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W ŁÓŻKU. Rozmowy dopasowane

Warto obejrzeć:

JAK TWORZYMY  
KULTURĘ GWAŁTU

* 
Z definicji hasła KULTURA wynika, że jest ona ogó-
łem wzorów myślenia i zachowań ludzkich. Czym za-
tem jest KULTURA gwałtu? Kilka razy natrafiłem 
na takie sformułowanie w mediach społecznościowych. 
Co to za termin? Jak mam to rozumieć? 

Ujawnienie tajemnicy może nastąpić jedynie wtedy, 
gdy prawo pacjenta do poufności wchodzi w koli-

zję z innymi dobrami. Czasem tym dobrem będzie uza-
sadniony interes samego pacjenta, czasami ważny inte-
res społeczny lub osób trzecich. Ustawa lekarska prze-
widuje liczne wyjątki od obowiązku zachowania tajemni-
cy. Dzieje się tak na przykład, gdy chory z zaawansowa-
ną demencją nie pamięta o przyjmowaniu leków lub wi-
zytach kontrolnych albo pacjent cierpi na chorobę psy-
chiczną i stwarza niebezpieczeństwo dla otoczenia. W li-
teraturze podkreśla się, że zagrożenie powinno być re-
alne, poważne i bezpośrednie. Konieczne jest wów-
czas przekazanie informacji osobom opiekującym się 
pacjentem. 

Pamiętajmy: lekarz może ujawnić informacje jedynie 
wówczas, gdy zachowanie tajemnicy w sposób istotny 
zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta bądź bezpieczeń-
stwu osób trzecich. Jest to wyjątek od reguły! Ozna-
cza to, że informowanie osób nieupoważnionych nie jest 
standardowym postępowaniem – należy do wyjątków. 

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.

N ie jest to kolejne, nic nie wnoszące określenie spo-

łecznych postaw! To termin, który ma swoje od-

zwierciedlenie w obecnej rzeczywistości wielu kobiet. 

KULTURA GWAŁTU to powstałe społeczne przekonanie, 

że gwałt jest zjawiskiem zależnym od zachowania ofia-

ry, w tym głównie kobiety. Z tego podejścia wynika sze-

reg rad i sugestii dla ofiar, jak mają się zachowywać, aby 

gwałtu uniknąć. Powinny one rzekomo uważać na spo-

sób ubierania się, podejmowany tryb życia, ilość wy-

pitego alkoholu, samotne spacery po ciemnych 

ulicach czy prowokację przez zbyt długie patrze-

nie w oczy napastnika. Wszystko to sprawi, że unikną 

gwałtu, Przez takie podejście całą odpowiedzialność 

za gwałt przenosi się na ofiarę – najczęściej kobietę, po-

nieważ na pewno nie unikała ona wymienionych wy-

żej czynności. Takie myślenie prowadzi do zdej-

mowania z oprawców odpowiedzialności za popeł-

niony czyn. A za gwałt zawsze odpowiedzialny jest 

sprawca, nigdy jego ofiara!

* 
Czy lekarz zawsze musi zachować tajemnicę lekarską?  
Czy są sytuacje, kiedy jest zwolniony z poufności  
i może poinformować bliskich o stanie zdrowia  
pacjenta, pomimo że on ich nie upoważnił?
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U wielbiam wiosnę. Wiosenne postanowienia. Wiosenne porządki. Wiosenne słoń-
ce i tę soczystą zieleń. Witam ją, tak jak spora cześć Państwa, już na samym 
początku marca, choć oficjalnie robimy to dopiero 21. Nie wiem, czy Pań-
stwo wiedzą, ale według najnowszych badań od 2014 roku astronomicz-

na wiosna przychodzi do nas dzień wcześniej, czyli już 20 marca. Zmiana ta związa-
na jest z ruchem precesyjnym ziemi, którego nie uwzględnia kalendarz. 21 mar-
ca stanie się na powrót faktycznie pierwszym dniem wiosny dopiero w 2102 roku, 
czyli za 80 lat. Nas osobiście raczej to nie będzie dotyczyć… Ale wracając do nas, 
proponuję po symbolicznym utopieniu Marzanny (mam nadzieję, że jeszcze ktoś 
tę tradycję pielęgnuje…), wybrać się na spacer do lasu, bo 21 marca od dziesię-
ciu lat jest Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto to ustanowione zostało w 2012 
roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby podnosić świadomość ludzi na te-
mat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. W tym dniu na ca-
łym świecie zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywa-
nia w nich. Zachęcam, zachęcam do tego najserdeczniej zarówno zawodowo, jak i pry-
watnie – terapia leśna to najwspanialsza profilaktyka prozdrowotna, ale też lekarstwo! 

Wiosna to też Wielkanoc, która związana jest z cyklem Księżyca. Święto wypa-
da zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Dlatego termin Zmar-
twychwstania Pańskiego ustawia wiele innych świąt w roku – jak Popielec czy Boże 
Ciało. W tym roku roku katolicy świętują 17 kwietnia, a wierni tradycji wschodniej – 24 kwietnia.

Może nadszedł czas, właśnie ten wiosenny, żeby zacząć czerpać z życia pełnymi garścia-
mi? Zacząć od tu i teraz. Przecież wiosna to dobry moment na ten przewrót. Mieć wię-
cej przyjemności, spędzać czas w najlepszym towarzystwie, częściej jeść wykwintnie potrawy i pić wyśmienite na-
poje – kawy, herbaty, a od czasu do czasu napić się wspaniałego wina… Ktoś mógłby powiedzieć, że to luksus. 
Tak, zgadzam się. Ale luksus ma wiele odcieni. Pomimo że luksus i minimalizm (do którego jesteśmy zewsząd na-
woływani) wydają się stać na zupełnie przeciwległych biegunach, to tak do końca nie jest. Świadome tych biegu-
nów połączenie może dać nam balans, który przyniesie może dystans i spokój. Dziś luksus to nie przepych czy zło-
to, ogromne przestrzenie czy zasobny portfel. To wysoka jakość świadomego życia. Radosnego. Szczęśliwego. Ta-
kiego, kiedy potrafimy iść i patrzeć w stronę słońca. Maciek Roszkowski w swojej książce ma taki piękny fragment: 

„– Co mogę dla ciebie zrobić? - zapytał Aleksander Wielki filozofa Diogenesa. – Żyjesz w beczce, nosisz łach-
many, nie troszczysz się o dach nad głową, a ja mieszkam w pałacu, jestem bogaty, mam piękne kobiety…

– Przesuń się trochę i nie zasłaniaj mi słońca”.

Kim jest Aleksander? Zazwyczaj myślimy o nim jak o postaci historycznej, zewnętrznej. Czy jed-
nak w każdym z nas, w środku, nie siedzi ktoś, kto zasłania nam słońce? I dlaczego tak łatwo mu na to po-
zwalamy? Dlaczego nie mamy odwagi powiedzieć: „Ograniczasz mnie, widzę ciebie, a nie słońce”.

Boimy się – to jasne – ale Marco Polo nigdy nie dotarłby do Chin, gdyby chęć zmiany, ciekawość i od-
waga nie były w im silniejsze od strachu. My też możemy strach, który jest w nas, pokonać. Każ-

dy w swoim tempie. Dokładnie tak. Zróbmy to, bo inaczej nigdzie nie dotrzemy. Zatrzyma-
my się w miejscu, jeśli w pewnym momencie nie powiemy DOŚĆ. Dość złym nawykom, przy-
zwyczajeniom, dość wszędobylskiej PRZEMOCY. Stop zakłamanym i manipulującym osobom! 

Ruszajcie Państwo odważnie, z podniesioną głową na poszukiwanie promie-
ni wiosennego słońca…Waszego słońca! PO PROSTU celebrujmy ŻYCIE.
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Rozmawia: Magdalena Łyczko 

Wywiad z Agnieszką Szczepką 

Kocham ludzi  
i... siebie
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Magdalena Łyczko: Stomię ma pani od dziecka… 
Agnieszka Szczepka: Tak. Dokładnie urostomię. Urodziłam 
się z wadą układu moczowego. We wczesnym dzieciństwie 
przeszłam operację rekonstrukcji pęcherza, który znajdował 
się na zewnątrz powłok brzusznych. Niestety rekonstrukcja nie 
spełniła swoich zadań, a mocz cofał się do nerek i powsta-
ło obustronne wodonercze. Kiedy byłam w pierwszej klasie 
podstawówki podczas kolejnych operacji wyłoniono mi sto-
mię – to była jedyna szansa na życie. Pierwszą stomię wyło-
niono mi na dole brzucha, tak żebym mogła nosić pieluchy, 
gdyż nie było wtedy profesjonalnego sprzętu, to było pra-
wie czterdzieści lat temu…. Uczyłam się w trybie indywidu-
alnym, nie chodziłam do szkoły, niezbyt często też wycho-
dziłam na podwórko. Niestety pieluchy były tetrowe, a cią-
gle spływający do nich mocz powodował, iż było go czuć, 
co oczywiście nie uchodziło uwadze moich rówieśników. Czu-
łam się z tym fatalnie, nieraz się zdarzało, że płakałam w po-
duszkę… na szczęście po kilku latach pojawił się sprzęt. Wte-
dy też lekarze przeprowadzili kolejną operację – przesunię-
cia stomii na jej docelowe miejsce, czyli wyżej na bok brzu-
cha, tak by można było naklejać woreczki. 

MŁ: Kiedy wróciła pani do grupy rówieśniczej, zaczęła się 
z nią integrować?
AS: Do szóstej klasy włącznie miałam nauczanie indywidual-
ne w domu. Z dziećmi kontaktowałam się sporadycznie. Kie-
dy zaczęłam nosić woreczki, zauważyłam, że mogę w mia-
rę normalnie funkcjonować, i uparłam się, że chcę wrócić 
do szkoły. Szkolna psycholog nie bardzo chciała na to pozwo-
lić, ale i tak postawiłam na swoim. Wróciłam do życia, wróci-
łam do społeczeństwa, do ludzi… Były dobre i złe momenty, 
z jednej strony radość z normalnego życia, z drugiej zmaga-
nia się ze sprzętem, który wtedy był jeszcze bardzo słaby ja-
kościowo. Zdarzały się nieraz krepujące sytuacje typu pod-
ciekania czy odklejenie się worka, kiedyś nawet worek pękł 
i ups – nogawka zalana. W tamtym czasie miałam dużo nie-
przyjemnych sytuacji.

MŁ: Jak pani znosiła je psychicznie?
AS: Generalnie nie miałam wyjścia, musiałam sobie radzić. 
Chęć normalnego życia w grupie rówieśników determinowa-
ła mnie do pójścia naprzód, do tego, aby się nie poddawać, 
chociaż w głębi serca przeżywałam każdą sytuację. W wie-
ku nastoletnim jak każdy niemal nastolatek buntowałam się 
i wkurzałam na stomię, zadawałam sobie pytanie: „dlacze-
go ja?”. Za wszelką cenę chciałam udowodnić sobie oraz całe-
mu światu, że mogę absolutnie wszystko – funkcjonować do-
kładnie tak, jak moi rówieśnicy. Imprezy, wypady w plener, si-
łownie, baseny, nie brałam leków… trwało to kilka lat. Przesa-
dziłam wtedy z aktywnościami. Skończyło się szpitalem i ope-
racją. Po tym zdarzeniu zrozumiałam, dorosłam i zaakcepto-
wałam stomię. To był koniec etapu nastoletniego buntu. 

MŁ: Kto panią najbardziej wspierał w tym wczesnym 
etapie?
AS: Gdy byłam dzieckiem – rodzina: rodzice i brat. Zawsze też 
miałam wokół sobie znajomych. Wiadomo, na każdym z eta-
pów życia, jedni odchodzili, a w ich miejsce pojawiali się nowi. 
Jak sięgam pamięcią, wokół mnie zawsze byli ludzie, na któ-
rych mogłam polegać z wzajemnością. 

MŁ: Czy choroba coś w pani zmieniła? 

AS: Na pewno szybko dorosłam, poznałam wartość zdro-
wia i życia, uświadomiłam sobie, jak łatwo można je stra-
cić. Choroba otworzyła we mnie wrażliwość na innych lu-
dzi oraz ich choroby. Teraz udzielam się w różnych funda-

W przypadku Agnieszki słowo boha-
terka nabiera nowego znaczenia. 
Bo jak inaczej można powiedzieć 
o sześcioletniej dziewczynce 

z urostomią, która nosiła tetrowe pieluchy 
niemal do końca szkoły podstawowej, przeżyła 
długie lata w przymusowej izolacji z powodu 
okrucieństwa dzieci – była skazana na domowe 
nauczanie indywidualne, a powrót do utęsknio-
nej grupy rówieśniczej, przypłaciła operacją… 
Jako nastolatka żyła ze świadomością, że nigdy 
nie urodzi dziecka, „ale zawsze może zaadopto-
wać”. Już jako kobieta, usłyszała od lekarza, że 
nie może zabronić jej zajść w ciążę i… 

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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cjach. Odkąd pamiętam, lubiłam pomagać, na pierwszym 
miejscu zawsze byli inni, a na końcu ja. Obecnie robię kurs ra-
townika KPP – Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Jest to coś, 
co od dawna chciałam zrobić. Jak to ładnie mówią instruk-
torzy: „Zdobędę moc ratowania ludzkiego życia”. Nie jest 
to, co prawda, to samo, co ratownik medyczny, bo leków nie 
będę mogła podawać, ale będę mogła uczestniczyć w ak-
cjach ratunkowych, udzielać pomocy, wspierać służby ratun-
kowe w działaniach. Teraz mam na to czas i możliwości. 

MŁ: Dlaczego posiadanie rozrusznika serca nie jest wsty-
dliwe, a posiadanie worka stomijnego jest? 
AS: To wynika z małej świadomości społecznej, według mnie 
o stomii nadal niewiele się mówi czy pisze – dlatego niewie-
le osób o niej wie, a przecież problem ten dotyka coraz więk-
szej grupy ludzi. Mimo wszystko, gdy ktoś dowiaduje się, że 
będzie miał wyłonioną stomię, przeciera oczy ze zdumie-
nia: co to w ogóle jest? Poza tym istnieje błędne przekona-
nie, strach i zapewne obawa, że stomię – mówiąc wprost – 
„czuć”. To NIEPRAWDA i trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie: 
teraz są takie sprzęty, możliwości, wiedza, że nie ma się już 
czego obawiać. Najbardziej obawiają się ci, którzy mają wy-
łonioną stomię na jelicie. 

MŁ: Kolejny trudny temat to mężczyźni… jak reagują 
na kobietę ze stomią? 
AS: To szalenie indywidualna sprawa, myślę, że każdy potrze-
buje czasu, by się z tym oswoić. Byłam w kilku związkach, któ-
re – jeśli się rozpadły – to na pewno nie z powodu stomii.

Tak naprawdę jako młoda dziewczyna raz miałam sytuację, 
kiedy chłopak nie udźwignął wiadomości o chorobie. Jeden, 
jedyny mężczyzna. Natomiast cała reszta przyjęła to dobrze 
i zaakceptowała. 

MŁ: Czy posiadanie woreczka w jakiś sposób wpły-
wa na pani kobiecość, pewność siebie… 
AS: Hmmm… z jednej strony mamy ograniczenia w ubiorze –  
nie wszystko można założyć, tak by nie było widać napełnia-
jącego się woreczka, myślę o basenach i innych kąpieliskach. 
Ale z tym można sobie poradzić. Mój strój jest szyty na mia-
rę i ma nogawki, jak w spodenkach. Bardziej niż stomia prze-
szkadzają mi blizny po operacji, które są naprawdę duże i nie 
wyglądają kobieco. Ale 40 lat temu nikt nie zwracał uwa-
gi na estetykę. Inaczej niż teraz.

MŁ: Wiele osób ma przekonanie, że woreczek oznacza re-
zygnację z wielu przyjemności, między innymi z seksu. Cy-
tuję z forum internetowego: „Bo jak TO z TYM robić? 
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AS: (śmiech) normalnie… Praktycznie wszystko można wyko-
nywać ze stomią, jedyne na co należy uważać, żeby nie szarp-
nąć za woreczek, bo może się odkleić. I tyle! Myślę, że więk-
szą barierą do pokonania jest psychika, przełamać się, by po-
kazać partnerowi, jak to wygląda. Jeśli tutaj mamy pełną ak-
ceptację i wsparcie, wtedy i my zapominamy o naszej stomii. 
Zawsze też można włożyć odpowiednią bieliznę, która deli-
katnie podtrzyma szeleszczący woreczek… jak to się mówi: 
chcieć - to móc. 

MŁ: Wzięła pani udział w sesji zdjęciowej – portrety uzu-
pełni nasza rozmowa. Co jest trudniejsze: opowiadanie 
o sobie, czy pozowanie – pokazywanie się z woreczkim? 
I dlaczego. 
AS: Długo żyję ze stomią. Po 36 latach z woreczkiem na brzu-
chu, to nie jest dla mnie trudność. Cieszę się, że mogę poka-
zać innym osobom, które dopiero zaczynają żyć ze stomią, 
że jesteśmy stuprocentowymi kobietami i żyjemy całkowi-
cie normalnie. Nawet lepiej, bo pełniej – doceniamy życie, 
a dzięki stomii żyjemy. 

MŁ: Otwarcie pani mówi o stomii, nie ma w tym grama nie-
pewności ani zawstydzenia. Czy w dzieleniu się tymi infor-
macjami czuje pani misję?
AS: Misję? Nie, to nie jest misja. Cieszy mnie po prostu, gdy 
mogę komuś pomóc, bo wiem, że samemu jest ciężko. Prze-
chodziłam przez to jako dziecko, nastolatka, a potem mło-
dziutka kobieta – wtedy nie było żadnych informacji, nie 
było internetu. Kiedyś nie było sprzętu ani grup wsparcia… 
Lepiej przechodzić ciężkie sytuacje z kimś czy porozmawiać 
z kimś, kto dokładnie wie, co czujesz, wtedy jest łatwiej, a sko-
ro ja mogę polepszyć czyjś komfort życia – to dlaczego mam 
tego nie robić?

MŁ: A ze stomii pani żartuje? 

AS: Jasne. Mam wiele zabawnych zdarzeń, kiedy stomia jest 
w jakiś sposób wykorzystywana do humoru sytuacyjnego. 
Ostatnio na babskim wypadzie w góry na grani spotkały-
śmy chłopaka, który sikał nad przepaścią i jedna z moich ko-
leżanek krzyknęła do niego, czy da się tam sikać, bo koleżan-
ką chciała (czyli ja!). Popatrzył na nią i zgłupiał, ja stoję obok 
niej, on niczego nie rozumie (jak baby chcą sikać na otwar-
tej przestrzeni, na grani). A my płaczemy ze śmiechu... Praw-
da jest taka, że jak chodzę po górach, a chodzę często i wy-
soko, to stomia nawet mi pomaga… bo przecież ja nie muszę 
się rozbierać, żeby się wysikać, mogę to zrobić na stojąco, jak 
facet, a nawet lepiej niż facet (śmiech), bo kucając i nie roz-
bierając się nawet, a nikt przecież o tym nie wie, co ja robię, 
kucam i tyle… a inne dziewczyny po prostu muszą się „mę-
czyć”, żeby dojść do toalety w schronisku. Często robimy ta-
kie śmieszne podejścia, ja w ogóle lubię podchodzić do ży-
cia ze śmiechem.

MŁ: Kiedy pojawił się właściwy mężczyzna pojawiło się 
dziecko… 

AS: Lekarze od początku mówili mi, że mi nie będę mia-
ła dzieci, że zawsze mogę adoptować… i jako nastolatka ży-
łam z takim przekonaniem. W końcu podczas jednej z wizyt 
kontrolnych u urologa, kiedy miałam około 20 lat, odważyłam 

się zapytać, jak to jest w moim przypadku. Usłyszałam wte-
dy od pana doktora, że nie może mi zabronić zajść w ciążę, 
ale jeśli się zdecyduję, to nie będzie łatwe i nie wiadomo, czy 
moje nerki to wytrzymają, jak zareaguje stomia na powięk-
szający się brzuch, jak zareaguje mój organizm, czy przeżyję, 
czy dziecko będzie zdrowe. Powiedział też, że nie było jesz-
cze takiego przypadku w Polsce, by kobieta ze stomią urodzi-
ła dziecko… ALE MI NIE ZABRONIŁ. Bardzo dobrze pamiętam 
tę rozmowę. Gdy tylko usłyszałam, „nie mogę pani zabronić”, 
wiedziałam, że będę próbować, bez względu na wszystko.

MŁ: Zaszła pani w ciążę i… nie myślała, że to decyzja, któ-
rą może przypłacić własnym życiem?
AS: Oczywiście, że myślałam, najwięcej chyba na początku, 
bo po wielkiej euforii, że się udało, przyszedł czas na inne 
uczucia – strach, obawy. Chodziłam do lekarzy na kontrole, 
leżałam w szpitalach, ale nikt nie potrafił powiedzieć, co bę-
dzie jutro, za tydzień czy miesiąc. Przez całe 9 miesięcy leża-

Przede wszystkim, to należy sobie 
uświadomić, że my tak naprawdę dzięki 
stomii żyjemy, na dodatek normalnie, 
no z minimalnymi niedogodnościami 

czy ograniczeniami, ale przecież  
w odniesieniu do daru życia, to nic! 

ŻYCIE ZE STOMIĄ

7

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (27) / 2022



łam w łóżku ze swoimi myślami, wątpliwościami, ale też eufo-
rią z powodu każdego ruchu dziecka, każdej czkawki, których 
to Oliwka miała mnóstwo. To była emocjonalna burza. Mie-
wałam różne momenty, śmiałam się, płakałam, miałam wąt-
pliwości, co się ze mną stanie, bałam się i cieszyłam… Byłam 
zdeterminowana, wiedziałam, że chcę, muszę i będzie do-
brze. Oczywiście, nie obyło się też bez rozmów z tatą Oliw-
ki, że gdyby mi się coś stało, to ma sam wychować dziecko… 

MŁ: Wszystko skończyło się happy endem.
AS: Tak. To był najpiękniejszy moment w moim życiu. Urodzi-
łam zdrową córeczkę. Z tego, co wiem, i co mówili mi leka-
rze, byłam pierwszą kobietą w Polsce ze stomią, która urodzi-
ła dziecko. Można powiedzieć, że uczono się na moim przy-
padku. Oliwia w tym roku kończy 18 lat, kiedy to zleciało… 

MŁ: Jest coś, co mogłaby pani powiedzieć, przekazać in-
nym kobietom, które boją się stomii. Wierzą, że gdy po-
jawi się worek, zniknie ich kobiecość albo seksualność… 

AS: Przede wszystkim, to należy sobie uświadomić, że my 
tak naprawdę dzięki stomii żyjemy, na dodatek normal-
nie, no z minimalnymi niedogodnościami czy ograniczenia-
mi, ale przecież w odniesieniu do daru życia, to nic! Kobie-
cość i seksualność też wydają mi się kwestią własnej akcepta-
cji oraz otoczenia – najbliższych nam osób. Dlatego też ważne 

jest, by tworzyć grupy wsparcia, czy fundacje jak Stomalife, 
miejsca, gdzie możemy się wzajemnie wspierać i czuć przyna-
leżność do grupy, utożsamiać się z nią i pokazywać, że ze sto-
mią żyjemy normalnie. A jest nas coraz więcej!!!

MŁ: Gdyby mogła pani spełnić jedno marzenie, bez żad-
nych ograniczeń – powiedzmy, że wchodziłaby nawet 
możliwość cofnięcia się w czasie. To, co by to było?
AS: Tych marzeń jest wiele. Mam różne cele, które po ko-
lei sobie wyznaczam i do nich dążę. Kiedyś chciałam mieć 
dziecko i rodzinę i udało się. Chciałam być dobrym człowie-
kiem i takie same wartości przekazać córce i wydaje mi się, że 
to się udało. Chciałam być niezależna, mieć mieszkanie, sa-
mochód oraz pracę, którą lubię, i to wszystko mam. Na mojej 
liście nie ma wielkich supermarzeń, bardziej plany, teraz kurs 
KPP, w lecie wejście na Gerlach z przewodnikiem. Powolut-
ku, małymi kroczkami, ale do przodu. Teraz stawiam na siebie 
i samorozwój – to mój kierunek na przyszłość. •

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

BIO

ŻYCIE ZE STOMIĄ

8



STOMIK RADZI
Podróż samolotem i nie tylko

Tekst: Fundacja STOMAlife

W ybierasz się w podróż? Lecisz samolotem? Weź 
więcej niż jeden worek do bagażu podręcznego!

Na wypadek sytuacji, kiedy już nadasz bagaż 
główny, przejdziesz kontrole i okaże się, że samolot jest opóź-
niony o kilka godzin, lub po wylądowaniu w miejscu docelo-
wym zagubią twój bagaż – wtedy będziesz zabezpieczony.

Jeśli masy kałowe zbierają się na górze worka, pomoże lac-
tulosa. Czasem wyjazd na wakacje i zmiana diety powodu-
ją zmniejszenie ilości śluzu produkowanego przez jelita. Nor-
malnie powinno się pracować dietą, ale doraźnie można się 
wspomóc lactulosą.

Wychodząc z domu, pamiętaj, aby mieć przy sobie przygoto-
wany na wymianę sprzęt stomijny oraz opakowanie na zuży-
ty worek. Może to być torebka foliowa lub specjalny, pochła-
niający zapachy worek na worek – tak utylizowany zużyty wo-
rek stomijny nie daje przykrych zapachów z kosza. To wszyst-
ko jest szczególnie przydatne w gościach czy biurze, jak rów-
nież na wyjazdach w hotelu, gdzie trudno samemu opróżnić 
kosz.

Zaopatrzenie się w kawałek wężyka od worka do zbiórki mo-
czu, znacząco ułatwia opróżnienie zawartości worka do toale-
ty i pomaga uniknąć rozprysków

Jeśli mamy częste biegunki lub zaparcia czynnościowe, moż-
na osiągnąć dobre efekty terapeutyczne, stosując techni-
ki oddechowe regulujące autonomiczny układ nerwowy. Cza-
sem wystarczy samo oddychanie medytacyjne albo tech-
niki relaksacyjne (trening autogenny Schultza albo trening 
Jacobsona).

Trening Schultza to niejako wewnętrzna medytacja, dzięki sto-
sowaniu której jesteśmy w stanie leczyć dolegliwości psycho-
somatyczne, nerwice, nadpobudliwość, zaburzenia hormo-
nalne oraz neurologiczne. Działa ona na zasadzie autosuge-
stii. Osoba ćwicząca sama sobie sugeruje odczuwanie uczuć

Jeśli zabraknie ci profesjonalnych środków do odkleje-
nia płytki możesz:

1) polewać ją wodą pod prysznicem i delikatnie odklejać;

2) podważyć brzeg płytki i wkropić oliwkę/olej i pomału ścią-
gać; jak zaboli, to znów dołożyć kropelkę.

Pamiętaj, aby zawsze zdejmować płytkę delikatnie, bez bólu, 
tak aby jak najmniej uszkadzać skórę.

Jeśli masz zaparcia możesz włożyć do stomii czopek glicery-
nowy, powinno pomóc. •
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Wywiad z Jakubem Kruszyną

Tekst: Mirela Bornikowska 
Zdjęcia: Rafał Nebelski 

KRUCHY-
Twardy JAK 
KRUSZYNA
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M irela Bornikowska: Przedstawię cię oksy-
moronem. Oto Kruchy – Twardy Jak Stal Ja- 
kub Kruszyna. Staram się naszą rozmowę  
zacząć na luzie, by przedstawić cię czytel-

nikom. Tak się składa, że każdego bohatera, z którym 
rozmawiam, miałam szansę poznać wcześniej i sporo się 
o nim dowiedzieć. My, jako „prawie” sąsiedzi znamy się 
również osobiście. Ten lajtowy wstęp będzie przyczyn-
kiem do trudnej, miejscami bolesnej historii, z której wy-
łoni się człowiek, u którego nawet nazwisko nie jest przy-
padkowe. Czy zechciałbyś opowiedzieć nam coś o sobie?
Jakub Kruszyna: Nazywam się Jakub Kruszyna, mam 
29 lat. Mieszkam w rodzinnym domu razem z tatą i dwo-
ma braćmi: starszym i młodszym, w małej miejscowości Gó-
recko niedaleko Strzelec Krajeńskich w województwie lubu-
skim. Moja mama nie żyje. Odeszła od nas w marcu 2020 
roku. Niestety, nie pracuję zawodowo, choć mam dwa wy-
uczone zawody: aktor scen muzycznych oraz organizator tu-
rystyki i rekreacji. Ukończyłem średnią szkołę o profilu gastro-
nomicznym, jednak nie udało mi się zdać jednej części egza-
minu zawodowego. Być może dlatego, że wtedy nie lubiłem 
gotować i nie chciałem mieć do czynienia z gastronomią. Dziś 
za to jest odwrotnie. W domu to właściwie ja jestem głów-
nym kucharzem. Lubię to robić, a jak widzę, że komuś smaku-
je, wtedy mam jeszcze większą motywację, by gotować i wy-
myślać ciągle nowe potrawy.

MB: Moje kolejne pytanie będzie bardzo krótkie, ale na  
pewno niełatwe. Chcę zapytać, na co chorujesz?
JK: Moją podstawową chorobą jest EDS (zespół Ehlersa-
-Danlosa), typ IV naczyniowy. Jest to choroba tkanki łącznej, 
czyli właściwie wszystkiego, czym jest połączone nasze cia-
ło. Głównie chodzi o kolagen i białko. To choroba genetycz-
na. Prawdopodobieństwo, że będzie się ją miało, jeśli ktoś 
w rodzinie ją ma, na przykład rodzic, to 50/50. Jest to cięż-
ka, nieuleczalna i dająca wiele poważnych dolegliwości cho-
roba. Bardzo dużo czasu spędziłem w szpitalach, miałem wie-
le zabiegów, operacji, takich ratujących życie również. Sko-
ro jest to choroba tkanki łącznej, czyli tej, która łączy organy, 
kości ze stawami etc., to znaczy, że choruje całe ciało. Kola-
gen jest głównym składnikiem skóry, ścięgien, budulca jed-
nym słowem, a u mnie ten budulec jest… kruchy, czyli taka ze 
mnie delikatna… Kruszyna.

MB: Rzeczywiście, w twoim przypadku nawet nazwisko  
(przyznasz, że pieszczotliwe i łagodne) określa cię w ja-
kiś szczególny sposób. Już we wstępie powiedziałam, że 
jesteś kruchy (to także twój przydomek sceniczny), ale 
„o tem, potem”. Jak to zwykle u osób walczących z choro-
bami bywa, oprócz kruchości pojawia się siła, walka, de-
terminacja godna człowieka z żelaza i ty jesteś tego naj-
lepszym przykładem.
JK: Dziękuję za miłe słowa, choć zapewne chciałbym, żeby 
memu ciału bliżej było do RoboCopa, niż laleczki z saskiej 
porcelany. Ale cóż, trzeba pokochać to, co dostajemy od ży-
cia, niż marzyć o tym, co zupełnie nieosiągalne. RoboCopem 
nie zostanę, ale staram się ze wszystkich sił, by kruchość ze 
mną nie wygrała.

MB: I za to bardzo cię podziwiam i kibicuję sukcesom, nie 
tylko na scenie.
JK: Dziękuję bardzo. Czuję twoją życzliwość od czasu jak się 
poznaliśmy.

MB: Powiedziałeś, że chorobę tę dziedziczy się po ro- 
dzicach. 
JK: Możecie się zastanawiać, dlaczego przedstawiając się, 
przekazałem taką suchą informację na temat mojej mamy? 
Jest to temat dla mnie bardzo bolesny. Moja mama rów-
nież była chora na to, co ja. Od niej dostałem MIŁOŚĆ, ser-
ce i wszystko najlepsze, co tylko mama może dać dziecku. 
Podczas wszystkich lat mojej choroby mama zawsze była przy 
mnie. Czuwała przy moim łóżku miesiącami. Dniami i noca-
mi od tego łóżka nie odchodziła. W marcu 2020 roku leżałem 
w szpitalu w Poznaniu. Tam też, oczywiście, była przy mnie. 
Niestety, wracając z Poznania pociągiem do domu, na miejsce 
już nie dotarła. Stwierdzono, że przyczyną śmierci było zatrzy-
manie akcji serca. Można rzec, że wsiadła do ostatniego po-
ciągu swojego życia. Ja wierzę, że był to pociąg do nieba. 

Mama od zawsze była delikatna i taka krucha, jak ja. Cięż-
ko przechodziła ciąże, jeszcze gorzej porody. Szybko się si-
niaczyła, miała bardzo duże żylaki na nogach. Odziedziczy-
łem tę chorobę po niej.

MB: To taki osobisty i bolesny dla ciebie wątek naszej  
rozmowy. Tym bardziej dziękuję, że zdecydowałeś się nim 
z nami podzielić. Czy pamiętasz, kiedy zacząłeś u siebie  
zauważać symptomy choroby? Czy jest taka sytuacja  
z przeszłości, która szczególnie zapadła ci w pamięć, kie-
dy choroba zaatakowała?
JK: U mnie poważnie się zrobiło, gdy ukończyłem 18 lat. 
Przez kolejne jedenaście lat, czyli od pierwszych objawów, 
przeszedłem naprawdę wiele. Kiedyś na lekcji wychowania fi-
zycznego, ćwiczyliśmy skok w dal. Po oddaniu skoku usłysza-
łem trzask w kolanie i już sam nie wstałem, koledzy musie-
li mnie zanieść do pielęgniarki. Pojechałem do szpitala. Zało-
żono mi gips, bo podobno naderwałem lub zerwałem więza-
dła w kolanie. Innych specjalistów to dziwiło. Mówili, że przy 
takim schorzeniu nie zakłada się gipsu, ale trudno. Chodziłem 
pomagając sobie kulami, co zapewne nie było dobre, ponie-
waż w mojej chorobie dźwiganie nie jest wskazane, ale wte-
dy tego jeszcze nie wiedziałem. Po jakimś czasie byłem co-
raz bardziej osłabiony, w takim stopniu, iż nie chodziłem na-
wet do szkoły, tylko leżałem w domu. Czułem kłucie w klat-
ce, przelewanie jakiegoś płynu i stukanie serca, tak jakby stu-
kało o jakąś deskę. Po jakimś czasie pojechałem do szpita-
la z tymi objawami. Osłuchano mnie, zrobiono zdjęcie RTG 
klatki piersiowej i stwierdzono, że już nie mam lewego płuca, 
zapadło się. Wtedy na żywca włożono mi w płuco dren. Ból 
był tak wielki, że myślałem, iż umrę. Leżałem w szpitalu chy-
ba ponad tydzień i nie było żadnej poprawy. Byłem przykuty 
do łóżka, ponieważ do drenu podłączona była maszyna, któ-
ra wypompowywała to, co znajdowało się w płucu i opłuc- 
nej. Po interwencjach moich rodziców, przeniesiono mnie 
do innego szpitala, tym razem w Zielonej Górze. Tamtejsi le-
karze nie byli zadowoleni z tego, jak leczono mnie w poprzed-
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nim szpitalu. Twierdzili, że powinni od razu mnie przywieźć 
do nich, a nie, że zajął się mną ktoś, kto nie ma bladego po-
jęcia o odmie. Zoperowano mnie laparoskopowo. Lekarze już 
wtedy widzieli, że ze mną (tzn. z moim ciałem) coś nie jest 
w porządku. Chirurdzy opowiadali, że jak próbowali mi zszy-
wać cokolwiek, to rwało się i pękało w drugim miejscu. Po-
równali to do zszywania nitką mokrej gazety albo bibuły.

MB: Słucham tego z drżeniem serca, bo bardzo podobne 
słowa słyszałam od lekarzy, gdy moją ogromną przepukli-
nę porównywano do sparciałego worka, kiedy próbowa-
li ją zlikwidować, mówili: „Co zeszyjemy, to pani z powro-
tem rozciągnie”. Wiotkość kolagenu to hasło, które słyszy 
wiele osób, stomicy również. Myślę, że rozmowa z tobą 
sprawi, że poświęcimy tej strasznej chorobie osobny ar-
tykuł, by poznać ją bliżej, a teraz pozwól, że poproszę cię 
o dalszy ciąg twojej historii.
JK: Po długiej rekonwalescencji wróciłem do domu i zaczą-
łem rehabilitację kolana. To chyba był błąd, bo jeszcze wte-
dy, kiedy nie miałem diagnozy, ta rehabilitacja była dla mnie 
zbyt dużym wysiłkiem. Kaszlałem i plułem krwią, najbardziej 
po koncercie, do końca którego trudno było mi dotrwać. 
Trudno mi się oddychało, ale kilka piosenek nagrałem w ta-
kim stanie. Zaniepokojeni moim pogarszającym się stanem 
zdrowia rodzice ponownie zawieźli mnie do Zielonej Góry, 
gdzie stwierdzono, iż trzeba mnie operować drugi raz, tym 
razem już metodą klasyczną, poprzez otwarcie klatki i tu już 
było gorzej. Po operacji obudziłem się na sali pooperacyj-
nej, długo tam nie poleżałem, ponieważ strasznie się wy-
krwawiałem. Zabrano mnie na OIOM, informując, że muszą 
mnie tam zabrać, aby podać mi bardzo drogi lek, który za-
trzyma krwawienie. Po operacji rozmawiałem z lekarzem, któ-
ry mnie operował. Dowiedziałem się, jak trudno było mnie 
poskładać. Lekarz mówił, że już chyba próbował wszystkie-

go na moim płucu, aż w końcu złożył je z jakichś bardzo dro-
gich siatek z nadzieją, iż to będzie trzymać. Znów po długiej 
rekonwalescencji w szpitalu, podczas wypisu, doradzono, iż 
może powinniśmy udać się na hematologię. Sugerowano, że 
może mam hemofilię? Drugi trop miał prowadzić do genety-
ka, któremu może udałoby się stwierdzić, dlaczego tak trud-
no jest mnie operować, dlaczego jestem taki „kruchy”? By-
łem na hematologii w Zielonej Górze i w Warszawie. Genetyk 
w Poznaniu stwierdził, że najprawdopodobniej mam zespół 
Marfana (schorzenie podobne do mojego).

MB: Wybacz, że posłużę się żartem, ale wiem, że przy to-
bie mogę. Jedyny zespół, o którym może marzyć młody 
raper, to zespół muzyczny, a tu kolejne trudne do zaak-
ceptowania diagnozy. Niestety, słowo „zespół” dotyczą-
ce choroby nie wróży nic dobrego. Tak określa się nieule-
czalne choroby o podłożu genetycznym…
JK: Tak, ta diagnoza zbliżała się do mnie, ale szła długą, bo-
lesną i krętą drogą. Mimo że jeszcze nie znałem jej nazwy, da-
wała znać o sobie w okrutny sposób. Jej kolejny atak to tęt-
niak tętnicy nerkowej prawej. Tutaj również lekarze nie wie-
dzieli, co mi jest. Stwierdzano kamicę nerkową, zapalenie 
dróg moczowych etc. Pewnego razu pojechałem na miejskie 
pogotowie, tam podano mi zastrzyk przeciwbólowy i prze-
wieziono mnie na SOR z okropnym bólem w okolicach pra-
wej nerki. W jednym szpitalu stwierdzono, że nie mają spe-
cjalnego sprzętu, aby mnie zbadać, zrobiono mi tylko USG 
i stwierdzono, iż mam chyba trzy nerki. Prawdopodobnie 
ten tętniak już był taki duży, że wyglądał jak nerka. Kazali je-
chać do Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. 
Tam, zanim mnie zbadano i wysłuchano, minęły chyba wie-
ki. Znów kazali wracać do pierwszego szpitala, skąd przyje-
chałem, i tak chyba dwa razy byłem w dwóch szpitalach jed-
nej nocy. W końcu podano mi zastrzyk przeciwbólowy i wró-

Mój as w rękawie? Hmm, z tego, 
co mi wiadomo, rękawy mam 
dwa. Tym głównym na pewno 

jest śpiew. Od dziecka coś tam 
podśpiewywałem, lubiłem 

muzykę. Uwielbiałem patrzeć, 
słuchać, jak ktoś śpiewa czy gra 

na jakimś instrumencie. 
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ciłem do domu. Brałem antybiotyk na zapalenie dróg mo-
czowych. Po kilku dniach znów okropny ból, chyba jeszcze 
gorszy niż poprzednio i znów ta sama bajka. Pielgrzymki od 
szpitala do szpitala, aż w końcu przyjęli mnie na SOR. Zro-
biono USG, później tomografię i stwierdzono tętniaka. Rodzi-
ce usłyszeli, że jestem w poważnym stanie. Nalegali, aby na-
tychmiast mnie wieźć gdzieś do innego szpitala, czy to karet-
ką, czy nawet helikopter wzywać, bo nie jest ze mną dobrze. 
Po błaganiach rodziców oraz informacji o tym, co mi napraw-
dę jest, lekarze jakby zamienili się z kimś na dusze. Anestezjo-
log nagle stał się miły i poważny, starał się wyjaśnić, co mi do-
lega i potwierdził, że stan mój jest naprawdę poważny. Dzwo-
niono do wszystkich pobliskich szpitali, nigdzie nie chcia-
no mnie przyjąć, tłumacząc się brakiem miejsc i tym podob-
nymi bzdurami. W końcu w szpitalu w Nowej Soli powiedzieli, 
że jeśli Szczecin mnie nie przyjmie, to oni mogą. I tak też się 
stało, pojechałem do Nowej Soli. 

MB: Cóż można powiedzieć o toczących nasze ciała cho-
robach, na które my – chorzy nie mamy żadnego wpły-
wu, jeśli często próbuje nas leczyć kompletnie chora służ-
ba zdrowia.
JK: Bardzo dobrze to ujęłaś. Tych chorych szpitali na swo-
jej drodze spotkałem więcej, na szczęście jednak Nowa Sól 
do nich nie należała. Tam w ogóle się nie zastanawiano, 
mimo iż było późno w nocy – od razu wzięto mnie na ope-
rację. Walczyli o moje życie i zdrowie na różne sposoby, aby 
uratować nerkę, w której najprawdopodobniej tętniak pękł. 
Niestety najgorszy scenariusz się potwierdził, nerki nie uda-
ło się uratować.

MB: Brakuje jakichkolwiek słów, by wyrazić to, co czuję 
w tej chwili. Ogromny żal, empatia, a jednak wściekłość 
czuję największą. Próbowałeś walczyć o sprawiedliwość?
JK: Czytasz w moich myślach. Po tych wydarzeniach wytoczy-
liśmy sprawę lekarzowi ze szpitala w Gorzowie Wlkp. Niestety 
machina sądowa też nas pokonała. Sprawy nie udało się wy-
grać. Nie pomógł nawet reportaż w telewizji (choć chwilę sła-
wy miałem, w telewizji i gazetach, ale dziękuję za taką sławę). 

MB: Czy przyjazny szpital w Nowej Soli stał się dla ciebie 
światełkiem w tunelu?
JK: O tak! Dzięki lekarzowi z Nowej Soli dowiedziałem się 
o zespole Ehlersa-Danlosa. To właśnie pan doktor Kuba Mar-
czak, nakierował mnie i zasugerował, jak może nazywać się 
choroba, która zdominowała moje życie. Jeździłem do nie-
go na kontrolne badania co roku, niestety wyjechał do Wiel-
kiej Brytanii do pracy. To on doradził, abym udał się do ge-
netyków w sprawie kolejnych badań na temat tej choroby. 
Po długim szukaniu, po wielu badaniach stwierdzono u mnie 
kolejne tętniaki. Znalazłem się w Warszawie, w Instytucie Kar-
diologii. Tam zbadano mi krew oraz geny i stwierdzono, że 
mam Zespół Ehlersa-Danlosa typ IV, naczyniowy.

MB: Często zastanawiałam się, co jest gorsze? Czekanie 
na diagnozę, niepewność, czy dzień, w którym dowiadu-
jesz się, co ci jest? Na własnym przykładzie stwierdzam, że 
jednak to drugie. Mimo że choroba nie jest lekka, to jed-

nak po diagnozie można wziąć byka za rogi i zacząć wal-
czyć z w końcu poznanym wrogiem?
JK: Na pewno masz rację. Brak diagnozy nie sprawiłby, że 
choroba zniknie. Ona niestety nie miała takiego zamiaru. Płu-
co, nerka… kolejnym zaatakowanym organem była lewa tętni-
ca biodrowa, w której również pękł tętniak. Stało się to w bar-
dzo ważnym dla mnie dniu. Było tuż po koncercie. Czeka-
łem na wyniki konkursu. Wygrany dostawał możliwość na-
grania profesjonalnej płyty. Niestety, nie dane mi było do-
czekać wyników. Już podczas występu coś mnie pobolewa-
ło w lewym boku, ale nie przejąłem się tym za bardzo, ponie-
waż występ w tej chwili był dla mnie najważniejszy. Mój przy-
jaciel, który nagrał ze mną jeden utwór, towarzysząc mi wo-
kalnie i gitarowo, stwierdził, że to był mój najlepszy występ. 
Czekając na wyniki, poczułem ból i ciepło, które rozlewało się 
po moim ciele, najbardziej w okolicach właśnie biodra i brzu-
cha. Nie wiedząc czemu ani skąd, powiedziałem do się siebie: 
Ja pierd…, pękła mi tętnica. Zdołałem tylko zapytać koleżan-
kę, jaki jest numer na pogotowie, bo z tego wszystkiego za-
pomniałem. Pomyłkowo wykręciłem numer na policję, ale nie 
zdążyłem zadzwonić. Podałem koleżance telefon i upadłem 
na podłogę. Wezwano karetkę. Na koncercie był chłopak, 
który uczył się na ratownika medycznego. Chwilę ze mną po-
rozmawiał, po czym straciłem przytomność. Podobno chciał 
mi już robić resuscytację, ale ocknąłem się, kiedy nadjecha-
ła karetka. Zabrano mnie do szpitala, od razu na stół opera-
cyjny. W ogóle nie czułem już kończyn. Wykrwawiałem się, 
podobno straciłem wtedy ponad 3 litry krwi.

MB: Była to kolejna operacja ratująca życie. Na szczęście 
udana. 
JK: Tak, ale pierwsza, po której obudziłem się z workiem 
na brzuchu. To właśnie wtedy wyłoniono mi pierwszą sto-
mię. Była to kolostomia. Miałem ją prawdopodobnie z powo-
du niedokrwienia jelita. Po operacji powiedziano mi, że mo-
gły być dwie przyczyny tego stanu. Niedokrwienie z powo-
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du utraty ogromnej ilości krwi lub chirurdzy, szukając przy-
czyny i miejsca krwawienia, mogli uszkodzić jelito. Wolałem 
wierzyć w tę pierwszą wersję. 

MB: Czy wtedy mówiono o zespoleniu?
JK: Nie tylko mówiono. To się wydarzyło. W listopadzie 2019 
roku, pojechałem do Bydgoszczy na zamknięcie kolostomii. 
Lekarze informowali mnie, że wiedzą, jaką mam podstawową 
chorobę, co jak się później okazało, nie było prawdą. Podczas 
operacji były komplikacje. Niby udało się zespolić jelito, ale 
nie było drożności. Może była, ale bardzo malutka, jak tłuma-
czyli. Usunęli również na jelicie cienkim jakieś zrosty i to naj-
pewniej w tym miejscu była ta niedrożność. Długo czekali-
śmy, czy może przepływ w jelicie się powiększy, niestety tak 
się nie stało, miałem chyba jeszcze dwie (a może i więcej ope-
racji) w tamtym szpitalu.

MB: Nie dziwię się, że dokładnie nie pamiętasz. Można  
stracić rachubę.
JK: Po którejś z kolejnych, obudziłem się na OIOM-ie z dwie-
ma stomiami. Teraz mam dwie – ileo- i kolo-, co wielu stomi-
ków dziwi, zresztą mnie również.

MB: To rzeczywiście rzadki przypadek. Pamiętam, że roz-
mawialiśmy o tym, widząc się w Barlinku. Tłumaczyłeś 
mnie i innym znajomym, że w twoim przypadku jest to me-
dycznie uzasadnione, choć dla ciebie na pewno niełatwe?
JK: Oj, tak. Pierwszą stomię zaakceptowałem od razu. Powie-
działem sobie, jak i mojej mamie, która bardzo się tym prze-
jęła, że to jest mój przyjaciel, bo uratował mi życie. Z dru-
gą było gorzej i trudniej. Jechałem do szpitala z nadzieją, że 
już nie będę miał stomii, że będę się wypróżniał normalnie, 
a tu zamiast braku worka, po operacji obudziłem się z dwo-
ma. Dodatkowy problem zaakceptowania zwiększyło zapew-
ne to, w jaki sposób lekarze podeszli do mnie jako do pa-
cjenta, ile tam spędziłem czasu, jak nacierpiałem się fizycz-
nie i duchowo. Do dziś denerwuję się na tamte wspomnie-
nia, patrząc na swój brzuch „podwójnie ozdobiony”. Ale mój 
kuzyn nauczył mnie, że nie warto się złościć na coś, na co nie 
mamy wpływu. Staram się tego trzymać i często powtarzać 
sobie jego słowa.

MB: Czy mimo tak wielu interwencji chirurgicznych my-
ślisz o ponownej próbie zespolenia?
JK: Lekarze wspominali, że może za dwa lata będą chcieli po-
nownie spróbować mnie zespalać. Nie wiem, czy to była praw-
da, czy tylko pocieszanie. Dziś po roku życia z dwoma wo-
reczkami wiem, że sam się na to nie zgodzę. Życie ze sto-
mią, yyy… tzn. z dwiema stomiami, nie jest aż takie złe i trud-
ne, żeby narażać się na kolejne komplikacje i walkę o życie. 

Ja już tego nie chcę. Na marginesie dodam, że w trakcie po-
bytu w bydgoskim szpitalu pękła mi śledziona, której również 
nie mam. Taki to ze mnie nie całkiem kompletny Jakub.

MB: Mimo młodego wieku i walecznego podejścia do ży-
cia na pewno nieraz myślałeś o tym, co choroba ci zabrała?
JK: Zespół EDS jest bardzo „zaborczy”. Zabrał mi płuco, ner-
kę, kilka tętnic, śledzionę, jelita i niestety kilka osób z mojej 
rodziny. Stomia zabrała mi na przykład pępek. Po tych licz-
nych operacjach w Bydgoszczy „ukradli” mi pępek oraz „sze-
ściopak”, który na pewno gdzieś tam miałem (śmiech). Łącząc 
moje choroby i marzenia, to właściwie nie wiem, czy moż-
na określić, że mi coś zabrały. Przed wyłonieniem stomii kon-
certowałem, miałem życie sceniczne, czy to śpiew, rapowanie 
czy inne występy związanie ze sceną i kulturą. Chciałbym też 
na przykład wyjechać do USA, a w moim stanie zdrowia nie 
wiem, czy jest to możliwe, bo oprócz tego, że mam te swo-
je choroby, to do tej pory nie powiedziałem jeszcze czytelni-
kom, że jestem również żywiony pozajelitowo. Około 16-17 
godzin na dobę jestem podłączony do worka z żywieniem. 
Zastanawiam się również, czy te schorzenia, nie zabrały mi też 
częściowo relacji międzyludzkich. Byłem już nawet zaręczo-
ny i nie wiem do dziś właściwie, co było taką prawdziwą przy-
czyną, iż mnie zostawiono. Teraz zauważam, że jest mi o wie-
le trudniej znaleźć sobie partnerkę życiową. Myślę sobie, któ-
ra dziewczyna chciałaby takiego chorowitka? A nawet jeśli się 
taka znajdzie, to sam teraz bardziej się krępuję, wstydzę, oba-
wiam. Mimo wszystko nie rezygnuję z kontaktów z ludźmi, 
staram się na tyle, na ile mogę spotykać, konwersować, od-
wiedzać znajomych, przyjaciół i rodzinę. 

MB: Zamysłem mojej rozmowy z tobą było to, by (jeśli  
to możliwe) przejść mostem z zacienionej na słoneczną 
stronę rzeki. Czytelnicy już wiedzą, że mimo tak heroicz-
nej walki o zdrowie śpiewasz, rapujesz, masz sceniczny 
pseudonim „Kruchy”. Opowiedz o swoim asie w rękawie.
JK: Mój as w rękawie? Hmm, z tego, co mi wiadomo, ręka-
wy mam dwa. Tym głównym na pewno jest śpiew. Od dziec-
ka coś tam podśpiewywałem, lubiłem muzykę. Uwielbiałem 
patrzeć, słuchać, jak ktoś śpiewa czy gra na jakimś instrumen-
cie. Miałem w rodzinie wujka, który był muzykiem. Grał na gi-
tarze i śpiewał. Kiedyś miał swój zespół i był po prostu moim 
pierwszym idolem. Zawsze chciałem być taki, jak on. Dlate-
go imię z bierzmowania mam po nim: Ryszard. Już w szkole 
podstawowej musiałem (oczywiście z własnej woli) uczestni-
czyć we wszystkich świętach, akademiach, występach, któ-
re były organizowane. Wystarczyło mi, abym mógł się przed-
stawić, aby ktoś mnie zauważył, abym mógł powiedzieć cho-
ciaż krótki wierszyk albo zaśpiewać piosenkę. W gimnazjum 

Pierwszą stomię zaakceptowałem od razu. Powiedziałem sobie, jak i mojej mamie, która 
bardzo się tym przejęła, że to jest mój przyjaciel, bo uratował mi życie.
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było to samo, ale mi cały czas było mało, czegoś mi brakowa-
ło. Dlatego z przyjacielem założyliśmy grupę. Był to duet hip-
-hopowy (Pajo i Kruchy). I można powiedzieć, że w ten spo-
sób zostałem raperem. Z tego, co pamiętam, już w pierwszej 
albo drugiej klasie szkoły podstawowej zakochałem się w kul-
turze hip-hopu i miłość ta trwa do dziś.

MB: Jak rozwijała się wasza kariera?
JK: Pajo któregoś dnia przyniósł do szkoły nagrany telefo-
nem kawałek swojego tekstu, który jak wspomniał, nagrał 
przy głośniku z muzyką, siedząc pod kołdrą. Pomyślałem, 
TO JEST TO! Pojechałem później do niego i spróbowałem 
swoich sił w rapie. Nie miałem jeszcze swojego tekstu, więc 
próbowałem rapować tekst jakiegoś polskiego rapera. Nie 
udawało się za bardzo, twierdziłem, że to nie jest dobre. Po-
stanowiłem napisać własny tekst i wtedy było już o wiele le-
piej i łatwiej. Kupiłem pierwszy mikrofon (taki zwykły, który 
się trzyma w dłoni) w popularnym sklepie elektronicznym. 
To właśnie u mnie w domu powstał pierwszy wspólny utwór. 
Tak się zaczęło nasze wspólne rapowanie. Później kupiłem 
mikrofon studyjny i to za jego pomocą nagraliśmy dwie pły-
ty, no w zasadzie trzy, ale ta trzecia nie ujrzała jeszcze świa-
tła dziennego, bo właśnie przy pracy nad nią moje zdrowie 
się pogorszyło. Płyta jest właściwie skończona, ale potrzebu-
je doszlifowania na różnych etapach produkcji. Dlatego – od-
powiadając na pytanie, co najbardziej lubię robić – powiem: 
być na scenie. Teraz relaksuję się przy dobrej herbatce, pod-
czas słuchania muzyki, przy dobrym filmie czy serialu.

MB: Czy to znaczy, że już nie śpiewasz?
JK: Ależ nie. Śpiewu nie zaprzestałem. Jestem ministran-
tem od czasu Pierwszej Komunii Świętej i to właśnie w ko-
ściele można mnie usłyszeć, na przykład jak śpiewam psalm. 
Mam w planach wydać przynajmniej jeszcze jedną swoją pły-
tę. Już kilka utworów mam nagranych i myślę, że moje choro-
by mi w tym nie przeszkodzą. 18 grudnia premierę miała na-
sza świąteczna kolęda z teledyskiem, który sam wyproduko-
wałem. Może to są moje małe „święta”, ale dla mnie wcale nie 
takie małe i bardzo, bardzo ważne. Na początku naszej roz-
mowy powiedziałem, że w gastronomii zakochałem się do-
piero po zakończeniu edukacji w tym kierunku, więc mogę 
powiedzieć, że ten as z krótszego rękawka to gotowanie, ale 
przede wszystkim zabawa w cukiernika. Czasami dekoruję 
ciastka. Moja mama tworzyła prawdziwe arcydzieła z wypie-
ków i pewnie jej zawdzięczam ten talent. Jak mam chęć lub 
jest jakaś uroczystość, na której mogę podarować „Kruszyn-
kowe cudeńka”, bo tak się nazywają te wypieki, to z chęcią 
to robię.

MB: O czym marzysz? 
JK: Oczywiście marzę o tym, bym mógł powrócić do ży-
cia scenicznego. Jest to jedno z moich największych marzeń, 
bo chyba o tym, że chciałbym być zdrowy, nie muszę mówić?

Chciałbym również, tak jak wspomniałem, polecieć kiedyś 
do Stanów Zjednoczonych.

Pragnę mieć kochającą żonę, rodzinę, własne gniazdko. 
Chciałbym mieć dobrą pracę, dlatego podjąłem studia psy-
chologiczne, może tam również odnajdę siebie?

MB: A co chciałabyś zrobić po raz pierwszy w życiu?
JK: A czy to, co zrobiłbym pierwszy raz, mogłoby być rów-
nież ostatni razem?

MB: Nooo, zaintrygowałeś mnie. Co to za marzenie?
JK: Chciałbym pierwszy i ostatni raz w życiu się ożenić. To chy-
ba są jak na razie, moje najważniejsze marzenia. Taki zwyczaj-
ny, monotematyczny chłopak ze mnie.

MB: Pozwól, że się z tobą nie zgodzę. Jesteś absolutnie 
niezwykły. Twoje marzenia w dzisiejszych czasach również.  
Jestem pod tak ogromnym wrażeniem naszej rozmowy, 
a przede wszystkim twojej historii, którą zechciałeś się 
z nami podzielić, że trudno mi nawet o jej podsumowanie. 
Powiem może tylko tyle, że każdy bohater, którego histo-
rię do tej pory na łamach gazety pokazałam, problema-
mi swojego młodego życia mógłby obdzielić wiele osób. 
Wszyscy macie wspólny mianownik – wciąż walczycie – 
ponad ludzką wytrzymałość i ponad wyobrażenie o tym, 
ile człowiek jest w stanie znieść. Co najważniejsze, wycho-
dzicie z tych walk niepokonani. Opisanie twojego gene-
tycznego rzadkiego schorzenia być może komuś z naszych 
czytelników pomoże rozpoznać własne problemy (oby 
się nie potwierdziły), bo nawet osoba z tobą rozmawia-
jąca stomię ma wyłonioną z powodu „wiotkości tkanek, 
słabego kolagenu”, który stał u źródeł kobiecych proble-
mów. Na pewno wrócimy do tego tematu, który dzięki to-
bie, mam nadzieję, pomoże również innym stomikom. Czy 
chciałbyś coś dodać na koniec, Jakubie?
JK: Tak! Szukam żony Jeśli ta fajna sesja fotograficzna zachę-
ci dziewczyny, by bliżej poznać kruchego chłopaka, to w ne-
cie znajdziecie mnie bez problemu. •

Mirela Bornikowska

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

BIO
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Aleksandra Cieślak: Co przez ponad dekadę było dla pani  
najtrudniejsze?
Marzena Kubica: Początki choroby. Brzuch rósł i wyglądał jak 
u kobiety w dziewiątym miesiącu ciąży. Nosiłam przed sobą 
40 kilogramów. Nikt nie wiedział, co mi jest. Wielu myślało, 
że zaraz urodzę i czeka mnie piękna przygoda. A ja nie mo-
głam chodzić, oddychać. Było mi bardzo trudno. Przez sześć 
lat zrobiliśmy wiele badań, operację za operacją i niewiele 
to dawało. Wreszcie wyłoniono mi stomię – od tego dnia i od 
całkowitego wycięcia jelita grubego jest trochę lepiej.

AC: Wspominała pani, że najgorsze były nieprzychylne 
komentarze.
MK: Złośliwe docinki mnie raniły. Cierpiałam tak bardzo, 
a oni nie mieli zahamowań. Ci, którzy wiedzieli, że choruję, 
traktowali mnie z odpowiednią empatią. Bywało tak, że co-
dziennie trafiałam na SOR. Nie wytrzymywałam z bólu – był 
coraz większy.

AC: Jak panią leczyli?
MK: Dostawałam leki przeciwbólowe, rozkurczowe. Z ogrom-
nym brzuchem chodziłam przez 6 lat.

AC: A bliscy?
MK: Rodzice, siostra i dzieci mnie wspierali. Trafiłam też 
na świetnych lekarzy – doktora Mariusza Kasperczyka i Mi-
chała Dyaczyńskiego – jestem ich pacjentką i cały czas dają 
mi wiele siły. Nie mogę się poddać, to byłaby tragedia. 
Sama wychowuję dzieci. Młodszy syn miał 2 lata, gdy zacho-
rowałam. Bardzo to przeżywał. Co chwilę byłam w szpitalu. 

AC: Patrzę na panią – uśmiechnięta, umalowana kobieta. 
Fighterka. Skąd taka siła?
MK: Kocham życie, walczę na przekór wszystkim. Muszę być 
babą z jajami, bo jestem sama. Nawet ordynator zauważył, że 
podczas operacji było źle, a ja jednak się obudziłam. Wstałam 
i tak trwam. Siłę znajduję w sobie. Mam też ogromne wspar-
cie w stomikach, w naszej grupie na Facebooku. Bez nich nie 
byłabym w tym miejscu.

AC: Niektórzy stomicy skarżą się na nieprzychylne komen-
tarze dotyczące choćby tego, że w miejscach publicznych 
zbyt długo korzystacie z toalety.
MK: Nieważne. Przy ileostomii leci ze mnie 24/7. Czasem 
zmieniam woreczek na dworze, w parku, za drzewami. Raz po-

Wywiad z Marzeną Kubicą
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Rozmawia: Aleksandra Cieślik 
Zdjęcia: Leczkowski Kamil 

Marzena Kubica od 13 lat choruje na angiodysplazję splotów naczyniowych ściany jelita grubego. 
Stomiczką została w 2016 roku. „Kocham życie, walczę na przekór wszystkim.  

Muszę być «babą z jajami»” – podkreśla 43-latka.

 
doceniam  
każdy  
dzień
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Aleksandra Cieślik
Dziennikarka polsatnews.pl i Interii. W zawodzie pracuje od 2013 roku. Przez ponad 5 lat na ante-
nie lubelskiego Radia Centrum prowadziła m.in. audycje muzyczne oraz publicystyczno-kultural-
ne. Zajmuje się również konferansjerką, a także warsztatami dziennikarskimi dla dzieci i młodzieży.

BIO

deszła do mnie policja. Zapytali, co robię. Uświadomiłam ich, 
czym jest stomia, i rozstaliśmy się z uśmiechem na ustach.

AC: Ze stomią można robić wszystko. Chciałam zapytać 
co to „wszystko” znaczy dla pani.
MK: Chodzę na basen, na długie spacery z psem. Jak są gor-
sze dni – odpoczywam. Ostatnio miałam silny atak bólu. Wte-
dy nie czuję nóg, odwadniam się. Leżę sztywna. Przyjecha-
ła karetka i dali mi morfinę. Czasem zabierają mnie do szpitala.

AC: Trudno otwarcie mówić o chorobie?
MK: Ostatnio nagrałam oficjalny film z radną z Sosnowca zaj-
mującą się sprawami osób z niepełnosprawnością. Siedziały-
śmy w parku i po prostu rozmawiałyśmy. Zszedł ze mnie cię-
żar, wypuściłam te wszystkie emocje. Wcześniej nie chciałam 
o tym mówić ze względu na dokuczanie.

AC: Czy podejście do życia zmieniało się u pani na prze-
strzeni lat choroby?
MK: Przed nią wszędzie było mnie pełno. Czerpałam garścia-
mi. Teraz jeszcze bardziej doceniam każdy dzień. Budząc się, 
wiem, żeby korzystać z niego, ile się da.

AC: W wolnym czasie…
MK: Co robię? Kocham kuchenne eksperymenty, szczegól-
nie związane z naszymi rodzimymi daniami. Ostatnio zrobi-
łam świetną bezę. Jest jednak druga strona medalu. Od li-
stopada 2020 roku schudłam 30 kilogramów. Lekarze – pod-
czas wizyty kontrolnej – powiedzieli mi, że nie przeżyję dnia, 
bo wszystko to wewnątrz mnie pęknie. Załamałam się, pła-
kałam. Miałam wtedy pić, jadłam rosół, serki waniliowe, bu-
dyń, kisiel. Przez miesiąc jelito się „wchłonęło”. Sukces. Do lu-
tego – do kolejnej operacji – mogli mnie bezpiecznie otwo-
rzyć. Aktualnie mam wyliczone składniki, które jem. Muszę 

trzymać się tej wagi. Na początku była tragedia, ale to kwe-
stia przyzwyczajenia. Przeważnie gotuję zupy kremy, one ła-
twiej przechodzą przez stomię. Nie jem pieczywa, ziemnia-
ków. Mięso najczęściej miksuję z warzywami.

AC: Ale te wyrzeczenia są chyba warte doświadcza-
nia życia?
MK: Oczywiście!

AC: Przed panią całkowite usunięcie odbytu.
MK: Mam nadzieję, że wreszcie poczuję się lepiej. Moja cho-
roba jednak nie zniknie. Będę do końca życia chodzić na wi-
zyty kontrolne.

AC: Jak te lata odbiły się na pani relacjach z dziećmi?
MK: Jesteśmy bliżej. Inne dzieci nie doświadczyły tego, 
co moje. Nie miały z tyłu głowy myśli o wezwaniu karetki, je-
śli mama źle się poczuje.

AC: Co by pani powiedziała sobie przed wyłonieniem 
stomii?
MK: Nie ma co zwlekać. Podjęłam najlepszą decyzję. Lepiej 
zrobić to od razu. Wzrasta komfort życia. Biłam się z myśla-
mi długo, może za długo. Dopiero lekarze postawili mnie pod 
ścianą. Teraz nie mam żadnych oporów z życiem ze stomią. 
Na początku woreczek zmieniałam godzinę. Dziś to automat, 
kilka minut. Robię to „z zamkniętymi oczami” i akceptuję sie-
bie taką, jaka jestem. •

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Tekst: Mirela Bornikowska 

Zespolenie  
blaski i cienie 

ZESPOLENIE

O d chwili, gdy pacjent usłyszy słowo: STOMIA,  jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Jeśli dochodzi do 
ściany, jak mówi profesor Tomasz Banasiewicz - to znaczy, że ma za sobą lata cierpień, liczne, nieskuteczne 
próby 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 stabilizacja”. Okazuje się, że ból zniknął, że nie trzeba 
mieć toalety w zasięgu wzroku, że można praktycznie żyć normalnie, tyle że z workiem na brzuchu. I po jakimś czasie, 
gdy 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 stomikami, 
zauważyłam, że decyzja o zespoleniu jest tak samo trudna, jeśli nie trudniejsza, niż ta o wyłonieniu. Różnica polega na tym, 
że stomia często ratowała z koszmaru i większości poprawiała  komfort życia, a zespolenie to kolejna wielka niewiadoma. 
Nie bez znaczenia jest powód, przez który stomia wkroczyła w nasze życie. Tym, których wybawiła z cierpienia, decyzję  
o zespoleniu podejmuje się znacznie trudniej, pojawia się więcej pytań i wątpliwości. Osoby, które otrzymały stomię  
w wyniku powikłań przy różnych procedurach medycznych  czy wypadku, przywrócenie ciągłości jelit przychodzi natu-
ralnie, jako oczekiwane zakończenie etapu leczenia. Bez względu jednak na powód wyłonienia stomii, każdy zastanawia  
się, czy po zespoleniu  ma szansę być zupełnie zdrowym człowiekiem, który będzie wypróżniał się naturalnie bez żadnych 
problemów, czy zwieracze będą trzymały, czy może po zespoleniu wrócą biegunki, dyskomfort, konieczność pilnowania 
ścisłej diety? Zdarza się, że powrót do stomii jest jedynie słusznym rozwiązaniem.  Niewiadomych jest wiele.  
Tyle, ile ludzkich historii i podjętych decyzji. 
Dlatego w jesiennym i zimowym numerze z 2021 a teraz w obecnym, wiosennym 2022, podejmujemy temat: Zespolenia.  
Dziś prezentujemy ostatnie cztery osoby. 

Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu wyłoniono u ciebie 
stomię i jak długo ją miałeś?
Adrian Lewandowski: Stomia została wyłoniona z powo-
du choroby Leśniowskiego-Crohna, która u mnie objawia-
ła się w szczególności przetokami oraz ropniami okołoodbyt-
niczymi. Jej wyłonienie na jelicie grubym miało pomóc w wy-
gojeniu przetok. Miałem stomię dwa i pół roku, dokładnie od 
marca 2018 do września 2020 roku.

MB: Czy akceptowałeś życie ze stomią? Czy marzyłeś 
o zespoleniu?
AL: Początki były naprawdę trudne, spowodowane komplika-
cjami związanymi ze stomią. Dość szybko pojawiła się przeto-

Rozmowa 
siódma 
z dziesięciu
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ZESPOLENIE

ka okołostomijna. Przez pierwsze pół roku nie mogłem rów-
nież dopasować sprzętu, co bardzo mnie frustrowało. Na po-
czątku mojej przygody ze stomią marzyłem o zespoleniu. 
Po wygojeniu przetok i dopasowaniu sprzętu, zacząłem życie, 
o którym wcześniej mogłem tylko pomarzyć. Bardzo szyb-
ko zapomniałem o zespoleniu, a nawet mogę przyznać, że 
się go bałem. 

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją zes- 
polenia?
AL: Przede wszystkim strach oraz niepewność. Bałem się, 
że mogę wrócić do tego, co było przed wyłonieniem sto-
mii. Obawiałem się nawrotu choroby w postaci licznych bie-
gunek, bólów brzucha oraz (co najgorsze) nawrotu przeto-
ki okołoodbytniczej.

MB: Jak czułeś się tuż po zabiegu i jak wyglądała rekon- 
walescencja?
AL: Po operacji zespolenia czułem się bardzo dobrze. Wszyst-
ko przebiegło zgodnie z planem. Rekonwalescencja polega-
ła na szybkim powrocie do pracy (3 tygodnie po operacji) 
oraz do aktywnego życia prywatnego. Zacząłem od space-
rów, a następnie przyszedł czas na siłownię, basen oraz jaz-
dę rowerem. 

MB: Czy wystąpiły powikłania? Jeśli tak to jakie?
AL: Operacja zamknięcia stomii została przeprowadzo-
na bez komplikacji. Na szczęście nie miałem żadnych 
powikłań. 

MB: Ile czasu minęło od zespolenia? Jak się teraz czujesz? 

AL: Od operacji minęło 8 miesięcy. Czuję się bardzo dobrze 
i wiem, że decyzja o zespoleniu była dobra. 

MB: Czy podjąłbyś tę decyzję drugi raz? Co możesz po-
wiedzieć tym, którzy stoją przed nią?
AL: Jeśli miałbym podjąć decyzję o zespoleniu drugi raz, 
bez wahania zdecydowałbym się na operację. Bardzo dużo  
zależy od chorób podstawowych oraz z jakiego powodu sto-
mia została wyłoniona? Jeśli zachowane jest jelito grube, 
to uważam, że warto spróbować operacji zespolenia. My-
ślę, że gorsza jest sytuacja, kiedy pacjent nie ma jelita gru-
bego. Wówczas (ja osobiście) nie zdecydowałbym się na ze-
spolenie i wolałbym żyć ze stomią, która tak naprawdę nie 
ogranicza nas w życiu codziennym. Uważam, że czasami le-
piej mieć dobrze funkcjonującą stomię, niż męczyć się i cier-
pieć za cenę nieposiadania woreczka.
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Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu wyłoniono u ciebie 
stomię i jak długo ją miałaś?
Alicja Szwedzińska: W październiku 2019 roku usunięto mi je-
lito grube wraz z dwuogniskowym nowotworem tego jelita. 
Wówczas wyłoniono ileostomię dwulufową. Operacja zespo-
lenia została przeprowadzona po 15 miesiącach od wyłonie-
nia stomii.

MB: Akceptowałaś życie ze stomią, czy marzyłaś o ze- 
spoleniu?
AS: Po operacji lekarz prowadzący poinformował mnie 
o możliwości zamknięcia stomii po zakończeniu procesu le-
czenia. Wówczas podjęłam decyzję, że będę się starać o ze-
spolenie. Innej możliwości nie brałam pod uwagę. Nie na-
uczyłam się wymiany sprzętu stomijnego. W jakimś sensie 
nie byłam w stanie zaakceptować swoich ograniczeń wyni-
kających z posiadania stomii. Termin operacji zespolenia był 
przełożony z uwagi na pandemię COVID-19. Bardzo się tym 
denerwowałam. Ostatecznie zespolenie zostało zaplanowa-
ne na koniec stycznia 2021 roku. W listopadzie 2020 roku do-
łączyłam do grupy „STOMIA symbol zwycięstwa”, poznałam 
ciebie i innych wspaniałych, życzliwych uczestników porta-
lu. Poszukiwałam informacji o plusach i minusach zespolenia. 
Upewniłam się w decyzji, żeby poddać się operacji zespole-
nia, informacje niekorzystne ignorowałam.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją ze- 
spolenia?
AS: Byłam pełna nadziei, że mi się uda i moja operacja się po-
wiedzie. Marzyłam o tym, że wiosną włożę moje markowe je-
ansy Lee (spodnie mojej młodości). Im bliżej było operacji, 
tym większy pojawiał się strach i obawa – ile potrwa rekonwa-
lescencja, czy dam radę, kiedy będę mogła wrócić do pracy? 

MB: Jak czułaś się tuż po zabiegu i jak wyglądała rekon- 
walescencja?
AS: Operacja się powiodła. Trzeciego dnia było wypróżnie-
nie, jedynym kłopotem było sączenie z rany po stomii. Za-
łożono sączek i wyszłam ze szpitala piątego dnia po opera-
cji. Towarzyszyły mi mieszane uczucia. I nadzieja… i niepo-
kój… Był też ból fizyczny. Po powrocie do domu pojawiły się 

na przemian biegunki i zaparcia, a także problemy z apety-
tem. Wywiązało się zapalenie odbytu. Ponieważ z rany nadal 
się sączyło, co tydzień byłam w poradni chirurgicznej na zmia-
nie opatrunków. Starałam się chodzić codziennie na space-
ry (godzinę z kijkami po lesie), byłam pod opieką gastrolo-
ga oraz dietetyczki (opłacanych prywatnie).

MB: Czy wystąpiły powikłania? Jeśli tak, to jakie?
AS: Niestety nie uniknęłam poważnych powikłań: zapale-
nie odbytu, odruchy wymiotne rano, sączenie z rany. Po sze-
ściu tygodniach od zespolenia – 16 marca 2021 roku – nie-
stety musiałam być ponownie operowana z powodu zapale-
nia otrzewnej (perforacja jelita, liczne rozsiane ropnie, ropień 
pod miejscem zespolenia). I ponownie wyłoniono mi stomię.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia, jak się teraz czujesz?
AS: Jak powiedziałam wcześniej, próba mojego zespolenia  
nie powiodła się i ponownie jestem stomiczką.

MB: Czy podjęłabyś tę decyzję drugi raz? Co możesz po-
wiedzieć tym, którzy stoją przed taką decyzją?
AS: Gdzieś głęboko w sercu towarzyszy mi pragnienie po-
zbycia się stomii, bycia niezależną od pomocy innych. Czas 
po zespoleniu okazał się bardzo trudny. Operacja po zapale-
niu otrzewnej i liczne komplikacje zdrowotne wpłynęły nieko-
rzystnie na moje zdrowie psychiczne. Korzystam z opieki psy-
chiatry i psychologa. Na pierwszym miejscu stawiam obec-
nie potrzebę poprawy zdrowia. Niczego nie planuję. Tym, 
którzy stoją przed wyborem, poddać się operacji zespole-
nia czy nie, powiedziałabym, aby się zdecydowali, żeby pró-
bowali. Sytuacja każdej, każdego z nas jest inna i trudno pro-
gnozować. Na pewno warto szukać osób, które mają to do-
świadczenie za sobą, np. w grupie „Stomia symbol zwycię-
stwa”, korzystać z ich wskazówek i porad. Koniecznie też 
trzeba każdą wątpliwość, problem zgłaszać lekarzowi i pro-
sić o obiektywną weryfikację poprzez badania diagnostycz-
ne. Takie „marudzenie” może niektórym wydawać się prze-
sadne, ale ja zachęcam do takiego myślenia: „To moje zdro-
wie i to ja wiem, co mi dolega. To moje prawo, ale i obowią-
zek, aby o nie zadbać”.

Rozmowa 
ósma 
z dziesięciu
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Po operacji lekarz prowa-
dzący poinformował mnie 
o możliwości zamknięcia 

stomii po zakończeniu 
procesu leczenia. Wówczas 

podjęłam decyzję, że będę się 
starać o zespolenie. 

ŻYCIE ZE STOMIĄ

20

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (27) / 2022



ZESPOLENIE

Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu wyłoniono u ciebie 
stomię i jak długo ją miałeś?
Szymon Schmidt: Pierwszy raz stomię miałem, gdy dwa  
lata po wycięciu jelita grubego pojawiły się powikłania – 
przetoka na jelicie, było to w 2012 roku i miałem wtedy 13 lat. 
Po siedmiu latach od tej operacji schowano mi stomię. Nie-
stety po pół roku została ponownie wyłoniona, z tego same-
go powodu, czyli przetoki na jelicie. Ze stomią żyję więc te-
raz prawie 9 lat.

MB: Czy akceptowałeś życie ze stomią, czy marzysz  
o zespoleniu?
SS: Akceptuję ją, właściwie nie mam problemu z tym, że mam 
stomię. Przed zespoleniem bardzo dobrze mi się żyło ze sto-
mią. Nie miałem żadnych ograniczeń w życiu, ale od kiedy 
wyłonili mi stomię, bardzo chciałem mieć ją schowaną, by 
móc żyć „normalnie”. Teraz, gdy o tym myślę, nie jestem 
w stanie powiedzieć, dlaczego tak bardzo tego chciałem. 
Sądzę, że dlatego, by po prostu żyć jak każdy zdrowy czło-
wiek. Gdy mi schowano stomię, bardzo tego żałowałem. Te-
raz wiem, że to był błąd i nie doceniałem tego, jak swobod-
nie żyło mi się z workiem. Teraz znowu go mam i w ogóle nie 
myślę o zespoleniu.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją ze- 
spolenia?
SS: Była duża ekscytacja, że skończy się pewien etap ży-
cia. Po wyłonieniu stomii praktycznie co miesiąc jeździłem 
do szpitala na zabiegi, których celem było zamknięcia prze-
toki. Szpital był tak naprawdę moim drugim domem. Za-
nim schowano mi stomię, lekarze chcieli mieć pewność, że 
wszystko się zagoiło w stu procentach. To wszystko koszto-
wało mnie dużo nerwów. Kiedy chowano mi stomię, miałem 
nadzieje, że to już się skończy i w końcu odpocznę od szpi-
tala. Dzień przed operacją zacząłem wątpić, czy to na pew-
no jest dobra decyzja? Wiedziałem, że po operacji znowu bę-
dzie czekała mnie dieta, bardzo oszczędne życie i dochodze-
nie do siebie, trochę się tego wszystkiego bałem.

MB: Jak czułeś się tuż po zabiegu i jak wyglądała  
rekonwalescencja?
SS: Początki były ciężkie. Ciągłe siedzenie w toalecie. Gdy 
pozwolono mi jeść, miałem ciągłe zaparcia. Wpadłem z desz-

czu pod rynnę, przez pierwszy miesiąc tak uważałem. Potem 
wszystko zaczęło się uspokajać. Najgorszy w tym wszystkim 
był jednak ból podbrzusza spowodowany tym, że część je-
lit nie pracowała przez ten czas, kiedy miałem stomię. Po ze-
spoleniu one znowu zaczęły pracować i stały się nabrzmiałe. 
Po operacji uczyłem się jeść na nowo. Mając stomię, nie sto-
sosowałem diety, nie zwracałem uwagi na to, co jem. Po scho-
waniu stomii, było trzeba uważać no to, co i kiedy się jadło.

MB: Czy wystąpiły powikłania? Jeśli tak, to jakie?
SS: Półtora miesiąca po schowaniu stomii, zaczęły się u mnie 
nasilać bóle kości ogonowej. Na początku mówiono mi, że 
muszę się przyzwyczaić i te bóle, tak samo jak bóle pod-
brzusza, miną po czasie. Problem był w tym, że działo się 
wręcz odwrotnie. Po pewnym czasie bóle zaczęły przenosić 
się na lewy pośladek. Na początku myślałem, że jest to spo-
wodowane operacją wycięcia kości ogonowej, którą przesze-
dłem kilka lat wcześniej. Lekarze, wycięli mi kość ogonową, 
by dostać się do ropnia na miednicy i go wyczyścić. Niestety, 
okazało się, że bóle spowodowane są kolejną przetoką i mu-
szę wrócić do stomii.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia i jak się teraz czujesz?
SS:  Ja w zasadzie mogę mówić o ponownym życiu ze sto-
mią, bo w moim przypadku zespolenie było krótkim epizo-
dem między pierwszym a drugim wyłonieniem. Od tego cza-
su minęły ponad 2 lata. Jest ciężej niż wcześniej, ponieważ 
są powikłania i to coraz bardziej rozległe. Mam duży stan za-
palny w pośladku. Jest on cały czas czyszczony i jak wszyst-
ko uda się opanować, będę miał kolejną operację, by zropiały 
kawałek jelita usunąć. Niestety, jest to ciężka operacja. Przyj-
muję silne leki przeciwbólowe, opioidy, ponieważ ból jest 
bardzo mocny. Niedawno zacząłem stosować marihuanę me-
dyczną, która przynosi efekt, bardzo uśmierza ból. General-
nie jest ciężko, perspektywa następnej operacji mnie przera-
ża. Najgorsze jest to, że kilku lekarzy nie podjęło się jej prze-
prowadzenia, tłumacząc to tym, że jest zbyt ryzykowna. Jed-
nak trzeba iść do przodu i wierzyć, że wszystko się ułoży.

MB: Czy podjąłbyś tę decyzję drugi raz? Co możesz po-
wiedzieć tym, którzy stoją przed taką decyzją?
SS: Nigdy. Uważam, że decyzja o zespoleniu to był najwięk-
szy błąd w moim życiu. Nie doceniałem tego, co mam. Gdy 
pierwszy raz miałem stomię, nie sprawiała mi ona żadnych 
problemów, tak jak to się dzieje teraz. Praktycznie nigdy w ni-
czym mi nie przeszkodziła. Na początku był duży strach przed 
tym, jak będę żyć z workiem na brzuchu. Z czasem jednak 
się nauczyłem. Dobrze dobrane worki czyniły cuda. Co mam 
powiedzieć tym, którzy są przed taką decyzją? Zastanowił-
bym się, jak żyje im się ze stomią? Jeżeli ktoś żyje już kilka lat 
i nie sprawia mu to problemu, to przemyślałbym kilka razy, 
czy warto? Nie chcę, by ktoś czytając, czuł, że go zniechę-
cam. Po prostu każda kolejna operacja jest ciężka, dochodze-
nie do siebie po niej jeszcze cięższe, ale najważniejsze jest 
to, że każdy z nas jest inny, każdy powinien podjąć decyzję 
po konsultacji z lekarzem, bo wiem, że szczęśliwych „zespo-
leńców” też jest wielu. Z workiem czy bez? Najważniejsze, by 
nie cierpieć i być zdrowym.

Rozmowa 
dziewiąta 
z dziesięciu
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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

ZESPOLENIE

Mirela Bornikowska: Z jakiego powodu została u ciebie 
wyłoniona stomia, jak długo z nią żyłaś?
Dominika Pokorowska: Moja stomia została wyłonio-
na z powodu przetoki odbytniczo-pochwowej, która powsta-
ła w wyniku komplikacji okołoporodowych. Operacja prze-
toki ma dużo większe szanse powodzenia przy wyłonionej 
uprzednio stomii, ponieważ dolny odcinek przewodu po-
karmowego jest wyłączony z użytku i krocze może się goić 
bez przeszkód. W moim przypadku to się sprawdziło. Ze sto-
mią żyłam prawie 10 miesięcy.

MB: Czy akceptowałaś życie ze stomią, czy marzyłaś o ze- 
spoleniu?
DP: Dosyć szybko przyzwyczaiłam się do stomii. Starałam 
się funkcjonować normalnie. Pływałam w basenie, chodzi-
łam po lesie, spotykałam się ze znajomymi. Nie mogę powie-
dzieć, że liczyłam dni do zespolenia, natomiast wiedziałam, 
że dojdzie do niego w niedługim czasie, ponieważ taki od po-
czątku był plan.

MB: Jakie uczucia towarzyszyły ci przed operacją ze- 
spolenia?
DP: Lekki niepokój, jak przed każdą operacją, ale również 
ekscytacja.

MB: Jak czułaś się tuż po, jak wyglądała rekonwalescencja?
DP: Po operacji zespolenia czułam się nieźle, lepiej niż po wy-
łonieniu. Pierwszego dnia nie mogłam jeść, potem piłam 
Nutridrinki, a kolejnego dnia dostałam zblendowaną zupę. 
Szybko zaczęłam się wypróżniać, biegunka trwała tylko 2 dni. 
Bardzo szybko wyszłam do domu, następnego dnia byłam już 
na spacerze. Niestety 10 dni po operacji nagle i niespodzie-
wanie doszło do niedrożności jelit.

MB: Czy wystąpiły powikłania, jeśli tak, to jakie?
DP: Niestety tak, 10 dni po zespoleniu zaczęłam odczuwać  
lekkie bóle brzucha i mdłości. Następnego dnia rano ból 
był już bardzo silny i doszły wymioty żółcią. W szpitalu zro-
biono mi RTG brzucha i okazało się, że doszło do niedroż-
ności jelit. Mimo wszystko nadal się wypróżniałam, dlate-
go przez pierwszą dobę stosowano leczenie zachowaw-
cze. Niestety mój stan się pogarszał, w związku z czym na-
stępnego dnia przeszłam laparotomię pośrodkową. Pod-

czas operacji okazało się, że powstały zrosty, które spowo-
dowały niedrożność mechaniczną jelit i martwicę zespolenia. 
Wycięto mi poprzednie zespolenie oraz wyrostek robacz-
kowy i zrobiono nowe, szersze zespolenie. To była dla mnie 
miła niespodzianka, ponieważ spodziewałam się, że obudzę 
się z nową stomią. Mimo tego pierwszy tydzień po opera-
cji był drogą przez mękę. Jelita nie chciały podjąć pracy, cały 
czas utrzymywała się niedrożność porażenna i ogromny ból. 
Do tego doszło do zakażenia gronkowcem i rana nie chcia-
ła się goić. Dostawałam liczne antybiotyki , a na ranę zastoso-
wano opatrunek próżniowy VAC. Na szczęście w końcu sytu-
acja zaczęła się poprawiać i po 19 dniach wyszłam do domu.

MB: Ile czasu minęło od zespolenia, jak się teraz czujesz?
DP: Od mojego drugiego zespolenia minął ponad miesiąc. 
Czuję się dużo lepiej, mam więcej siły i wychodzę z domu, na-
tomiast nadal utrzymują się bóle brzucha, mdłości, odbija-
nia i zgaga. Do tego walczę z zaparciami, które w mojej sytu-
acji mogą być bardzo niebezpieczne. Jestem na bardzo ści-
słej diecie. Schudłam już 7 kg, dlatego dożywiam się Nutri-
drinkami. Mimo pewnych niedogodności cieszę się, że sy-
tuacja się poprawia, mam nadzieję, że najgorsze już za mną 
i powoli wrócę do zdrowia. Jestem szczęśliwa, że mogę być 
w domu z rodziną.

MB: Czy podjęłabyś tę decyzję drugi raz, co możesz po-
wiedzieć tym, którzy są przed taką decyzją?
DP: Tak naprawdę w moim przypadku nie było dylematu czy 
zespalać, tylko kiedy zespalać, tak że nie była to moja de-
cyzja. Miałam zupełnie zdrowe jelita i nikt się nie spodzie-
wał, że coś może pójść nie tak. Niestety okazało się, że na-
leżę do grona osób z tendencją do zrostów. Mimo komplika-
cji cieszę się, że zespolenie doszło do skutku. Nie ukrywam, 
że bez worka żyje mi się po prostu wygodniej. Każda sytu-
acja jest jednak inna i każdy człowiek musi sam rozważyć 
za i przeciw. Czy jest szansa, że po zespoleniu będzie mu się 
żyło lepiej, czy np. powrócą objawy choroby sprzed stomii, 
jakie jest ryzyko komplikacji, czy warto iść na kolejną ope-
rację. Na pewno trzeba skonsultować się z lekarzem prowa-
dzącym. Nie upierałabym się przy zespoleniu, jeśli lekarz by 
mi je odradzał.

Rozmowa 
dziesiąta 
z dziesięciu
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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 groźnych 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 osłabi 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 krwionoś- 
ne 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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Tekst: Mirela Bornikowska

PASJE 
KOLOREM 
ŻYCIA-
KOLEJNE ODSŁONY

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 optymi-
styczna 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, niesamo-
wicie 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 bohatera pytaliśmy 
m.in. o ukryte marzenie i chęć zrobienia czegoś po raz pierwszy w życiu.
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dla mnie dniem straconym. Bywam w nim o każdej porze 
dnia i nocy, o każdej porze roku i bez względu na pogodę. 
Nauczyłam się rozpoznawania co najmniej 100 gatunków pta-
ków i ponad połowę z nich rozpoznaję po głosie. Znam biolo-
gię bardzo wielu występujących u nas ssaków i jestem w sta-
nie rozpoznać je po tropach na śniegu lub ziemi albo po wy-
dawanych przez nie głosach: niepokoju, godowych, ostrze-
gawczych, bojowych itp. Kocham również fotografowanie 
przyrody, tak ożywionej, jak i nieożywionej. Godziny wędró-
wek po lasach i obserwowanie przyrody to dla mnie najlepsze 
lekarstwo. NA WSZYSTKO!

Dużo „młodsza” pasja to… przestworza. Latami marzyłam 
o przelocie balonem i to marzenie spełniłam z nawiązką, 
bo taki lot odbyłam już dwukrotnie. Planuję jeszcze lot zimo-
wy. Apetyt rośnie w miarę… latania, więc znalazłam się rów-
nież na pokładzie wiatrakowca i samolotu ultralekkiego. Te 
przeżycia i emocje są dla mnie nieporównywalne z niczym. 
Ze względu na stosunkowo niski pułap osiągany przez te stat-
ki powietrzne człowiek jest jednocześnie daleko i blisko ziemi. 
Na tyle daleko, by ziemia uciekła mu spod stóp, a na tyle bli-
sko, by podziwiać z góry jej piękno, by na policzkach czuć po-
dmuch powietrza, a w sercu całkowitą wolność. Moje obec-
ne, bardzo soczyste od barw życie, jest wypadkową (nomen 
omen) wszystkich pechowych przypadków w moim życiu.

Bo najmądrzejszą prawdę przekazuje nam Jan z Czarnolasu, 
pisząc:

„Szlachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz.”

 Ja bym tę myśl rozwinęła, mówiąc, że człowiek, który poważ-
nie chorował, a nawet otarł się o śmierć, wie, jak może smako-
wać odzyskane życie.

Jeżeli chcesz być szczęśliwy, zadowolony i uśmiechnięty, 
to musisz realizować marzenia i ciągle wymyślać nowe.

W moich pasjach więcej jest marzeń powszechnie uzna-
wanych za męskie, ale to oczywiście stereotyp. Pierwszy 
raz w życiu chciałabym siedzieć za kierownicą monster tru- 
cka i za sterami czołgu. 

Wierzę, że są to marzenia do spełnienia.

N azywam się Maria Zduniak, mam 58 lat, jestem 
na wcześniejszej emeryturze z określonym znacz-
nym stopniem niepełnosprawności. Prawie 40 lat 

przepracowałam w szkolnej świetlicy. Mieszkam w niewielkiej, 
ale bardzo malowniczej wsi Wola Życka w woj. mazowieckim, 
w połowie drogi między Warszawą a Lublinem.

Od 2019 roku mam wyłonioną stomię, która pojawiła się 
w wyniku powikłań pooperacyjnych. W roku 2015 zdiagnozo-
wano u mnie raka narządów kobiecych. To była operacja ra-
tująca życie. Obudziłam się z woreczkiem na brzuchu, kilko-
ma drenami, bez śledziony, z uciętym ogonem trzustki i wy-
ciętym kawałkiem jelita grubego.

Dość szybko przyzwyczaiłam się do woreczka. Nikt mi w ni-
czym nie pomagał, pogodziłam się ze wszystkim i nie myślę 
o przywróceniu ciągłości jelita, bo to wiązałoby się z kolejnym 
cięciem brzucha. 

A dzięki temu, że mam stomię, poznałam wspaniałego To-
masza, cudowną Mirelę i całe mnóstwo fantastycznych osób, 
z którymi rozmawiam na naszych wtorkowych pogaduchach, 
ale z imienia nie wymienię, bo boję się, że kogoś pominę. KO-
CHAM WAS WSZYSTKICH!!!!!!

Choroba, a właściwie u mnie w liczbie mnogiej – choro-
by – zabrały mi siłę, gdyż męczy mnie pokonanie nawet kil-
kuset metrów, ale to wcale nie znaczy, że ich nie pokonuję! 
Wręcz przeciwnie, odpoczywam chwilę i dalej prę do przo-
du! Choroba na pewno zabrała mi pseudoprzyjaciół, których 
nie było, gdy ich potrzebowałam, ale na szczęście mam NO-
WYCH, którzy mnie pokochali taką niedoskonałą fizycznie, 
ale przecież ciągle tę samą trochę szaloną Marysię.

Moją pierwszą, najważniejszą pasją jest LAS. Wszystko, 
co w nim jest, i wszystko, co z nim związane. Dzień bez lasu jest 
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przyzwyczaiłem i tak szybko wróciłem do pełnej sprawno-
ści, że boję się zespolenia i postanowiłem pozostać ze stomią 
do końca życia. Choroba zabrała mi półtora roku życia, jed-
nak ukształtowała mój charakter i na pewno „dzięki niej” bar-
dziej zacząłem życie doceniać.

Przed operacją nie byłem w stanie pracować, dlatego bez  
mrugnięcia okiem zwolniono mnie z pracy. Mimo wielkich 
starań nie mogłem spotykać się ze znajomymi. Najczęściej 
przez okropny ból całe dnie spędzałem w domu. Dopie-
ro po wyłonieniu stomii wróciłem do pełnej sprawności.

Moim hobby, a właściwie pasją jest motoryzacja. Uwielbiam 
podróże, a najbardziej te na motocyklu, bo to on stał się moją 
miłością. Już dwa miesiące po operacji kupiłem swój pierw-
szy motocykl. A rok później wyruszyłem w podróż do Tur-
cji. W drodze byłem 17 dni, przejechałem 6 tysięcy kilome-
trów i odwiedziłem Ukrainę, Mołdawię, Naddniestrze, Rumu-
nię, Bułgarię, Grecję oraz Turcję. Będąc w Stambule, oficjal-
nie wjechałem na kontynent azjatycki.

W 2020 roku planowałem podróż jedwabnym szlakiem 
przez góry Pamiru aż do Japonii, jednak przez pandemię swo-
je plany muszę odłożyć na kilka lat. Zacząłem jednak biegać 
i trenować na siłowni, ponieważ taka wyprawa wymaga dużej 
sprawności fizycznej oraz żelaznej kondycji.

Zacząłem też samodzielnie uczyć się offroadowej jazdy moto-
cyklem i szybko przestało przerażać mnie wjeżdżanie w bło-
to, piach i inne nieoczywiste podłoża. To też stało się moją 
nową pasją.

Gdy chcę się zrelaksować, wsiadam na motocykl i jadę przed 
siebie. Wtedy czuję wolność i zapominam o wszystkich 
problemach.

Marzę o podróżach. Chciałbym zwiedzić cały świat, moja gło-
wa jest pełna pomysłów. Jestem przeszczęśliwy, że dzię-
ki stomii mogę nazwać się szczęśliwym, zdrowym, spełnio-
nym facetem. 

N azywam się Szymon Bogdanowicz, mam 29 
lat. Mieszkam w Sosnowcu razem z moją dziewczyną 
Magdaleną i naszym synkiem Oliwierem.

Pracowałem jako kierowca ciężarówki w transporcie między- 
narodowym, jednak z powodu złego traktowania w firmie 
(zwłaszcza w okresie choroby) byłem zmuszony do odejścia  
z pracy.

Choruję na chorobę Leśniowskiego-Crohna od lutego 2017 
roku. Wtedy postawiono diagnozę. Teraz wiem, że choro-
ba na pewno rozwijała się dużo wcześniej, jednak ja bagateli-
zowałem pierwsze objawy i dopiero wtedy, kiedy nie mogłem 
już normalnie funkcjonować, zgłosiłem się do lekarza.

Stomia została wyłoniona w maju 2018 roku po nieudanej 
operacji resekcji łączenia jelita cienkiego z grubym, w którym 
„crohn” zrobił największe spustoszenie. Chwilę przed ope-
racją wyłonienia byłem już w takim stanie, że było mi wszyst-
ko jedno, byleby tylko przestało boleć.

Chorując, trochę czytałem o stomii, i nie był to dla mnie cał-
kiem obcy temat. Po operacji wyłonienia najgorszy dla mnie 
był widok jelita, gdy zobaczyłem je po raz pierwszy. Obawia-
łem się, że to boli, że trzeba na nie bardzo uważać. W prze-
zwyciężeniu tych strachów dużo zawdzięczam pani pielęg- 
niarce stomijnej, która odwiedziła mnie w domu. 

Szybko przyzwyczaiłem się do widoku jelita, bardzo pręd-
ko nauczyłem się samodzielnie zmieniać worki i wykonywać 
wszystkie inne zabiegi higieniczne. Mam ileostomię. Miała być 
wyłoniona na kilka miesięcy, jednak tak szybko się do niej 
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Mam za sobą dziesięć pobytów w szpitalu, następny zapla-
nowany jest na styczeń. Jak to określił lekarz, moje problemy 
to skutki radioterapii, która niestety zbiera żniwo, ale ja nazy-
wam to ceną za wygraną walkę z nowotworem.

Gdy się dowiedziałam o chorobie, zapragnęłam skoczyć 
na bungee, bo myślałam wtedy, że jak będę miała sto-
mię, to już nigdy nie będę mogła tego zrobić. Oj, jak myl-
ne było to przekonanie! Udało mi się to zrealizować tuż 
przed samą operacją. Był to skok z 20 metrów ze śluzy, bli-
sko mego miejsca zamieszkania, w Leśniewie. Co prawda nie 
na bungee, lecz w innym opięciu. Wtedy udało mi się prze-
zwyciężyć lęk wysokości i złapać bakcyla. Poczułam, że chcę 
więcej tego typu przygód.

Moim asem w rękawie są skoki. Te mniejsze i większe, w zależ-
ności od obiektu, z którego skaczę. To moja prawdziwa pasja. 
Dla kogoś, kto jeszcze niedawno miał lęk wysokości, to na-
prawdę duże wyzwanie. Nawet dla mnie samej jest to pew-
na… niespodzianka. Nie wiem, czy gdyby nie dotknęła mnie 
choroba, to zwariowane hobby stałoby się moim udziałem. 
Ogromnie ważne jest dla mnie, że dzielę tę pasję z mężem. 
W jego obecności zawsze czuję się bezpiecznie. Dotyczy 
to w równym stopniu walki z nowotworem, jak i przełamywa-
nia bariery strachu. Po operacji mój apetyt zaczął rosnąć i wy-
bieraliśmy z Piotrem coraz wyższe obiekty. Był to skok ze sta-
dionu we Wrocławiu oraz z żurawia w Gdańsku. Pogoda cią-
gle krzyżuje nam plany, byśmy mogli skoczyć z 252-metrowe-
go komina w Szczecinie. Byłam już tam, widziałam go i bar-
dzo chcę ten komin zdobyć. Uwielbiam tę adrenalinę, którą 
czuję tuż przed skokiem, i tę wolność, gdy już lecę, a powie-
trze omiata policzki, przewietrza głowę i w ciągu tych kilku se-
kund daje poczucie całkowitej wolności.

Inna, duża moja aktywność fizyczna ma bezpośredni związek  
z chorobą. Razem z mężem uczestniczymy w ONKOMAR-
SZU granicami Polski. Przeszliśmy już linię brzegową polskie-
go Bałtyku od Krynicy Morskiej po Świnoujście. Marsz po-
dzielony był na 3 etapy i odbył się w latach 2017-2020. Po gra-
nicy północnej przyjdzie czas na następne.

Na zasadzie kontrastu do wysokiej adrenaliny uwielbiam re-
laks z dobrą książką na hamaku w ogrodzie lub w wygod-
nym fotelu otulona kocem. Takim moim małym marzeniem 
jest skok ze spadochronem, a tym dużym to móc zobaczyć 
kiedyś Machu Picchu. Bardzo bym chciała także dołączyć 
do męża i wspólnie z nim morsować. 

N azywam się Renata Lisiewska, mam 44 lata. 
Mieszkam na Mazurach w miejscowości Trygort. 
Mam wspaniałego męża Piotra oraz synka Piotrusia, 

ucznia 8 klasy. Obecnie studiuję zaocznie na drugim roku kie-
runku Bezpieczeństwo zdrowotne.

W 2016 roku zachorowałam na raka odbytu. Cały czas jestem 
pod kontrolą lekarską, Stomia, którą wyłoniono mi właśnie 
z tego powodu, będzie już ze mną do końca życia. O jej ak-
ceptację na początku nie było łatwo. Sama myśl o stomii na-
pawała mnie obrzydzeniem. Na szczęście na Facebooku zna-
lazłam grupy wsparcia, do których dołączyłam. Czytanie o in-
nych ludziach, o tym, jak sobie z tym radzą, było dla mnie 
bardzo pomocne. Do operacji miałam pół roku i w trakcie 
tego czasu zmieniłam swoje nastawienie i myślenie, co po-
zwoliło mi stomię zaakceptować. Muszę jednak przyznać, że 
życie z nią nie jest czasem takie łatwe, bo potrafi robić psi-
kusy, zwłaszcza jak jestem poza domem. Stomia jednak ura-
towała mi życie. Myślę więc o niej w tych kategoriach, dlate-
go w pełni ją akceptuję. Wydaje mi się, że choroba sama w so-
bie niczego mi nie zabrała, za to otworzyła oczy na fakt, że ży-
cie mamy jedno i że liczy się „tu i teraz” .

Wcześniej zmagałam się z depresją, która wzięła górę nade 
mną, ale teraz walczę o siebie i już ja jestem górą. Przed cho-
robą trochę biegałam, ale nigdy nie startowałam w zawodach, 
bo wydawało mi się, że jestem na to za słaba. Po roku od ope-
racji odważyłam się wziąć udział w biegu na dystansie 5 kilo-
metrów. Było bardzo ciężko, ale dałam radę i zajęłam trze-
cie miejsce. Moja maksyma brzmi: „Chcieć to móc” . Marzę 
o biegu na dystansie 10 kilometrów, o półmaratonie już nie 
wspomnę. Na razie to marzenie musi poczekać, gdyż zma-
gałam się z kamieniami w nerce, a od niedawna dowiedzia-
łam się jeszcze o znikomej funkcji tej nerki. Grozi mi jej utrata. 

PASJE
ŻYCIE ZE STOMIĄ

28

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (27) / 2022



PASJEPASJE

29

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (27) / 2022

ŻYCIE ZE STOMIĄ



waż nie mam prawa jazdy kategorii A. Na razie jestem pa-
sażerem. Od dziecka kręciła mnie jazda na motocyklu, jed-
nak przy ciągłych zaostrzeniach choroby było to niemożliwe. 
Dzięki stomii mogę spokojnie podróżować. Dobrze zabez-
pieczony sprzęt wytrzymuje nawet długie podróże. W trakcie 
jazdy nie odczuwam żadnych dolegliwości. Stomia również 
nie sprawia problemów i nie utrudnia niczego. Tak na poważ-
nie zaczęłam jeździć w ubiegłym roku. W tym sezonie uda-
ło nam się dwukrotnie odwiedzić na motocyklu Bieszczady. 
Natomiast w weekend czerwcowy wybraliśmy się na Mazu-
ry i na Podlasie. W cztery dni zrobiliśmy prawie 1700 km. Let-
ni urlop spędziłam w Rumunii. To była fantastyczna przygo-
da. Przez 6 dni przejechaliśmy ponad 3 tysiące kilometrów. 
Towarzyszyły nam niesamowite widoki. Dla tych przeżyć war-
to było znieść zmęczenie i inne niedogodności związane 
z taką wyprawą. Chciałabym kiedyś tam wrócić. Sezon zakoń-
czyliśmy wycieczką w Sudety. Byliśmy również w Czechach. 
Mamy jeszcze kilka planów na dłuższe trasy. Już nie mogę do-
czekać się maja. 

Jednak to nie motocykle są moją największą pasją. Najbar-
dziej lubię gotować i piec. To mnie naprawdę relaksuje. Lubię 
spędzać czas w kuchni i wymyślać nowe potrawy. Przygoto-
wanie przyjęć czy świąt to dla większości ludzi nerwowy czas, 
natomiast ja to uwielbiam. Kucharzenie, pieczenie ciast to jest 
to, czym chciałabym się zajmować zawodowo. Natomiast je-
śli chodzi o rzeczy, które chciałabym zrobić po raz pierwszy, 
na pewno na tej liście jest skok na bungee. Dostałam na uro-
dziny voucher i gdy tylko zrobi się ciepło mam zamiar zreali-
zować to marzenie. Po nim na pewno przyjdą kolejne.N azywam się Emilia Brochocka, skończyłam 30  

lat. Mieszkam w Krakowie. Z wykształcenia jestem 
protetykiem słuchu, choć aktualnie pracuję w hurtow-

ni budowlanej. Choruję na chorobę Leśniowskiego-Crohna.  
W grudniu minęło 20 lat od diagnozy, a stomię mam od 
maja 2017 roku. Została wyłoniona z powodu zwłókniałe-
go zwężenia i niegojących się przetok. Od czasu wyłonie-
nia miałam jeszcze trzy operacje, a w każdej była wyłania-
nia nowa stomia. Dziś jest to moja czwarta stomia, choć 
pierwsza ileo. Zostanie ze mną do końca.

Zachorowałam młodo, więc musiałam dostosować edukację 
i dalsze plany do postępującej choroby. Gdybym była zdro- 
wa, moje życie na pewno wyglądałoby inaczej. Może mo- 
ja edukacja i życie zawodowe nie były takie jak u zdrowych 
rówieśników, ale jestem zadowolona, ponieważ zrobiłam kil-
ka ważnych kroków w tej dziedzinie. Uważam, że obecnie, 
jako trzydziestolatka, znajduję się w dobrym miejscu, a że 
jest ono zupełnie inne niż moje wymarzone? Może tak wła-
śnie miało być? 

Kilka lat po diagnozie zrobiłam sobie nową listę marzeń i po-
mału je realizuję. Z zaakceptowaniem stomii nie miałam pro-
blemu. Byłam tak bardzo wymęczona chorobą, że szukałam 
każdego wyjścia, byleby tylko moje życie wróciło do normy. 
Dzięki stomii nie mam już ograniczeń i mogę próbować no-
wych rzeczy. Skończyło się ciągłe siedzenie w toalecie. Nie 
musiałam układać życia pod to, czy znajdę w pobliżu WC. 
Mogę bez obaw wyjść z domu i nie martwić się, że nie zdą-
żę do kibelka. Spora grupa osób z grup stomijnych kojarzy 
mnie z podróżami na motocyklu. Nie jeżdżę sama, ponie-

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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rystyczne wybrzuszenie w postaci miękkiego guzka. Sytu-
acja taka może powstać nie tylko w ciągu pierwszego roku od 
wykonanego zabiegu, ale także po kilku latach (Banasiewicz, 
Krokowicz, Szczepkowski 2017).

W tym miejscu skupię się na jednym położonym głęboko  
w naszym ciele mięśniu. Jest to mięsień poprzeczny brzucha, 
który bierze udział w wydechu i w wytwarzaniu tłoczni brzusz-
nej. Gdy dochodzi do jego osłabienia, nasz brzuch staje się 
wydęty, co prowadzi do osłabienia przedniej ściany brzu-
cha, złego ustawienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa (po-
głębiona lordoza) i miednicy. Do tego wszystkiego pojawiają 
się inne nieprzyjemne rzeczy, takie jak: nietrzymanie moczu, 
przepukliny (Ignasiak 2013).

Można w bardzo prosty sposób sobie pomóc, stosując się 
do najprostszego zalecenia, jakim jest wykonywanie czynno-
ści dnia codziennego. Należą do nich: prawidłowe wstawanie 
z łóżka, odpowiednie siadanie i stanie, chód, oddech, pra-
widłowe wypróżnianie, odpowiednia dieta, codzienna pra-
widłowa aktywność fizyczna z aktywacją mięśnia poprzecz-
nego brzucha. To wszystko ma kluczowe znaczenie dla ryt-
mu życia. Poprawa świadomości własnego ciała, która pole-
ga na współpracy mięśni dna miednicy i mięśni brzucha, przy-
niesie pozytywne rezultaty (Bowman 2016).

DLACZEGO I JAK WYKONYWAĆ ĆWICZENIA? 
Analizując temat prawidłowej sylwetki, dowiadujemy się, że 
postawa ciała człowieka ma wpływ nie tylko na samo ciało, 
ale też na psychikę, której stan jest bardzo ważny w zabiegach 
stomii. Miednica to centrum, środek ciężkości, łącznik różnych 
komunikacji góra – dół, czyli „myślę, a następnie wykonuję 
dany ruch”.
Świadomy kontakt kręgosłupa, miednicy i stóp jest bar-
dzo ważny. Świadomość poprawnej postawy ciała, umiejęt-
ność prawidłowego oddychania czy ergonomiczne wzor-
ce ruchowe, systematycznie wdrażane do życia codzienne-
go będą skutkowały prawidłową pracą naszego organizmu  
(Keller, Krucker, Seleger 2019).

D no miednicy to bardzo ważny obszar w naszym cie-
le. Analizując cały organizm człowieka, widzimy, że 
to właśnie miednica znajduje się w samym jego cen-

trum. Najważniejszym zadaniem dna miednicy zarówno u ko-
biet, jak i mężczyzn jest utrzymanie zawartości jamy brzusz-
nej w pionowej pozycji naszego ciała (funkcja podporowa). 
U kobiet szczególnie będzie to macica, pochwa, pęcherz i od-
bytnica. Jeśli mięśnie funkcjonują prawidłowo, to są w sta-
nie bez problemu wykonywać podstawowe czynności, cho-
ciażby takie jak: oddawanie moczu, ale także utrzymanie 
go, oddawanie stolca, gazów. Mięśnie dna miednicy powin-
ny być wydolne, nie silne! Czyli gotowe na jakie czynności? 
To nic innego, jak faza skurczu, czyli czas pracy mięśni; na-
stępnie faza relaksacji, czyli czas, kiedy mięśnie mają odpo-
czynek. Porównać to możemy do akcji kaszlu. Gdy zaczynamy 
kasłać, ciśnienie śródbrzuszne wzrasta – nasze dno miedni-
cy napina się. Następną sytuacją jest oddawanie moczu, jest 
to nic innego jak faza rozluźniania – napięcie się zmniejsza, 
mocz swobodnie wypływa na zewnątrz.

Pacjenci przed i po operacji wyłonienia stomii, którzy podej-
mą jak najszybsze kroki w celu rehabilitacji (terapię dna mied-
nicy u fizjoterapeuty), sprawią sobie lepsze, sprawniejsze ży-
cie. Regularna aktywność fizyczna to jeden z podstawowych 
elementów naszego zdrowia. Zwykła jazda na rowerze, nordic 
walking czy spacer na świeżym powietrzu jest już formą ak-
tywności ruchowej, nie zawsze musi być to intensywny wysi-
łek (Szukiewicz 2016). 

PRZEPUKLINA OKOŁOSTOMIJNA – WZMAC-
NIANIE MIĘŚNI BRZUCHA 
Przepuklina okołostomijna to rodzaj przepukliny brzusznej, 
która występuje w obrębie miejsca wyłonionej wcześniej 
stomii. Dochodzi wtedy do zaburzenia, w którym pętla jeli-
ta przesuwa się między stomią oraz ścianą jamy brzusznej, 
a następnie wnika do przestrzeni pomiędzy skórą a mięśniem 
w powłokach brzusznych. U pacjenta pojawia się charakte-

Tekst: Aleksandra Ruta

Dno miednicy  
a życie ze stomią
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CO Z TĄ POSTAWĄ?

Postawę ciała poprawić można w kilka sekund, wyprostowana głowa i szyja – oczy patrzą przed siebie. Ręce wzdłuż tułowia, 
nogi w lekkim rozkroku, miednica ustawiona w pozycji neutralnej – gdy miednica będzie w złym ustawieniu, brzuch stanie się 
uwypuklony. 

Pozycja pierwsza – prawidłowa postawa ciała, pozycja druga –  
nieprawidłowa postawa ciała (przodopochylenie miednicy)

Aktywacja mięśnia  
poprzecznego brzucha

AKCJA: AKTYWACJA!

Kolejną ważną rzeczą jest aktywacja mięśnia prostego brzu-
cha. Mięsień poprzeczny brzucha jest mięśniem wydecho-
wym, stabilizuje odcinek lędźwiowy, utrzymując go w po-
zycji neutralnej, i zbliża żebra do środka (podczas akcji wy-
dechu). Najłatwiejszym ćwiczeniem aktywizacji mięśnia po-
przecznego brzucha jest wyobrażenie sobie ślimaka wędru-
jącego powoli wewnątrz brzucha od pępka do kręgosłupa. 
Trening zaczynamy od pozycji leżącej (na placach). Napię-
cie brzucha nastąpi samoistnie, lecz nie może być większe niż 
30% siły maksymalnego skurczu mięśni. 

NIE TYLKO KICHANIE!

Podczas akcji kichania, kaszlu, dmuchania nosa wzra-
sta ciśnienie śródbrzuszne, dlatego najlepszym rozwią-
zaniem dla mięśni dna miednicy będzie przyjęcie poniż-
szej pozycji. Dodatkowo możemy skrzyżować nogi. 

Prawidłowa pozycja podczas  
kichania, kaszlu, dmuchania nosa
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UFFFFF – ODDYCHAJ…

Świadomy oddech to klucz do sukcesu. 

Wariant 1 – próbuj oddychać spokojnie, cały 
czas nosem. Taki oddech jest zdrowszy dla or-
ganizmu, powietrze jest oczyszczane, ociepla-
ne, a przede wszystkim bardzo dobrze aktywu-
je on przeponę do pracy oraz korzystnie dzia-
ła na układ nerwowy (Jasiewicz 2018).

Wariant 2 – długi oddech: wczuj się w prze-
ponę, wykonuj wdech nosem, a następnie dłu-
gi wydech ustami, możesz wydawać dźwię-
ki na przykład: „chaaaa”.

Wariant 3 – wykonaj długi wdech, po czym 
szybko wypuść powietrze ustami.

!! Ćwiczenia świadomości oddechu mają na  
celu uruchomić przeponę, poprawić ukrwie-
nie tkanek, wzmocnić i uelastycznić mięśnie 
dna miednicy.

A CO Z WYPRÓŻNIANIEM?

Mięsień łonowo-odbytniczy to mięsień, który odpowiada za trzymanie stolca i gazów. Kąt Parksa powstaje, gdy odbytnica pod-
ciągana jest przez mięsień łonowo-odbytniczy, który ma za zadanie trzymanie stolca. Pozycja kuczna, w której kolana trzyma-
my powyżej miednicy, jest lepsza dla odbytnicy – nie owija się ona tak mocno na mięśniu łonowo-odbytniczym, poprawiają się 
warunki anatomiczne, co ułatwia wydalanie. W celu przyjęcia prawidłowej pozycji do defekacji używamy podnóżka, na którym 
opieramy stopy, kręgosłup trzymamy wyprostowany, mięśnie brzucha rozluźnione, kolana wyżej niż biodra, pochylenie tuło-
wia do przodu, łokcie swobodnie oparte o kolana. Nie przemy, nie napinamy brzucha, nasze mięśnie w tej pozycji doskonale 
sobie poradzą bez dodatkowej ingerencji (bez parcia).

 

Pierwsza pozycja – nieprawidłowa,  
druga pozycja – prawidłowa defekacja

Stań w rozkroku na szerokość bioder, lewa ręka  
na lewym biodrze, prawa ręka na brzuchu
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TEGO NIE RÓB!
Pełne brzuszki, unoszenia nóg w pozycji leżącej na plecach, 
różnego rodzaju deski (planki), pompki. 
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Wykonywane regularnie i prawidłowo ćwiczenia mię-
śni dna miednicy pomogą ci w codziennym życiu. Pierwsze 
efekty ćwiczeń uzyskasz już po 4 tygodniach sumiennej te-
rapii. Ćwiczeniom nie powinno towarzyszyć inne napięcie, 
na przykład zaciskanie pięści. 

PODCZAS PODNOSZENIA CIĘŻARÓW  
PILNUJ POSTAWY!   
• aktywizuj mięsień poprzeczny brzucha na 30%. Czyli nap-
nij delikatnie brzuch, wciskając pępek do odcinka lędźwiowe-
go tylko na 20%, góra 30%;

• nie wypinaj miednicy i zawsze uginaj nogi.

PAMIĘTAJ!
Bądź aktywna dla własnego dobrego samopoczucia i spraw-
ności fizycznej!

Dbaj o odpowiednie dostosowanie intensywności ćwiczeń 
do swojego organizmu!

Rzuć wszystkie używki!

Dobieraj swój ubiór tak, aby był on zrobiony z przewiew-
nego materiału, lekki i odpowiednio dobrany do danej 
aktywności!

Nawadniaj swój organizm!

Aleksandra Ruta

Fizjoterapeutka, zawodowe serce umiejscowiła w fizjoterapii uroginekologicznej. Swoją pracę 
traktuje jak misję w niesieniu pomocy pacjentom. Studentka ziołolecznictwa i fitoterapii. Marzy-
cielka. Z zamiłowania fotografka i obserwatorka kosmosu. Wszystko co słowiańskie, nie jest jej 
obce. Ceni swobodę i rzetelność. 
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Omawiając rodzaje stomii i operacji, w czasie których 
wyłania się stomię, wspominaliśmy, że istnieje po-
dział na stomie czasowe i ostateczne. Czynnikiem 

decydującym o możliwości przywrócenia ciągłości przewo-
du pokarmowego jest, choć tylko w teorii, obecność niena-
ruszonych zwieraczy odbytu. Innymi słowy, w przypadku sto-
mii czasowej pozostają zwieracze i jakaś część lub cała od-
bytnica, a niekiedy nawet i część esicy albo nawet całe jeli-
to grube. Zazwyczaj uwaga pacjenta, pielęgniarki stomijnej, 
a także lekarza skupia się na stomii. Tymczasem w pozosta-
wionym, nieczynnym odcinku jelita sporo się dzieje. 

Nim o tym opowiemy – przypomnijmy sobie – w jakich sytu-
acjach wyłączamy część przewodu pokarmowego z pasażu. 
Najczęściej jest to operacja Hartmanna. Polega ona na wy-
cięciu zmiany (nowotwór, stan zapalny, następstwo urazu, 
perforowany uchyłek i podobne) z jelita grubego, najczę-
ściej esicy. Wyłaniana jest czasowa, końcowa kolostomia. Po-
zostaje dłuższy lub krótszy odcinek ponad zwieraczami za-
mknięty przez chirurga od strony jamy brzusznej. Nieco rza-
dziej wykonuje się tak zwaną subtotalną, czyli niecałkowitą 
kolektomię (wycięcie jelita grubego). Tu pozostawiony odci-
nek odbytnicy jest krótszy. Zdarzają się też sytuacje, że na ja-
kiś czas pozostawia się całe jelito grube (i czasami część cien-
kiego). Wycina się wówczas jakąś część jelita cienkiego (z róż-
nych przyczyn) i wtedy nie ma możliwości lub istnieje prze-
ciwwskazanie do pierwotnego zespolenia. Oczywiście rodzaj 
choroby, z powodu której wykonuje się wspomniane wyżej 
zabiegi, ma wpływ na pozostającą część okrężnicy. O tym na-
piszemy za chwilę. 

Jak wspomniałem, jeśli są pozostawione zwieracze i pewien 
odcinek odbytnicy, istnieje możliwość odtworzenia ciągło-
ści układu pokarmowego. Ale wiemy też, że odsetek odtwo-
rzeń nie jest wysoki. O przyczynach takiego stanu rzeczy pi-
sałem w innych artykułach. Przypomnę tylko, że decyduje 
rokowanie co do dalszego życia i stan ogólny pacjenta. Po-
miniemy zatem sytuacje, w których doszło do odtworzenia. 

Dlaczego? Otóż okazuje się, nieco uprzedzając chronologię 
tekstu, że odtworzenie jest jedyną skuteczną metodą lecze-
nia powikłań wyłączenia. Dokładne badania wykazały jednak, 
że pozostaje „ślad” po okresie wyłączenia, choć nie ma obja-
wów klinicznych, a można to jedynie wykazać dokładnym ba-
daniem mikroskopowym.

Zmiany, jakie następują w wyłączonym odcinku, nazywamy 
diversion colitis (DC). W polskiej nomenklaturze czasami uży-
wa się określenia zapalenie z wyłączenia, lecz powszechnie 
przyjęła się nazwa angielska. Zjawisko to, jako niespecyficz-
ny stan zapalny w wyłączonym odcinku jelita, po raz pierw-
szy opisał w roku 1974 B.C. Morson, zaś nazwę nadał mu sie-
dem lat później D.J. Glotzer. Począwszy od 1980 roku w le-
czeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wykonuje się 
tak zwane proktokolektomie odtwórcze. Są to operacje od-
twarzające ciągłość po subtotalnej kolektomii, z użyciem tak 
zwanych zbiorników jelitowych (ang. pouch), wykonanych 
z jelita cienkiego. Zastępują one w pewnym sensie odbytnicę. 
Zabiegi te wymagają wyłonienia stomii protekcyjnej powy-
żej zbiornika na około trzy miesiące. W tym czasie ma dojść 
do zagojenia się zespoleń i szwów tworzących zbiornik. 
A więc zbiornik i kikut odbytnicy przez pewien czas jest wy-
łączony. Następuje tu podobne zjawisko nazwane diversion 
pouchitis (DP), czyli zapalenie zbiornika z wyłączenia. 

Okazuje się, o czym już wspomnieliśmy, że rodzaj choro-
by, jaka była przyczyną operacji, ma zaznaczenie dla roz-
woju i ciężkości DC. Najbardziej nasilone objawy występują 
w colitis ulcerosa (wrzodziejące zapalenie). Prawdę mówiąc, 
obraz endoskopowy i mikroskopowy DC jest bardzo zbliżony 
do tego, jaki obserwujemy w colitis ulcerosa. 

DC pojawia się w okresie od trzech miesięcy do trzech lat 
od zabiegu wyłączenia. Jakie są jego objawy? Większość pa-
cjentów jest bezobjawowa lub ma objawy nieznacznie wyra-
żone. U około 1/3 pojawiają się takie zjawiska, jak dyskomfort 
brzuszny, parcie na stolec (w fizjologicznym odbycie, nie sto-
mii!), bóle w okolicy odbytu i odbytnicy, wyciek treści śluzowej 

Wyłączenie końcowej części 
przewodu pokarmowego  
Kiedy? Dlaczego? Jakie konsekwencje? Co dalej? 

Tekst: Wojciech Szczęsny
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i/lub krwistej z odbytu, a nie-
kiedy nawet poważne krwo-
toki wymagające hospitaliza-
cji i przetoczenia krwi. Opi-
sano również rozdęcie od-
bytnicy powodujące zatrzy-
manie moczu oraz zapalenie 
o takim nasileniu, że powo-
dowało sepsę. Są to jak wi-
dać objawy i następstwa nie-
pokojące. Szczerze mówiąc, 
kiedy rozmawia się z pacjen-
tami po zabiegu Hartman-
na, prawie zawsze podają 
oni objaw parcia, a badanie 
per rectum ujawnia masy przy-
pominające stolec. Dlatego zalecam wówczas co kilkanaście 
dni wlewy doodbytnicze w celu oczyszczenia kikuta. 

Wiemy już, kiedy powstaje DC i jakie ma objawy. Ale dla-
czego właściwie się tak dzieje? Zjawisko jest prawdopodob-
nie wieloprzyczynowe. Oczywiście u podstawy leży brak tre-
ści jelitowej w danym odcinku. Kolonocyty, czyli komórki na-
błonka jelita grubego, pobierają wiele substancji z papki po-
karmowej i tworzącego się kału. Puste jelito nie może ich 
dostarczyć. Bierze się również pod uwagę zaburzenia una-
czynienia pozostawionego odcinka. Jednak największe zna-
czenie wydaje się mieć tak zwana dysbioza. Cóż to takie-
go? Otóż w naszych jelitach „mieszka” nieprawdopodobnie 
wielka ilość bakterii. Dość powiedzieć, że jest ich więcej niż 
wszystkich komórek naszego ciała! Od kilkunastu lat trwają 
bardzo poważne badania nad oddziaływaniem tych bakte-
rii (biom jelitowy) na nasz organizm. Wyniki są ekscytujące, 
ale to nieco inny temat. Jak by nie było, po wyłączeniu skład 
bakterii w świetle jelita zmienia się znacząco. Upraszczając, 
zaczyna brakować „dobrych” bakterii produkujących krótko-
łańcuchowe kwasy tłuszczowe, np. kwas mlekowy niezbęd-
ny do prawidłowej funkcji kolonocytów. Zaczynają domino-
wać bakterie beztlenowe podtrzymujące stan zapalny. Praw-
dopodobnie zachodzą też inne zjawiska, których jeszcze nie 
znamy.

Obraz endoskopowy przypomina, jak wspomniałem, colitis 
ulcerosa. Śluzówka jest krucha, krwawliwa kontaktowo, poja-
wiają się owrzodzenia. Jeśli pobierzemy z takiej śluzówki wy-
cinki i zbadamy je pod mikroskopem, znajdziemy zmiany, 
które łatwo pomylić właśnie z colitis ulcerosa. Nacieki zapal-
ne, zanik krypt, ropnie w kryptach, ścieńczenie warstwy mię-
śniowej śluzówki. Obraz jest zróżnicowany i w zasadzie nie 
ma charakterystycznych zmian typowych tylko dla tego sta-
nu patologicznego. 

Pozostaje zatem ostanie i najważniejsze pytanie. Jak leczyć 
DC i DP? Odpowiedź właściwie już padła wyżej. Jedyną moż-
liwością wyleczenie jest przywrócenie prawidłowego pasa-
żu treści pokarmowej. Wspomniałem, że mogą pozostać mi-
kroskopowe zmiany w wyłączonej uprzednio śluzówce jelita, 
lecz objawy kliniczne ustępują. Pozostałe metody, właściwie 
rzecz ujmując, tylko łagodzą objawy. Zmiana diety nie ma zna-

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny

Duszą i ciałem związany z Bydgoszczą. Tam się urodził i wychował, szlifował wiedzę medyczną na 
tamtejszej Akademii Medycznej i tam od lat leczy. Specjalista w dziedzinie chirurgii, pracuje w Kli-
nice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej CM UMK. Równie pewnie, co skalpel, trzyma w dłoni 
pióro i z niezwykłą lekkością przybliża trudne sprawy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze 
stomikami już od ponad 30 lat.
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czenia (oczywiście poza ogól-
nozdrowotnymi skutkami), 
gdyż pokarm i tak nie docie-
ra do wyłączonego obszaru. 
W grę wchodzą więc działa-
nia miejscowe, bezpośred-
nio na śluzówkę nieczynne-
go odcinka jelita. Rozważa-
no i badano różne prepara-
ty. Wspomnieliśmy o bra-
ku krótkołańcuchowych kwa-
sów tłuszczowych. Ich lokalne 
podawanie (kwas masłowy) 
wydaje się mieć łagodzący 
skutek. Podobne wyniki uzy-

skano w badaniach z kwasem 
5-amonosalicylowym (zawiera go aspiryna). Sterydy znane są 
ze swojej aktywności przeciwzapalnej, dlatego były stosowa-
ne już dość dawno w postaci wlewek doodbytniczych. Wyni-
ki nie są tu jednak jednoznaczne. Powszechnie wiadomo, że 
dieta bogata we włókna roślinne jest korzystna dla jelit, stąd 
pomysł wlewek zawierających włókna. Głównie stosowano je 
w celu przygotowania nieczynnego odcinka do operacji od-
twórczej. Używano też 10% roztworów dekstrozy (rodzaj cu-
kru). Taki „spray” powodował obkurczanie śluzówki i zamyka-
nie krwawiących naczynek. W leczeniu colitis ulcerosa stosu-
je się od jakiegoś czasu, z dobrym skutkiem, „przeszczepie-
nie stolca”, czyli podanie do jelita zawiesiny stolca zdrowych 
osób, co powoduje korzystne zmiany wspomnianego wy-
żej biomu bakteryjnego u osoby chorej. Metodę tę zastoso-
wano też u pacjentów z DC. Wyniki wydają się zachęcające. 
I wreszcie na końcu chirurgia. Jeśli nie przewiduje się rekon-
strukcji lub ta nie zakończyła się sukcesem, a objawy DC są 
znaczne i zagrażające powikłaniem, należy usunąć pozosta-
wiony odcinek. Jest to duży zabieg, obarczony możliwością 
powikłań i należy rozważyć wszelkie za i przeciw. 

Reasumując, zawsze po wyłączeniu pewnego odcinka je-
lit powstaną tam zmiany wsteczne o typie zapalenia. Nie za-
wsze dają one objawy, ale należy o nich pamiętać. Pacjent 
musi być uprzedzony o takim zjawisku i jego objawach, aby 
niepotrzebnie się nie denerwować i nie obawiać, czy nie do-
szło na przykład do wznowy raka (krwawienie, bóle, wyciek 
podejrzanej treści). Leczeniem jest przywrócenie ciągłości, 
zaś w sytuacjach, kiedy nie przewiduje się takiego postępo-
wania, można łagodzić objawy wieloma działaniami zacho-
wawczymi. •

Przy pisaniu artykułu korzystałem z K. Tominaga i wsp., Diversion  
colitis and pouchitis: A mini-review, „World J Gastroenterol.",  
28 kwietnia 2018 16(24), s. 1734-1747
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Tekst: Fundacja STOMAlife

Jak wygodnie opróżnić worek 
stomijny – odpuszczalny

Usiądź wygodnie na sede-
sie w rozkroku i umieść wo-
rek pomiędzy nogami, kie-
rując jego ujście do sedesu.

Teraz użyj chusteczki / 
papieru i wytrzyj ujście worka, 
osuszając je.

Zwiń ujście worka i zapnij rzep.

Po opróżnieniu całej zawartości możesz przepłukać worek wodą.

Możesz palcami naci-
snąć worek, aby opróżnić 
go z resztek zawartości.

Chwyć ujście worka, rozep-
nij rzep i skieruj ujście wor-
ka do muszli klozetowej.

Naciśnij ujście worka, aby 
rozszerzyć wylot, a zawar-
tość zacznie się wylewać.
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Rozmawia: Iwonna Widzyńska-Gołacka 
Zdjęcia: Olimpia Goździewicz, Anna Świeczkowska

Uzdrawiająca 
moc dźwięków
Wywiad z Małgorzatą Dereniowską
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Iwonna Widzyńska-Gołacka: Co jest takiego niezwykłego  
w dźwięku odpowiednio uderzanego gongu czy mis 
tybetańskich?
Małgorzata Dereniowska: Brzmienie takiego dźwięku jest 
niezwykle uspokajające i przyjemne dla ucha. Ale poza aku-
stycznym pięknem dźwięki gongów i mis tybetańskich mają 
przede wszystkim właściwości harmonizujące, oczyszczają-
ce i uzdrawiające. Można rzec, że dźwięki gongów i mis ty-
betańskich to pierwotne dźwięki Wszechświata. I to dosłow-
nie, i w przenośni. 

Gongi i misy tybetańskie dźwięczą interwałami, które od-
powiadają najprostszym stosunkom liczbowym, opartym 
na precyzyjnych zasadach matematycznych, takich jak pita-
gorejska złota proporcja 3:2. Między innymi Pitagoras inte-
resował się wpływem dźwięku na zdrowie człowieka. Pitago-
rejska koncepcja muzyki sfer wytwarzanej przez ruch ciał nie-
bieskich opiera się właśnie na przekonaniu o tym, że wszyst-
ko, co istnieje, jest liczbą i podlega zasadom harmonii. We-
dług pitagorejczyków porządek kosmiczny – ta muzyka sfer –  
ma odwzorowanie w harmonii i porządku w materii, tak-
że i w człowieku. Oddziaływanie dźwięków gongów i mis ty-
betańskich przywraca tę niesłyszalną dla ucha kosmiczną har-
monię na poziomie ciała, umysłu i ducha. 

Wracając do kosmicznego wymiaru gongów i mis tybetań-
skich – to dotyczy on także materiału, z którego te instru-
menty są wytworzone. Gongi i misy tybetańskie tradycyjnie 
produkuje się ze stopu siedmiu metali przypisywanych wpły-
wom ciał niebieskich naszego układu słonecznego. I tak zło-
to symbolizowało Słońce, srebro – Księżyc, rtęć – Merkure-
go, ołów – Saturna, żelazo – Marsa, cyna – Jowisza, a miedź –  
Wenus. Proporcje poszczególnych metali w stopach owiane 
są tajemnicą.

Według nie potwierdzonych przekazów niektóre gongi i misy 
tybetańskie zawierają w swoich stopach także meteoryty. 

Istnieją też tak zwane gongi planetarne, które są strojone 
do częstotliwości poszczególnych planet. Bo każda plane-
ta ma swoją częstotliwość i symbolizuje inny aspekt muzy-

ki sfer. Pracując z dźwiękiem, można określone wpływy pla-
netarne wzmacniać lub osłabiać. Na przykład częstotliwo-
ści Słońca są przypisywane aspekty wytrwałości i odwagi; 
częstotliwość Ziemi, którą dzisiaj tak bardzo trzeba wzmac-
niać, symbolizuje ugruntowanie, otwarcie przestrzeni ser-
ca na Matkę Naturę, mądrość wewnętrzną.

Niezwykłość dźwięku mis tybetańskich i gongów pole-
ga na tym, że dokonują one resetu na poziomie molekular-
nym i submolekularnym. Wedle nie zbadanych naukowo prze-
kazów dźwięki te leczą nie tylko ciało, ale i ducha, harmoni-
zują pracę czakr, wzmacniają biopole człowieka oraz oczysz-
czają przestrzeń. Możliwe jest wzmacnianie dźwiękiem pożą-
danych stanów ciała i ducha, takich jak witalność, radość, lep-
szy metabolizm, detoks organizmu czy uwolnienie od traum 
emocjonalnych. Długo by wymieniać.

A tak na marginesie, pytasz o dobrze uderzony gong lub misę 
tybetańską, i to samo w sobie jest ciekawym zagadnieniem. 
Liczy się nie tylko technika i umiejętność, ale i samoświado-
mość, stan ducha grającego oraz czystość intencji – wszakże 
nasze emocje, myśli i intencje także wibrują określonymi czę-
stotliwościami! To między innymi dlatego sesje czy koncer-
ty są odbierane na wiele różnych sposobów, w zależności od 
asortymentu instrumentów, jak i samego grającego. 

IW-G: Na czym dokładnie polega uzdrawiające oddziały-
wanie gongów i mis tybetańskich?
MD: To czysta biofizyka i biochemia! Częstotliwości dźwię-
ków wydawanych przez gongi i misy tybetańskie pozostają 
ze sobą w złotej proporcji, przywracając naturalną harmo-
nię w organizmie rozumianym nie tylko jako system fizyko-
-chemiczny, ale i elektryczno-soniczny. Na naszym rodzimym 
gruncie podstawy naukowego paradygmatu takiego posze-
rzonego biologicznego modelu życia wyłożył profesor Wło-
dzimierz Sedlak w pracy zatytułowanej Bioelektronika.

Człowiek jest zbudowany z energii i wibracji dźwiękowych, 
dlatego słyszy dźwięk nie tylko zmysłem słuchu, ale całym 
ciałem. Ludzki zmysł słuchu odbiera dźwięk w wąskim paśmie 
16Hz–20kHz (które zresztą zmniejsza się wraz z wiekiem), dla-

Małgorzata Dereniowska - dr nauk filo-
zoficznych, biolog, wykładowca geogra-

fii społeczno-ekonomicznej na Uniwersy-
tecie Gdańskim, konsultantka totalnej bio-

logii i trenerka radykalnego wybaczania.
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tego wiele wrażeń słuchowych jest dla nas niedostępnych. 
Wibracje wewnątrz organizmu przenoszone są przez układ 
kostny oraz płyny ustrojowe, które drgając, regulują funk-
cje komórek organizmu. Na przykład poprzez oddziaływanie 
właściwą częstotliwością na płyn mózgowo-rdzeniowy moż-
na niwelować stany lękowe i depresję oraz minimalizować do-
legliwości związane w menopauzą.

Fale akustyczne oddziałują na poziom molekularny i submo-
lekularny organizmów żywych, dostrajają lub rozstrajają ich 
naturalne rytmy. Dzieje się tak za sprawą naturalnego zjawi-
ska odkrytego w 1665 roku przez Christiaana Huygensa, po-
legającego na tym, że silniejsze wibracje jednego obiektu po-
wodują zmianę obiektu o słabszych wibracjach. Czyli słab-
sze wibracje obiektu dostosowują się do silniejszych wibra-
cji, co jest wykorzystywane w terapii dźwiękiem. Już od wie-
lu tysięcy lat dźwięki o określonych częstotliwościach były 
traktowane jako lekarstwa, na przykład w starożytnym Egip-
cie, w Chinach, Indiach czy na Tajwanie. I tu chodzi nie tyl-
ko o dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha.

Ciekawostką jest to, że słuchanie dźwięków w stroju natural-
nym oraz praca z własnym głosem zwiększa produkcję w or-
ganizmie tlenku azotu, związku odgrywającego bardzo waż-
ną rolę w układzie dokrewnym i w krążeniu. Tlenek azotu re-
guluje reakcję organizmu na skoki cukru i insuliny, tonuje go-
spodarkę hormonalną, obniża ciśnienie oraz zapobiega cho-
robom sercowo-naczyniowym. Substancja ta jest naturalnie 
wytwarzana w naszych organizmach z substratów znajdują-
cych się w pożywieniu. Także intensywny wysiłek fizyczny na-
sila produkcję tlenku azotu w organizmie. Jednak w przypad-
ku osób poważnie i przewlekle chorych, kiedy nie ma mowy 
o wysiłku fizycznym, a przyjmowane leki ograniczają absorp-
cję składników odżywczych i mineralnych z pożywienia, bez-
cenna staje się terapia dźwiękiem jako naturalny stymulator 
produkcji tlenku azotu. 

Kolejnym aspektem leczniczego oddziaływania dźwięku jest 
to, że każdy dźwięk wytwarza energię w spektrum świa-
tła podczerwieni na skutek nieelastycznych zderzeń między 
atomami. Także komunikacja międzykomórkowa odbywa się 
w spektrum podczerwieni, a częstotliwości soniczne przeka-
zują częstotliwości harmoniczne bezpośrednio do komórek.

IW-G: Czyli dźwięk może wpływać na materię?
MD: I tak właśnie jest! Najprostszym przykładem jest zmia-
na kształtu cząsteczek wody pod wpływem dźwięku. 
Woda jest zresztą fenomenalnym przewodnikiem fal dźwię-
kowych. A ponieważ w ponad 70% składamy się z wody, to je-
steśmy niezwykle podatni na wibracje akustyczne. Nasze pły-
ny ustrojowe przewodzą fale akustyczne do wszystkich za-
kamarków naszego ciała. To dlatego fala dźwiękowa może 
być traktowana jako istotny czynnik epigenetyczny w rozwo-
ju filogenetycznym organizmu. Według biologa Bruce’a Lip-
tona częstotliwość wibracji może zmieniać własności fizyczne 
i chemiczne atomów w takim samym stopniu, jak sygnały fi-
zyczne w postaci hormonów, toksyn czy leków.

Dźwięk kształtuje materię i ta zasada dotyczy również cia-
ła człowieka. Badaniem wpływu dźwięku na materię zajmuje 

się dziedzina wiedzy zwana cymantyką (cymatyką). Cymanty-
ka bada stosunki między polami i wibracjami oraz prawo rezo-
nansu, dzięki którym fale dźwiękowe nadają formę substan-
cjom fizycznym. Każda nuta oraz częstotliwość porządkuje 
lub zaburza strukturę plazmy komórkowej, płynów między-
komórkowych oraz moduluje napięcie powierzchniowe bło-
ny komórkowej, co ma fundamentalne znaczenie dla zdro-
wego funkcjonowania komórek, ich odżywiania i detoksyka-
cji. Komórki nowotworowe charakteryzują się nieharmonicz-
ną strukturą, co można zobrazować z użyciem technik i na-
rzędzi cymantyki. Badania Fabiena Mamana pokazują i do-
kumentują, jak dźwięki o określonych częstotliwościach nisz-
czą komórki nowotworowe – co jest szczególnym przykładem 
oddziaływania dźwięku na materię.

Można rozświetlać dźwiękiem, dosłownie i w przenośni. Stąd 
też się wzięła nazwa mojej strony internetowej: rozswietla-
my.pl. Dzisiaj tak wielu ludzi potrzebuje nadziei, rozświetle-
nia od środka oraz poczucia, że może być dobrze. Piękno pra-
cy z dźwiękiem to między innymi natychmiastowe odczucie 
ulgi i przyjemności. Pomaga zakotwiczać dobre stany i do-
bre samopoczucie w tu i teraz, co przekłada się na ogólny 
stan zdrowia.

IW-G: Czy można stwierdzić, na co dokładnie pomagają 
misy tybetańskie i gongi? 
MD: Dźwiękoterapia z wykorzystaniem gongów i mis tybetań-
skich przede wszystkim pomaga w wyrównaniu zapisu czyn-
ności elektrycznej mózgu, zmienia aktywność mózgu na za-
kres częstotliwości theta i delta oraz stymuluje przywspół-
czulny układ nerwowy odpowiedzialny za odnowę, regene-
rację, właściwy rozkład starych i zdegenerowanych komórek 
oraz detoks. Możemy brać najdroższe i najlepsze suplemen-
ty, jeść najczystszą żywność, mieć najbardziej profesjonalną 
opiekę zdrowotną – ale to wszystko pomoże tylko w ograni-
czonym zakresie, jeśli nie będzie zharmonizowanej pracy na-
szego autonomicznego układu nerwowego. A w kulturze Za-
chodu jesteśmy niejako skazani na życie w nieustannym stanie 
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napięcia i pośpiechu, czyli nieustannej 
aktywacji współczulnego układu ner-
wowego, odpowiedzialnego za fizjolo-
giczne reakcje obrony, zamrożenia lub 
ucieczki w odpowiedzi na stres w każ-
dym wydaniu: stanie w korku, uciążli-
wości w pracy, nadmierny hałas, przy-
krości w domu… 

W stanie reaktywnym nie ma mowy 
o zdrowieniu, ale o zamrożeniu odczu-
wania ciała lub jego stopniowej dege-
neracji i szybkim starzeniu. Czy znasz ja-
kiegoś człowieka w podeszłym wieku, 
który pięknie i młodo wygląda? Przyj-
rzyj się bliżej: to nie dobre kremy, 
to nie tylko idealna dieta. Zazwyczaj 
stoi za tym codzienna zdolność do wy-
ciszania układu nerwowego, umiejęt-
ność odpoczywania i kultywowa-
nia wewnętrznego spokoju.

Można zatem powiedzieć, że wibracje gongów i mis ty-
betańskich mogą być pomocne we wszelakich dolegliwo-
ściach, bo uzdrawiające właściwości ich dźwięków wynikają 
z harmonizującego, całościowego charakteru ich oddziaływa-
nia. A czy od razu pomogą na wszystko – to już inna kwe-
stia, bo każdy człowiek ma wrodzoną inteligencję ciała, któ-
ra wie, ile wibracji i jakie częstotliwości może w danym mo-
mencie przyjąć i gdzie będzie pierwszy obszar oddziaływa-
nia. Na przykład, aby skutecznie, a nie tylko doraźnie, usunąć 
ból, muszą zostać usunięte blokady cielesne i emocjonalne. 
Można tego dokonać dźwiękiem, przy czym takiemu rozpusz-
czaniu blokad może towarzyszyć dyskomfort albo tak zwany 
kryzys ozdrowieńczy, a co za tym idzie, chwilowe pogorsze-
nie samopoczucia. To jednak dotyczy wszelkich holistycznych 
metod pracy z ciałem, emocjami i duchem. Natomiast pięk-
no pracy z dźwiękiem polega na prostocie, łatwości, przyjem-
ności korzystania z masaży lub sesji dźwiękowych.

IW-G: Czy uzdrawianie dźwiękiem o odpowiedniej często-
tliwości jest naprawdę takie proste?
MD: Praca z wibracjami gongów i mis tybetańskich to tak de-
likatna, bezwysiłkowa i nieinwazyjna metoda, że może wyda-
wać się zbyt prosta… A my często nie doceniamy prostych 
sposobów, mamy tendencje do komplikowania sobie życia, 
co wynika z przekonań i dominującego obrazu świata.

Zresztą sama odkrywam w sobie i dookoła mnie, jak silnie 
jesteśmy uwarunkowani przez system edukacji i jak głębo-
ko wierzymy w pewne paradygmaty dotyczące zdrowia i cho-
roby. Na przykład wiara w to, że nie mamy większego wpły-
wu na nasz stan zdrowia, bo determinuje nas genetyka, 
albo przekonanie, że zdrowienie nie jest proste, wymaga wy-
siłku, a już na pewno nie może zajść ot tak sobie – bo prze-
cież nauka nie uznaje cudów. A dzieje się tak tylko dlatego, że 
nie jest łatwo cuda wyjaśnić. Czyli chodzi tu nie tyle o obiek-
tywne prawidła rządzące rzeczywistością, co o nieaktualne 
paradygmaty w nauce, które zapuściły korzenie w naszych 

umysłach i nadal dominują w systemie 
edukacyjnym, determinując nasz ob-
raz świata. Tymczasem nauka współ-
czesna wyjaśnia tak zwane cuda, od-
wołując się po prostu do innych pa-
radygmatów naukowych – na przy-
kład do fizyki kwantowej dopuszcza-
jącej i potwierdzającej wpływ świa-
domości obserwatora na materię. 
I mimo że ja o tym wiem na poziomie 
umysłu, to i tak zdarza mi się popadać 
w zdumienie, widząc natychmiasto-
wość i skuteczność uzdrawiających wi-
bracji gongów i mis tybetańskich.

Sama byłam świadkiem kilku przy-
padków, które zadziwiły mnie natych-
miastowym rezultatem i skalą efektu. 
Pierwszy to osoba potrącona przez sa-
mochód. Pani miała zdarty lewy łokieć, 
siniaki na obydwu nogach, obtłuczo-

ną miednicę i głowę. Z powodu nieznośnego bólu przez dwa  
tygodnie brała środek przeciwbólowy. Po pierwszym za-
biegu z wykorzystaniem mis tybetańskich pani zadzwoni-
ła do mnie kolejnego dnia, że tego dnia w ogóle nie musia-
ła zażyć środków przeciwbólowych. Po dwóch dniach zrobi-
łyśmy kolejny zabieg. Ból nie powrócił, a obicia zagoiły się 
nadzwyczaj szybko. Drugim przypadkiem była natychmiasto-
wa poprawa słyszenia u 86-letniej kobiety z ubytkiem słuchu. 
Musiała zmienić ustawienia aparatu słuchowego już po jed-
nym zabiegu z terapią celowaną właśnie na poprawę słuchu. 
Trzecim przypadkiem jest działanie przeciwbólowe u oso-
by cierpiącej na poważne zwyrodnienie stawów kolanowych 
utrudniające poruszanie się. Efekt przeciwbólowy utrzymu-
je się przez kilka tygodni, poprawiając jakość życia i umożli-
wiając normalne poruszanie się i funkcjonowanie na co dzień.

Lubię takie konkretne przypadki, bo sama wiedza na przy-
kład o badaniach klinicznych dowodzących skuteczności te-
rapii dźwiękowej misami tybetańskimi u pacjentów w stanie 
przed lub pooperacyjnym jest po prostu jałowa. A takie bada-
nia istnieją, potwierdzając skuteczność dźwiękoterapii w przy-
śpieszaniu gojenia ran i niwelacji bólu. Ale wiedza to nie 
to samo, co doświadczenie. Dopiero przeżycie i odczucie 
czegoś pozwala nam złamać schemat wątpiącego i podwa-
żającego cuda umysłu. A przecież to umysł wiąże nas ze zbio-
rowym ciałem bolesnym, zatrzaskując naszą uwagę i świa-
domość w wąskim spektrum bólu i cierpienia. Aby wyjść 
z bólu i cierpienia i aby wyzdrowieć, konieczne jest przejście 
na wyższe częstotliwości. Dlatego tak ważne było i jest wyci-
szanie wątpiącego umysłu we wszystkich tradycjach prozdro-
wotnych na całym świecie. Dźwięk gongów i mis tybetańskich 
także i w tym pomaga.

IW-G: Czy są jakieś przeciwwskazania do sesji z wykorzy-
staniem gongów i mis tybetańskich?
MD: Tak, jest kilka przypadków, w których skuteczność wibra-
cji gongów i mis może być problematyczna i stymulować sta-
ny niepożądane. Są to schorzenia psychiczne (chyba że se-

Foto: Olimpia Goździewicz
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sja odbywa się pod opieką lekarza), epilepsja (gdzie wystę-
pują niewłaściwe wyładowania elektryczne między synap-
sami – w takim wypadku pobudzanie falą akustyczną może 
nie być optymalnym rozwiązaniem), rozruszniki i stymulato-
ry serca, sztuczne zastawki serca czy przeszczepy narządów. 
Należy też zachować ostrożność w przypadku kobiet w cią-
ży – ale to już w dużej mierze kwestia wiedzy i doświadcze-
nia dźwiękoterapeuty. 

Nie znaczy to, że te przeciwskazania są absolutne. Sama mia-
łam kilka nietypowych przypadków, w których dźwięki gon-
gów i mis tybetańskich bardzo pomogły pomimo istniejących 
przeciwskazań. Były to jednak wyjątkowe przypadki osób 
znających wpływ dźwiękoterapii, bardzo świadomych swoje-
go ciała, umiejących odczytywać subtelne sygnały płynące 
z ciała, jeszcze zanim wystąpią zauważalne symptomy. W ta-
kich przypadkach trzeba wiedzieć, co się robi, oraz mieć duże 
wyczucie.

IW-G: Czy można mówić o tym, że skuteczniejsze dla słu-
chacza – pacjenta jest słuchanie koncertu na gongi i misy 
tybetańskie? 
MD: Nie ma większej różnicy między słuchaniem gongów czy 
mis tybetańskich w tym sensie, że można osiągać dzięki nim 
podobne efekty. Często zresztą łączy się gongi z misami ty-
betańskimi, te instrumenty świetnie się uzupełniają. Są jed-
nak różnice subiektywne dla słuchacza, które mogą decydo-
wać o skuteczności słuchania gongów lub mis tybetańskich. 
Wszystko zależy od tego, kto z czym bardziej rezonuje, co się 
komu bardziej podoba. Jedni lubią gongi za ich mocne wi-
bracje, inni delikatniejsze i subtelniejsze misy tybetańskie, 
jeszcze inni lubią jedne i drugie.

Zarówno w przypadku sesji dźwiękowych z gongiem, jak 
i z misami tybetańskimi, mogą to być sesje grupowe – po-
legające na relaksacji, kąpieli w dźwiękach czy koncercie, 
oraz sesje indywidualne, dopasowane do potrzeb pacjen-
ta. Sesje grupowe z racji swojej natury mają charakter uni-
wersalny – uspokajający i harmonizujący, polegają na słucha-
niu dźwięków gongów czy mis tybetańskich. Na sesjach in-
dywidualnych oddziałuje się dźwiękiem znacznie bliżej cia-
ła albo kładzie się misy bezpośrednio na ciele, a przebieg se-
sji jest dobierany do osoby i jej dolegliwości. Takie sesje in-
dywidualne pozwalają na włączanie konkretnych technik te-
rapeutycznych na bardzo specyficzne dolegliwości, takie jak 
ból, ubytek słuchu, duże skoki poziomu cukru we krwi i wie-
le, wiele innych.

IW-G: W jakich przypadkach można szczególnie polecać 
słuchania dźwięków mis tybetańskich? A kiedy gongów?
MD: Gdybym miała coś konkretnego doradzić komuś, kto nie 
miał kontaktu z gongami i misami tybetańskimi, proponowała-
bym zacząć od mis tybetańskich. Misy są subtelniejsze aniże-
li gongi i trudno z nimi przesadzić. Jeśli ktoś mocno gra na gon-
gu, to intensywność dźwięku może bardziej delikatne osoby 
zrazić. Dużo tu zależy od stylu grania, wyczucia oraz podej-
ścia grającego. Są tacy odbiorcy, którzy lubują się w mocniej-
szych uderzeniach i odczuwają dużo korzyści z mocnego gra-
nia. Znam też słuchaczy, którzy źle reagują na hałas i w efekcie 

zamiast doznać dobroczynnego wpływu dźwięku, odczuwają 
stres lub lęk podczas silniejszych uderzeń w gong. Osobiście 
dostrzegam więcej korzyści dla słuchaczy i różnych przypad-
ków z delikatniejszego grania.

Poza tym misy tybetańskie mogą okazać się pomocne dla  
osób, które zaczynają proces rozwoju osobistego i optyma-
lizacji zdrowia, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Wykorzy-
stanie mis tybetańskich umożliwia zidentyfikowanie obsza-
rów pierwszej potrzeby w myśl zasady, że nasze ciało jako jed-
nia psychofizyczna nigdy nie kłamie, nosi w sobie zapis na-
szych doświadczeń i emocji i ma wbudowany system inte-
ligencji zaprogramowany na zdrowie. W pracy z misami ty-
betańskimi na sesjach indywidualnych zauważyłam, że różne 
dolegliwości ciała i ducha są wyrażane zmienionym brzmie-
niem mis. Te zmiany wybrzmienia na określonych partiach 
ciała zaczęłam interpretować, korzystając z wiedzy z totalnej 
biologii i psychosomatyki, co okazało się bardzo pomocne. 
Naturalna, wrodzona inteligencja ludzkiego ciała nieustannie 
podpowiada, co trzeba zrobić teraz, aby przywrócić w swoim 
życiu zdrowie, witalność i harmonię.

Najogólniej jednak, to słuchanie zarówno gongów, jak i mis ty-
betańskich poleca się w celach uspokojenia układu nerwowe-
go, relaksacji i medytacji, wizualizacji, uzdrawiania ciała i du-
cha oraz wspomagania procesu rozwoju osobistego. Każdy 
znajdzie coś dla siebie w krainie dźwięków pierwotnych. 

IW-G: Czy znane są jakieś prace o tym, kiedy lepiej jest 
słuchać dźwięków mis tybetańskich, a kiedy gongów?
MD: Obecnie nie znam takich prac, ale na pewno byłby 
to ciekawy kierunek badań.

IW-G: Jak najlepiej przygotować się do sesji z dźwiękami? 
Czego można się spodziewać w trakcie sesji? 
MD: Wybierając się na sesję z dźwiękiem czy to gongów, czy 
to mis tybetańskich, warto wiedzieć o rozróżnieniu na sesje 
relaksacyjne z dźwiękiem, kąpiele w dźwiękach gongów i mis 
tybetańskich oraz koncerty. Sesje relaksacyjne delikatnie 
wprowadzają w stan relaksu i synchronizacji półkul mózgo-

Misy tybetańskie mogą okazać się 
pomocne dla osób, które zaczy-
nają proces rozwoju osobistego 
i optymalizacji zdrowia, ale nie 
wiedzą, od czego zacząć.

Foto: Olimpia Goździewicz
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wych. Koncerty zazwyczaj charakteryzują się silniejszymi ude-
rzeniami, które wydobywają szersze spektrum dźwięków z in-
strumentów, oraz mocnymi wibracjami. Kąpiele w dźwiękach 
mają charakter pośredni. 

Piękno pracy z dźwiękiem gongów i mis tybetańskich pole-
ga na tym, że nie trzeba się do takich sesji w jakikolwiek spo-
sób przygotowywać! Wystarczy mieć wygodne i nieuciska-
jące ubranie, na przykład dres. Najwięcej skorzysta się z od-
działywania dźwięku w wygodnej pozycji leżącej, usuwają-
cej napięcia z ciała. Należy oczywiście wyciszyć lub wyłączyć 
telefon komórkowy oraz zadbać o usunięcie wszelkich prze-
szkadzaczy ze swojej przestrzeni. Zalecam także ściągnię-
cie z siebie wszelkich inteligentnych urządzeń, np. smart- 
watchy, które emitują fale elektromagnetyczne o nienatu-
ralnych dla ludzi częstotliwościach. Nam zależy na tym, aby 
w trakcie sesji przywrócić naturalną harmonię na poziomie 
molekularnym, dlatego wszystko, co tę harmonię zaburza, 
jest po prostu niewskazane.

W trakcie sesji można spodziewać się wejścia w stan głębo-
kiego relaksu. Niektórzy tak skutecznie się relaksują, że zasy-
piają. Oznacza to otwartość na dźwięki po stronie klienta –
pacjenta, zaufanie do grającego oraz wyregulowanie fal móz- 
gowych, aktywności mózgu i autonomicznego układu ner-
wowego. Dobra wiadomość jest taka, że nawet gdy się za-
śnie w trakcie sesji, to korzyści zdrowotne są takie same jak 
przy słuchaniu w stanie czuwania, wibracje dźwięku odbiera-
my bowiem całym ciałem, a nie tylko zmysłem słuchu. 

Czasami w trakcie sesji może pojawić się jakiś dyskomfort 
w ciele albo pewne dźwięki mogą wywołać jakiś stan emo-
cjonalny, na przykład irytację czy smutek. Oznacza to, że 
dźwięk oddziałuje na subtelniejszych poziomach naszej psy-
chofizycznej struktury, poruszając zastałe energie, traumy 
emocjonalne bądź pourazowe. Po samej sesji może też wy-
stąpić efekt tak zwanego kryzysu ozdrowieńczego polegają-
cy na chwilowym pogorszeniu stanu w procesie zdrowienia. 
Z punktu widzenia totalnej biologii występowanie jakichkol-
wiek symptomów zaburzenia zdrowia oznacza wejście w fazę 
zdrowienia. Oczywiście, aby pełne wyzdrowienie nastąpiło, 

ważne jest wsparcie ciała odpowiednim leczeniem lub tera-
piami alternatywnymi, jak również rozwiązanie wewnętrznych 
konfliktów na tle emocjonalnym. 

IW-G: Jak to się stało, że zainteresowała się pani tą nie-
zwykłą dziedziną terapii komplementarnej?
MD: Zaczęło się od tego, że doświadczyłam na sobie niezwy-
kłego i natychmiastowego wpływu dźwięku na ciało i umysł. 
Uczestniczyłam w kursie, w ramach którego mieliśmy zaję-
cia z niezwykłym zielarzem i dźwiękoterapeutą już nieobec-
nym wśród nas Benedyktem Nowakiem. Po zajęciach otrzy-
maliśmy od Benedykta piękny prezent – koncert na gongu. 
Sama w tamtym czasie pewnie nie wpadłabym na to, aby 
wybrać się na koncert gongów czy mis tybetańskich. Bar-
dzo intensywnie pracowałam nad własnymi dolegliwościa-
mi, pogłębiałam wiedzę, podejmowałam wiele działań i pro-
tokołów celem przywrócenia zdrowia i harmonii w moim ży-
ciu. A tu wydarza się nagle taki niepozorny koncert gongo-
wy. Niczego się nie spodziewałam poza tym, że będzie fajnie. 
A tymczasem od pierwszego uderzenia w gong poczułam 
uzdrawiającą potęgę wibracji! W ułamku sekundy weszłam 
w stan tak głębokiego relaksu, wyciszenia małpiego umy-
słu, wydłużenia i uspokojenia oddechu – jakiego nigdy wcze-
śniej nie byłam w stanie osiągnąć żadną żmudną i długotrwa-
łą praktyką medytacyjną i oddechową. 

Ta jedna chwila wiele zmieniła w moim życiu. Odkryłam coś, 
co bardzo do mnie przemawia i daje natychmiastowe rezul-
taty. Po kolejnej sesji gongowej już wiedziałam, że nie tyl-
ko chcę doświadczać uzdrawiających wibracji gongu, ale 
i sama chcę grać na tym zacnym instrumencie. Towarzyszy-
ła mi przy tym pewność kierunku wypływająca z trzewi, a nie 
z rozsądku, wypadkowej jakiejś analizy, planowania. Wszyst-
ko zaczęło się samo układać. Zaczęłam płynąć z prądem ży-
cia, zamiast wiosłować pod prąd. I ta metafora jest dla mnie 
także metaforą paradygmatu zdrowia i zdrowienia: nasze cia-
ło samo wie, co ma robić, posiada wbudowaną wewnętrzną 
inteligencję. My mamy mu tylko nie przeszkadzać. A jeśli po-
magać, to tak, aby wszystko płynęło. Dochodzę do wniosku, 
że im prościej, im naturalniej – tym lepiej i skuteczniej, zgod-
nie z rytmem Wszechświata. 

IW-G: Wiem, że uczyła się pani pracy z gongami i misa-
mi tybetańskimi. Proszę o tym opowiedzieć?
MD: Już po uczestnictwie w drugim koncercie gongów za-
pisałam się na kurs u Ryszarda Zdziocha w zakresie wyko-
rzystania gongu w kąpielach dźwiękowych, medytacji, kon-
cercie, a potem na kurs masażu misami tybetańskimi. Ry-
siu przez wiele lat był nauczycielem Akademii Petera Hes-
sa w Polsce. Wprowadzając mnie w świat gongów i mis ty-
betańskich, pomógł wypracować intuicyjność, pewność sie-
bie i umiejętność rezonowania zarówno z instrumentem, jak 
i ze słuchaczami. Technika masażu misami tybetańskimi, jakiej 
się nauczyłam u Rysia, jest bardzo uniwersalna i skuteczna, 
cieszy się dużym zainteresowaniem u moich klientów.

Po ukończeniu szkoleń w nurcie, który można by określić 
jako zachodnioeuropejski, odkryłam nurt bazujący na ory-
ginalnych przekazach himalajskich. Jest to przekaz dla wy-

Sesje relaksacyjne z dźwiękiem – delikatnie wpro-
wadzają w stan relaksu i synchronizacji półkul mózgo-
wych. Sesje relaksacyjne cechuje stosunkowo niskie 
natężenie dźwięku i spokojne przejścia pomiędzy po-
szczególnymi etapami sesji.

Kąpiele w dźwiękach gongów i mis tybetańskich – 
to podróż po muzycznym krajobrazie bardziej zróż-
nicowanym intensywnością i nasyceniem dźwięków  
instrumentów.

Koncerty – zazwyczaj charakteryzują się silniejszymi  
uderzeniami, które wydobywają szersze spektrum  
dźwięków z instrumentów, oraz mocnymi wibracjami.  
Koncert to intensywna podróż z dźwiękami  
Wszechświata.
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branych – niegdyś tajemnej i ściśle strzeżonej wiedzy na te-
mat terapeutycznego oddziaływania dźwięku. Od kilku de-
kad, techniki i metody terapeutyczne przekazane przez Ta-
shi Lamę są udostępniane światu przez Shree Krishna Shahi, 
strażnika tej wiedzy, w intencji przywrócenia harmonii w świe-
cie. W Polsce wiedzę tę promuje Łukasz Mazurek, od lat czer-
piący od mistrzów takich jak Shree Krishna Shahi oraz Shan-
ta Ratna Shakya bezpośrednio w Nepalu. Szkoląc się u Łu-
kasza według przekazu himalajskiego, zdobyłam metodycz-
ną wiedzę na temat bardzo konkretnych technik terapeu-
tycznych, odkryłam bogactwo zastosowań mis tybetańskich 
i gongów.

Możliwość szkolenia się w tych różnych filozoficznie i teore-
tycznie podejściach dała mi solidne podstawy do dźwiękote-
rapii z uwzględnieniem potrzeb i stanu klienta. Według mnie 
nurty te poniekąd się uzupełniają. Ucząc się pracy z gonga-
mi i misami tybetańskimi, odkryłam też moc głosu w medy-
tacji, relaksacji oraz terapii. Praca wokalem jako uzupełnienie 
dźwiękoterapii z wykorzystaniem gongów i mis tybetańskich 
jest dla mnie obecnym kierunkiem rozwoju.

IW-G: Czego konkretnie się pani uczy w zakresie pracy 
wokalnej?
MD: Obecnie uczestniczę w międzynarodowym szkoleniu  
w zakresie terapii dźwiękiem wokalnym Githy Ben David, wy-
bitnej duńskiej artystki muzycznej, piosenkarki i terapeut-

ki wokalnej. Nauka obejmuje skanowanie ciała głosem, tak 
zwany komórkowy śpiew regresywny i regres głosem, które 
niezwykle skutecznie usuwają blokady emocjonalne i traumy, 
oraz aktywacje meridian w ciele głosem. Właściwie wyda-
wany głos o odpowiedniej tonacji i częstotliwości może do-
trzeć do punktów niedostępnych dla igieł akupunkturowych, 
skutecznie pobudzając pracę meridian. Poza tym wokalne 
techniki terapeutyczne mają dzisiaj swoje szczególne zasto-
sowania we wspomaganiu leczenia covida i rekonwalescen-
cji po przejściu tej choroby.

IW-G: Gdzie można posłuchać pani koncertów? 
MD: Gram wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, otwartość  
i zaproszenie. Można mnie posłuchać w ramach sesji grupo-
wych lub indywidualnych, na wydarzeniach otwartych lub za-
mkniętych. Najczęściej gram w Trójmieście, ale i Warszawa  
jest mi po drodze. Dojeżdżam czasami z moimi misami i gon-
gami oraz innymi instrumentami w różne rejony Polski. Na  
mojej stronie internetowej www.rozswietlamy.pl można zna-
leźć informacje o aktualnościach dźwiękowych oraz bezpo-
średnio się ze mną skontaktować. •

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!
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Beata Pawłowicz: W książce Rozmowy przy kawie  
o stresie, lęku i traumie opowiada pani profesor 
o pacjentce, która od pani usłyszała, że nie wszyscy, 

którzy zachorują na raka, umierają. Warto też, by poza le-
czeniem konwencjonalnym, znalazła sposób na poradze-
nie sobie ze stresem, zmieniła dietę, pamiętała o relaksie 
i aktywności ruchowej, a w wazonie miała żółte kwiaty… 
Czy lekarz powinien udzielać takich porad?
Jadwiga Jośko-Ochojska: Jestem przekonana, że tak, bo do-
wodzą tego liczne badania naukowe. I to właśnie badania nad 
stresem i lektury im towarzyszące, nadały kierunek i kształt 
temu, o czym mówię jako lekarz i jako naukowiec. Z kolei pra-
ca nad doktoratem o stresie kontrolowanym i niekontrolowa-
nym u szczurów, pomogła mi w poszukiwaniach tego, co – 
poza wypisywaniem kolejnych recept i zmianami w dawkowa-
niu leków – może pomóc pacjentom. 

Chorujemy, kiedy żyjemy w stresie, nad którym nie mamy kontroli. Na nasze zdrowie wpływają 
także molestowanie moralne i traumy międzypokoleniowe. Ich znaczenie dla zdrowia potwier-
dzają nowoczesne metody diagnozowania zmian w mózgu, badania genetyczne i epigenetyczne. 

Dlatego te wszystkie czynniki w swojej praktyce i wykładach uwzględnia profesor nauk med. 
Jadwiga Jośko-Ochojska, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Rozmawia: Beata Pawłowicz 
Zdjęcie: archiwum prywatne J. Jośko-Ochojskiej

BP: Człowiek może nauczyć się kontrolować stres, ale czy 
może to też szczur?! 
JJ-O: W pracy nad doktoratem opierałam się na ekspery-
mentalnym modelu depresji u zwierząt, a w takich modelach 
przyjmuje się, że zwierzę, które może przerwać działania stre-
sora, znajduje się w sytuacji stresu kontrolowanego. To zaś, 
które nie ma wpływu na stresor, znajduje się w sytuacji stre-
su niekontrolowanego. Jeżeli więc włożymy szczura do klat-
ki, której podłoga podłączona jest do prądu, ale tak skonstru-
owana, że prąd się wyłączy, gdy szczur przeskoczy przez znaj-
dującą się w klatce przeszkodę, to przy drugiej i trzeciej pró-
bie będzie przeskakiwał znacznie prędzej. To przykład stre-
su kontrolowanego, gdyż zwierzę ma wpływ na to, jak dłu-
go będzie drażnione prądem. Jeżeli z kolei przeskocze-
nie przez przeszkodę nie wyłączy prądu, szczur znajdzie się 
w sytuacji stresu niekontrolowanego. Wtedy po kilku dniach 

Lekarz  
w podróży
Wywiad z Jadwigą Jośko-Ochojską
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czenia psychicznego). Skąd zainteresowanie lekarza tym 
zjawiskiem?
JJ-O: Z praktyki, bo nader często ofiara molestowania moral-
nego staje się i to na długie lata pacjentką lub pacjentem ko-
lejnych specjalistów. A to dlatego, że znajduje się w stresie 
niekontrolowanym, ma poczucie bezradności i zaczyna cho-
rować somatycznie i psychicznie. Jeżeli lekarz nie dopyta jej 
w czasie wywiadu, czy ma jakieś problemy w domu lub w pra-
cy, i ona nie będzie mogła mu opowiedzieć o swojej traumie, 
to otrzyma wyłącznie leki. Nawet jeśli będą wspaniale do-
brane do jednostki chorobowej, to po powrocie do domu, 
nadal przeżywa przewlekły stres. To jest sytuacja, w której 
ani pacjentka, ani lekarz nie mają satysfakcji z terapii, ponie-
waż na skutek stresu mimo leczenia jej choroba się pogłębia. 
Nasza wiedza o szkodliwym wpływie przewlekłego stresu jest 
już tak ogromna, że najwyższy czas, aby lekarze powszechnie 
zaczęli leczyć pacjenta, a nie chorobę.

BP: Ale też chorej czy choremu żyjącym w przewlekłym 
stresie niezwykle trudno czasem odejść od kata, bo być 
może brak im na to sił… 
JJ-O: Osoba, która jest ofiarą molestowania moralnego, czę-
sto mówi: „Ale co ja mogę zrobić? Gdzie ja zamieszkam? 
A z czego będę żyć? Boję się go, bo on może zrobić mi krzyw-
dę? A jak zabierze mi dzieci?”. Odpowiedzi na te pytania są 
zawsze trudne. Trzeba pamiętać, że agresor ma zaburze-
nia osobowości i jest się czego bać. Jeśli jednak nie chcemy 
chorować na skutek stresu niekontrolowanego, warto poszu-
kać ratunku m.in. w zwiększeniu siły wewnętrznej poprzez po-
prawę poczucia własnej wartości. 

Opowiem pani o kobiecie, która mieszkała z mężczyzną sto-
sującym wobec niej różne sposoby poniżania. Na przykład, 
kiedy zmywała naczynia, podchodził, klepał ją w tyłek i mówił 
coś wulgarnego. Wiele razy prosiła, żeby tego nie robił. Ale, 
jak grochem o ścianę. Pewnego dnia powiedziała: dość! I po-
szła na kurs samoobrony. Po kilku miesiącach, kiedy instruktor 
wręczał jej dyplom, usłyszała od niego: „Teraz wystarczy, że 
zrobisz jeden ruch nogą i on leży!”. Wróciła do domu o wie-
le silniejsza psychicznie. A kiedy zaczęła zmywać naczynia, 
mąż wszedł do kuchni i ruszył w jej stronę. Ale – zatrzymał się 
i wrócił do pokoju. Nigdy już podczas zmywania jej nie doku-
czał. „Pokazała” mu swoją siłę.

BP: W jaki sposób? Ani go nie uderzyła, ani nawet nie po-
kazała dyplomu?
JJ-O: Pokazać siłę, to nie znaczy straszyć czy bić. To czuć tę 
siłę. Kiedy czuję się silna, to gdy coś mówię, inni mnie słucha-

eksperymentów zwierzę zaprzestanie aktywności rucho-
wej, reakcji ucieczki i walki w czasie działania bodźca bólo-
wego. Sprawia wtedy wrażenie, jakby było mu wszystko jed-
no, a to znaczy, że rozwija się u niego tzw. pasywna akcep-
tacja sytuacji stresowej. Przyjmuje się, że jej ludzkim odpo-
wiednikiem jest depresja, z powodu zbieżności biochemicz-
nej zmian obserwowanych u zwierząt w stresie niekontrolo-
wanym i u ludzi w depresji. Ludzie jednak mogą zawsze doko-
nać „przeskoku” ze stresu niekontrolowanego w kontrolowa-
ny – zmieniając po prostu przekonania. W trudnej sytuacji, za-
miast załamywać ręce, należy powiedzieć: „Dam radę, zrobię 
wszystko, co możliwe, żeby sobie pomóc”. Wtedy rozpoczy-
namy kontrolę nad stresem.

BP: Dlaczego to takie ważne, aby stres był kontrolowany? 

JJ-O: Badania dowodzą, że poczucie, iż stres jest kontrolowa-
ny, zwiększa wielokrotnie skuteczność terapii m.in. w choro-
bach nowotworowych. Okazuje się, że kiedy jesteśmy w stre-
sie niekontrolowanym, to wydzielanie VEGF – naczyniowe-
go czynnika wzrostu śródbłonka – jest o wiele większe, niż 
kiedy mamy nad stresem kontrolę. VEGF powoduje rozrost 
naczyń krwionośnych i powstawanie nowych, czyli angioge-
nezę. Nowe naczynia oplatają komórki nowotworowe, które 
są w ten sposób dobrze odżywiane. 

BP: A więc im więcej VEGF, tym większy guz nowotwo- 
rowy?
JJ-O: Jeśli jednak zmianą przekonań, zastosowaniem jakiejś 
metody radzenia sobie ze stresem, systematyczną aktywno-
ścią fizyczną, zmianą diety itp. zacznę przejmować kontrolę 
nad stresem, to zmniejszy się wydzielanie VEGF i zmniejszy 
się guz. Powodem, dla którego warto przejąć kontrolę nad 
stresem, jest także to, że w stresie niekontrolowanym stęże-
nie kortyzolu, głównego hormonu stresu, jest aż 10 razy więk-
sze niż w stresie kontrolowanym. A to kortyzol hamuje układ 
odpornościowy i powoduje duże zmiany fizjologiczne i ana-
tomiczne w mózgu, stając się powodem licznych chorób. Je-
śli jednak zmienimy przekonania o swojej sprawczości, mo-
żemy przejść ze stresu niekontrolowanego do kontrolowa-
nego, mimo że sytuacja się nie zmieni. I to jest wiadomość 
przełomowa!

BP: Wracając do ucieczki szczurów od bólu, trudno oprzeć 
się refleksji, że ofiara przemocy często nie przeskaku-
je przeszkody, czyli nie opuszcza swojego kata. A to od-
nosi nas do kolejnego zagadnienia, którym pani profesor 
się zajmuje, a mianowicie molestowania moralnego (drę-
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że najwyższy czas, aby lekarze powszechnie zaczęli leczyć pacjenta, a nie chorobę.

47

ZNANI

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (27) / 2022



ją. Kiedy na coś się nie zgadzam, to inni tego nie lekceważą. 
Jak to możliwe? Mówimy tu o energii. Oczywiście to rzecz nie-
materialna i wielu lekarzy powie, że nie można tego potwier-
dzić w sposób naukowy. Ale jeśli czegoś nie umiemy zba-
dać, nie rozumiemy, to nie znaczy, że tego nie ma. Pytanie 
naukowca w takiej sytuacji powinno raczej brzmieć: jak mam 
to zbadać? Na szczęście już dziś dzięki fizyce kwantowej mo-
żemy wyjaśnić wiele zjawisk, które do tej pory wydawały się 
być poza domeną nauki. 

BP: Czy na studiach medycznych porusza się temat stresu?
JJ-O: Na naszej uczelni wprowadziłam zajęcia fakultatyw-
ne z medycznych aspektów stresu. Weźmy choćby taki przy-
kład: w podręcznikach dla studentów medycyny i dla leka-
rzy wspomina się, że istnieją choroby psychosomatyczne. 
Wymienia się kilka, na przykład: chorobę wrzodową żołąd-
ka, zawał serca, choroby skóry. Jestem przekonana, że ta li-
sta powinna być znacznie dłuższa. A to dlatego, że przewlekły 
stres dotyka całego ciała. Nie ma takiej możliwości, żeby się 
ograniczał tylko do serca czy do skóry. Człowiek jest całością. 
I moim zdaniem – stres jest głównym sprawcą chorób soma-
tycznych i psychicznych. Nawet jeśli rodzę się z predyspozy-
cją genetyczną do jakiejś choroby, ujawnia się ona najczęściej 
w momencie, kiedy przeżyję potężny stres, traumę. To może 
być mechanizm spustowy. Lekarz musi więc wiedzieć, czy 
i jakich stresów doświadcza jego pacjent, jeśli ma go leczyć, 
a nie tylko podawać leki, które będą łagodzić objawy.

BP: To z powodu medycznych konsekwencji długotrwałe-
go stresu zaczęła pani profesor mówić i pisać o molesto-
waniu moralnym, a nawet namówiła do przyjazdu do Pol-
ski autorkę tego pojęcia, francuską psychiatrę?
JJ-O: Zaprosiłam dr Marie-France Hirigoyen, która jest psy-
chiatrą i wiktymologiem, do udziału w konferencji, którą or-
ganizowaliśmy w Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemio-
logii Środowiskowej. Według niej, molestowanie moralne po-
lega na niszczeniu psychologicznym drugiej osoby za pomo-
cą słów, wrogich zachowań i drobnych incydentów. Najważ-
niejsze jest jednak to, że te działania są powtarzalne i syste-
matyczne i mogą doprowadzić do śmierci ofiary. Jako neu-
rofizjolog chciałabym dodać, że w czasie takiego molesto-
wania, dręczenia ofiara, żyjąc w przewlekłym stresie, wydzie-
la wysokie stężenia hormonów stresu, które niszczą cały orga-
nizm i powodują zmiany w mózgu – powiększenie jąder mig- 
dałowatych, które są odpowiedzialne za lęk i za agresję. Tę 
agresję ofiara może kierować na zewnątrz, krzycząc czy bi-
jąc innych, albo do wewnątrz. Najczęściej ofiary molestowa-

nia moralnego kierują ją ku sobie, bo czują się za słabe, żeby 
wykorzystać ją na swoją obronę. 

BP: Autoagresja to źródło wielu chorób? 
JJ-O: Opowiem o młodej kobiecie z małopłytkowością, 
czyli z niską liczbą trombocytów we krwi, która pojawiła się 
w moim gabinecie. Małopłytkowość, to choroba z autoagre-
sji, a więc wiedziałam że ta kobieta ma poważny problem. 
Moim zadaniem było dojść do jego źródła. Ona często po-
wtarzała, że te płytki są jej wrogiem, że chcą jej zaszkodzić. 
Nawet w słowach złość kierowała ku sobie. Podczas wywia-
du okazało się że już w dzieciństwie chorowała na dwie inne 
choroby z autoagresji. Uświadomiłam jej wówczas ten fakt 
i zapytałam, czy miała w swoim życiu jakieś traumatyczne 
przeżycia? Z tego, co usłyszałam, wynikało, że już w dzieciń-
stwie przeszła kilka traum, a obecnie jest w związku małżeń-
skim z agresorem. Powiedziałam jej, że oprócz leczenia kla-
sycznego powinna udać się na psychoterapię i do psychiatry, 
gdyż rozpoznałam u niej również depresję.

Ta kobieta zaczęła dokonywać w swoim życiu systematycz-
nych zmian, radząc sobie z przeżytymi traumami i odsepa-
rowując się od agresora. Byłam świadkiem, kiedy pozytyw-
ne zmiany zaczęły ujawniać się w jej ciele. To był trudny i dłu-
gi proces, ale zakończył się powrotem do zdrowia fizyczne-
go i psychicznego.

BP: Pani profesor pyta pacjentów także o traumy, jakie 
przeżyli ich rodzice i dziadkowie. W czym ta wiedza może 
pomóc lekarzowi? 

JJ-O: Zacznijmy od tego, że oddziaływanie środowiska, w ja-
kim człowiek żyje, np. tragiczne wydarzenia, może doprowa-
dzić do reakcji chemicznej, na skutek której, do genów odpo-
wiedzialnych za hormony stresu, dołączają się grupy chemicz-
ne, np.: grupa metylowa, fosforylowa, acetylowa itd. Pod ich 
wpływem geny zaczynają działać nieprawidłowo. W medycy-
nie nazywamy to zmianą ekspresji genów. Jeśli w materiale 
genetycznym dziadków, rodziców i dzieci stwierdzimy obec-
ność tych samych grup chemicznych dołączonych do tych sa-
mych genów, to mamy dowód na transmisję międzypoko-
leniową. Na tym polega dziedziczenie epigenetyczne. Je-
śli więc dziadek pacjentki na skutek dramatycznych przeżyć 
zachorował na zespół stresu pourazowego (PTSD) lub depre-
sję, to do jego genów odpowiadających za stres, przyłączyły 
się grupy metylowe. Nie zmienił się jego genotyp, nie zmie-
niło się DNA, ale zmieniła się funkcja genu, czyli mechanizm 
epigenetyczny. A że ten mechanizm może być dziedziczony 
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Przyszłość to medycyna integracyjna,  
a więc medycyna klasyczna wsparta 

działaniami dodatkowymi.

przez trzy kolejne pokolenia, to jego dzieci i wnuki mogą mieć 
predyspozycję do zachorowania na PTSD. 

BP: Jakie to ma konsekwencje dla ich zdrowia?
JJ-O: Jeśli wnuczka odziedziczy po dziadku tę predyspozy-
cję, a jednocześnie przeżywa w pracy mobbing, to jest duże 
prawdopodobieństwo, że zachoruje na PTSD. Mobbing 
to tylko mechanizm spustowy. Takim „spustem” może być 
także wypadek, utrata pracy, rozwód itp. Dzieje się tak dlate-
go, że dziedziczymy skutki traumy, czyli sposób działania ge-
nów (bo same geny się nie zmieniają). Dla naukowca i leka-
rza ważne jest to, że epigenetycznie możemy dziedziczyć: 
PTSD, depresję, lęki, ataki paniki, fobie oraz predyspozycje 
do wielu zaburzeń osobowości, chorób psychicznych, ale też 
somatycznych. 

BP: Mamy dowody na predyspozycje do epigenetyczne-
go dziedziczenia chorób somatycznych? 

JJ-O: Tak, zwłaszcza takich, jak: cukrzyca, choroby ukła-
du sercowo-naczyniowego, choroby układu pokarmowe-
go i innych. Już w 2004 roku zaczęły pojawiać się pierwsze 
doniesienia naukowe na temat powstawania chorób nowo-
tworowych, w których znaczącą rolę odgrywają mechanizmy 
epigenetyczne. Dowiedziono, że epigenetyczne wyciszanie 
genu MLH1 jest związane z niektórymi nowotworami okręż-
nicy i odbytnicy, a w 2014 roku powstało nawet pojęcie pre-
dyspozycji epigenetycznych do zachorowania na różne nowo-
twory złośliwe, w tym raka jajnika, żołądka, jelita grubego. 

BP: Skoro powodem naszego zachorowania są zmiany  
epigenetyczne, czy możemy wyzdrowieć? 

JJ-O: W dużym skrócie mogę powiedzieć, że przy użyciu  
metod radzenia sobie ze stresem, np. metody uważności  
(MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction), można po-
zbyć się grup metylowych przyłączonych do naszych genów. 
Mamy naukowe dowody na to, że wystarczą dwa miesiące 
praktyki tej metody. Szkoda, że tak mało ludzi jest tym zain-
teresowanych i „nie chce” sobie pomóc. A wpływ samej tyl-
ko żywności na epigenetykę jest niebywały. Powstała nawet 
nauka – nutriepigenetyka, która dowodzi, że istnieją składni-
ki odżywcze, które powodują zmiany w funkcjonowaniu ge-
nów. Nazywamy je składnikami o potencjale epigenetycz-
nym. Są to: kwas foliowy, witamina B12, cynk, selen, metioni-
na itd. Spożywanie ich daje szansę na uwolnienie się od nie-
chcianych grup chemicznych. Zaufajmy specjalistom i zacznij-
my być aktywni.

BP: Stres, przyczyna naszych chorób, niesie też zmiany  
w mózgu, choćby te, o których pani profesor wspomniała  
w wypadku moralnego molestowania. Czy można – trzeba  
je cofnąć – by wydobrzeć? I czy to możliwe?
JJ-O: Nie patrzmy tylko na zmiany anatomiczne w mózgu. 
Bardzo ważne są zmiany fizjologiczne, czyli aktywność neuro-
nów. Bez względu na to, jak duże są zmiany w wielkości struk-
tur mózgowych, różne działania terapeutyczne mogą spo-
wodować większą aktywność lub spadek aktywności neu-
ronów. Jako przykład podam przerost jąder migdałowa-
tych w przewlekłym stresie, który jest powodem silnych lę-
ków i agresji. Jak wspomniałam wystarczą 2 miesiące stoso-

wania metody MBSR, aby nie tylko pozbyć się przyłączonych 
do genów grup metylowych, ale także aby znacząco zmniej-
szyła się aktywność tych jąder migdałowatych,  czego skut-
kiem jest redukcja stresu i spadek poziomu lęku. Terapie po-
znawczo-behawioralne prowadzone przez psychologów rów-
nież służą temu, aby zmieniać aktywność neuronalną w mó-
zgu i poprawiać uszkodzone funkcje. Sposobów na radze-
nie sobie ze stresem jest dużo, warto po nie sięgnąć, kiedy 
tego potrzebujemy.

Czasami też po przeżytych traumach mamy do czynienia  
z czymś zaskakująco pozytywnym – ze wzrostem potrau- 
matycznym. Może zabrzmi to niewiarygodnie, ale... po  
doświadczeniu traumy możemy zaznać jeszcze pełniejsze-
go życia niż przed traumą, a nawet szczęścia. Osoby do-
świadczające wzrostu potraumatycznego czują się silniejsze, 
bardziej skuteczne, otwarte na innych, na krzywdę ludzką, są 
bardziej empatyczne i dostrzegają sens swojego życia. Stają 
się lepszymi ludźmi. 

BP: Czy wzrost potraumatyczny zobaczymy w badanym 
mózgu? 

JJ-O: Zobaczymy zmiany aktywności neuronalnej i różnice 
w aktywności sprzed wzrostu potraumatycznego i po nim, 
głównie w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. 

BP: Jak możemy sobie pomóc?
JJ-O: Przyszłość to medycyna integracyjna, a więc medycy-
na klasyczna wsparta działaniami dodatkowymi. Już teraz po-
pularna staje się onkologia integracyjna, która odnosi się 
do stosowania terapii uzupełniających we współpracy z kon-
wencjonalną opieką onkologiczną. Oznacza to, że pacjen-
ci onkologiczni stosują terapie uzupełniające, których celem 
jest poprawa samopoczucia, poprawa jakości życia oraz łago-
dzenie objawów choroby i skutków ubocznych konwencjonal-
nych metod leczenia.

Przed nami dużo pracy, bowiem musimy zmienić nasz  
skostniały system myślenia. Zachęcam wszystkich czytelni-
ków do pogłębiania wiedzy przynajmniej w trzech głównych 
warunkach zdrowia: radzeniu sobie ze stresem, aktywno-
ści ruchowej i zdrowym odżywianiu. •

Beata Pawłowicz
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Pacjent znów trafia do lekarza z objawami wysokiego ciśnie-
nia. Na pytanie: „Czy bierze pan leki regularnie?” z rozbraja-
jącą szczerością odpowiada: „Nie, bo przecież już mi się PO-
PRAWIŁO”. U innego rana pooperacyjna źle się goi. Wypy-
tywany przyznaje, że MOŻE nie zmieniał opatrunku tak CZĘ-
STO jak zalecił mu lekarz. A w najgorszym przypadku taki pa-
cjent – w ogóle nie przychodzi na zmiany opatrunku i wizyty 
kontrolne do poradni, za to dzwoni na pogotowie, gdy stan 
zaniedbań jest poważny i dochodzi np. do zakażenia poope-
racyjnego. Tego typu przypadki są częstsze niż nam się wy-
daje, a zjawisko non-compliance w medycynie, czyli nieprze-
strzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych jest nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie dużym problemem, któ-
ry niesie za sobą poważne konsekwencje – zdrowotne, ale też 
społeczne czy finansowe. 

„LEKI NIE DZIAŁAJĄ U PACJENTÓW, KTÓRZY 
ICH NIE BIORĄ”
Czym jest zjawisko non-compliance? Najprościej rzecz ujmu-
jąc, jest przeciwieństwem compliance (ang. zgodność), któ-
re tłumaczy się jako „przestrzeganie zaleceń terapeutycz-

nych”. W medycynie, w szerszym znaczeniu, oznacza sto-
pień, do jakiego zachowanie pacjenta (w zakresie przyjmo-
wania leków, przestrzegania diety i dokonywania zmian w sty-
lu życia) jest zgodne z zaleceniami medycznymi. W znacze-
niu węższym odnosi się do „zgodnego z zaleceniami stoso-
wania odpowiedniej dawki i czasu przyjęcia leków”. Niesto-
sowanie się do zaleceń lekarzy jest stare jak historia medycy-
ny. Jeden z ojców medycyny, grecki lekarz Hipokrates z Kos 
pisał: „Należy zwracać uwagę na postępowanie pacjentów, 
bowiem często wprowadzają lekarza w błąd co do zażywa-
nia przepisanych im leków”. Do historii weszło też powiedze-
nie Charlesa Everetta Koopa, amerykańskiego chirurga dzie-
cięcego i głównego chirurga Stanów Zjednoczonych (ang. 
Surgeon General of the United States) za prezydentury Ro-
nalda Regana, który stwierdził: Drugs don’t work in patients 
who don’t take them [Leki nie działają u pacjentów, którzy ich 
nie biorą].

Spośród przewlekle chorych jedynie 65% deklaruje, że za-
wsze przyjmuje wszystkie zalecone dawki, aż 14% zdarza się 
zmienić zaleconą dawkę, 11% od czasu do czasu pomija poje-
dynczą dawkę, a 6% przyjmuje leki sporadycznie w przypad-
ku wystąpienia objawów choroby. To wszystko wynika z opu-
blikowanego w 2010 roku raportu Fundacji na rzecz Wspie-
rania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny Polskiego pa-
cjenta portret własny – raport o przestrzeganiu zaleceń te-
rapeutycznych przez polskich pacjentów. Spośród wszyst-
kich osób przewlekle chorych biorących udział w badaniu – 
zarówno przyjmujących leki systematycznie, jak i sporadycz-
nie – co czwarta przyznała, że zaprzestała stosowania leków, 
bo „czuła się po nich na tyle dobrze, że uznała się za zdrową”. 
Podobna liczba, bo 21% badanych odstawiła leki bez konsul-
tacji z lekarzem, bo „czuła się po nich gorzej”. Pacjenci czę-
sto samodzielnie zmniejszają bądź zwiększają dawkę leku, 
a także wykorzystują tylko jeden lub tylko niektóre z przepisa-
nych leków. Część z pacjentów praktykuje też tzw. „wakacje 

C o czwarty z przewlekle chorych 
pacjentów przyznaje, że nie stosuje 

się do zaleceń lekarza, a aż 65% 
deklaruje, że nie zawsze przyjmuje wszyst-

kie zalecone dawki leków. Zjawisko tzw. 
non-compliance w medycynie, czyli nieprze-
strzeganie przez pacjentów zaleceń terapeu-

tycznych jest w Polsce dużym problemem  
i może mieć poważne konsekwencje  

dla chorych. 

Lecz się  
regularnie 

Tekst: Agnieszka FiedorowiczTekst: Adam Dziki
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od leków”, czyli kilkudniowe przerwy w leczeniu, a co czwar-
ty z przewlekle chorych pacjentów przyznaje, że nie stosuje 
się do zaleceń lekarza  Raport powstał na podstawie przepro-
wadzonego na zlecenie fundacji badania, we wrześniu i paź-
dzierniku 2009 roku przez Pentor Research International. Były 
to badania ilościowe – sondaż na reprezentatywnej próbie 
Polaków, oraz badania jakościowe – zrealizowane w grupach 
dyskusyjnych i w wywiadach indywidualnych. W badaniach 
jakościowych udział wzięli przedstawiciele środowiska me-
dycznego: lekarze rodzinni, lekarze specjaliści: kardiolodzy, 
diabetolodzy i psychiatrzy, pielęgniarki środowiskowe, apte-
karze oraz pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe: choro-
by układu krążenia, cukrzycę, depresję, schizofrenię) i człon-
kowie rodzin osób przewlekle chorych. 

Podstawowy wniosek, jaki płynie z raportu, jest taki, że zjawi-
sko non-compliance w medycynie jest w Polsce dużym pro-
blemem i ma poważne konsekwencje dla chorych. 

ŚWIAT SIĘ LECZY „NA PÓŁ GWIZDKA”
Zjawisko non-compliance jest nagminne nie tylko w Polsce,  
ale na całym świecie. Z opublikowanego w 2003 roku ra- 
portu Światowej Organizacji Zdrowia  
(WHO) Adherence to long-term the-
rapies: evidence for action wynika, że 
połowa pacjentów z chorobami prze-
wlekłymi przerywa leczenie, a co pią-
ty w ogóle nie realizuje recept (sic!). 
Problem ten dotyczy zarówno kra-
jów rozwijających się, jak i rozwinię-
tych. Dla przykładu tylko połowa Ame-
rykanów z nadciśnieniem tętniczym 
stosuje się do zaleceń terapeutycz-
nych lekarza, w Chinach jest to 42%, 
w Gambii niespełna jedna trzecia. Rów-
nie złe wskaźniki notuje się, jeśli cho-
dzi o chorych cierpiących na takie 
choroby przewlekłe jak astma, cukrzy- 
ca czy depresja. W badaniu CODE-2 
(Cost of Diabetes In Europe–2) stwierdzono, że tylko 28% pa-
cjentów leczonych z powodu cukrzycy ma prawidłową kon-
trolę glikemii. Regularnie przepisane leki zażywa tylko 43% 
chorych na astmę – wynika z kolei z raportu Managment and 
treatment perceptions amoung young adults with astma in 
Melbourne, opublikowanego w 2000 roku w czasopiśmie 
„Respirology”. W przypadku osób leczonych na depresję po-
ziom nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych dotyczy na-
wet 70% pacjentów. Zjawisko non-compliance odnośni się też 
do chorób, w których zaniedbanie leczenia zagraża bezpo-
średnio życiu – takich jak choroby onkologiczne czy padacz-
ka – wśród dotkniętych tym schorzeniem do zaleceń terapeu-
tycznych nie stosuje się od 30 do 50% pacjentów. 

Zjawisko non-compliance spotykane jest także w chirurgii – 
szczególnie dotyczy to zaleceń okołooperacyjnych – odpo-
wiedniego przygotowania pacjenta do operacji i wykony-
wania wskazań lekarza po niej. W jednym z badan, mają-
cych na celu zbadanie skali tego zjawiska i oceny jego po-

tencjalnych skutków medycznych, zespół badawczy poddał 
analizie przypadki 101 pacjentów, mających przejść planowa-
ną operację laparoskopową w dziedzinie nefrologii. W cza-
sie wizyty przedoperacyjnej pacjenci otrzymali od chirur-
ga wytyczne dotyczące przygotowania do operacji – mie-
li oni dostarczyć w dniu operacji aktualne zdjęcia rentgenow-
skie oraz wykonać procedury, mające na celu przygotowanie 
jelita grubego do operacji: m.in. zastosowanie diety płynnej 
na kilka dni przez zabiegiem, podanie leków przeczyszcza-
jących (na dzień przed zabiegiem podaje się specjalny roz-
twór przeczyszczający) oraz antybiotyków. Wyniki? Aż 24 pa-
cjentów nie zastosowało się do wskazań lekarza: trzynaścio-
ro nie dostarczyło zdjęć rentgenowskich, siedmioro pominę-
ło etap przygotowania jelita do operacji, a czworo nie wyko-
nało obu zaleceń.

WEŹ PIGUŁKĘ, WEŹ PIGUŁKĘ 
Jakie są przyczyny tego tak nagminnego zjawiska? Czy pa-
cjenci „zapominają”, by „wziąć pigułkę”? A może „czują się 
dobrze” – i nie widzą sensu w braniu leku? Lub wręcz od-
wrotnie mają przekonanie, że lek tak bardzo im szkodzi, że 

ze strachu przed skutkami uboczny-
mi nie kontynuują terapii? Model opra-
cowany przez WHO wśród czynni-
ków mających wpływ na zjawisko non-
-compliance wyróżnia m.in. czynni-
ki dotyczące pacjenta, schorzenia, tera-
pii, a także systemu opieki zdrowotnej 
oraz społeczno-ekonomiczne. 

Jednym z kluczowych czynników jest  
postawa pacjenta wobec choroby – tu  
wspomniany raport Polskiego pacjenta  
portret własny – raport o przestrzeganiu  
zaleceń terapeutycznych przez polskich 
pacjentów wyróżnia m.in. osobowość 
pacjenta, jego wiek i płeć, tryb życia, 
postawę wobec choroby i potrzeby le-
czenia oraz wobec leków, postawę oto-

czenia i rodziny pacjenta, zaufanie do środowiska medycz-
nego i poziom wiedzy o konsekwencjach choroby. Niezwy-
kle ważne, jak zauważają autorzy raportu, jest to, czy cho-
roba jest przez pacjenta postrzegana jako problem do roz-
wiązania, czy jako wyrok. Ci, którzy postrzegają choro-
bę jako problem do rozwiązania, są pozytywnie zmotywo-
wani do regularnego stosowania leków i zmiany stylu ży-
cia zgodnie z zaleceniami. Chorych w młodszym wieku mo-
tywuje chęć bycia osobą aktywną i samodzielną, z kolei oso-
by starsze chcą być przydatne dla swoich najbliższych. Pa-
cjenci, którzy postrzegają swoją chorobę jako wyrok, a dłu-
gotrwałe leczenie oznacza dla nich konieczność podporząd-
kowania całego życia chorobie, są zazwyczaj nastawieni ne-
gatywnie do terapii i nie wierzą w skuteczność leczenia. Tak-
że brak wsparcia ze strony rodziny i innych osób sprzyja nie-
systematycznemu leczeniu. Jak piszą autorzy raportu: „Barie-
rą w leczeniu jest samotność. Zarówno ta fizyczna, jak i psy-
chiczna, zdecydowanie utrudnia stosowanie się do zaleceń, 

W przypadku większości 
schorzeń przewlekłych, 
warunkiem osiągnięcia 
korzyści ze stosowanego 
leczenia jest przyjęcie 
co najmniej 80-90% 
przepisanych dawek. 
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osłabia motywację – «nie mam dla kogo żyć», «nikt się mną 
nie interesuje», «nikogo w domu nie obchodzi, co się ze mną 
dzieje».

Wśród czynników związanych z chorobą raport wyróżnia: czas 
trwania choroby i moment jej wykrycia, występowanie odczu-
walnych objawów choroby oraz efektów i skutków ubocznych 
leczenia, a także poziom skomplikowania schematu tera-
peutycznego. Schorzenia skąpo- i bezobjawowe zwykle 
zmniejszają motywację pacjentów do kontynuacji leczenia – 
na zasadzie „czuję się dobrze, więc po co mam brać te tablet-
ki”. Im bardziej skomplikowany i „nieprzyjazny” dla pacjen-
ta schemat terapii, tym szansa na non-compliance rośnie; do-
tyczy to np. skutków ubocznych takich jak ból, utrata włosów, 
wymioty w leczeniu onkologicznym; ważna jest też forma po-
dawania leków – np. popularne w terapii chorób oka, a nie-
przyjemne dla pacjenta, iniekcje doszklistkowe. 

Autorzy raportu podkreślają też wagę czynników leżących 
po stronie środowiska medycznego, takich jak podejście le-
karza do pacjenta, jakość relacji lekarz–pacjent, dostęp do le-
karza, częstość i czas trwania wizyt, dostęp do badań medycz-
nych oraz koszty terapii. Utrudniony dostęp do lekarza (np. 
długie kolejki do lekarzy specjalistów) prowadzi do trudno-
ści ze zdobyciem recept i kontynuowaniem leczenia. Nie-
zwykle ważna jest też kwestia zaufania do prowadzące-
go leczenie. 

OPUSZCZASZ DAWKĘ, ZWIĘKSZASZ RYZYKO! 
Jakie są długofalowe konsekwencje nieprzestrzegania zale-
ceń terapeutycznych w medycynie? W przypadku większo-
ści schorzeń przewlekłych, warunkiem osiągnięcia korzyści ze 
stosowanego leczenia jest przyjęcie co najmniej 80-90% prze-
pisanych dawek. Pacjenci, którzy leczą się niesystematycznie 
lub całkowicie przerywają leczenie, narażają się na pogorsze-
nie stanu zdrowia, powikłania, a w najgorszym przypadku na-
wet kalectwo czy śmierć. Statystyki? Weźmy choćby tak po-
wszechne w Polsce nadciśnienie tętnicze. Nieleczone zwięk-
sza nawet czterokrotnie ryzyko choroby niedokrwiennej, a ry-
zyko wystąpienia udaru mózgu nawet ośmiokrotnie. Niele-
czona lub nieodpowiednio leczona cukrzyca może w konse-
kwencji prowadzić do tak poważnych komplikacji jak: zabu-
rzenia pracy nerek, uszkodzenie nerwów czuciowych, bole-
sne skurcze mięśni, uszkodzenie siatkówki oka, głębokie i nie-
gojące się rany czy miażdżyca naczyń krwionośnych. 

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych w medycynie 
ma też swoje wymierne konsekwencje finansowe. Wg szacun-
ków koszty leczenia powikłań cukrzycy są 3-4-krotnie wyż-
sze niż u chorych regularnie przyjmujących leki. Podobnie 
jest w przypadku nadciśnienia bądź astmy. Tylko w Stanach 
Zjednoczonych bezpośrednie następstwa nieprzestrzega-
nia zaleceń terapeutycznych szacuje się rocznie na 100 miliar-
dów dolarów. W Polsce koszty, jakie ponosi Narodowy Fun-
dusz Zdrowia można ostrożnie szacować na 6 mld zł rocznie. 
Składają się na nie wydatki na dodatkowe hospitalizacje, po-
rady lekarskie czy badania diagnostyczne.

PACJENCIE – NIE LECZ SIĘ SAM! 
W przypadku non-compliance zastosowanie znajduje za-
sada: „Lepiej jest zapobiegać, niż leczyć”. W tym przypad-
ku kluczem jest edukacja pacjenta, która może być prowa-
dzona na wiele sposobów. Niezwykle ważne są rozmowy 
pacjenta z lekarzem, w trakcie których należy uświadamiać  
pacjenta, jakie długofalowe konsekwencje ma niestosowanie 
się do zaleceń terapeutycznych. Należy – na ile to możliwe – 
włączać pacjenta do procesu decyzyjnego w kwestii wybra-
nej terapii (np. wyboru sposobu podawania leku: krople, ta-
bletki, plastry, zastrzyki) oraz kontroli przebiegu terapii – pa-
cjent może np. prowadzić dzienniczek pomiaru ciśnienia lub 
poziomu cukru we krwi, a zanotowane wyniki omówi następ-
nie z personelem medycznym. Nie należy zapominać, że klu-
czowe do powodzenia procesu leczenia jest zbudowanie za-
ufania na linii pacjent–lekarz. Z badań zawartych w raporcie 
Polskiego pacjenta portret własny wynika, że „wśród osób 
chorych przewlekle, którzy systematycznie zażywają leki, aż 
68% ufa swojemu lekarzowi i nie zasięga opinii u innych le-
karzy, a 28% ufa swojemu lekarzowi, ale czasem zasięga opi-
nii u innych lekarzy. Natomiast wśród pacjentów modyfikują-
cych terapię lub przyjmujących leki nieregularnie tylko 43% 
bezgranicznie ufa swojemu lekarzowi, 46% darzy swojego le-
karza zaufaniem, ale zasięga także opinii innych lekarzy, a 11% 
ma wiele wątpliwości co do opinii swojego lekarza lub wcale 
mu nie ufa”. •

Agnieszka Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej i zdrowotnej. Współpracuje z miesięcznikami 
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nagrody Pióro Nadziei 2010 Amnesty International Polska dla dziennikarzy, piszących o prawach 
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W IOSNA to czas, na który czekamy z utęsknieniem, 
od kiedy tylko jesienią dni stają się krótsze, noce 
dłuższe, a melancholijne myślenie coraz częstsze. 

Mimo iż po drodze odczuwałyśmy magię świąt Bożego Naro-
dzenia, jako najjaśniejszego okresu tych jesienno-zimowych 
dni, to już od Nowego Roku z utęsknieniem wypatrujemy słoń-
ca, nie tylko tego za oknem, ale i tego, które wypełni energią 
nasze ciało. WIOSNA to niebywały czas, kiedy przyroda bu-
dzi się do życia, a że jesteśmy jej częścią, my też powinny-
śmy się obudzić. Przebudzenie z zimowego snu u każdej z nas 
może być inne. Dla jednych to wystartowanie z nowym pro-
jektem, dla innych zrealizowanie długo planowanych działań, 
a dla jeszcze innych – powolne otwieranie się na świat i swo-
je potrzeby. Marzę o tym, by dla każdej kobiety, niezależnie 
od tego, jak długa, smutna i surowa były jesień i zima, WIO-
SNA przyszła jako czas pełen energii i motywacji do działania.

Oczywiście wiele czynników ma wpływ na to, jaką mamy w so-
bie wewnętrzną siłę. Nasze życie jest składową wielu kontek-
stów, sytuacji, relacji i układów, w których się znajdujemy. 
Na to, co jest tu i teraz, wpływ ma to, co było kiedyś, i oczy-
wiście, jak było kiedyś. Na to, jak rozwiązujemy problemy 
oraz jak działamy i jakie podejmujemy decyzje, mają wpływ: 
nasze wychowanie, nasze geny i nasze usposobienie oraz ży-
ciowe doświadczenie. Każda z nas ma również inną odpor-
ność na stres, inną wytrzymałość, inną determinację i inną 
samoświadomość, ale, niezależnie od tego, każda powin-
na o siebie zadbać, zawalczyć o siebie i w swoim tempie od-
krywać siebie na nowo. Z takim planem powinnyśmy wystar-
tować na wiosnę.

Na co dzień w swojej pracy terapeutycznej spotykam wie-
le kobiet, które niestety nie doceniają siebie, a poprzez sa-
mokrytykę są dla siebie największymi wrogami. Walczę, by 
to zmienić. Opracowując program terapii ruchem z wyko-
rzystaniem aktywności fizycznej, jaką jest pole dance, które-
go od lat jestem instruktorem, wzięłam pod uwagę potrze-
by kobiet. Te najbardziej głębokie, ukryte, często wstydli-

we, a jednak proste. To potrzeby akceptacji, miłości, zgody 
i wolności. Terapeutyczny ruch, dotyk naszego ciała, hormo-
ny szczęścia, które wytwarzają się w czasie aktywności fizycz-
nej, oraz kontakt z osobami, które czują to samo, mają dobro-
czynny wpływ na samopoczucie i samopostrzeganie.

Cudownym, prostym, a jednak bardzo wymagającym ćwicze-
niem, od którego zaczynam terapię ruchem podczas spotkań 
warsztatowych z kobietami, jest „lustro”. Kobiety przycho-
dzące na zajęcia terapii ruchem, pragną zrobić coś dla siebie, 
pragną odkryć swoją siłę i zarazem kobiecość, a także wzmoc-
nić swoje poczucie wartości oraz popracować nad swoim cia-
łem, które jest katalizatorem wielu napięć, emocji i traum. 
Za każdym razem, gdy nasza głowa jest przeciążona, to cia-
ło zaczyna wyrzucać objawy choroby, zaczyna się bronić, dla-
tego tak ważne jest tu holistyczne podejście do tematu, by 
poprzez pracę z ciałem, wzmocnić psychikę. Przeważającej 
większości kobiet, która przychodzi na warsztaty, trudno jest 
spojrzeć na siebie w lustrze ze spokojem i pewnością. Kie-
dy rozpoczynamy pracę z własnym odbiciem w lustrze i pro-
szę kobiety, by stanęły przed nim (w stroju do pole dance), 
wiele z nich ma z tym olbrzymie problemy. Część z nich nie 
patrzy na siebie, a wzrok kieruje na swoje stopy lub krzyżu-
je ręce na wysokości klatki piersiowej, by zasłonić jak najwię-
cej ciała. Część kobiet, kiedy tylko na siebie spojrzy, odwra-
ca wzrok. Część zaczyna chwytać się za te miejsca, które nie 
są przez nie lubiane (brzuch, uda, piesi) i zaczyna ja nacią-
gać, tarmosić. Jeszcze inne zaczynają się histerycznie śmiać 
lub siebie obrażać, określając siebie różnymi negatywny-
mi epitetami. Czym są te wszystkie zachowania? To mecha-
nizmy obronne, które u każdej z kobiet mogą wyglądać ina-
czej. Przed czym my – kobiety – się bronimy w takiej konfron-
tacji z własnym odbiciem? Bronimy się przed sobą. Zdecydo-
wana większość kobiet nie potrafi spojrzeć na siebie z czuło-
ścią, wyrozumiałością i szacunkiem. Zdecydowana większość 
kobiet unika przyglądania się własnemu ciału. Zdecydowa-
na większość kobiet nie lubi na siebie patrzeć i nie potrafi sku-
pić się na tym, co jest w nich piękne. Myślę, że aby móc roz-
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począć pracę nad sobą, trzeba natychmiast to zmienić. Każ-
dą z kobiet, z woreczkiem czy bez, tę z nadwagą i tę skrajnie 
szczupłą – KAŻDĄ, absolutnie KAŻDĄ zachęcam, by w zaci-
szu swojego domu stanęła w bieliźnie przed lustrem i dokład-
nie się sobie przyjrzała oraz zaobserwowała, jaka reakcja po-
jawia się na tę sytuację. Następnie zachęcam, by dotknąć de-
likatnie i z czułością tych części naszego ciała, których najbar-
dziej nie lubimy, i przypomnieć sobie, kiedy i w jakiej sytu-
acji były one nam potrzebne i kiedy z ich udziałem wydarzy-
ło się coś dla nas pięknego, dobrego, przyjemnego. Dla ko-

biet, które były w ciąży, brzuch powinien przestać kojarzyć się 
z workiem skóry pełnym rozstępów, a powinien zacząć być 
traktowany jako centrum dowodzenia wszechświatem, który 
dał życie, a jeśli na tym brzuchu dodatkowo jest woreczek 
lub dwa, pamiętaj, że jest on symbolem zwycięstwa nad cho-
robą! Piersi, zamiast wzbudzać obrzydzenie, dla kobiet któ-
re karmiły – powinny być przypomnieniem o ich wartości, 
a dla tych które nie mają dzieci lub które uważają, że ich pier-
si są za duże lub za małe – mogą być kotwicą, w której lokali-
zuje się przyjemność z kontaktów intymnych. Tak jest z każdą 
częścią naszego ciała, dzięki której odczuwałyśmy przyjem-
ność i bliskość drugiej osoby. Proponuję kobietom, by spró-
bowały spojrzeć na siebie z innej perspektywy, nie traktując 
swojego ciała jako czegoś, czego nie lubią, ale by postarały 
się zauważać i doceniać w nim to, co jest piękne. Każda z ko-
biet ma to COŚ. Jeżeli przyglądając się sobie, zapragniecie 
zmiany, pamiętajcie, że wszystko jest możliwe. Zacznijcie ma-
łymi krokami. Każdego dnia, drogie kobiety, starajcie się pa-
trzeć na siebie z czułością i wdzięcznością. Dopieszczajcie 
swoje ciało, dbając o nie i pielęgnując je, aby służyło wam 
jeszcze w dobrej kondycji i zdrowiu przez długi czas. Zrób-
cie to dla siebie!

Przejawem dbania o siebie i swoje ciało jest również wdro-
żenie w życie aktywności fizycznej. Jestem zwolennikiem 
uprawiania każdego rodzaju ruchu i każdej dyscypliny spor-
tu, jako formy terapii zarówno ciała jak i umysłu. Zachęcam 
do tego każdą kobietę, by ujścia swoich problemów i rozła-
dowania swoich emocji poszukiwała w aktywności fizycznej. 
Nic tak nie pozwala odpocząć głowie, nic tak nie wzmac-
nia charakteru i nic tak nie uczy szacunku do własnego cia-
ła – jak sport. Regularne uprawianie aktywności fizycznej 
ma zbawienne działanie na nasz organizm, naszą psychikę 
i nasze relacje z samą sobą. Uważam, że idealnym momen-
tem na to, by wprowadzić w życie aktywność fizyczną, jest 
wiosna. To czas, kiedy możemy ponownie zacząć robić coś 
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dla siebie. To, jaki rodzaj aktywności wybierzemy, jest oczy-
wiście kwestią indywidualną i wielokrotnie uzależnioną od 
stanu naszego zdrowia, od naszej kondycji i od naszych moż-
liwości. Kobiety z wyłonioną stomią mogą i powinny aktywnie 
uprawiać sport, spacerować, tańczyć, pływać i dbać w tym 
kontekście nie tylko o swoje ciało, ale i umysł. Ruch pozwa-
la odzyskać równowagę zarówno fizyczną, jak i psychiczną. 
Dotyczy to również kobiet, które mają inne problemy zdro-
wotne, oraz kobiet, które nigdy wcześniej nie miały styczno-
ści ze sportem.

Dobrze, by każda z kobiet była świadoma swojej war-
tości, i żadne przeciwności losu nie powinny tej war-
tości umniejszyć. Ważne w tym procesie wzrasta-
nia czy odbudowywania utraconej wiary w siebie 
jest odnalezienie równowagi pomiędzy głową a cia-
łem. Tylko pełna zgodność w tych dwóch obszarach 
daje nam siłę i mobilizuje do pokochania siebie. Nie 
do zaakceptowania – ale do pokochania! Niezwykle 
ważne jest lubienie swojego ciała, szanowanie siebie 
i dbanie o siebie niezależnie od tego, co zesłał nam los. 

Każdą kobietę zachęcam do wprowadzenia w swoje życie ak-
tywności fizycznej lub do odnalezienia pasji, która da nam 
spełnienie i poczucie przyjemności. Myślę, że robienie cze-
goś tylko dla siebie jest wspaniałym sposobem na to, by 
siebie dopieścić, by zadbać o siebie, by być dla siebie do-
brą. Wiosna jest cudownym czasem na rozbudzenie dobro-

ci i miłości dla siebie oraz świadomości, że jest się wyjątko-
wą, jedyną i niepowtarzalną. Jednak by świat nas tak po-
strzegał, my same musimy siebie tak przedstawiać światu. 
Musimy w siebie wierzyć i być dumne z siebie, że mimo wie-
lu przeciwności losu i życiowych problemów wciąż jesteśmy 
tak samo wartościowe i ważne. Życzę wszystkim kobietom, 
by WIOSNA nie była tylko porą roku, a czasem wewnętrzne-
go rozkwitania i dobrej przemiany na długi czas. •

Ps: A czas niech odmierza kalendarz… oto 3 kartki z chary- 
tatywnego kalendarza, którego jestem inicjatorką – POLE 
DANCE, który nie tylko pomaga, ale również przełamuje ste-
reotypy i odczarowuje mity związane z tym sportem (przy-
bliżę go Państwu w wydaniu letnim). Kobiety z dumą pozu-
ją do zdjęć, dając tym samym świadectwo swojej siły, de-
terminacji i wysoko rozwiniętej samoświadomości. To wspa-
niałe zwieńczenie procesu odbudowy utraconego poczu-
cia własnej wartości, to ich świadectwo wiary w siebie i peł-
nej akceptacji. 

55

OKIEM SPECJALISTY



U pośledzenie widzenia jest w Polsce czwartą najczęst-
szą przyczyną niepełnosprawności. Według rapor-
tu WHO na krótkowzroczność, nadwzroczność, ja-

skrę, zaćmę i inne zaburzenia wzroku cierpi ponad 2,2 mld 
ludzi na świecie, z czego ponad 1 mld nie jest leczony z po-
wodu braku dostępu do opieki okulistycznej. Główną przy-
czyną wzrostu liczby osób cierpiących na choroby oczu jest 
starzenie się. Choroby wzroku, takie jak zaćma czy jaskra, ale 
też nadwzroczność i krótkowzroczność, związane są z w du-
żej mierze z wiekiem. Inne czynniki wymienione w raporcie 
i przyczyniające się np. do krótkowzroczności obejmują czas, 
jaki spędzamy w pomieszczeniach, a zwłaszcza przed ekra-
nami urządzeń elektronicznych – od komputerów przez ta-
blety do smartfonów. Kolejnym czynnikiem jest retinopa-
tia cukrzycowa, najczęstsze i jedno z najpoważniejszych po-
wikłań cukrzycy, które występuje u 90% chorych na cukrzy-
cę typu 1 i u 60% chorych na cukrzycę typu 2 trwającą po-
nad 20 lat. W jej wyniku w siatkówce powstają patologiczne, 
„dziurawe” naczynia krwionośne. Nieleczona retinopatia cu-
krzycowa może prowadzić nawet do ślepoty. 

OKO JAKO BARIERA
Dużą przeszkodą w powodzeniu leczenia chorób oczu jest 
dostarczanie leków do tkanek gałki ocznej. Oko jest skom-
plikowaną strukturą zbudowaną z wielu różnych tkanek, któ-
re odgrywają niezbędną rolę w procesie widzenia. Ponie-
waż oko jest też przedłużeniem ośrodkowego układu ner-
wowego, jest chronione przed toksycznym wpływem sub-
stancji zewnętrznych poprzez szereg barier, które w decy-
dujący sposób ograniczają dostęp leków do tkanek gał-
ki ocznej. Do barier tych należą, m.in. bariera krew–siatków-
ka, krew–ciecz wodnista oraz rogówka i twardówka. Chronią 
one oczy, ale równocześnie hamują efektywną aplikację le-
ków. Osobną kwestią jest fakt, że na rynku pojawia się sto-
sunkowo mało nowych substancji leczniczych. Źródło nowych 
leków wysycha. To wynik nie tylko rosnących lawinowo kosz-
tów, ale też po prostu tego, że jak się wydaje, odkryliśmy już 
te leki, które były do odkrycia. Nadzieją są nowe formy le-
ków i nowe urządzenia, które pozwolą podawać je wydaj-
niej i docierać do trudno dostępnych tkanek. Rozwój tech-
nik miejscowego precyzyjnego podawania daje szansę na le-

Według raportu WHO na choroby narządu wzroku cierpi już ponad 2,2 mld ludzi na świecie. 
Dopływ nowych leków wysycha. To wynik nie tylko rosnących lawinowo kosztów, ale też po 

prostu tego, że jak się wydaje, odkryliśmy już te leki, które były do odkrycia. Nadzieją są  
nowe formy leków i nowe urządzenia, które pozwolą podawać leki wydajniej i docierać 

 do trudno dostępnych tkanek.
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czenie chorób oczu w izolowanym mikrośrodowisku, poten-
cjalnie bez efektów ubocznych dla innych narządów. Obecnie 
bardzo wiele grup badawczych na świecie intensywnie pracu-
je nad takimi rozwiązaniami i nad wdrożeniem ich do prakty-
ki klinicznej.

NIE TYLKO KROPLE
Podanie miejscowe w postaci kropli do oczu jest obec-
nie wciąż najczęściej wykorzystywaną drogą podania le-
ków okulistycznych. Ten prosty sposób podania wykorzystu-
je się od stuleci i jest on dobrze akceptowany przez pacjen-
tów. Umożliwia leczenie większości chorób dotyczących po-
wierzchni oka oraz jego przedniej komory. Poważnym ogra-
niczeniem są jednak – słaba penetracja leków przez rogów-
kę (<5% leku dociera do cieczy wodnistej), mała biodostęp-
ność leków z powodu krótkiego czasu kontaktu z powierzch-
nią oka i rozcieńczania przez łzy. Podawanie leków w posta-
ci kropli nie jest też efektywne w przypadku chorób tylne-
go odcinka gałki ocznej, leki podawane w ten sposób zupeł-
nie nie trafiają do zajętej chorobą części oka. Ostatnio pod-
noszona jest także kwestia nieprzestrzegania zaleceń tera-
peutycznych przez pacjentów (ang. non-compliance), któ-
ra stanowi szczególnie duży problem w przypadku chorób 
przewlekłych. Rozwijane są nowe formulacje leków, które 
zwiększają ich biodostępność lub/i mają zachęcać pacjen-
tów do przestrzegania zaleceń (np. formulacje niezawierają-
ce środków konserwujących – Monoprost, innowacyjne opa-
kowania kropli ocznych).

Iniekcje doszklistkowe z kolei stają się coraz częściej stoso-
wanym sposobem dostarczania leków do gałki ocznej. Po-
danie leku bezpośrednio do ciała szklistego umożliwia uzy-
skanie znacznie większego stężenia w siatkówce i ciele szkli-
stym niż inne metody podania. W ten sposób podawane są 
substancje o działaniu tzw. anty-VEGF (z ang. anti-VEGF – 
anti vascular endothealiar growth factor), czyli blokujące na-
czyniowy czynnik wzrostu śródbłonka m.in. pegaptanib, be-
wacyzumab, ranibizumab, aflibercept), steroidy (triamcy-
nolon), antybiotyki (wankomycyna, cefazolina, ceftazydym, 
amykacyna). Wadami tego sposobu podania są możliwe 

poważne komplikacje: krwawienie w obrębie ciała szkliste-
go, zapalenie wnętrza gałki ocznej, odwarstwienie siatków-
ki, podwyższone ciśnienie śródgałkowe. Pacjenci wymagają 
zazwyczaj wielokrotnego powtarzania podania doszklistowe-
go i z tego względu muszą być starannie monitorowani. Wiel-
kim postępem i ulgą dla pacjentów byłaby możliwość ograni-
czenia liczby zastrzyków doszklistkowych. 

Podanie ogólne (podanie doustne, dożylne) natomiast jest 
rzadko stosowane w okulistyce ze względu na słabą prze-
nikalność leków przez bariery występujące w gałce ocznej. 
Może być jednak potencjalnie obiecującą drogą podawa-
nia dla niektórych nowych postaci leków, np. nanocząsteczek 
(o rozwoju nanomedycyny pisaliśmy z prof. Adamem Dzikim 
w jednym z poprzednich numerów „Po Prostu Żyj” w tekście 
Mała rzecz, a leczy).

IMPLANTY DO OKA I KOŁO OKA
Implanty wszczepiane do gałki ocznej są tak projektowane, 
aby mogły uwalniać w sposób stabilny leki w ciągu miesię-
cy lub nawet lat od wszczepienia. Obecnie stosowane w kli-
nice są niebiodegradowalne implanty Vitrasert® (uwalniają-
cy gancyklowir) i Retisert® (uwalniający fluocynolon) firmy 
Bausch & Lomb. Wiele takich systemów jest obecnie opaten-
towanych i w trakcie intensywnych prac rozwojowych. Przy-
kładem mogą być implanty wszczepiane do komory przed-
niej oka zawierające lek przeciwjaskrowy bimatoprost (Bima-
toprost SR) rozwijane przez firmę Allergan. Niedawno opu-
blikowano wyniki I/II fazy badań klinicznych (badania klinicz-
ne są formalnie klasyfikowane do tzw. faz – faza I to bada-
nie bezpieczeństwa na niewielkiej grupie pacjentów, a ce-
lem fazy II jest zbadanie efektywności na niewielkiej grupie 
pacjentów) oraz III fazy badań klinicznych (celem fazy III jest 
zbadanie efektywności leku na większej grupie pacjentów, 
jest to ostatnia faza badań klinicznych przed dopuszczeniem 
leku do obrotu i wprowadzeniem na rynek) dotyczące tych 
implantów. Na etapie badań klinicznych znajdują się prace 
dotyczące implantów uwalniających leki hamujące angioge-
nezę, czyli wytwarzanie nowych, zazwyczaj patologicznych 
i „dziurawych” naczyń krwionośnych, w tzw. suchej postaci

Dużą przeszkodą w powodzeniu leczenia 
chorób oczu jest dostarczanie leków do tkanek 

gałki ocznej. Oko jest skomplikowaną strukturą 
zbudowaną z wielu różnych tkanek, które 

odgrywają niezbędną rolę w procesie widzenia.
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AMD, czyli zależnego od wieku zwyrodnienia plamki, a tak-
że dotyczące implantów stosowanych w zwyrodnieniu barw-
nikowym (retinitis pigmentosa), ciężkiej genetycznej i pro-
wadzącej do ślepoty choroby siatkówki, która dotyka osoby 
w średnim wieku, jej przyczyny nie zostały dotąd poznane, 
a możliwości leczenia są bardzo ograniczone.

PRĄDEM W OKO
Kolejnym ciekawym narzędziem jest wykorzystanie jono-
forezy. Jest to nieinwazyjna technika, która dzięki zasto-
sowaniu prądu elektrycznego o małym natężeniu pozwa-
la na zwiększenie biodystrybucji (czyli procentu substancji, 
jaki dociera do docelowych tkanek) zjonizowanych cząste-
czek leków w tkankach gałki ocznej, w szczególności w ro-
gówce i twardówce. Wykazano, że przezrogówkowa jonofo-
reza zwiększa miejscowe stężenie leków przeciwbakteryjnych, 
przeciwgrzybiczych, steroidów, cząsteczek DNA oraz RNA. 
Firma EyeGate opracowała urządzenie do jonoforezy przez-
twardówkowej, ukończyła także III fazę badań klinicznych for-
mulacji leku EPG-437 (formulacja leku przeciwzapalnego de-
kasametazonu opracowana do podawania metodą jonofore-
zy) w zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej. Uzy-
skano wyniki leczenia zbliżone do standardowej terapii (pred-
nizolon w postaci kropli do oczu) przy niższym ryzyku zwięk-
szonego ciśnienia śródgałkowego oraz znacząco obniżo-
no częstotliwość podawania leku (do 1-2 podań w tygodniu, 
zamiast codziennie).

Wadą techniki jonoforezy jest stosunkowo niewielka jej sku-
teczność w stosunku do głębiej położonych tkanek gał-
ki ocznej, ograniczona skuteczność wspomagania internali-
zacji cząsteczek leków do komórek, a także jej ograniczone 
możliwości precyzyjnego lokalnego podawania leków.

PRĄD NA BIS
Obiecującą techniką jest tzw. elektroporacja, czyli sposób po-
dawania leków lub materiału genetycznego z przestrzeni mię-
dzykomórkowej do komórek poprzez czasowe rozszczel- 
nienie błon komórkowych z wykorzystaniem krótkotrwałe-
go impulsu elektrycznego o wysokim napięciu. Pierwszym 
etapem jest wprowadzenie substancji (leku, DNA) do prze-
strzeni międzykomórkowej. Może to zostać osiągnięte dzię-
ki podaniu dożylnemu lub podaniu miejscowemu (np. dogu-
zowo, bezpośrednio do zmienionej nowotworowo tkanki). Po-
danie dożylne jest mniej efektywne w przypadku nowotwo-
rów z powodu zwiększonego zazwyczaj ciśnienia w przestrze-
ni międzykomórkowej. Przykładem może być podanie dogu-
zowe bleomycyny w połączeniu z elektroterapią, które okaza-
ło się być bardziej efektywne niż dożylne podanie tego leku. 

W przypadku podawania leku do gałki ocznej dodatkowym 
ograniczeniem jest występowanie bariery krew–siatkówka, 
krew–ciecz wodnista oraz krew–ciało szkliste. Największe ko-
rzyści elektroporacja powinna przynieść w przypadku poda-
wania leków o słabej przenikalności przez bariery biologiczne, 
tzw. hydrofobowych (a więc słabo rozpuszczalnych w wodzie). 
Badane było zastosowanie kilku chemioterapeutyków w połą-
czeniu z elektroterapią, m.in. doksorubicyny, daunorubicyny, 

etopozydu, paklitakselu, winblastyny, winkrystyny, cyklofos-
famidu, karboplatyny, cisplatyny, bleomycyny. Obecnie u pa-
cjentów nowotworowych stosuje się podawanie przez elek-
troporację bleomycyny i cisplatyny. Technika ta, z zastoso-
waniem zestawu elektrod wkłuwanych w guz, nie jest jednak 
obecnie używana zbyt często, chociaż daje bardzo obiecują-
ce rezultaty.

W przeciwieństwie do jonoforezy, elektroporacja w okuli-
styce była dotąd stosowana przede wszystkim w transfek-
cji genów, oczywiście na razie w zastosowaniach ekspery-
mentalnych. Plazmidy były podawane do rogówki podspo-
jówkowo równocześnie z aplikowaniem krótkotrwałych im-
pulsów elektrycznych. Przy aplikacji ośmiu impulsów elek-
trycznych nie obserwowano skutków ubocznych, obser-
wowano także znacząco lepsze efekty niż przy wstrzyknię-
ciach DNA bez tej aplikacji. Efektywność i brak zauważal-
nych uszkodzeń gałki ocznej wykazano także w przypad-
ku tzw. elektrotransferu (czyli „wtłaczania” do komórki z za-
stosowaniem prądu elektrycznego) DNA plazmidowego po-
danego do przestrzeni nadnaczyniówkowej u szczura. Dane 
pochodzące z badań in vitro (a więc na liniach komórkowych 
hodowanych na szalkach) wskazują, że podawanie chemio-
terapeutyków wspomagane elektroporacją w nowotworach 
gałki ocznej (np. w czerniaku gałki ocznej) również może być 
obiecującą nową terapią. Obecnie takie badania są wykony-
wane przez mój zespół w ramach grantu LIDER finansowane-
go przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Grant ten jest 
realizowany w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicz-
nej im. M. Mossakowskiego PAN, we współpracy z naukow-
cami z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (z grupą 
prof. Ryszarda Buczyńskiego oraz dr. Jacka Pniewskiego). • 

dr n. med. Michał Fiedorowicz
Był biologiem i dziennikarzem naukowym. Pracował w Instytucie Medycyny Doświadczalnej 
i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie zajmował się badaniami przedklinicznymi z wykorzystaniem 
technik rezonansu magnetycznego. Współpracował z miesięcznikiem „Focus” i tygodnikiem 
„Polityka”. Pasjonował się jazdą konną i fotografią.
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R zeczywistość społeczna i kulturowa wciąż się zmienia, 
a wraz z nią postrzeganie pełnionych przez nas ról. Już 
tylko zatwardziali konserwatyści mogą twierdzić, że 

istnieje jeden model rodziny i jedyny odpowiedni styl życia. 
Coraz głębiej uświadamiamy sobie, że istnieją różnego ro-
dzaju wzory partnerstwa, różne wyobrażenia na temat tego, 
jak funkcjonuje podział ról w rodzinie. Nie dziwią już nas urlo-
py tacierzyńskie, dzięki którym kariera zawodowa matki może 
się rozwijać, i mężczyźni sprawnie wykonujący domowe pra-
ce. Wciąż jednak mamy dosyć tradycyjne podejście do tego, 
jak powinno wyglądać życie starszych osób, które doczeka-
ły się wnuków. Ich rola w wielu przypadkach sprowadza się 
do służenia rodzinie, tak jakby czas marzeń, pasji i pragnień 
był w ich przypadku definitywnie zakończony.

Elżbieta kilka lat temu wyszła ponownie za mąż. Z pierwsze-
go małżeństwa ma dwoje dorosłych już dzieci, które daw-
no poszły swoją drogą i same założyły rodziny. Ma też nie 
najlepsze wspomnienia, ponieważ zachowania jej pierwsze-
go męża nosiły wyraźny rys przemocowy. Elżbieta przez dłu-
gie lata czuła się stłamszona, nie dość atrakcyjna i nie dość 
inteligentna. Trwała jednak w nieudanym małżeństwie 
dla dobra dzieci. Tak to przynajmniej wtedy widziała. Dzi-
siaj ma duże wątpliwości, czy jej decyzja była słuszna. O swo-
ich dorosłych już dzieciach mówi z goryczą: Nauczyli się, że 
wiecznie im służę, jestem na każde zawołanie. Ich potrzeby 
i dobro zawsze były dla mnie priorytetem, o sobie nie myśla-
łam. Odetchnęłam dopiero, kiedy poznałam mojego obecne-
go męża. Przekonałam się, co to znaczy mieć u boku kochają-
cego mężczyznę. Dzieci Elżbiety nie były zadowolone, kiedy 
ta je poinformowała, że planuje ślub. Sugerowały, że za póź-
no na taką rewolucję i odbije się ona na rodzinie. Z czasem 
pogodziły się z faktem, że w życiu ich matki jest nowy męż-
czyzna, chociaż nigdy nie okazały mu ani sympatii, ani więk-
szego zainteresowania. Relacje rodzinne układały się w mia-

rę poprawnie, dopóki nie pojawiły się wnuki. Córka i syn Elż-
biety zostali rodzicami w tym samym czasie i wówczas zaczę-
ły się problemy. Jeżdżę pomagać w opiece nad wnukami i je-
stem tym bardzo zmęczona, skarży się Elżbieta. Moje dzie-
ci uważają to za oczywistość, więc nawet nie proszą o pomoc 
ani za nią nie dziękują. Po prostu oznajmiają, że muszą gdzieś 
wyjść, że są czymś zajęte albo zmęczone i oczekują, że przyj-
dę i zajmę się wnukami. Córka obraża się, kiedy mówię, że 
nie mam siły kolejny dzień w tygodniu jechać na drugi koniec 
miasta i siedzieć godzinami przy wnuczce. Potrafi mi na to od-
powiedzieć, że inne babcie cieszą się, że mogą pomóc, a nie 
narzekają. Zarzuciła, że widać mniej kocham wnuki od swoje-
go nowego męża.

Elżbieta cztery dni w tygodniu od rana do późnego popołu-
dnia spędza przy wnukach. Zdaniem jej dzieci to normalne. 
Kiedy próbowała tłumaczyć synowi, że taka ilość obowiąz-
ków jest ponad jej siły, bo ma przecież też swój dom i swo-
je w nim zobowiązania, odpowiedział: Trzeba było nie wycho-
dzić za mąż. Wtedy mogłabyś zamieszkać z nami. Nie miała-
byś tylu obowiązków i nie traciła czasu na dojazdy. Nie wiem, 
gdzie popełniłam błąd, zastanawia się Elżbieta. Próbuję tłu-
maczyć moim dzieciom, że nie mam już tyle sił, co kiedyś, że 
brak mi czasu na moje sprawy, ale one wtedy natychmiast 
się obrażają. Na sugestię, żeby zastanowiła się, ile jest w sta-
nie pomagać i na ile wysiłku ma ochotę, a potem zakomu-
nikowała to jasno i zdecydowanie dzieciom, odpowiada, że 
boi się utraty ich miłości. Już mój ślub ledwo zaakceptowały, 
jeśli jeszcze im powiem, że będę mniej pomagać, być może 
zerwą ze mną kontakt, a tego panicznie się boję.

I tak kobieta tkwi w szachu między lękiem przed odrzuce-
niem przez własne dzieci a poczuciem winy, wynikającym 
ze źle zdefiniowanego rodzicielstwa. Trudno bowiem nagle 
po wielu latach zmienić zasady gry. Jeśli Elżbieta przez całe 
dzieciństwo swoich dzieci uczyła je, że służy im we wszystkim 
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i ich potrzeby są najważ-
niejsze, istnieje ryzyko, 
że jako dorosłe osoby nie 
będą chciały zrezygnować 
z tak wygodnego dla nich 
podziału ról. Są co praw-
da dorosłymi, świadomy-
mi osobami, które mogą 
poddać krytycznej oce-
nie małżeństwo swoich 
rodziców i fakt, że mat-
ka podporządkowała się 
ze wszystkim rodzinie i nie 
dbała o swoje potrze-
by, ale widać taki stan rze-
czy wypracował w nich narcystyczną postawę. A tym samym 
nie ma co liczyć, że zdyscyplinują swoje nadmiarowe oczeki-
wania wobec matki. Warto by było uświadomić Elżbiecie, że 
swoim zachowaniem robi krzywdę wnukom, bo tak napraw-
dę oprócz opieki i czułości dostają od niej szkodliwy prze-
kaz, że ludzie mogą się wzajem źle traktować i bezwzględnie 
wykorzystywać. Może ten punkt widzenia pomoże jej sprze-
ciwić się roszczeniom syna i córki. Najlepiej by było, gdyby 
Elżbieta najpierw szczerze porozmawiała sama ze sobą, czy 
w ogóle chce pomagać w opiece nad wnukami, a jeśli tak, 
to na jakich zasadach i w jakim wymiarze czasu. A potem za-
komunikowała to swoim dorosłym dzieciom. Oczywiście ist-
nieje prawdopodobieństwo, że sprawdzą się jej przewidywa-
nia i syn albo córka, lub oboje – w ramach protestu – będą 
chcieli ukarać matkę brakiem kontaktu z wnukami. Jeśli rze-
czywiście okażą się tak egoistyczni i niedojrzali, warto po-
czekać, jak długo wytrwają w swojej urazie. Bo być może 
będzie to tylko manipulacyjna demonstracja, po której sto-
sunki trochę znormalnieją. W przypadku Elżbiety nakłada-
ją się dwa problemy – jeden to brak poszanowania dla ży-
cia prywatnego starszej osoby i sprowadzenie sedna jej ist-
nienia do pomagania rodzinie, a drugi to brak szacunku, któ-
rego Elżbieta w odpowiednim czasie nie nauczyła swoich 
dzieci. Przykro to mówić, ale można odnieść wrażenie, że ko-
bieta sama siebie nie szanuje, co niestety przenosi się na jej 
otoczenie.

Waldemar całe życie ciężko pracował, ale wspomina to do-
brze, bo praca byłą jego pasją. Był inżynierem w dużej fa-
bryce, awansując stopniowo aż do stanowiska dyrektora ge-
neralnego. Jego żona Grażyna pracowała jako pielęgniar-
ka. Kilka lat temu przeszli na emeryturę. Oboje byli oszczęd-
ni i rozsądnie gospodarowali całkiem dobrymi dochodami, 
więc z czasem zamieszkali w dużym, wygodnym domu pod 
miastem. Pasją obojga są podróże i ogród. Wokół domu ro-
śnie kilkadziesiąt gatunków roślin, a kiedy kwitną, dom tonie 
w kolorowych kaskadach kwiatów. Ich dwaj dorośli już syno-
wie wyprowadzili się i założyli rodziny. Dostali na start życio-
wy małe wsparcie finansowe od rodziców, ale okazuje się, że 
mają apetyt na więcej. Niedawno odwiedził nas starszy syn 
z żoną i po krótkotrwałym plątaniu się w słowach wyjawił, cze-

go od nas chcą, mówi wzburzona Grażyna. Zdecydowali się 
na drugie dziecko i synowa pragnie być z dziećmi w domu, do-
póki nie dorosną do wieku przedszkolnego. Tym samym będą 
zdani tylko na jedną pensję i mają małe szanse na taki kredyt, 
jaki jest im potrzebny, aby zamienić mieszkanie na większe. 
Wymyślili więc sobie, że możemy sprzedać dom, kupić sobie 
mieszkanie, a pozostałą część pieniędzy podzielić równo mię-
dzy synów. Byłam tak oburzona, że aż odebrało mi mowę. 

Waldemar jest nie mniej wstrząśnięty od żony: I jeszcze 
to pokrętne tłumaczenie, że taka decyzja wyjdzie nam na do-
bre, bo jesteśmy coraz starsi i niebawem praca w ogrodzie 
oraz opieka nad domem będzie ponad nasze siły. A tymcza-
sem to całodzienna aktywność fizyczna na świeżym powie-
trzu trzyma nas w doskonałej kondycji. Poza tym oni dosta-
li od nas wsparcie finansowe na start i nie sądzę, żeby im się 
coś jeszcze należało. Całe życie ciężko pracowaliśmy z Gra-
żynką, więc to my powinniśmy spijać śmietankę, a nie dwaj 
młodzi silni mężczyźni, jakimi są nasi synowie. 

Syn i synowa wyszli obrażeni, kiedy Waldemar w krótkich sło-
wach powiedział, co myśli o ich propozycji. Nieraz rozmawia-
liśmy z Grażynką o tym, że nawet jeśli stracimy siły, aby zajmo-
wać się ogrodem i sprzątać dom, weźmiemy kogoś do pomo-
cy. Będziemy najwyżej żyli skromniej. A kiedy już ostatecznie 
podupadniemy na kondycji, sprzedamy dom i opłacimy so-
bie jakiś porządny dom opieki, żeby nie być na niczyjej łasce. 

Niedługo po wizycie starszego syna, zadzwonił do nich młod-
szy, chcąc wybadać, jakie jest nastawienie rodziców do tema-
tu. Tłumaczył brata, że dzisiaj jest inaczej niż kiedyś, kiedy ro-
dzice byli młodzi i kredyty nie spędzały im z oczu snu przez dłu-
gie lata. Wyraził też swoje wątpliwości co do tego, jak ro-
dzice będą sobie radzić z domem za kilka lat. Rozzłoszczo-
ny Waldemar odpowiedział: Normalnie! Mamy dwóch sy-
nów, będą na zmianę z wnukami przychodzić i nam poma-
gać. Chyba coś nam się należy za lata opieki nad wami?! 
Grażyna mityguje męża, który zawsze był dość impulsywny, 
więc i teraz rozmawia z synami stanowczo, ale jest jej przy-
kro, że własne dzieci traktują ich jak skarbonkę. Zachowują się 
tak, jakby chcieli za nas decydować, co nam jest potrzebne, 
a co zbędne. Przecież wiedzą, jak bardzo lubimy nasz dom, 
jak dobrze się w nim czujemy i po latach ciężkiej pracy wresz-
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Według badań CBOS aż 97% badanych 
Polaków uważa, że ludzie starsi są potrzebni 

społeczeństwu, bo mają czas dla wnuków, 
gdy rodzice pracują, a 90% ceni obecność 

ludzi starszych ze względu na to, że pomagają 
finansowo dzieciom i wnukom.
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cie odpoczywamy w ogrodzie,  
ciesząc oczy jego pięknem. 
Jak w ogóle mogli wpaść na  
taki pomysł, żebyśmy zrezy-
gnowali z tego i przenieśli się 
do mieszkania? 

To kolejny przykład postrzega-
nia starszych ludzi, jako osób, 
które przeżyły już wszystko, 
co miały do przeżycia, a te-
raz powinny w akcie rezygna-
cji oddać wszystko dzieciom 
i wnukom. To okrutne podejście i bardzo egoistyczne. We-
dług badań CBOS aż 97% badanych Polaków uważa, że ludzie 
starsi są potrzebni społeczeństwu, bo mają czas dla wnuków, 
gdy rodzice pracują, a 90% ceni obecność ludzi starszych 
ze względu na to, że pomagają finansowo dzieciom i wnu-
kom. Dowodzi to głęboko utylitarnego podejścia do osób 
starszych, być może głęboko zakorzenionego wśród kultu-
ry chłopskiej, gdzie przez wieki członek rodziny był tak dłu-
go przydatny, jak długo miał siłę ciężko fizycznie pracować. 
Dość przypomnieć sytuację starej Agaty z Chłopów Włady-
sława Reymonta, która jesień i zimę spędzała, żebrząc pod 
kościołem, a wiosną wracała do chałupy pomagać rodzinie.

Wiele się zmieniło w polskiej rzeczywistości od tamtych cza-
sów, ale nadal dużo nam do doskonałości w traktowaniu se-
niorów. Jednym z nadal nie przerobionych tematów jest sek-
sualność starszych osób. Masowo wypieramy ten temat, uwa-
żając za coś nieprzyzwoitego, aby starsze osoby współżyły. 
Powszechnie panuje krzywdzący stereotyp, jakoby seniorzy 
nie odczuwali potrzeb seksualnych. 

Być może właśnie z powodu takich przekonań Jolanta przeży-
ła ostatnio bardzo krępującą sytuację. Od kilku lat przyjaźni się 
z bardzo miłym sąsiadem Marcinem. Zawsze mogła liczyć 
na jego techniczną pomoc, kiedy trzeba było coś naprawić 
w mieszkaniu. W zamian za to starała się odwdzięczyć jakimś 
smakołykiem, raz i drugi zaprosiła sąsiada na kawę i ciasto. 
Robiła to z tym większą przyjemnością, że sąsiad bardzo jej 
się podoba jako mężczyzna. Kilka miesięcy temu ich znajo-
mość weszła w etap zażyłości, a niewinny flirt przerodził się 
w coś więcej. Pewnego wieczoru Marcin przyszedł z ogrom-
nym bukietem żonkili i wyznał, że od dawna Jola mu się po-
doba i gdyby tylko zechciała, jesień życia mogliby spędzić 
razem. Długo tłumione pragnienia doszły do głosu i rozmo-
wa zakończyła się intymnym zbliżeniem. Byłam w szoku, kiedy 
nagle drzwi sypialni się otworzyły i stanęła w nich moja cór-
ka Marlena, wspomina z zawstydzeniem Jola. Podobno dzwo-
niła kilka razy, ale miałam ściszony telefon i nie odbierałam. 
Ma zapasowe klucze, więc przyjechała sprawdzić, czy nie 
stało się coś złego i nakryła nas z Marcinem w jednoznacz-
nej sytuacji. Najpierw skamieniała jak słup soli, a potem wy-
szła, z hukiem trzaskając drzwiami. Następnego dnia rano za-
dzwoniła do mnie i podniesionym głosem zaczęła wypyty-
wać, co to ma znaczyć i jakie mam plany. Przy okazji stwier-
dziła, że to niesmaczne, kiedy starsza pani uprawia amory. 

Przerwałam jej, mówiąc, że 
to moje prywatne sprawy i nic 
jej do tego, ale córka jeszcze 
bardziej się zirytowała i przy-
pomniała, że mam rodzinę, 
wnuki i ze względu na pa-
mięć ojca powinnam się sza-
nować. Większych bzdur w ży-
ciu nie słyszałam. Jestem wdo-
wą od sześciu lat i tylko ja jed-
na wiem, jak ciężko przeszłam 
śmierć męża. Sugerowanie mi, 

że nie szanuje jego pamięci bardzo mnie ubodło. Czy na-
prawdę nie mam prawa do tego, żeby zaznać trochę szczę-
ścia? Komu to przeszkadza i w czym? 

Przyciśnięta do muru Marlena wyznała, że tak naprawdę oba-
wia się, że zakochana matka przestanie mieć dla niej czas. 
Do niedawna przyjeżdżała kilka razy w tygodniu po połu-
dniu, zająć się wnukami, dzięki czemu Marlena mogła z mę-
żem wyskoczyć do znajomych, do kina czy na spokojne zaku-
py. Na dodatek matka świetnie gotuje i zawsze coś dobre-
go przywozi, co odciąża Marlenę w kuchni. A jeśli teraz mat-
ka zacznie chodzić na randki i spędzać czas z sąsiadem, nie 
będzie już tak dyspozycyjna. 

Dla wielu młodych osób emerytura rodziców nie ozna-
cza szansy na to, żeby seniorzy wreszcie odpoczęli, poświę-
cili wolny czas na pielęgnowanie i rozwijanie pasji, ale jest 
obietnicą darmowego wsparcia i pomocy przy wnukach. Pol-
scy seniorzy lwią część czasu wolnego przeznaczają na bier-
ny odpoczynek, a więc oglądanie ulubionych programów te-
lewizyjnych. Niewielu z nich uprawia sport, prowadzi ożywio-
ne życie towarzyskie lub nabywa nowych umiejętności. Jest 
to wynikiem ograniczonych możliwości finansowych senio-
rów, ale również wzorców kulturowych. Z bezpłatnych ofert 
różnego rodzaju kursów dla starszych osób organizowanych 
w domach kultury korzysta niewielki procent osób. Podob-
nie wciąż relatywnie mało osób korzysta z oferty Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Na szczęście idea kształcenia się w star-
szym wieku wciąż zyskuje na popularności i obecnie w Polsce 
działa około 400 filii UTW, a z ich oferty korzysta około dzie-
więćdziesięciu tysięcy seniorów. Nie jest to jednak dużo, zwa-
żywszy, że w naszym kraju żyje sześć i pół miliona emerytów. 
Najwyższa już pora, abyśmy na naszych bliskich wkracza-
jących w zimę życia spojrzeli jak na osoby wciąż pełne pra-
gnień, emocji, którym po trudach życia należy się wszystko, 
co najpiękniejsze, i co umili im czas, a nie jak na bezpłatną siłę 
roboczą zobowiązaną do służenia nam swoją pracą, czasem 
i finansami. •
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mopoczucie i działania. Im jednak doświadczyliśmy w dzie-
ciństwie większych zaniedbań bądź nadużyć ze strony rodzi-
ców, tym w dorosłości przejęcie odpowiedzialności za siebie 
bywa dla nas trudniejsze – a paradoksalnie właśnie wtedy jest 
nam najpotrzebniejsze. 

Psychika ludzi, którzy we wczesnych latach nie zaznali bez-
pieczeństwa albo szybko je utracili, a na dodatek doznawa-
li przemocy lub ją obserwowali, jest niczym dom postawiony 
na ruchomych piaskach – pozbawiony solidnych fundamen-
tów i ciągle grożący zawaleniem. 

Pamiętaj, rozważanie rodzicielskich uchybień ma sens, o ile 
prowadzi do zmiany dotychczasowego, mało funkcjonalne-
go umysłowego oprogramowania. Na przykład, jeśli połą-
czysz nadmierne wymagania lub nadopiekuńczość twoich 
rodziców z często pojawiającymi się w twoim umyśle myśla-
mi w rodzaju: „Nie dam rady” lub „Jestem beznadziejny”, 
i doprowadzi cię to do zmiany tych myśli na bardziej racjo-
nalne i mniej ograniczające – to świetnie. Jeśli jednak tyl-
ko zanurzysz się w analizowaniu rodzicielskich błędów i swo-
ich krzywd, to osiągniesz przede wszystkim pogorszony na-
strój, odbierający ci siłę do podejmowania działań, które mo-
głyby uczynić twoje obecne życie lepszym.

Niektórzy psychologowie zalecają konfrontację z matka-
mi i ojcami, którzy nie sprawdzili się w swojej opiekuńczej 
roli. A niektórzy przeciwnie – namawiają do wybaczenia ro-
dzicom, nawet tym, którzy dopuścili się najcięższych przewi-
nień. To może jednak skutkować utknięciem w pozycji bez-
radnego, zależnego dziecka. Próby wybaczenia bywają ryzy-

Odpuść
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Z darza się, że w jakimś momencie życia niektórzy z nas 
doświadczają poważnych problemów psychicznych, 
których źródła leżą często bardzo głęboko. Instrukcja  

obsługi naszego życia tworzy się w naszym umyśle w dzie-
ciństwie. Niestabilność, emocjonalna lub fizyczna nieobec-
ność opiekunów, nadopiekuńczość, przemoc słowna bądź 
fizyczna – katalog owych zaniedbań jest niestety obszerny. 
Podobnie wykaz problemów, z jakimi część z nas się bory-
ka, a wynieśliśmy to z rodzinnych domów. Nosimy w sobie te 
niezdrowe przekonania dotyczące nas samych, innych wokół 
nas oraz życia.

Błędne instrukcje rodzicielskie przyczyniają się do trudno-
ści w stworzeniu satysfakcjonujących relacji, nadmierne-
go bądź niedostatecznego angażowania się w pracę, nie-
umiejętności odróżniania tego, co realne, od tego, co wy-
obrażone bądź wirtualne, do pogrążania się w poczuciu winy 
bądź straty czy do nieokreślonego braku zadowolenia z życia.

Człowiek nie przygotowany przez dom rodzinny do konstruk-
tywnego radzenia sobie z wrodzonymi cechami, takimi jak lę-
kliwość czy impulsywność, własnymi emocjami bądź nieunik-
nionymi przeciwnościami losu, nie nauczony szacunku do sie-
bie i innych – więc także akceptacji i jasnego wyznaczania gra-
nic – nie przeszkolony w porozumiewaniu się z otoczeniem 
albo nauczony rozpamiętywania przeszłości lub zamartwia-
nia się o przyszłość, prędzej czy później napotyka problemy. 

Czy dziecięce źródła dorosłych trudności oznaczają, że 
ci z nas, którzy tego doświadczają, powinni dogłębnie prze-
analizować swoje wczesne lata? Niekoniecznie. Najlepszym 
rozwiązaniem jest przejęcie odpowiedzialności za swoje sa-
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alizowania, uczyć się dbania o siebie i innych, trenować uważ-
ność oraz nowe formy komunikowania.
A geny? Czy one mają wpływ? Przecież genetyka w olbrzy-
mim uproszczeniu sprowadza się do tego, że rodzimy się 
z garniturem genów, które dziedziczymy po naszych przod-
kach. Zaś epigenetyka dotyczy innych rodzajów dziedzicze-
nia: jest związana z ekspresją genów. 

Psychiatra prof. Gałecki wyjaśnia to, porównując nas do kom-
putera, w którym, jak wiadomo, mamy system operacyjny, 
twarde oprogramowanie – hardware. To niejako niezmien-
na część oprogramowania. Tak właśnie jak hardware nie-
zmienny jest nasz kod DNA. Każdy z nas ma właściwie iden-
tyczny kod. Ale to, czy pojawi się ekspresja tych, czy innych 
genów, czy będzie większa, czy mniejsza, zależy od epige-
netyki, która jest naszym software’em. Ten software decydu-
je, jak myślimy, trawimy, jaką mamy odporność, w jaki sposób 
wydzielamy hormony. Decyduje też o naszej zdolności do mi-
łości. Nasze komórki „zapamiętują” różne zmienne występu-
jące w naszym środowisku, takie jak temperatura, ciśnienie, 
dostępność do pożywienia, lęk czy agresja. I najważniejsze: 
w związku z tym środowisko, w jakim wzrastamy jako dzie-
ci – czy byliśmy przytulani, czy bici, czy dbało się o nasze po-
trzeby fizyczne i psychiczne, czy wzrastaliśmy w atmosferze 
lęku, czy nie – może wpłynąć na naszą fizjologię i to bez zmia-
ny sekwencji genomu. Te środowiskowe bodźce wywierają 
wpływ już na etapie embrionalnym i są trwałe. 

Czy więc zdolność do miłości można odziedziczyć?
Jako przykład opiszę tu badania na szczurach, które przepro-
wadzono w Kanadzie, a które dotyczyły tzw. zjawiska drapa-
nia i lizania, czyli tego, co małe szczurki bardzo lubią. W tym 
badaniu szczurze niemowlęta podzielono na dwie grupy: dra-
pane i lizane przez matki lub inne szczurzyce i te, które były 
pozbawione tych pieszczot. 

Pieszczoty stwarzały u młodych szczurków poczucie bezpie-
czeństwa. Naukowcy śledzili, jak się rozwijały potem, i okaza-
ło się, że im bardziej młode szczury czuły się bezpieczne, tym 
w bardziej stabilny sposób mogły odbierać przyszłe zdarze-
nia i relacje. Co najciekawsze, więzy pokrewieństwa nie miały 
znaczenia – innymi słowy, nieważne było, czy ten szczurek był 
pieszczony przez matkę, czy przez inną szczurzycę. Szczurki, 

W dzieciństwie większość z nas była zmuszona do rezygnacji z własnych 
granic. Dbanie o siebie było odbierane jako przejaw  

egoizmu, złego zachowania. 

kowne, bo mogą uwięzić człowieka, który nie jest do wyba-
czenia – często słusznie – zdolny, w poczuciu winy.

Wybaczenie, jeśli się powiedzie, może przyczynić się do roz-
mycia odpowiedzialności i osobistych granic – a trudność 
z ich ustalaniem jest dość typowa dla ludzi wychowanych 
przez traumatyzujących bądź nie dość dobrych rodziców. 
Z kolei konfrontacja z rodzicami, czyli stawienie im czoła, wy-
rażenie swojej prawdy, połączone z ustaleniem nowych re-
guł wzajemnych relacji, wpędza matki i ojców w poczucie nie-
zrozumienia, a w gorszych przypadkach w rozpaczliwe próby 
obrony, którymi ranią siebie i swoje dorosłe dziecko na nowo.

Wg mnie w uporaniu się z dzieciństwem dobrze sprawdza się 
współczucie, którego doświadczamy – wobec siebie i innych. 
Współczucie uwalnia od obciążania winą nie tylko matek 
i ojców, lecz także siebie, wyzwala z upartego trzymania się 
schematów w rodzaju: „ktoś musi być winny”, „trzeba po-
znać prawdę”. Współczucie dzieje się tu i teraz, zamiast zwal-
niać od odpowiedzialności albo nią przytłaczać, tworzy prze-
strzeń umożliwiającą realną zmianę.

Uwielbiana przeze mnie psychoterapeutka Peg Streep pro-
ponuje pięć kroków prowadzących do budowania równowa-
gi po trudnym dzieciństwie, zwanych „Odpuść”:

• Uświadom sobie, że nie jesteś winna/winny.

• Nie zgadzaj się na nadużycia – pogódź się z tym, że znane  
ci rodzinne normy odbiegają od tego, co rzeczywiście 
normalne.

• Ustal granice – zadecyduj, czy i w jaki sposób będziesz utrzy-
mywać kontakt z rodzicami.

• Ucz się rozróżniania emocji, np. poczucia winy od wstydu, 
ćwicz się w rozpoznawaniu ich źródeł.

• Zarządzaj swoimi myślami – nie koncentruj się na swoim 
złym samopoczuciu, nie zamartwiaj się.

Czy oczekiwanie od matki lub ojca zadośćuczynienia za do-
znane niegdyś krzywdy ma sens? Nie. Można dać rodzicom 
szansę na wyjaśnienia i rehabilitację, jednak liczenie na to, że 
z niej skorzystają, oznacza ciągłe uzależnianie własnego do-
brostanu od ich uwagi i akceptacji.

Zamiast rozpamiętywać to, czego zmienić się nie da, le-
piej zająć się tworzeniem nowej, samodzielnie wybranej in-
strukcji obsługi życia: uelastyczniać przekonania, ćwiczyć się 
w rozpoznawaniu swoich potrzeb i znajdować sposoby ich re-
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które były pozbawione takiej relacji, rozwijały się inaczej, były 
bardziej nerwowe i niestabilne.

Jak to się przekłada na nas, ludzi? Doświadczenia z wczesne-
go dzieciństwa wpływają na nasz charakter przez całe życie, 
a epigenetyka dba o nasze dostosowanie się do warunków. 
Przy tym trzeba pamiętać, że te zmiany i wzorce reakcji na-
byte w życiu płodowym i wczesnym dzieciństwie są trwałe. 
Stylem życia, który prowadzimy, emocjami, jakie przeżywa-
my, możemy spowodować korzystne lub niekorzystne zmia-
ny w ekspresji genów.

W dzieciństwie większość z nas była zmuszona do rezy-
gnacji z własnych granic. Dbanie o siebie było odbierane 
jako przejaw egoizmu, złego zachowania. Mówię tu o takich 
sytuacjach, gdy np. ktoś nie chciał dać komuś buziaka czy 
przytulić się do dziadków. Raczej niewiele osób doświad-
czało wtedy wspierania tej decyzji, a bardziej nakłaniania, 
żeby to zrobić wbrew sobie. Jeśli to się zdarzyło jednorazo-
wo, to z pewnością nie miało złego i znaczącego wpływu, ale 
już wiele takich sytuacji mogło wytworzyć przekonanie, że to, 
czego ja chcę, co jest moje, jak się czuję w danej sytuacji, nie 
jest tak ważne, jak to, czego oczekują inni. Na tej podstawie 
mogliśmy wyrobić sobie przekonanie, że dbanie o swoje gra-
nice jest czymś złym, nietaktownym. 

Spora część z nas mierzy się z rozmaitymi problemami zdro-
wia psychicznego czy też funkcjonowania w społeczeństwie, 
ale medycyna i psychologia nie są bezradne nawet wtedy, 
gdy od momentu zapłodnienia dorastaliśmy we wręcz pato-
logicznych warunkach. Nawet jeśli nasze osobowościowe ce-
chy są trwałe, nie oznacza to, że nie potrafimy nauczyć się 
z nimi żyć tak, by unikać niebezpieczeństw z nimi związanych. 
Pamiętajcie to. Przejmijcie kontrolę. Wyznaczcie swoje gra-
nice. Bądźcie sterem i okrętem waszego życia emocjonalne-
go i seksualnego. Potraficie to, wiem! •
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Tekst: Patrycja Bujarska

nas o zagrożeniach i konsekwencjach naszych działań może 
sprawić, że może nigdy nie będziemy bohaterem tej smut-
nie kończącej się rozstaniem miłosnej historii. Trzymam kciu-
ki za was i za siebie oczywiście, bo jak to mówią, nic, co ludz-
kie, nie jest nam obce, a zdrada niestety ludzka jest.

Zapraszam do dalszej lektury!

RODZAJE ZDRADY 
Wyróżnia się dwa rodzaje zdrady: emocjonalną i fizyczną. 
Obydwie wiążą się z zaspokojeniem określonych odczu-
wanych w związku braków. Różnica między nimi jest pozor-
nie ogromna: zdrada fizyczna jest uwarunkowana intymnym 
kontaktem fizycznym z osobą spoza związku, a emocjonal-
na ogranicza się do dzielenia intymności z osobą, ale bez fi-
zycznego zbliżenia. Pewnie większość czytelników usprawie-
dliwia teraz w głowie istotę zdrady emocjonalnej argumen-
tem „że to przecież nic takiego”. Cóż, zależy dla kogo. Otóż 
akurat dla kobiet gorsza w odczuciu jest zdrada emocjonalna. 
Wynikać to może z różnych systemów zachowania – kobiety 
zazwyczaj charakteryzują się bardziej emocjonalnym podej-
ściem do życia, zaś mężczyźni logicznym. Dla kobiety świa-
domość, że jej mężczyzna poczuł wsparcie i zainteresowanie 
w rozmowie z inną, jest bolesnym doznaniem, gdyż poczucie 
bliskości, wsparcia i zrozumienia to składniki, na podstawie 
których ona chce budować fundament swojej relacji z partne-
rem. Mężczyźni ze swoim logicznym stylem myślenia z reguły 
(teoretycznie) nie rozliczają tak dramatycznie partnerek z ich 
emocjonalnych skoków w bok. Natomiast fakt, iż jakiś męż-
czyzna wykorzystał ich kobietę dla swojego użytku, jest zde-
cydowanym powodem do złości lub załamania.

SŁOWEM WSTĘPU…
Mało przyjemny tytuł, prawda? Osobiście wolałabym wybrać 
bardziej kreatywną grę słów, niemniej jednak tytuł ten jest 
trafny i od razu pokazuje nam główny motyw ludzkich działań 
w ciągu całego życia – czyli popęd seksualny. Autorem oma-
wianego zdania jest Zygmunt Freud. Tego człowieka moż-
na darzyć mniejszą lub większą sympatią, trzeba jednak 
przyznać, że wywiódł ze swoich badań kilka trafnych wnio-
sków i ten, zawarty w tytule tego artykułu, jest jednym z nich. 

Zdrada, bo ona będzie głównym tematem tego tekstu, nie 
jest zjawiskiem prostym do zdefiniowania. Jak zresztą każdy 
termin związany z emocjami i relacjami międzyludzkimi. Psy-
chologia może nam pomóc zrozumieć dane zjawisko, ale nie 
jest w stanie całkowicie przewidzieć naszych – ludzkich – za-
chowań. Zauważcie – z pozoru wszyscy jesteśmy tacy sami: 
rodzimy się w ten sam sposób, rozwijamy, mamy taką samą 
ilość krwi przepływającej przez nasze ciało i tak samo wypo-
sażone w nie organy. Cóż więc nas różni? DOŚWIADCZE-
NIA. Tak, ciało ludzkie wraz z mózgiem to plastyczny mate-
riał, który pod wpływem naszych doświadczeń, przeżytych 
emocji, sytuacji bądź traum potrafi zdefiniować nas na nowo. 
Nikt nie rodzi się zdrajcą, zabójcą ani złodziejem. Dlatego, 
jeżeli uważacie, że ten tekst was nie dotyczy, że nigdy nie 
zdradzicie ani nie zostaniecie zdradzeni, to jesteście, niestety, 
w błędzie. Na pocieszenie dodam, że homo sapiens, do któ-
rego szlachetnie należymy, jest gatunkiem rozumnym, a do-
datkowo wyposażonym, jako jeden z niewielu, w możliwo-
ści predykcji: czyli posiada intuicję. Wiedza na temat zdrady 
oraz czynników, jakie do niej doprowadzają, wzbogacą was 
w dodatkowe zasoby pomocne w identyfikowaniu zdradziec-
kich myśli. Taka wiedza w połączeniu z intuicją informującą 

Nie ma miłości, 
jest tylko instynkt 
i popęd seksualny?
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zmniejszenie śmiertelności z powodu raka jelita cienkiego i grubego, poprawa jakości życia chorych oraz szerzenie 
profilaktyki przeciwnowotworowej.

Seksuologia  Onkologia  Profilaktyka  Promocja  Zdrowia 

Nasze publikacje i projekty znajdziesz na www.poprostu.org

KRS: 0000474431, Adres: al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa, Telefon: 22 3947886, 609967734, E-mail: ece@poprostu.org

Bianca-Beata Kotoro i Wiesław Sokoluk

DOBRA
INTERWENCJA
NA WOLI
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TYP OSOBOWOŚCI A ZDRADA
Wydawać by się mogło, że doskonale znamy siebie i swoje-
go partnera. Jesteśmy w stanie przewidzieć jego ruchy i de-
cyzje. Gdyby jednak tak było, to ze związków pozamałżeń-
skich nie rodziłoby się 20% dzieci. Skąd więc bierze się zdra-
da i jaki wpływ na nią ma nasza osobowość lub geny? 

Nie chcę nawiązywać tu do naukowych teorii. Niemniej dla  
zachowania mocy tego tekstu posłużę się kilkoma statystyka-
mi i naukowymi terminami. Pierwszym z nim jest gen DRD4. 
To składnik DNA, który odpowiada za podejmowanie za-
chowań związanych z wywoływaniem w nas odczucia moc-
nych doznań. Osoby z pewnym wariantem tego genu anga-
żują się mocno w czynności stymulujące produkcję dopami-
ny. Takie osoby będące w stałym związku po pewnym czasie 
trwania rutyny lub w przypadku rozłąki z partnerem z auto-
matu będą poszukiwać okazji na przypadkowy seks i tym sa-
mym zdradę. Według badań ten gen predestynuje osobę, 
która go posiada, do popełnienia zdrady.

A osobowość? Przecież wszyscy jesteśmy w stanie opisać  
swoją osobowość. Jedni są bardziej świadomi swoich cech, 
drudzy natomiast poświęcają mniej czasu na analizowanie 
siebie. Prawda jest taka, że w młodym wieku trudno znać 
dokładnie swój typ osobowości. Bardzo często komplet-
na ocena kształtuje się przez całe nasze życie lub zależ-
nie od doświadczonych sytuacji i wyzwań. Przeżyte dzieciń-
stwo i jego nieświadomy wpływ na nas może zobrazować się 
dopiero w wieku dorosłym. Przykładowo osoby, które były 
niedocenione przez rodziców, pochodziły z rodzin rozwie-
dzionych lub z problemem alkoholowym (syndrom DDA) 
w dorosłym życiu mogą cierpieć na niskie poczucie wła-
snej wartości. W rezultacie takie osoby będą ciągle dążyć 
do jej wzmocnienia. Stały kontakt z partnerem może w pew-
nym momencie nie wystarczać. Ilość w organizmie fenyloala-
niny, która jest uznawana za jeden ze składników tzw. che-
mii miłości, gwarantującej nam poczucie namiętności, zmniej-
sza się z czasem i zamienia namiętność w intymność i part-
nerstwo. Brzmi to logicznie. Najpierw kogoś pożądamy, a po-
tem budujemy z nim więź na całe życie, której mocą zacisko-
wą jest poczucie intymności i partnerstwa. Jednak jeżeli ko-
muś zaczyna brakować poczucia, że jest chciany i kochany, 
to w jego głowie zaczynają pojawiać się wątpliwości. Czy na-
dal jestem wystarczająco dobry dla partnera? Czy wzbudzam 
w nim jeszcze pożądanie? Wtedy właśnie może dopuścić się 
zdrady. Postępowanie takiej osoby nie jest motywowane 
tym, iż jej partner jest zły (ważny element do zapamiętania). 

Nie należy nigdy szukać problemu w sobie! Poczucie pust-
ki, niska samoocena i potrzeba akceptacji mogą ją kierować 
do działań, które potencjalnie ją ponownie wzmocnią. Waż-
ne, aby zapamiętać, że nie każda zdrada musi wynikać z kłót-
ni lub złej sytuacji w związku – często jest to wewnętrzny pro-
blem osoby, o którym nie ma ona pojęcia. 

Warto wyróżnić trzy cechy osobowości, które sprawiają, że 
częściej trafiamy w ramiona kochanków. Są to narcyzm, ni-
ski poziom sumienności oraz psychotyczność.

Osoby narcystyczne mają wyolbrzymione poczucie własnej 
wartości, żyją fantazjami o nieograniczonym sukcesie i wła-
dzy. Tym samym częściej flirtują, umawiają się na randki i do-
puszczają przygodnego seksu. Tymi działaniami podtrzymu-
ją spójność między własną samooceną a działaniami w ży-
ciu. Osoby z niskim poczuciem sumienności i psychotyczne, 
to jednostki impulsywne pozbawione samokontroli. Osoby 
z powyższymi cechami osobowości częściej flirtują, randku-
ją i działają impulsywnie. Nie istnieje tu podział na mężczyzn 
i kobiety. Żadna z płci nie jest wolna od wpływu osobowo-
ści na skłonność do zdrady.

Warto wspomnieć też o ludziach uzależnionych od seksu. 
Tak, są tacy. Ich ciągła potrzeba dostarczania sobie endor-
fin i adrenaliny przewyższa wszelkie poczucie moralności i lo-
giczne myślenie. Takie osoby w sytuacjach nawet krótkiej roz-
łąki z partnerem będą szukały sposobu na zaspokojenie swo-
ich potrzeb. Zrobią to także, jeżeli poczują w związku nudę 
lub niedostateczną ilość uprawianego seksu. 

JAK ODKRYĆ ZDRADĘ?
Nie chcę, aby ten tekst był poradnikiem. Moim celem jest 
pokazanie szerokiego kontekstu zdrady i pewnych zależno-
ści, na jakie nie zwracamy na co dzień uwagi. Nie wiem, jak 
odkryć zdradę, i wydaje mi się, że nie ma na to jednoznacz-
nej odpowiedzi. Na podstawie historii spisanych w książ-
ce Robina Bakera Wojny plemników (polecam, warto prze-
czytać), mogę śmiało zapewnić, że gatunek ludzki zdradzał, 
zdradza i będzie zdradzać. Co za tym idzie, umiejętności tu-
szowania niewierności i redukowania swojego poczucia winy 
mamy perfekcyjnie opanowane. Wybór taktyki zależy od oso-
by i danej sytuacji w związku. Zdrada może się objawiać nad-
miernym zainteresowaniem, jak i ochłodzeniem stosunków. 
Na pewno nie zaleca się celowego doszukiwania zdrady. Nie 
zapominajmy o ulubionej teorii psychologów: samospełniają-
cym się proroctwie. Nasze przekonania definiują nasze czyny, 
a te wpływają na przekonania i czyny partnera. Jeżeli będzie-

Nie chcę, aby ten tekst był poradnikiem. Moim celem jest pokazanie szerokiego kontekstu  
zdrady i pewnych zależności, na jakie nie zwracamy na co dzień uwagi
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my w swoim związku szukać zdrady, to w końcu ją znajdziemy. 
Pytanie tylko, czy to, czego szukaliśmy, było tam od począt-
ku? Czy może powstało jako owoc naszych ciągłych podej-
rzeń, awantur i ochłodzenia relacji.

CO Z TĄ MIŁOŚCIĄ – JEST CZY NIE?
Zawsze powtarzam, że miłość to jest jedna, jedyna siła, której  
nie da się zdefiniować, wytłumaczyć czy zrozumieć. Wpływa  
na człowieka jak narkotyk. Miłość to dozownik chemii do  
naszego organizmu, a stan zakochania można przyrównać 
do stanu naćpania. Człowieka zakochanego nie można zrozu-
mieć, a on sam często ma z tym problem, gdy etap namiętno-
ści i zauroczenia się zakończy. 

Odbijając się od tytułowych słów Freuda, jestem w stanie 
obalić jego tezę, a tym samym uspokoić wszystkich podob-
nych do mnie romantycznych fanów miłości. 

Może według smutnego Freuda nie ma miłości, ale osobiście 
uważam, że istnieje sposób, aby to magiczne pojęcie nabra-
ło wiarygodności istnienia. Stosunek z partnerem, do które-
go dochodzi w wyniku wyodrębnionego przez Freuda popę-
du seksualnego, powoduje wydzielenie się w naszym organi-
zmie szeregu hormonów sklejających związek, jednocześnie 
sprawiając, że staje się mocny i trwały (wazopresyna, testo-
steron, oksytocyna). 

Wydzielanie tych hormonów wywołuje u ludzi stan zakocha-
nia, a dalej przywiązania – czyli miłość! Dopóki nie dopuszcza-
my do deficytu tych hormonów i dbamy odpowiednio o wy-
sokie poczucie wartości partnera oraz jego bezpieczeństwo, 
to do skoku w bok raczej dojść nie powinno. Nawet jeżeli po-
jawią się ku temu kuszące okoliczności, to potęga przywią-
zania oraz zasoby intuicji i rozumnego myślenia spowodują, 
że na samej myśli powinno się zakończyć. Oczywiście nadal 
podtrzymuję, że nigdy nie powinniśmy być tego stuprocento-
wo pewni, natomiast warto o tym czytać, rozmawiać i budo-
wać własną świadomość w temacie. I do tego wszystkich z ca-
łego serca zachęcam. 

Recepta? Dbać o siebie i partnera, być rozumnym i świado-
mym, a wtedy może zmniejszymy te rosnące od kilku lat sta-
tystyki zdrad.

Uważności i dużo miłości życzę każdemu. Nie tylko na wio-
snę! •

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

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

Higieniczne woreczki o delikatnym zapachu przeznaczone na zużyty sprzęt stomijny

Skład płynu, którym są nasączone neutralizuje brzydkie zapachy

Brzoskwiniowy kolor maskuje zawartość zapewniając dyskrecję

Odpowiednia wielkość pozwala zmieścić zużyty woreczek stomijny oraz pozostałe 
akcesoria

Łatwo wiązane uszy szczelnie chronią zawartość przed wyciekaniem.

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

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

www.med4me.pl  bezpłatna infolinia 800 120 130
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Rozmawia: Monika Mularska-Kucharek

Monika Mularska-Kucharek: Pani Olu,  
jest pani kobietą z pasją! W jaki sposób  
realizuje pani swoje zamiłowania na co  
dzień? 
Aleksandra Czerczyńska: Można powie-
dzieć, że jestem kobietą z pasją, a właści-
wie z pasjami. Są nimi teatr i moja mała oj-
czyzna, czyli Łódź. Te dwie pasje, przepla-
tają się i pęcznieją, wypełniają moje życie, 
ubarwiają je i pochłaniają niemal bez resz-
ty. Wraz z kolegami tworzymy amator-
ski teatr Ponadczasowi. Powstaje pomysł, 
następnie gromadzę materiały źródłowe 
i ubieram je w słowa, a później reżyseruję 
produkt końcowy, czyli spektakl.

MM-K: Skąd miłość do teatru? Od kiedy?
AC: Odkąd pamiętam, interesowałam się 
sztuką. Już szkole podstawowej zalicza-
łam wszystkie akademie ku czci i nie tylko, 
ale także konkursy recytatorskie, kółka po-
lonistyczne, teatrzyki szkolne. W szkole 
średniej doszły do tego kursy tańca towa-
rzyskiego i nowoczesnego w MDK. Krysta-
lizowały się moje zainteresowania. A po-
tem przyszło zwyczajne życie, praca, dom, 
rodzina. Czas na realizację marzeń pojawił 
się około czterdziestki. 

MM-K: Co miało na to wpływ? 
AC: Wiadomo, stabilizacja finansowa, 
dziecko odchowane. Wg teorii indywi-
dualizacji Carla Gustafa Junga około 40. 

Wywiad z Aleksandrą Czerczyńską

N ie od dziś wiadomo, że pasja ma bardzo pozytywny 
wpływ na nasze życie, że nadaje sens podejmowanym 
działaniom, dodaje energii i czyni nasze życie bardziej 

spełnionym. I to bez względu na wiek! Warto to podkreślać, 
zachęcając seniorów do rozwijania na emeryturze swoich zain-
teresowań i pasji, tym samym łamiąc funkcjonujące stereotypy 
na temat osób starszych. 
Odkąd pracuję z osobami wcześniej urodzonymi, a minęło 
właśnie 10 lat, mam nieodparte wrażenie, że pasja uskrzydla 
seniorów, jest remedium na samotność, lekiem na dolegliwości  
i ograniczenia wynikające z upływu czasu. Dlatego też, czerpiąc 
z dobrych wzorców, a jednocześnie mając świadomość, jak 
istotną rolę z psychologicznego i społecznego punktu widzenia 
odgrywa posiadanie pasji, staram się na różne sposoby inspiro-
wać seniorów do aktywnego życia w towarzystwie hobby  
i zainteresowań.
Jednym z takich działań jest charytatywny kalendarz na 2022 
rok, który został wydany na rzecz seniorów, a którego hasłem 
przewodnim jest zdanie: „Jesień życia WIOSNĄ możliwości!”. Do 
udziału w tym projekcie zaprosiłam aktywnych łódzkich senio-
rów, których wizerunki pojawiły się na kartach kalendarza, 
aby inspirowali swoich rówieśników (i nie tylko) do aktywnego, 
pełnego pasji i energii życia, również tego na emeryturze.
Kalendarz otwiera pasjonatka teatru i miłośniczka Łodzi, 
zachwycająca swoją energią, kreatywnością, talentami, a także 
działaniami, którym na emeryturze oddaje swoje serce! Ta 
kobieta, to Aleksandra Czerczyńska, z którą rozmawiałam  
o tym, jak z jesieni życia uczynić WIOSNĘ możliwości i jaką  
rolę odgrywają w tym jej pasje. 

Aleksandra Czerczyńska – aktorka  
i scenarzystka teatru Ponadczasowi,  

fanka Łodzi i teatru

Rola pasji
Wywiad z Aleksandrą Czerczyńską
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roku życia następuje integracja wszystkich 
struktur poznawczych, intelektualnej, emo-
tywnej i percepcyjnej. Poznawanie staje się 
możliwe zarówno przez sen i intuicję, nie tyl-
ko przez rozum i emocje. Następuje ponoć 
trudna do zatrzymania transformacja. Coś 
musi w tym być, bo właśnie wtedy zapragnę-
łam realizować swoje marzenia i właściwie 
wszystkiego mi było mało. I wtedy zdarzył się 
cud! 

MM-K: Czyli?
AC: Zaproszono mnie do grania w spektaklu. 
Było to w roku 2006, czyli 16 lat temu. Two-
rzenie postaci scenicznej mnie zafascynowa-
ło i ten stan trwa.

MM-K: Jest pani jedną z założycielek teatru  
Ponadczasowi. Jak to się zaczęło?
AC: Wszystko miało początek w projekcie 
Romualdy Thomsen, która napisała prośbę 
do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Ę o dofinansowanie reali-
zacji spektaklu pt. Pękające torby z papieru autorstwa Mar-
ka Chronowskiego. W tym momencie rozpoczęła się na-
sza współpraca z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Arty-
stycznych i trwa nieprzerwanie od 2012 roku. Po zrealizowa-
niu zadań projektowych na tyle zżyliśmy się z sobą, no i oczy-
wiście zadziałała magia teatru, że postanowiliśmy stworzyć 
teatr. Założyliśmy stowarzyszenie. Pełna jego nazwa to Sto-
warzyszenie Miłośników Sztuki Ponadczasowi i tak właśnie na-
zywa się nasz teatr, w którym obecnie pełnię funkcję prezesa.

MM-K: Skąd pani czerpie pomysły na scenariusze? Co pani  
chce przekazać w swoich sztukach? 

AC: Przez ten okres zrealizowaliśmy 7 spektakli teatralnych  
o bardzo zróżnicowanej treści, które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem widzów. Zwykle od podania informa-
cji o sprzedaży biletów po dwóch dniach widownia była wy-
przedana. Tak się złożyło, że jestem główną scenarzystką. Po-
mysły leżą na ulicy i czekają wszędzie. Czasem ktoś z kole-
gów podrzuci jakiś temat, zaczynam zbierać materiały źró-
dłowe, siadam i piszę.

MM-K: Pewnie robi to pani z pasją!
AC: Uwielbiam ten proces twórczy. Bardzo nam zależy na wy-
sokim poziomie naszych przedstawień, istotna jest zarów-
no treść, jak i walory artystyczne. Moim głównym celem jest 
dawanie radości, ale także przekazywanie wiedzy. Mój spek-
takl pt. Łódź moja miłość, jak nazwa wskazuje, opowiada hi-
storię miasta i powstał z fascynacji moim wyjątkowym rodzin-
nym miastem. Zajęłam się w tej sztuce okresem od 1820 
do 1968 roku. Tu się pochwalę: w czasie 2,5 roku obejrza-
ło go ok. 4000 widzów.

MM-K: W teatrze Ponadczasowi grają głównie aktorzy se-
niorzy? Jak państwo się poznaliście, dobraliście? Jak wam 
się współpracuje?
AC: Zespół składa się z ok. 18 osób w ,,pewnym” wieku. Nie-
którzy z nas są w zespole od początku, inni dołączyli póź-

niej. Obecnie jest to sama śmietanka ludzi pozytywnie zakrę-
conych, odpowiedzialnych i wszechstronnie utalentowanych. 
Przyjaźnimy się i lubimy ze sobą pracować, chociaż podob-
no czasem daję im w kość. Zyskałam już chyba zaufanie kole-
gów. Wiedzą, że moje uwagi są trafne, staram się, by każdy 
aktor miał w przedstawieniu swoje 5 minut.

MM-K: Jak się żyje z pasją? Co ona pani daje?
AC: Prawdziwa pasja pochłania człowieka całkowicie, wszyst-
ko jest jej podporządkowane. Życie ma inne barwy, jest 
o czym myśleć i dyskutować. I dla mnie chyba najważniejsze 
jest to, że jest na co czekać. Pasja sprawia wrażenie, że czas 
jakby wolniej płynie. Jest ona także potężnym zastrzykiem 
adrenaliny i daje poczucie własnej wartości oraz przekonanie, 
że zawsze jest czas na realizację marzeń. 

MM-K: Mam podobne zdanie na temat roli pasji w naszym 
życiu! Pani Olu, plany na przyszłość? Czy jest już pomysł 
na kolejną sztukę?
AC: Próbujemy teraz przygotować spektakl o życiu i twórczo-
ści siostry Juliana Tuwima Ireny Tuwim pt. W cieniu, a w kolej-
ce czeka rewelacyjny, zabawny scenariusz sztuki o kabarecie 
międzywojnia pt. Chcesz to mnie bierz, czyli za parawanem.

MM-K: Czyli przyszłość zapowiada się bardzo ciekawie!
AC: Plany mamy ogromne i konkretne. Oby tylko nie pokrzy-
żowała ich ponownie pandemia.

MM-K: Pani Olu, dziękuję, że zechciała pani opowiedzieć 
o swoich pasjach i podzielić się tym, co czyni pani życie 
spełnionym. Udowadnia pani, że aktywność, radość z ży-
cia i pasja nie liczą godzin i lat. 
AC: Możliwości są nieograniczone, a my jesteśmy tego naj-
lepszym przykładem.

MM-K: Dokładnie tak! Poza realizacją swoich pasji włą-
cza się pani także w działalność charytatywną. Pojawiła  
się pani m.in. w kalendarzu charytatywnym na rzecz se-
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dr n. hum. 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

niorów. Dlaczego zdecydowała się pani na udział w tym 
projekcie?
AC: Działalność charytatywna to może zbyt wielkie słowa, 
po prostu fajnie jest zrobić coś dobrego dla innych. Obser-
wuję pani działania i szczere zaangażowanie w sprawy osób 
dojrzałych i to także było powodem mojej decyzji, i jeszcze 
zacne grono osób, które znam i podziwiam, zaproszonych 
do projektu. To był zaszczyt. 

MM-K: Jak pani bliscy i znajomi zareagowali na pani udział 
w kalendarzu?

AC: No cóż, moi bliscy są przyzwyczajeni do mojej niespoży-
tej aktywności i ciągłej potrzeby nowych doznań, a to było coś 
nowego. Prawdziwa sesja zdjęciowa z artystką fotografką, 
uroczą panią Elą Słupianek, piękna pogoda i magiczny Księży 
Młyn, to była wspaniała przygoda. 

MM-K: Czy pani zdaniem starość to jesień życia, czy wio-
sna możliwości?
AC: Jaka starość? Nie znoszę tego wyrazu! Widziała pani tych 
pięknych ludzi na zdjęciach kalendarza?! Mogę ewentualnie 
zgodzić się na jesień życia, bo jesień – jak życie – ma różne 
barwy… To wyłącznie od nas zależy, jakie kolory będzie mia-
ła nasza jesień życia!

MM-K: Pasja pozwala nadać naszemu życiu sens, uczynić 
je kolorowym i to bez względu na wiek. 
AC: Dokładnie tak! A więc niech nam to hasło przyświeca: 
„Jesień życia WIOSNĄ możliwości”. •
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L ubię mówić. Nawet bardzo – to w końcu moja praca. 
Ale jeszcze bardziej lubię słuchać – to w zasadzie też 
moja praca. Podobno historie nieopowiedziane, to hi-

storie, których nie było. A w końcu opowiedzianych historii by 
nie było, gdyby nie te wysłuchane. 

Im dłużej pracuję w radiu, tym bardziej przekonuję się o tym, 
że każdy ma historię do opowiedzenia. Czasem o tym nie 
wie, czasem boi się oceny, ale kiedy pozwoli mu się mó-
wić i da bezpieczną przestrzeń, okazuje się, że opowieść 
sama płynie. Widzę to też, pracując ze studentami. Jed-
no z ćwiczeń, z którym się mierzą podczas warsztatów mi-
krofonowych, polega na dwuminutowym spontanicznym wy-
stąpieniu. Każdy z uczestników ma za zadanie stanąć przed 
grupą i mówić. O czym? O tym, co mu w duszy gra – o swo-
im ukochanym psie, rybkach, ludziach spotkanych na siłow-
ni albo o tym, dlaczego uczelniana winda nigdy nie jest pusta. 
Dwie minuty, które na początku wydają im się nie mieć końca, 
nagle stają chwilą, którą chcieliby rozciągnąć. Innym razem 
wspólnie organizujemy „wieczór porażek”. Każdy opowia-
da o tym, co mu w życiu nie wyszło. To bardzo łączące, a jed-
nocześnie pozwala zaakceptować fakt, że porażki są po pro-
stu wpisane w wystąpienia publiczne.

Nie zapomnę też półrocznych warsztatów podcastowych 
dla studentów reklamy. Kiedy pytałem ich o to, na jaki te-
mat chcieliby nagrać swój podcast, zwykle rzucali: „może coś 
o muzyce”, „filmowy”, „na temat piłki nożnej”. Wszystko zmie-
niło się, kiedy jedna z dziewczyn w nagraniu opowiedziała swo-
ją historię walki z bulimią. Była to głęboka i bardzo prawdzi-
wa rozmowa dwóch bulimiczek, pokazująca ogrom cierpie-
nia związany z zaburzeniami odżywiania. Po wysłuchaniu pod-
castu większość z nas miała łzy w oczach. Było to poruszają-
ce, w końcu podzieliła się z nami czymś bardzo intymnym. Tak 
się zaczęło. W kolejnych tygodniach powstały podcasty m.in. 
o niepłodności, dorastaniu w rodzinie alkoholowej czy ste-
reotypach dotyczących Ukraińców w Polsce.

Najbardziej cieszę się z tego, że studenci zaczęli pozwalać 
sobie na opowiadanie i zrozumieli, że obok są ludzie, którzy 
chcieliby ich posłuchać. Niektórzy zaczęli nawet nagrywać 
podcastowe odcinki regularnie, publikując je w internecie.

Swoją drogą podcast to genialny wynalazek. Mało kto wie, 
że zjawisko podcastingu w Polsce powstało już w 2005 roku. 

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

Na początku było dość niszowe, ale dziś to konkurencja albo – 
wręcz przeciwnie – sprzymierzeniec tradycyjnego radia. Nie-
malże każda stacja radiowa, w której występuje jakakolwiek 
publicystyka, umożliwia słuchaczom dostęp do podcastów. 
To dźwiękowy odpowiednik telewizyjnego VOD (video on 
demand). Kiedy ktoś pyta mnie, czym jest podcast, bez wa-
hania odpowiadam, że to publikowana w internecie audycja  
radiowa, którą można odsłuchać w dowolnym momencie –  
na żądanie.

Rankingi podcastów na platformach internetowych uświada-
miają mi też, jak pomysłowi są ludzie żyjący tuż obok. Marcin 
Myszka, twórca Kryminatorium opowiada o seryjnych zabój-
cach, tajemniczych zaginięciach i zbrodniach z Archiwum X. 
Joannie Okuniewskiej z kolei nie są obce „złamane serca, mi-
łosne rozczarowania i historie bez happy-endu”, a Dariusz Ro-
siak w przystępny sposób przedstawia zagraniczną rzeczy-
wistość, tworząc Raport o stanie świata. Podcasty pozwalają 
również na naukę języków, rozmowy o seksie czy medytację. 

Do niedawna sam dla siebie porównywałem podcasterów  
do youtuberów. Wydawało mi się, że internet, tak w przypad-
ku YouTube’a, jak i platform podcastowych, pozwala na to, 
żeby twórcą internetowym był każdy. To oczywiście praw-
da, ale biorąc pod uwagę filmy najpopularniejszych youtu-
berów i porównując je do „topowych” podcastów, wybie-
ram te drugie. Tu zaklejanie basenu taśmą klejącą, spędze-
nie 24h w kinie albo kupowanie prezentów wyłącznie w ko-
lorze fioletowym nie wystarczy. Podcast wymaga głębsze-
go spotkania, stworzenia intymnej atmosfery, opowiedze-
nia pewnej historii. To wciąż dość szlachetne medium. Korzy-
sta z niego co trzeci polski internauta, a 81% z nas robi to zwy-
kle w domu. To niedziwne, ponieważ podcast stał się medium 
towarzyszącym – kto w końcu zabroni słuchać nam go pod-
czas odkurzania czy mycia naczyń? 

Miejsce i czas nie mają znaczenia. Liczy się historia. Opowia-
dajmy! •

„Mów do mnie 
jeszcze…”

 Tekst: Jakub Jamrozek
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P ewnie nie uwierzycie, że pisałam ten tekst w ostatniej 
chwili... Wcześniej mi się nie udało! Pewnie nie uwie-
rzycie, ale to prawda.

Szczerze mówiąc – sama byłam zaskoczona, że tak się to  
wszystko złożyło. Jeśli znacie moje wcześniejsze teksty, zna-
cie też trochę mnie i zapewne wiecie, że zazwyczaj mawiam,  
iż nie ma przypadków. Tak. I głęboko w to wierzę. Wierzę tak-
że, że jesteśmy w stanie zaprogramować się na konkretny 
sposób życia. W tym jednak przypadku (nomen omen), mu-
szę się przyznać – pierwszy raz od dawna zdecydowałam się 
puścić sprawy i płynąć z ich prądem. Nie było to dla mnie 
ani łatwe, ani komfortowe, ale poczułam, że nie mogę inaczej, 
gdyż dotarłam do miejsca, w którym doba przestała mi się 
rozciągać. Tak dużo bowiem się dzieje. Z każdej strony w zasa-
dzie. Znacie to? I żeby była jasność – ogromnie mnie to cieszy. 
Zawsze byłam osobą aktywną i ambitną. Zresztą, im więcej 
mam na głowie, tym lepiej jestem zorganizowana i tym wię-
cej mogę zrealizować. Często jestem nawet dumna z tego, że 
mimo zbyt wielu obowiązków lub zbyt wielu rzeczy, które we-
dług siebie samej muszę wykonać, dopinam wszystko „tylko” 
kosztem snu. Przecież to tylko noc, podczas której nie mam 
szansy na regenerację, przez co następnego dnia czuję się 
zmęczona, słabsza i mniej wydajna. To tylko noc. Więc (wra-
cając) – ogromnie mnie to cieszy, ale pierwszy raz od daw-
na chyba bardziej niż o wszystko inne, zadbałam o siebie...

Nie wiem, czy to już kwestia wieku (bo weszłam w czter-
dziesty rok życia…), dojrzałości czy mądrości, ale tym razem 
po raz pierwszy postanowiłam robić wszystko po kolei, reali-
zować sukcesywnie kolejne punkty planu, dając sobie ciche 
przyzwolenie na to, że coś może się nie udać,  a raczej – coś 
może się nie udać w założonym przeze mnie czasie. 

I wiecie co? I nic. 

Absolutnie nic nie wydarzyłoby się, gdybym znów nie po-
sprzątała całego domu, nie wyprasowała sterty ubrań lub 
gdybym nie przygotowała tych wszystkich potraw, które po-
stawiłam na ostatnim rodzinnym przyjęciu na stole. Gdyby 
którejś z nich zabrakło albo gdyby moje marchewkowe cia-
sto nie wyrosło. Czy ktoś w ogóle zwróciłby na to uwagę? 

Co więcej, zapewne nic by się również nie stało, gdybym nie 
napisała tego tekstu, który właśnie czytacie. Przecież wiosen-
ne wydanie magazynu ukazałoby się także bez niego. 

„Wiosna przyjdzie i tak” – śpiewała niegdyś w jednej ze swo-
ich piosenek Kayah. I przyszła.

Wracam wciąż do zwariowanego minionego czasu, ponie-
waż przyniósł mi wyjątkowo wiele refleksji. Spowodował wie-
le przemyśleń i dał zupełnie inny punkt widzenia niektórych 
spraw, które mają ogromny wpływ na moją wiosnę właśnie. 
Dowiedziałam się też dużo o sobie i po raz kolejny sobie 
uzmysłowiłam, jak ogromne znaczenie i wpływ na nasze życie 
ma świadomość siebie. Tak bardzo warto ją zgłębiać!

Oprócz pracy aktorskiej pracuję jako life coach z kobie-
tami, wspierając je w zmianach. Towarzyszę im w budowa-
niu lepszego dla nich samych jutra, często wywołując waż-
ne refleksje. Sama także stale pracuję nad własnym rozwo-
jem. Te podróże w głąb człowieka także mnie samą rozwija-
ją. Czuję za to ogromną wdzięczność, choć muszę przyznać, 
że, podobnie jak w przypadku moich klientek, i dla mnie te 
refleksje nie zawsze są przyjemne. I tak właśnie musiałam się 
sama przed sobą przyznać, że padłam ofiarą gonienia wła-
snego ogona. Niestety. Brzmi to słabo, ale dla niektórych 
z was może zabrzmieć znajomo. 

Tekst: Karolina Nowakowska

FELIETON

Wiosna  
przyjdzie i tak
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FELIETON

Pandemia wciąż trwa w najlepsze, a wraz z nią każdodniowe 
dramaty ludzkie na wielu płaszczyznach. Niepewność, smu-
tek i wielka chęć utrzymania tego, co się ma, doprowadzi-
ła nas do miejsca, w którym na dalszy plan schodzą rzeczy 
naprawdę ważne. Wydaje nam się, że one zawsze będą i że 
mogą poczekać. Zatem nie dostrzegamy codziennych cu-
dów, rzadziej spotkamy się z przyjaciółmi, bardziej docenia-
my pracę i poświęcamy jej jeszcze więcej czasu. Brak nam do-
cenienia tego, co mamy, brak radości życia, bowiem codzien-
ne wiadomości utrudniają jej obecność mimo naszych chę-
ci. Czas ucieka nam przez palce. Przynajmniej ja miałam takie 
poczucie. A Państwo?

Wierzę w magię świąt Noworocznych i Wielkanocnych, po-
stanowień noworocznych i wiosennych. Jestem przekonana, 
że ten wyjątkowy czas za każdym razem niesie ze sobą to, 
czego potrzebujemy, i że każdy z nas może w tym magicznym 
okresie znaleźć odpowiedzi na własne, często od dawna nur-
tujące go, pytania.

I nagle poczułam spokój. W całym tym napięciu wywoła-
nym pracą zawodową, naglącymi terminami, sytuacją rodzin-
ną, presją przygotowania kolejnych świąt nagle znalazłam się 
w punkcie, w którym poczułam, że więcej już nie dam rady. 
Że muszę zwolnić – a wręcz się zatrzymać. Że nie mogę kosz-
tem własnego zdrowia spełniać oczekiwań innych, otocze-

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

nia; nie mogę dalej ulegać presji, którą sama na siebie nakła-
dam. Mój organizm od dawna dawałam mi znaki, ale dopie-
ro teraz poczułam to dokładnie. I była to ogromnie uwalnia-
jąca świadomość.

Dlatego dziś, tym tekstem, pragnę wszystkim przypomnieć, 
jak wielką siłę każdy z Was ma w sobie. Są w Was wszyst-
kie odpowiedzi i warto zadawać sobie pytania, by je uzy-
skać. Co jest dla Was, szanowni Państwo, naprawdę ważne? 
Bez kogo nie wyobrażacie sobie dalszego życia? Czego po-
trzebujecie, aby czuć się szczęśliwymi i spełnionymi?

To idealne pytania na wiosnę, która zawsze niesie nadzie-
ję i podczas której wszystko budzi się do życia. Wiosną ła-
twiej zacząć od nowa. I nie przejmujcie się, jeśli czegoś ze 
zmęczenia nie zrobicie czy nie zdążycie. Nie gańcie się za to. 
Świat się przez to nie skończy! Warto zadbać o siebie. A wio-
sna przyjdzie i tak. Zapewniam. •

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

73

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 



Z agoniona, przytłoczona, zarobiona, zimowa bardziej 
niż wiosenna. Przymrożona bardziej niż w rozkwicie. 
Nawet standardowe, optymistyczne: „wiosna, cieplej-

szy wieje wiatr, wiosna” nie odświeża lodowatej pustki w gło-
wie. No i o czym tu napisać? Bo wolałabym napisać o czymś, 
co dodaje skrzydeł, o czymś, co niesie nadzieję albo daje 
chwilę radości, a tu … choć to nie covid, ale przeziębienie, 
nie nastraja optymistycznie, a mój kaszel straszy. Ciężko wy-
pracowywany medytacjami spokój ducha i umysłu spadł jak 
słupek rtęci w termometrze za oknem. Właściwie bez jedno-
znacznej przyczyny, za to po zmasowanym ataku mało budu-
jącej codzienności. Natura „genetycznego luzaczka” nie za-
wiera się chyba w mojej puli genowej od co najmniej trzech 
znanych mi pokoleń. Nawet stosunkowo proste dowcipy opo-
wiadam kiepsko, a nierzadko nawet palę. Tak zwanych „su-
charów” nie tykam, bo nawet w gruncie rzeczy nie czuję, że 
to suchar. Zazwyczaj lepiej przychodzi mi określanie tego, 
czego nie chcę, niż formułowanie tego, czego chcę. Dzisiaj, 
wczoraj i przedwczoraj nie chciało mi się nic, a właściwie czy 
mi się chce, czy nie, to i tak trzeba to było zrobić, ale nie zro-
biłam. Rozdarta więc jestem jak ta sosna między poczuciem 
winy, a poczuciem, że mam prawo i po prostu czasem tak 
mam, no i tyle… Potem nadrobię. Zatem dopadła mnie „nie-
możność”. Według słownikowej definicji to albo „brak sprzy-
jających warunków do zrobienia czegoś”, albo „niezdolność 
do czynu”. Znacie taki stan? Pewnie znacie. Wraca jak wiosen-
ne zmęczenie, zimowe przesilenie, sylwester i ostatki, a na-
wet jak walentynki oraz Dzień Dziecka. A czasem nawet jak 
bumerang. 

No i nie jestem… na bieżąco. Nie bardzo wiem, co jest tren-
dy i cool (o ile jeszcze w ogóle używa się takich słów, bo jest 
wielce prawdopodobne, że powinnam jednak współcześnie 
użyć innych). Nie bardzo mam rozeznanie, w co ludzie wierzą, 
albo raczej, co jest niespecjalnie sprawdzonym kopiowanym 
bezrefleksyjnie newsem albo fake newsem, powielonymi tyle 
razy, że umysł przyjmuje je za potwierdzone z wielu źródeł 
fakty. Chyba już się gubię w tym, co jest dla ludzi cenne, ale 
łatwo mogłabym sprawdzić raczej, co lajkują. Nie ogarniam 
(o, to było kiedyś modne określenie!), czego ludzie szukają, 
za to w sekundę znajdę, co wpisują w internetową wyszuki-
warkę. Co myślą, a może raczej, co wydaje im się, że jest ich 

samodzielną opinią. Kim są, a może raczej, jaki profil sobie 
założyli w sieciach społecznościowych. Są świadomi swoich 
emocji, czy też bardziej wklejają usystematyzowane emotki. 
No i dokąd zmierzają… i nie mam tu na myśli współrzędnych 
GPS. Tak, zdecydowanie nie jestem na bieżąco – jedno jest 
zatem pewne – trendsetterem nie zostanę. 

Tak sobie teraz pomyślałam, że mam na to papiery (mo-
żesz to odczytać jako „oldskulowy pesel”), aby napisać: 
„za moich czasów…”, ale się właśnie powstrzymałam i to wca-
le nie dlatego, że chciałabym się odmłodzić, tylko … chy-
ba dlatego, że właściwie niezależnie od tego, w jakim punkcie 
i na jakiej osi czasu się znajdujemy, w gruncie rzeczy nieustają-
co mamy te same problemy. Zmieniają się tylko tzw. „okolicz-
ności przyrody” albo didaskalia, albo dekoracje, albo kultury 
lub kontynenty. Zawsze i wszędzie mamy kilka podstawowych 
emocji, które co prawda układają się jak kalejdoskop w róż-
nobarwne i nietrwałe fraktale, składowe jednak mają te same. 
Czy w II wieku p.n.e, czy w roku zerowym, czy w V, XIII, XIX 
czy XXI wieku odczuwany przez człowieka lęk był najprawdo-
podobniej ten sam. Często te same są jego źródła, a nawet 
jeśli inne, to i tak zawsze trzęśliśmy się ze strachu, zamienia-
liśmy w słup soli albo siedzieliśmy cicho jak mysz pod miotłą. 
Obcy przerażał, swój mógł zdradzić, a nieznana siła zawład-
nąć lub zniszczyć. Radość też dotyczyła najprawdopodobniej 
tych samych obszarów co dzisiaj. Podobnie było ze złością, 
smutkiem, wstydem, miłością, współczuciem, gniewem…

Czego się jako ludzkość nauczyliśmy? Pomijam tutaj, choć 
chylę głowę z szacunkiem, całe tomy dzieł, teorii, wynalaz-
ków, unowocześnień, dyscyplin naukowych, gramatyk, anato-
mii, statystyk… Nauczyliśmy się bardzo dużo. Tak.

A o sobie wciąż wiemy tyle, ile…

…ile nas sprawdzono – napisała kiedyś w wierszu Wisła-
wa Szymborska. I rzadko kto dopowiada (w literackich „ścią-
gach” lub „brykach”, w których najlepiej powiedzą ci, co po-
eta miał na myśli), że potem jeszcze napisane jest: „mówię 
to wam ze swego nieznanego serca”.

Ja też mam to nieznane serce, choć sprawdzone setki razy, 
to jednak wciąż nieznane. Trudniejsze do określenia niż or-
bita czy trajektoria ruchu trzeciego księżyca Saturna. Trud-
niejsze do zanalizowania nawet niż Big Data. Tryliony niuan-

NIE JESTEM NA BIEŻĄCO* 
 (*niepotrzebne skreślić)

Tekst: Joanna Haręża
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cyjnych. I nie sposób jednocześnie nie dojść do wniosku, że 
może zmieniły się tzw. „okoliczności przyrody” albo didaska-
lia, albo kultury, albo kontynenty, ale esencja wiedzy o ludz-
kich emocjach jest jednak ta sama. Obecna od tysięcy lat. 
Ale, aby była skuteczna, wniosła w nasze życie wymierne ko-
rzyści, wymaga zaangażowania, czasu, praktyki, uważności, 
czasem przewodnika. Życie warte przeżycia wymaga wysił-
ku, to prawda, ale życie w cierpieniu i bólu też wymaga wy-
siłku. Nie mnie oceniać, które większego. Podobno najlepsze 
rady dla nas to te, które dajemy innym. Pod warunkiem, że 
naprawdę zastosujemy je w swoim życiu.

Jaką zatem radą mogłabym zakończyć ten artykuł? Jaką radę 
warto byłoby, abym sama dziś wcieliła w swoje bieżące ży-
cie? Może ktoś z Państwa ma dla mnie jakiś pomysł? Ja mam 
dla was jeden – usiądźcie do medytacji – i piszę to dlate-
go, że mnie dzisiaj rano nie chciało się usiąść, może tym sa-
mym zmotywuję się, by usiąść wieczorem, bo cokolwiek by 
było w moim sercu i umyśle, warto być z tym na bieżąco, a po-
tem… odpuścić i zrobić po zimie miejsce na wiosnę. •

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

sów nie do wychwycenia na radarze ani nawet w quantum. 
Z wyczuwalnym pulsem, ale często nie do przewidzenia. Ze 
zbadaną anatomią, ale niezbadaną siłą, kruche, a czasami nie-
zniszczalne. Połączone, ale czasem martwe, choć żywe. Moż-
liwe do przeszczepienia, a czasem niezdolne do współczucia. 
Z kamienia, choć z żywych komórek. Ze złota, choć biedne…

A co by było, gdyby… tak starać się być 
ze swoim „sercem” na bieżąco?

No i teraz odwrócę kota ogonem. Najczęściej rozumie się ten 
związek frazeologiczny jako „przedstawiać coś fałszywie”, 
można też go rozumieć jako zręczne zmienianie sensu. Moż-
na też przyjąć, że kot to zwierzę niezależne, nie tak chyba sko-
re do odwracania. Co prawda nie mam kota, ale mój pies 
wcale nie daje się odwracać w ten sposób. No dobrze, prze-
stanę już dywagować na ten temat, zwłaszcza, że na począt-
ku przyznałam, że z żartowaniem idzie mi średnio. Oczywiście 
średnio na jeża. Ok. Już naprawdę przestaję i postaram się ja-
sno, klarownie i wprost wyrazić, co chciałam napisać.

Otóż chciałam napisać, że odszczekuję, że nie wiemy o sobie 
nic i ciągle jesteśmy w tych swoich emocjach pogubieni. Bo… 
choć jesteśmy to … nie jesteśmy. Wiem i to bardzo dużo. Też 
całe tomy zapisano. Jeśli przyjrzeć się, nawet pobieżnie, hi-
storii psychologii, a tym bardziej historii psychoterapii nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że wiele z jej współczesnych nur-
tów w swych podstawach nawiązuje do bardzo, bardzo, bar-
dzo starych spostrzeżeń, wniosków, technik, praktyk medyta-
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że pierdoły, nad którymi kiedyś w ogóle się nie zastanawia-
łaś, że je robisz, dzisiaj cię męczą. Po prostu musisz nauczyć 
się wybierać. A ja wciąż mam w sobie takie: „dawaj, dawaj 
jeszcze, chcę więcej”. Przez to często, nawet jak wiem, że coś 
mi nie będzie służyć, robię to tak czy inaczej i funduję sobie 
sama kompletne wyczyszczenie się z zapasów. Potem po pro-
stu nie mam siły.

IS: Mimo że od pierwszego udaru minęło siedem lat, wciąż 
się uczysz?
KS: Chciałabym powiedzieć, że siedem lat od pierwsze-
go udaru jestem na tyle dojrzała i mądra, tak uporządkowa-
łam życie, że na pierwszym miejscu stawiam siebie i swoje 
zdrowie. I faktycznie, w mojej głowie tak jest. Ale prawda jest 
taka, że akurat teraz jestem w miejscu, w którym się bardzo się 
zaniedbałam. Bardzo się stresuję, przeżywam zarówno pier-
doły, jak i duże rzeczy. A to wpływa i na zdrowie psychicz-
ne, i fizyczne. OK, tak, po udarze na pewno inaczej patrzę 
na swoje priorytety. Ale nie zawsze przekładam to na prak-
tykę. Fajnie byłoby, gdybym wiedziała, jak chcę i jak powin-
no być. Niestety udar tego za mnie nie załatwił, jednak na-
uczył mnie i wciąż uczy wielu rzeczy. 

IS: Jakie plany miała dwudziestoczteroletnia Kasia?
KS: Chyba… rock&roll. Chciałam mieć fajną dziennikarsko-li-
teracką karierkę. I udar niestety rozszarpał to na kawałki. 

IS: I stąd blog Lewaczka.pl? Nowy pomysł na tę karierę?

Izabela Smolińska: Udar – ten pierwszy – miałaś w wieku…
Katarzyna Siewruk: Dwudziestu czterech lat. Dwa tygodnie 
przed 25. urodzinami. Taki prezent na ćwierćwiecze (śmiech). 

IS: Wyszłaś ze szpitala i zaczęło się gorączkowe szukanie 
przyczyny.
KS: Myślałam, że ją znalazłam. Taką główną, bo wiadomo, że 
składa się na to bardzo dużo rzeczy i nigdy nie ma stu procent 
pewności, że to właśnie przez TO dostało się udaru. Winny: 
dziura w sercu PFO. Lekarze ją zamknęli. I co? Kolejny udar. 
I szukanie od początku. Te kupione dwa lata spokoju się roz-
waliły. Ale tak naprawdę to jeszcze przed pierwszym udarem 
miałam coś, co określam jako „pół”, czyli prawdopodobnie 
przemijający epizod niedokrwienny. Ponieważ „prawdopo-
dobnie”, jak ktoś mnie pyta o pierwszy udar, podaję ten, któ-
ry zmienił moje życie.

IS: No właśnie. Jak zmienił? Uporządkował? Nauczył, 
co jest ważne?
KS: To są mocne słowa. Wiem, że wielu osobom choroby 
każą przewartościować życie. U mnie chyba tak nie było.

IS: Nie chodzi mi o znajdowanie wielkich sensów i założe-
nie, że odtąd wszystko będzie inaczej, ale o takie… na-
uczenie się odrzucania tego, co nieistotne. 
KS: Ja mam z tym ogromny problem. I cały czas uczę się, rów-
nież na sesjach z psycholożką, oddzielać ziarna od plew. Roz-
chodzi się o zasoby. Po udarze masz ich mniej i okazuje się, 

Rozmawia: Izabela Smolińska 
Zdjęcia: archiwum prywatne K. Siewruk 

N ie jeden, a trzy, a co najmniej  
dwa i pół. Wszystkie przed 
trzydziestką. Po nich wróciła 

do pracy, nauczyła się hiszpańskie-
go, zaręczyła i przede wszystkim – stworzyła blog Lewaczka.pl. Miejsce, w którym  
osoby z podobnymi co ona doświadczeniami znajdują wsparcie i praktyczną wiedzę. 
Śmieje się sama z siebie, że częściej media piszą o niej niż ona pisze na blogu.

Wywiad z Katarzyną Siewruk

Jestem Kasia, miałam udar
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de, jak podziękować za to, że ktoś do mnie pisze, żeby nie  
wyglądało to sztucznie?”. Ale naprawdę mnie to wzrusza.

(Zaraz się popłaczę – ostrzega Kasia).

Nie wiem, czy zrobiłam kiedykolwiek lepszą rzecz w życiu  
dla innych, niż ten blog, i dlatego czuję się tak winna, że tak 
go zaniedbałam po powrocie do pracy. Moim wielkim po-
stanowieniem jest, że w tym roku bardziej o siebie zadbam, 
nie będę przyjmować wszystkich zleceń i bardziej też zadbam 
o Lewaczkę. Może dlatego założę blogowi Patronite. 

IS: A praca? Co znaczył dla ciebie powrót do niej?
KS: W mojej głowie jawiło się to jak magiczne objawienie 
zdrowia. Jeśli jestem w stanie wrócić do pracy i utrzymać się 
sama, to znaczy, że etap życia związany z chorobą jest za mną, 
że wraca normalność. No niestety, okazało się, że tak nie jest. 
Można pracować, będąc bardzo schorowanym. I nie mówię 
tu o sobie, tylko ogólnie. Miałam bardzo silną potrzebę po-
wrotu do pracy i bardzo długo jej szukałam. Robiłam kolejne 
staże, wysyłałam CV-ki, ale często już w czasie rozmowy kwa-
lifikacyjnej okazywało się, że coś jest nie tak, albo np. potrze-

bowałam połowy etatu, bo wiedzia-
łam, że więcej nie dam rady, a pra-
codawca chciał kogoś na cały, więc 
odpadałam w przedbiegach. W koń-
cu się udało. Po sześciu latach.

IS: I jak jest?
KS: Czuję się lepiej, chociaż wciąż nie 
jestem w pełni samodzielna. Rodzice 
wciąż muszą mi pomagać – na przy-
kład płacą za całe moje leczenie. Ale 
mogłam się od nich wyprowadzić. 

IS: Drugi raz. Jakie to było uczucie? 
KS: Jejku! Sorry mamo, sorry tato, 
ale to było wspaniałe! Okazało się, że 
uwielbiam mieszkać sama. Kocham 
robić, co chcę, kocham, gdy nikt nie 

robi mi młynu nad głową. Problem jest jeden: okazało się, że 
mam padaczkę poudarową. To nie są częste epizody – po-
wtarzają się raz na rok albo nawet raz na półtora roku. Więc 
znów – potrzebuję kogoś, kto może mnie, jakby…

IS: Pilnować?
KS: Koniec końców udało mi się zaręczyć i nakłonić narzeczo-
nego, żeby się do mnie wprowadził (śmiech).

IS: Poznaliście się już po twoim udarze. Właściwie 
po wszystkich twoich udarach. Czułaś, że to obciążenie? 
Że osoba, z którą chcesz się związać, musi związać się nie 
tylko z tobą, ale i twoją chorobą?
KS: To raczej pytanie do Aruna. Ja się dziwię, że ktoś z móz- 
giem wchodzi w taką relację (śmiech). No ale nic przed nim 
nie ukrywałam, wie, jakie mam problemy, wie, kiedy są więk-
sze, kiedy mniejsze, a mimo wszystko się na to zdecydował. 
Bardzo się z tego cieszę i chciałabym wierzyć, że rozumie, 
w co tak naprawdę wszedł. A z drugiej strony, kiedy mówię, 
że drugi dzień z rzędu naprawdę bardzo mocno boli mnie 
głowa (lekki ból towarzyszy mi niemal codziennie) i słyszę: 

KS: Nie. Lewaczka wzięła się stąd, że kiedy w szpitalu po ty-
godniu czy dwóch od udaru dostałam do ręki telefon, od 
razu zaczęłam googlować – bo nie miałam afazji – potrafiłam 
czytać i mówić. I patrzę w internecie, co to ten udar. Każdy 
wie tyle: „bardzo ciężko, ludzie umierają”. Ja też wiedziałam 
mniej więcej tyle. Przeczytałam mnóstwo artykułów, a w każ-
dym: nie będziesz chodzić, jest tyle i tyle procent ryzyka, że 
będziesz miała drugi udar w ciągu miesiąca, będziesz przy-
kuta do łóżka prawdopodobnie do końca życia, udar jest 
taki okropny i wszystko zmienia, najprawdopodobniej nie 
wrócisz do pracy, i tak dalej. I ja wtedy wstałam z łóżka. Zna-
czy usiadłam.

IS: Z wrażenia?
KS: Mhm. Tych szpitali po udarze było bardzo dużo, ale już 
z pierwszego wyszłam na własnych nogach. Czułam się słaba, 
ręka (lewa, stąd lewaczka – red.) mi nie chodziła, nie było su-
per, ale nie wyglądało to tak, jak wyczytałam w internecie. 
I wtedy pomyślałam, że może warto byłoby to wszystko opi-
sać z tej innej strony, pokazać, że to nie musi być tak, że udar 
to koniec wszystkiego. Jasne, tak też bywa i to jest koszmar-
ne, że ludzie nie wychodzą z uda-
ru w ogóle i mają do końca życia bar-
dzo duże problemy nawet z przewró-
ceniem się z boku na bok.

IS: Ale nie musi tak być. 
KS: Nie musi. I o tym chciałam mówić.  
Do tego doszła druga przyczyna:  
tyle osób odwiedzało mnie w tych 
kolejnych szpitalach, pisało do mnie 
i pytało, jak się czuję i co u mnie, że 
pomyślałam, że skoro pytają, to chy-
ba naprawdę chcą wiedzieć. Łatwiej 
było mi pisać bloga, niż odpowia-
dać osobno każdemu. A później oka-
zało się, że Lewaczka zaczęła mi po-
rządkować wiedzę i ugruntowała sa-
moświadomość. Stała się taką instrukcją, jak ze sobą postę-
pować. I dopóki nie wróciłam najpierw do stażów, a potem 
do pracy, to Lewaczka była najważniejsza. 

IS: Była dla ciebie rodzajem terapii?
KS: Nie było to tak pomyślane, ale koniec końców okaza-
ło się, że owszem.

IS: Czyli Lewaczka pomogła tobie. A czy ty pomogłaś in-
nym? Masz takie poczucie?
KS: Tak. Bez tego już dawno bym nie pisała. Mam takie po- 
czucie, bo mam feedback. Ludzie do mnie piszą, pyta-
ją o rady. To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Bo kim ja je-
stem? Ani lekarzem, ani fizjoterapeutą. Czasem piszę trochę 
mniej, czasem trochę bardziej merytoryczne rzeczy. A ludzie 
zwracają się do mnie z ogromnymi problemami, tragedia-
mi. To jest niesamowite. Fantastycznie jest widzieć, że się ko-
muś pomaga, a ja to widziałam. Widziałam osoby, którym po-
mogłam, chociażby przez odesłanie ich do grupy na Face- 
booku, gdzie się odnaleźli. Naprawdę jest to dla mnie mega za-
szczyt. I jak odpisuję na wiadomości, zawsze mam takie: „Kur-

Zabawne jest to, że jak przed 
udarem patrzyłam na dzieci, 

to chciałam się odwrócić 
i uciec. A od chwili udaru 

nagle pojawiło mi się: „Boże, 
ja chcę dziecko, ja chcę 

dziecko, ja chcę dziecko,  
ja chcę dziecko!”. 
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„Znowu?” i dostaję propozycję wypi-
cia obrzydliwego naparu z kurkumy, 
bo Arun jest Nepalczykiem i w Nepa-
lu to jest lekarstwo, to mam taką obawę, 
że to „znowu” znaczy, że on niekoniecz-
nie wie, co mi jest. 

IS: Ale rozmawiacie o tym?
KS: Bardzo dużo! Arun wie, jak wyglądał 
mój udar, proces rehabilitacji, miał link 
do mojego bloga po angielsku, wszyst-
ko czytał. Ale też nie widział tych najgor-
szych rzeczy i nie wiem, czy rzeczywiście 
zdaje sobie sprawę z tego, jak to napraw-
dę wyglądało. Bo można czytać, słuchać 
relacji, nawet zobaczyć na jakimś filmie, 
ale jak się tego nie przeżyje, to trud-
no opisać… nawet nie strach, co niemoc 
człowieka. Więc mam tylko nadzieję, 
bardzo, bardzo proszę, że jesteśmy na tyle dojrzali, że Arun 
rozumie, w co wchodzi. Bardzo chcę w to wierzyć.

IS: A jak szybko powiedziałaś mu o swojej chorobie? 
KS: Bardzo szybko. W ogóle długo miałam tak, że wszystkim 
mówiłam od razu: „Cześć, jestem Kasia, miałam udar”. 

IS: To była twoja polisa ubezpieczeniowa? Bałaś się, że coś 
będzie nie tak i chciałaś, żeby było jasne, dlaczego tak 
jest?
KS: Myślę, że to miało ten komponent w środku. Kiedyś przy-
jaciel powiedział mi przed którąś kolejną randką, na którą się 
umówiłam: „Ej, Kasia, ale ty wiesz, że po tobie nie widać aż 
tak bardzo niepełnosprawności? Nie musisz mówić na pierw-
szej randce, że miałaś udar”? A i tak mówiłam, na „jakby co”. 
Bo jak jestem zmęczona, to wolniej i mniej wyraźniej mówię, 
jestem rozkojarzona, zawieszam się. 

(Kasia się zamyśla)

Arunowi… nie pamiętam, kiedy dokładnie powiedziałam 
mu o udarze, ale też bardzo szybko. Na bank pierwsza rand-
ka. Mogę go zapytać, chociaż on na pewno nie pamięta. On 
nie pamięta nawet, że na drugiej randce mi się oświadczył.

IS: Zgodziłaś się?
KS: No co ty! (śmiech) Znamy się prawie trzy lata. Teraz mam 
już inaczej, ale wtedy powiedzenie „miałam udar” działało jak 
bufor. Ktoś może powiedzieć, że szłam na łatwiznę. Ale mnie 
dawało to po prostu dużo komfortu psychicznego.

IS: Łatwizna, bo niby szukasz sobie wytłumaczenia?
KS: To może tak wyglądać. Ktoś może powiedzieć: „Nie cho-
waj się cały czas za swoim udarem”. I jasne, ma prawo do mó-
wienia takich rzeczy i myślenia w taki sposób. Tylko że mnie 
nie trzeba dużo, żebym złapała superzmęczenie albo napraw-
dę duży ból, który sprawia, że nie mogę ustać. Tego nie wi-
dać. Jak jestem w pracy i głowa mi się kiwa, to przecież nie 
pójdę do wc trochę się przespać, tylko za wszelką cenę sta-
ram się dać radę. Zdrowej osobie trudno to sobie wyobrazić. 

IS: To taki trudny rodzaj niepełnosprawności. Nie chcę po-
równywać, bo absolutnie się nie da, ale jak nie masz nogi, 

to wszyscy widzą, że jej nie ma i nie możesz wejść po scho-
dach. A kiedy męczy cię ostre światło, głośne dźwię-
ki albo po prostu, jak mówisz, kończą ci się baterie i mu-
sisz się położyć, to tego nie widać. Nie zapalają ci się ma-
giczne lampki, jak w grze komputerowej.
KS: „Przecież każdy jest zmęczony”, „każdy musi odpo-
cząć po pracy”, „ja też nie lubię, jak jest zbyt głośno”. Każ-
dy bywa rozkojarzony, każdy się czasem plącze. Osoby, które 
przeszły covid mówią o ogromnym zmęczeniu i tzw. mgle co-
vidowej. Myślę, że można to porównać do zmęczenia po uda-
rze i tej mgły po nim. Myślę, że osoby po covidzie mają szan-
sę w jakimś stopniu to poczuć… Tyle, że mgłę covidową 
masz kilka dni, kilka tygodni. A splątanie poudarowe zostaje 
z tobą na długo, czasem na całe życie. 

IS: A mimo to na blogu, zdaje się w okolicy zaręczyn, napi-
sałaś superoptymistyczny wpis o tym, że takie NORMAL-
NE życie po udarze jest możliwe. Akurat dla ciebie ta nor-
malność to pragnienie rodziny, męża, dzieci. I wierzysz, 
że tak będzie. Od początku wierzyłaś? Czy to efekt drogi, 
którą przeszłaś przez siedem lat?
KS: Zabawne jest to, że jak przed udarem patrzyłam na dzieci, 
to chciałam się odwrócić i uciec. A od chwili udaru nagle po-
jawiło mi się: „Boże, ja chcę dziecko, ja chcę dziecko, ja chcę 
dziecko, ja chcę dziecko!”. Byłam pewna, że to jedna ze zmian 
poudarowych i powiedziałam to mojemu psychiatrze. A on 
tak spojrzał na mnie i zapytał: „Pani Kasiu, a ile pani ma lat? 
Być może, to nie udar, tylko hormony”. To było tak nagłe, że 
wciąż myślę, że to jednak był udar.

IS: Może w tym sensie, że wydarzyło się coś ważnego, 
mocnego, co sprowokowało myśl: „Czy ja w ogóle będę 
mieć dziecko”?
KS: To mogło być i to, i to. Emocjonalność poudarowa plus 
silne przeżycie. I jeszcze hormony na dokładkę. Ale też trze-
ba zdawać sobie sprawę z tego, że po udrze nie jest tak 
samo. Jednak coś tam się w mózgu zmienia. Wracając do py-
tania, które zadałaś na początku – być może, rzeczywiście 

Każdy ma problemy 
i jego problemy są 

największe na świecie 
akurat dla niego. 

Różnica może polega na 
tym, że udar jest czymś 
przewlekłym, nie da się 
go położyć spać i udusić 

poduszką.
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po udarze zauważyłam sprawy, o których wcześniej nie my-
ślałam, bo dotarło do mnie, że mam mało czasu. Wchodzę 
w dwudziesty piąty rok życia z poważnymi ubytkami w mó-
zgu i w organizmie. 

IS: Masz poczucie, że masz mniej czasu niż inni?
KS: Wiem, że mam tak zniszczony organizm, że statystycz-
nie powinnam żyć krócej i mniej zdrowym życiem. To dzia-
ła na mnie trochę mobilizująco, chociaż nie zawsze na tyle, 
żeby przełożyło się na praktykę dbania o siebie w takim stop-
niu, w jakim powinnam. Niestety. No i też nie myślę o tym co-
dziennie, bobym chyba zwariowała. Zwłaszcza z moją pouda-
rową emocjonalnością. 

IS: No właśnie – emocje po udarze. Sporo piszesz o tym 
na blogu. Nadmierne odczuwanie smutku, silniejsze od-
czuwanie złości, szybkie zmiany nastrojów. Znów – 
po udarze musiałaś nauczyć się o sobie czegoś komplet-
nie nowego.
KS: Teraz, po siedmiu latach, to już nie jest taka labilność, 
że emocje zmieniają mi się co kilka minut. Ale na przykład 
wczoraj prawie popłakałam się w czasie obiadu rodzinne-
go. I nie mogłam pohamować śmiechu na pogrzebie dziad-
ka. Śmiech to częsta reakcja ludzi na stres, ale ja, jak już za-
cznę, to ani śmiechu, ani płaczu nie potrafię utrzymać w środ-
ku. Złość wypływa ze mnie w niezdrowy sposób, bo duszę ją 
i duszę, a później ona wybucha w moją stronę. Gdy po jed-

nym ze stażów dowiedziałam się, że nie zostanę zatrudnio-
na, poryczałam się przed swoimi ówczesnymi szefami w se-
kundę. Oczywiście, każdy ma prawo się popłakać, każdy czu-
je smutek, gdy dzieje się coś niefajnego, ale większość lu-
dzi potrafi nad nim panować. Nie miałam jeszcze trudnej sy-
tuacji w obecnej pracy, ale i tak wiem, że przy pierwszym 
opieprzu będę ryczeć albo co najmniej stanę z zaszklony-
mi oczami i ustami wygiętymi w podkowę i ani drgnę. To nie 
są ani rzeczy groźne, ani wstydliwe, ale potrafią przeszka-
dzać. To jest dość trudne.

IS: Znów wracamy do niewidzialnej niepełnosprawności.
KS: To jest strasznie szeroki temat, tak w ogóle. A jeszcze 
szerszy, jeśli ty sama nie potrafisz powiedzieć, co jest z tobą 
nie tak. Ty czujesz, że coś się zmieniło. Tu jest inaczej, tam jest 
inaczej, inaczej stawiasz nogę, ale nie tak bardzo, żeby ktoś 
to zobaczył. Czujesz się niepełnosprawna, bo różnisz się od 
tego, co pamiętasz. Ale jak to opisać? Jak powiedzieć leka-
rzowi w ZUS, że naprawdę nie masz siły pracować na pełen 
etat, ale nie umiesz wytłumaczyć, z czego to wynika, podać 
konkretnej przyczyny?

IS: I słyszysz: Ale przestań się rozczulać, wszystko jest ok.
KS: A w ZUS, że twoja niepełnosprawność jest nieznaczna, 
bo przecież jej nie widać, jak u tej osoby po amputacji nogi. 
A z drugiej strony, jak ktoś stoi nad tobą i nadmiernie cię 
wspiera, i mówi ciągle: „nie no Kasia, super, super, brawo, 

79

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 



jesteś dzielna, super, że próbujesz”, to czujesz się jak małp-
ka w zoo.

IS: Nie czujesz się dzielna?
KS: Jeszcze jakiś czas temu tak, ale teraz już nie mam takie-
go poczucia: „WOW! tyle robię, żyję”. Ja już nie mam takich 
problemów, żebym uważała się za dzielną. Jestem już w ta-
kim stanie, w którym już nie mam poczucia, że dużo robię, 
żeby funkcjonować. Każdy ma problemy i jego problemy są 
największe na świecie akurat dla niego. Różnica może pole-
ga na tym, że udar jest czymś przewlekłym, nie da się go po-
łożyć spać i udusić poduszką. Ale są też inne podobne histo-
rie ciągnące się od urodzenia, do śmierci, niektóre dynamicz-
niejsze niż udar. 

IS: Każdy coś ze sobą niesie, tylko nie każdy potrafi o tym 
mówić?
KS: Tak, bo to są na maksa trudne sprawy. Jeśli w ogóle się 
o nich rozmawia, bo można też nie rozmawiać. 

IS: Tyle że to nie sprawia, że problem znika. 
KS: Dokładnie. Dlatego ja nic nie ukrywam. Jeśli jestem 
na imprezie i muszę się przespać, to po prostu to robię. Kie-
dyś zdarzało mi się zasypiać na kanapie i chrapać (!) obok lu-
dzi, którzy rozmawiali. Teraz po prostu wychodzę do poko-
ju obok, odpoczywam, wstaję i jest OK. Ludzie nie mają z tym 
problemu właśnie dlatego, że wiedzą. 

IS: Tarcza „jestem Kasia, miałam udar” działa? Sprawia, 
że możesz?
KS: Możesz zawsze. Ale dzięki temu, że ludzie wiedzą, nie 
czuję się tak bardzo oceniania. No bo kto normalny wy-
chodzi z imprezy po godzinie? I jeszcze pół biedy, jeśli je-
steś na imprezie gościem. Ale jeśli to twoja własna impre-
za, jest inaczej. Ja się zawsze bardzo staram i kiedy wiem, że 
będę mieć gości, śpię przed ich przyjściem cały dzień. Ale je-
śli mimo to zdarzy mi się opaść z sił i po prostu muszę wyjść 
się zdrzemnąć, to oni to rozumieją, bo wiedzą. 

IS: Rozmawiamy o tym, że wiesz, że udar najprawdopo-
dobniej już zawsze będzie ci towarzyszył. Na randce nie 

reklamowałaś tylko siebie, ale sprzedawałaś was razem, 
w pakiecie. Nie walczysz z nim. Zawsze tak było?
KS: Bardzo długo udar był dla mnie czymś, z czym walczyłam. 
Teraz te okresy walki i buntu pojawiają się już tylko czasem, 
a udar stał się kimś w rodzaju…

IS: Współlokatora?
KS: Można tak powiedzieć. Czasem niewidzialnego, czasem 
bardziej upierdliwego. Jest takim trochę niechcianym towa-
rzyszem. Ale ułożyłam już sobie w głowie to, że ze mną bę-
dzie. Byłoby bardzo spoko, gdybym mogła o nim zapomnieć, 
ale tak nie jest i tak się nie stanie. On po prostu sobie jest. 
Z czasem zmieniło się to, że doszłam do jakiego takiego sta-
nu fizycznego i udar przestał grać główną rolę w moim ży-
ciu. Gdybym dziś szła na pierwszą randkę, powiedziałabym: 
„Cześć, jestem Kasia, mam psa i miałam udar”, a nie: „Jestem 
Kasia, miałam udar i mam psa”. Udar nie jest już dziś wiel-
kim napisem na moim czole, tylko jedną z bardzo wielu rze-
czy, która mi się przydarzyła, i jedną z wielu, które się na mnie 
składają. A to, że bardziej definiuje mnie udar niż np. teksty, 
które mam schowane w szufladzie, to już inna sprawa.

IS: Pytanie, czy definiuje cię udar, czy ogrom rzeczy, któ-
re zrobiłaś po udarze i pomimo udaru. Stworzyłaś Le-
waczkę, na nowo nauczyłaś się jeździć samochodem, za-
częłaś uczyć się hiszpańskiego i arabskiego. Mimo nie-
pełnosprawności i ogromnych kłopotów ze zdrowiem, 
no i mimo obaw, pojechałaś sama w zagraniczną podróż. 
Tak, jakbyś chciała wykrzyczeć, że udar nic nie zmienił, nie 
sprawił, że zrezygnowałaś z życia i z marzeń.
KS: Gdybym musiała ze wszystkiego zrezygnować, to już 
bym nie żyła. Toby było dla mnie za dużo. Na szczęście uda-
ło mi się wyciągać takie małe strzępki z mojego „poprzednie-
go” życia. 

W moim przypadku udar nie tyle bardzo dużo mi zabrał, 
co zmienił dynamikę tego, co się dzieje i jak się dzieje. Nie 
fantazjuję „co by było, gdyby nie udar” i czy żyłabym wtedy 
kolorowym życiem, jak moi znajomi. OK, jak przeglądam ich 
profile na Instagramie i łapie mnie zazdrość, tłumaczę sobie: 
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„Ale Kasiu, ty miałaś udar”. Ale tak naprawdę nie wiem, czy 
gdybym go nie miała, to żyłabym inaczej. Raczej nie. Może 
byłabym bardziej dynamiczna i to, o co się staram, przycho-
dziłoby wcześniej.

IS: Kierunek podróży jest ten sam, tylko idziesz nieco  
wolniej?
KS: Dużo, dużo, dużo wolniej. Ale pragnienia ludzi się nie 
zmieniają. Ostatnio przy okazji pracy miałam do opisania cy-
tat, że biedni i bogaci nie marzą o tym samym. Z jednej stro-
ny, jak sobie o tym pomyślisz, to jest banał i bardzo prawda, 
a z drugiej strony – przecież każdy z nas chciałaby zobaczyć 
Księżyc i przy okazji nie rozbić się w rakiecie. Każdy chciał-
by pojechać w podróż dookoła świata, a jeśliby nie chciał, 
to znaczy, że jest moim dziadkiem i już swoje widział. Ale 
prawda jest też taka, że bogaci nie marzą o tym, żeby napeł-
nić brzuszek.

IS: Bo mają pełny.
KS: Wszędzie jest „to zależy”. Ulubione słowa lekarzy 
po udarze.

IS: Jesteś zadowolona ze swojego życia? Lubisz Kasię 
Lewaczkę?
KS: Zależy od momentu. Na ogół jest OK, ale też jest 
mi mało: mało codziennej aktywności, mało siły, żeby robić 
więcej, iść do kina czy na koncert. Ostatnio poszłam i umiera-

łam potem dwa dni (śmiech). Jest mi mało możliwości. Mam 
ogromny niedosyt, chyba adrenaliny. Trochę szybszego ży-
cia. A z drugiej strony, jak je sobie zafunduję, to po dwóch 
godzinach jestem w panice: „Co ja znowu zrobiłam?! Po co się 
w to pakuję?!”. 

Więc znów: to zależy. Jest mi spoko ze sobą, jednocześnie 
przyznaję, że dzisiejsza Kasia to jeszcze nie jest taka wersja, 
z którą chciałabym zostać na bardzo długo. Nie jest mi z nią 
źle, ale nie chciałabym, żeby to zawsze tak wyglądało.

IS: Czyli to Kasia w procesie?
KS: Tak. Mam poczucie, że muszę coś jeszcze zrobić, coś in-
nego, nowego, ekscytującego. Potrzebuję nowych emocji. 
Ale to nie udar. To ja. •

*Wieczorem po rozmowie Kasia wysłała mi SMS: Arun powiedział, 
że o udarze powiedziałam mu na trzeciej randce, a na drugiej wspo-
mniałam, że mam problemy zdrowotne. Jestem pewna, że źle 
zapamiętał.

Izabela Smolińska

Dziennikarka, reportażystka, scenarzystka. Wierzy, że najciekawsze historie są wzięte z życia  
i czekają tuż za rogiem. Dlatego tak bardzo lubi obserwować i słuchać.

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

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

 oraz dorosłych
 Psychoterapia indywidualna
 Szkolenia i doradztwo
 Konsultacje psychologiczne, seksuologiczne  

 i pedagogiczne
 Superwizje
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1. Dobry start
Nie słuchaj malkontentów, którzy przekonują, że nie ma sen-
su zaczynać diety od poniedziałku ani robić postanowień 
noworocznych lub tych wiosennych. Rzeczywiście, jak przy-
znaje Milkman, 80% z tych postanowień nie zostaje zrealizo-
wana, ale przecież 20% to niemało! To znaczy, że co piąty 
plan kończy się sukcesem. Badania pokazują bowiem, że je-
śli zaczynamy realizować cel w momencie, który postrzegamy 
jako początek nowego rozdziału, np. w pierwszy dzień waka-
cji, roku, tygodnia lub nowej pracy, to mamy większe szan-
se dotrzeć tam, gdzie planowaliśmy. Symbolicznie odcinamy 
się od wcześniejszych nieudanych prób. I tak okazało się, że 
kartki zachęcające do odkładania na emeryturę, które wysy-
łano pracownikom uniwersyteckim, były nawet o jedną trze-
cią skuteczniejsze, gdy proponowano rozpoczęcie oszczę-
dzania w urodziny adresata lub pierwszy dzień wiosny, niż te, 
w których data startu z niczym się nie kojarzyła. 

Wyjątkową kategorią są te początki, które nie tyle zajmują 
szczególne miejsce w kalendarzu, co są związane z realną ży-
ciową zmianą, np. rozpoczęciem studiów, pracy lub przepro-
wadzką. One zwykle kryją w sobie szansę. Jeśli nowa siedzi-
ba firmy znajduje się tylko 2 km od miejsca twojego zamiesz-
kania (a do wcześniejszej jechałeś 10 km), możesz potraktować 
to jak okazję do częstszych spacerów i chodzić do pracy pie-
chotą. Ważne jednak, żeby zacząć od razu po przeprowadzce. 

Niestety, nowy początek może też być pułapką. Zwłaszcza je-
śli od dłuższego czasu budujesz ważny nawyk. Przekonałam 
się o tym w pandemii. Kiedy się rozpoczęła, zamiast w ka-
wiarni lub mieszkaniu zaczęłyśmy spotkać się z przyjaciółką 
na spacerach w pobliskim parku. Przez prawie rok 2-3 razy 
w tygodniu brałyśmy kije do nordic walkingu i bez wzglę-
du na pogodę robiłyśmy godzinny trening, omawiając przy 

Mówcy motywacyjni i coachowie, 
którzy obiecują łatwe osiągniecie 

celu lub wprowadzenie dużej 
zmiany dzięki „jednemu prostemu trikowi”, 
kojarzą nam się głównie z hochsztaplerami.  

I zwykle słusznie. Zwykle, bo jednak  
badania naukowe pokazują, że istnieją  
proste do zastosowania metody, które  

w diametralny sposób mogą zamienić stro-
mą kamienistą drogę do celu w lekko nachy-

loną piaszczystą ścieżkę. Pod warunkiem 
jednak, że wcześniej dopasujemy reguły 

wyodrębnione przez ekonomistów behawio-
ralnych do naszego konkretnego przypadku. 
„Możesz realizować ogólną strategię, która 

generalnie działa. (…) Ale szybciej osiągniesz 
cele, jeśli dostosujesz swoją strategię: wyod-
rębnisz słabość, która hamuje twój rozwój, 
i w nią uderzysz” – pisze dr Katy Milkman 
z Uniwersytetu Pensylwania w książce Jak 

zmieniać. Ten poradnik ma tę przewagę 
nad innymi, że opiera się nie na tym, w co 
wierzy autorka, a na tym, co mówi nauka. 

Oto strategie, na które warto postawić,  
i podpowiedzi, jak je dopasować do siebie.

Tekst: Ewa Pągowska

Jak znaleźć trik,  
który pomoże  
dotrzeć do celu
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nika z Notre Dame, że w końcu zamknął na klucz wszystkie 
swoje ubrania i zostawił tylko szal, którym się okrywał. Dzię-
ki temu skończył dzieło w terminie. Zresztą wiele osób prze-
czuwa, że może mieć problem z mobilizacją do działania, je-
śli za jego zaniechanie nie spotka ich kara. Dlatego aż 28% 
klientów Green Banku na Filipinach wybrało opcję zabloko-
wanego konta oszczędnościowego – przed wyznaczonym 
terminem nie mogli nic z niego wyjąć. Co ważne za to utrud-
nienie nie przewidziano premii. Nie miało to więc nic wspól-
nego z wysoko oprocentowaną lokatą długoterminową. Teo-
retycznie więc nikogo taka opcja nie powinna interesować. 
A jednak! Nie tylko okazała się zachęcająca dla niektórych, 
ale też pomogła im zgromadzić oszczędności.

Kary pieniężne mają potężną moc, ale trzeba mieć kogoś, 
kto będzie strażnikiem, w razie naszej porażki weźmie od nas 
pieniądze i, jak proponuje Milkman, odda je organizacji, któ-
rej nie znosimy. Niewiele osób jest też gotowych wybrać ta-
kie narzędzie wywierania na siebie wpływu. Często uważamy 
je za wyjątkowo nieatrakcyjne lub wręcz odstręczające. Zwy-
kle bardziej łaskawie patrzymy na tzw. miękkie ograniczenia, 
czyli np. złożenie publicznej obietnicy. Gdy nawalimy, to na-
wet jeśli nikt się o tym nie dowie, i tak poczujemy dyskom-
fort. Badania pokazały, że lekarze, którzy podpisali i wywie-
sili w poczekalni zobowiązanie, że nie będą przepisywać an-
tybiotyków bez potrzeby, zaczęli rzadziej wystawiać recepty 
na te leki, gdy nie było to konieczne. Dlaczego w ogóle wcze-
śniej to robili? Bo to było łatwiejsze. Wciąż wiele osób wie-
rzy, że antybiotyki pomagają zwalczyć wirusy, a więc mogą 
być skuteczne w leczeniu przeziębienia, gdy tymczasem te 
leki radzą sobie nie z wirusami tylko z bakteriami. Wytłuma-
czenie tego pacjentowi, który domaga się antybiotyku, cza-
sem wydawało się lekarzom zbyt uciążliwe. 

4. Dobre lenistwo 

Najbardziej spektakularną historią z Jak zmieniać była dla  
mnie ta o cudownej metamorfozie systemu zdrowotnego  
Uniwersytetu Pensylwanii. Do 2014 roku był on stale kara-
ny przez ubezpieczycieli wysokimi grzywnami, ponieważ le-
karze, którzy do niego należeli, przepisywali za mało le-
ków generycznych w stosunku do oryginalnych. Oba rodza-
je leków mają ten sam skład, takie samo działanie i skutecz-
ność. Różnią się nazwą i ceną (oryginalne są droższe). Pewne-
go dnia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszyst-
ko się zmieniło. Czarodziejem był pracownik IT, który w sys-
temie informatycznym zmienił ustawienia tak, by domyślnym 
wyborem był lek generyczny. Jeśli więc lekarz chciał zapi-

okazji wszystkie nasze sprawy. Z powodu choroby musiałam 
jednak przerwać spacery na 3 tygodnie. Potem wyjechałam 
do rodziców na Wielkanoc i do treningów już nie wróciłyśmy. 
Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie wyeliminować ta-
kich zakłóceń, ale przynajmniej ich nie lekceważmy (ja naiw-
nie uważałam, że bez problemu wrócę do nordic walkingu). 
Warto więc starać się, aby pomimo zakłóceń utrzymać nawyk, 
albo pilnować, żeby od razu, kiedy wszystko wróci do wcze-
śniejszego stanu, też wrócić do rutyny.

2. Łyżka cukru
Problem z trzymaniem się postanowień sprowadza się czę-
sto do tego, że trudno wciąż motywować się wizją przyszłych 
efektów i jednocześnie lekceważyć ból, który czujemy obec-
nie. Dlatego dobrze jest znaleźć coś, co chociaż trochę osło-
dzi cierpienie wynikające przykładowo z tego, że znów odma-
wiamy sobie słodyczy czy stajemy na bieżni. Jednym ze spo-
sobów na to jest „pakietowanie pokus”, czyli łączenie grzesz-
nej przyjemności z uciążliwym obowiązkiem, np. oglądanie 
seriali wyłącznie (to wyłącznie ma znaczenie!) podczas jazdy 
na rowerze stacjonarnym. 

Innym sposobem jest uprzyjemnianie sobie nieprzyjem-
nej czynności, np. zrobienie z niej zabawy. Ten trik wyko-
rzystano w 2009 roku w Sztokholmie, by zachęcić mieszkań-
ców do większej aktywności fizycznej. Na schodach stacji me-
tra Odenplan poukładano biało-czarne grające panele. Po-
wstało swego rodzaju pianino. Dzięki temu z dnia na dzień 
66% więcej pasażerów zaczęło wybierać klasyczne schody za-
miast ruchomych – chcieli pobawić się dźwiękami. Jeśli więc 
jesteś zapracowaną mamą, a chcesz zacząć ćwiczyć, mo-
żesz na przykład grać z dzieckiem na PlayStation w grę, któ-
ra polega na wiernym odtwarzaniu układu tanecznego. Je-
śli lekarz kazał ci chodzić na basen, a ty nie znosisz zimna, 
więc wizja zimnej wody i podróży komunikacją miejską z lek-
ko mokrą głową cię odstręcza, zastanów się nad tym, czy mo-
głabyś to sobie osłodzić, wracając z basenu uberem.

Znalezienie tego, co w naszym przypadku zadziała i na co ma- 
my warunki, wymaga sporej kreatywności, ale przede wszyst-
kim zmiany nastawienia na: „Mam prawo sobie to uprzyjem-
nić”, „Praca może być zabawą”. Przykładowo ćwiczenia fizycz-
ne – oczywiście możemy wykonywać je w domu – nie stra-
cimy pieniędzy i czasu na dojazd na zajęcia grupowe. Tyle 
że często sprowadza się to do wyboru: drogo i czasochłon-
nie (czyli na zajęciach) albo wcale. Pewnie, można sobie po-
wtarzać: „Ćwiczenia zawsze wymagają mobilizacji. Wszyst-
ko jedno, czy będę się mobilizować do ćwiczenia w domu, 
czy do pójścia na aerobik”. W rzeczywistości wcale nie jest 
wszystko jedno. Dla niektórych przyjemność ze spotkania ko-
leżanek w klubie fitness jest tak duża, że dużo łatwiej mogą 
zaakceptować wysiłek fizyczny.

3. Kajdanki
Czasami najlepszym sposobem okazuje się wyznaczenie so-
bie kary za niedotrzymanie postanowienia. Na potwierdzenie 
tego Milkman przywołuje historię Victora Hugo, który tak czę-
sto chodził na spotkania towarzyskie, zamiast pisać Dzwon-

Znalezienie tego, co w naszym przy-
padku zadziała i na co mamy warunki, 
wymaga sporej kreatywności, ale przede 

wszystkim zmiany nastawienia na: „Mam 
prawo sobie to uprzyjemnić”, „Praca 

może być zabawą”.
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sać lek oryginalny, musiał zmienić wybór. Jeśli chciał pozo-
stać przy generyku, nie musiał nic robić. Ten prosty trik spo-
wodował, że lekarze zaczęli przepisywać o wiele więcej le-
ków generycznych. 

Sztuką jest więc takie poustawianie różnych elementów, by 
nasze lenistwo ułatwiało dotrzymanie postanowienia. Przy-
kłady? Wybranie strony do nauki angielskich słówek jako  
strony startowej przeglądarki. Albo poproszenie o pomoc 
bliskiej osoby. Wyobraź sobie, że chcesz zacząć jeść zdro-
we śniadania, a twój partner w przeciwieństwie do ciebie jest 
rannym ptaszkiem. Możesz go poprosić, żeby rano przygo-
towywał dla ciebie zdrowe danie. Jest duża szansa, że kie-
dy wreszcie wstaniesz, wypijesz gotowy jogurtowo-owoco-
wy koktajl zamiast szykować sobie kaloryczne jajka na beko-
nie. Mimo że bardziej je lubisz. Dobrym pomysłem może być 
też zapisanie listy produktów potrzebnych na tydzień diety 
w sklepie internetowym. Potem przy kolejnych zakupach ła-
twiej ci będzie ją powielić, dokonując tylko niewielkich zmian, 
zamiast wybierać wszystko od początku.

Przykładem, gdy automatyzm działa na naszą korzyść, jest 
oczywiście dobry nawyk. Jeśli uda się go wykształcić, nie mu-
simy już zmuszać się do pożądanego działania i wystawiać 
na próbę swojej silnej woli. Tylko jak go zbudować? Przykła-
dowo, można podczepić nowy nawyk pod stary. Powiedz-
my, że marzy ci się umięśniony brzuch, a twoja poranna ruty-
na to kawa, prysznic, ubieranie się i wyjście do pracy. Spróbuj 

zawsze tuż po wypiciu kawy, wykonać zestaw pięciu ćwiczeń 
na brzuch, a dopiero potem idź do łazienki. W tworzeniu na-
wyków pomagają też nagrody i monitorowanie postępów.

Ogromnie ważne jest też odpowiednie nastawienie – prze-
konanie, że osiągnięcie celu leży w zasięgu naszych możliwo-
ści. Na dowód tego Milkman przytacza przykład amerykań-
skiego matematyka George’a Dantziga, który kiedyś pod-
czas studiów doktoranckich spóźnił się na zajęcia ze staty-
styki. Spisał dwa widniejące na tablicy zadania i rozwiązał 
je w domu (z niemałym wysiłkiem). Sądził, że wykonuje pra-
cę domową. Okazało się, że były to problemy matematycz-
ne, które prowadzący zajęcia profesor przedstawił jako wciąż 
nie rozwiązane przez matematyków. Dantzig sobie z nimi po-
radził, bo był przekonany, że na jego poziomie wykształce-
nia jest to możliwe. 

Dlatego obojętnie, którą ze sprawdzonych strategii realiza-
cji celu wybierzesz, wprowadź ją w życie dopiero wtedy, gdy 
uwierzysz, że dzięki niej możesz odnieść zwycięstwo. W prze-
ciwnym razie jest ryzyko, że będziesz sabotować własne wy-
siłki. •

Ewa Pągowska
Zawód wyuczony: ekonomistka, wykonywany: dziennikarka. Specjalizacja: psychologia, zdrowie, 
parenting. Współpracuje m.in. z „Wysokimi Obcasami”, „Zwierciadłem”, „Sensem”, „Dzieckiem” 
i „Coachingiem”. Była redaktorką w „Cosmopolitan”, wydawcą serwisu Mamazone.pl oraz DJ’em 
w radiu. Hobby: chodzenie po górach, planszówki i literatura dziecięca.
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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
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Doceńmy i uhonorujmy osoby, które od lat poświęcają się pacjentom
stomijnym, pomagając im każdego dnia.

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

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

WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

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

Plebiscyt stomaPERSONA organizowany jest 
w ramach działań fundacji 

 PATRONAT HONOROWY SPONSOR              ORGANIZATOR   

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



N ie kieruję tego, co napiszę, do WSZYSTKICH 
WAS. Wiem, że „nie wszyscy tacy jesteście”, 
więc jeżeli się nie rozpoznacie w tym, co tu na-
piszę, nie ma potrzeby się wściekać i wrzesz-
czeć, że to nie o was. 

Nie żywię żadnej uogólnionej niechęci czy nienawiści do męż-
czyzn, choć Bogini mi świadkiem, że po tym, co mi w życiu za-
fundowali, w zasadzie powinnam. Ale, jak większość polskich 
kobiet, jestem stukniętą, wielkoduszną optymistką o zadzi-
wiających mnie samą pokładach cierpliwości do męskie-
go betonu. A teraz już do rzeczy. Poczytałam sobie w kil-
ku miejscach komentarze sporej części męskiej publiczno-
ści na temat serialu Sprzątaczka, który rządzi na Netflixie. 
I do nich będę się chciała tu za chwilę odnieść. 

Moim zdaniem serial jest wstrząsający, fantastycznie  
zagrany (w głównych rolach fenomenalna Margaret  

Qualley i jej matka – wielka Andie MacDowell).  
Prawdziwy do bólu. Zresztą powstał na motywach  

autobiograficznej książki Stephanie Land 
pod tytułem Maid: Hard Work, Low Pay, 

and a Mother's Will to Survive. 

Jest to historia młodej matki z PTSD, która z malutkim dziec-
kiem na rękach, bez grosza przy duszy, ucieka od uzależnio-
nego od alkoholu, przemocowego chłopaka i próbuje prze-
trwać, pracując jako tytułowa sprzątaczka. Czyli za najniższą 
stawkę. Szybko okazuje się, że choćby zasuwała jak robot od 

rana do wieczora, to – mając pod opieką małe dziecko i bę-
dąc zdana tylko na siebie – wszystkie jej wysiłki są porwaniem 
się z motyką na słońce. 

Pozostaje zwrócić się do systemu pomocy społecznej, jed-
nak ten okazuje się istną kwadraturą koła, kafkowską parano-
ją, która sama w sobie generuje pracę na pełen etat. Dziew-
czynie udaje się jednak uzyskać różne formy pomocy, w tym 
miejsce w ośrodku dla ofiar przemocy domowej. 

Jednak jej kłopoty nie wzięły się znikąd. Młoda mama ma bo-
wiem rodziców. Chorą psychicznie, niezdiagnozowaną i od-
mawiającą leczenia matkę, która sama była ofiarą przemo-
cy, i ojca, trzeźwiejącego alkoholika z grupy AA z chrześcijań-
ską fiksacją, która dziwnie nie pomaga mu dostrzec własne-
go udziału w dramatycznym położeniu własnej córki i wnucz-
ki, ale za to pozwala elegancko solidaryzować się z jej prze-
mocowym, uzależnionym od alkoholu partnerem. 

Ten zaś, jak to w takich „niejebajkach” bywa, z chwilą, gdy 
zostaje przez naszą bohaterkę odcięty od możliwości dar-
cia na nią ryja i rzucania po mieszkaniu ciężkimi przedmio-
tami w obecności dziecka, natychmiast puszcza się za nią 
w pogoń wraz z mamusią i prawnikami, którzy migiem po-
trafią udowodnić w sądzie, kto tu się tak naprawdę nie nada-
je na rodzica.

Mimo to Alex, bo tak ma na imię tytułowa sprzątaczka, jakimś 
cudem instynktu przetrwania i tego, co w psychologii nazy-
wa się rezyliencją (sprężystością), nie tylko pozostaje dobrą 
i troskliwą matką dla swojej małej córeczki, ale też ma własne 

FELIETON

TO JEST PRZEMOC
Tekst: Paulina Młynarska
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marzenia i stawia przed sobą cel. Chce pójść na studia i zo-
stać pisarką. Czy dopnie swego? Nie zdradzam, bo warto do-
trwać do końca opowieści. 

No a teraz przeczytajmy te „komcie” panów, facetów, chło-
paków pod postami na FB dotyczącymi serialu. Co w nich 
czytamy? 

Uderzająco dużo stwierdzeń, że „ta przemoc, od której 
ona uciekała to jakaś taka… nie tego. No, nie przemoc”. 

Gdyż nasza Alex wieje, zanim zacznie się prawdziwe bicie. 
Wieje od wrzasków, rzucania szkłem w ścianę tuż obok niej, 
od życia w napięciu i permanentnym stresie, który odbiera ro-
zum. Fakt, że nie ma siniaków, rozcięć i złamań będzie zresztą 
działał na jej niekorzyść w sądzie. Bo co to za przemoc bez si-
niaka i wybitych zębów? Ten wątek przewija się niemal w każ-
dym odcinku. I to on „przeszkadza” tak wielu komentującym 
panom zrozumieć, o co babie tak naprawdę chodzi. Ciekawe, 
nie? Właśnie na tym polega patriarchalny syf. System stwo-
rzony przez mężczyzn i pod nich. Procedury pisane z per-
spektywy sprawców, kompletnie oderwane od doświadcze-
nia ofiar. 

Już kończę. Ale zanim skończę, chcę wam coś powiedzieć, 
mężczyźni:

Kiedy chodzicie pod domu jak gradowa chmura, rozsiewając 
wokół bierną agresję i terroryzując nią domowników – to jest 
przemoc.

Kiedy podkurwieni podnosicie głos, wyzłośliwiacie się, do-
pieprzacie o szczegóły, werbalnie rozstawiacie dzieci i swoje 
partnerki po kątach – to jest przemoc.

Kiedy oczekujecie obsługi niczym udzielni książęta – to jest 
przemoc.

Kiedy na kacu albo niedopici, albo na „zejściu” po czymś 
mocniejszym urządzacie werbalne jazdy nie wiadomo o co – 
to jest przemoc.

Kiedy robicie sceny zazdrości – to jest przemoc.

Kiedy kontrolujecie to, jak partnerka się ubiera – to jest 
przemoc.

Kiedy kontrolujecie, z kim partnerka się przyjaźni – to jest 
przemoc.

Kiedy się wydzieracie – to jest przemoc.

Kiedy wymuszacie seks – to jest przemoc.

Kiedy ciskacie drzwiami i przedmiotami – to jest przemoc.

Kiedy zamiast wspierać swoje partnerki w ich zawodowych 
i edukacyjnych aspiracjach, podcinacie im skrzydła – to jest 
przemoc.

Kiedy wyśmiewacie ambicje i marzenia swoich partnerek – 
to jest przemoc.

Kiedy mówicie „walnij się w tłusty łeb” i „jak ty wyglądasz” – 
to jest przemoc.

Kiedy mówicie „beze mnie jesteś nikim” i „sama nie dasz so-
bie rady” – to jest przemoc.

Kiedy straszycie, że odbierzecie matce dzieci, podczas gdy 
tak naprawdę wcale się nimi nie zajmujecie albo robicie to od 
święta – to jest przemoc.

Kiedy nie wykonujecie swojej działki pracy w domu i opiece 
nad dziećmi – to jest przemoc.

Kiedy stawiacie swoją pracę zawodową wyżej niż pracę part-
nerki czy żony, także byłej (!), i zwalacie na nią logistykę opie-
ki nad dziećmi – to jest przemoc.

Kiedy korzystacie z wolnego czasu, wiedząc, że matka wa-
szych dzieci ledwo wyrabia na zakrętach z pracą i opieką – 
to jest przemoc.

Kiedy zastraszacie odchodzącą od was kobietę, stajecie jej 
na drodze, obrażacie ją i mieszacie werbalnie z błotem – 
to jest przemoc.

Kiedy odcinacie zależne od was osoby od środków finanso-
wych – to jest przemoc.

Kiedy nie płacicie alimentów na czas albo wcale – to jest 
przemoc.

Kiedy napuszczacie na kobietę prawników tylko po to, żeby 
jej pokazać, kto tu „ma i może” – to jest przemoc.

Mogłabym tak wymieniać do jutra, a i tak nie wyczerpałabym 
całej listy przemocowych zachowań mężczyzn, których do-
znają kobiety.

Wiele form tej przemocy poznałam na własnej skó-
rze, choć nie miałam wybitych zębów ani siniaków.

Zbyt wielu z was, panowie, żyje w niezauważalnym dla siebie  
przywileju – na tym polega patriarchat. Wielu z was nawet 
nie ma pojęcia, że w ogóle dopuszcza się przemocy! Robi-
cie to odruchowo, z automatu i to jest tragicz-
ne. Przemoc emocjonalna, ekonomicz-
na i werbalna – to jest PRZEMOC. •

Paulina Młynarska

Dziennikarka, pisarka, producentka telewizyjna, autorka piosenek i wierszy, podróżniczka, kobieta 
biznesu i certyfikowana nauczycielka jogi. Grała główne role u A. Wajdy i A. Hanuszkiewicza, ale 
i drobne role w serialach i filmach oraz przedstawieniach zarówno w Polsce, jak we Francji, dokąd 
emigrowała na własną rękę mając 16 lat. Była reżyserką reklam telewizyjnych i radiowych oraz 
autorką kampanii reklamowych w agencjach ITI. Dziś jej twórcza energia znajduje ujście w pisaniu. 
Napisała 9 książek, z których 8 stało się bestsellerami. 

BIO

* ten felieton ukazał się w połowie listopada zeszłego roku  
na stronie www.paulinamlynarska.pl
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portret kobiet, które zawsze mają pod górkę. Oczekuje się 
od nich, że będą chronić innych, podczas gdy same nie do-
stają taryfy ulgowej. Sprzątaczka pokazuje też, w jaki sposób 
trauma przenosi się na kolejne pokolenia – córka kobiety, któ-
ra doznała przemocy ze strony męża, sama pada jej ofiarą. 
Podczas gdy kobiety wciąż upadają i się podnoszą, mężczyź-
ni nie chcą walczyć ze swoimi demonami. Partner Alex Sean 
(Nick Robinson) przekonuje, że przecież ani razu jej nie ude-
rzył, a jej ojciec Hank (Billy Burke), że się zmienił – ma nową 
rodzinę, nawrócił się, w swojej ocenie jest już porządnym 
człowiekiem. Obaj zaklinają rzeczywistość, podczas gdy Alex 
i Paula mierzą się z całą jej brutalnością. Rozejrzyjmy się, czy 
obok nas nie ma takich mężczyzn, którzy również zaklinają 
rzeczywistość? Obejrzyjmy się i przejrzyjmy na oczy. Praw-
da boli, ale warto. Zapewniam.

A kiedy, szanowni państwo, już obejrzycie serial, koniecznie 
przeczytajcie: Moją lewą jogę Pauliny Młynarskiej, książkę 
wydaną przez wydawnictwo Prószyński i S-ka. 

To osobista opowieść o jodze, która niesie zmianę. Ale 
i o przełomowym, pandemicznym czasie, w którym radzenie 
sobie ze zmianą okazuje się kluczowe. Bez udawania, że obę-
dzie się bez popełniania błędów, walki o siebie i zmęczenia. 
I jak zawsze u Pauliny Młynarskiej – wszystko przedstawio-
ne jest z humorem, ironią i nieco politycznie. Bo to jest jej… 
lewa joga. Daj się zaprosić na matę…

Powracam zatem do fenomenalnego, acz trudnego serialu  
na Netfliksie, Sprzątaczki (koniecznie go obejrzyjcie, jeśli  
jeszcze tego nie uczyniliście!), nakręconego na podstawie 
wspomnień Stephanie Land wydanych w 2019 roku, u nas 
pod polskim tytułem Sprzątaczka. Jak przeżyć w Amery-
ce, będąc samotną matką pracującą za grosze (Wydawnic-
two Czarne). W serialu główną, tytułową rolę zagrała Marga-
ret Qualley, a w roli matki wystąpiła jej prawdziwa matka An-
die MacDowell.

Stephanie Land, autorka książki, napisała o sobie – młodej 
matce, która ledwo wiąże koniec z końcem, boryka się z bie-
dą, bezdomnością, traumą związku, w którym mężczyzna uży-
wał przemocy. Podejmuje się różnych zajęć, w tym sprząta-
nia za minimalną stawkę.

Osobistą opowieść Land uznano za oskarżenie niewydolnej  
pomocy społecznej w Stanach Zjednoczonych (czy tylko  
tam taka jest?). Kobieta bez wykształcenia, stałego zatrud-
nienia i miejsca zamieszkania nie ma żadnych szans w star-
ciu z biurokracją. Nie może też liczyć na wsparcie bliskich – 
przecież jej matka żyje poza systemem, a ojciec jej dziec-
ka wszystkie pieniądze przepija. Los Land dzielą miliony 
Amerykanów, których sen o sukcesie się nie spełnił. Nazy-
wani często white trash zostali zdeklasowani albo nie mogą 
liczyć na awans społeczny. W filmie zbudowano przenikliwy 

Obejrzyj i przeczytaj!  

KSIĄŻKI I FILMY

N a wiosnę chcemy odrodzenia, czegoś 
nowego, czegoś dobrego… ale, aby nowe 

mogło przyjść, trzeba uporać się ze 
starym. Nie zamiatać pod dywan, nie udawać, 
że tego nie ma… Paulina Młynarska na stronie 
86 pisze o PRZEMOCY. O tym, że niektórzy ją 
stosują, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 

Mocny tekst, ale mam nadzieję, że trafi do 
naszych serc i spowoduje zmiany. I zrobi miej-

sce na NOWE. Na prawdziwe. Na poszanowanie. 
Na przyjaźń. Na odrodzenie.

Zrobiłeś to? Zrób ponownie… 

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Paulina Młynarska,  
Moja lewa joga,  

Wydawnictwo Prószyński i S-Ka
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Co się dzieje, gdy pełna życiowej pasji, niezależna i buntowni-
cza kobieta wkroczy niechcący na ścieżkę rozwoju duchowe-
go? Kogo na niej spotka? Z jakimi demonami zatańczy? Czy 
zdoła je obłaskawić? Czy joga może pomóc uporać się z trau-
mą i uleczyć dawne rany? A jeśli tak, to jak się żyje, mając na-
reszcie spokój? I co to właściwie jest ten cały duchowy roz-
wój? Paulina Młynarska z bezwzględną szczerością opowia-
da o traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa, swoich zma-
ganiach z zespołem stresu pourazowego i o tym, jak odzyska-
ła radość życia dzięki regularnej praktyce jogi (nie mylić z wy-
gibasami celebrytek na Instagramie!).

Jesteś spokojem to zastrzyk rzetelnej motywacji do pracy 
nad sobą, z której skorzystać może każdy, kto naprawdę chce 
odzyskać spokój. Nie tylko na wiosnę. Bez lukru i udawania, 
że da się w tej dziedzinie cokolwiek osiągnąć, unikając wysił-
ku i zmierzenia się z własną strefą mroku. A wszystko to z wła-
ściwym autorce poczuciem humoru, dystansem i przymruże-
niem oka. Oraz z zaskakującą polityczną puentą, jak zawsze! •

 

Fragment książki: 

„Chcesz pogadać o jodze? Nie o gimnastyce czy insta-misty-
ce, tylko o jodze jako ścieżce rozwoju i wolności? To musisz li-
czyć się z tym, że to nie będzie łatwa rozmowa. Usłyszysz i po-
wiesz rzeczy, które ci się nie spodobają. Joga nie jest bo-
wiem o tym, czy masz giętkie, sprawne ciało. Nie jest też 
o tym, czy masz uśmiech na twarzy i wyuczony przyjazny sto-
sunek do świata. Joga nie jest kolejnym ładnym ubrankiem, 
w które wystroisz się na rewię do kościółka Ery Wodnika. Nie 
jest szmatką do polerowania twojego ego. Nie jest sposo-
bem na relaks, zdrowym stylem życia ani metodą na zwal-
czenie cellulitu, niechęci do teściowej, nudy czy braku pomy-
słu na siebie”.

A potem lub przedtem, jak wolicie, zanurzcie się w lekturę ko-
lejnej książki Pauliny Młynarskiej, której jestem fanką, pod ty-
tułem Jesteś spokojem. Jestem nie tylko fanką, ale także mi-
łośniczką pióra Pauliny Młynarskiej. I jej mądrości. I odwagi. 
Zapewne nie jedyną – na szczęście!

Paulina Młynarska,  
Jesteś spokojem,  

Wydawnictwo Prószyński i S-Ka

SILIKONOWA TAŚMA
ZenSetiv

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

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

przyleganie do skóry.

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

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

dzięki czemu można go nakładać na skórę kilkakrotnie.

•
Silikonowa Taśma ZenSetiv jest odpowiednia w przypadku delikatnej

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

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

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW

ODZWIERZĘCYCH.
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KSIĄŻKI I FILMY

Bianca-Beata Kotoro

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

BIO
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Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

W iosna to czas, gdy zaczynamy otaczać się kolo-
rem. Słońce za oknem i pierwsze wiosenne 
kwiaty motywują nas do zmian również we 

wnętrzach. Dziś zaproponuję Państwu szybką zmianę 
i wprowadzenie koloru do waszej jadalni czy kuchni. 
Pokażę, jak łatwo uszyć podkładki, które nie tylko są 
funkcjonalne, ale też pięknie wyglądają. Z pewnością 
odmienią one wasze wnętrza.

3

1
2

POTRZEBNE MATERIAŁY (ZDJ. 1):

podkładki

1.  Z tkaniny wierzchniej wycinamy prostokąt o wymiarach 30x42 cm.  
  Odrobinę większy prostokąt z tkaniny, która będzie naszym wypełnieniem,  
oraz jeszcze większy z tkaniny, która będzie naszym spodem.  
Uwaga: obie tkaniny mają być złożone prawą stroną na zewnątrz.  (zdj. 2)

2.  Rysujemy na zewnętrznej tkaninie pasy, moje mają 5 cm odstępy.  
Zeszpilkowujemy tkaniny ze sobą.  (zdj. 3)

• tkanina bawełniana;

•  wypełnienie do patchworku (jeśli nie masz, 
możesz użyć np. polarowego koca);

• lamówka;

• termoznikający pisak;

• linijka;

• nici;

• nożyczki;

• maszyna do szycia.

Tutorial -
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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

Pamiętaj, że możesz  

uszyć podkładki 

 w różnych kolorach. 

3.  Przeszywamy po narysowanych liniach 
na maszynie wszystkie tkaniny. Następnie 
prasujemy, aby nasz pisak zniknął. (zdj. 4)

4.  Docinamy wszystkie tkaniny do pierw-
szego, najmniejszego prostokąta.

5.  Za pomocą szklanki odrysowuje-
my rogi. Dzięki temu podkładka bę-
dzie ładnie zaokrąglona.  (zdj. 5)

6.  Jeśli wolisz podkładkę o standardowym 
prostokątnym kształcie, pomijasz ten krok. 

7.  Klamerkami lub szpilkami przypinamy la-
mówkę dookoła podkładki.  (zdj. 6)

8. Przyszywamy lamówkę i gotowe.  (zdj. 7)
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Lucy Maud Montgomery – Ania  
z Zielonego Wzgórza  (fragment)
„Aleją” nazywali mieszkańcy tych stron odcinek drogi, nad 
którym sklepiały się dwa rzędy wielkich, rozrośniętych, w tej 
chwili białym kwieciem osypanych jabłoni. Jechali pod dłu-
gim sklepieniem śnieżnobiałego, pachnącego kwiecia. Pano-
wał pod nim łagodny, różowawy półcień, daleko zaś w głę-
bi lśniło zabarwione purpurą wieczorne niebo niby wielka ro-
zeta okna zamykająca nawę katedry. Cudny ten widok na dłu-
gą chwilę odjął mowę dziewczynce. Twarzyczkę w niemym za-
chwycie podniosła ku białej wspaniałości sklepienia. Zachwy-
conym wzrokiem spoglądała na zachodzące słońce, a przed 
oczami jej na tle rozpłomienionego nieba przesuwały się 
wspaniałe wizje.

 – Ach, panie Cuthbert! – szepnęła. – To białe… ta biała dro-
ga… co to było takiego?

 – Masz pewnie Aleję na myśli – odpowiedział Mate-
usz po chwili głębokiego namysłu.

 – Tak, to bardzo ładne miejsce.

 – Ładne?

O, ładne to niedostateczna nazwa. Ani piękne – to także 
nie wystarcza. Ono jest cudowne, cudowne! Jest to pierw-
sza rzecz w moim życiu, której nie mogę sobie wyobrazić cu-
downiejszej! Ale dlaczego nazwaliście to królewskie skle-
pienie Aleją? Przecież ta nazwa nic nie wyraża. Powinno by 
się to nazywać… zaraz, pomyślę tylko… Białą Drogą Rozko-
szy. Czy to nie byłaby śliczna nazwa? Kiedy mi się nie podo-
ba imię jakiejś osoby lub rzeczy, zawsze staram się wymyślić 
inne i potem już tak ją nazywam. Niechaj sobie wszyscy ten 
uroczy korytarz nazywają Aleją. Ja zawsze będę mówiła: Bia-
ła Droga Rozkoszy! 

C o roku przeżywamy radość, że nasze rozleniwione po  
zimie ciało wreszcie odetchnie pełną piersią. Mamy 
nadzieję, że tak będzie i tej wiosny. A gdybyśmy tak 

tym razem zafundowali wiosnę także naszej duszy? Może 
spróbujmy poszukać jej śladów razem z Muzami – opiekun-
kami sztuk pięknych? 

Erato, Euterpe i Kaliope to literatura, Melpomena i Talia  
to teatr, Polihymnia – muzyka, Terpsychora – taniec. Dodaj-
my do tego sztuki plastyczne – malarstwo oraz rzeźbę i zapla-
nujmy czas letni z filharmonią, salą koncertową, muzeum, te-
atrem czy galerią.

Często wydaje się nam, że w codziennym zabieganiu na życie 
„cool-turalne” po prostu nie mamy czasu. Jeśli już wolna od 
codziennych obowiązków chwila się znajdzie, to wtedy prio-
rytetem jest spacer, siłownia, basen, bo przecież umęczone 
ciało niedomaga i… się domaga.

A dusza? Czy duszy musi wystarczyć YouTube i Netflix? 

Uwierzcie, że nie musi, i sami to sprawdźcie. 

Poniżej chcę pokazać Państwu wiosnę przez „dziurkę od klu-
cza”, który w ręku trzymają Muzy. Może dadzą natchnienie, 
by spragnioną pięknych doznań duszę skąpać w wiosennych 
kroplach kulturalnej rosy?

 J. Brzechwa – Przyjście wiosny (fragment)
„Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.

 Kret skrzywił się ponuro: – przyjedzie pewnie furą…

 Jeż się najeżył srodze: – raczej na hulajnodze.

 Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.

 Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.

 – Skąd znowu – rzekła sroka – ja jej nie spuszczam z oka

 i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.

 – Nieprawda! Wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!

 – A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem…”

Tekst i zdjęcia: Mirela Bornikowska 

Witajcie  
w świecie  
Chloris

Auguste Rodin – Wieczna wiosna
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Wiśniowy sad – to ostatnia sztuka teatralna Antoniego Czecho-
wa wystawiona w 1904 roku. Choć sam autor uważał, że utwór 
jest komedią, a w pewnych momentach wręcz farsą, wystawiany 
był jako melodramat, wbrew zamysłom i protestom autora. Spór 
ten wystąpił już podczas pierwszego wystawienia sztuki. Reżyser 
upierał się, żeby przedstawić ją w tonacji tragicznej. Czechow był 
temu tak przeciwny, że nie chciał pojawić się na premierze, dołączył 
dopiero na początku drugiego aktu.

Antonio Vivaldi – Cztery pory roku  
Wiosna

Pierwszy koncert – Wiosna – utrzymany jest w radosnej tona-
cji E-dur. W licznych solowych partiach instrumentów wyraźnie 
słychać śpiew ptaków ogłaszających nadejście wiosny. Również 
szum wody i wiatru oddane są w muzyce poprzez nuty wygrywa-
ne na skrzypcach. Środkową część stanowi epizod burzy odda-
nej przez gwałtowne tremolo smyczków, po której powraca rado-
sny nastrój. Część druga utrzymana jest w formie pieśni. Możemy 
wyobrazić sobie wypoczywającego pasterza, któremu towarzyszy 
pies (można go usłyszeć w „szczekającej” partii altówki). Część trze-
cia to taniec wiejski – tu dla jego podkreślenia kompozytor użył in-
strumentów dętych naśladujących dźwięki instrumentów ludowych.

Igor Strawiński – Święto wiosny, balet
Prapremiera w Paryżu w 1913 roku wywołała jeden z największych 
skandali w historii muzyki. Wszystkie elementy tego dzieła były 
dla tamtejszych gustów oburzające. Pogański obrzęd przywita-
nia wiosny był barbarzyński, dziki i kompozytor takim uczynił swój 
balet.

Józef Chełmoński – Bociany 

Obraz powstał w 1900 roku, kiedy Chełmoński mieszkał w mazo-
wieckiej wsi Kuklówka i malował szereg obrazów o tematyce wiej-
skiej. Krytyka chwaliła go za uchwycenie specyficznie polskie-
go charakteru przyrody, typów ludzkich oraz za nastrój. Chełmoń-
ski pokazuje tu wieś od strony nieefektownej, codziennej, dla nie-
których nawet brzydkiej. Z wielkim talentem łączy uchwycony cha-
rakter chwili, lot ptaków czy zapatrzenie grupy postaci z detalem 
krajobrazu, jego matowymi barwami i statycznością.

Edouard Manet – Śniadanie na trawie

Na obrazie z 1862 roku postać myjącej się kobiety wydaje się 
za duża, gdyż autor świadomie zrezygnował z tradycyjnej perspek-
tywy. Lekko uśmiechnięta twarz nagiej kobiety robi wrażenie prze-
rysowanej, jej ciało ukazane zostało naturalistycznie, bez idealiza-
cji. Do obrazu pozowała modelka i malarka Victorine Meurent. Męż-
czyźni to brat artysty Gustave oraz przyszły szwagier, rzeźbiarz ho-
lenderski Ferdinand Leenhoff. Do drugiej postaci kobiecej pozowa-
ła prawdopodobnie żona Maneta, Suzanne.

Auguste Rodin – Wieczna wiosna

Rzeźba z 1884 roku wyraża impresjonistyczne nastroje autora, uka-
zując prawdziwą istotę namiętności, gdy zakazy są łamane, a umysł 
odłącza się od ciała. Kompozycja przedstawia spotkanie 
dwojga młodych ludzi. Ich ciała są nagie, lekko niewyraźne 
jakby uniesienie porwało ich w półmroku. Rzeźba stała się 
arcydziełem dzięki umiejętności autora zatrzymania w ka-
mieniu najbardziej ulotnego momentu ludzkiego życia.

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

Edouard Manet – Śniadanie na trawie

Józef Chełmoński – Bociany

Igor Strawiński – Święto wiosny, balet

Józef Chełmoński– Bociany

Antonio Vivaldi – 
Cztery pory roku, 
Wiosna
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pać zawartość. Następnie rozcięcie skleić taśmą i ponownie 
włożyć do odkurzacza. 

Zabrakło mi zmywacza do naklejek, a nie chcę zniszczyć pa-
znokci. Etykietkę lub starą nalepkę na szklanej, plastiko-
wej lub metalowej powierzchni wystarczy posmarować ma-
słem lub innym tłuszczem spożywczym. Po kilkunastu minu-
tach zmywa się miękką gąbką do naczyń. Ze szklanych i me-
talowych przedmiotów naklejki usuwam za pomocą zmywa-
cza do paznokci z acetonem. 

Gdy skończy się odświeżacz do zapachów, nie muszę od 
razu biec do sklepu po nowe opakowanie. Mogę posmaro-
wać żarówkę kroplą esencji waniliowej lub ulubionego olej-
ku zapachowego. W domu znów zagości przyjemny zapach.

Zużyłam całą rolkę taśmy do czyszczenia ubrań i tapicer-
ki z sierści zwierząt. W łatwy sposób mogę ją zastąpić przy-
lepcem lub taśmą przezroczystą. Wystarczy owinąć nią dłoń, 
lepką stroną na zewnątrz i pocierać nią o tkaninę. Świetnie 
sprawdzi się również gumowa rękawica. Wystarczy lekko ją 
zwilżyć i przetrzeć tkaninę.

Wybieram się na spacer i nie chcę, aby pogryzły mnie ko-
mary! Mogę posmarować się świeżą skórką pomarańczową 
lub cytrynową. Owady nie lubią tego zapachu. Jeśli nie mam 
cytrusów w domu, mogę wykorzystać sok z cebuli. Wystar-
czy natrzeć się plastrem cebuli i gotowe. W ten sposób od-
straszę nie tylko komary, ale i inne gryzące owady. Jednak 
jeśli już dojdzie do nieprzyjemnego zdarzenia i użądli mnie 
osa albo pszczoła, na bolące miejsce położę plasterek ce-
buli. To stary sposób stosowany przez mamę mojego męża, 
sprawdza się!

I jeszcze kilka słów o oliwce dla dzieci. Wykorzystuję ją 
w swoim domu do wielu zadań. Czyszczę nią skórzane toreb-
ki i buty. Na miękką ściereczkę nanoszę kilka kropli oliwki, de-
likatnie masuję, aż do wchłonięcia się oliwki. Poleruję elemen-
ty ze stali kwasowej: okap i zlew kuchenny, uchwyty i klamki. 

Na naszej liście absolutnie nie może zabraknąć opaski za-
ciskowej, którą potocznie nazywamy: trytytka, zip lub raps. 
Jest niezbędna w wyposażeniu każdego, kto uważa się 
za osobę zaradną i na wszystko przygotowaną. Ja mam ją 
w domu w kilku rozmiarach. Do czego można ją wykorzystać? 
Można nią spiąć zarówno kable, jak i dokumenty, może posłu-
żyć jako awaryjne kółko do kluczy lub zasłon prysznicowych, 
można nią zastąpić przerwaną sznurówkę, zabezpieczyć wa-
lizkę lub plecak przed otwarciem (spinając uchwyty suwa-
ka), można zablokować drzwi szafek przed dziećmi, zabezpie-

Co zrobić, gdy…
Tekst i zdjęcia: Renata Greń

K ażdego z nas spotkają w życiu takie sytuacje! Zdarza-
ją się momenty, które podnoszą nam ciśnienie. Nikt 
nie lubi, gdy coś się psuje (na to zawsze jest nieod-

powiedni moment), czegoś zapomnimy spakować i zabrać ze 
sobą w podróż, nie mamy czasu na zakupy, a dana rzecz jest 
nam absolutnie niezbędna, i setki podobnych zdarzeń, któ-
re wywołują irytację i przyspieszone bicie serca. Nie musimy 
od razu załamywać rąk i się denerwować. Wystarczy na spo-
kojnie zastanowić się i dać dojść do głosu naszej kreatywnej 
naturze.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele przedmiotów  
mamy w domu, zaś umiejętne ich przetworzenie zależy tylko  
od naszego doświadczenia i wiedzy.

Nie muszę od razu zmieniać kurtki lub wyrzucać torebki tyl-
ko dlatego, że tuż przed wyjściem z domu urwał mi się uchwyt 
od zamka błyskawicznego. Zanim wymienię suwak na nowy, 
mogę wykorzystać spinacz biurowy. Rozprostowany spi-
nacz wystarczy przeciągnąć przez dziurkę w maszynce su-
waka i ponownie go zagiąć. Mogę dołączyć jakąś ozdóbkę, 
choćby zwykły koralik. Pamiętajmy, że w większości pasman-
terii możemy kupić nie tylko cały zamek błyskawiczny, ale od-
dzielnie również maszynkę do suwaka.

Sama mogę zrobić niezamarzający zimny kompres na stłu-
czenia i dostosować jego wielkość do bolącego miejsca. Wy-
starczy sięgnąć po odpowiedniej wielkości torebkę strunową. 
Wlać do niej i wymieszać 1 część spirytusu i 3 części wody. 
Następnie miksturę umieścić w lodówce. Kiedy znowu roz-
boli mnie kolano albo łokieć, wystarczy wyjąć zimny okład 
i przyłożyć.

Jesteśmy z mężem w podróży i okazało się, że jego pian-
ka do golenia została w domu w łazience. Zanim udam się 
do sklepu po nowy kosmetyk, mąż może do golenia użyć 
szamponu do włosów. Szampon ma właściwości zmiękczają-
ce i będzie lepszym zamiennikiem niż mydło. Mogę również 
w recepcji hotelowej poprosić o kilka kropli oliwy z oliwek. 
Oliwa z oliwek także nawilży skórę.

Gdy nie mogę doczekać się wizyty hydraulika, a kapiąca  
woda z kranu odbiera mi radość życia, jest na to prosty spo-
sób. Wystarczy na kapiącym kranie zawiesić kawałek sznur-
ka, tak aby jego koniec dotykał dna znajdującego się pod nim 
zbiornika. Woda bezszelestnie spłynie do umywalki i uwol-
ni mnie od irytującego hałasu.

Okazało się, że zapomniałam kupić worki do odkurzacza. Nie 
przejmuję się. Wystarczy rozciąć pełny worek od tyłu i wysy-
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czyć przed zgubieniem kołpaki w naszym aucie (wystarczy 
przypiąć je do kół). Skutecznie sprawdzi się też przy drob-
nych naprawach w domu lub w biurze. Ten prosty wynala-
zek stanowi spore ułatwienie w wielu dziedzinach nasze-
go życia.

Z drobnymi pęknięciami lub połączeniem dwóch elemen-
tów doskonale poradzi sobie srebrna taśma klejąca. Jest 
ona tak uniwersalna, że nie sposób wymienić wszystkich 
usterek, defektów i awarii, w których możemy po nią sięg- 
nąć. Pomoże zatamować głębokie skaleczenie, gdy 
nie mamy pod ręką bandaża ani opatrunku. Może po-
służyć jako pułapka na owady – lep na muchy i komary. 
Za jej pomocą możemy wykonać skarpetki antypoślizgo-
we. Sklei zarówno rozdarty plecak i namiot, jak i przedziu-
rawiony materac na biwaku. Uczciwie mogę przyznać, że 
jest najlepszym przyjacielem każdego majsterkowicza!!!

Dawno, dawno temu, kiedy nie znano komputera i tele-
fonu komórkowego, radziliśmy sobie dobrze z wszelki-
mi przeszkodami i trudnościami. Zatem, gdy spotka nas 
jakaś nieprzewidziana sytuacja, nie wpadajmy w pani-
kę i skorzystajmy z podpowiedzi naszego wewnętrzne-
go komputera, czyli rozumu i doświadczenia. •

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

W iosenny płaszczyk! To jest to! Gdy 
masz wyłonioną stomię albo brzu-
szek nie taki, jaki byś chciała – obo-

wiązkowo musisz pomyśleć o lekkim, efektow-
nym prochowcu czy, mówiąc prościej, o wio-
sennym płaszczyku, który jest doskonałym 
strojem, ale też wspaniale pełni funkcję ka-
muflującą brzuszek albo woreczek stomijny. 

Wiosenny prochowiec warto mieć, a znając 
kapryśną wiosenną pogodę nad polskim mo-
rzem, jeziorem lub rzeką – też się przyda – na-
rzucony nawet na kostium kąpielowy czy let-
nią sukienkę ochroni przed deszczem i wia-
trem. Aby dodać sobie animuszu, wybierzmy 
intensywny kolor płaszcza. Zdradzę już dziś, 
że pomarańczowy będzie hitem lata 2022 
roku!

Może być w różnych odcieniach – od deli-
katnych pastelowych brzoskwiniowych aż 
po elektryzujące i intensywne.

Dodaje energii i przyciąga uwagę, podobnie 
jak mocny róż czyli pinky.

Pistacja, czyli seledyn bądź jasna zieleń to też 
wiosenny kolor idealny dla prochowca.

Płaszcz w wybranym przez was kolorze moż-
na nosić do wszystkiego – do podartych je-
ansów i trampek, spódnic i sandałów, lek-
kich sukienek i klapków, eleganckich garso-
nek i czółenek bądź balerinek, a także do ka-
loszy na wiosenne ulewy.

Dla panów w każdym wieku polecam kla-
syczny beżowy prochowiec, bo jak mawia-
ła Coco Chanel: „prostota jest kluczową nutą 
prawdziwej elegancji”. •

Wiosenny  
płaszczyk
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W iosenne słońce jest bardzo ostre i dokładnie 
wszystko oświetla. Dlatego najwyższy czas zająć  
się urodą! Bo najważniejsze jest dobre samopo-

czucie, szczególnie gdy mijamy lustro i widzimy tam własne 
odbicie – zawsze dobrze jest zobaczyć zadbaną i radosną 
osobę, bo to daje nadzieję i motywację. A wiosna właśnie jest 
nadzieją na nowe życie.

Zaczynamy od twarzy, zwłaszcza gdy po różnych przeżyciach 
związanych ze zdrowiem, a raczej jakimś jego brakiem, bo-
rykaliśmy się z niefajnymi rzeczami, na przykład tymi przed 
wyłonieniem stomii – kiedy nasza psyche była raczej w śred-
niej formie – buzia szara, kąciki ust opadające, a pod ocza-
mi ciemne cienie...

Na wszystko jest rada i ratunek!

Najważniejsze jest pozytywne i konstruktywne myślenie, 
a więc do dzieła!

Na początek polecam intensywną pielęgnację, czyli: peelin-
gi – złuszczanie, a potem nawilżanie, natłuszczanie, masecz-
ki kolagenowe etc. Możemy to wszystko zrobić w warun-
kach domowych, najlepiej wieczorem. Pamiętajmy też dro-
gie panie, że u nas – kobiet twarz kończy się pod biustem, 
czyli cała procedura dotyczy szyi, dekoltu i piersi. Dlate-
go peelingiem delikatnie masujemy skórę twarzy, szyi i de-
koltu oraz biustu. Po spłukaniu osuszamy i rozpylamy mgieł-
kę, np firmy Ziaja (ja ją uwielbiam), na wilgotną skórę nakła-
damy serum i czekamy, aż się wchłonie. W tym czasie może-
my umyć zęby. Następnie nakładamy np. maskę kolagenową, 
a pod oczy płatki likwidujące cienie i opuchlizny.

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, można też spać z maseczką, 
chyba że nie chcemy straszyć rodziny. Taką procedurę war-
to stosować przez parę dni, żeby twarz nasyciła się witamina-
mi i kolagenem.

O poranku, po odświeżeniu twarzy tonikiem, dobrze jest 
wykonać parę ćwiczeń z serii joga twarzy (można znaleźć 
w internecie).

Jeśli chcemy na co dzień wyglądać świeżo, możemy zastoso-
wać delikatny krem brązujacy. Ale gdy idziemy na wiosenną 
randkę (z niedawno poznanym przyjacielem czy z wciąż tym 

samym, od 35 lat, mężem) bądź na ważne spotkanie, war-
to popracować nad modnym makijażem.

Podstawą zawsze jest podkład, czyli puder w kremie, który 
wyrówna koloryt i ukryje przebarwienia. Pamiętajmy, że pod-
kład – oprócz funkcji upiększającej pełni też funkcję pielęgna-
cyjną i ochronną (chodzi o wolne rodniki, zanieczyszczenie at-
mosfery i promienie UV).

Gdy podkład jest naniesiony (mokrą gąbeczką lub pędz-
lem), należy uszlachetnić buzię, czyli ją wykonturować ciem-
niejszym pudrem – podkreślić kości policzkowe, ewentual-
nie zaznaczyć koniuszek nosa i brody oraz musnąć czoło, aby 
wszystko wyglądało naturalnie.

Makijaż na wiosnę 2022 roku to powrót do lat 80. i 90. zeszłe-
go wieku, ale z nowoczesną nutą. Może to być przydymione 
oko w kocim kształcie, ciemna konturówka na ustach i jasne 
wypełnienie – także błyszczące. Bardzo modna jest też moc-
na czarna kreska na górnej i dolnej powiece robiona eyeli-
nerem, co dodaje ostrości. Jeżeli mamy bardzo jasną opra-
wę oczu, możemy zastosować inny kolor eyelinera, np. fiole-
towy, zielony lub szafirowy. Tusz do rzęs obowiązkowo! Ko-
lory cieni mogą być od brązu przez pomarańcz do intensyw-
nego różu.

Przypomnijmy sobie makijaże gwiazd lat 80. i 90., np. Kim 
Wilde, Siouxsie czy Małgorzaty Ostrowskiej.

Jeśli chodzi o usta, to drugą opcją (oprócz ciemnej konturów-
ki i jasnego wypełnienia) są bardzo ciemne pomadki. Kolory 
wpadające w bordo, brąz lub fiolet pięknie podkreślą ewen-
tualną wiosenną opaleniznę i nadadzą tajemniczości i nie-
oczywistości wiosennym pastelowym stylizacjom. Bo ciem-
ną szminkę wiosną 2022 nakładamy właśnie do jasnych i pas- 
telowych strojów, a podstawą wiosennej garderoby jest 
płaszcz. •

* Uwaga: na wiosenne słońce, bo delikatną buzię  
może nawet poparzyć!

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.

BIO

Tekst: Wiganna Papina

Wiosenna  
pielęgnacja
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Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

SPORT

• ograniczenie ruchomości, zakresu ruchu, w wyniku przy-
kurczów mięśni i ścięgien;

• deformacja stawów, opuchlizna i trwały ból.

CZYNNIKI RYZYKA
• Hipodynamika – siedzący tryb życia powoduje zastój 
oraz niedostateczny przepływ limfy w tkankach i prowa-
dzi do zwiększonego uszkodzenia i przedwczesnej śmier-
ci zdrowych komórek tkanki stawowej.

• Nadwaga – zwiększa obciążenie stawów podtrzymują- 
cych. Zwiększona warstwa tłuszczu utrudnia przepływ krwi 
do stawów, powoduje zaburzenie odżywiania chrząstki. Uwa-
ża się, że zmniejszenie masy ciała o 1 kg zmniejsza ob-
ciążenie podczas chodzenia na każdym stawie kolanowym 
lub biodrowym o 4 kg.

• Choroby kręgosłupa – słaby przepływ impulsów nerwo-
wych znajdujących się w rdzeniu kręgowym powoduje, że 
mięśnie nie działają płynnie i nie absorbują wstrząsu w wy-
starczającym stopniu podczas skoków, schodzenia po scho-
dach, chodzenia i biegania. Komórki stawów uszkadzają się 
i giną bezpowrotnie.

• Podeszły wiek – starzenie się tkanek w stawach z różny-
mi prędkościami, w zależności od wpływu szkodliwych czyn-
ników i predyspozycji genetycznych.

W celu zachowania prawidłowej funkcji stawów biodrowych, 
ćwiczenia są ukierunkowane na zwiększenie siły mięśni wspie-
rających te stawy. Są to głównie mięśnie pośladkowe, mię-
sień biodrowo-lędźwiowy, przywodziciel długi, przywodziciel 
krótki, mięsień półbłoniasty, mięsień prosty uda, mięsień kra-
wiecki i napinacz powięzi szerokiej. Silne, symetrycznie rozwi-
nięte mięśnie utrzymują stabilność stawów. Zachowują one 

C elem Światowej Organizacji Zdrowia WHO jest wy-
pracowanie w społeczeństwie nawyku praktykowa-
nia aktywności fizycznej. Za niezbędną dawkę ru-

chu organizacja uważa trening o umiarkowanej intensywno-
ści 30 minut dziennie 5 dni w tygodniu, (można go podzielić 
na dziesięciominutowe rundy) lub trening o dużej intensyw-
ności 20 minut 3-4 razy w tygodniu.

Już po 40 roku życia może się pojawić choroba zwyrodnie-
niowa stawów. Objawia się ona zniszczeniem chrząstki pokry-
wającej powierzchnię kości. Chrząstka nie radzi sobie z ob-
ciążeniem i zaczyna się rozpadać. Dzieje się tak, gdy proce-
sy śmierci komórek w stawie zaczynają dominować nad pro-
cesami regeneracji. Wzdłuż krawędzi stawów pojawiają się 
osteofity (narośla kostne), szczelina stawowa zwęża się. Po-
wierzchnie stawowe stają się chropowate. Podczas ruchu na-
stępuje tarcie, utrudniające przesuwanie się kości względem 
siebie. Stawom towarzyszy ból. 

Rozpoznanie oraz zdiagnozowanie choroby zwyrodnieniowej 
stawów dokonuje się przez wykonanie zdjęć rentgenowskich 
lub tomografii komputerowej.

OBJAWY CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ 
STAWÓW:
• ból występujący podczas wysiłku fizycznego w ciągu dnia, 
a nie w spoczynku, podczas chodzenia, biegania, kucania, 
chodzenia po schodach itp.;

• ciągłe tępe nocne bóle z powodu zastoju żylnego;

• bóle i obrzęki, jak w przypadku zapalenia stawów, we 
wstępnym etapie znikają po odpoczynku;

• zwężenie szczeliny stawowej poprzez pojawienie się 
osteofitów wzdłuż krawędzi stawów;

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz mocne biodra, wykonaj prosty test:  
zrób przysiad na jednej nodze – jeśli kolano odchyla się do środka, twoje biodra są słabe.

Jak zadbać o prawidłową 
funkcję stawów  

biodrowych
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wszystkie funkcje w zakresie: zginanie i prostowanie, odwo-
dzenie i przywodzenie oraz rotację zewnętrzną i wewnętrzną. 
Rozciąganie mięśni przywraca prawidłowy zakres ruchu w sta-
wie i zapobiega urazom w obrębie kończyn dolnych. 

Osłabienie mięśni przedniej części tułowia oraz asymetria cia-
ła poprzez wyłonioną stomię mogą powodować nieświado-
me przechylanie tułowia w jedną stronę i zwiększone obciąża-
nie stawu biodrowego znajdującego się po tej samej stronie. 
Ma to wpływać na balans ciała. Ćwiczenia równoważne wyko-
nywane na nierównej powierzchni mobilizują stawy, przyczy-
niają się do stabilnej, symetrycznej sylwetki, zmniejszają ry-
zyko upadku.

Zrozumienie czynników ryzyka powodujących chorobę zwy-
rodnienia stawów (artrozy) ma podstawowe znaczenie w jej 
zapobieganiu i leczeniu. Zmniejszenie funkcjonalności tkan-
ki stawów następuje stopniowo z powodu codziennych czyn-
ności, ale także uprawiania niektórych dyscyplin sportowych. 
Monotonna praca fizyczna, wykonywanie tych samych czyn-
ności w jednej pozycji stojącej lub siedzącej mogą przyczy-
niać się do tzw. statycznego zwyrodnienia stawów. Również 
praca w niskich temperaturach powodującą hipotermię szyb-
ciej niszczy komórki tkanki chrzęstnej. Na stan naszych sta-
wów mają wpływ zaburzenia hormonalne, słabe unerwienie, 
zła przemiana materii i inne szkodliwe czynniki.

Znakiem ostrzegawczym początków artrozy są zwykle bóle 
w pachwinie w stawie biodrowym. Podświadomie zaczyna-

my unikać obciążenia bolącej nogi i zaczynamy utykać. Zabu-
rzamy równowagę stawów miednicy i balans mięśniowy. Na-
stępuje degradacja stawu biodrowego, uszkodzenie chrząst-
ki panewki stawowej i degeneracja głowy kości udowej. Do-
datkowy dyskomfort może sprawiać ból kręgosłupa w odcin-
ku lędźwiowo-krzyżowym.

Przyczyną bólu są także zmiany mięśniowo-powięziowe spo-
wodowane przykurczem otaczających staw mięśni przez jed-
nostajną postawę i niemożność naturalnej pracy. Staw bio-
drowy, jeśli jest zdrowy, powinien pracować we wszystkich 
płaszczyznach: strzałkowej, czołowej oraz kilku jednocześnie, 
co nazywamy ruchem rotacyjnym.

Ruch fizyczny wzmacnia przepływ limfy, oczyszcza tkanki  
z nadmiaru uszkodzonych komórek, poprawia dopływ krwi  
do tkanek stawu. Stymulując odbudowę tkanki chrzęstnej, 
przywraca prawidłowe przewodzenie nerwów z rdzenia krę-
gowego do tkanek.

Ćwiczenia sprawią, że choroba zwyrodnieniowa nie rozwinie 
się w stan przewlekły, który może ostatecznie doprowadzić 
do konieczności operacji. Jeśli zabieg chirurgiczny okaże się 
konieczny, rekonwalescencja przebiegnie sprawniej i szybciej 
zostaną przywrócone prawidłowe funkcje stawów.

Nie warto żyć z bólem bioder. Można zapobiec chorobie zwy-
rodnieniowej stawów, uprawiając aktywność fizyczną i wyko-
nując systematycznie wskazane ćwiczenia.

Ćwiczenie

Ćwiczenie

1

2

Usiądź siadzie prostym, ustaw nogi na szarość bioder, unieś wyprostowaną nogę 
kilkanaście centymetrów nad podłoże, przytrzymaj kilka sekund. Plecy proste. Je-
śli nie możesz wykonać tego ćwiczenia, znaczy, że masz słaby mięsień prostow-
nik uda! 

Siedząc na podłodze w pozycji wyprostowanej, ugnij obydwie nogi w kolanach 
pod kątem prostym i skręć w jedną stronę, unieś ugięte nogi i postaw po drugiej 
stronie tułowia. Wersja dla zaawansowanych bez podpierania się rękoma. Pracu-
je mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień prosty uda, napinacz powięzi szerokiej.

3Ćwiczenie
Połóż się na podłodze, jedną nogę ugiętą w kolanie unieś na wysokość bioder, wy-
konaj 5 obrotów nogą na zewnątrz, a następnie do wewnątrz, napnij brzuch, nie 
odrywaj bioder od podłoża, Wersja dla zaawansowanych z nogą wyprostowaną. 
Pracuje mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień prosty uda, mięsień napinacz powię-
zi szerokiej.

SPORT

100

MODA I URODA

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (27) / 2022



Ćwiczenie
W klęku podpartym ustaw nogi na szerokość bioder, ręce pod barkami, unieś 
do boku ugiętą pod kątem prostym nogę w kolanie, napnij pośladek (pracuje głow-
nie mięsień pośladkowy średni, mięsień przywodziciel, mięsień napinacz powię-
zi). Opuść nogę, trzymaj cały czas tułów w jednej pozycji, nie przenoś ciężaru cia-
ła na przeciwną do nogi rękę. Powtórz 10 razy na każdą stronę. To samo ćwicze-
nie możesz wykonać, unosząc nogę ugiętą do tyłu, angażujesz mięsień dwugłowy 
uda i mięsień pośladkowy wielki.

4
SPORT

Ćwiczenie 5
W klęku podpartym ustaw nogi na szerokość bioder, ręce pod barkami, unieś prostą 
nogę w bok, napnij pośladek, opuść, trzymając tułów cały czas w jednej pozycji, nie 
przenoś ciężaru ciała na przeciwną do nogi rękę. Powtórz 10 razy na każdą stronę. Pra-
cuje głownie mięsień pośladkowy średni, przywodziciel i napinacz powięzi. To samo ćwi-
czenie możesz wykonać, unosząc prostą nogę do tyłu, angażujesz mięsień dwugłowy 
uda i mięsień pośladkowy wielki.

Hanna Fidusiewicz

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

BIO

Ćwiczenie 8
W dużym klęku na jednej nodze, kolano nogi z przodu na linii stopy, wypchnij moc-
no do przodu biodro nogi z tyłu, aby pogłębić rozciąganie, unieś przeciwną rękę 
do góry i kieruj lekko w tył. Nie wyginaj kręgosłupa. Rozciąga mięsień, dwugłowy 
uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy i mięsień prosty uda.

Ćwiczenie

Ćwiczenie

7

6

Połóż się na plecach, unieś ugiętą jedną nogę, drugą ugiętą oprzyj na udzie, przy-
ciągnij obie nogi do klatki piersiowej i przytrzymaj kilka sekund. Rozciąga mięsień 
pośladkowy, mięsień dwugłowy uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy.

Połóż się na boku i oprzyj się na przedramieniu, ugnij nogi w kolanach, unieś ko-
lano, trzymając stopy złączone, napnij pośladek, przytrzymaj 5 sekund, opuść. 
Pracuje mięsień pośladkowy średni, mięsień napinacz powięzi szerokiej, mię-
sień krawiecki oraz mięsień przywodziciel podczas opuszczania. Powtórz 10 
razy na każdą stronę.

(wersja zaawansowana do ćwiczenia 4)

(rozciąganie)

(rozciąganie)
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P amiętacie, o czym marzyliście, będąc dziećmi? Kim 
chcieliście zostać? Milicjantem, lekarzem, straża-
kiem? To tak na co dzień, ponieważ pewnie każdy 
po Wyścigu pokoju (kto pamięta?), grając w kap-

sle, chciał zostać Szurkowskim, a po każdym piłkarskim Mun-
dialu – Szarmachem, Bońkiem albo Tomaszewskim…. Co po-
szło nie tak?

Sport. Rywalizacja. Towarzyszy nam od zawsze, od dzieciń-
stwa. Piłka na podwórku, lekcje wf-u w szkołach. Każdy otarł 
się o sport. Ale w większości przypadków zatrzymaliśmy się 
na wymachach nogami czy skokach przez kozła. I dla większo-
ści sport pozostał w smaku amatorsko-rekreacyjny…

A zawodowstwo, profesjonalizm? Krew, pot, łzy, kontuzje? 
Łzy szczęścia i łzy porażki, które widzimy dziś w telewizji u na-
szych idoli? Kto wie (poza nimi samymi), przez co przeszli, aby 
być w tym miejscu…? 

W drugiej klasie liceum zostałam już mistrzynią świata, więc 
moje życie musiało się potoczyć inaczej – również dla mnie za-
skakująco. Moja rok starsza kuzynka chodziła do liceum eko-
nomicznego, kiedy ja byłam jeszcze w ostatniej klasie pod-
stawówki. W jej szkole otwarto sekcję samoobrony. Osiem-
dziesiąt procent całej grupy stanowiły dziewczyny. Ćwiczo-
no tam głównie w parach, a koleżanka kuzynki wyjechała aku-
rat na zimowisko, więc kuzynka poprosiła mnie, bym z nią po-
szła na trening. Dziewczyny w tym wieku lubią mieć obok sie-
bie koleżanki. Coś w rodzaju „chodź ze mną, bo sama nie pój-
dę”. Los chciał, że stało się to akurat w moje urodziny i imieni-
ny jednocześnie – 21 stycznia. Kończyłam piętnaście lat. Zro-
biłam sobie mały prezent w postaci tego pierwszego trenin-
gu. To były zajęcia ogólnorozwojowe. Trochę się z tego śmia-
łam, bo robiliśmy brzuszki, pompki. Dopiero po jakimś czasie 
zaczęły się ciosy, lewy, prawy. Ćwiczyłam dość sprawnie i oka-
zało się, że mam do tego dryg. Poszłam więc na następny tre-
ning i jeszcze kolejny. Po dwóch miesiącach byłam już jedyną 

dziewczyną w grupie, choć na początku było nas przecież po-
nad trzy czwarte. Może dlatego nie miałam wrażenia, że trafi-
łam do męskiego sportu. Początkowo ćwiczyliśmy samoobro-
nę, potem pojawiły się elementy kick boxingu, a wraz z nim 
pytanie, kto chce trenować dla siebie, czyli dla samoobrony, 
a kto chce startować w zawodach. No i oczywiście Rylik się 
wychyliła. Pojechała na pierwsze zawody, Koszalińską Olim-
piadę Młodzieży. Rozwaliłam cztery nosy i wygrałam. A wśród 
rywalek były mocne nazwiska, bo między innymi wicemistrzy-
ni Europy w taekwondo.

Czy do tego trzeba mieć charakter? Trochę tak. Ja zawsze by-
łam przewodnikiem stada: przewodniczącą klasy, prowadzi-
łam apele, zawsze byłam tą osobą, która się za kimś wstawia-
ła czy walczyła o kogoś u dyrektorki. Ale byłam też wzorową 
uczennicą, nie chuliganiłam.

Bardzo natomiast angażowałam się w rywalizację sportową. 
Nawet w grze w dwa ognie. Koleżanka pyta mnie, zdziwiona: 
„Rylik, a co to za różnica, kto wygra? Dlaczego na nas wrzesz-
czysz?”. To mi dało do myślenia. Dotarło do mnie, że ludzie 
są różni. Ja miałam rywalizację w genach, inni tego nie mie-
li. Musiałam być najlepsza nawet w noszeniu jajek na łyżkach. 
Kiedy grałam w tenisa, rzucałam rakietą ze złości. Oczywiście 
wyrosłam z tego i z wiekiem nauczyłam się w miarę możliwo-
ści spokojnie przyjmować porażki. Jeśli staję naprzeciw za-
wodnika, który trenował całe życie, by być dobrym, poraż-
ka z kimś takim nie jest wstydem. Choć znajomi twierdzą, że 
kiepsko udaję, że umiem przegrywać. 

Kick boxing traktowałam od początku jak sport, a nie bój-
kę. Czasem ktoś zadaje mi pytanie, co czułam przy pierw-
szym uderzeniu. Nic. Chyba że mówimy o radości ze zdoby-
cia punktu, bo tak do tego podeszłam. Lekkie uderzenie, wte-
dy jeszcze w formule semi contact. W uderzaniu w twarz nie 
miałam żadnego doświadczenia. Z moim przyjaznym stosun-
kiem do ludzi nie mogło być inaczej. W porównaniu do innych 

Tekst: Agnieszka Rylik

Prawda o sporcie,
czyli przełamywanie
własnych słabości
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bokserów czy bokserek mam raczej zabawne wspomnienia. 
Ten jeden wspomniany cios z otwartej dłoni na podwórku. 
I tyle, jeśli chodzi o przemoc. 

W całej swojej karierze kilka razy zmieniałam trenerów. Każ-
dy z nich miał swoje metody treningowe, ale największą zmia-
nę zafundował mi László Veres. Zanim do niego trafiłam, tre-
nowałam według czasów rund w walce. Skoro w pojedyn-
ku miałam dziesięć rund po dwie minuty z minutowymi prze-
rwami, to w takim samym cyklu trenowałam na worku lub 
w sparingach. Owa minuta przerwy jest bardzo potrzeb-
na na regenerację i doprowadze-
nie tętna do normalnego poziomu. 
Z Veresem w Budapeszcie wszyst-
ko się zmieniło. Trener zrezygnował 
z minutowych przerw i wszystko ka-
zał ćwiczyć, dopóki nie powie dość. 
Zdarzało się, że uderzałam w worek 
i robiłam walkę z cieniem po trzy-
dzieści minut non stop. Jednak naj-
trudniejsze były sparingi, które za-
bierają najwięcej energii. Tutaj rów-
nież musiałam czekać, aż trener po-
wie stop.

Sparingpartnerzy się zmieniali, 
a ja cały czas walczyłam. Rundy nie 
miały końca, a właściwie kończy-
ły się w chwili, kiedy już zdychałam 
z wycieńczenia. Byłam wykończo-
na nie tylko fizycznie, lecz także psy-
chicznie, bo nie miałam już siły się 
bronić. Po takim wyżęciu siedziałam pod prysznicem i pła-
kałam z bólu. Dodatkowo byłam sama w tym Budapeszcie, 
nie miałam się do kogo przytulić, a bardzo tego potrzebowa-
łam. Może tak miało być, bo zaczęłabym się żalić, rozczulać, 
jaka jestem biedna, wystarczyłoby pewnie: „Tak, masz rację, 
trener przesadza” i rozkleiłabym się na amen.

Jednak nie byłam sama tak do końca, ponieważ jeździ-
łam na Węgry z moją suczką Larą, staffordshire bull terrier-
ką. Wracałam jak trup z treningu, a jej uśmiechnięta mor-
da ratowała sytuację. Pamiętam jak dziś, słuchałyśmy stan-
dardów w genialnym wykonaniu Roda Stewarta The Great 
American Songbook. Teraz słucham tej płyty pierwszy raz od 
lat i nie mogę przestać się uśmiechać. Dostawałam najgorszy 
wpierdol, wracałam do pokoju skonana, a tam uśmiechnięty 
pies i jazzowe romantyczne kawałki. Tańczyłam i szczerzyłam 
się razem z Larą.

Ten czas zahartował moją psychikę, bo tak naprawdę na koń-
cu na ringu jesteś sam i nie masz się komu poskarżyć. Sport 
wyczynowy na tym polega, że musisz siebie zamordować, 
żeby osiągnąć wynik, wypracować wysoką formę i w konse-
kwencji osiągnąć sukces. László Veres chciał mnie złamać. 
A ja przetrwałam, bo mu zaufałam. Zaś efekt był fenome-
nalny. Stanęłam do walki najlepiej przygotowana fizycznie 
w całej mojej karierze. Miałam wrażenie, że barki łączą mi się 
z uszami.

Walczyłam dziesięć rund, a czułam, że jeszcze z pięć mogła-
bym przewalczyć na najwyższych obrotach. Cel tych trenin-
gów był jasny i został osiągnięty. Te przygotowania zapamię-
tam do końca życia.

Wyczynowy sport to horror. Myślę, że nie ma sportowca, któ-
ry nigdy nie miał doła. Wielu przeżywało depresję. Nie radzi-
ło sobie z ciężką kontuzją czy niespodziewaną porażką. Za-
chęcam do sportu. Bawcie się nim, ruszajcie się. Nie zachę-
cam natomiast do sportu wyczynowego.     
Kiedy mam spotkania z dziećmi, mówię im, że sport to nie 

wszystko. Myślcie o nauce, o zaintere-
sowaniach innych niż sport. Zawodo-
wy sport to mordowanie organizmu, 
męczarnia, poświęcenie. A przecież 
sport ma być przyjemnością, ma być 
zdrowiem. Należy słuchać organizmu. 
Nie masz ochoty dzisiaj trenować 
i czujesz to całym sobą, to tego nie 
rób. Nie walcz z tym. To zawodowiec 
musi iść się katować i przesuwać gra-
nice swoich możliwości. A jeśli nie je-
steś zawodowcem, odpuść sobie. 
Pobaw się z dzieckiem, poczytaj so-
bie coś, idź na spacer, do kina. To za-
wodowcy muszą się dręczyć, nie ty. 
To ich zawód, nie twój. 

Rodzina zawsze mnie wspierała. Gdy 
zaczęłam walczyć, ojciec mówił: „Ale 
fajnie!”. Może miałam być chłopcem, 
więc jemu się to nawet podobało. 

Z kolei moja matka początkowo była zażenowana, że jej dziec-
ko, wzorowa uczennica, bije się na ringu. Po pierwszym tur-
nieju jednak, widząc moje zaangażowanie, przełknęła tę pa-
sję i bardzo mocno mnie wspierała. 

Często pytają mnie: Co powiedziałabym córce Marysi, gdyby 
przyszła do mnie i powiedziała, że chce trenować boks? Ma-
rysia jest bardzo aktywna. Tańczy, gra na perkusji i pianinie, 
jeździ na nartach, ściga się na gokartach, jeździ konno. Nigdy 
nie będę jej namawiała na żaden ze sportów wyczynowych, 
ale zawsze będę ją wspierała. Gdyby jednak wybrała kiedyś 
drogę sportowca wyczynowego – zawsze będę ją wspiera-
ła i łykała środki uspokajające jak moja mama, kiedy jeździ-
ła na moje walki i stała w narożniku.

Bo pamiętam, co powiedziała Marysia w wieku sześciu lat. 
Ścigałyśmy się, która pierwsza dobiegnie do domu. Mó-
wię: „Maria, jak ty już szybko biegasz”. A ona odpowiedziała: 
„Mamo, ja wcale szybko nie biegam. Ja po prostu mam duży 
charakter, po tobie”. •

Agnieszka Rylik

Najbardziej utytułowana polska pięściarka, mistrzyni świata w boksie zawodowym, posiadacz-
ka dwóch pasów federacji WIBF i WIBO, wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kick boxingu, 
reporterka i prezenterka telewizyjna, aktorka i pisarka. Uczestniczyła w programie TVN Taniec z 
gwiazdami oraz prowadziła autorski cykl sportowy w programie śniadaniowym Dzień Dobry TVN. 
Współprowadziła program rozrywkowy TVN Turbo MMAster. Brała udział w reality show Agent 
– Gwiazdy.

BIO

Zachęcam do spor-
tu. Bawcie się nim, 
ruszajcie się. Nie 
zachęcam nato-
miast do spor-

tu wyczynowego. 
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Tekst: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produk-
tu leczniczego możesz zgłosić:

• osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pie-
lęgniarce, farmaceucie);

• Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych;

• podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie pro-
duktu leczniczego do obrotu.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu zgłaszania działań  
niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stro- 
nie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczni- 
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
http://www.urpl.gov.pl/pl – w zakładce produkty lecznicze, 
w podzakładce: monitorowanie bezpieczeństwa leków.

DLACZEGO ZGŁASZANIE NIEPOŻĄDANYCH 
DZIAŁAŃ LEKÓW JEST WAŻNE?
W wielu krajach – również w Polsce – lekarze, pielęgniarki, 
położne oraz farmaceuci mają obowiązek zgłaszania niepo-
żądanych działań produktów leczniczych. Takie dane mogą 
przekazywać również inne osoby wykonujące zawód medycz-
ny np. ratownicy medyczni.

Możliwość zgłaszania działań niepożądanych mają także pa-
cjenci, ich rodziny i opiekunowie. Wprowadzając takie 
rozwiązanie, wskazano rolę pacjentów jako osób, które 
mają najszerszą wiedzę o wystąpieniu działania niepożą-
danego leku, który przyjmują.
Dzięki zebranym informacjom po wprowadzeniu leku do ob-
rotu można obserwować jego bezpieczeństwo i skuteczność 
podczas stosowania przez pacjentów. Można również okre-
ślić, dla których pacjentów dany lek jest wskazany, którzy po-
winni stosować go w mniejszych dawkach, a którzy w ogól-
ne nie powinni go przyjmować. Można także określić czyn-
niki ryzyka, np. czy choroby współistniejące u pacjenta pod-
czas przyjmowania danego leku zwiększają prawdopodo-
bieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Każde zgłoszenie objawów niepożądanych podnosi bez-
pieczeństwo stosowania leków. Dzięki takim zgłoszeniom 
wiedza na temat konkretnego leku jest stale rozszerza-
na i uzupełniana. Następnie wraca do lekarza i pacjen-
ta w postaci nowej informacji o leku zawartej w ulotce, 

w tym wskazówek jego stosowania zapewniających jak 
największe bezpieczeństwo.
Pełna wiedza o leku pozwala na świadomy wybór najlepsze-
go produktu leczniczego dla pacjenta. Dzięki analizie zgło-
szonych działań niepożądanych można stwierdzić, jakie ko-
rzyści przynosi dany lek w stosunku do ryzyka jego stosowa-
nia. Lekarz, wiedząc o występujących działaniach niepożąda-
nych, może nie przepisywać takiego leku określonej grupie 
pacjentów.

PAMIĘTAJ, ŻE ZGŁASZAJĄC DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, 
POMAGASZ INNYM PACJENTOM. W TEN SPOSÓB MO-
ŻESZ UCHRONIĆ SIEBIE I INNYCH

Opisy potwierdzonych działań niepożądanych są zamiesz-
czane w ulotkach leków, m.in. właśnie dzięki zgłoszeniom 
pacjentów.

Ważne! Jeśli na temat danego leku zgłoszonych jest dużo in-
formacji o działaniach niepożądanych, lek ten może zostać 
wycofany z produkcji i z obrotu w aptece. Dzięki temu inni pa-
cjenci nie będą narażeni np. na utratę zdrowia, a nawet w nie-
których przypadkach – życia.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ DZIAŁANIE 
NIEPOŻĄDANE LEKU?
Działanie niepożądane leku można zgłosić w dogodnej 
dla siebie formie, np. listownie, pocztą elektroniczną lub 
faksem.

Należy wypełnić specjalny formularz, który jest dostęp-
ny na stronie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
https://bit.ly/3e2ILbH.

Zgłoszenie musi zawierać m.in. wiek i płeć pacjenta, któ-
ry był (lub podejrzewa się, że był) uczestnikiem sytuacji nie-
pożądanej, inicjały pacjenta, informację dotyczącą masy cia-
ła pacjenta (w przypadku dzieci oraz osób o nietypowej ma-
sie ciała).

DOBRE I ZŁE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZGŁA-
SZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH LEKÓW
TAK Pacjent po zażyciu drugiego opakowania leku informu-
je swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że wy-
stąpiła u niego wysypka. Lekarz zainteresował się niepożąda-
nym działaniem leku. Zadał pacjentowi dodatkowe pytania, 

Prawo do zgłaszania niepożądanych 
działań produktów leczniczych

  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

RZECZNIK PRAW PACJENTA
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  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

np. jak długo utrzymuje się wysypka, czy w ostatnim czasie 
zmienił nawyki żywieniowe, czy pojawił się w jego diecie ja-
kiś nowy produkt, na przykład owoc sezonowy. Na podstawie 
zebranego od pacjenta szerokiego wywiadu lekarz wskazał, 
że zgłosi to jako działanie niepożądane leku do Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych.

NIE Pacjent zgłosił się do apteki i poinformował, że po kilku-
krotnym posmarowaniu bolącego miejsca maścią rozgrzewa-
jącą, w miejscu jej stosowania pojawiła się wysypka. Poprosił 
o konsultację, czy taka reakcja jest prawidłowa. Otrzymał od-
powiedź, że prawdopodobnie zjadł jakiś produkt, który wy-
wołał takie działanie. Inni pacjenci, smarując się tą maścią, ni-
gdy nie informowali, że mają wysypkę.

TAK Pacjent zakupił w aptece lek bez recepty. Jednak 
po jego trzykrotnym zażyciu zauważył, że cały czas ma wy-
mioty, mdłości i nie może nic jeść. Nigdy nie miał takich dole-
gliwości. Po zastanowieniu doszedł do wniosku, że to lek jest 
nowym produktem w jego diecie. Odstawił go. Dolegliwo-
ści ustały. Jednak zaniepokojony niepożądaną reakcją odwie-
dził aptekę. Poinformował farmaceutkę o dolegliwościach, 
które pojawiły się po zastosowaniu leku. Farmaceutka uzna-
ła, że dla dobra innych pacjentów należy zgłosić ten przypa-
dek jako działanie niepożądane. Wskazała, że zrobi to oso-
biście, ale również może zrobić to sam pacjent poprzez wy-
pełnienie formularza, który znajduje się na stronie interneto-

wej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych.

NIE Koleżanka poleciła znajomej lek.

− Słuchaj! To bardzo dobry środek, jak informują w ulotce, 
poczujesz się po nim, jakbyś miała 20 lat mniej. Wielu moich 
znajomych zażywało i jest super. Tylko pamiętaj, nie mów le-
karzowi, że go zażywasz, jak pójdziesz na wizytę kontrolną, 
to sam będzie zdziwiony.

− A czy twoje koleżanki dobrze się czuły, zażywając ten lek? 
Wiesz, nie lubię sama decydować, jakie leki mam zażywać, 
zawsze pytam o nie swojego lekarza lub aptekarza.

− No, u dwóch z nich wystąpił silny ból głowy, omdle-
nia oraz wymioty. Jedna nawet musiała poleżeć na SOR-ze.

− I co, zgłosiły to jako działanie niepożądane, aby ostrzec in-
nych pacjentów?

− A po co? Jeszcze wycofają go z aptek i nie będziemy mogły 
go stosować, a przecież on jest taki skuteczny. •

RZECZNIK PRAW PACJENTA
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S tomicy. Jest ich w Polsce ponad 50 tysięcy. Scho-
wani w tłumie, anonimowi. Dopiero kiedy pokazu-
ją nam swoje ciało, przełamują tabu, przedstawia-
ją się, wpuszczają nas do swego pięknego, ale nie 

zawsze usłanego różami świata. Stają się naprawdę widocz-
ni. Z determinacją zabiegają o akceptację, miłość, intymność, 
rodzinę, codzienność, pracę. O swoje prawo do zwyczajne-
go życia.

Walczą o szczęście, a stomia w tej walce jest symbolem 
zwycięstwa!
„Jak ci nie wstyd?!”, słyszymy na każdym kroku od wczesne-
go dzieciństwa. W efekcie wychowania w kulturze wstydu, 
jako dorośli wstydzimy się wszystkiego: własnego ciała, sek-
sualności, chorób, poglądów… Jak przestać się wstydzić i nie 
dać się zawstydzać, pokochać na nowo swoje ciało i nabrać 
pewności siebie. 

Stomikiem można się stać w każdym wieku – na począt-
ku i na końcu życiowej drogi. Tym, co łączy stomików, jest chęć 
prowadzenia aktywnego życia i cieszenia się jego wszystki-
mi odcieniami. Stomicy podróżują, uprawiają seks, rodzą 
i wychowują dzieci, są wysportowani i w pełni czynni zawodo-
wo. Chcą czuć się swobodnie i pewnie ze swoim ciałem. Chcą 
czuć się akceptowani i piękni. Bo są piękni! Posiadają cechy 
które ich odróżniają, ale nie definiują ich wartości jako ludzi.

Jak wiadomo, sprzęt stomijny jest sprzętem jednorazowe-
go użytku, a jego stosowania nie można przerwać ani zastą-
pić niczym innym. Pacjent musi być zaopatrzony przez 24 go-
dziny na dobę, 365 dni w roku. Zapewnienie ciągłości bez-
płatnego dostępu do wysokiej jakości sprzętu jest dla sto-
mika jedyną możliwością, aby żył godnie i nie był ze wzglę-

du na swoją chorobę pariasem, którego wszyscy unikają. 
Tylko pełna refundacja sprzętu umożliwia stomikom aktyw-
ne i samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Refun-
dacja sprzętu stomijnego stała się dla budżetu państwa nie 
kosztem, a inwestycją, ponieważ stomicy powracają do zdro-
wia i do pełnej aktywności zawodowej, zaś wydatki ponoszo-
ne z tytułu refundacji sprzętu są nieporównywalnie niższe niż 
koszty wykluczenia społecznego tak dużej grupy pacjentów, 
a także ich najbliższych.

Refundacja na zaopatrzenie w sprzęt stomijny jest waż-
na szczególnie dla osób o niskich dochodach. Należy pa-
miętać, iż w wielu przypadkach są to osoby cierpiące na wie-
le chorób przewlekłych, których leczenie obciąża budżet 
pacjenta.

Obowiązujące obecnie kwoty refundacji w wielu wypadkach 
nie pozwalają na bezpłatne otrzymanie wystarczającej ilo-
ści akcesoriów stomijnych, ponieważ pacjent w ramach re-
fundacji może otrzymać średnio mniej niż jeden worek dzien-
nie, a trzeba dodać, że worki to nie jedyna rzecz potrzeb-
na dla właściwego zaopatrzenia skóry wokół stomii, która wy-
maga szczególnej troski i pielęgnacji podczas każdorazowej 
wymiany sprzętu.

Należy pamiętać, że niewłaściwie dobrany sprzęt lub jego nie-
wystarczająca ilość prowadzą do niebezpiecznych powikłań, 
takich jak martwica, przetoki, przepuklina okołostomijna, bo-
lesne odparzenia i rany. W skrajnych przypadkach leczenie 
powikłań wymaga leczenia ambulatoryjnego, a nawet szpi-
talnego, co generuje dodatkowe koszty dla budżetu – wie-
lokrotnie wyższe aniżeli te, które przeznaczone zostałyby 
na dodatkową refundację.

WYDARZENIA

Wystawa w sejmie
„To czas przełamywania tematów tabu i rozmawiania i rzeczach trudnych, choć zupełnie natural-

nych. Dlatego olbrzymim zaszczytem jest dla mnie możliwość objęcia patronatem wystawy, której ce-
lem jest ukazanie życia pacjentów stomijnych i edukacja w tym zakresie. Najwyższy czas obalić mity doty-

czące stomii i raz na zawsze wygrać walkę z wykluczeniem społecznym osób nią dotkniętych!”

Monika Rosa, posłanka na Sejm RP

STOMIA SYMBOL ZWYCIĘSTWA – pod takim hasłem prezentowaliśmy w sejmie 
fotografie stomików, którzy, pokazując nam swoje ciało – łamią tabu stomii.  

To co zwykle skrzętnie ukryte pod ubraniami, zostało wyeksponowane.

Tekst: Fundacja STOMAlife
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WYDARZENIA

Dominika Pokorowska 
stomia wyłoniona z powodu komplikacji okołoporodowych

Ciąża przebiegała bez komplikacji. Urodziłam ślicznego syn-
ka, ale w trakcie porodu doszło do pęknięcia krocza czwarte-
go stopnia. Na początku wydawało się, że wszystko będzie 
w porządku, jednak po kilku dniach okazało się, że wytworzy-
ła się przetoka odbytniczo-pochwowa, na tyle duża i rozga-
łęziona, że nie było szans na to, by się zrosła. Gdy usłyszałam 
o konieczności wyłonienia stomii nogi się pode mną ugięły. 
Nie byłam zorientowana w temacie, słyszałam tylko, że jest 
jakiś worek, do którego się wypróżnia, ale samą wizją byłam 
przerażona.

 

Łukasz Jargieło  
stomia wyłoniona z powodu wrzodziejącego zapalenia  
jelita grubego

Decydując się na usunięcie całego jelita grubego wraz z od-
bytem, definitywnie zakończyłem moją „przygodę” z wrzo-
dziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG), która trwała od 
2012 roku. Stomia będzie ze mną już na zawsze. Wyłonienie 
było moją inicjatywą i pomysłem na to, jak pokonać szaleją-
cą chorobę, która przez 3 lata przed operacją okropnie mnie 
doświadczała. Zaakceptowałem stomię jeszcze przed jej po-
jawieniem się. Bardzo szybko przekonałem się, że mój „ró-
żal”, jak go ochrzciłem, nie będzie mi przeszkadzać w prowa-
dzeniu dotychczasowych aktywności. A wręcz przeciwnie –  
nawet mi to umożliwi. W końcu regularny sport spowoduje 
przyrost formy i wydolności, co uniemożliwiało mi krwawiące 
jelito. Bardzo szybko po operacji wyruszyłem w góry z ponad 
dwudziestokilogramowym plecakiem. W pół roku po opera-
cji wróciłem do krav magi, a wiosną zeszłego roku do jazdy 
na rowerze. Przy pierwszych upałach przetestowałem rów-
nież pływanie w otwartych akwenach. Jak więc widzicie, 
ograniczenia są głównie w głowie.

Dorota Gatlik 
stomia wyłoniona z powodu nowotworu

Ludzie nie mają pojęcia o stomii. Wielu wyobraża sobie, że jak 
ktoś ma stomię, to jest przekreślony. Niektórzy świadomie się 
odsuwają od stomika, bo traktują go jak naznaczonego. Boją 
się rozmawiać na ten temat, żeby jakoś nie urazić… Kiedy we-
szłam na parę grup stomijnych, bardzo mi się tam nie podo-
bało, uciekałam stamtąd. Widziałam tylko łzy, rozpacz i sa-
mych pokrzywdzonych ludzi. Natomiast ja uważam, że dzię-
ki stomii wielu z nas dostało drugą szansę. I trzeba dobrze 
tę szansę wykorzystać, bo życie to ciągła zmiana, nie moż-
na oglądać się za siebie, tylko nauczyć się żyć z tą zmianą i pa-
trzeć do przodu. 

 

Roksana Mikołajczyk 
stomia wyłoniona z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna

Zdecydowałam się mówić o ciąży i macierzyństwie, ponieważ 
wiem, że dziewczyny ze stomią bardzo się tego boją. Sama sto-
mia jest tematem tabu, a kiedy dochodzi do tego seks, cią-
ża, poród i macierzyństwo, to niektórych z nas najzwyczajniej 
przerasta. Myślę, że moja historia może niektórym dziewczy-
nom pomóc w trudnej decyzji dotyczącej powiększenia ro-
dziny. Jak wiadomo, w życiu każdej kobiety nadchodzi mo-
ment, w którym pojawia się instynkt macierzyński i silna po-
trzeba bycia matką. Tak też było w moim przypadku, a kobiety 
z wyłonioną stomią często skreślają to marzenie już na samym 
początku – co jest ogromnym błędem, bo NAPRAWDĘ MOŻ-
NA! Mogę uczciwie powiedzieć, że stomia nie stanowi żadnej 
bariery w zostaniu rodzicem!
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WYDARZENIA

Tomasz Panfic 
stomia wyłoniona z powodu wrzodziejącego zapalenia  
jelita grubego

Nie mam jelita grubego i chcę zostać kulturystą z ileosto-
mią. Pasjonuję się japońskim anime i mangą. Uwielbiam grać 
w piłkę nożną i oglądać mecze futbolowe, a moją miłością, 
oczywiście oprócz mojej największej miłości – synka, są kul-
turystyka i fitness.

Mało kto wie, że od 2009 roku choruję na wrzodziejące za-
palenie jelita grubego. Choroba praktycznie uwięziła mnie 
w domu. Każde wyjście było logistyczną ekwilibrystyką z pla-
nowaniem, gdzie na mojej trasie będą dostępne toalety. Mu-
siałem być przygotowany w razie awarii. Stomia przywróci-
ła mi wolność!

 
Paulina Kaszuba 
stomia wyłoniona z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna

Jestem stomiczką od 13 roku życia. Uwielbiam podróżo-
wać i cieszyć się życiem. Stomia nie stanowi dla mnie żadne-
go ograniczenia: pływałam z delfinami, skakałam ze spado-
chronem i latałam na paralotni. To tylko nieliczne, zrealizo-
wane przeze mnie dotychczas marzenia. Dziś jestem szczęśli-
wą kobietą: działaczką społeczną, projektantką wnętrz, autor-
ką książek, globtroterką. Pomimo stomii, a może dzięki niej, 
przede wszystkim jestem matką.

 

Szymon Bogdanowicz  
stomia wyłoniona z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna

Wszystkim stomikom chciałbym powiedzieć: realizujcie swoje 
marzenia i nie myślcie, że stomia to przeszkoda, aby żyć peł-
nią życia. Motoryzacja kiedyś była moją pracą i moim hobby, 
dzisiaj jest moją pasją. Kocham motocykle i podróże, a naj-
bardziej te na motocyklu. Już dwa miesiące po operacji kupi-
łem swój pierwszy motocykl. A rok później wyruszyłem w po-
dróż do Turcji. W drodze byłem 17 dni, przejechałem 6 tys. 
kilometrów i odwiedziłem Ukrainę, Mołdawię, Naddniestrze, 
Rumunię, Bułgarię, Grecję i wreszcie Turcję. 

 
Tomasz Tobiaszewski 
stomia wyłoniona podczas operacji, miała być czasowa,  
została na zawsze

Nie zawsze postawienie nogi na szczycie jest zwycięstwem. 
Zwycięstwem jest podejmowanie decyzji, które sprawią, 
że spoglądając w lustro, ujrzymy własne sumienie i się nie 
wystraszymy.

Po wyłonieniu stomii bardzo bałem się dwóch rzeczy – przede 
wszystkim zdałem sobie sprawę, że będę musiał zrezygno-
wać z pracy w policji, którą bardzo lubiłem, jednak jej spe-
cyfika wymagała świetnego stanu zdrowia. Rezygnacja z niej 
bardzo mnie zabolała. Poza tym bałem się, że nie będę mógł 
kontynuować swojej największej pasji – alpinizmu. Myślałem, 
że stomia nie pozwoli mi na normalne funkcjonowanie, że nie 
będę już w wystarczająco dobrej formie, żeby zdobywać ko-
lejne czterotysięczniki. Jednak nie poddałem się, ciężko tre-
nowałem i postanowiłem wejść na szczyt Gran Paradiso. Uda-
ło się. 
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WYDARZENIA

Marysia Królikowska 
wcześniak, stomia wyłoniona w pierwszych minutach życia

Urodziła się na początku 24 tygodnia. Okazało się, że jeli-
ta nie były wykształcone na tyle, żeby same pracowały, za-
pchały się i zrobiły się w nich grudy. Stomia została wyłonio-
na w wyniku operacji ratującej życie. Do Mam i Tatusiów, któ-
rzy mają chore dzieci – nigdy się nie poddawajcie, nigdy nie 
rezygnujcie z walki! Przenigdy! Pamiętajcie, nie ma rzeczy 
niemożliwych.
Marzena Królikowska Staszewska, mama
 

Jędrzej  
stomia wyłoniona z powodu choroby Hirschprunga.

Jędrek urodził się 19 stycznia 2019 roku. Wyglądał identycz-
nie jak jego starszy brat w chwili narodzin. Dostał 10 punk-
tów w skali Apgar, ale w ciągu doby nie wydalił smółki, 
dużo spał, nie chciał jeść. Pierwsze objawy, typowo książko-
we objawy choroby, miał już w pierwszej dobie po urodze-
niu, ale na prawidłową diagnozę czekaliśmy aż 13 miesię-
cy. Propozycja wyłonienia stomii nie padła nigdy… W przy-
padku Jędrka była to operacja ratująca życie. U naszego syn-
ka doszło do niedrożności jelit. W jego małym ciałku zalega-
ło 1,5 litra stolca. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy nazwę 
choroby Hirschprunga, choroby która naznaczyła nasze życie 
na zawsze.
Katarzyna Lewandowska, mama

Fotografie prezentują dzie-
ci ze stomią w codziennych 
sytuacjach, często związa-

nych z ich zainteresowa-
niami. Bohaterami zdjęć 

są 11-letni Kamil, 7-let-
ni Oskar, 4-letnia Liliana, 

3-letni Tomek, 2-letni Ka-
jetan i 8-miesięczna Zośka. 

U niektórych z nich sto-
mia została wyłoniona już 
w pierwszych dniach ży-

cia. Mimo to w pełni korzy-
stają z każdej chwili i speł-
niają swoje marzenia, tak 

samo jak ich rówieśnicy. Ba-
wią się, jeżdżą na rolkach, 
tańczą, grają w piłkę i cie-

szą się słońcem na pla-
ży, gdyż dzięki sprzęto-

wi stomijnemu, który czy-
ni ich życie normalnym, 
nie stanowi to dla nich 

większej przeszkody.

Zosia 8 miesięcy 
stomia wyłoniona z powodu zwężonego odbytu

O tym, że Zosia będzie miała stomię dowiedzieliśmy się 
w ósmej dobie jej życia. Dla mnie jako matki, było to ogrom-
ne przeżycie. Można wręcz rzec – traumatyczne. Powodem 
wyłonienia stomii był zwężony odbyt.

Chciałabym, żeby te zdjęcia dodały otuchy innym rodzicom 
dzieci, które mają lub będą miały wyłonioną stomię. Będzie-
my szczęśliwi, jeżeli pomożemy chociaż jednej rodzinie, któ-
ra została zaskoczona taką sytuacją. Pragnę, aby zobaczyli, że 
ze stomią da się normalnie funkcjonować. 

Dzieci-kangurki uśmiechają się, biegają i tak jak każde inne 
mogą wziąć udział w takiej sesji. Nie wolno się załamywać, 
ani zniechęcać. To oczywiste, że na początku jest strach i bez-
radność, jednak z przeciwnościami losu trzeba walczyć i wie-
rzyć w to, że człowiek jest w stanie im sprostać. Gdybym 
na początku sama obejrzała film czy ulotkę z wypowiedzia-
mi innych rodziców na temat stomii, z pewnością byłoby mi ła-
twiej. Właśnie dlatego zdecydowałam się na udział w sesji.
Aleksandra Czaja, mama Zosi
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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

J ak u Państwa z tłumieniem emocji? Przez lata podczas 
zakupów sprzętów gospodarstwa domowego, wszel-
kich odkurzaczy i pralek, ale również i samochodów, za-

uważyłam, że sprzęty są coraz grzeczniejsze. Im bardziej ci-
cho podskakuje pralka, tym musimy drożej za nią zapłacić. 
Stary czajnik elektryczny u moich rodziców bulgoce okrop- 
nie – to już ciszej gwiżdże mój stalowy czajnik na kuchenkę 
gazową, choć ten wariat też potrafi świstać niczym stara loko-
motywa, gdy się na mnie zdenerwuje, że go wstawiłam, a nie 
podchodzę wyłączyć gazu. Gdy po czternastu latach jeżdże-
nia używanym „sztruclem” przesiadłam się do nowego auta, 
wcale nie klasy premium, to pierwsze dni byłam zaniepoko-
jona – czy to auto w ogóle żyje, jedzie, zapala? Co z bezpie-
czeństwem pieszych? Wiadomo, że odpowiedzialność jest 
po stronie kierowcy, ale jako piesza czasem nawet czuję się 
niezręcznie, gdy zupełnie nie słyszę, że coś nadciąga. Czy 
warto być cichym w użyciu człowiekiem?

Osoby w typie Kaczora Donalda (czy młodsi czytelnicy koja-
rzą? kaczor głośno kwacze, wszystko robi zamaszyście, jest 
w stanie wiecznego poirytowania) starałam się widywać rzad-
ko i dawkować sobie jak suflety czekoladowe. Są bardzo in-
tensywne. Po zjedzeniu sufletu czuję się usatysfakcjonowa-

na, ale nieco mi też wszystko już pod uszy podchodzi… Mia-
łam jedną bardzo „donaldowatą” szefową, ale prócz głoś- 
nego usposobienia w pakiecie reprezentowała też typ wal-
ca. Okropnie krytyczna, wręcz kipiał w niej ten krytycyzm, 
wiecznie ulewając się spod przykrywki. Każdy pracownik był 
według niej leniwy, każdy tekst otwierał się zbyt wolno. Lu-
dzi opierniczała po całości w obecności innych. Pamiętam, że 
pewnego świetnego skądinąd felietonistę wyrzuciła z pracy 
na oczach zespołu, krzycząc, że autor ten ciągle pisze o… ka-
puście. No, nie wiem. Raczej pisał sporo o książkach, a nie 
o warzywach. Ewidentnie kobieta cierpiała na wzdęcia i to  
nie kapuściano-grochowe tylko nerwicowe. 

Tymczasem ja do perfekcji, a nawet do przesady, wytreno-
wałam opanowywanie się i temperowanie gniewu, wściekło-
ści czy tego, że mi coś przeszkadza bądź mi na czymś zale-
ży. Wiadomo, że część naszych zachowań pochodzi wprost 
od tego, jaka jest budowa naszego mózgu, ale część formu-
je się w dzieciństwie. Moja matka była cicha, cichuteńka. Ni-
gdy nie słyszałam jej krzyczącej. Powtórzę to jeszcze raz, 
bo sama się od dekad dziwię: nigdy nie słyszałam matki krzy-
czącej, wrzeszczącej, wydzierającej się. Tak. Bywał zdławio-
ny szloch, płacz. Raz widziałam, że wściekła zrobiła się czer-
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wona na twarzy i w formie pytania i zażalenia, żalu wyrazi-
ła swój gniew, zwracając się do jednego chama (akurat ochro-
niarz w TVP to był), pytając: „Ale dlaczego pan mi to robi?”. 
Był to skończony ignorant i człowiek, któremu połącze-
nia synaptyczne chyba nigdy nie stykały, więc nawet nie po-
czuł, jaką przykrość jej zrobił swoim zachowaniem. Czy swój 
gniew kompensowała? Na pewno. Jak? Trudno oszaco-
wać, nie jestem terapeutą rodziców. Za to mój ojciec potra-
fi być zły i to okazać. Umiał, gdy byłam mała, bardzo głośno, 
ostro zbesztać mnie. Zdarzały się awantury, raz nawet rzu-
cił moje przybory do pisania na podłogę, bo odkrył, że się 
nie uczę. Umiał dosadnie, z zimną krwią krytykować czyjąś 
pracę lub wyniki. Dziś jego zachowanie jako redaktora pro-
wadzącego numer gazety czy np. pana domu uznane by 
było przez milenialsów za „przemocowe”. Na pewno był bar-
dzo surowym ojcem, ale np. na moją mamę czy swoją drugą 
żonę nie podnosił głosu. Jednak bałam się ojca, bałam się 
nauczycieli w szkole. Nauczycielki potrafiły krzyczeć na klasę 
i na mnie, również nie szczędząc obelg. Ponieważ całe dzie-
ciństwo i wczesną młodość spędziłam, trenując tenisa, wi-
działam, jak swoje zniecierpliwienie i rozgoryczenie wyraża-
li zawsze wszem i wobec trenerzy. Generalnie anemicznych 
i zrelaksowanych cichutkich trenerów w życiu nie widziałam. 
„Czy przyszłaś się tu opalać? Rusz tyłek do piłki! Ruchy klu-
chy. Zagęszczaj ruchy. Ile razy mam powtarzać, żeby się nie 
odchylać przy forhendzie, czy ty w ogóle coś słyszysz?!” Ma-
jąc raczej takie lękliwe usposobienie i dorastając w autorytar-
nej szkole, domu i klubie, utemperowałam się. 

Nie tylko nad gniewem ludzie nie panują. Niektórzy mają na-
pady zazdrości (typ Otello), a inni z kolei głośno panikują przy 
każdej chorobie lub zabiegu u lekarza bądź w szpitalu. Wy-
starczyło, że mój syn kasłał albo wymiotował, a jego ojciec już 
uważał, że to na pewno zapalenie płuc lub nadejdzie śmierć 
z odwodnienia i musimy jechać na kroplówkę. Gdy ja starałam 
się działać domowymi sposobami i nie pokazywałam trzy-
latkowi, jak bardzo się martwię, uznawano mnie za „zimną” 
i „bezduszną”, a w najgorszym razie „bezradną”. Osoba opa-
nowana często uznawana jest za głaz lub kogoś bez serca. 
No, chyba że rzecz dzieje się w Anglii – wtedy jest po pro-
stu dżentelmenem lub dobrze wychowaną damą, która nie 
robi scen. 

Bycie osobą opanowaną ma wiele zalet. Oprócz tego, że 
nie wprowadzamy sobie zniszczeń w życiu, bo np. nie rzu-
camy talerzami albo nie walimy pięścią w stół podczas ko-
legiów redakcyjnych, nie rzucamy papierami podczas nego-
cjacji i przedwcześnie generalnie nie palimy mostów, to z ko-
lei bywa, że hodujemy tzw. „gule”. Jest też trzecia możli-
wość. Do perfekcji mamy opanowane udawanie, że coś nas 
nie obchodzi. Tego bardzo żałuję i od kilku lat staram się 
pracować nad tym, by pozbyć się złudzeń, a następnie dzia-
łać. Nie ma sensu udawać, że np. nie wyniszcza nas patrze-
nie, jak nasza żona lub mąż kolejny wieczór spędza, obżera-
jąc się w nocy. Albo wraca po pijaku z imprezy. Albo że ko-
leżanka zwala na nas robotę w pracy, a sama się leni. Czy je-
steście tym cichym odkurzaczem domowym, który nie po-
trafi głośno i dosadnie kazać synom sprzątać? Czy potrafi-
my robić przytyki zauważalne, najlepiej pozbawione zbęd-
nej ironii i złośliwości, dotyczące tego, że po kolacji należy 
pozmywać, lodówka sama się nie napełni, a wąż w łazience 
od trzech miesięcy jest urwany i ze słuchawki wystaje gumo-
wa rurka? Co prawda zawsze byłam słaba z rysunku i plasty-
ki, ale lubiłam temperowanie kredek. Dopiero po czterdzie-
stce dochodzi do mnie – dlaczego. Całe życie mnie tempe-
rowano, ale teraz pozazdrościłam tym, którzy potrafią wal-
nąć pięścią w stół i wysypać nań zawartość piórnika. Nie każ-
da dama lubi całe życie dusić się w gorsecie! •

FELIETON

Do perfekcji mamy opanowane udawanie, 
że coś nas nie obchodzi. Tego bardzo 

żałuję i od kilku lat staram się pracować 
nad tym, by pozbyć się złudzeń,  

a następnie działać. 
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Agata Passent

Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobodzińskim prowadzi program „Xsięgarnia” 
oraz audycję w radiu Chillizet o książkach „Passent pasuje”. Jest prezeską Fundacji „Okularnicy”  
im. Agnieszki Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”. 
Ukończyła studia na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA oraz studia na Uniwersytecie 
Warszawskim. Autorka wspaniałych książek: Miastówka, Pałac wiecznie żywy, Dziecko? O matko!, 
Kto to Pani zrobił?.
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