie pełnego funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia dla pacjentów z innymi jednost-
kami chorobowymi niż „covidowe”. Powyższe pozostaje nie- 
zbędne zarówno w zakresie medycyny interwencyjnej, jak 
również wykonywania zabiegów planowych i diagnostyki we 
wszystkich rodzajach świadczeń gwarantowanych. 

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy  
o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Pro-
jekt przewiduje wdrożenie różnorodnych rozwiązań składa- 

jących się na system jakości w opiece zdrowotnej i bezpie-
czeństwa pacjenta. Chodzi m.in. o dobrowolną akredytację  
podmiotów leczniczych, obowiązkową autoryzację szpitali  
czy prowadzone na zmienionych zasadach rejestry medycz- 
ne. Dane dotyczące jakości będą przy tym mogły być  
wykorzystane przez NFZ do finansowego motywowania  
podmiotów leczniczych, a co za tym idzie – do podnoszenia  
jakości poziomu udzielanych świadczeń. Z punktu widzenia  
bezpieczeństwa pacjentów najważniejsze wydają się dwa  
elementy. Po pierwsze – wewnętrzny system zapewnienia  
jakości i bezpieczeństwa, który będzie musiał zostać wdro-
żony w podmiotach leczniczych. Będzie on obejmował  
m.in. rejestr zdarzeń niepożądanych, do których dochodzi  
w szpitalu, wraz z obowiązkiem ich systematycznej anali-
zy oraz wdrażania wniosków z tych analiz po to, by zapobie-
gać wystąpieniu w przyszłości zdarzeń niepożądanych. Szpi-
tale będą też prowadzić badania opinii i doświadczeń pa-
cjentów na podstawie ankiet wypełnianych przez nich po za-
kończeniu hospitalizacji. Drugim zaś rozwiązaniem, o którym 
należy wspomnieć, są świadczenia kompensacyjne dla po-
szkodowanych pacjentów wypłacane ze środków powołane-
go w tym celu Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycz-
nych. Model ten zastąpi dotychczas działające wojewódzkie 
komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, po-
nieważ niestety nie działają one efektywnie, a stwierdzenie 
przez nie, że w danej sprawie doszło do nieprawidłowości, nie 
gwarantuje naprawienia doznanej szkody. Według nowych 
zasad pacjent poszkodowany w związku z leczeniem będzie 
mógł złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o przyzna-
nie świadczenia kompensacyjnego. Jego maksymalną wyso-
kość projekt określa na 200 tysięcy złotych. Zaś w razie śmier-
ci pacjenta o świadczenie będą mogli wystąpić jego naj-
bliżsi. Sprawa zostanie rozpatrzona w trybie administracyj-
nym, znacznie szybszym i tańszym od kierowania jej na dro-
gę sądową. Świadczenia będą przyznawane przez Rzeczni-
ka w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie zgroma-
dzonych dowodów oraz opinii medycznej wydanej przez spe-
cjalnie powołany do tego celu zespół ekspertów.

  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Rok bezpieczeństwa  
pacjenta
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miesięcy. Przy Rzeczniku będzie działał sześcioosobowy zes- 
pół ekspertów medycznych odpowiedzialny za wydawanie  
opinii dotyczących wystąpienia działania niepożądanego  
i jego skutku. Natomiast organem, który tak jak dotąd będzie  
odpowiedzialny za monitorowanie bezpieczeństwa szcze-
pionek oraz przyjmowanie (również od pacjentów, w tym 
poprzez stronę internetową: smz.ezdrowie.gov.pl) zgłoszeń  
o działaniach niepożądanych, jest Urząd Rejestracji  
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów  
Biobójczych. •

PROCEDURY MONITOROWANIA  
I ZGŁASZANIA NOP-ÓW, CZYLI NIEPOŻĄ-
DANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH, 
ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIA 

Projekt, który wpłynął już do Sejmu, odwołuje się do zasady  
solidarności społecznej, bardzo ważnej dla idei powszechnej  
realizacji szczepień ochronnych – tak przeciwko COVID-19,  
jak i szczepień obowiązkowych. Wyraża się to w zapew- 
nieniu osobom zaszczepionym możliwości szybkiego uzys- 
kania świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi  
niepożądanymi odczynami poszczepiennymi bez koniecz-
ności wniesienia pozwu do sądu cywilnego. Świadczenie 
kompensacyjne będzie przysługiwać, jeśli w wyniku szcze-
pienia wystąpiły wymienione w Charakterystyce Produktu  
Leczniczego podanej szczepionki działania niepożądane – 
o ile pacjent trafił do szpitala na co najmniej 14 dni albo też 
doznał wstrząsu anafilaktycznego wymagającego co naj-
mniej konieczności obserwacji na szpitalnym oddziale ratun-
kowym bądź izbie przyjęć. Maksymalna kwota świadczenia  
ma wynosić 100 tysięcy złotych. Wniosek będzie kierowa-
ny do Rzecznika Praw Pacjenta, który będzie odpowiedzial-
ny za jego rozpatrzenie i wydanie decyzji w terminie dwóch 

Misją Fundacji jest szerzenie w Polsce i w Europie wiedzy z zakresu seksuologii, onkologii i profilaktyki.  
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D la pacjentów zaraz po wyłonieniu stomii ważne są 
profesjonalna opieka medyczna, wsparcie psychicz-
ne i zrozumienie. Właśnie takie osoby są co roku wy-

różniane podczas plebiscytu stomaPERSONA.

Podczas VI edycji gali organizowanej przez Fundację STO-
MAlife pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta oraz Amba-
sadę Wielkiej Brytanii sponsorowaną przez SALTS HEALTH- 
CARE oraz Med4Me Sp. z o.o. wręczono nagrody w czterech 
kategoriach:

• najlepszy lekarz: prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz;

• najlepsza pielęgniarka: Małgorzata Prowadzisz;
• najlepszy punkt konsultacyjno-szkoleniowy: sklep me-
dyczny Eskulap w Olsztynie;

• Bratnia Dusza: Dorota Kaniewska oraz Mirela Borni- 
kowska.
Poprzez działania fundacji staramy się, by jak największa gru-
pa ludzi dowiadywała się o tym, że stomia otwiera na nowe 
życie osoby zmagające się przez lata z różnymi dolegliwościa-
mi – podkreślała Dorota Minta prezes STOMAlife.

Prof. Tomasz Banasiewicz zaznaczył, że wygrana w plebi-
scycie jest największą motywacją do pracy. – To najważniej-
sza nagroda, jaką może dostać lekarz. Będę starać się być 
dla państwa pomocny i zawsze służyć radą – dodał.

Mirela Bornikowska ma stosunkowo niedługi staż ze stomią – 
niecałe półtora roku. W tym czasie zdążyła się jednak zaanga-
żować w wiele działań wspierających stomików.

Wyłonienie stomii przez prof. Banasiewicza zmieniło w moim 
życiu wszystko – życie mentalne, społeczne, towarzyskie. Sto-
mia postawiła mnie z powrotem na nogi. Dziękuję wszystkim, 
którzy na mnie głosowali. Wolontariat daje ogromną moty-
wację, ale też nadzieję na to, że ludzi dobrej woli jest wię-
cej. Słowo „stomaPERSONA” jest czymś wielkim. Obiecuję, 
że zrobię wszystko, by na nie zasłużyć – mówiła, odbierając 
statuetkę.

Z kolei Dorota Kaniewska – prezeska warszawskiego oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO – stomię 
ma wyłonioną od 20 lat.

Nagroda to ogromne wyróżnienie. Od 2003 roku działam 
w POL-ILKO. Walczymy w nim o podniesienie limitów, któ-
re są podstawowym problemem, a nie były waloryzowane od 
2004 roku. Chcemy, by pacjent po operacji jak najszybciej 
wracał do normalnego życia – wymieniała.

Najlepszym punktem konsultacyjnym okazał się sklep me-
dyczny Eskulap w Olsztynie prowadzony przez Jolantę i Ro-
berta Dziarmagów.

Prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, Małgorzata Prowadzisz, Dorota Kaniewska, Mirela Borni-
kowska i sklep medyczny Eskulap w Olsztynie – to laureaci tegorocznej, szóstej edycji  

plebiscytu stomaPERSONA. Statuetki wręczono 5 października 2021 roku  
w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie.

VI Gala stomaPERSONA
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Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni, że zauważono naszą 
codzienną pracę. Mamy bezpośredni kontakt z pacjentem, 
słuchamy o stomii, ale nie tylko. Nie ograniczamy się wyłącz-
nie do roli sprzedawcy – wyjaśniła Jolanta Dziarmaga.

Gala stomaPERSONA to nie tylko rozdanie statuetek. Uczest-
nicy mogli przysłuchać się debacie „E-zdrowie czy e-cho-
roba? Jakie korzyści przynosi telemedycyna? Czy jesteśmy 
przygotowani do komunikacji w relacji zdalnej?”. Debatę po-
prowadziła Dorota Minta, a udział w niej wzięli:

• Marzanna Bieńkowska z biura Rzecznika Praw Pac- 
jenta;

• Prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, chirurg, przewodni-
czący rady programowej STOMAlife;

• Marzena Kluszczyńska, przedstawicielka firmy Med4me 
Sp. z o.o.;

• Dorota Kaniewska z warszawskiego oddziału POL-ILKO;

• Agnieszka Wiśniewska, przedstawicielka organizacji  
Technomed;

• Paweł Kaźmierczak, przedstawiciel fundacji Teleme-
dyczna Grupa Robocza;

• Marek Słowiński, przedstawiciel firmy IQVIA.

– Pandemia otworzyła nam oczy na teleporadę, która w cza-
sie covidu stała się jednym z głównych świadczeń wybieranych 
przez pacjentów. Na początku wielu z nich obawiało się, ale my-
ślę, że telemedycyna zostanie z nami na zawsze. Musimy tyl-
ko pamiętać o tym, że nasze zdrowie nie zależy wyłącznie od te-
lefonicznej czy internetowej rozmowy z lekarzem – stwierdzi-
ła Marzanna Bieńkowska.

Tomasz Banasiewicz podkreślił, że telemedycyna to narzę-
dzie wymagające dość dobrej, standaryzowanej komunikacji.

Więcej na stronie www.STOMAlife.pl
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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

G dy piszę te słowa, nadal trwa pandemia COVID-19. 
Czy gdy Państwo czytają ten tekst, ktoś już tę pan-
demię odwołał? Może sama Joanna Szczepkow-

ska, znakomita aktorka i felietonistka usiądzie przed kamer-
ką na zoomie i oświadczy wszem i wobec, iż w grudniu po po-
łudniu roku tego i owego skończyła się piętnasta fala wiru-
sa i koniec, flauta, fal nie ma. Na razie jednak na nic takie-
go nie zanosi się, a że człowiek jest gatunkiem, który cał-
kiem nieźle adaptuje się do wszelkich niedogodności i do-
godności, to wiele osób skutecznie udaje, że o wirusie SARS- 
-CoV-2 zapomniało. Tymczasem ja nie zapomniałam o no-
wym cudownym świecie, który był zapowiadany przez róż-
nej maści ekspertów i ekspertki przekonujących nas o tym, 
że pandemia, niczym macierzyństwo, wszystko w naszym ży-
ciu odmieni. 

Halo, halo! Czy pamiętacie jeszcze liczne fotografie panów  
z odkurzaczami sprzątających mieszkanie, bo meczów do  
oglądania nie ma, a pani do sprzątania na kwarantannie?  
Synów z żelazkiem prasujących koszule? Mężów z wałkiem ro-
lujących ciasto na pizzę? A może kolega szerował filmik z me-
todą na szybkie i leciutkie siekanie selera na zdrową zupę 
krem, bo należy zimą jeść białe warzywa, a jesienią śliw-
ki węgierki i płody lasu, zaś wiosną pięć porcji nowalijek, czy-

li zgodnie z kalendarzem, ku odporności? Na absolutne wy-
żyny wzniósł się mój znajomy, który sam zbudował swoje do-
nice na taras, na którym przez 20 lat nie widziałam ani jednej 
pelargonii czy nawet pustej skrzynki po winie w roli taboretu.

Koronawirus miał nie tylko odmienić światową gospodarkę, 
wykończyć teatr, tanie loty, ale generalnie sprawić, by nasta-
ła pełna „epoka speed”. Epoka speed. Takie zgrabne sfor-
mułowanie. Jak gdyby to tempo sprzed dwóch lat było tem-
pem żółwio-ślimaczym? Ton eksperta był kategoryczny. Epo-
ka speed. Wszystko będą robiły roboty. Ekspert występował 
w radiu, był młody, rzutki, wykształcony; na sztucznej inteli-
gencji znał się lepiej niż Adam Małysz na skokach, a po Indo-
-Pacyfiku poruszał się z większą swadą niż ja po naszej altan-
ce śmietnikowej na podwórku, gdy brnę ku odpadom bio, 
a potem do papieru. Niestety nie zapamiętałam nazwi-
ska tego pana, ale sporządziłam do niego intymny liścik, 
w którym podaję, jak wyglądał podział obowiązków domo-
wych u mnie w rodzinie przed pandemią koronawirusa i te-
raz po dwóch latach, w tzw. nowym ładzie i epoce speed. 
Na początku wymieniam obowiązki domowe, które wyko-
nują w moim mieszkanku lokatorzy płci męskiej, a potem to, 
co wykonuję ja, osoba płci żeńskiej. 

Tekst: Agata Passent

Epoka speed
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Przed pandemią. Panowie: Wynoszą śmieci. Wyprowadzają 
psa. Robią drobne sprawunki, gdy po otwarciu lodówki i pa-
nicznym wpatrywaniu się w jej wnętrze, oraz po ciężkim wes-
tchnieniu, a następnie zapytaniu na głos, niby tak ogólnie 
w powietrze: „czy mamy masło?!”, usłyszą ode mnie odpo-
wiedź: „Jeśli kupiłeś, to na pewno jest”. Wyjmują rzeczy ze 
zmywarki, po tym jak dwa razy powiem, by to zrobili, robią 
pranie i rozwieszają, ale tylko jeśli brakuje im czystych dre-
sów na piłkę, dwa razy w roku suszą grzyby w suszarce, której 
nie chce im się potem odstawić wysoko do szafki, więc posta-
wili ją przy blacie, na którym ja pracuję.

Ja: Pilnuję, by syn mył zęby. Pilnuję kalendarza szczepień. 
Robię zakupy. Piekę, gotuję, zmywam podłogę po tym, jak 
pies się zsika, czyli dwa razy dziennie, bo pies ma raka pęche-
rza i jest już staruszkiem z zaćmą. Pilnuję zapisów do przed-
szkola. Sprawdzam, czy syn zdaje do następnej klasy. Pamię-
tam o rachunkach za prąd. Piekę. Gotuję. Robię sałatkę, emul-
guję domowy dressing. Pakuję rzeczy do zmywarki, bo pano-
wie twierdzą, że nie umieją tak efektywnie, jak ja. Codzien-
nie kupuję warzywa lub owoce, dbając o zrównoważoną die-
tę dzieci i swoją. Zauważam, że w domu nie działa to i tamto, 
lub odpada tapeta, uszczelka w drzwiach, okno się wypaczy-
ło, cieknie lodówka. Przypominam o gaszeniu świateł. Przy-
pominam co miesiąc o dobrowolnej składce na ubezpiecze-
nie NFZ, by wspomagać fatalnie zorganizowaną polską służ-
bę zdrowia. Pamiętam, by zapraszać dalszą rodzinę i znajo-
mych, podać coś chociaż symbolicznie i być miłą. Jeśli pa-
nowie zapomną np. stroju na bal karnawałowy w przedszko-
lu lub zapomną coś kupić czy załatwić, oznacza to, że jest 
to moja wina, bo miałam im przypomnieć. 

A jak jest w epoce speed, po pandemii? Bez zmian. Jest, jak 
bywało drzewiej przed koronką.

Oczywiście! Moją winą jest, że biorę za dużo na siebie, praw-
da? Ha, ha, ha. Wierzcie mi, próby rozmowy nie dają nic. Sal-
wuję się pokazywaniem palcem i cedowaniem obowiązków, 
słysząc obrażone jęki i obelgi w stylu: ale matka zrzędzi”. Naj-
bardziej pocieszył mnie starszy kolega, którego synowie są 
już dawno dorośli. „Będą sprzątać, jak się wyprowadzą”. Tak 
że tak. Wirusy może są i śmiertelne, ale nie mają takiej siły, 
by zmienić rozkład obowiązków domowych wśród lokato-
rów mojego mieszkania. Narzekam, ale nie rozpaczam. Ponie-
waż nie lubię męczennictwa, a od bałaganu wolę porządek –  
często wychodzę z domu do biura lub biblioteki. Tam jest 
czysto, cicho i nikt nie woła: „czy wiesz może, gdzie postawi-
łem tę moją książkę, którą mam na jutro przeczytać?”. W cza-
sie pandemii zdarzały się okazje, gdy niegotujący nigdy pa-
nowie nagle serwowali żonie posiłek. U nas raz też się coś ta-
kiego zdarzyło. Nie obyło się bez fotografii na tle naczynia ża-
roodpornego i opowieści o wyczynie kulinarnym. Na co dzień 
jednak wiem, że z posiłkiem w domu czekają na mnie za-
wsze… moje przyjaciółki, a nie lokatorzy w domu. Wystarczy 
zadzwonić, zapytać: „kochana, co u ciebie?”, a w słuchawce 
słyszę: „wpadaj, mam sałatkę i akurat tzatziki robię…” 

PS. Tekst dotyczy mnie. Wierzę, że moja sytuacja jest absolut-
nym wyjątkiem, a reguła jest taka, że w większości domów od 
czasów lockdownu i pandemii panuje pełna równość! Ko-
biety pracujące zawodowo mają dokładnie tyle obowiąz-
ków w domu, co ich pracujący zawodowo partnerzy. •

FELIETON

A jak jest w epoce speed, po pandemii? Bez zmian. 
Jest, jak bywało drzewiej przed koronką.
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WARTO WIEDZIEĆ

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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