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LUDZIE LISTY PISZĄ...

S

kaldowie śpiewali:

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

My otrzymujemy i te tradycyjne, i te elektroniczne.
Z pytaniami, pozdrowieniami i życzeniami.
Wszystkie uważnie w redakcji czytamy,
a na dwa pytania – poniżej – odpowiadamy.
*
Czy rzeczywiście powinnam zacząć chodzić wcześniej spać? Szczególnie teraz, latem lub jak wyjadę na upragniony urlop? Jestem raczej nocnym markiem, choć to oczywiście mocno odbija się na moim porannym wstawaniu, kiedy jestem „nie do życia”…
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N

aukowc y twierdzą zgodnie, że niedobór snu osłabia naszą odporność na działanie hormonów stresu, a tych ostatnio nam nie brakuje. Wybitny ekspert od
zaburzeń snu, prof. Francesco Cappuccio z uniwersytetu w Neapolu uważa, że u osób sypiając ych krócej niż
5 godzin na dobę znacznie wzrasta ryzyko przedwczesnej śmierci. Wystarc zy godzina snu więcej, by już w ciągu 6 tygodni obniżyć ciśnienie! Badanie w Harvard Business School wykazało, że ludzie, którzy dotychc zas spali 7 lub mniej godzin na dobę, odnotowali znacząc y spadek ciśnienia krwi, zmniejszenie się ryzyka zawałów serca i udarów, gdy wydłuż yli swój sen o godzinę. Dlatego warto tak planować nasz sen, aby wydłuż yć go o godzinę lub półtorej. A urlop i wakacje to dobry moment
na błogie lenistwo i dodatkowy sen.
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*
Ostatnio na kilku blogach i portalach przeczytałem o oddychaniu przez słomkę… Czy to ma jakieś naukowe podstawy? Czy to tylko letni żart?
rzmi jak zabawa dla dzieci, ale my dorośli możemy
się w nią pobawić. Dr Mike Moreno, który jest autorem książki The 17-Day Plan To Stop Aging [Siedemnać],
stodniowy plan, dzięki któremu przestaniesz się starze
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„T

woje drugie życie zaczyna się wtedy, gdy zrozumiesz, że masz tylko jedno”. Skoro już to wiemy, zacznijmy o siebie dbać i żyjmy nawet sto dziesięć lub nawet sto dwadzieścia lat! Oczywiście w zdrowiu i radości, bez stresu pandemicznego czy wojny. W Europie wciąż przybywa szczęśliwych stulatków. W Polsce żyje ich już 2 tysiące, a jeszcze pięć lat temu było tylko 1200. Sześćdziesięciolatek stał się więc człowiekiem w średnim wieku – mnie to się bardzo podoba – a Państwu? Według naukowców ciało człowieka jest zaprogramowane tak,
żeby funkcjonować w dobrej formie nawet przez 125 lat. Potwierdzają to długowieczne populacje zamieszkujące dolinę Vilacabamba (w Ekwadorze), należącą do Japonii wyspę Okinawa czy dolinę Hunzy ( w Pakistanie). Jaki jest więc sekret ich długowieczności? Bez problemu możemy zauważyć zbieżności w prowadzonym przez nich stylu życia. Najważniejszym z nich jest przygotowanie się do starości już w młodości! A więc szanowni Czytelnicy – zaczynamy od teraz, od tego lata 2022
roku, bo od tego, jak żyjemy teraz, zależy, jak będziemy się czuć, osiągając sędziwy wiek.
Za długość życia oczywiście odpowiadają geny, ale ich wpływ szacuje się na zaledwie 25 procent. Reszta to czynniki zależne od stylu i historii życia. Te, które mają negatywny wpływ na długość życia, to przede wszystkim: niedobór snu, niedobór ruchu, sięganie po używki, takie jak papierosy i nadmiar alkoholu, nadmierne spożycie białka, zwłaszcza zwierzęcego, zbyt duża ilość cukru w diecie, nieleczone zbyt wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia odżywiania, depresja lub brak interakcji społecznych.

Redak tor Naczelna Po Prostu ŻYJ

Co zatem powinniśmy robić? Mieć umiarkowany wysiłek trwający około 30 minut dziennie i podejmować go 3-5 razy w tygodniu. I chociaż mówi się, że ruch to zdrowie – to zbyt intensywny i długo trwający wysiłek może być szkodliwy dla organizmu, gdyż prowadzi do zwiększonej produkcji cytokin prozapalnych.
Wśród długowiecznych góruje dieta z liczbą kalorii zredukowaną nawet o 30-50% w stosunku do diety ad libitum, czyli według upodobania. Pozwala to na zmniejszenie przemian metabolicznych, dzięki czemu organizm zużywa mniej tlenu, a w konsekwencji podnosi się ochrona przed uszkodzeniami wywołanymi wolnymi rodnikami. Niestety, wiele osób spożywa więcej kalorii, niż zużywa, co jest zbędnym obciążeniem dla naszego organizmu.
Sekrety naszej długowieczności bada i adaptuje na Państwa i moje potrzeby nowo powstała gałąź medycyny – medycyna prewencyjna i przeciwstarzeniowa. Dzięki indywidualnie dobranym programom leczniczym i profilaktycznym możliwe jest wzmocnienie funkcjonowania całego naszego organizmu, poprawa wyglądu skóry, samopoczucia i jakości życia w każdej sferze, nawet jeśli przeszliśmy lub przechodzimy jakieś choroby czy poważne operacje. Ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie prowadzonej terapii przeciwstarzeniowej jest jak najwcześniejsze jej rozpoczęcie. I pamiętajmy, że „doktor Google” nam tu nie wystarczy – wybierając dla siebie coś z niezliczonych „dobrych rad”
i fake newsów, czasem możemy sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. Zaufajmy lekarzom oraz specjalistom w danych dziedzinach. Czytajmy dobre książki napisane przez fachowców z danej dziedziny. Mnie ostatnio pochłonęła: Live Better and Longer Michela Cymesa (lekarza), z której możemy się dowiedzieć, że dieta bez glutenu jednym
może pomóc, a innym zaszkodzić, zaś naryngina z grejpfruta wchodzi w niebezpieczne reakcje z niektórymi lekami…
Podsumowując, im szybciej złe nawyki – i te żywieniowe, i te ruchowe, i te towarzyskie – zastąpimy dobrymi, tym większa szansa na sukces i długowieczność. Zaczynajmy! Od dziś, od teraz. Trzymam za Państwa i siebie kciuki w tej letniej przemianie.
PS A może przeczytacie Państwo nasz magazyn odwrócony do góry nogami…???
* Celowe zrywanie z rutyną i czytanie odwróconej gazety to dla mózgu niewielki stres uszkadzający komórki. Gdy
organizm je naprawia, przy okazji reperuje też uszkodzenia spowodowane przez starzenie się – tak twierdzi dr Marios
Kyriazis z Brytyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Długowieczności. Poza tym zaleca pisanie lewą ręką, a leworęcznym – prawą, szukanie kontrargumentów dla swoich poglądów, a nawet słuchanie muzyki, której nie znosimy.
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MAM
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Wywiad z Beatą Wiktor
Rozmawia: Mirela Bornikowska
Zdjęcia: Karolina Bobak
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irela Bornikowska: Dzień dobry. Moją kolejną wspaniałą rozmówczynię przedstawiam tajemniczo, bo nie chcę psuć czytelnikom niespodzianki poznania jej bliżej.
Powiem tylko, że będzie to rozmowa bardzo egzotyczna, ponieważ jej miejsce urodzenia i zamieszkania dzieli ok. 6500 km.
Przedstawisz nam się?
Beata Wiktor: Nazywam się Bibi Odeladżoni Szukuur Shokrin
po mężu Wiktor. Mam 54 lata. Moje polskie imię to Beata. Mój
tata był Afgańczykiem, a mama Polką. Mam męża i troje dzieci oraz trzy wnuczki, dwóch wnuków i kolejne w drodze. Mój
tato – Abdul Szukuur Shokrin – przyjechał do Polski z Afganistanu studiować rolnictwo, natomiast moja mama, pochodząca z podkarpackiej wioski Cmolas, studiowała w Rzeszowie budownictwo. Los chciał, że w jednym czasie wybrali się
na zwiedzanie Krakowa i tam się poznali, nad Wisłą w okolicy
Wawelu. Po ukończeniu studiów tato zabrał mamę do Afganistanu i tam się urodziłam, w Kabulu otoczonym górami i pięknymi krajobrazami. Mieszkałam tam do 10. roku życia.
MB: Wiem, że jak każdy stomik masz za sobą trudną historię dotyczącą zdrowia i bardzo liczę na to, że się z nami nią
podzielisz, ale przedtem chcę cię poprosić o wspomnienia z twojej pierwszej ojczyzny. Co w wieku 54 lat pamiętasz z pierwszych dziesięciu twojego życia? Czy zechciałabyś zaprosić nas do swoich wspomnień?
BW: Afganistan wspominam z wielką czułością i serdecznością. To jest przepiękny kraj, ludzie są tam bardzo życzliwi dla siebie. Afgańczyk Afgańczykowi jest zdolny oddać
wszystko, co posiada. Taka zasada obowiązywała tam od zawsze. Tato nauczył mnie, że bardzo biedni ludzie są wszędzie i nie można się od nich odwracać. Nigdy nie przechodziliśmy obojętnie obok żebrzących na ulicach. Dawaliśmy
afgana (pieniążek) lub suszone owoce, które w Afganistanie (szczególnie daktyle) były podstawowym posiłkiem podróżników. To owoc idealny na przetrwanie. Kiedy wychodziło się wysoko w góry, najważniejsze było to, żeby mieć ze
sobą wodę i suszone daktyle, to było i nadal jest podstawą.
Afganistan to kraj bogaty nie tylko w daktyle. Rośnie tam ponad 90 odmian winogron. Je też się suszy na wiele sposobów i dodaje do różnych potraw, można robić z nich nawet
łakocie dla dzieci. W kraju mojego urodzenia trudno o kupno czekolady. To właśnie suszone owoce, przeróżne orzechy
podobne do pistacji, orzechów ziemnych czy laskowych były
prażone, doprawiane lub umieszczane w słodkiej zalewie. Suszone były również morwy i przeróżnie doprawiane. Jadło się
także figi, daktyle, arbuzy i inne dary ziemi. Można by wiele wymieniać. Wspominam o tych owocach dlatego, bo były
to słodycze mojego dzieciństwa. Zdrowe i nieprzetworzone.
Podstawą afgańskiego jadłospisu jest ryż. To główny składnik
obiadu, podobnie jak wszelkiego rodzaju kasze. Natomiast
ziemniaki jadało się bardzo rzadko, tak samo jak mięso, traktowane tam jak drogi rarytas.
Nie mogę nie wspomnieć o chlebku zwanym NAN. Robiliśmy go sami. Babcia przekazywała procedurę następnym po-

5
koleniom, a dziadek uczył młodszych palenia w kamieniaku.
To dopiero było przyjemne. Piec to dziura w ziemi wyłożona kamieniami. Palenisko jest na samym dole, ściany oklejone
gliną. Tam właśnie wypieka się NAN. Babcia przyklejała placki z ciasta na gorącej glinianej ścianie i po chwili były chlebusie. Tego smaku i zapachu nie zapomnę nigdy.
Rolą dziadka w rodzinie było utrzymywanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom, natomiast babcia dbała o dzieci, o posiłki i porządek w domu.
Pamiętam również, jak chodziłam ubrana. To była „rewia mody”. Podstawą stroju były spodnie, tzw. sindbady.
Dzieci bez względu na płeć nosiły je od najmłodszych lat.
Do tego tuniki. Chłopcy z reguły tuniki mieli białe i spodnie
w tym samym kolorze. Dziewczynki były ubierane kolorowo. Barwy stroju zmieniały się wraz z wiekiem. Przed pójściem do szkoły dziewczynki wyglądały jak rajskie ptaki, w wieku szkolnym nosiły ubrania już bardziej stonowane,
bez takiego kolorowego szaleństwa. Uczennice (w tym ja) nosiły stroje jednolite. Jedyne, co mogło je ozdabiać, to koronki, cekiny i koraliki. Nakrycie głowy dla dziewczyny zaczynało być obowiązkowe w momencie, kiedy stała się kobietą, czyli od pierwszej menstruacji. Od wtedy był obowiązek zakrywania ramion, cała głowa musiała być szczelnie zakryta chustą, nie można było nosić rozpuszczonych włosów.
I te chusty również były ozdobione koronkami, cekinami i koralikami. To dawało kobietom i dziewczynkom, które powo-
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Za radą lekarza, żeby
zmienić otoczenie,
kupiliśmy w 2009 roku
dom na wsi. Tu narodziłam się na nowo.

6

li się nimi stawały, poczucie, że wraz z nowym ubiorem zachowują minimum „strojności”. Oprócz szczelnie zakrytych
włosów, w kraju mego pochodzenia, kobietę obowiązuje
długa do ziemi luźna sukienka, spod której wystają nogawki spodni. Do tego muszą być pełne buty. Sukienki koniecznie z długim rękawem, żeby nie było widać nadgarstka. Kobieta musi być zapięta pod samą szyję, żeby nie było widać
skrawka dekoltu; to samo dotyczy ramion. Dla mężatek zasady islamu są jeszcze bardziej surowe. Burka to słowo, które
wywołuje sprzeciw kobiet na całym świecie. Najbardziej ortodoksyjna forma ich noszenia, to całkowite zakrycie, łącznie
z oczyma. Patrzeć w nich można tylko poprzez woalkę z koronki lub siateczkę. Czasem pozwala się na odkrycie oczu,
ale niczego poza tym. Wyobraźcie sobie spożywanie posiłków w miejscu publicznym w takim stroju. Kobieta nie mogąc
ściągnąć burki, posiłek wkładała sobie pod chustę przy pomocy specjalnej podpórki. W domach na co dzień nie używało się sztućców. Posiłki do ust wkładało się palcami, pomagając sobie chlebkiem nan, który był cieniutki, chrupiący i mógł
służyć za łyżkę przy nabieraniu ryżu z warzywami ze wspólnej miski.
W Afganistanie kobiety mają bardzo wiele zakazów i ograniczeń. Nie mogą wychodzić same po zakupy czy na plac
targowy. Mężatce zawsze musi towarzyszyć przynajmniej
inna kobieta albo mężczyzna. Panna mogła wyjść w towarzystwie starszego brata, babci lub matki. Żona mogła wyjść tylko w towarzystwie babci, teściowej lub własnej matki. Wyjście
z mężem lub dziadkiem wiązało się najczęściej z wizytą u znajomych lub rodziny.
Jak wyglądał dzień oczami dziecka, jakim wtedy byłam? Każdy był prawie taki sam: pobudka, mycie dłoni, twarzy, chusteczka na głowę i czytanie Koranu. Później było śniadanie,
po którym tata odprowadzał mnie do szkoły. Nauka trwa-
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ła zaledwie dwie–trzy godziny. Chodziłam do szkoły, w której można było się nie tylko uczyć, ale też bawić. Jednak te
zabawy nie przypominały tych, jakie Polakom kojarzą się ze
szczęśliwym dzieciństwem. Moja nauka polegała na tym, że
mama mnie uczyła języka polskiego, pisania, czytania, natomiast ojciec uczył mnie zabawy w wojnę. Moje rówieśniczki w Polsce bawiły się lalkami, a ja bawiłam się bronią. W Krakowie dzieci uczyły się wierszyków, a ja w Kabulu – Koranu.
W domu kolejne rytuały: mycie stóp, dłoni i twarzy. Dopiero po tym można było zasiąść do obiadu, a po nim dzieci miały czas wolny. Mogły się bawić, ale tylko wewnątrz domu.
Nie wolno było wyjść na zewnątrz ze względu na to, że
była wojna i wszędzie było bardzo dużo wojska radzieckiego,
co było dla nas zagrożeniem. Sposobem na krótką zabawę
na dworze było to, że wszystkie mamy brały swoje pranie –
drewniane duże balie – i prały w rękach na dziedzińcu. Kończyło się pranie, kończyła się zabawa. A jak ona wyglądała?
Było to rysowanie patykiem po piasku, układanie kamyków,
bawienie się lalkami – zrobionymi ze szmatek, wystruganymi z drewna – przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Natomiast chłopcy mieli piłki zrobione z żołądka zwierząt i wypchane w środku trocinami oraz różnymi bawełnianymi szmatkami. Nie służyła ona do grania w nogę, tylko do rzucania,
czyli zabawa bardziej przypominała piłkę ręczną. Odrabianie
lekcji odbywało się pod kontrolą starszyzny.
Gdy słońce zachodziło, zakaz wychodzenia z domu obowiązywał wszystkich mieszkańców. Wtedy następował czas czytania Koranu, słuchania opowieści starszyzny. Lubiłam te chwile. Raz w tygodniu rodzina się odwiedzała. Co tydzień w piątki. Jeśli szliśmy na przykład do brata taty, to w następny piątek on przychodził do nas z całą rodziną. W kolejne odwiedzało się kuzynów i resztę rodziny. Był to dzień, w którym utrzymywało się tradycję więzi rodzinnych i wzajemnego szacun-
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ku. Jeżeli obcy człowiek zapukał do drzwi, zawsze był mile
widziany, goszczony i traktowany jak członek rodziny. Nawet
jakby wróg poprosił o kubek wody, to na tę chwilę przebywania w domu Afgańczyka, stawał się gościem i człowiekiem potrzebującym pomocy. Gdy opuścił nasz dom, wtedy ponownie, niestety, pozostawał wrogiem.
W afgańskim krajobrazie przeważają góry, a klimat jest tam
bardzo srogi. Latem dokuczają upały, zimą natomiast jest tam
śnieg i duży mróz. Zaś najzabawniejsze jest to, że idąc wysoko w góry, można o jednej porze roku zaznać i lata, i zimy. Takie wyprawy zarezerwowane są dla mężczyzn, jednak ja miałam okazję przeżyć taką przygodę dzięki mojemu dziadkowi, który był znachorem, leczył ludzi i dostrzegł we mnie dar,
który sam odziedziczył po swojej mamie, więc na poszukiwanie różnych ziół leczniczych zabierał mnie ze sobą i uczył tej
trudnej sztuki. Kiedy skończyłam 8 lat, zabrał mnie ze sobą
w góry. Pamiętam, jak usiadł na skałach, wyjął duże pudełko i zapytał mnie, co widzę w jego twarzy? Odpowiedziałam,
że widzę twarz mojego dziadka, ale jemu to nie wystarczyło. Podał mi swoją dłoń i zapytał, czy widzę, jak długo będzie żył? Wtedy odpowiedziałam bez zastanowienia. Powiedział mi wtedy, że jestem gotowa na kolejną lekcję i pokazał mi karty Tarota. Wtedy byłam za młoda, żeby to zrozumieć. Kazał mi się nimi bawić, kiedy będę czuła taką potrzebę. Wtedy jego słowa były dla mnie tajemnicą, ale z biegiem
lat je zrozumiałam. Dziadek przekazał mi dar, cokolwiek kryje
się pod tym słowem. W ten sposób poznałam tajemnice kart
i ziół. Szkoda, że nie ma go już przy mnie, bo miałam i nadal
mam do niego wiele pytań. Zginął zastrzelony przez talibów.
MB: Bardzo dziękuję ci za tę piękną opowieść. Jak to się
stało, że nie zostałaś tam na stałe?
BW: Mama nie mogła się odnaleźć się w kraju islamskim
i po 10 latach wróciliśmy do Polski. Mieszkaliśmy w rodzinnych stronach mojej mamy. Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiłam przyjechać do Krakowa i tu skończyłam liceum ekonomiczne. Opuściłam dom rodzinny w wieku 15 lat,
niestety w tym samym czasie tato też musiał wracać do Afganistanu. Wyjechał sam. Była wojna, a on nie mógł zostawić
swojego kraju i swojego majątku. Ta sytuacja miała ogromny wpływ na naszą rodzinę, bo rozłąka spowodowała to, że
tata drugi raz się ożenił i w związku z tym doczekałam się licznego przyrodniego rodzeństwa. Mam trzech braci i dwie siostry. W Kabulu została także moja babcia, wujek i brat z żoną
i dwójką dzieci.
Przez wiele lat mój tato był tłumaczem języka polskiego i pracował dla Wojska Polskiego. Kiedy wojsko wycofało się z Afganistanu, tato stał się bezużyteczny. Zostawili go z dziećmi i żoną na pastwę talibom. Miał obywatelstwo afgańsko-polskie, więc kolejny raz, w grudniu 2015
roku postanowił wrócić do Polski. Dwa lata później zmarł we
Wrocławiu na raka wątroby. Na tę samą chorobę dziesięć lat
wcześniej zmarła moja mama, która po jego wyjeździe nigdy
już go nie zobaczyła.
MB: Życie twoich rodziców, to rzeczywiście smutna i skomplikowana historia, na którą duży wpływ miała polity-

ka i sytuacja międzynarodowa. Twoja bardzo wczesna próba usamodzielnienia się też pewnie była pokłosiem sytuacji rodzinnej?
BW: Tak właśnie było, Mirelo. Marzyłam o wielkiej miłości i założeniu własnej, szczęśliwej rodziny. Kraków jest chyba wpisany w historię zakochań w mojej rodzinie, bo w Krakowie, nad
Wisłą, niedaleko Wawelu mieszkał mój… przyszły mąż. Ach,
co to były za czasy, codzienna tęsknota jednego za drugim.
Nie było telefonów, więc umawialiśmy się, co tydzień w sobotę, o tej samej godzinie, w tym samym miejscu.
MB: To twój mąż mógł śpiewać: „Umówiłem się z nią
na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już…”
BW: Tak masz rację, odliczaliśmy godziny, jak w tej piosence.
Kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że skręciłam nogę i wpakowali mi ją w gips. Zostałam uziemiona w domu i zastanawiałam się. Co teraz? Jak dostać się na randkę? Nie było szans.
Zapłakana wyobrażałam sobie, że mój chłopak odbierze moją
nieobecność jako zerwanie i że to może być koniec naszej
miłości. Na szczęście po 4 godzinach przyjechał z kolegą
do mojego domu. Sam nie wszedł, może się wstydził, a może
bał się porażki? Wysłał kolegę do mnie na górę, a sam czekał pod klatką.
MB: Nadal tam stoi?
BW: Nie, ale kochał wtedy i kocha po dzień dzisiejszy. Zostałam jego żoną i matką trójki dzieci. Zamieszkaliśmy w centrum Krakowa.
MB: Już tam nie mieszkacie?
BW: Nie. Przeprowadzka ściśle wiąże się z moim stanem zdrowia. Jeśli pozwolisz, trochę o nim opowiem.
MB: Ależ oczywiście, uprzedziłaś moje kolejne pytanie.
BW: W 2004 roku wykryto u mnie tętniaka głównej tętnicy w głowie. Jest wrzecionowaty, nieoperacyjny ze względu na złe usadowienie. Lekarz zalecił, żebyśmy zmienili otoczenie ze względu na mnie i wyprowadzili się z miasta, bo popadłam w bardzo ciężką depresję.
MB: To niestety częsta reakcja na bardzo złe wiadomości.
BW: Postanowiłam, że będę z wami do bólu szczera, więc powiem, że kilkakrotnie próbowałam targnąć się na własne życie. Wisła była blisko, ja nie umiem pływać…
Do tego doszła padaczka. Czasem miałam siedem ataków w ciągu jednego dnia. Moje życie było wtedy koszmarem, wielkim koszmarem. Mąż pomagał, ile mógł, a przede
wszystkim wspierał. Szedł do pracy z sercem na ramieniu, zastanawiając się, czy jak wróci, to jeszcze mnie w tym
domu zastanie. Brałam coraz mocniejsze psychotropy i większość dnia przesypiałam.
MB: Więc twoje zdrowie było przyczyną przeprowadzki?
BW: Tak. Za radą lekarza, żeby zmienić otoczenie, kupiliśmy
w 2009 roku dom na wsi. Tu narodziłam się na nowo. Nie mogłam tkwić w marazmie, skoro wokół tyle się działo. Zaczęło się od renowacji starego domu. To moje i męża klimaty.
Projektowałam wnętrza, codziennie towarzyszyłam ekipie
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Moim największym marzeniem jest oczywiście podróż
do Afganistanu. Chciałabym pokazać najbliższym
cudowny kraj mojego dzieciństwa.

budowlanej i tak udało się nam zamieszkać na wsi po półrocznym remoncie.
MB: Na pewno odżyłaś, bliskość przyrody może zdziałać
cuda.
BW: To fakt, zaczęłam inaczej żyć, ale ZUS bardzo pilnował,
żebym przypadkiem nie zwariowała ze szczęścia. Po 12 latach
odebrano mi rentę, więc wróciłam do pracy, czego wcale nie
traktowałam jako dopust Boży. Lubię pracować, być wśród
ludzi. Marzyłam tylko o tym, by zdrowie się nie zbuntowało.
Niestety moje obawy potwierdziły się.
MB: Czego dowiedziałaś się tym razem?

8

BW: Stwierdzono u mnie chorobę tarczycy – Hashimoto.
Dodatkowo pojawiła się anemia i problemy kobiece. Często mdlałam. W 2012 roku usunięto mi macicę. Wiedziałam,
że moja depresja chwilowo „w stanie spoczynku” w każdej
chwili może zaatakować, ale nadal było nieźle. Wszystko pomału się układało.
MB: Czy możemy cieszyć się razem z tobą i czekać na happy end?
BW: O nie, los miał dla mnie kolejną niespodziankę. Zaczęło się od zawrotów i bólów głowy nie do wytrzymania. Zrobiono mi rezonans. Okazało się, że tętniak urósł i będzie rósł
ciągle, a ja muszę żyć ze świadomością, że jest nieoperacyjny. Wiem, że mogę czytelników zanudzić tą lawiną chorób, ale wiem również, w jakiej gazecie ukaże się ta rozmowa, więc jeśli pozwolisz, powiem jeszcze o tym, co działo się
dalej i co w konsekwencji doprowadziło do wyłonienia stomii.
MB: Oczywiście Bibi, kontynuuj swoją historię.
BW: Wykryto u mnie na jajnikach torbiele, które musiały być
usunięte. Los chyba nie wiedział, że mam dosyć jego niespodzianek i fundował mi kolejne. Zaczęło się pozytywnie. Udało się usunąć torbiele bez powikłań i wypisano mnie ze szpitala. Z trzeciej na czwartą dobę po operacji, będąc już w domu,
dostałam strasznych wymiotów i wysokiej gorączki. Szybko wróciłam do szpitala. Tam lekarze stwierdzili, że powoli się
goję i zostawili mnie na oddziale pod obserwacją. Wtedy pojawił się jeszcze większy ból brzucha. Stwierdzono, że histeryzuję, dali antybiotyk, leki przeciwbólowe i po tygodniu wypisali mnie do domu.
MB: W dobrym stanie?
BW: Ależ skąd! Czekając na wypis, zwijałam się z bólu. Nagle poczułam rozpychanie w pochwie. Ból minął, ale w kroczu pojawił się kał!!! Zamiast do domu pojechałam na rezo-
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nans. Diagnoza – stan ropny pochwy i odbytu. Jelito grube
pękło mi w okolicy esicy.
MB: Nie jest to moja pierwsza rozmowa, w której dowiaduję się, że kitlom polskiej służby zdrowia bliżej jest
do czerni niż do bieli, ale za każdym razem, słysząc takie
historie, mam ochotę krzyknąć: NIE!
BW: Błagałam los, żeby zamknął już tę puszkę Pandory, ale
sami wiecie, że łatwiej ją otworzyć. Kiedy myślałam, że już naprawdę więcej nie zniosę, usłyszałam zupełnie wtedy obce
dla mnie słowo – STOMIA.
MB: Dla każdego, u kogo zabieg nie jest planowany,
to słowo jest wielkim szokiem.
BW: Co to takiego? Co to jest? Jak to stomia? – krzyczałam
na szpitalnym łóżku. Nie przekazano mi żadnych informacji,
bo NIE BYŁO CZASU! Usłyszałam tylko, że będę miała jelito na brzuchu i przyklejony do niego worek.
MB: Jak udało ci się oswoić ten temat?
BW: Dzięki mojemu synowi Tomaszowi dowiedziałam się, że
w ten sposób będę oddawać stolec, a będę TO miała tylko 3 miesiące, dopóki jelito się nie zagoi. Słów syna trzymałam się jak koła ratunkowego. Stwierdziłam, że skoro on
mówi o stomii z takim przekonaniem i na luzie, to znaczy, że
będzie dobrze.
MB: Operacja odbyła się bez powikłań?
BW: Ależ skąd? Czekałam na kolejne badania, bałam się, żeby
nie było sepsy, bo przecież stolec pojawiał się w pochwie
mimo diety i dokarmiania pozajelitowego i znowu moje ciemne proroctwa się spełniły. Dostałam 41 stopni gorączki. Pod-

jęto decyzję o natychmiastowej operacji i tego samego dnia obudziłam się
ze stomią. Żyję dzięki mojemu mężusiowi i synowi Tomaszowi. Był czas pandemii, czyli zakaz odwiedzin
w szpitalach, a oni byli
u mnie codziennie i wspierali zarówno przed operacją, jak i po niej.
MB: Czy rekonwalescencja przebiegała pomyślnie?

Marzyłam o wielkiej
miłości i założeniu
własnej, szczęśliwej
rodziny. Kraków
jest chyba wpisany
w historię zakochań
w mojej rodzinie,
bo w Krakowie, nad
Wisłą, niedaleko
Wawelu mieszkał
mój… przyszły mąż.

BW: Myślę, że już się nie
zdziwisz, kiedy kolejny raz
odpowiem przecząco. Na
drugi dzień po operacji
okazało się, że rana na
brzuchu brzydko się goi. Przy zmianie opatrunku przy nacisku na brzuch pojawiła się dziura na szyciu tak duża, że można by było tam włożyć dłoń. Tak spędziłam w szpitalu kolejne 2 tygodnie z dziurą w brzuchu. Pech mnie nie opuszczał,
bo po trzech miesiącach okazało się, że stomia zostaje ze mną
na stałe.
MB: Dlaczego?

BW: Usłyszałam, że tętniak nie pozwala na operację, bo cały
czas rośnie. Pandora w swojej puszce znalazła dla mnie jeszcze kołatanie przedsionków i wysokie ciśnienie. Tego wszystkiego było jednak za dużo. Ile razy pomyślałam, co nadciśnienie oznacza przy tętniaku, to ono wzrastało jeszcze bardziej.
Czułam się, jakbym wpadła w jakieś błędne koło. Na powrót
głębokiej depresji nie musiałam długo czekać. Muszę żyć ze
świadomością, że multum moich chorób zabrało mi marzenia zawodowe. Miałam objąć stanowisko dyrektora. Nie wyszło. Nie znaczy to jednak, że spoczęłam na laurach. Zamiłowanie do antyków, pomaganie mężowi w jego pasji, czyli renowacji mebli, to nasze wspólne hobby, które pozwala mi zapomnieć o kłopotach.
Nie jest więc dziwne, że mieszkamy w domku z roku 1899.
Tu naprawdę odpoczywam, szydełkując, kładąc karty na odnowionym przez męża stole czy słuchając muzyki Straussa.
Opera i operetka to moja wielka miłość. Oboje uwielbiamy podróże, a one ułatwiają odkrywanie wielu zakurzonych
na strychach arcydzieł, które w rękach męża nabierają blasku. Renowacja to dawanie tym pięknym przedmiotom drugiego życia. Czasem się do nich porównuję.
MB: Jak to? Co masz na myśli?
BW: Starym meblem się nie czuję, ale wszystkie zabiegi ratujące moje zdrowie, to taka… renowacja. Czuję się, jakby los
dał mi drugie życie.
MB: Pięknie powiedziane, Beatko. Myślę, że każdy
z nas jest wdzięczny swoim „renowatorom”. Nasza długa rozmowa powoli dobiega końca. Powiedz mi, o czym
marzysz?

BW: Moim największym marzeniem jest oczywiście podróż
do Afganistanu. Chciałabym pokazać najbliższym cudowny
kraj mojego dzieciństwa. Chciałabym też, żeby cała moja rodzina była zdrowa.
MB: Życzę ci, kochana Bibi, spełnienia marzeń, do których
zdrowie też na pewno należy.
BW: O tak, ono jest najważniejsze i podstawowe, dzięki niemu, można spełniać kolejne marzenia. Jak widzisz, los nie
szczędził mi przykrych niespodzianek, ale nasz wywiad pragnę zakończyć optymistycznie i mam nadzieję, że to, co powiem, będzie dla czytelników … miłą niespodzianką?
MB: Zamieniam się słuch.
BW: Może pół roku temu powiedziałabym, że nie pogodziłam
się z tym, co los mi przynosi. Teraz już wiem, że stomię zaakceptowałam, „dogadałam się z nią”, prosząc, by stała się niekłopotliwa, i ona…mnie wysłuchała, ale ostatnią niespodziankę zostawiam, jak wisienkę na torcie.
MB: Umiesz budować napięcie, jak Hitchcock.
BW: Napisz Mirelo, że mojej stomii nie oddałbym już nikomu za nic na świecie, bo dzięki niej poznałam tylu fantastycznych ludzi, którzy do końca mojego życia będą moją rodziną.
Stomia uratowała nie tylko moje ciało. Duszę też.
MB: Nie sposób cokolwiek dodać po takich słowach, kochana. Cieszę się, że należymy do tej samej rodziny. Bardzo ci dziękuję za fascynującą rozmowę. •
BIO

Mirela Bornikowska

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

		

Rozmawia: Magdalena Łyczko
Zdjęcia: Karolina Pakuła
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Z

chorobą można walczyć, ale trzydzieści lat zmagań śmiało można
nazwać wojną. Agata zmagała się z niewidzialnym wrogiem, którego
nikt nie mógł zidentyfikować. Dł ugo żyła w poczuciu winy, a kiedy
otrzymała diagnozę, poczuła się zw yciężczynią, bo zagadka jej życia
została rozwiązana. Stomia byłą jedyną szansą na życie, mówi więc o niej, że
to worek pełen marzeń, bo w końcu może je realizować. Jedno z tych największych, to pomoc innym. Poznajcie kobietę o płomiennych włosach, wielkim
sercu i niezw ykłej sile.

Magdalena Łyczko: Ma pani zjawiskowy kolor włosów!
Agata Śmietana: Dziękuję. Jestem jedyną rudą osobą
w całej rodzinie. Dzisiaj jestem z tego dumna, kiedyś myślałam o sobie – gorsza. Dziewczyny, które znałam, były ładne
albo zgrabne, ja zawsze byłam tylko ruda. Powtarzałam, że
nie mogę się nikomu podobać, można mnie tylko lubić. Ukrywanie naturalnego koloru włosów zaczęłam już w gimnazjum,
a w kwestii farbowania włosów, wspierała mnie nawet mama.
Wszystko po to, bym zyskała akceptację siebie. Moja inność
przejawiała się nie tylko kolorem włosów, był też wieczny ból
brzucha, który nasilał się po każdym posiłku.
MŁ: Jako dziecko była pani niejadkiem?
AŚ: Oczywiście, byłam świadoma, że każdy posiłek wiąże się
z potwornymi problemami z bólem.
MŁ: Co mówili o tym lekarze?
AŚ: Pierwsza diagnoza – jestem nerwusem i mam jelito drażliwe. Nic z tym nie można zrobić, jeśli jem, a chwilę potem
boli mnie brzuch, znaczy – taka moja natura.
MŁ: Denerwowała się pani?
AŚ: Tak, ale nie z powodu jedzenia, tylko tego, że nikt mi nie
wierzy i nie traktuje moich dolegliwości poważnie. Postanowiłam powalczyć o własne zdrowie sama. Zaangażowałam się
w poszukiwania wiedzy, diet, książek, artykułów medycznych,
badań, itp. Jeszcze kiedy media nie pisały tak otwarcie o jelitach czy probiotykoterapii, ja byłam już po testach pokarmowych, poważnych badaniach i licznych dietach, które kończyły się fiaskiem. Przełomem był czas studiów, przeprowadziłam się z Jasła do Krakowa, gdzie studiowałam na wydziale
geofizyki. Pochłonięta nauką miałam mniej przestrzeni na myślenie o nieustającym złym samopoczuciu. Wtedy też przestałam się ukrywać i wróciłam o naturalnego koloru włosów.
Stwierdziłam, że jeśli ktoś będzie mnie lubił, to za to kim jestem, a nie za kolor włosów. Zaczęłam być sobą.
MŁ: Powrót do rudości wiązał się jeszcze z inną zmianą?
Mówi się, że gdy kobieta robi radykalną zmianę z włosami, to stoi za tym coś jeszcze…
AŚ: W trakcie studiów zmarł mój ukochany tata. Miałam
z nim wspaniały kontakt, był autorytetem i najlepszym przyjacielem. Pamiętam to jak dziś. Wróciłam do domu rodzinne-

go po bardzo trudnej sesji egzaminacyjnej. Jak zwykle graliśmy w karty, w pewnym momencie tata podszedł do mnie
i siostry, pocałował nas obie w czółko i powiedział, że idzie się
położyć, bo jest bardzo zmęczony. Bardzo nas to bardzo zdziwiło, solidarnie skończyłyśmy grać i poszłyśmy do swoich pokoi, a tata już się nie obudził… Wtedy uświadomiłam sobie,
znaczenie bliskości, chwili i rodziny. Nie mogłam się poddać,
musiałam się wziąć w garść, być wzorem dla siedem lat młodszej siostry, wsparciem dla mamy i brata.
To był też moment przełomowy, kiedy zrozumiałam, że muszę znaleźć rozwiązanie moich odwiecznych problemów zdrowotnych. Ogólnie dostępna wiedza w kwestii moich dolegliwości kurczyła się, dlatego, by mieć dostęp do najnowszych
badań i odkryć, zdecydowałam się na studiowanie dietetyki. Miałam nadzieję, na wielkie odkrycie, co jest przyczyną
bólu i wieloletnich zaparć albo biegunek.
MŁ: Uciążliwe objawy ustąpiły?
AŚ: Nie. Wręcz przeciwnie – z roku na rok było coraz gorzej,
a moje obsesyjne dbanie o dietę, sprawiło że miałam znakomite wyniki krwi, dlatego lekarze wątpili w jakąkolwiek chorobę. Nie miałam żadnych niedoborów. Nawet gdy zmieniłam
klimat – wyjechałam na wymianę studencką do Norwegii –
zmieniłam całkowicie dietę, nie było momentu, godziny, bym
czuła się dobrze. Cały czas miałam silny ból brzucha, wzdęcia, mój organizm walczył i krzyczał, pojawiła się sucha skóra i wysypki. Wróciłam do Polski i zaczęłam jeździć na konferencje i konsultować mój przypadek z dietetykami klinicznymi i innymi specjalistami. W końcu trafiłam do proktologa,
który powiedział, że lepiej nie będzie, bo nie ma we mnie napięcia, żeby wszystko z siebie wydalić, i stąd ból i problemy.
MŁ: Lekarz przedstawił plan leczenia?
AŚ: Tchnął we mnie nadzieję, bo przedstawił długą listę badań, które powinnam natychmiast wykonać. Zamiast działać
szybko, cierpliwie czekałam w długich kolejkach.
Dopiero gdy skończyłam studia i przeprowadziłam się
do Piły, gdzie dostałam pracę, zaczęłam korzystać z pomocy jednego z poznańskich szpitali i tak trafiłam pod skrzydła profesora Tomasza Banasiewicza. Pamiętam, że gdy wyszłam z jego gabinetu, zaczęłam płakać, wtedy przytuliła mnie pielęgniarka, a ja powiedziałam jej, że to łzy wzruszenia, bo spotkałam anioła. Kiedy wracałam do domu, całe
moje ciało było jak galareta, nie mogłam uwierzyć, że ktoś
chce mi pomóc.
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padków stosuje się metodę j-pouch – wewnętrzny zbiornik jelitowy lub stomię. U mnie przywrócono od razu ciągłość przewodu pokarmowego – połączyli jelito cienkie z odbytnicą. Żywiona przez kilka tygodni pozajelitowo, marzyłam o pierwszym stałym posiłku, a kiedy go otrzymałam, od razu pobiegłam do toalety. W końcu zaczęłam notować swoje wizyty –
to było dwadzieścia kilka sprintów na dzień, wszystkie kończyły się poparzeniem przez kwasy żołądkowe. W końcu powoli dochodziłam do siebie, gdy wróciłam po miesiącu do domu,
ważyłam tylko 40 kilogramów i zaczął się koszmar.
MŁ: Było jeszcze gorzej?

Mogłam tylko
polegać na sobie…
pocieszać się,
że mam do kogo
wrócić. W domu
czekał na mnie
partner i suczka
Lila.
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MŁ: Pacjenci profesora bardzo często mówią „uratował
mi życie”…

AŚ: Nie wiedziałam, co mam jeść, robić, właściwie mogłam
zamieszkać w toalecie, bo w ogóle z niej nie wychodziłam.
Byłam jak odkurzacz bez worka na śmieci albo jak rynna. Nie
wiedziałam już, jak sobie pomóc, mimo regularnego jedzenia z przerażeniem patrzyłam, jak gubię kolejne kilogramy.
Szukałam suplementów i preparatów które szybko się wchłaniają, aby mogły dać mi jakiekolwiek odżywianie.
To trwało pół roku, a potem trafiłam do szpitala uniwersyteckiego, by sprawdzić czy nie mam innych chorób na przykład Leśniowskiego-Crohna. Kolonoskopia, gastroskopia,
itd…. nie mogłam nic jeść przez prawie dwa tygodnie, bo ciągle byłam poddawana różnym badaniom. Wyszłam stamtąd
o własnych siłach, ale z wielkim trudem, bo przy 157 centymetrach wzrostu, ważyłam już tylko 32 kilogramy. Podczas
hospitalizacji poproszono mnie o udział w wykładzie, bym
opowiedziała przyszłym dietetykom, jak można być najbardziej wychudzonym i najlepiej odżywionym pacjentem szpitala jednocześnie.
MŁ: Co z badaniami, jaki był ich wyniki?

Zaczęło się leczenie. Jednym z najważniejszym etapów było badanie pasażu jelitowego – to znaczy, że musiałam połknąć znaczniki, które wędrowały po moim przewodzie
pokarmowym, były monitorowane, niestety znaczniki się zatrzymały, potem cofały… a ja oczywiście cały czas odczuwałam ból. Potem były badania kolejne i kolejne.

AŚ: Kiedy trzymałam kopertę z wynikami badania histopatologicznego czułam się zwyciężczynią. Zawartość koperty
była dowodem, że to nie moja wina, a ja nic sobie nie wymyśliłam. Zagadka mojego życia została rozwiązana – choroba Hirschsprunga – moje jelito grube na samym końcu było przewężone, brakowało na nim unerwienia, dlatego wszystko, co jadłam, gromadziło się w jego odcinku górnym. Jelito puchło jak balon, a ja cierpiałam. Hirschsprunga diagnozują przede wszystkim u dzieci, a większość przypadków to chłopcy. Operuje się laparoskopowo, wycinając
im chory fragment jelita. Potem wszystko się zasklepia i dziecko wychodzi do domu, nie wiedząc, że chorowało. Pytałam
mamę, czy po porodzie nie zauważyła u mnie czegoś niepokojącego. Zaśmiała się i powiedziała, że w latach 90. kobiety
rodziły na szpitalnych korytarzach, sprawdzało się, czy noworodek ma 4 kończyny i 10 palców u rąk i nóg.

MŁ: Jaka była diagnoza?

MŁ: Miała pani żal, że nie zdiagnozowano pani wcześniej?

AŚ: Okazało się, że to ostre rozdęcie okrężnicy – megacolon – całe moje jelito grube było zniszczone, napompowane
jak wielki balon. I od razu dostałam informację, że trzeba je
wyciąć. Powiedziałam, że zgadzam się na wszystko. Jedyne,
o czym marzyłam, to przestać choć na chwilę odczuwać ból.

AŚ: Nie, nigdy. Byłam szczęśliwa, że to nie moja wina. Czułam się bohaterką piosenki We are the champions zespołu Queen.

AŚ: Ja też mogę to powiedzieć. Bo uratował także moje…
Kiedy po wielu miesiącach zostałam przyjęta na oddział, diagnozowało mnie wielu lekarzy, nie mogli uwierzyć, że moje jelito niemal w ogóle nie funkcjonuje, a ja żyję. Pamiętam, aby
dostać pozwolenie na leczenie musiałam przejść konsultację psychiatryczną. Specjalistka powiedziała, że połowa szpitala, mogłaby ode mnie uczyć się zawziętości, wytrwałości i woli walki do życia.

MŁ: Skończyło się stomią?
AŚ: Kiedy się obudziłam, zobaczyłam ranę na całym brzuchu, ale woreczka nie było. W większości podobnych przy-
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MŁ: Operacja odmieniła pani życie?
AŚ: Na pewno je zmieniła. Od czasu operacji nie przespałam
ani jednej nocy, bo po maksymalnie 5 godzinach od ostatniego posiłku nic we mnie nie zostawało. Budziłam się z ssącym bólem brzucha, tym razem z głodu. Wszędzie chodziłam
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z workiem jedzenia. Wróciłam do pracy. Żeby przeżyć dzień,
zabierałam ze sobą „śniadaniówkę”, która ważyła niemal tyle
co ja. Na chwiejących się nogach dźwigałam worek, z którego krzyczał napis: I love food (ang. Kocham jedzenie). Tylko dlaczego mój organizm tak krótko nim się cieszył?
MŁ: Jak radziła sobie pani sobie z utratą wagi?
AŚ: Wszystkie moje ubrania stały się na mnie za duże. A gdy
chciałam wymienić garderobę, zakupy ubrań zawsze kończyły się fiaskiem. Kiedy pytałam o cokolwiek mniejszego niż rozmiar S dostawałam odpowiedź, że to jest sklep dla kobiet,
a nie dla dzieci. Wracałam do domu, łykając łzy.
MŁ: To okropne! Mam nadzieję, że dzisiaj ekspedientki traktują panią z odpowiednim szacunkiem…
AŚ: Szczerze? Dzisiaj mam do tego większy dystans. Dopiero teraz dojrzałam, by wyrzucić ubrania sprzed operacji. A gdy kupowałam ostatnio biustonosz i ekspedientka zauważyła moją stomię, zażartowałam, że powinien pasować do woreczka. Wcześniej cały czas wierzyłam, że wrócę
do wagi, a wraz z nią do kobiecości. Dzisiaj wiem, że można być kobiecą, ważąc 30 kilogramów. Po operacji zmuszona byłam do domowej izolacji i rekonwalescencji. Zamknięta w domu, uczyłam się dietetyki i wróciłam do tego, co kocham – do wizażu. Makijaż był dla mnie formą terapii, malując się, mogłam być, kimkolwiek zechcę. Oddałam się nowej
pasji – pielęgnacji. Razem z utratą wagi zaczęły ujawniać się
niedobory, skóra stała się wyjątkowo alergiczna i zaogniona.
Miałam przesuszą twarz, dłonie wyglądały, jakbym była poparzona, straciłam też dużo włosów… I znów zaczęłam szukać
wiedzy. Zgłębiałam tajniki kosmetologii, składników i produktów, które mogłyby mi w jakikolwiek sposób pomóc. Postanowiłam zadbać o siebie w sposób holistyczny. Odkryłam naturalną pielęgnację, zaczęłam prowadzić dziennik wdzięczności, celebrowałam każdy moment.
MŁ: Jak wyglądał przykładowy dzień w czasie rekonwalescencji?
AŚ: Mój partner wychodził do pracy, a ja cały dzień spędzałam sama. Nie byłam w stanie wybrać się w siedmiusetkilometrową podróż do domu rodzinnego, wciąż dokuczała mi blizna pooperacyjna i ogólne osłabienie. Wtedy poznałam social media. Założyłam konto na Instagramie,
to było okno na świat, bez wychodzenia z domu. Odważyłam się udostępniać urywki moich małych codziennych radości: książkę, filiżankę z pyszną herbatą, piękny kwiat i oczywiście jedzenie, a także makijaże. Za każdym razem, gdy pokazywałam siebie w make-upie, otrzymywałam komentarze
typu: „Dziewczyno! Ty w ogóle nie powinnaś pokazywać się
w Internecie, bo straszysz” albo „Idź coś zjedz anorektyczko”. Cztery lata temu, kiedy zaczynałam, Instagram był siedliskiem anonimowych krytyków, gdzie każdy mógł bezkarnie
krzywdzić słowem. W życiu codziennym wcale nie było lepiej.
Gdy decydowałam się na jakiekolwiek wyjście z domu, nawet
gdy na dworze był trzydziestostopniowy upał, zakładałam
puszysty dres, bo marzyłam, by się schować. Wtopić w tłum.
MŁ: Dzisiaj jest lepiej?
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Oczywiście, nie mogę teraz zaprzepaścić
życia, ot tak. Jest we mnie ogromna potrzeba
zaangażowania się pomoc innym. Dlatego
zaangażowałam się w działania na rzecz
fundacji StomaLife.

AŚ: Tak. Muszę też przyznać, że jest lepiej, i w sieci, i w realu, bo odważniej i coraz częściej mówimy o akceptacji, hejcie i wielu innych trudnych tematach. Dzisiaj mam już własną społeczność, która mnie zna, ceni i dmucha w moje żagle, a ja z przyjemnością dzielę się wiedzą i umiejętnościami, radością i czasem smutkiem. Czuję w sobie misję pomagania innym i szerzenia wiedzy na temat samoakceptacji, bo inny nie znaczy gorszy. Marzę, by każda kobieta czuła się piękna i dobrze we własnej skórze. Sama jestem bardziej świadoma i potrafię jeszcze lepiej o siebie zadbać. Kiedy nakładam krem na twarz, nie robię tego mechanicznie czy
niedbale. Celebruję, myślę o tym jako o rytuale, nakładam
krem, czyli odżywiam skórę. Pokochałam kosmetyki naturalne i ludzi, którzy je tworzą. Przepadłam również w naturalnej
kolorówce. To było wspaniałe odkrycie, idealne wpisujące się
w pasję do wizażu. W naturalny sposób połączyłam miłość
do natury i makijażu. Zapragnęłam pomóc innym kobietom
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odkryć własne piękno. Razem szukamy rozwiązań dla różnych dolegliwości. Kiedy schudłam, moje ciało było obwisłe,
więc znalazłam szczotkowanie. Sprawdziłam – działa! I promowałam szczotkowanie. Gdy wypadły mi włosy i bałam się,
że zostanę łysa, odkryłam wcierki – teraz mam bujną czuprynę. Przez cztery lata zyskałam cudowną społeczność, a właściwie przyjaciół, bo to dziewczyny, które bardzo się wspierają. Mimo codziennych radości ani waga, ani moje zdrowie
nie wracało. Moje 24 godziny zapełniałam pracą zawodową
i pracą na rzecz innych. Chciałam wykorzystać każdą minutę,
by odnaleźć zdrowie.
MŁ: Co w procesie zdrowienia jest najtrudniejsze?
AŚ: Ograniczenia jedzeniowe są koszmarem. Zdarzały się
miesiące, że moim głównym posiłkiem były płatki kukurydziane, jogurt i suplement Nutramill, na widok ciastka z kremem
czy pięknie zarumienionej bezy przechodziłam obojętnie, jak
obok produktów chemii gospodarczej.
MŁ: Dlaczego?
AŚ: Wyznawałam zasadę, że jem tylko to, co mi nie szkodzi.
Ale cały czas traciłam na wadze, bo wszystko przeze mnie
przelatywało.
MŁ: Ile to trwało?
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AŚ: Ponad trzy lata. Lekarze, u których konsultowałam swój
stan zdrowia, mówili, że na stomię jestem za młoda, zbyt silna, że woreczek to ostateczność, a wszystko się unormuje.
Pomocy szukałam dalej, jednak nawet najlepsi dietetycy nie
chcieli się mną zająć, bo innym można pomóc od razu, a mój
przypadek był zbyt skomplikowany.
MŁ: Co pani poczuła?
AŚ: Wtedy znów pojawiła się we mnie wątpliwość. Widziałam, jak wyniszczam swój organizm, i pojawiły się też nowe
dolegliwości. Przełyk korkociągowaty, przez to kilka razy byłam hospitalizowana, bo jedzenie grzęzło mi gardle. Każda taka wizyta wiązała się z niejedzeniem i oczywiście kolejną
utratą wagi. W taki sposób osiągnęłam wagę 30 kilogramów.
Zawsze powrót do jako takiego zdrowia przed hospitalizacją
zajmował mi miesiące.
MŁ: Udawało się pani odnaleźć spokój i nadzieję że końcu będzie lepiej?
AŚ: Oczywiście było ciężko, ale nigdy nie straciłam nadziei.
Dokładnie rok temu przeszłam kolejną operację, która miała poprawić mój stan, tak się nie stało, a ja kolejny raz niknęłam w oczach. Wtedy pierwszy raz w życiu przyznałam przed
sobą i najbliższymi, że już sobie nie radzę i potrzebuję pomocy. Napisałam też na Instagramie, że już nie mam siły, że jestem chora, pokazałam, jak wyglądam, i również poprosiłam
moich przyjaciół o wsparcie. Czy mógłby mnie ktoś wysłuchać, polecić jakiegoś lekarza, nawet na końcu świata. I w ten
sposób poznałam doktora Pawła, chirurga z Gdańska, który
od razu stwierdził, że natychmiast trzeba mnie odżywić. Pojechałam do szpitala i zaczęła się nowa przygoda – żywienie
pozajelitowe, a w gratisie dostałam covid.
MŁ: Nie!
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AŚ: Zostałam zamknięta w izolatce, a potem trafiłam
na oddział covidowców. Tam opiekowały się mną pielęgniarki ubrane w kombinezony, które wyglądały jak kosmonautki. Bardzo ciężko wspominam cały pobyt, w którym trudno było o ciepły posiłek, spokojny sen czy swobodny prysznic.
Najgorsze było to poczucie samotności, tęsknota za najbliższymi oraz to, że nie mogłam stamtąd wyjść, bo byłam przykuta do łóżka. Nie mogłam wypisać się na własne żądanie,
bo byłam zarażona wirusem. Jedyne, co mi pozostało, to modlić się o zdrowie i powrót do najbliższych. Do dziś mam nagranie, które opublikowałam na Instagramie, łamiącym się
głosem, mówiłam, że już dłużej nie dam rady.
MŁ: Nie wyobrażam sobie, jak było pani ciężko…
AŚ: Na oddziale spędziłam 10 dni i nie przespałam żadnej nocy. Nie mogłam dostać leków na uspokojenie, ponieważ wszystkie zawierały laktozę, na którą jestem uczulona. Mogłam tylko polegać na sobie… pocieszać się, że mam
do kogo wrócić. W domu czekał na mnie partner i suczka Lila,
a wraz z nimi perspektywa żywienia pozajelitowego. Moje życie zaczęło kręcić się wokół worka żywieniowego, już wtedy
wiedziałam, że jedynym ratunkiem będzie dla mnie stomia.
Wtedy to było moje jedyne marzenie.
MŁ: Udało się?
AŚ: Tak, dzięki żywieniu udało mi się na tyle wzmocnić organizm, że na 30. urodziny trafiłam do szpitala i wyłoniono mi ileostomię. Moje szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ zaczęłam gorączkować i zamiast kilku dni, spędziłam w szpitalu 2 tygodnie. Każdego dnia budziłam się i cieszyłam – dzisiaj jest lepiej, tylko 37 stopni, a po kilku godzinach było już
40. Wszystko mnie piekło, bolało i drażniło. Lekarze nie mieli pojęcia, skąd ta gorączka, podejrzewano jednak ostry stan
zapalny. To była Wielkanoc, przyjechał mój parter – Norbert,
był w garniturze, co rzadko się zdarza, przywiózł mi koszyczek, w którym były moje ulubione kosmetyki i różne pyszności. Jego widok sprawił, że nie miałam innego wyjścia, jak
przetrwać. Pomyślałam, Agata, musisz wziąć się w garść i zro-
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bić wszystko, by wrócić do domu. Ciężko w to uwierzyć, ale
już po kilku dniach mój stan zdrowia poprawił się, pojawiła się
nadzieja na powrót.
MŁ: Jak smakuje nowe życie?
AŚ: Wspaniale! Mogę wyjść na spacer z psem i cieszyć się
tym, a nie myśleć, czy gdzieś w pobliżu jest toaleta. Mogę
jeździć samochodem, nie zatrzymując się na każdej stacji benzynowej. Mogę spełniać swoje marzenia! Obiecałam
sobie, że nie zmarnuję już ani jednego dnia, bo dostałam
szansę na nowe życie. Mój worek nazywam woreczkiem marzeń, bo dzięki niemu mogę swobodnie realizować swoje pasje, rozwijać się, poznawać nowych ludzi i jeść. I na dodatek,
mogę wymyślać nowe marzenia! Z perspektywy czasu widzę,
ile spłynęło na mnie dobra, pomocy od różnych ludzi, czasem zupełnie mi obcych. To dało mi siłę i potrzebę dzielenia się doświadczeniami i pomocą wobec innych. Moim marzeniem jest przekuć to w sukces, dla mnie będzie to pomoc
choćby jednej osobie.
MŁ: Ma pani w tym kierunku konkretne plany?
AŚ: Oczywiście, nie mogę teraz zaprzepaścić życia, ot tak.
Jest we mnie ogromna potrzeba zaangażowania się pomoc
innym. Dlatego zaangażowałam się w działania na rzecz fundacji StomaLife. Swoją energię zwracam w kierunku potrzebujących, z którymi bardzo często nawiązuję zażyłe relacje.
Razem ze stomią zyskałam nową rodzinę. Obiecuję, że na tym
nie poprzestanę. Chcę więcej!

MŁ: Czego?
AŚ: Pokazać, że stomia nie jest powodem do wstydu.
Ja o niej marzyłam, bo wiedziałam, że to jedyny sposób
na powrót do życia. Innego, ale niekoniecznie gorszego.
Wciąż za mało mówimy o stomii, przez to tematy z nią związane obrosły nieprawdziwymi mitami i niesłusznymi społecznymi przekonaniami. Niestety, nie dla wszystkich stomia to worek marzeń, niektórzy nie potrafią się z nią pogodzić. Ja pragnę to zmienić, bo ze stomią można się nawet zaprzyjaźnić.
Mimo że nie śpię, regeneruję się, walczę o wagę. Mój organizm jeszcze nie zaskoczył, jestem cierpliwa, bo wiem, że
to tylko kwestia czasu. Dzisiaj już nie zapominam, by każdego dnia zrobić dla siebie coś dobrego.
MŁ: Marzenia do spełnienia w najbliższej przyszłości?
AŚ: Nadal działać na rzecz innych, kontynuować rozwijanie
pasji i walki o zdrowie. A w przyszłości wieść wspaniałe rodzinne życie.
… i obiad u mamy z szarlotką na deser.
…i żeby wokół nas biegały dzieci i robiły wspaniały
harmider. •
BIO

Magdalena Łyczko

Dziennikarka związana z mediami od kilkunastu lat. Pierwszy artykuł opublikowała w „Gazecie Lubuskiej“. Pracowała m.in. w Teleexpressie, Dzień Dobry TVN, magazynie „Gala“ oraz
w onet.pl. Najważniejsze są dla niej ostatnie siedem lat; wtedy została mamą i stworzyła portal
zaradna-mama.pl
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Czasem jestem silniejsza,
czasem słabsza.
Zależy, co dzieje się w moim życiu
Wywiad z Ewą Czerwińską
Rozmawia: Aleksandra Cieślik
Zdjęcia: Karolina Pakuła
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O

soba z niepełnosprawnością widoczna w przestrzeni publicznej jest odbierana jako
geniusz i ktoś odważny albo człowiek potrzebujący współczucia. Nie ma czegoś
pomiędzy, a szkoda. W pewnych momentach mogę być silniejsza, w pewnych słabs za.
W zależności od tego, co dzieje się w moim życiu. My, osoby z niepełnosprawnością, jak
każdy, uczymy się, pracujemy, decydujemy na założenie rodziny. Wolałabym, aby to nie
szokowało – mówi Ewa Czerwińska. Na świat przyszła z rozszczepem kręgosłupa, z przepukliną oponowo-rdzeniową. Od 15 lat jest urostomiczką.

Aleksandra Cieślik: Masz 40 lat. Od urodzenia jeździsz
na wózku. A może powinnam użyć innego sformułowania?

AC: Czy w Polsce jeszcze kogoś szokuje osoba na wózku
idąca do kina, restauracji, randkująca?

Ewa Czerwińska: Tak. Jestem, siedzę, poruszam się, idę,
jadę. To widoczna niepełnosprawność. Ukrywanie jej ozdobnym językiem nie ma dla mnie sensu, może tworzyć blokady w kontaktach międzyludzkich, choć z drugiej strony – gdy
ktoś jest ostrożny w tej kwestii, świadczy to o jego wysokiej
wrażliwości. Ja akurat tego nie potrzebuję.

EC: Coraz bardziej się na to otwieramy. Myślę, że w większych
aglomeracjach jest lepiej, choć nie generalizowałabym całkowicie. Z pewnością młode pokolenie jest bardziej otwarte. Mam przyjaciół, znamy się prawie 20 lat. Byłam z ich synkiem w kinie. Wybraliśmy wyższe rzędy, więc wózek zostawiłam przy wejściu. Inne dzieci, ze względu na mój specyficzny
sposób poruszania się, patrzyły na mnie uważnie, a synek moich znajomych nie zwrócił nawet na to uwagi. To było zapewne związane z tym, że zna mnie od początku swojego życia.
To go oswoiło, tak myślę. Dlatego nie zauważa tych różnic.

AC: Nie znasz zatem innego życia.
EC: Dopóki nie skończyłam 10 lat, moja niepełnosprawność
umożliwiała mi częściowe chodzenie, choć – wiadomo – ten
chód nie był taki, jak u osoby zdrowej, ze względu na schorzenie wrodzone. Potem nastąpiły komplikacje z moim stanem
zdrowia. Od tamtego czasu poruszam się całkowicie na wózku. Wcześniej byłam rehabilitowana z nadzieją, że będę poruszać się, wspomagając się kulami lub nawet bez nich.
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AC: Od 15 lat jesteś urostomiczką.
EC: Konsekwencją mojej wady wrodzonej są różne powikłania. U mnie pojawiło się m.in. powikłanie związane z pęcherzem neurogennym. Rodzice nie decydowali się wcześniej
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na wyłonienie u mnie urostomii, bo czasem zdarza się, że problemy takie, jak moje z pęcherzem, mijają. U mnie nie minęły,
dlatego jako dorosła „poszłam pod nóż”.

brane jako ich krytyka, bo to bohaterowie. Ale w całej trosce
o zdrowie dziecka może być zaniechane wychowanie do ról
związanych z płciowością.

AC: I nie żałujesz?

AC: U ciebie tak chyba nie było? Jesteś piękna i dbasz
o wygląd.

EC: Nie, choć początki – jak to zwykle bywa – były trudne.
Gdy decydowałam się na wyłonienie urostomii, było bardzo mało informacji na jej temat. Natrafiłam na stronę założoną przez lekarkę stomiczkę. Stamtąd czerpałam wiedzę, zdobywałam wiadomości. Te materiały tylko utwierdziły mnie
w przekonaniu, że robię dobrze.
AC: Czy niepełnosprawność ruchowa utrudnia ci pielęgnację stomii?
EC: W związku z tym, że mam sprawne ręce, wymiana sprzętu nie sprawia mi problemów. A jeśli chodzi o pozycję przy tej
czynności – na stojąco płytki ani worka nie zmienię, ale na leżąco czy siedząco – jak najbardziej.
AC: Jeszcze przed wyłonieniem stomii czynnie uprawiałaś sport.
EC: Próbowałam swoich sił w wyciskaniu sztangi, strzelectwie,
łucznictwie. Teraz to zaniedbałam, ale zamierzam wrócić.
AC: No właśnie. A to przeczy stereotypowi zaniedbanej
kobiety na wózku. Niestety, często słychać takie głosy.
EC: To może wiązać się z tym, że rodzicom opiekującym się
dzieckiem z niepełnosprawnością dużo czasu zajmują czynności pielęgnacyjno-zdrowotne. Nie chcę, żeby to było ode-

EC: Po wyłonieniu urostomii, w związku z tym, że potrzeby
fizjologiczne mi się uregulowały, uporządkowałam tę sferę
swojego życia. Poczułam się bardziej kobieco. Po kilku latach
od studiów spotkałam znajomą. Ostatni raz widziała mnie
przed operacją. Od razu powiedziała: „Ewa, jesteś już po zabiegu? Widać, że czujesz się bardziej pewna, odważna”. Zmiany wewnątrz mnie były widoczne dla innych gołym okiem.
AC: A jak operacja odbiła się na twoich relacjach z mężczyznami?
EC: Przed urostomią nie widziałam siebie w związku. Nie dokonywałam takich prób. Po wyłonieniu stomii byłam w stanie otworzyć się na relację. Stan zdrowia przed zabiegiem
znacząco utrudniał moje życie. Po nim poczułam wolność,
możliwość swobodnego przemieszczania się, realizowania poza domem.
AC: Szybko zaakceptowałaś swoje ciało po wyłonieniu
stomii?
EC: Ze względu na wadę wrodzoną jestem nieco inaczej zbudowana. Poza tym, w wyniku różnych zabiegów moje ciało było w jakiś sposób naruszone. Proces oswajania się, że
wyglądam inaczej, miałam za sobą wcześniej. Nigdy też

Po kilku latach od studiów
spotkałam znajomą. Ostatni raz
widziała mnie przed operacją. Od
razu powiedziała: „Ewa, jesteś już
po zabiegu? Widać, że czujesz się
bardziej pewna, odważna”
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nie doświadczyłam sytuacji, w której mężczyźnie przeszkadzałby mój wygląd. Z doświadczenia wiem jednak, że droga poszukiwania partnera przez osobę z niepełnosprawnością bywa trudna i wyboista.
AC: Jesteś kobietą silną.
EC: Chyba tak, a w oczach innych szczególnie. Na pewno nie
definiuje mnie relacja. Mogę wchodzić w związek, ale nie
uważam, że bycie w samotności stawia nas w gorszej pozycji. Jeden ze znajomych, gdy dowiedział się, że jestem studentką jeżdżącą na wózku, uznał, że muszę być wybitna.
Przez godzinę tłumaczyłam mu, że mam utrudnione możliwości przemieszczania się, ale nie jest to połączone z tym,
czy jestem zdolna, czy nie. Osoba z niepełnosprawnością
widoczna w przestrzeni publicznej jest odbierana jako geniusz i ktoś odważny albo człowiek potrzebujący współczucia. Nie ma czegoś pomiędzy, a szkoda. Może to wynikać
z tego, że spora część naszego społeczeństwa unika wchodzenia w bliższe kontakty z OzN. To sprawia, że patrzymy
na tę grupę dość stereotypowo.
AC: Brakuje takiej normalności…
EC: W pewnych momentach mogę być silniejsza, w pewnych
słabsza. W zależności od tego, co dzieje się w moim życiu.
Osoby z niepełnosprawnością, jak każdy – uczą się, pracują, decydują na założenie rodziny. Wolałabym, aby to nie szokowało. •
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BIO

Aleksandra Cieślik

Dziennikarka polsatnews.pl i Interii. W zawodzie pracuje od 2013 roku. Przez ponad 5 lat na antenie lubelskiego Radia Centrum prowadziła m.in. audycje muzyczne oraz publicystyczno-kulturalne. Zajmuje się również konferansjerką, a także warsztatami dziennikarskimi dla dzieci i młodzieży.
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KOBIECOŚĆ
I SAMOAKCEPTACJA
Tekst: Fundacja STOMAlife
Zdjęcia: Marzena Hmielewicz

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
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Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.
Wisława Szymborska, Portret kobiecy
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K

obiecość to ogromne pokłady siły, ciepła,
piękna i mądrości. Żeby je wydobyć, musisz pokochać swoje ciało i umysł. Zaakceptować je, szanować i pielęgnować najlepiej, jak potrafisz. Może się zdarzyć, że patrząc w lustro, nie
dostrzegasz pełni swego kobiecego piękna, wtedy konieczne jest szybkie przemeblowanie tego,
jak siebie postrzegasz. Żeby było to możliwe, musisz na nowo poukładać swoje wnętrze, poczuć się
w nim wygodnie i komfortowo. Pamiętaj jednak, że
nie jesteś szafą z Ikei, którą łatwo da się zmontować
wg instrukcji. Jesteś szczególna, jedyna i niepowtarzalna – ty to ty.

20

Akceptacja siebie nie nosi żadnych znamion egoizmu czy narcyzmu, to po prostu zwykła ludzka życzliwość dla swego ciała.
Zanim zaczniesz szukać przyjaciół lub partnerów, zaprzyjaźnij
się ze sobą. Fakt, prawdziwy przyjaciel czasami bywa szorstki i surowy. Czasami podpowiada, że chyba już najwyższy czas
na wizytę u fryzjera, zmianę diety bądź inny dobór garderoby. Przyjaciel robi to, co musi zrobić dla twego dobra, a zatem popatrz na siebie i wsłuchaj się w to, co twój wewnętrzny przyjaciel podszeptuje. Samoakceptacja nie może przecież oznaczać, że odpuszczasz to, czy dobrze wyglądasz, że
bez względu na to, czy dbasz o siebie, czy odpowiednio dobierasz ubrania, czy też kompletnie nie zwracasz na to uwagi – zawsze będziesz z siebie zadowolona. W końcu po to wynaleziono lustro, aby się w nim przejrzeć i podjąć decyzję,
jak można podkreślić naturalne piękno i wydobyć pełnię kobiecości. Znając mocne strony zarówno swojego wyglądu, jak
i umiejętności, można rozwijać to, co piękne, bawić się życiem
i realizować pasje. Ważne jest jednak także, aby poznać własne ograniczenia, ponieważ wiedza o tym, co jest w nas słabsze, pozwoli poprosić o pomoc, jeśli to konieczne, tak aby zachować pewność siebie, czuć się ważnym, ale również uchronić się przed kłopotami.
Drogę do samoakceptacji warto zacząć od zaraz, bo nie można odkładać życia na specjalne okazje. Dajmy sobie prawo do radości! Nigdy małe przyjemności nie powinny przegrywać z szarą codziennością i obowiązkami. Czasami najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest odpoczynek, niekoniecznie musi to być błogie lenistwo, ale np. medytacja,
spacer, ulubiony serial czy lektura.
Nie licz dni – spraw, żeby dni się liczyły
i każdy z nich był wyjątkowy!
Postaraj się traktować innych tak, jak sama chciałabyś być potraktowana. Jeżeli widzisz, że koleżanka z pracy nie do końca właściwie dobrała buty do sukienki, powstrzymaj się od kąśliwego komentarza, ale kiedy widzisz, że wygląda fajnie, nie
zachowuj tego podziwu dla siebie, tylko powiedz jej o tym.
Nikt nie potrafi tak głęboko zranić i tak skutecznie podważyć pewności siebie, jak inna kobieta. Ale też nikt nie potrafi tak wesprzeć i podbudować, jak inna kobieta. Bywa, że
życzliwe „babskie pogaduchy” takie zwyczajne, siostrzane, koleżeńskie, sąsiedzkie – czy to ze spotkaną przypadkowo starszą panią w poczekalni u lekarza, czy z kumpelą przy
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kawce podziałają lepiej niż profesjonalna psychoterapia.
Przyjacielskie zwierzenia pokazują, co w naszym życiu i naszych ciałach jest dobre, udane, piękne i co musimy pielęgnować. Wszyscy potrzebujemy odrobiny samokrytycyzmu,
ale też potrzebujemy znacznej dozy ufności i podziwu.
Naucz się inspirować innymi, ale za wszelką cenę wyzbądź się
chęci porównywania do nich. Niech dobra figura innej kobiety będzie motywacją do zdrowego trybu życia, ale niech nie
będzie powodem do umniejszania twojej samooceny. Przeglądaj się w sobie jak w lustrze i nie zapomnij o uśmiechaniu się do swego odbicia.
Kiedy kobieta jest kochana przez partnera, dzieci i przyjaciół,
ale niestety nadal nie kocha siebie samej, nie wierzy w prawdziwość okazywanej przez innych miłości, przyjmując, że
na nią nie zasługuje.
Najważniejsza miłość twojego życia jest
najbliżej ciebie, jest w tobie.
Idąc po krętych ścieżkach samoakceptacji, nie wahaj się próbować nowych rzeczy, odkrywaj lądy kolejnych możliwości i nie ustawaj w poszukiwaniach tego, co polubisz i z czym
poczujesz się bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie są niezwykle ważne, a ich brak zalewa nas jak wezbrane na morzu fale podczas burzy. Mądra kobieta nie przestraszy się sztormu, tylko nauczy się lepiej sterować swoją łodzią, aby bezpiecznie płynąć przez tonie lęków i pewną ręką
trzymać ster. Żaden statek nie utonął od otaczającej go wody,
tylko od tej, która dostała się do jego wnętrza.
Aby kobieta poczuła się piękna, czasami trzeba bardzo niewiele: fajny ciuszek, dobry makijaż, komplement albo przynajmniej pełne aprobaty spojrzenie innego człowieka!
Najważniejsze w życiu są przeżycia i tylko dla nich naprawdę
warto żyć! W ich poszukiwaniu zaprosiliśmy kilka podopiecznych fundacji STOMAlife na spotkanie, które nie bez powodu nazwaliśmy „Metamorfozy”. Podczas tego intensywnego,
pełnego wrażeń dnia fryzjerzy i wizażystki oraz stylistki pokazali, jak dobry makijaż, właściwie dobrana kreacja i fryzura czy
peruka skutecznie mogą poprawić nastrój i samoocenę.
Najważniejsze były jednak wspólnie spędzone chwile, pełne
wzajemnych zachwytów, rozmów, zwierzeń i wzruszeń. Podczas naszych siostrzanych pogaduch doszłyśmy do wniosku,
że problemami, które można rozwiązać, nie trzeba się martwić, a tymi, których nie można rozwiązać, martwić się nie
ma sensu. Metamorfozy kilku pięknych kobiet zostały zatrzymane w kadrze. Mamy teraz niekłamaną przyjemność podzielić się nimi z Wami, Drodzy Czytelnicy. •
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Podczas naszych siostrzanych pogaduch doszłyśmy
do wniosku, że problemami, które można rozwiązać, nie trzeba się martwić, a tymi, których nie
można rozwiązać, martwić się nie ma sensu.
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Tekst: Mirela Bornikowska

Z

końcem czerwca 2021 roku na internetowej stronie STOMAlife rozpoczęliśmy cykl
zatytułowany Pasja kolorem życia. Prezentujemy tu sylwetkę stomika lub stomiczki,
którym choroba nie zabrała pasji, a często było tak, że wyłonienie stomii pozwoliło do
nich wrócić. Każda historia jest inna, ciekawa, przejmująca, a jednocześnie bardzo optymistyczna i dająca nadzieję tym, którzy są na początku swojej drogi ze stomią albo przed jedną
z najtrudniejszych decyzji w życiu. Nasi bohaterowie to kreatywni, pomysłowi, niesamowicie uzdolnieni w wielu dziedzinach ludzie, których hart ciała i ducha może niejednemu
zaimponować. Od teraz będziemy również w magazynie systematycznie prezentować
sylwetki naszych bohaterów, duży nacisk kładąc na ich pasje. Każdego bohatera pytaliśmy
m.in. o ukryte marzenie i chęć zrobienia czegoś po raz pierwszy w życiu.
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Zastawiam też na nie takie pułapki – żaki. Do środka wrzuca się suchy chleb i one tam wchodzą, żeby się najeść, a nie
mogą stamtąd wyjść. „Po obiedzie” wypuszczane są na zewnątrz. Moją pasję dzielę z przyjacielem Franiem. Bardzo lubimy spędzać razem czas, nie tylko nad stawem.
Jestem też kolekcjonerem pluszowych ryb. Mam prawie
wszystkie dostępne egzemplarze, na razie 48 – od małych
dwudziestocentymetrowych płotek lub pstrągów, po studwudziestocentymetrowe sumy czy jesiotry.
Woda to zdecydowanie mój żywioł. Nie tylko ta ze stawu. Od
czterech lat uczęszczam na lekcje pływania. Staram się pływać cały rok. Mieszkam bardzo blisko morza, więc latem kąpię się w otwartych akwenach, a zimą na basenie krytym.
Jeśli pasją można nazwać innych ludzi, to ja na pewno taką
pasję mam. Jestem bardzo towarzyski, uwielbiam być w gronie kolegów rówieśników, ale także wśród ludzi starszych ode
mnie. Bardzo miło wspominam weekend w Rozalinie i poznanych tam ludzi – moich rówieśników, młodych Torbaczy, takich jak ja, a także ich rodziców czy osoby z fundacji. Jestem
strasznym gadułą, dlatego nie lubię być sam, ale potrafię też
słuchać i wspólnie się bawić. Jestem szczęściarzem, bo wiele
moich zainteresowań dzielę z rodzicami, dlatego życie naszej
rodzinki jest takie fajne i szczęśliwe.

N

azywam się Jakub Szlaszyński. Mam 12 lat,
chodzę do piątej klasy i jestem jedynakiem. Mieszkam w Rumi razem z rodzicami i babcią. Nasz dom
jest pełen zwierząt. Mamy psa, królika i rybki.

Stomię wyłoniono u mnie w 2. dobie życia z powodu wady
wrodzonej, zwanej stekiem przetrwałym typu męskiego. Woreczek mam na stałe.

Marzę o skoku ze spadochronem, ale przede wszystkim chciałbym zwiedzić podwodny świat, nurkując z butlą w jakichś ciepłych wodach. Chciałbym oglądać rafy koralowe i pływające
między nimi kolorowe ryby. A między niebem a wodą? Na ziemi? Codziennie można robić co innego. Pomysłów na pewno mi nie zabraknie.

Stomię mam, odkąd pamiętam, więc nie znam życia bez worka. Żyję z nim sobie i rosnę, realizuję wszystkie plany, zamierzenia i pomysły (często szalone). Jestem bardzo aktywny fizycznie, uprawiam różne sporty. Wszystko z workiem na brzuchu. Ciekawe, czy umiałbym to robić bez woreczka?
Mojej wady nie traktuję w kategorii choroby, więc nie uważam, że coś zostało mi zabrane. Innego stanu swego zdrowia nie znam, więc wszystko, co związane ze stomią jest
dla mnie naturalne. Nie analizuję tego, po prostu żyję tak,
jak moi rówieśnicy. Różnica jest tylko w fizjologii (powiedzmy),
a ja, to po prostu ja, czyli Kuba jeżdżący na rowerze, na sankach, grający w piłkę, czasem szalejący aż za bardzo, czego skutkiem była złamana noga podczas ostatnich wakacji.
Pech – zdarza się.
Moją pasją są ryby. Znam wszystkie gatunki występujące
w Polsce i wiele ze świata. Wędkarstwem pasjonuję się od
3. roku życia, kiedy złowiłem pierwszego węgorza w naszym
stawie. Wtedy wszystko się zaczęło. Codziennie z tatą, mamą
lub dziadkiem rozwijałem wędkę i potrafiłem godzinami siedzieć nad brzegiem, czekając na jakąś zdobycz. Ale nie myślcie, że ryby te trafiały na stół!
Nasze ryby są traktowane jak zwierzęta domowe, więc po złowieniu i dokładnym obejrzeniu przeze mnie, wracają do wody.
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HG: Nazywam się Henryk Grencel, obecnie mam 64
lata. Mamy z żoną Mieczysławą dwie córki i trzy wnuczki (niezły babiniec). Mieszkamy w Czarnkowie. Czarnków to małe
miasteczko na północy Wielkopolski, pięknie położone
wśród wzgórz w dolinie Noteci. Na Noteci mamy piękną marinę, w sezonie cumuje tam sporo łódek, łódeczek, jakieś małe
jachty. W Parku Miejskim jest fajny amfiteatr na zboczu wzgórza, no i skocznia narciarska, na której nawet skakałem, jak byłem nastolatkiem, bo w tej chwili cała skocznia jest lekko zdewastowana. To taka ciekawostka – skocznia na nizinach. Kilka lat temu miasto myślało o jej odbudowie, ale ze względu na bezśnieżne praktycznie zimy, pomysł upadł.
Od kilku lat już nie pracuję, po 42 latach pracy w jednej firmie zostałem zwolniony z powodów ekonomicznych. Bardzo to przeżyliśmy oboje z żoną, ale niedługo później okazało się, że to zwolnienie uratowało mi życie. Inaczej nie znalazłbym czasu, by zacząć biegać po lekarzach. Żona mówi, że
pewnie umarłbym w wykopie – całe życie z pasją kładłem linie
wodociągowe i kanalizacyjne. Szpadel to moje drugie imię.

MG: Ja mam na imię Miecia. Jestem żoną Henryka, Heńka, Henrego od 41 lat. Dokładnie te 41 lat małżeństwa minęło nam 16 maja tego roku. Imprezy nie zrobiliśmy z tej okazji, ale na pewno zrobimy 50-lecie. Mamy dwie córki – Martę i Karolinę i trzy cudowne wnuczki: dwunastoletnia Martynka to córka Marty, a sześcioletnia Lenka oraz czteroletnia Liwka to córeczki Karoliny.
HG: Wczesną wiosną 2018 roku nasiliły się u mnie problemy
z wypróżnianiem. Czasem jakaś biegunka, częste uczucie parcia, jakieś wzdęcia itp. Moja żona pogoniła mnie do lekarza,
dostałem skierowanie na badanie krwi. Wyniki były w normie,
ale na badanie poziomu markerów CEA nie dostałem skiero-
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wania. Zrobiłem je sobie sam – poziom CEA w krwi był znacznie przekroczony. Kiedy pokazałem wyniki mojemu lekarzowi rodzinnemu, machina ruszyła. Kolonoskopia, USG jamy
brzusznej i niestety wynik histopatologii: rak jelita grubego. USG pokazało jakieś zmiany na wątrobie z podejrzeniem
META. Wtedy nie wiedzieliśmy nawet, co ten skrót oznacza.
Wkrótce dowiedzieliśmy się, że „meta” to przerzuty do wątroby. Strach paraliżował nas i nasze córki. Wykonałem jeszcze na CITO tomografię jamy brzusznej. Opis wyproszony,
wręcz wybłagany był już następnego dnia. Zięć odebrał tę
kopertę w czwartek, ale nie otworzyliśmy jej, bo w sobotę
pojechaliśmy na wesele. Na poniedziałek mieliśmy umówioną wizytę u chirurga onkologa, on otwierał tę kopertę. Niestety, nie było w niej dobrych wiadomości, miałem kilka przerzutów do wątroby.
Operacja usunięcia guza odbyła się, a w dzień naszej 37. rocznicy ślubu była reoperacja, ponieważ zrobił się krwiak. Kilka dni byłem na OIOM-ie i z ulgą wróciłem na chirurgię. Byłem słaby, wycieńczony, obolały, ale powoli wracałem do sił.
No i cały szczęśliwy, że nie mam stomii. Wszyscy byliśmy
szczęśliwi, że nie ma tej stomii, o której mieliśmy wszyscy
mgliste wyobrażenie. Niestety, po kilku dniach puściło zespolenie, treść z jelit wylewała się do brzucha. Było ogólne zakażenie organizmu, niewydolność organów wewnętrznych –
i na cito odbyła się trzecia operacja, ratująca życie. Tym razem obudziłem się z narkozy ze stomią na jelicie grubym.
Znów na OIOM-ie byłem prawie dwa tygodnie. Niewiele pamiętam z tego, co się ze mną działo. Żona siedziała przy mnie
całymi dniami. Stomia w tej sytuacji nie miała żadnego znaczenia, u nas głównym bohaterem był i jest rak. Mam możliwość połączenia jelita i zlikwidowania stomii, ale nie chcę,
w każdym razie na chwilę obecną nawet nie myślę o tym. Za-
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tem stomia towarzyszy mi od końca maja 2018 roku. Pewnie,
że wolałbym, żeby jej nie było, ale jest i niech sobie będzie.
MG: Teraz ja – żona, opiekunka, pielęgniarka, kucharka i nie
wiem, co jeszcze. Słyszałam wcześniej o stomii, ma ją od chyba 20 lat pradziadek naszej najstarszej wnuczki. Tylko słyszałam, ale pojęcia nie miałam, co to jest, jak wygląda, co się
z tym robi, jak opiekować się kimś, kto ją posiada.
Po diagnozie, kiedy usłyszałam, że mąż ma raka odbytnicy
z przerzutami do wątroby, paraliżował mnie strach, paniczny strach, klucha w żołądku. Nasze dziewczyny czuły to samo.
To był straszny okres w naszym życiu, najgorszy chyba. Teraz trudno mi uwierzyć, że przed operacją największą obawę
mieliśmy przed stomią!!!

Już nawet nie wspomnę o cieknącej do listopada z dziur
po drenach ropie, którą „łapałam” w worki stomijne, bo żaden opatrunek nie dawał rady, o cewniku przez kilka miesięcy, którego pozbyliśmy się po dwóch zabiegach na układzie
moczowym, a później nawracająca bakteria coli w moczu.
Przy raku liczy się przecież czas, a ten uciekał nam przez te
wszystkie kłopoty. Minął równy rok od operacji do pierwszej
chemioterapii.
HG: Gdybym miał wybór, to pewnie, że wolałbym nie mieć
stomii. Ale jest ze mną i pewnie zostanie, dlatego problemu z jej akceptacją nie miałem. Cieszyłem się, że przeżyłem
te wszystkie operacje, że udało mi się wrócić do żywych. Lenka, nasza wnuczka, mówi, że dziadek ma fajnie, bo zawsze
ma toaletę przy sobie, nie musi biegać i szukać, bo ma swoją,
prywatną. I ma dziecko rację.

Dopiero po trzeciej operacji ratującej życie Henia zrozumiałyśmy z córkami, jakie byłyśmy „głupie”, bojąc się woreczka.
Dla mnie ta stomia od początku nie stanowiła żadnego proTeraz tylko chciałyśmy, żeby nasz Henryś wyszedł z tego cało.
blemu, bardziej strach i obawy, jak sobie poradzimy. Jak już
Stomia to był temat drugorzędny. Z akceptacją nie miałam
wspominałam, u nas głównym bohaterem był i jest rak, stoproblemu, zresztą miałam dużo czasu na to, bo mąż spędził
mia
to taki dodatek, niekłopotliwy zresztą.
trzy miesiące na oddziale chirurgii, zanim wrócił do domu.
Przyglądałam się najpierw, jak robi to pan pielęgniarz stomijChoroba bardzo osłabiła moje zdrowie, to oczywiste. Nie
ny, sama też pod jego okiem próbowałam.
było mnie na I komunii wnuczki, bo leżałem po dwóch operacjach w szpitalu, otuTa stomia to naprawdę był aktor trzeciemaniony lekami przeciwbólowymi i ze łzago planu, bo jednak rak był najważniejszy,
Bardzo lubię
mi w oczach oglądałem zdjęcia wysyłane
no i powikłania po operacjach, które trwały
rozpieszczać nasze
przez córki i żonę. Marzenie? Moim marzeokoło pół roku.

wnuczki, a mamy ich
trzy przecież. Mama
mówi „nie”, babcia
mówi „nie”, a dziadek
zawsze mówi „tak”, za
co często dostaję po
uszach, ale trudno.
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niem było wtedy wrócić do normalnego życia, do pełni sił,
do domu, może nawet do zdrowia. Chciałem żyć. Jak na razie żyję i mam się nieźle nawet. Udało się spełnić marzenie
o samochodzie volkswagen multivan, koniecznie T4. To dzięki chorobie znalazłem czas na szukanie tego auta.
MG: Mnie choroba męża zabrała spokój. Bardzo się bałam,
że jego też mi zabierze. Wtedy jeszcze pracowałam, ale szybko przeszłam na emeryturę, chociaż miałam plan, żeby jeszcze
rok, może dwa popracować. Musiałam być przy nim, wspierać go, opiekować się nim. Trzy miesiące spędziłam w szpitalu, na oddziale. Zamieszkałam u córki w Poznaniu, na stare
lata nauczyłam się jeździć po Poznaniu autobusami, tramwajami, żeby nie angażować dzieci w wożenie mnie.
W końcu nadszedł upragniony dzień powrotu Henia do domu.
Był strach, obawy, nerwy. Od początku ja wymieniałam
mu opatrunki i worki. Z każdym dniem mąż nabierał sił, zaczął powoli wracać do swojej wagi, a schudł podczas choroby prawie 30 kg. Paradoksalnie dzięki chorobie w końcu znalazł czas dla nas, zaczęliśmy całą rodzinką tym jego busem
jeździć na wycieczki po okolicy, na obiadki, na lody. Nigdy
wcześniej nie miał czasu na takie rzeczy, bo wiecznie siedział
w tych swoich wykopach, a w weekendy zmęczony odpoczywał na kanapie.

26

HG: Najbardziej to chyba lubię pracować. Nawet teraz,
w chorobie nie ma dnia, bym siedział w domu. Praca to moje
życie. Ale nie samą pracą człowiek żyje. Zbieram stare monety, banknoty, mam sporą kolekcję. Kiedyś sprowadzałem
auta z Zachodu, teraz trochę wróciłem do tego, już nie na taką
skalę jak kiedyś, ale jak coś fajnego wpadnie mi w ręce,
to kupuję, trochę odświeżę i powinienem sprzedać, ale często zostawiam, trochę pojeżdżę i wtedy sprzedaję. Lubię pra-
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cę w naszym ogródku działkowym, tyle że tam jestem pracownikiem najemnym, działka to królestwo żony.
Bardzo lubię rozpieszczać nasze wnuczki, a mamy ich trzy
przecież. Mama mówi „nie”, babcia mówi „nie”, a dziadek zawsze mówi „tak”, za co często dostaję po uszach, ale trudno.
Za to dziewczynki mnie uwielbiają
MG: Moją pasją jest działka i od kilku lat szydełkowanie. Uwielbiam być na działce, sadzić, przesadzać i pielęgnować moje
kwiatki, bo warzyw żadnych nie mam. Taka bardziej rekreacyjna jest ta działeczka z placem zabaw dla wnuczek. Jest zjeżdżalnia, huśtawka, piaskownica, domek dla dzieci, basen,
no i wielki trawnik, by miały gdzie biegać.
Szydełkowanie tak mnie pochłonęło, że zdarza mi się zaniedbywać ogródek. Zaczęłam od prostych serwetek, teraz mam
na koncie kilka dużych obrusów, ale najbardziej lubię dziergać maskotki. Wnuczki składają zamówienia, a babcia robi jednorożce, misie, króliczki, kotki, myszki, jeżyki i co tam sobie
zażyczą. Sporo moich prac oddaję na licytacje dla chorych.
Moja owieczka została wylicytowana za 530 zł, mało nie pękłam z dumy wtedy. Często też dokładam jakąś maskotkę
do paczki ze sprzętem stomijnym, jak wysyłam dziecku lub
wiem, że ten ktoś ma dziecko.
HG: W zasadzie to nie mam wielkich marzeń. Chcę żyć, jak najdłużej żyć z ukochaną żoną, moją drugą (lepszą) połówką.
MG: Skoro jesteśmy połówkami, to marzenia musimy mieć
wspólne. Oby mój Henryś w dobrej kondycji żył długo, jak
najdłużej. Oby ta choroba zapomniała o nim. To mi zupełnie
do szczęścia wystarczy.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
PASJE
Zbieranie autografów zaczęło się w 2019 roku od obejrzenia filmiku na YouTubie, który pokazywał, jak można wysłać list
do klubów piłkarskich z prośbą o autograf. Napisałem do Lecha Poznań i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu dostałem autografy od Roberta Gumnego, Christiana Gytkjæra i Kamila Jóźwiaka. Był to dla mnie z jednej strony niesamowity szok,
że „to działa”, a z drugiej strony motywacja, żeby próbować
dalej.
Uwielbiam Premier League, a szczególnie Manchester United. Tu „procedura” zdobycia podpisu jest dużo trudniejsza, bo wysyłając prośbę o autograf, trzeba dołączyć kopertę zwrotną z angielskim znaczkiem. Jak dotąd, udało mi się
zdobyć podpis obecnego trenera tej drużyny – Ole Gunnara Solskjæra.

N

azywam się Szymon Obremski. Mieszkam
w Bydgoszczy, jestem uczniem drugiej klasy technikum, a 30 czerwca skończę 16 lat. Mam starszego brata.
Stomię mam od urodzenia. Dokładnego powodu jej wyłonienia nie znam, bo się tym nigdy zbytnio nie interesowałem,
ale to pewnie dlatego, że nie było takiej potrzeby. Mam ją
na stałe i do końca życia. Ze względu na to, że mam stomię
od urodzenia, nigdy nie miałem z tym żadnych problemów.
Dla mnie to sprawa zupełnie naturalna, bo życia bez stomii nie znam. Jeśli miałbym mówić o niedogodnościach mojej choroby, to na pewno dużo większą niż stomia jest żywienie pozajelitowe, które karmi mój organizm przez kilkanaście godzin na dobę. Wiem, że wśród czytelników jest wiele
osób odżywianych w ten sposób i one wiedzą, o czym mówię.
Ja na szczęście mam ukochaną mamę Elwirę, która to wszystko ogarnia i najczęściej jestem odżywiany w nocy, bym mógł
dnie spędzać podobnie jak moi rówieśnicy. Wyjściem awaryjnym jest plecak, dzięki któremu mogę „jeść” i np. jednocześnie grać w bilard, co widziałaś np. na koloniach w Myszogrodzie. Nie mogę powiedzieć, że jestem zupełnie zdrowy, ale na pewno nie czuję się obłożnie chory. Staram się żyć
aktywnie i robić to samo, co koledzy w moim wieku. Choroba na pewno nie zabrała mi marzeń, a ja robię wszystko, żeby
one nie pozostały tylko marzeniami. Moje największe marzenie na rok 2021 zostało spełnione. Był to wyjazd do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Teraz oczywiście mam
kolejne!
Mam dwie pasje. Pierwsza to zbieranie autografów od osób
ze świata piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Druga to zbieranie kamieni, a dokładnie skamielin.

Moja pasja, chyba jak każda, rozwijała się wraz z kolejnymi „zdobyczami”. Mam wiele związanych z nią fantastycznych wspomnień. Jednym z nich chciałbym się podzielić.
W 2019 roku, między innymi w Bydgoszczy, rozgrywane były
Mistrzostwa Świata do lat 20 w piłce nożnej. Obok jednego z hoteli zobaczyłem autokar reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Zdobyłem się na odwagę, wszedłem do hotelu i zapytałem, czy mogę dostać autografy. Opiekun zawodników kazał mi wrócić za kilka dni. Oczywiście to zrobiłem, a wtedy
przede mną otworzyły się bramy raju kibica. Dostałem trzy
bilety na mecze, dwie koszulki treningowe i autografy drużyny. Dzięki pani z recepcji hotelu zebrałem również podpisy od
zawodników reprezentacji Panamy. Nie spodziewałem się, że
tego dnia może spotkać mnie coś jeszcze bardziej zaskakującego, a jednak!!!
Dwóch lekarzy drużyny Arabii Saudyjskiej, którzy pracowali w Polsce, powiedziało, żebym wyszedł przed hotel. Nagle
zjawili się tam dziennikarz i operator z kamerą. Okazało się, że
to pracownicy arabskiej telewizji!!! Zupełnie bez przygotowania zacząłem mówić do kamery, a jeden z lekarzy tłumaczył
moje słowa na arabski.
Byłem bardzo dumny, że oprócz pytań o moją pasję, mogłem
powiedzieć również o tym, że jestem stomikiem. Nie mogłem uwierzyć, że rozmowę ze mną będzie można zobaczyć
w arabskiej telewizji!!!
Jednego dnia przeżyłem chyba więcej emocji, niż w przeciągu całego roku.
Po nagraniu rozpoczął się mecz, który obejrzałem w towarzystwie lekarza mówiącego po polsku. Odwagi przybywało mi z każdą chwilą i po zakończonej grze zapytałem piłkarza siedzącego na trybunach, czy jest możliwość otrzymania koszulki meczowej. Dzień spełnionych marzeń trwał nadal i dostałem tę należącą do Faraja Al-Ghashayana. Zrobiliśmy jeszcze wspólne zdjęcie i się pożegnaliśmy. Mógłbym tak opowiadać długo, ale pochwalę się jeszcze tym, od
kogo udało mi się zdobyć podpis: m.in. od Konrada de la Fuente (Olympique Marsylia), Dana-Axela Zagadou (obrońcy
Borussi Dortmund), rekordzisty strzelonych bramek w Premier League – Alana Sheara (w sezonie 1994/1995 strzelił
34 gole), Radamela Falcao – byłego zawodnika Manchesteru United, obecnie grającego w Rayo Vallecano.
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Na koniec wisienka na moim piłkarskim torcie. Zdobyłem adres Sir Alexa Fergusona – wieloletniego trenera Manchesteru United. Nie mogę powiedzieć, jak to zrobiłem, ale skoro już ten adres miałem, napisałem, że jestem wielkim fanem
tej drużyny, że moim marzeniem jest polecieć na stadion i zobaczyć mecz na żywo. Na odpowiedź czekałem trzy miesiące.
Dostałem zdjęcie ze specjalną, imienną dedykacją. Na koniec
chcę powiedzieć, że moje hobby ma duży wpływ na zmianę mojego sposobu bycia. Zauważyłem, że stałem się o wiele bardziej pewny siebie i odważny. Nie mam problemu, by
podchodzić do obcokrajowców – gwiazd footballu przy zbieraniu podpisów. Nie wstydzę się, mimo że mój angielski jest,
że tak powiem, na średnim poziomie. Potrafię się przełamać,
by zdobyć upragniony podpis. W czasie Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w 2019 roku, odbywających
się w Bydgoszczy, podszedłem do zawodników z Grecji siedzących na trybunach. Podpisał się każdy. Z kolei kilku reprezentantów Szwecji złapałem, czekając na przystanku tramwajowym. Ta pewność siebie pomaga mi również w innych
aspektach życia. Potrafię nawiązać nowe znajomości w szpitalu, na koloniach czy w nowej szkole.
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Drugą moją pasją jest zbieranie kamieni, ale nie takich zwykłych, polnych. Zbieram głównie skamieliny, czyli różne kamienie z odbiciami muszelek, z wielu różnych mórz. Są
to przede wszystkim koralowce. Zbieram je od niedawna, ale
mam ich już ponad 80. Mój najcenniejszy kamień to skamieniały łodzik (morskie żyjątko).
Moim autografowym marzeniem jest ten od Cristiano Ronaldo. Chciałbym zdobyć jego podpis na zdjęciu w koszulce
Manchesteru United, nie Juventusu Turyn. Po prostu kocham
angielską piłkę, dlatego kolejne marzenie wiąże się z ponownym wyjazdem do Anglii. Chciałbym na żywo zobaczyć
mecz mojego ulubionego klubu piłki nożnej Manchesteru United. Na pewno nie obyłoby się bez zamiany Szymona w łowcę autografów. I jeszcze jedno marzenie, na spełnienie którego muszę poczekać 3 lata. Chciałbym zrobić prawo jazdy, bym mógł na polowania pod stadionami jeździć
sam, zupełnie niezależnie. Wtedy moi kochani rodzice mieliby więcej wolnego czasu.

Moim autografowym
marzeniem jest ten
od Cristiano Ronaldo.
Chciałbym zdobyć jego
podpis na zdjęciu w
koszulce Manchesteru
United, nie Juventusu
Turyn.
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azywam się Eugenia Pior. Mam 88 lat, mieszkam
w Malborku. W listopadzie 2020 roku nagle i niespodziewanie odszedł mój mąż Tadeusz. Byliśmy małżeństwem 64 lata. Jeszcze nie oswoiłam jego śmierci. Różnie się nam układało, ale byliśmy bardzo ze sobą związani.
Bardzo!
Mam dwoje dzieci syna Sławka i córkę Ewę. Syn mieszka
w Krakowie, córka w Malborku.
Jestem szczęśliwą babcią pięciorga dorosłych wnucząt oraz
prababcią trójki prawnucząt.
Od wielu lat jestem na emeryturze. Pracowałam jako fryzjerka i do tej pory mam kilka klientek.
Jestem urostomiczką. Sprawcą wyłonienia urostomii był rak
pęcherza. Najpierw przez kilka lat, ot tak, po prostu, był sobie – łagodny, niegroźny, z którym lekarze rozprawili się łatwo. Aż do roku 2018, kiedy wrócił ze zdwojoną siłą i trzeba było szybko działać.
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Wyjść było kilka. Radioterapia, a potem być może również
chemioterapia lub radykalne działanie, czyli usunięcie pęcherza. Bałam się operacji, bałam się bólu. Nie umiałam wyobrazić sobie życia z workiem na brzuchu. Pierwotnie zdecydowałam się na radioterapię. Byłam już „wyrysowana”, na ciele zaznaczone było miejsce, gdzie mają być skierowane promienie radioterapii i wtedy moja dentystka (tak, tak stomatolog, a nie urolog) zasugerowała, abym jednak jeszcze skonsultowała się z urologami z Kościerzyny. Tak trafiłam do doktora Szkarłata. Powiedział, że gdyby ten problem dotyczył
jego mamy, to jedyne, co by doradzał, to operacja. Tymi słowami mnie przekonał!
Ta decyzja okazała się najlepszą z najlepszych! Badania histopatologiczne po operacji wykazały, że „w gratisie” usunięto mi również raka macicy. Dwa nowotwory za jednym zamachem zostawiłam w kochanej Kościerzynie. Miałam ogromne
szczęście w tym całym nieszczęściu. Zajmowali się mną wspaniali lekarze na czele z doktorem Karolem Sasinem i doktorem Krzysztofem Szkarłatem, i tak, w wieku 84 lat zostałam
szczęśliwym kangurkiem.
Choroba, tak na poważnie, stosunkowo późno zagościła w moim życiu. Uświadomiła mi, że najważniejsza w życiu jest
RODZINA. Moi najbliżsi byli przy mnie w każdym trudnym
momencie. Zawsze mogłam na nich liczyć. Córka w porozumieniu z wnuczkami szukała najlepszych rozwiązań. W czasie
operacji i po niej zamieszkała ze mną w szpitalu. Agnieszka –
moja wnuczka – była i jest nadal kierowcą na absolutnie każde
moje zawołanie. To rodzina pomogła mi przetrwać najtrudniejsze chwile, podtrzymywała na duchu, wspierała. Większość swoich planów zrealizowałam, chociaż bardzo żałuję
do tej pory, że nie zrobiłam wcześniej prawa jazdy.
Akceptacja stomii przyszła natychmiast. To ten woreczek,
o którym nie zawsze pamiętam. Często córka mi o nim przypomina. To Ewa dba o zaopatrzenie w środki do pielęgnacji stomii, zmienia worki, pilnuje tego wszystkiego.
Kiedy już nabrałam sił po operacji i rozeznałam się, jak długo napełnia się worek, kiedy i jak podłączyć się do tzw. wor-
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ka nocnego, uznałam, że stomia, to… najlepsze, co mogło mi się przydarzyć! Serio! Kolejka nad morzem do WC?
Mnie nie dotyczy. Wstawanie w nocy do toalety? Mnie nie dotyczy! Życie może być, a nawet jest piękne. Serio!!!
Nie potrafię siedzieć bezczynnie. Jeżeli ktoś z rodziny ma
zapotrzebowanie na szalik czy czapkę zrobioną na drutach,
to owszem – jestem do jego dyspozycji! Z przyjemnością
chwycę za druty i wydziergam to, czego potrzeba.
Jeżeli nawet zgubię po drodze oczko lub dwa, to wiem, że
moje wnuczki mi to wybaczą i nie będzie to miało znaczenia dla całości rękodzieła. Liczy się, że to babcia zrobiła szalik,
a że ciut nierówny… no cóż, może był dziergany w czasie meczu siatkówki, kiedy akurat grali NASI? I tak doszliśmy do mojego asa w rękawie, do największej pasji i radości, odskoczni od problemów i zmartwień.
Jestem ogromną fanką siatkówki! Namiętnie oglądam wszystkie mecze (nawet kosztem utraty wątku w moich telewizyjnych serialach). Jeżeli NASI grają, to jest oczywiste , że ja jestem z nimi. Kibicuję, wspieram, przeżywam, zaciskam kciuki, czuję przyspieszony puls, trzymam się za serce, krzyczę
do nich przez ekran telewizora, ponoć nie słyszę nawet, jak
córka dzwoni (też znalazła sobie czas na dzwonienie).
Kiedy moja wnuczka Agnieszka po raz pierwszy (a było tych razów więcej) powiedziała, że jedziemy do Ergo Areny w Gdańsku na mecz siatkarzy, reprezentacji Polski, długo nie rozumiałam, co ona do mnie mówi. Jak to? Ja? Stara kobieta z małego miasta, schorowana i nieporadna mam na żywo, na stadionie zobaczyć NASZYCH?
Mogłam, a nawet powinnam (taki to już obowiązek kibica) oglądać ich w telewizji, ale na żywo? Tuż obok nich? Był
to szok i niedowierzanie, ogromna frajda i niezapomniane
wrażenia.
Znam wszystkich siatkarzy. Swego czasu byłam ogromną fanką Piotra Gruszki. On zakończył karierę, a ja nadal jestem fanką tego sportu. Z moimi koleżankami niestety nie mogę porozmawiać o meczach i wymienić wrażeń. Nie rozumieją mojej pasji i dziwią się, co ja w tym widzę ciekawego? Całe szczę-
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ście, mój zięć również jest kibicem i z nim mogę „przegadać”
to, co działo się na boisku.
Ostatnio, w czasie Mistrzostw Europy Piłki Siatkowej w telewizji często pokazywano kibickę – panią w wieku bodaj 102 lat.
Rozmawiałam o tym z córką, która skomentowała: „Widzisz mamo, masz po co żyć ! Ciebie też telewizja pokaże
na pierwszym planie na meczu siatkarzy, jak będziesz miała tyle lat, co ta pani”. N o i muszę sprawić córce frajdę, aby
mogła się mną pochwalić
Wiele moich marzeń spełniło się, zanim jeszcze o nich pomyślałam. Opowiedziałam o nich przed chwilą. Kilkukrotne kibicowanie naszej reprezentacji na żywo to niezapomniane i niesamowite wrażenia (Aga – dziękuję jeszcze raz!) To zostanie
ze mną na zawsze. Atmosfera tam panująca jest czymś nie
do opisania.
Teraz bardzo przyziemnie marzę o pojawieniu się na świecie moich kolejnych prawnuków, bym mogła je przytulić i cieszyć się nimi. Marzę, aby wszyscy w naszej rodzinie byli zdrowi i abyśmy długo jeszcze mogli być ze sobą.
Bo rodzina jest dla mnie najważniejsza i pragnę z nimi spędzać jak najwięcej czasu, o ile nie będzie to kolidować z meczem naszych, BIAŁO-CZERWONYCH, bo to też jest moja rodzina. •
BIO

Mirela Bornikowska
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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.

Rozmawiałam o tym
z córką, która skomentowała: „Widzisz mamo, masz po
co żyć ! Ciebie też telewizja
pokaże na pierwszym planie
na meczu siatkarzy, jak
będziesz miała tyle lat, co ta
pani”. No i muszę sprawić
córce frajdę, aby mogła się
mną pochwalić.
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Pacjent po operacjach jamy brzusznej
Kiedy i jak sobie pomóc?
Tekst: Aleksandra Ruta

O

peracje jamy brzusznej są dla naszego organizmu dużym obciążeniem.
Można wymienić kilka przykładów
dokonywanych operacji: urazy, zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, ostre zapalenie trzustki, przepukliny brzuszne,
krwotoki wewnętrzne, wyłonienie stomii, nowotwory, choroby układu moczowo-płciowego.
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Długie unieruchomienie organizmu wpływa na sprawność ruchową i zdrowie psychiczne pacjenta. Dodatkowo dochodzą ból
i osłabienie, które towarzyszą po operacji.
Już w procesie wczesnej rehabilitacji terapeuta może zastosować szereg różnych zabiegów, które korzystnie wpłyną na ogólny
stan pacjenta – ćwiczenia czynności dnia codziennego, ogólnousprawniające, trening fizyczny czy praca z blizną.

Zdjęcie 1. Pozycja wysoka
(opcjonalnie głowa może być
niżej; wałek pod kolana).
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SZYBKA AKCJA – REAKCJA, PIONIZACJA
Rolą fizjoterapeuty już w pierwszej dobie po zabiegu jest zapoznanie się
z historią choroby pacjenta i indywidualne podejście. Następnie powinien
przekazać pacjentowi, jak sam (w domu) może zadbać o swoje zdrowie. Prawidłowa pionizacja, pozycje ułożeniowe i nauka chodu pacjenta pod okiem
fizjoterapeuty (lub personelu medycznego) są niezbędne do rozpoczęcia procesu rehabilitacji. Zaowocuje to lepszym samopoczuciem u pacjenta, a przede wszystkim wzmocnieniem całego organizmu. Zaproponowanie dogodnych pozycji ułożeniowych tuż po zabiegu, na przykład leżenie
na plecach z lekko uniesioną górną częścią tułowia – to „pozycja pośrednia”
między leżeniem a siadem, w której osoba może samodzielnie przyjmować
płyny bądź pokarmy. Kolejną pozycją jest „pozycja wysoka”, która również
umożliwi pacjentowi samodzielność. Konieczna jest obserwacja, które części ciała pacjenta zostały odciążone i jak wpływa to na samopoczucie.
Na zdjęciu chora ma pod kolanami wałek, który powoduje rozluźnienie mięśni. Jednak w dłuższym czasie może powodować drętwienie kończyn, zakrzepy lub przykurcze, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie korzystanie
z niego sporadycznie.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
Następnym etapem jest pionizacja, która zawsze robiona jest
w asyście personelu medycznego. Kontrola, czy nie występują zawroty głowy, asekuracja przez fizjoterapeutę w razie
upadku oraz tempo, które powinno być dopasowane do możliwości pacjenta.

Na zdjęciach przedstawiono etapy poprawnego wstawania z łóżka w domu, pozwalające uniknąć naruszenia ran po operacji. Nie dochodzi również do wzrostu ciśnienia śródbrzusznego.

W kolejnych dniach, kiedy już przebywamy w domu i czujemy
się znacznie lepiej, pamiętajmy o prawidłowym wstawaniu z łóżka. Domowa pionizacja to prosta czynność, ale ma ogromny
wpływ na nasz organizm. Takim prostym i zdrowym sposobem,
kiedy nie dochodzi do wzrostu ciśnienia śródbrzusznego.
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Zdjęcie 2. Obrót na bok.

Zdjęcie 3. Spokojne przejście do siadu.

Zdjęcie 4. Z pozycji siadu,
spokojne wstawanie.
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CO ROBIĆ Z BLIZNĄ, CZYLI MOBILIZACJA
Przecięcie powłok brzusznych, czyli zabieg chirurgiczny, to
przerwanie ciągłości skóry, co w późniejszym czasie skutkuje wytworzeniem się blizn. Naruszona skóra, mięśnie, powięź
powodują uciążliwe dolegliwości bólowe dla pacjenta. Ważna jest odpowiednia technika asekuracji blizny po operacji,
podczas wstawania. Istotne jest zapoznawanie się z blizną,
w momencie gdy jest już zagojona. Dotykanie, głaskanie, rozcieranie palcem lub dłonią, wykonywanie ruchów okrężnych
nad i pod blizną czy rolowanie najpierw przez fizjoterapeutę,
a następnie pacjenta (gdy jest już w domu). To wszystko poprawi ukrwienie, ruchomość oraz miękkość tkanek i zapobiegnie tworzeniu się bliznowców.

Pamiętajmy – cały proces gojenia się blizn jest sprawą indywidualną i u każdego będzie przebiegać inaczej. Zazwyczaj należy odczekać ok. 3 tygodni, gdy rana całkowicie się zagoi.

Ćwiczenia manualne odpowiednio wykonywane przez terapeutę, zabiegi fizykoterapii, takie jak: laseroterapia, światłolecznictwo, magnetostymulacja już w pierwszej fazie gojenia oraz elektrostymulacja również pozytywnie wpłyną na wygląd blizn. Dodatkowym wsparciem są różne preparaty, które możemy kupić w sklepach medycznych i aptekach – kremy,
żele czy plastry – wspomagające gojenie ran.
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Czynności dnia codziennego również pozytywnie wpłyną
na wygląd blizny. Konieczna jest asekuracja rany pooperacyjnej w momencie: kaszlu, kichania, dmuchania nosa czy wstawania z łóżka. Przy braku zabezpieczenia rany wzrasta ciśnienie śródbrzuszne. Porównać to można do zwykłego balona – dmuchamy balonik, następnie wypuszczamy z niego powietrze, powtarzając to cały czas. Co stanie się z balonem?
Zacznie się zniekształcać, jego struktura się zmieni. To jest
właśnie prosty przykład pokazujący, jak nasze mięśnie brzucha są nadmierne obciążone. Warto więc za każdym razem,
gdy chcemy kichnąć, wydmuchać nos bądź zakasłać, przyjąć
poniższą pozycję:

Zdjęcie 5.
Pozycja przyjmowana
do akcji kaszlu, kichania
i dmuchania nosa.

Zdjęcie 6. Blizna pacjenta 3 tygodnie
po operacji (materiał własny).

Zdjęcie 7. Ta sama blizna tego samego
pacjenta dwa lata po operacji. Systematyczna
mobilizacja i nawilżanie kosmetykami
miały duży wpływ na elastyczność tkanek.

Bibliografia:
K. Jasiewicz, Ciałoterapia, Kraków 2018.
A. Markowski, Kinesiotaping, Warszawa 2015, s. 14-23.
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M. Woźniewski, Fizjoterapia w chirurgii, Warszawa 2020, s. 25-40.
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DOBRA FORMA –
CZYLI ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE
Nasze ciało lubi ruch, gdy mamy go za mało, organizm zaczyna protestować. Pojawiają się napięcia, ból i ogólny spadek formy. Fizjoterapia ma do zaoferowania pacjentowi bardzo wiele form aktywności fizycznej. Dokładna edukacja, motywacja do wykonywanych ćwiczeń pozwolą na szybszy proces powrotu do zdrowia. W pierwszej dobie po zabiegu, pod
okiem fizjoterapeuty, warto stosować ćwiczenia przeciwzakrzepowe. Proste ruchy stopami: zgięcia i wyprosty, na boki,
ruchy palcami. Kolejno ruchy kończy górnych, zgięcia w stawach łokciowych, ruchy palcami u rąk, zginanie nóg w stawach kolanowych i biodrowych (naprzemienny ruch nogami,
podczas którego stopa trze o podłoże).
Celem tych ćwiczeń jest pobudzanie przepływu krwi w całym organizmie. W kolejnych dniach już samo wstawanie
z łóżka i przejście kilku metrów będzie dla pacjenta sporym
wyzwaniem.

TRENING MARSZOWY
Usprawnianie pacjenta w okresie poszpitalnym, kiedy sprawność jest na wyższym poziomie. Regularne krótkie spacery
trwające od około 15 do 30 minut korzystnie wpłyną na narząd ruchu.
Pamiętajmy o prawidłowym nawadnianiu organizmu i odżywianiu się. Wszystkie te ćwiczenia możemy wykonywać we
własnym domu. Nie zaleca się wykonywania wyczerpujących,
intensywnych ćwiczeń, dźwigania ciężkich przedmiotów itp.

METODA KINESIOTAPINGU
W latach 70. XX wieku pewien chiropraktyk japoński – Kenzo Kase zaczął badać nowy sposób leczenia uszkodzeń – urazów narządu ruchu. Obecnie wykorzystywanie tapingu (plastrowania) znajduje szerokie zastosowanie w fizjoterapii pooperacyjnej (np. chirurgii tkanek miękkich czy ortopedycznej).
Sprawdzi się również u chorych po zabiegach chirurgicznych
w obrębie jamy brzusznej. Stosowanie taśm znacznie zmniejsza dolegliwości bólowe oraz obrzęki, zabezpiecza przed
nadmierną (szkodliwą) ruchomością rany, pozwalając na lekki (bezpieczny i wskazany) ruch tej rany. W ciągu pierwszych
7 dni stosuje się plastrowanie zabezpieczające ranę i przeciwbólowe, następnie uelastyczniające ranę, a na koniec
(gdy rana jest już prawie w pełni zagojona) plastrowanie, którego celem jest wyraźna poprawa ruchomości blizny wokół
przylegających do niej tkanek. Każda z form plastrowania będzie również wspomagać prowadzoną przez pacjenta gimnastykę leczniczą i pionizację.
Pamiętajmy również, że tymczasowa niepełnosprawność
dla niektórych może być powodem załamania psychicznego. Warto więc skorzystać ze wsparcia, aby móc szybciej
wrócić do zdrowia. •
BIO

Aleksandra Ruta

Fizjoterapeutka, zawodowe serce umiejscowiła w fizjoterapii uroginekologicznej. Swoją pracę
traktuje jak misję w niesieniu pomocy pacjentom. Studentka ziołolecznictwa i fitoterapii. Marzycielka. Z zamiłowania fotografka i obserwatorka kosmosu. Wszystko co słowiańskie, nie jest jej
obce. Ceni swobodę i rzetelność.
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Do dziś zadaję sobie pytanie –

dlaczego?
Tekst: Aleksandra Cieślik
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„Obudziłam się po operacji, nie wiedząc, po co jest ten worek”, „Nikt nie zapytał, czy chcę ją mieć”, „Jestem na antydepresantach, nie chciało mi się żyć” – to tylko kilka wypowiedzi tych osób, dla których stomia nie była prezentem.
Niektórzy zaakceptowali nową rzeczywistość. Dla innych
wciąż pozostaje problemem.
Stomia. Zazwyczaj narrację prowadzi się w jednym kierunku –
ile przyjemności i ulgi może dać jej wyłonienie. Koniec kilkudziesięciu dziennie wizyt w toalecie, powrót do ulubionych
posiłków, aktywności, życia towarzyskiego. Dla wielu stała się
ona prezentem, rozwiązała problemy, otworzyła nowe możliwości i pokazała wspaniałe perspektywy. Nie wszyscy jednak
zaliczają się do tej grupy.
Bohaterowie tego tekstu nie zmagali się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego czy innym schorzeniem prowadzącym do wyłonienia stomii. Ulegli wypadkowi, byli wcześniakami, przeszli zapalenie otrzewnej. Stomia pokrzyżowała im życiowe i zawodowe plany. Dołożyła zmartwień.

DUŻA UCIĄŻLIWOŚĆ
– Obudziłam się po operacji, nie wiedząc, po co jest ten worek – mówi Marta.
Elżbieta do dziś zadaje sobie pytanie – dlaczego? Andrzejowi – co prawda – ze stomią żyje się całkiem komfortowo, ale
nie była jego decyzją i odebrała mu część planów i marzeń.
– Poza tym, że na chwilę stomia zmusiła mnie do tego, żebym zwolnił, nie widzę w niej nic dobrego. Żyłem normalnie,
nie miałem problemów z wypróżnianiem się i ostrymi bólami, więc obudzenie się po operacji z workiem było dla mnie
szokiem i niedowierzaniem. Wiem, że dla wielu osób stomia to nagroda za męki i cierpienia, ale przy moim trybie
życia stomia to duża uciążliwość, mimo że uratowała mnie
po zapaleniu otrzewnej – przyznaje Adam.
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NIE CHCĘ, ALE MUSZĘ JĄ MIEĆ
Stomia Beaty miała być na trzy miesiące. Po operacjach związanych z torbielą na jajniku oraz późniejszymi zrostami po usunięciu macicy okazało się, że worek zostanie z nią do końca życia.

– Kiedy siedząc na łóżku, czekałam na wypis, stolec poszedł
mi pochwą, ból minął. Znów trafiłam na stół, ale poinformowano mnie, że teraz być może wyłonią stomię na trzy miesiące. To słowo nic dla mnie nie znaczyło, nie wiedziałam,
co to jest. Mój syn powiedział krótko: „będziesz mieć worek na brzuchu”. – Nie chcę jej, ale muszę ją mieć. Dla syna,
męża, wnuczki – dodaje Beata.
Damian został potrącony przez dwa auta na przejściu dla pieszych. Uderzenie rozerwało mu wszystkie zwieracze w odbycie.
– Aby mnie ratować, wyłonili kolostomię. Z czasem nazwałem ją Ełzgienia. Dzięki niej żyję. Przez pół roku nie mogłem
się do niej przyzwyczaić. Później przywykłem i teraz wiem, że
mam wielkie szczęście, że ocalałem.
Mariusz podkreśla, że gdyby nie wyłonienie stomii, nie byłoby go już na świecie.
– To jedna strona medalu. Druga jest taka, że musiałem całkowicie zmienić plany życiowe. Zrezygnowałem z pracy zarobkowej, zamknęła się droga awansu. Jestem też uzależniony
od drugiej osoby. Mimo wszystko cieszę się, że żyję.

WRACAJĄ WSPOMNIENIA, JAK TRAKTOWALI
MNIE MĘŻCZYŹNI
Maria nie miała możliwości przekonać się, jak wygląda życie
bez stomii. Wyłoniono ją jej w 1989 roku, tuż po narodzinach.
Była wcześniakiem.
– Umiem z tym żyć. Nie mam problemu z jej akceptacją. Problem tkwi w zupełnie czymś innym. Żyję z bratem, ojcem
i dziewczyną brata. Moja mama zmarła. Nie czuję się teraz dobrze w tej rodzinie. Mam też straszą siostrę, która również ma rodzinę. Przeszłam w życiu 12 operacji i dializy, jestem
po przeszczepie nerki, za co ogromnie dziękuję profesorowi,
który się tego podjął, gdy inni mi odmówili leczenia, a nawet naciągnęli na pieniądze i oszukali. Chciałabym mieć swoją rodzinę, mieszkanie... A nie mieszkać u brata i jego dziewczyny, bo czuję się okropnie... Często wracają wspomnienia,
jak z powodu stomii traktowali mnie mężczyźni – opowiada.
Kobieta przyznaje, że nie wie, czy kolejny związek będzie
udany, czy za chwilę coś się nie zmieni.
– Mój brzuch jest strasznie pocięty, nie tylko stomia rzuca się
w oczy, ale i pośladki, łydki i stopy. Wszędzie są blizny po zabiegach lub operacjach. Dzięki temu żyję i jestem dumna, że
się udało, ale ludzie są wstrętni...
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Z kolei Jakubowi pierwszą stomię wyłoniono po pęknięciu lewej tętnicy biodrowej.

cie psychoterapeutyczne towarzyszące całej procedurze medycznej jej wyłonienia.

– Nie wiedziałem, właściwie nikt z rodziny nie wiedział, czemu i co to w ogóle jest. Lekarze powiedzieli, że to dlatego, bo prawdopodobnie coś uszkodzili podczas ratowania mojego życia i szukania przyczyny krwawienia albo z powodu tak obfitego krwawienia doszło do niedokrwienia jelita. Po tych słowach właściwie się uspokoiłem i pomyślałem,
że worek to taki mój przyjaciel, że już tak musi być. Oczywiście taka reakcja nie przyszła od razu. Dopiero moja pani psycholog, do której chodziłem przed stomią, porozmawiała ze
mną i wyjaśniła to i owo. Powiedziała kilka miłych słów i zmieniłem nastawienie, tym bardziej, że miałem mieć worek
tymczasowo.

– W Polsce czegoś takiego, niestety, nie ma. Problemem jest
też brak standardowej opieki psychoterapeutycznej dla osób
z chorymi jelitami. Chore jelita to zaburzone wydzielanie serotoniny – hormonu szczęścia dającego poczucie satysfakcji i zadowolenia z życia. W wielu przypadkach trzeba wspierać się zarówno farmakoterapią, jak i psychoterapią.

Teraz mężczyzna jest po wielu operacjach i ma dwie stomie.
– Jakoś z nimi żyję, bo trzeba. Korzystałem z pomocy terapeutów, psychologów, jestem na antydepresantach, bo już
w szpitalu w Bydgoszczy miewałem sytuacje, kiedy nie chciało mi się żyć. Ale czy akceptuję w stu procentach te stomie?
To trudne do stwierdzenia.

PROBLEMEM JEST BRAK OPIEKI
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
Dorota Minta, psycholog, psychoterapeutka, prezeska Fundacji STOMAlife zauważa, że rozwiązaniem mogącym pomóc zaakceptować funkcjonowanie ze stomią byłoby wspar-

Minta zwraca uwagą na to, że wielu lekarzy wciąż traktuje pacjentów „wycinkowo”.
– Jeśli ma chore jelito, to często zajmują się wyłącznie tym organem, nie sprawdzają nastroju danej osoby, który przecież
jest tak ważny i połączony z nim. Brakuje holistycznego podejścia pomagającego stomikom zaakceptować stomię i z nią
żyć. Niekoniecznie cieszyć się, ale po prostu żyć.
Według niej dobrym sposobem na zobaczenie szerszej perspektywy i nadziei na przyszłość może być też pomaganie
otoczeniu.
– Dostrzeżenie trudności innych sprawia, że łatwiej zaakceptować stan, w którym jesteśmy my. Czasem o tym zapominamy. •
BIO

Aleksandra Cieślik

Dziennikarka polsatnews.pl i Interii. W zawodzie pracuje od 2013 roku. Przez ponad 5 lat na antenie lubelskiego Radia Centrum prowadziła m.in. audycje muzyczne oraz publicystyczno-kulturalne. Zajmuje się również konferansjerką, a także warsztatami dziennikarskimi dla dzieci i młodzieży.

37

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Kilka słów
o endoskopiach
Tekst: Wojciech Szczęsny
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C

i, którzy mają stomię, wiedzą, że na początku
były objawy – zaparcia, biegunki, krew w stolcu,
a może nagła niedrożność, a następnie pilna operacja w nocy. Powstaje zatem pytanie, czy można było tego uniknąć, rozpoznać wcześniej, czy się coś dzieje, i zareagować. Jak to w medycynie, jednoznacznej odpowiedzi nie ma, lecz są sposoby na wczesne wykrycie nowotworów i innych zmian w obrębie przewodu pokarmowego,
a zwłaszcza w żołądku i jelicie grubym. Lekarze poszukiwali takich metod już dawno. Najbardziej oczywiste jest oglądanie
wnętrza ciała człowieka. Endoskopia <z greckiego endo ‘wewnątrz’ i skopeo ‘patrzę, oglądam’> to wbrew pozorom technika bardzo stara. Pierwsze wzmianki pojawiają się w tzw. papirusie Edwina Smitha datowanym na 1700-1600 rok p.n.e.
Owo dzieło było prawdopodobnie podręcznikiem medycyny wojskowej. Wspomniane są tam proste narzędzia endoskopowe, lecz ciekawszy jest fakt, że autorzy odwołują się
do jeszcze starszego dokumentu z roku 2640 p.n.e., gdzie
również opisano narzędzia endoskopowe. Sam Hipokrates
stosował i doceniał wziernik (speculum) w leczeniu chorób
proktologicznych (odbytnicy). W piątym tomie swego dzieła Sztuka medycyny (400 r. p.n.e.) zatytułowanym O hemoroidach daje wykład jego zastosowania. Narzędzia służące endoskopii odnajdowano w wykopaliskach w Pompejach i innych starożytnych miastach Grecji bądź Egiptu. Były one często podobne do tych używanych współcześnie. Jakie okolice ciała były dzięki nim dostępne? Jama ustna i gardło,
jama nosa, przewody słuchowe zewnętrzne, odbyt i odbytni-
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ca, a u kobiet pochwa. Problemem było światło. I znów musimy powrócić do Egiptu, tym razem do papirusu Ebersa datowanego na najpóźniej 1550 rok p.n.e., bodaj najbardziej znanego tego typu dokumentu o charakterze medycznym. Opisano tam użycie lustra i światła słonecznego w celu oglądania wnętrza jamy nosowej. W basenie Morza Śródziemnego rozwijano ową technikę, często wzmacniając światło słońca świecami i lampkami oliwnymi. Abulcasis, lekarz arabski żyjący na przełomie IX i X wieku n.e., jako pierwszy opisał oglądanie w takim świetle szyjki macicy. Światło świecy było wykorzystywane w medycynie średniowiecznej (Arnold de Villanova), lecz nie miało to większego znaczenia, aż do drugiej połowy XVI wieku, kiedy to Girolamo Cardano, skonstruował specjalną lampę do użytku medycznego. W roku 1585 Giulio Cesare Aranzio użył pojemnika z wodą, aby skupić promienie
światła emitowane przez świecę, w celu oglądania jamy nosowej. W XVII wieku do medycyny wprowadzono lustra wklęsłe,
skupiające światło, co przetrwało (laryngologia) do końca XX
wieku. Natomiast w pierwszych latach XIX wieku, niemiecki lekarz włoskiego pochodzenia Filip Bozzini skonstruował urządzenie o nazwie Lichtleiter złożone z systemu luster i soczewek oraz świecy jako źródła światła, umożliwiające oświetlenie badanego obiektu oraz zobaczenie go. Był to więc pierwszy prymitywny endoskop z wbudowanym źródłem światła.
W ciągu następnych kilkudziesięciu lat ulepszano to urządzenie, zmieniając układ soczewek i stosując pryzmaty, jednak
nadal nie osiągnięto większych sukcesów. Jakkolwiek zasługi Bozziniego są wielkie, za ojca endoskopii uważa się francu-
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skiego urologa Antonina Jeana Desormeaux. Nawiasem mówiąc, to on po raz pierwszy użył tego określenia. Zmodyfikował optykę Lichtleitera, a przede wszystkim zastosował silne
jak na owe czasy źródło światła będące lampą zasilaną mieszaniną alkoholu oraz terpentyny. Dzięki temu mógł skupić
światło na badanym obiekcie. W ten sposób diagnozował i leczył kamienie w pęcherzu moczowym. Niemiecki dentysta Julius Bruck w roku 1866 stworzył pierwszą „żarówkę” z galwanizowanego drutu zamkniętego w szklanej tubie. W urządzeniu tym zwanym galwanoskopem zastosowano też system
chłodzenia. Po raz pierwszy światło „dostało się” do jamy ciała wraz z endoskopem. Wkrótce pojawiły się żarówki Edisona,
które na dobre weszły do endoskopii w latach 80. XIX wieku. Niestety powodowały one wiele powikłań, głównie poparzeń. W tym okresie Wilhelm Roentgen odkrył promienie X,
nazwane później jego imieniem. Szybko okazało się, że technika ta znajduje zastosowanie w badaniu nie tylko układu kostnego ale też, po zastosowaniu odpowiednich kontrastów,
układu pokarmowego i naczyniowego. Endoskopia, choć rozwijała się powoli, była bardziej eksperymentem klinicznym, niż rutynowym
badaniem.

mórkowym. Obraz można było przekazywać cyfrowo. Dziś
większość sprzętu „skopowego” oparta jest na tej technice.
Współczesne endoskopy nie mają już więc okularu, ale chip
i kamerę cyfrową, dzięki której transmitowany obraz jest widoczny na olbrzymich monitorach.
Nim przejdziemy do omawiania strony technicznej endoskopii, musimy pamiętać, że są też inne metody diagnostyczne. Jakie? Promienie Roentgena nadal mają olbrzymie znaczenie w gastroenterologii. Choć endoskopia wyparła klasyczne „rentgeny żołądka”, nadal przy pewnych schorzeniach wykonuje się takie badania. Co więcej – połączono endoskopię z rentgenem w badaniu ECPW (ocena dróg żółciowych i zabiegi endoskopowe na nich). Z pomocą przyszła też biochemia. Mamy badania na krew utajoną w stolcu, które dokładnie określają, czy jest to krew ludzka, czy pochodząca z pokarmu zwierzęcego. Dodatni wynik tego przesiewowego testu skłania do wykonania bardziej szczegółowych badań, czyli właśnie endoskopii. Obecnie istnieje wiele typów endoskopów, których używa się nie tylko do badania przewodu pokarmowego. Dziś zajmiemy się dwoma z nich: gastroskopem
i kolonoskopem.

Jedną z pierwszych gastroskopii wykoNazwy tych narzędzi pochodzą z łaciny
nał w roku 1868 Adolf Kussmaul. Pai greki. Gaster to ‘żołądek’, colon to ‘jecjentem był zawodowy połykacz noży
Współczesna endoskopia,
lito grube’. Oba urządzenia zbudowane
pracujący w cyrku. Już w 1881 roku Jan
prócz wspominanej kolektomii są na zasadzie opisanej wyżej, czyli giętMikulicz Radecki oglądał za pomo(wycięcie polipów), daje możli- kie światłowody, „zimne” źródło świacą sztywnego gastroskopu wnętła i wideokamera. Różnica występuje
wość wykonywania małointrze żołądka z zaawansowanym raw długości – kolonoskop ma co najmniej
kiem. W swoim geniuszu stwierdził,
wazyjnych zabiegów w obrębie
120 cm, zaś gastroskop jest nieco krótże liczy na to, iż rozwój endoskoszy,
a za to cieńszy, ma też bardziej giętprzewodu pokarmowego, które
pii pozwoli na obserwację tej choroby
ką
końcówkę,
co pozwala na tzw. inwerkiedyś wymagały otwarcia
w niższych stadiach zaawansowania.
sję, czyli „patrzenie do tyłu” po makbrzucha i rozległych resekcji
Jego proroctwo spełniło się w latach
symalnym zagięciu. Każde z tych urzą60. XX wieku w Japonii, kiedy zdefinioczy innych działań.
dzeń ma możliwość odsysania trewano pojęcie raka wczesnego. W 1932
ści i podawania powietrza celem rozroku Rudolf Schindler skonstruował
dmuchania narządu, aby lepiej ocenić
gastroskop z ruchomą końcówką. Rozjego ściany. Zatem przygotowany endowój techniki, a zwłaszcza miniaturyskop wisi już na stojaku – gotowy do bazacja pozwoliły na konstrukcje coraz to nowych urządzeń.
dania. A co wcześniej?
W roku 1958 pochodzący z RPA amerykański gastroenterolog
Dostaliśmy skierowanie na badanie i mamy wyznaczony terBasil Hirschowitz przedstawił nowy typ gastroskopu – całkomin. W przypadku gastroskopii przygotowanie jest barwicie giętki, oparty na światłowodach. Od tej pory całe badzo proste. Sześć–osiem godzin bez pokarmów stałych i okodanie odbywało się pod kontrolą wzroku, przez co stało się
ło dwóch bez picia płynów. Na każde badanie powinniśmy
w prawie w 100% bezpieczne. W tym samy czasie dokonaprzyjechać z osobą towarzyszącą. Często bowiem stosuje
no kolejnej rewolucji – wprowadzono tzw. zimne źródło świasię prócz znieczulenia miejscowego gardła leki sedatywne,
tła. Usunięto z endoskopu żarówkę, a światło do obiektu baczyli uspakajające i przeciwbólowe, które mogą spowododanego także docierało poprzez światłowody. Rozpoczęła się
wać na kilka godzin zaburzenia orientacji. Dotyczy to zwłaszera nowoczesnej endoskopii, dzięki której rozwinięto takie
cza kierowania pojazdami!
techniki jak ECPW (endoskopową cholangiopakreatografię
Podczas badania kładziemy się na lewym boku i po założeniu
wsteczną), polipektomię, mukozektomię, poszerzanie baloustnika
połykamy (dosłownie) końcówkę aparatu. Badanie,
nem czy protezowanie. Było jednak jedno „ale” – endoskonawet
z
pobraniem
wycinków, rzadko trwa dłużej niż 15 minut.
pista w czasie badania był sam. Tylko on widział, co się dziePo
badaniu
powinniśmy
odczekać do pół godziny, żeby w raje. Podjęto zatem intensywne prace nad zdalnym przekazie
nieprzewidzianych
powikłań
(a są one ekstremalnie rzadzywaniem obrazu wysokiej rozdzielczości, których efektem
kie)
być
na
miejscu
w
szpitalu
czy
poradni. Moje doświadczestała się matryca CCD, którą każdy ma teraz w telefonie ko-
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Większość znalezisk w czasie kolonoskopii
(polipy, guzy, uchyłki itp.) ma miejsce w czasie
wycofywania aparatu, bowiem wtedy jelito jest
rozszerzone, a jego ściany dobrze widoczne mimo
fałdów, za którymi mogą skryć się małe zmiany.
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nie wskazuje, że najbardziej nieprzyjemnym momentem gastroskopii jest połknięcie aparatu. Reszta „idzie gładko”. Wynik makroskopowy, czyli to, co było widać, otrzymujemy od
razu. Na badanie histopatologiczne wycinków trzeba czekać
około 14 dni. Czasami na miejscu wykonuje się test na obecność bakterii H. pylori.
Przygotowanie do kolonoskopii jest nieco bardziej skomplikowane. Otóż istota tego badania polega na dokładnym
oglądaniu wnętrza jelita. Chodzi o odszukanie nawet najmniejszych polipów i zmian struktury błony śluzowej. Kluczową więc kwestią jest oczyszczenie jelita z kału przed badaniem. Temu celowi służą specjalne preparaty, które po spożyciu wywołują tzw. osmotyczną biegunkę. Istnieje kilka rodzajów takich substancji i dwa sposoby ich przyjmowania. Pierwszy to rozpuszczenie w około 4 litrach wody czterech saszetek
i powolne wypijanie roztworu po południu i wieczorem przed
dniem badania. Jeśli badanie ma odbyć się w godzinach popołudniowych, drugą część można wypić rano w dniu badania. Prawdę powiedziawszy, smak tego roztworu nie należy
do najlepszych. Drugi sposób to wypicie bardzo zagęszczonego płynu w mniejszej ilości (kilkadziesiąt mililitrów) i następnie picie klarownych płynów (najlepiej wody mineralnej) w ilości do 500 ml/h przez kilka godzin. Znakiem dobrego przygotowania jest wydalanie płynnego bezbarwnego stolca. Niestety, nie zawsze się to udaje, co stanowi podstawowy problem podczas badania. Po prostu zalegający stolec nie pozwala na dobrą ocenę.
Kolonoskopia trwa kilkadziesiąt minut. Po włożeniu końcówki aparatu do odbytu lekarz powoli przesuwa go w kierunku kątnicy. Kiedy spojrzymy na schemat jelita grubego, zobaczymy, że jest tam klika zagięć, których pokonanie endoskopem nie jest łatwe. Lekarz stopniowo poszerza powietrzem
jelito, co wszystko razem może powodować dolegliwości bólowe. Kolonoskopię wykonuje się więc w sedacji lub w znie-
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czuleniu z udziałem anestezjologa (nieco płytszym niż przy klasycznych operacjach). I z tego właśnie powodu powstało niestety wiele mitów o wybitnej
bolesności badania. Nie jest to prawda. Oczywiście samo badanie (jak chyba wszystko w medycynie) nie jest przyjemne. Niemniej w większości absolutnie
do wytrzymania. Jeśli pojawią się trudności techniczne i silne bóle, zawsze kieruje się pacjenta na badanie w pełnym
znieczuleniu. Większość znalezisk w czasie kolonoskopii (polipy, guzy, uchyłki itp.) ma miejsce w czasie wycofywania aparatu, bowiem wtedy jelito jest
rozszerzone, a jego ściany dobrze widoczne mimo fałdów, za którymi mogą
skryć się małe zmiany.
Czas zadać pytanie, po co robimy te
badania? Odpowiedź wydaje się prosta. Aby wiedzieć, z jaką chorobą mamy
do czynienia. Oczywiście tak, ale nie tylko. Otóż najgroźniejsze choroby, czyli nowotwory, nie rozwijają się w ciągu dni lub nawet tygodni. Większość raków jelita rozwija się na bazie polipów. Zrazu małe, powiększają się,
a przede wszystkim zmieniają się w kierunku nowotworu.
Trwa to lata. Jeśli taki polip zostanie nam usunięty w fazie
przedrakowej, jesteśmy bezpieczni. Jednak aby to uczynić,
musimy wprowadzić do jelita endoskop i znaleźć ten niewielki i jeszcze „bezpieczny” polip. Wyciętą tkankę wysyłamy
do badania i na podstawie wyniku histopatologicznego, wielkości polipa, liczby polipów (często jest ich znacznie więcej)
oraz wywiadu co do nowotworów w rodzinie, ustalamy termin
następnego badania. Jest to tak zwany nadzór onkologiczny.
Nie ma innej drogi zapobieżenia nowotworom jelita grubego, a co za tym idzie konieczności wytworzenia stomii! Korzystajmy więc z możliwości wykonania kolonoskopii w ramach
krajowego projektu zapobiegania nowotworom.
Współczesna endoskopia, prócz wspominanej kolektomii
(wycięcie polipów), daje możliwość wykonywania małoinwazyjnych zabiegów w obrębie przewodu pokarmowego, które kiedyś wymagały otwarcia brzucha i rozległych resekcji czy
innych działań. Warunkiem jest jednak wczesna faza choroby, innymi słowy reagowanie na sygnały, jakie daje nam organizm – krew w stolcu, nudności, bóle i podobne. Zawsze trzeba z lekarzem ustalić wskazania i rodzaj diagnostyki. Nie wolno tych sygnałów lekceważyć.
Na koniec wspomnijmy jeszcze o przygotowaniu specjalnym.
Dotyczy to osób z przewlekłymi chorobami wymagającymi przyjmowania leków przeciwkrzepliwych, zaawansowanej
cukrzycy bądź chorób układu krążenia i oddychania wymagającymi stałego nadzoru. W takich przypadkach należy przed
zabiegiem odpowiednio zmodyfikować terapię lub wykonać
badanie w warunkach szpitalnych, które wiąże się z 24-48 godzinnym pobytem na oddziale.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
KOLONOSKOPIA – GŁÓWNE PRZECIWWSKAZANIA:

• nie spożywać pieczywa, mięsa lub ziemniaków;

1. zaostrzenie objawów choroby zapalnej jelita grubego (np.
Leśniowskiego-Crohna);
2. zapalenie otrzewnej;

• odżywiać się więc głównie jogurtami, płynnymi rzadkimi zupami, produktami lekkostrawnymi oraz pić duże ilości wody niegazowanej.

3. drugi i trzeci trymestr ciąży;

3. Na dzień przed badaniem należy:

4. problemy z krzepliwością krwi, szczególnie jeśli konieczne
jest wycięcie polipa lub biopsja;

• oczyścić jelito z kału; lekarz dający skierowanie na badanie
przepisze nam preparat przeczyszczający;

5. poważne choroby serca lub płuc.

• zaleca się picie dużej ilości płynów, około 3 litrów na dobę.

W przypadku przeciwwskazań wymienionych w pkt. 4 i 5 należy ustalić indywidualne wskazania i badanie wykonać w warunkach szpitalnych.

Oznaką dobrego przygotowania jest wydalanie płynnego, bezbarwnego stolca.

KOLONOSKOPIA – PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
1. Siedem dni przed kolonoskopią:
• należy przestać przyjmować preparaty żelaza, w tym multiwitaminowe;
• nie należy spożywać owoców zawierających pestkę oraz pieczywa z ziarnami, musli, siemienia, maku itp.;
• nie zaleca się również jedzenia buraków czerwonych, ponieważ mogą one zafałszować kolor śluzówki jelita;
• cukrzycy powinni skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia
indywidualnego planu działania;
• należy stosować dietę lekkostrawną, nie powodującą wzdęć ani
zaparć.
2. Trzy dni przed kolonoskopią:
• należy przejść na dietę płynną;

4. W dniu badania należy powstrzymać się od jedzenia (należy
być na czczo). Dozwolone jest picie niegazowanej wody.
* w przypadku kolostomii przygotowanie do badania nie różni się
od „normalnego”.
Pozostaje kwestia dolnego odcinka jak w operacji Hartmana –
wtedy stosujemy tam wlewki doodbytnicze. Takie przygotowanie
jest wymagane również przed odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego.
Po operacji Milesa, gdy została wycięta odbytnica, wlewek się
nie wykonuje, bo nie ma jak. W tym przypadku pozostaje tylko przyjmowanie płynów. •
BIO

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny

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

Onkologia

Profilaktyka

Promocja Zdrowia

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

Nasze publikacje i projekty znajdziesz na www.poprostu.org

Bianca-Beata Kotoro i Wiesław Sokoluk

DOBRA
INTERWENCJA
NA WOLI

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

Tekst: Fundacja STOMAlife
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P

ozwólcie Państwo, że bliżej przedstawimy Wam bohatera książeczki Jak Tomek został torbaczem i napiszemy kilka słów na temat projektu, który zwieńczony drukiem daje nam wiele radości i satysfakcji.
Książeczka składa się z dwóch części, a powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób (w tym także stomików i ich przyjaciół
w bardzo różnym wieku). Bohaterem części pierwszej jest tytułowy Tomek, któremu towarzyszymy od diagnozy przez wyłonienie, aż do powrotu do szkoły. Naszym celem było stworzenie przewodnika dla dzieci, rodziców, opiekunów i pedagogów napisanego bardzo prostym językiem w konwencji książeczek „Poczytaj mi mamo”. Dzięki współpracy na etapie tworzenia książki z grafikiem otrzymała ona postać kolorowanki, którą dziecko może się bawić, a przy okazji poznawać sprzęt stomijny i przedmioty, z którymi może się zetknąć w szpitalu. Taka wiedza przyda się nie tylko przyszłym
i obecnym małym Torbaczom, ale i ich kolegom w szkole
czy przedszkolu. W wydawnictwie tym kilka razy podkreślamy, że strach przede wszystkim wynika z niewiedzy i zmiana tego stanu była naszym nadrzędnym celem.
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Książeczka ma również część drugą, która cieszy nas nie
mniej niż pierwsza. To bajka o trzech małych Kangurkach,
której układ powstał spontanicznie przez zbudowanie jej
z kolejnych komentarzy umieszczanych przez członków strony
na Facebooku „Stomia symbol zwycięstwa”, a przerodziła się
w piękną, optymistyczną historię, gdzie członkowie stomijnej
społeczności mogą odnaleźć sami siebie.
Pięknym dodatkiem do bajki są ilustracje autorstwa nie tylko naszego grafika, ale również dzieci, które nadsyłały je
na ogłoszony przez Fundację STOMAlife konkurs.
Zapraszamy do lektury, byście mogli Państwo sami wyrobić
sobie zdanie na temat naszej publikacji i bliżej poznać Tomka,
a nawet zaprosić go do domu. W tym celu wystarczy wysłać
na adres mailowy naszej fundacji prośbę o przesłanie książeczki. Czekamy: biuro@stomalife.pl
Jeśli uznacie książeczkę za pomocną i wartościową, możemy
wysłać egzemplarze do szkoły czy przedszkola Waszych dzieci (nie tylko stomików).
Prosimy o kontakt mailowy. •
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Porady stomijne
Tekst: Fundacja STOMAlife

USUWANIE OWŁOSIENIA W OKOLICY

STOMII

e na brzuchu. U niektórych jest
Większość ludzi ma delikatne owłosieni
ki są grubsze i dłużs ze. Obecwłos
h
to meszek jak na brzoskwini, u innyc
może utrudniać przyklejanie
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stom
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okoli
w
ność włosków na skórze
dyskomfort podc zas jej zdejmowasię płytki, jak również powodować
gane i podr ywane. Aby tego uniknia, ponieważ włoski są boleśnie pocią
ce stomii. Jak zrobić to najle okoli
nąć, warto depilować bezpośrednie
włosów jest użycie golar ki elektryczpiej? Pows zechną metodą usuwania
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i czemu mniej prawdopodobne
używa się ostrza golącego włoski, dzięk
Jeżeli jednak będziesz postępoie.
jest przecięcie skóry lub jej uszkodzen
wiście ogolić ten obszar tradyoczy
sz
może
wać wystarczająco uważnie,
zwykłego mydła lub pianki do gocyjną masz ynką do golenia z użyciem
dla kobiet, do golenia okolic inlenia – najlepiej takiej przeznaczonej
niż tradycyjna pianka do gole skórę
tymnych, ponieważ mniej drażnią
zrobić na przykład wówczas, kiedy
nia dla panów. Najłatwiej będzie to
nica. Postaraj się usunąć jak najzdejmiesz płytkę przed wzięciem prysz
gnięciu masz ynką, tak aby unikwięcej włosów przy jednokrotnym pocią
mogą doprowadzić do zbęd które
w,
nąć konieczności powtarzania ruchó
ać podr ażnienia i zaczerwienienia.
nego zdzierania naskórka i spowodow

OPRÓŻNIANIE WORKA STOMIJNEGO –
JAK UNIKNĄĆ CHLAPANIA
Jeśli podczas opróżniania worka do toalety znajdująca się tam woda chlapie na ciebie, spróbuj jednocześnie z opróżnianiem worka użyć spłuczki.
Spuszczenie wody w momencie opróżnienia zapobiegnie rozchlapywaniu wylewanej treści. Inną techniką jest siadanie na sedesie w celu opróżnienia worka na odwrót (przodem w kierunku spłuczki). Prawdopodobieństwo rozbryzgiwania się wody i wylewanej z worka treści jest wówczas mniejsze.
Pomocne bywa również położenie na wodzie w sedesie kawałków papieru toaletowego i opróżnianie worka stomijnego dopiero na papier, zamiast bezpośrednio do wody.
Jeśli jednak nie uda się uniknąć rozpryskiwania się wody i treści wylewanej z worka, spróbuj ułatwić sobie sprzątanie, rozkładając na desce sedesowej listki papieru toaletowego.

ZMIENIAJ WOREK STOMIJNY O PORANKU

zaraz po
Najlepszą porą na zmianę worka stomijnego jest poranek
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POR ANNY PRYSZNIC

Jeżeli chcesz wziąć prys znic bez
worka stomijnego, idealną
do tego porą jest poranek prze
d śniadaniem, ponieważ właśnie wówczas ryzyko wydalania
się treści ze stomii jest niewielkie. Prys znic bez worka stomijneg
o jest jak najbardziej wskazany, gdyż będzie oddechem zaró
wno dla twojej skór y, jak i twojej psychiki.
Jest wielu zwolenników zmiany
worka stomijnego podczas kąpieli. Odklejamy worek, stojąc
pod prys znicem lub w wannie,
a następnie bier zemy prys znic już
bez worka. Jeśli zmienias z worek stomijny zaraz po przebudzeni
u, wyp ływ ze stomii powinien
być minimalny. Po wyjściu spod
prys znica ponownie załóż sprzęt
stomijny. Takie postępowanie
pomoże dodatkowo wyd łużyć
czas użytkowania worka, poniewa
ż nie zmoczys z go podczas noszenia. Ponadto wystawienie skór
y na działanie powietrza wspomaga zachowanie jej w dobrej kond
ycji.

PŁUKANIE WORKA STOMIJNEGO PO OPRÓŻNIENIU
Płukanie worka stomijnego po opróżnieniu daje poczucie czystości i większy komfort użytkowania. Niektórzy lubią opłukiwać opróżniony worek stomijny, podczas gdy pozostaje on nadal na ciele. W tym celu dobrze jest użyć butelki, dużej strzykawki lub węża od prysznica po zdemontowaniu słuchawki prysznicowej, tak aby delikatnie wtrysnąć wodę do środka przez ujście
worka. Wypłukany worek trzeba oczywiście opróżnić z wody.
Jeśli ważne jest dla nas czyszczenie worka stomijnego, możemy
wybrać specjalnie przystosowany do tego sprzęt marki OXMED
zaopatrzony w vent, przez który wygodnie możemy przepłukać
worek po opróżnieniu z zawartości.

DOPASUJ PŁYTKĘ DO POWIERZCHNI BRZUCHA

Idealne przyleganie płytki stomijnej do powierzchni brzucha chroni nas przed podciekaniem treści jelitowej pod płytkę.
O tym, jakie to ważne, wie każdy stomik, jednak nie wszyscy wiedzą, jak sprawić, aby płytka była dopasowana optymalnie. Aby
to osiągnąć, możesz użyć specjalnie wyprofilowanych nożyczek,
którymi dotniesz otwór w płytce i dopasujesz ją do trudnych
miejsc na powierzchni twojego brzucha, który nie musi być przecież idealnie płaski, a już szczególnie jeżeli ma za sobą kilka operacji. Jeśli masz problem z dopasowaniem płytki do wybrzus zeń
lub zbliznowaceń, spróbuj wykonać małe nacięcie na zewnętr znej stronie płytki, w kierunku wewnętr znego otworu. Doda jej
to nieco więcej elastyczności. Uważaj jednak, aby nie zrobić zbyt
wielu i zbyt dużych nacięć, ponieważ może to spowodować efekt
odwrotny od zamierzonego.
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Med4Me

Wywiad z Marzeną Kluszczyńską
Rozmawia: Sekretarz Redakcji PPŻ

S

ekretarz Redakcji „Po Prostu Żyj”: Ostatnie miesiące, a nawet lata, zmusIły nas do większej troski
o zdrowie. Coraz częściej o tym myślimy i coraz większe mamy potrzeby w kontekście zaopatrzenia w różnoraki sprzęt medyczny.
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Marzena Kluszczyńska: To prawda, dlatego tak bardzo ważny jest łatwy dostęp do sklepów medycznych oferujących
różnorodne zaopatrzenie i sposoby dostarczenia sprzętu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Bardzo ważne jest,
aby zaopatrzenie medyczne było dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i za pośrednictwem kuriera. Med4Me
oprócz sieci stacjonarnej, a jest to już 9 lokalizacji w całym
kraju, oferuje swoim klientom dostawę „pod drzwi”.
Nasza sieć sklepów medycznych dokłada również wszelkich starań, aby już na pierwszy rzut oka różnić się od innych
tego typu placówek. Dbamy o stronę wizualną, ponieważ
chcemy, aby te miejsca były przyjazne i piękne, takie prawie
domowe. Zadbaliśmy o swoiste połączenie tradycji z nowoczesnością, zestawiając ze sobą nowoczesny sprzęt medyczny i antyczne wnętrza. Pragniemy, aby każdy wchodzący poczuł, że trafił we właściwe miejsce, które nie kojarzy się z bólem, cierpieniem, szpitalem, a jedynie daje pewność otrzymania fachowego wsparcia i nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu dobrej jakości.
Ale zdecydowanie istotniejsze do wyglądu naszych placówek jest to, czego nie widać, a czego doświadcza się podczas spotkań z pracownikami Med4Me – profesjonalizm, empatia, wsparcie medyczne, oferowane np. przez współpracujący z nami personel medyczny, jak i pomoc psychologiczna oferowana przez Fundację założoną przez Med4Me.
PPŻ: Jakiego typu asortyment oferują państwa sklepy?
MK: Zarówno taki wspierający pacjenta doraźnie po urazach i wypadkach – myślę tu o zaopatrzeniu ortopedycznym,
a więc wszelkiego typu ortezy, kule, opaski czy wkładki orto-
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pedyczne. Jak i taki, który zapewnia chorym przewlekle komfort i ulgę w cierpieniu, np. łóżka rehabilitacyjne, pionizatory,
materace przeciwodleżynowe, poduszki pneumatyczne, wózki i chodziki inwalidzkie czy, z zupełnie innej dziedziny, aparaty do leczenia bezdechu.
Oczywiście nie jest możliwe, abyśmy cały sprzęt mieli zawsze
dostępny od ręki, ale jeśli nie mamy danego modelu w tej
chwili, to dokładamy wszelkich starań, aby ten sprzęt sprowadzić, zaspokajając potrzeby naszych pacjentów.
PPŻ: Czy w Med4Me kupimy tylko sprzęt medyczny?
MK: Oczywiście, że nie. Równie ważne jest zaopatrzenie
w artykuły sanitarne związane z problemami urologicznymi, a mowa tu o pampersach, pieluchomajtkach, wkładkach
urologicznych czy podkładach dla osób leżących. Problemy
z nietrzymaniem moczu dotykają bardzo wiele osób w każdym wieku. Dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Właściwie dobrany asortyment absorbujący przywraca naszym pacjentom pewność siebie i pozwala na swobodne funkcjonowanie, pomimo krępujących dolegliwości.
Oferujemy również bardzo duży wybór peruk i możliwość ich
doboru w naprawdę komfortowych warunkach.
Mamy także ofertę dla pacjentek po operacjach nowotworowych piersi – protezy piersi i bieliznę zaprojektowaną i uszytką specjalnie dla amazonek.
PPŻ: Czy sprzęt oferowany w placówkach Med4Me podlega refundacji NFZ?
MK: Powiem tak, nie wszystko, co oferują sklepy Med4Me
podlega refundacji, bo mamy także artykuły, które nie są zlecane bezpośrednio przez lekarza, ale z drugiej strony pacjent
może znaleźć u nas wszystko, na co dostanie zlecenie, i to,

ŻYCIE ZE STOMIĄ
co warto podkreślić, w bardzo dużym wyborze, jeżeli chodzi o marki i ceny – w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb.
PPŻ: Ważną częścią waszej działalności jest zaopatrzenie
dla pacjentów stomijnych i praca z pacjentem stomijnym.
Czy może nam pani krótko powiedzieć, czym jest stomia?
MK: Stomia, choć bywa tak postrzegana, nie jest chorobą,
a jedynie elementem procesu leczenia. W języku greckim
„stoma” oznacza otwór, a więc, mówiąc wprost, jest to chirurgiczne wyprowadzenie jelita na powierzchnię brzucha.
PPŻ: Stomia to ciągle jeszcze temat tabu. Jak fundacja STOMAlife powołana do działania przez Med4Me stara się je przełamywać?
MK: Poprzez różne formy aktywności, jak np. wydawanie czasopisma dla stomików „Po Prostu Żyj”, prelekcje w szkołach,
do których uczęszczają dzieci ze stomią, organizowanie kolonii integracyjnych lub przez książeczkę, w której za pośrednictwem bajki mały stomik dowiaduje się, czym jest stomia.
Fundacja STOMAlife zabiega, aby w każdej ważnej dla stomików sprawie być dla nich wsparciem. Organizowane są
np. cykliczne spotkania w różnych miastach w Polsce, gdzie
stomicy w kręgu bratnich dusz rozmawiają ze sobą i o sobie. Wydawana dla stomików Karta Stomika ułatwia funkcjonowanie w różnych sytuacjach, zaś bezpłatna infolinia 800
633 463 żadnego pytania dotyczącego stomii nie pozostawia bez odpowiedzi.

Zorganizowaliśmy wystawę na temat stomii w polskim sejmie,
gdzie za pośrednictwem zdjęć odważnych stomików, którzy
zgodzili się pokazać swoje ciała po operacji wyłonienia stomii, zwróciliśmy uwagę na problemy osób żyjących ze stomią. Mówiliśmy podczas spotkań z posłami o tym wstydliwym
„czymś” na brzuchu. Na początku dziwnym i obcym, co wymagało: poznania, oswojenia, zaakceptowania. Z czasem stomia staje się integralną, wręcz kochaną przez pacjentów częścią ich ciał. Porównują stomię do róży, bo rzeczywiście przypomina swoim kształtem różę w pączku, zresztą róża właśnie
jest symbolem stomii, zaś stomia to symbol zwycięstwa.
Teraz Fundacja STOMAlife bardzo aktywnie uczestniczy
w zbieraniu sprzętu dla osób potrzebujących, dotkniętych
wojną na Ukrainie. Przekazujemy go zarówno tym stomikom,
którzy znaleźli schronienie w Polsce, uciekając przed wojną,
jak również organizujemy wysyłkę bezpośrednio do Ukrainy, ponieważ tam, gdzie trwa wojna, zostali stomicy, którzy są odcięci od zaopatrzenia, bez którego nie są w stanie
funkcjonować.
PPŻ: Wróćmy do Med4Me. Mówiła pani o łatwym dostępie do placówek Med4Me, proszę powiedzieć, gdzie
w Polsce znajdują się państwa sklepy?
MK: Najbliższy nas w tym momencie jest sklep w Gostyninie
przy ul. Wojska Polskiego 31, ale mamy także punkty w 9 innych miastach m.in. w Warszawie, Gorzowie, Lublinie czy Łodzi. Po szczegóły zapraszamy na stronę www.med4me.pl
lub do kontaktu z infolinią pod numerem: 800 120 130. •

www.med4me.pl
800 120 130

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (28) / 2022

45

ZNANI

46

Rozwijać
świadomość
Wywiad z Jolantą Toporowicz
Rozmawia: Beata Pawłowicz
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edni ludzie zachowują dobroć, choć
spotykają ich straszne rzeczy, inni w takiej
sytuacji stają się źli lub zgorzkniali. Jedni
dają radę przejść przez psychoterapię, inni
nigdy się na nią nie zdobędą. Czy o tym, jak
będziemy doświadczać życia i radzić sobie
z nim, decydują geny, charakter, a może szczęście? Jolanta Toporowicz, psychoterapeutka,
autorka książki MapaJa, która jest owocem
jej dwudziestoośmioletniej pracy zawodowej,
osobistych doświadczeń, a także wieloletniej
praktyki medytacyjnej, mówi, że o tym decyduje poziom świadomości, z jakim przeszłaś na
świat. Na szczęście nawet jak ten poziom jest
niski, możesz nad nim popracować.

Beata Pawłowicz: W pani książce możemy przeczytać,
że na świat przychodzimy z już określoną dominującą informacją, która będzie wpływać na nasze doświadczanie świata i siebie. I to ta informacja określa nasz poziom
świadomości.
Jolanta Toporowicz: Tak, ta informacja to efekt doświadczeń naszych przodków i dominujących treści kultury, w której przyszło im żyć. I zdarza się, że na skutek tragicznych czy
brutalnych doświadczeń, jakimi choćby były wojny bądź okupacja, tą informacją staje się agresja. Rodzimy się wówczas ze
świadomością, którą ta informacja determinuje, a którą opisujemy jako „rozmytą” i nazywamy pierwszym poziomem. Jeśli z kolei konstytuuje nas informacja, jaką jest „dominacja”,
to nasz poziom świadomości nazywamy „egocentrycznym”.
Zaś jeśli tą informacją, z którą się urodziliśmy i wokół której
kształtuje się nasze widzenie świata, jest współodczuwanie,
to ten poziom świadomości możemy nazwać „dojrzałym”.
BP: Skoro już się rodzimy z określonym poziomem świadomości, czy to znaczy, że jesteśmy na nią skazani? A może
właśnie odwrotnie – możemy – a nawet powinniśmy tę
swoją świadomość rozwijać?
JT: Rozwijanie świadomości to – można by powiedzieć – nasze zadanie tu na ziemi. Ale na każdym z tych poziomów inaczej pracujemy nad rozwojem świadomości. Na poziomie
pierwszym, czyli tzw. rozmytym, rozwój świadomości będzie polegał przede wszystkim na tym, żeby złapać żywy
kontakt z samym sobą. A więc nauczyć się identyfikować to,
co się czuje: swoje emocje i uczucia, i nauczyć się w zgodzie
z nimi tworzyć swoją tożsamość. A więc stawać się sobą nie
poprzez zewnętrzne wyobrażenia, jaka jestem niezwykła i wyjątkowa, tylko przez to, co czuję. Do tego jest nam jednak potrzebna regularna psychoterapia, wsparcie, obecność kogoś,
kto będzie nam towarzyszył w tym procesie.

BP: Bez psychoterapii nie damy rady?
JT: Nie, ponieważ rozwój w tym wypadku polega na uświadomieniu sobie, że dominującą emocją, którą przeżywamy, jest
biologiczna agresja, a więc, że informacja, która kształtuje naszą świadomość, jest bardzo negatywna, jest jak wewnętrzny hades. Potrzebna jest akceptacja tego, że tak jest, i tylko z powodu rozproszenia naszej agresji nie zdajemy sobie
z niej sprawy. Ale to właśnie ona powoduje chaos w naszym
życiu wewnętrznym i zewnętrznym. Co więcej, nasze głębokie
przekonanie, że jesteśmy wybitni, wyjątkowi, wybrani, to tylko forma ucieczki przed prawdą, że nosimy sobie coś, co nas
przeraża.
Na tym poziomie psychoterapia jest potrzebna do stworzenia wewnętrznego poczucia tożsamości, do stworzenia swojego „ja”, które będzie w stanie przyjąć prawdę. Odbywa się
to poprzez identyfikację tej ciemnej strony, czyli agresji, która zazwyczaj jest przebrana w te wspaniałości, w te fantazje
o sobie jako kimś wyjątkowym. Warto zacząć terapię, bo też
tę rozproszoną agresję przeżywa zazwyczaj nie tylko osoba o rozmytej świadomości, ale całe jej otoczenie. Wchodząc
w pole osoby na rozmytym poziomie świadomości, wchodzimy w pole rozproszonej agresji. Zaczynamy czuć irytację,
a z czasem nawet agresję.
BP: Jak rozproszona agresja może przejawiać się w naszym zachowaniu, zachowaniu osoby na rozmytym poziomie świadomości?
JT: Biologiczna agresja to przede wszystkim ekspansja – rozumiana jako zabieranie innym przestrzeni, używanie świata i ludzi do tego, aby budować swoją fantazję o byciu kimś
wspaniałym i wyjątkowym. Sięganie po swoją wyjątkowość,
wspaniałość jest dla nich mechanizmem obronnym – jedynym sposobem na wyratowanie się, wybicie z tego piekła.
Odrzucenie tej iluzji oznaczałoby dla takiej osoby kontakt
z tym wewnętrznym hadesem – przerażającym lękiem i otchłanią, w której rozpadnie się w nicość. Dlatego widzenie
w sobie wybrańca, geniusza to główna tendencja ludzi na tym
poziomie świadomości.
BP: Pisze pani, że to piekło, to doświadczenia poprzednich
pokoleń, takich jak gwałty i morderstwa. Jak na to może
pomóc psychoterapia?
JT: Może, bo pierwszy etap procesu psychoterapii, jeśli jest
dobrze przeprowadzony, daje wewnętrzne poczucie tożsamości oparte na identyfikacji uczuć, czyli poczuciu kontaktu z samym sobą, zdolności do czucia siebie i identyfikowania tego, co się aktualnie doświadcza. Dziś to smutek, a wczoraj radość. To pozwala zacząć budować siebie, swoje prawdziwe ja, nabrać dystansu do tego, co płynie z przeszłości. Osiągnięcie tej wewnętrznej komunikacji z samym sobą
daje poczucie stabilności, a dopiero ono umożliwia rozpoczęcie drugiego etapu terapii, czyli pracy nad świadomością. A do tego niezbędne jest zdanie sobie sprawy z tego,
że żyje się od zawsze z tą wewnętrzną agresją, jak to nazywamy: niesie się w swoim polu świadomości taką informację.
Przedtem, zanim zbuduje się siebie, człowiek nie jest wstanie
tego udźwignąć, nie ma narzędzi, by to doświadczenie zinte-
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żywać, związane z różnego rodzaju dziecięcymi zranieniami,
jak odrzucenie czy upokarzanie przez rodziców, a także swoje ciemne strony, czyli w tym wypadku: rywalizację, zazdrość,
dominację, pożądliwość. Dlatego praca nad rozwojem świadomości polega na integrowaniu obszarów, które wykluczyliśmy: bólu, upokorzenia, odrzucenia, unieważniania.
BP: To się udaje?
JT: Jeśli się uda, wtedy okazuje się, że to, czego wciąż poszukiwał i o co walczył ten człowiek, znajduje się wewnątrz niego, a jest tym
Wydawnictwo: Euphonia Instytut
możliwość doświadczania miłości. NajtrudRozwoju Osobistego Jolanta
niejsze w tym procesie jest zrezygnowanie
Toporowicz
z korzyści, jakie daje odcinanie się od bolesnych emocji i ucieczka w zewnętrzne poczucie sprawstwa, sukcesu. Ale jeśli się to uda, zysk jest ogromny, jest nim spojrzenie na siebie z poziomu dojrzałego i – poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego. Dopiero kiedy akceptujemy swoje słabości i bóle, możemy ten spokój zyskać, dopiero wtedy znika to napędzające poczucie braku.
Jolanta Toporowicz,
MapaJa,

BP: Co bywa powodem rozpoczęcia pracy nad sobą
przez człowieka z poziomu egocentrycznego?
grować. To naprawdę duże osiągnięcie, kiedy mając świadomość rozmytą, możemy sami siebie „egocentrycznie” określić, czyli określić, czego potrzebuję, kim się czuję.

48

BP: „Egocentrycznie”, czyli popatrzeć na siebie jakby
z tego drugiego poziomu świadomości?
JT: Dokładnie tak, praca nad rozwojem polega na dostrojeniu się do wyższego poziomu i daje realnie lepsze życie.
To jest ogromny skok w wewnętrznym rozwoju. Bardzo ważne jest urealnienie, a więc dostrzeżenie tendencji do myślenia o sobie jako o kimś wyjątkowym. Praca polega na urealnianiu, czyli – jeśli myślę, że jestem wspaniałą malarką, to konfrontuję się z faktami: jakie obrazy namalowałam i co się z nim
stało. To wszystko dopiero daje szanse na realizację swojego prawdziwego potencjału.
Opowiem może o kobiecie, która miała poziom świadomości rozmyty, a przyszła do mnie z powodu depresji. Kilka lat
trwała praca nad tym, żeby nauczyła się odczuwać swoje
emocje i żeby to poczucie, że jest wyjątkowa, nie destabilizowało jej życia. Terapia zakończyła się, kiedy zapytała mnie:
„czy to znaczy, że ja nie muszę być wybitna?”. To był sygnał,
że już nie potrzebuje tego cudownego haju, żeby radzić sobie z trudnymi emocjami i móc realizować swoje życie w realnym świecie! To była dla niej ogromna ulga!
BP: A na czym polega rozwój świadomości z poziomu egocentrycznego? W pani książce przeczytałam, że na rezygnacji z ustawicznej walki i zmagań ze światem.
JT: Tak, to jest sedno życia człowieka na poziomie egocentrycznym, że wciąż musi o coś walczyć i coś zdobywać. Jak już
zaspokoi to, czego mu brakuje, natychmiast odczuwa kolejny brak, który musi zaspokoić. I tak bez końca. Ten brak jest
związany z tym, że nie ma dostępu do kochania, do przeżywania miłości. Dzieje się tak dlatego, że wykluczył ze swojego doświadczenia pewne obszary, te zbyt bolesne, by je prze-
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JT: Najczęściej kłopoty w związkach, bo takim ludziom wydaje się, że wiedzą, jak powinien związek wyglądać, jak się
powinien zachowywać partner i próbują go przyciąć do tej
formy. A taka postawa staje się powodem konfliktów. Zgłosiła się do mnie kobieta, która miała kłopot z mężem, cały
czas go krytykowała, mówiła, że ona chce mu pomóc, żeby
on sobie lepiej radził, bo sobie nie radzi. Nasza praca polegała na tym, żeby zobaczyła, że jej wizja związku musi uwzględniać drugiego człowieka. A więc jej zadaniem było wejście
w przestrzeń świadomości dojrzałej i zobaczenie, że jej partner – taki jaki jest – jest tak samo ważnym człowiekiem jak
ona. A więc musiała go zobaczyć w całym jego potencjale
i zaakceptować. Bez tego nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek związek zbudować.
BP: Oj, to nie jest proste, kobiety zawsze chcą ulepszać
partnerów!
JT: To było dla niej bardzo dotkliwe, bo nie chciała zobaczyć,
że on nie ma w sobie potencjału, żeby stać się takim człowiekiem, jakiego ona by chciała mieć u swojego boku. Proces
przejścia od tego, jaki według niej on powinno być, do tego,
żeby zainteresowała się tym, jakim człowiekiem jest jej partner, był niezwykle trudny. A to dlatego, że negowała jego słabości i chaos wewnętrzny, niechęć do podejmowania wysiłku – bo właśnie od tych cech odcięła się w samej sobie. Nie
chciała tego zobaczyć, bo jej korzyścią z tego, żeby tego nie
widzieć, było fałszywe poczucie, że ona może wszystko. Jak
się postara, to wszystko zdobędzie i osiągnie, nawet zmieni tego mężczyznę w kogoś innego.
BP: Wierzyła, że ona może wszystko, jak się postara?
JT: Pamiętam ten moment, kiedy ta kobieta zobaczyła i poczuła się zaskoczona tym, że człowiek, z którym żyje, jest tak
bardzo od niej różny. Wiele tygodni trwało, nim zintegrowała tę wiedzę, a potem jeszcze potrzebowała czasu, żeby zastanowić się, czy ona chce z nim być. Zdała sobie też wte-
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Teorie kwantowe tłumaczą rzeczy, które inaczej trudno pojąć. Ja dodałabym tylko,
że uzdrawia nas, kiedy zostaniemy zobaczeni w przestrzeni, którą
nazywam bezwarunkową akceptacją.

dy sprawę, że jej mąż zachowuje się w taki, a nie inny sposób na skutek tego, że czuje się przez nią upokarzany tym, że
ona oczekuje od niego niemożliwego.
BP: Czy udało się jej wejść na poziom świadomości dojrzałej? Ale na czym polega tam rozwój, skoro to najwyższy poziom?
JT: Na każdym z tych poziomów ego w jakiś sposób się przejawia, bo jest nam konieczne, to nasza tożsamość. Ego to sposób, w jaki siebie określamy. No i właśnie kierunek, w którym
rozwija się świadomość na poziomie dojrzałym, to wychodzenie poza egocentryzm ku współodczuwaniu. Mamy świadomość, że jesteśmy odrębni, ale wchodzimy w pole, gdzie już
nie myślimy i nie przeżywamy swoich emocji czy uczuć. Znalezienie się w tej przestrzeni jest często równoznaczne z rozwiązaniem problemów, bo tam one nam się pokazują w takim
świetle, że wszystko rozumiemy – w tym sensie, że współodczuwamy na przykład z tym, kto stwarza nam w życiu realne
problemy. Samo wejście w tę przestrzeń powoduje, że problemy się rozpraszają.
BP: Rozwój świadomości jako sposób na konflikty? A nie
agresja czy władza?
JT: Tak, bo to jest przestrzeń uzdrawiania. Czasem możemy
się tam znaleźć spontanicznie bez wysiłku. Nie od nas to wtedy zależy. Ale kiedy jesteśmy na dojrzałym poziomie świadomości to umiemy to robić intencjonalnie. Czyli możemy
skupić się i zadać pytanie dotyczące sytuacji, której nie rozumiemy, z którą nie możemy sobie poradzić. Możemy wtedy wejść w sposób wytrenowany w tę przestrzeń współodczuwania i dostajemy odpowiedź. Jest nią to, co zobaczymy, a co jednocześnie rozprasza ten problem emocjonalnie i mentalnie. Już go tak nie przeżywamy, dlatego znika. Wszystko staje się jasne. Kiedy po tym wglądzie wracamy do przestrzeni naszego ego, do bieżącego życia, możemy wybrać działanie zgodne z tym wglądem współodczuwającego pola.

domu. Pewnego razu po tym, jak na mnie napadła, zdałam
sobie sprawę, że ja nie rozumiem jej zachowania, nie wiem,
o co chodzi. Bardzo chciałam to zrozumieć, nie szukać psychologicznej przyczyny. Weszłam więc w przestrzeń współodczuwania i pojawił się obraz tej kobiety i informacja, w jakiej ona żyje, odczułam wtedy jej wewnętrzny świat. Wtedy
kłótnie ustały, przestała mnie atakować. A nawet po tygodniu przyszła do mnie z przeprosinami. To był dla mnie dowód na to, że jak wejdziemy w pole z czystą intencją, bez złości, po to, by zrozumieć, to rozwiążemy konflikt.
BP: Czary czy może kwanty? Kiedyś czytałam: w kwantowym świecie obserwator wpływa na obserwowany układ.
A mówiąc językiem psychologii: być zobaczonym widzianym to uzdrowią się nasze rany.
JT: Teorie kwantowe tłumaczą rzeczy, które inaczej trudno pojąć. Ja dodałabym tylko, że uzdrawia nas, kiedy zostaniemy zobaczeni w przestrzeni, którą nazywam bezwarunkową akceptacją. No i bazową potrzebą każdego człowieka jest
właśnie być widzianym w taki właśnie sposób: bezwarunkowo akceptujący.
BP: Jeśli wytrenujemy w sobie na drodze rozwoju świadomości zdolność do widzenia w ten sposób innych, zniknie
większość naszych konfliktów?
JT: Zobaczenie drugiego człowieka nie polega jednak wyłącznie na intelektualnym zrozumieniu przyczyn jego zachowań. To zrozumienie jest raczej odczuciem tej drugiej osoby,
współodczuwanie z nią w przestrzeni bezwarunkowej akceptacji. To jest dopiero uzdrawiające zobaczenie, które sprawia,
że znikają wszystkie pretensje, wszelkie żale. Nasze kłopoty,
uwikłania biorą się z dwóch przyczyn. Albo nie widzimy jakiejś
części siebie, bo jest zbyt bolesna, albo nie mamy o niej pojęcia, jak o informacji o agresji. Na poziomie dojrzałym znika ten powód cierpienia i zagubienia, bo mamy już zintegrowany cały swój potencjał, także swoje rany i słabości. Wtedy
nie cierpimy, ale też nie zadajemy cierpienia innym. •

BP: Przydałby się przykład problemu życiowego, jaki udało się tak rozwiązać.
JT: Miałam kiedyś sąsiadkę, z którą dzieliłyśmy dom. Ta kobieta była skłócona ze wszystkimi, krytyczna i agresywna.
Pewnego dnia zobaczyła wroga także we mnie i zaczęła mnie
oskarżać o to, że chcę jej uniemożliwić mieszkanie w tym
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Konstanty Julian Gebert, ps. „Dawid Warszawski” –
polski psycholog żydowskiego pochodzenia, tłumacz,
dziennikarz i nauczyciel akademicki, od 1989 do 2022
roku publicysta dziennika „Gazeta Wyborcza”.

Wywiad z Konstantym Gebertem
Rozmawia: Maja Jaszewska
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aja Jaszewska: W języku hebrajskim słowo tora
oznacza „wskazówkę, pouczenie”. W swojej
książce 54 komentarze do Tory napisał pan:
„Tora jest jak skomplikowany wzór w matematyce, którego każdy szczegół odtwarza przebieg całości, a całość
stanowi jedynie powtórzenie szczegółu”. Brzmi to metafizycznie. Czym właściwie jest Pięcioksiąg?

Pisma prorocze i Pisma pomniejsze. Ale jeszcze szerzej ujmując, Tora to całokształt nauczania, więc nie tylko teksty objawione, ale także teksty ludzkie będące komentarzem, dialogiem, a nawet sama czynność komentowania. Rozmawiając teraz o Torze, w najszerszym sensie również ją współtworzymy. Lubię mówić, że Tora nie jest rzeczownikiem, ale
czasownikiem.

Konstanty Gebert: Wszystkim. Wierzymy, że Tora poprzedza świat, który jest konkretyzacją jednej tylko z bardzo wielu możliwości zawartych w Torze. W jednym z Midraszy czytamy, że Bóg codziennie jedną czwartą swojego czasu poświęca na studiowanie Tory. Jeżeli to był Boży plan dla świata i jeżeli jest to tekst, który Stwórca nieustannie studiuje, to nie
ma nic ważniejszego od Tory.

MJ: Pięknie powiedziane, bo rzeczownik zakreśla granice,
a czasownik niesie ze sobą energię życia. Jakie znaczenie
w judaizmie ma Tradycja?

MJ: Czasem Torą nazywa się tylko Pięcioksiąg Mojżeszowy, najważniejszą część Biblii hebrajskiej. A niekiedy Torą
określa się całą – objawioną – tradycję religijną judaizmu,
zarówno spisaną, jak i ustną, która z czasem również została spisana przez rabinów.
KG: To są problemy terminologiczne. Jak pani wspomniała, tora po hebrajsku oznacza – nauczanie. W związku z tym
termin ten może się odnosić do bardzo wielu rzeczy. W najwęższym sensie tego słowa jest to Pięcioksiąg otrzymany
przez Mojżesza z rąk Boga na Synaju. Ale w naszej tradycji Tora pisana jest niekompletna bez Tory ustnej, czyli ustnego Objawienia, które otrzymał Mojżesz, przekazywanego potem z pokolenia na pokolenie i spisanego na początku ery wspólnej jako Miszna. Jest to komentarz do Tory pisanej rozwijający różne kwestie, które nie są w tekście rozstrzygnięte. Przykładowo Tora zabrania nam pracować w szabes, ale nigdzie nie podaje definicji pracy. Co jest pracą dowiadujemy się z Miszny. Szybko jednak okazało się, że Miszna również wymaga komentarza. Tym komentarzem jest Gemara. Miszna i Gemara tworzą zrąb Talmudu. Tak więc w szerszym sensie Tora to nie tylko sam Pięcioksiąg, ale również
Tora ustna, czyli Miszna, i komentarz do niej, czyli Gemara.
Biblia hebrajska to nie tylko Pięcioksiąg, w jej skład wchodzą
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KG: Tradycja jest pojęciem szerszym niż Tora, ponieważ obejmuje nie tylko teksty i komentarze, ale także zachowania i zwyczaje z nimi związane. I tutaj ma miejsce ogromna różnorodność. Tora mówi na przykład, że w Pesach nie wolno jeść chamec, czyli zakwasu, ale rozmaite grupy Żydów co innego uważają za zakwas. Różnice między sefardyjczykami a aszkenazyjczykami na temat tego, co wolno, a czego nie wolno jeść
w Pesach, są bardzo duże. To oczywiście tylko jeden z wielu przykładów na odmienność tradycji.
MJ: Czy Tradycja jest równie ważna jak Słowo?
KG: Oczywiście, że nie. Słowo Boże jest absolutne i wiążące. Tradycja jest historycznym sposobem, w jaki dana grupa to słowo rozumie. Dlatego dopuszczalne są nieraz znaczne różnice pomiędzy tradycjami. Tora generalnie zakazuje spożywania owadów, ale wymienia bodaj dziewięć gatunków szarańczy, które są jadalne. Niestety dziś już nie wiadomo, jakie gatunki odpowiadają nazwom wymienionym w Torze, w związku z tym jedzenie owadów generalnie jest zabronione. Jednak Żydzi z Jemenu mają tradycję, która identyfikuje cztery z tych gatunków i oni mogą je jeść. Robią to na odpowiedzialność swoich przywódców, którzy taki zwyczaj przekazują. Tradycja jest czymś, co historycznie ewoluuje, a Słowo Boże nie ewoluuje. Ono po prostu jest.
MJ: Czy można powiedzieć, że Tradycja jest ucieleśnieniem Słowa?
KG: Jest jego rozwinięciem, z konieczności mniej doskonałym. Bardziej za to wrażliwym na lokalne warunki.
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Konstanty Gebert,
54 komentarze do Tory,
Wydawnictwo Austeria

MJ: Czy Tradycja wynikająca z błędnych interpretacji
i nietrafionych poszukiwań ma jakąś wartość?
KG: Ma dużą wartość. Talmud jest zapisem sporów, debat
wokół rozmaitych pytań w Torze. Mówi o tym, że zarówno słowa błądzących, jak i tych mających rację, są słowami Boga żywego, ponieważ niezależnie od tego, jaki jest wynik końcowy
sporu, to proces dochodzenia do prawdy motywowany chęcią zrozumienia Słowa Bożego ma wartość absolutną. Dlatego w Talmudzie zachowujemy nie tylko wynik końcowy debat,
ale też cały ich przebieg. W judaizmie dochodzenie do prawdy, intelektualne zmaganie się z Torą jest tak samo święte, jak
modlitwa czy dobre uczynki.
MJ: Czy jest w judaizmie odpowiednik magisterium Kościoła?
KG: Nie istnieje doczesna instytucja, która orzeka, czy coś
jest prawdą, czy nie, ale funkcjonalnie tę rolę pełni Tradycja. Halacha jest nieodwoływalna. Jeśli jakieś rozstrzygnięcie halachiczne raz zostało przyjęte przez consensus omnium,
to później nie można go już unieważnić. Co najwyżej, jeśli pojawiają się nowe okoliczności, można halachę twórczo rozwijać. Nie można natomiast orzec, że nasi przodkowie się mylili.
Bywały w w halasze rozstrzygnięcia bardzo radykalne. Rabenu Tam w X wieku wydał cherem (orzeczenie) zakazujące wielożeństwa. Było to absolutnie sprzeczne nie tylko z Tradycją,
ale i z Torą, ponieważ nasi praojcowie mieli w czasach biblijnych po kilka żon równocześnie. Rabenu Tam orzekł jednak,
że to, co było dopuszczalne w czasach biblijnych, nie jest już dopuszczalne obecnie, i cherem ten został powszechnie przyjęty przez Żydów aszkenazyjskich i dzisiaj ich prawo religijne wielożeństwa zabrania. Prawo religijne Żydów sefardyjskich wielożeństwo dopuszcza, ale
jest ono obwarowane tak licznymi warunkami, że
w praktyce nie dochodzi ono do skutku.

scy, którzy stali na Synaju w momencie nadania Tory, wywodzili się z plemienia Abrahama. Talmud uczy, że razem z potomkami Abrahama uciekło z Egiptu wielu innych niewolników. Jesteśmy więc depozytariuszami Tory, a ona nas stwarza, i jesteśmy Żydami w takim stopniu, w jakim dochowujemy wierności przymierzu na Synaju. To, że Tora jest dana całej
ludzkości, oznacza, że nie mamy wyłączności na jej interpretację. Judaizm w odróżnieniu od islamu i chrześcijaństwa nie
uważa się za jedyną i prawdziwą religię. Nie wyklucza, że jakaś inna grupa ludzi otrzymała inne objawienie, być może inaczej sformułowane, w innym języku, ale nie sprzeczne z tym,
jakie otrzymali Żydzi, bo Bóg nie jest sprzeczny. My możemy
jedynie patrzeć na skutki tego objawienia, czy są one zgodne
z nauczaniem Tory. Chrześcijaństwo i islam są monoteizmami, respektują dziesięć przykazań, więc można powiedzieć,
że w pewnym sensie obie te religie przyczyniają się do tego,
że głos z góry Synaj jest słyszalny.
MJ: Czy nastąpiło już pełne zrozumienie i odczytanie
Tory?
KG: W pełni rozumie Torę jedynie jej Autor.
MJ: Ale mówi się przecież, że w pełni zostanie odczytana wtedy, gdy przyjdzie Mesjasz.
KG: Chodzi tu trochę o co innego. Mówi się, że kiedy przyjdzie
Mesjasz, to przykazania Tory, które są niezrozumiałe, niedostępne racjonalnemu poznaniu, zostaną objaśnione. Ale czy
to oznacza, że Tora zostanie w pełni poznana? Jeżeli by tak
było, Bóg nie studiowałby Tory. Mam nadzieję, że będziemy
ją studiowali zawsze, tyle tylko, że po przyjściu Mesjasza będziemy to robili w Jego towarzystwie. Zwyczajowo na nekrologach wielkich rabinów pisze się: „Został powołany do wykładów na niebiańskiej jesziwie”. Poznanie ostatecznej, całej
i pełnej prawdy dostępne jest jedynie jej Autorowi.

MJ: Komu Bóg objawił Torę?
KG: Wszystkim ludziom. Nikt tutaj nie jest uprzywilejowany. Tora dlatego została dana na górze
Synaj, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że została dana tylko „mnie” czy tylko „nam”. Została dana całemu światu i w pewnym sensie nadal
jest dawana. Wydarzenie na górze Synaj z jednej
strony jest wydarzeniem historycznym, a z drugiej strony ontologicznym. Cały czas Torę przyjmujemy albo odrzucamy. Nikt nie jest jej właścicielem, ale my, Żydzi, jesteśmy jej depozytariuszami. Jest to dość osobliwa relacja, bo Żydzi zostali utworzeni przez Boga mocą przyjęcia przez nich Tory. Trzeba pamiętać, że nie wszy-

Uroczyste wniesienie zwoju Tory, umieszczonego
w typowym dla Dalekiego Wschodu pojemniku zwanym tik.
Synagoga Kadawumbhagam, Ernakulam, Indie 2019
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Prezentacja rozwiniętego zwoju Tory po zakończeniu czytań
podczas liturgii synagogalnej, a przed włożeniem go do
aron ha-kodesz –przeznaczonej do przechowywania Tory
szafy lub wnęki w głównej sali synagogi na ścianie wskazującej kierunek Jerozolimy. Towarzyszy jej formuła rozpoczynająca się słowami: We-zot ha-Tora – „Oto Tora”.
Synagoga Kadawumbhagam, Ernakulam, Indie 2019
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MJ: Czy można powiedzieć, że Biblia hebrajska jest pomostem łączącym synagogę i kościół?
KG: Tego nie wiem. Biblia hebrajska jest wspólną własnością
wszystkich ludzi. A więc także tych, którzy się modlą w synagodze i kościele. Jednak interpretacja, jaką chrześcijanie
nadali Biblii hebrajskiej, jest tak radykalnie różna od obowiązującej w judaizmie, że ten tekst bardziej chyba dzieli niż łączy.
Ale ja bym się tym szczególnie nie martwił. Niepokoiłbym się
wtedy, gdyby z tych rozbieżnych interpretacji wynikały rozbieżne etycznie wnioski, a tak nie jest. W związku z tym uważam, że spory teologiczne należy zostawić do czasów, kiedy
wszystko zostanie ujawnione, a szukać tego, co łączy nie tyle
w tekście, co w próbie odpowiedzi na pytanie: „Czego Stwórca od nas oczekuje?”. I tutaj możemy się spotkać: ludzie synagogi, kościoła i meczetu.
MJ: Jeśli egzegeza Biblii hebrajskiej pana zdaniem bardziej dzieli niż łączy, to na ile ma tu wpływ tłumaczenie
tekstów?
KG: Ma to znaczenie fundamentalne. Fakt historyczny jest
taki, że Objawienie zostało dane w języku hebrajskim, a więc
przekłady powinny uwzględniać, że są w nim takie treści wyrażone po hebrajsku, które w innych językach wyrazić się nie
dają. To nakłada na autorów przekładu obowiązek szczególnej troski. Niestety autorzy polskich przekładów Biblii hebrajskiej nie dochowywali tego obowiązku w sposób nieraz wołający o pomstę do siódmego nieba. Wszyscy znają z medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata formułę: kto ratuje jedno życie, to jakby ratował świat cały. Skąd ona się
wywodzi? Kiedy Bóg pyta Kaina, gdzie jest jego brat Abel,
i ten mu odpowiada, że nie wie, to Bóg mu mówi po hebraj-
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sku: „Krwie twojego brata wołają do mnie spod ziemi”.
To bardzo osobliwe, bo po hebrajsku, jak i w innych językach, słowo „krew” nie przyjmuje liczby mnogiej. Skąd
więc taka forma w tym przypadku? Talmud odpowiada,
że po to, abyś wiedział, że Kain, zabijając Abla, zabił nie
tylko jego, ale i jego dzieci, dzieci jego dzieci do siódmego i siedemdziesiątego siódmego pokolenia, bo kto zabija jedno życie, to jakby zabijał świat cały, a kto ratuje jedno życie, to jakby ratował świat cały. To porażająca nauka etyczna. Nie sądzę, żeby redaktor tekstu miał
prawo poprawiać Autora. Jeżeli Bóg powiedział „krwie”,
to tłumacząc tekst z języka hebrajskiego, tłumacz ma obowiązek napisać „krwie”. N awet jeśli Biblia tłumaczona jest
przez chrześcijan i dla chrześcijan, przyzwoitość nakazuje umieścić przypisy u dołu strony, wyjaśniające jak ten
fragment rozumie tradycja żydowska, starsza i pierwotna wobec tekstu. Przykładów tego rodzaju złych przekładów z powodu niechlujstwa czy lekceważenia dla żydowskiej tradycji jest bardzo dużo. Są przekłady, które wręcz tendencyjnie reinterpretują tekst Pisma po to, żeby był bardziej
zgodny z późniejszym chrześcijańskim nauczaniem.
MJ: Czy do istoty Tory można dojść poprzez poznanie jej
mistycznej symboliki?
KG: To jest jeden z wielkich sporów żydowskiej tradycji. Talmud mówi, że Kabałą, czyli mistyczną interpretacją tekstu,
mogą się zajmować wyłącznie takie osoby, które po pierwsze
znakomicie znają Talmud, mają powyżej 30 lat i założyły rodzinę. Innymi słowy, są mocno zakorzenione w życiu, w przeciwnym bowiem razie łatwo dostać zawrotu głowy lub popaść
w dowolność. Nie ukrywam, że dużo bliższa mi jest tradycja ortodoksyjnie rabinacka, ale mam dużo uznania dla tych
kabalistów, którzy mają olbrzymią wiedzę i interpretacja kabalistyczna w ich wypadku jest dokonywana z nie mniejszym
rygorem metodologicznym niż klasyczna interpretacja racjonalistyczna. Nie jest jednak tak, że są to dwie całkowicie odrębne drogi. Pomiędzy klasyczną interpretacją racjonalistyczną a mistyczną jest cała strefa pośrednia, w której ciężko przeprowadzić wyraźną granicę. Istnieją metody nie będące całkowicie racjonalistyczne, obecne w talmudycznej interpretacji. Jedna z nich gematria, czyli metoda interpretowania tekstu, opiera się na pewnej specyfice hebrajskiego polegającej
na tym, ze każda litera ma swoją wartość liczbową. Pierwsza litera alfabetu alef to jeden, druga bet to dwa itd. Ze względu na to, że każda litera ma wartość liczbową, to również każde słowo ma taką wartość. Do tego w języku hebrajskim, podobnie jak w innych językach semickich, nie zapisuje się samogłosek. Przykładowo słowo kot zapisałoby się jako „kt”
i można byłoby je czytać jako akt, kit, kat, kto czy wreszcie
kot. Od kontekstu zdania wynika, jaka wersja jest prawidłowa.
Jeżeli uwzględni się te trzy reguły, które wymieniłem, mogą
wyjść rzeczy zupełnie zdumiewające. Klasyczny przykład zaczerpnięty od Izaaka Lurii i Jehudy Becalela dotyczy fascynującej zagadki. Pierwsze słowo Biblii hebrajskiej brzmi „bereszit”. A więc pierwsza litera, pierwszego słowa, pierwszego zdania, pierwszego rozdziału, pierwszej księgi Biblii hebrajskiej to litera bet, czyli wartość liczbowa dwa. Boski Au-

ZNANI
tor księgi miał pełną swobodę rozpoczęcia jej od dowolnej litery, ale wybrał bet. W Torze nie ma rzeczy przypadkowych.
Możemy przyjąć, że wartość liczbowa pierwszej litery wskazuje na to, że są przynajmniej dwa sposoby czytania Tory. Jeden jawny i dosłowny, a drugi wymagający reinterpretacji.
Na dodatek litery słowa „bereszit” dadzą się tak przetasować, że zdanie z nim nadal zachowuje sens, ale brzmi już inaczej: „Z resztek stworzył Pan niebo i ziemię”. A to otwiera zupełnie nową perspektywę. Uświadamiamy sobie bowiem, że
opis stworzenia świata wcale nie zaczyna się od początku.
Początek był wcześniej. Początkiem był Pan, jedyny i tożsamy z bytem. Żeby mógł powstać świat, Pan musiał wycofać
się z jakiejś części zajmowanej przez siebie przestrzeni. W tej
przestrzeni stworzyć materię i tchnąć w nią swojego ducha.
MJ: Fascynujące peregrynacje myśli. O jakie „resztki” mogłoby tutaj chodzić?
KG: Wchodzimy tutaj w bardzo skomplikowaną kabalistyczną interpretację, która mówi, że nie żyjemy w pierwszym ze
stworzonych światów. Były próby stworzenia świata wcześniej, ale kończyły się one kosmicznymi katastrofami. Opisujący to Izaak Luria mówi, że najpierw stworzona została materia, która była bezkształtna i bezpostaciowa. Pan tchnął w nią
swojego ducha czyli iskry. Okazało się, że niektóre z nich
były obdarzone tak silną energią, że przebiły się przez materię i podążyły dalej jako czysta potencjalność. Jedna z interpretacji mówi, że jest to źródło zła w sensie ontologicznym.
Z iskier, które utkwiły w materii, stworzony jest świat, w któ-

rym żyjemy. Ta materia z bożymi iskrami, z którą obcujemy
na co dzień, stanowi dla nas etyczne wyzwanie. Zdaniem Lurii naszym powołaniem jest uwalnianie z niej bożych iskier,
aby mogły ponownie wrócić do Pana. Czynimy to na przykład, orząc ziemię pod zasiew ziarna. A kiedy jemy chleb
z tego ziarna, owe iskry wznosimy na jeszcze wyższy poziom.
Zmawiając błogosławieństwo nad chlebem, wyzwalamy je
jeszcze wyżej.
I tak wyszliśmy od wartości liczbowej pierwszej litery tekstu biblijnego, a kończymy na zupełnie nowej wizji kosmogonii i bardzo mocnych implikacjach etycznych. Sama więc
pani rozumie, dlaczego możliwość kabalistycznego studiowania Tory jest obwarowana tyloma nakazami.
MJ: Jeden z apoftegmatów Ojców Pustyni wspomina
o zbyt gorliwych nowicjuszach: „Jeśli widzisz nowicjusza wdzierającego się do nieba o własnych siłach, złap go
za nogę i ściągnij na ziemię, zrobisz mu tym wielką przysługę”.
KG: Przecież wszystkie tradycje duchowe zgadzają się ze
sobą zasadniczo, ponieważ wychodzą z tego samego źródła.
Mówimy w różnych językach, ale o tym samym. •
BIO
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MedTech

Technologia
w służbie medycyny
Tekst: Adam Dziki
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Knife, robotyczne nici, roboty
asystujące, a także bioniczne protezy
kończyn, platformy do umawiania wizyt czy bezprzewodowe stetoskopy –
intensywny rozwój branży MedTech
ma szansę zrewolucjonizować medycynę – w tym także chirurgię.

Elektrochirurgiczny nóż, który nie tylko przecina tkankę, kauteryzuje ją, minimalizując krwawienie, ale także analizując
opary powstałe podczas zabiegu, jest w stanie ocenić, czy
tkanka jest nowotworowa czy zdrowa? To możliwe. Tak działa stworzony przez naukowców z brytyjskiego Imperial College London iKnife. Urządzenie to przesyła próbkę oparów do spektrometru masowego, używanego do identyfikacji substancji chemicznych. Próbka analizowana jest za pomocą nowej metody spektrometrii mas, tzw. rapid evaporative ionisation mass spectrometry (REIMS). iKnife porównuje wynik z bazą danych tkanek nowotworowych i zdrowych
i ocenia, z jaką tkanką ma do czynienia. Cały ten proces zajmuje kilka sekund. Tradycyjne metody, polegające na pobraniu podczas zabiegu próbek i zbadaniu ich w laboratorium,
zajmują do kilkudziesięciu minut, co przedłuża czas operowania pacjenta „iKnife umożliwia chirurgom przeprowadzanie zabiegów z dokładnością, która nie była wcześniej
możliwa. Uważamy, że może on zmniejszyć odsetek nawrotów guza i umożliwić przeżycie większej liczbie pacjentów” –
zapewnia jego twórca, dr Zoltan Takats.
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DIAGNOZA Z ALGORYTMU
Proces wdrażania iKnife do pracy przebiegał etapowo. Najpierw naukowcy wykorzystali urządzenie do analizy próbek
tkanek pobranych od 302 pacjentów poddanych zabiegom
chirurgicznym, rejestrując cechy tysięcy tkanek nowotworowych i nienowotworowych, w tym guzów mózgu, płuc, piersi, żołądka, okrężnicy i wątroby. Opierając się na tej bazie algorytm iKnife nauczył się odróżniać komórki zdrowe od chorych. Następnie urządzenie poddano testom w trakcie 81
operacji usuwania różnych postaci nowotworów. „Identyfikacja tkanek tą metodą okazała się w 100 proc. zgodna z pooperacyjnym badaniem histologicznym wszystkich próbek”,
donosili badacze w artykule, opublikowanym na łamach
„Science Translational Medicine”. Kolejne testy potwierdziły skuteczność urządzenia. W jednej z najnowszych publikacji The intelligent knife (iKnife) and its intraoperative diagnostic advantage for the treatment of cervical disease zespół
wykazał, że iKnife bez problemu, z dużą dokładnością odróżnia komórki raka szyjki macicy, zmiany w stanie przednowotworowym oraz te zdrowe. iKnife nie trafił jeszcze do masowego użycia. „Zastosowanie tej technologii w warunkach klinicznych może być ograniczone ze względu na wysokie koszty i obecny rozmiar iKnife. Trwają prace nad udoskonaleniem
technologii i stworzeniem mniejszego, bardziej przyjaznego dla użytkowników urządzenia”, zapewniają na łamach publikacji badacze.
Z powodzeniem pomaga już pacjentom inna innowacja –
stworzony przez polski start-up StethoMe, elektroniczny stetoskop, który może być stosowany do monitorowania chorób przewlekłych, takich jak astma czy POChP. Jego działanie bazuje na wykrywaniu nieprawidłowych dźwięków osłuchowych (takich jak świsty, furczenia czy rzężenia), jak i po-
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W przypadku większości schorzeń przewlekłych, warunkiem osiągnięcia korzyści ze
stosowanego leczenia jest przyjęcie co najmniej 80-90% przepisanych dawek.

miarze parametrów życiowych pacjenta, takich jak częstość
uderzeń serca bądź częstość oddechów. Parametry te zmieniają swoje wartości w momencie wystąpienia lub zaostrzenia się choroby, co wykrywa algorytm. Wynik badania natychmiast widoczny dla pacjenta, trafia też na specjalną platformę diagnostyczną, gdzie dodatkowo może przeanalizować
go lekarz.

MEDTECHY – FALA INNOWACJI
StethoMe, iKnife, bioniczne protezy kończyn, platformy
do umawiania wizyt czy roboty asystujące przy operacjach –
to tylko niektóre innowacje, które mają szansę zrewolucjonizować medycynę – w tym chirurgię. Na świecie, więc także
i w Polsce, następuje gwałtowny rozwój branży zwanej MedTech, firm opracowujących technologie, które można zastosować do profilaktyki i leczenia pacjentów i podnieść poziom
opieki nad nimi. Z raportu MedTech Europe wynika, że na rynku dostępnych jest już ponad pół miliona różnego typu technologii i urządzeń medycznych. Najszybciej rosnącą działką branży MedTech jest telemedycyna. Wartość globalnego rynku opieki zdrowotnej na odległość ma rosnąć w tempie 14,5 procent rocznie, a do 2027 roku, według prognoz
Valuates Reports, sektor ten osiągnie wartość 230,6 mld dolarów. Z opublikowanego w 2020 roku raportu Digital Health
opracowanego przez Fundację Start-up Poland, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz firmę Roche wynika, że polskie firmy MedTech najczęściej opracowują rozwiązania dla kardiologii (31 proc.) oraz psychologii (23 proc.).
Do najczęściej wykorzystywanych przez nie rozwiązań IT należą telemedycyna oraz aplikacje mobilne. Do korzystania z nich przyznaje się ponad 79 proc. polskich pacjentów. Polskie start-upy charakteryzują się wysokim stopniem
rozwoju. W 2021 roku ponad połowa z nich oferowała swój
produkt komercyjnie na polskim rynku, a co trzeci był także
obecny za granicą.

DA VINCI– REFUNDACJA
„Chirurgia jest jedną z najbardziej zależnych od technologii specjalizacji w opiece zdrowotnej, a w nadchodzących latach zapotrzebowanie na innowacje w tej dziedzinie gwałtownie wzrośnie w związku ze starzeniem się społeczeństw, rosnącymi statystykami zachorowań na nowotwory czy choroby
serca” – prognozuje raport Future of Surgery, przygotowany
na zlecenie Royal College of Surgeons of England. Innowacje
branży MedTech już dziś są widoczne na każdym etapie opieki nad pacjentem chirurgicznym, począwszy od szybszej dia-

gnostyki przez mniej inwazyjne zabiegi operacyjne, a skończywszy na opiece pooperacyjnej, realizowanej coraz częściej
z pomocą narzędzi telemedycznych. Już samo umówienie się
do wybranego specjalisty jest dziś o wiele prostsze. W Polsce
najpopularniejszym serwisem do umawiania wizyt lekarskich
przez internet jest ZnanyLekarz, stworzony przez start-up
DocPlanner, który zarządza też podobnymi serwisami za granicą, m.in. MioDottore czy ZnamyLekar. Serwisy grupy odwiedza ponad 30 mln pacjentów miesięcznie.
Jednym z ważniejszych trendów technologicznych w chirurgii są operacje w asyście robota (szerzej temat ten Adam
Dziki i Michał Fiedorowicz opisali w tekście Da Vinci: cięcie!?, opublikowanym w nr 3 (17) 2019 „Po Prostu Żyj”). Od
2010 roku wykonano w Polsce około 4,5 tys. tego typu zabiegów (w tym 3 tys. zabiegów prostatektomii). Roboty wykorzystuje się do także do takich zabiegów, jak cholecystektomia (laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego) czy
bariatria. Zabiegi te przeprowadza w Polsce już 20 placówek,
w tym 8 publicznych. Operacje te do tej pory nie były refundowane przez NFZ, ale uwaga – od 1 kwietnia 2022 roku refundacja obejmie pierwszy typ zabiegu – chirurgiczne leczenie raka prostaty.
Coraz popularniejsze jest wykorzystanie na salach operacyjnych technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). „Usługi w tym
zakresie oferują takie firmy jak ImmersiveTouch, OramaVR czy
Fundamental VR. Korzystając z VR, studenci medycyny mogą
wirtualnie uczestniczyć w operacjach”, czytamy w tekście
The role of medical technology in surgical innovation. Z kolei
Prosoma, międzynarodowa firma z siedzibą we Wrocławiu,
pracuje nad wykorzystaniem VR w pracy z pacjentami onkologicznymi. Tworzone przez firmę wirtualne światy mają
obniżyć poziom stresu i lęku pacjenta oraz pomóc w walce
depresją.

ŚNISZ, ZDROWIEJESZ
Nowoczesna technologia wspiera też pacjentów, z którymi trudno nawiązać kontakt, a co za tym idzie poprawnie
zdiagnozować ich stan. Pracuje nad tym zespół prof. Piotra Durki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z najważniejszych dokonań tego naukowca jest opracowanie tzw. interfejsów mózg-komputer, systemów do komunikacji za pomocą fal mózgowych. Najnowszy projekt zespołu ma na celu opracowanie narzędzia diagnostycznego, które
pozwoli ocenić stan pacjenta, na podstawie jego snu. Zapis
snu rejestrowany jest za pomocą elektroencefalografii (EEG)
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i podawany analizie. „Sprawdzamy, czy u badanej osoby występują poszczególne stadia snu, a w nich odpowiednie elementy, np. tzw. wrzeciona snu. To wzorce aktywności mózgu,
charakterystyczne dla fazy snu głębokiego – NREM. Staramy
się określić, jaką architekturę ma sen danej osoby, tłumaczy
dr Anna Duszyk-Bogorodzka w informacji prasowej Wydziału Fizyki UW. Badaniu poddawani są pacjenci, którzy po wybudzeniu ze śpiączki przebywają w stanie wegetatywnym
albo w tzw. stanie minimalnej świadomości. „U osób w stanie wegetatywnym obserwujemy odruchy, ale są one automatyczne, nieświadome. U osób w stanie minimalnej świadomości – ta świadomość jest, ale osoby te nie są w stanie
skomunikować się z nami. Brak komunikacji sprawia, że lekarzom często trudno odróżnić, w jakim stanie jest pacjent, czy
prowadzona rehabilitacja przynosi skutki, czy jego stan się
poprawia?”, tłumaczy badaczka. Wyniki badań prowadzonych na pacjentach warszawskiej kliniki „Budzik” pokazują, że
u osób w stanie wegetatywnym sen się nie zmienia, tymczasem u osób w stanie minimalnej świadomości – zaczyna być
bardziej uporządkowany np. wrzeciona snu pojawiają się cyklicznie. „Sądzimy, że odzyskiwanie struktur snu może być
wskaźnikiem zdrowienia pacjentów. I odwrotnie, jeśli w kolejnych pięciu badaniach nie obserwujemy żadnych zmian,
może to niestety oznaczać, że rehabilitacja nie przynosi rezultatów, a mózg nie odzyskuje funkcji, które utracił w wyniku urazu”. •
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K

iedy Anna patrzyła w lustro, nienawidziła swojego odbicia. Przypominało
jej o tym, jak bardzo jest brzydka, głupia i jak bardzo nie chce żyć. Dwa lata
terapii, a ból istnienia nadal tak dotkliwy. Czasem – ku rozpaczy rodziców
– nacinała swoje uda nożykiem. By się nie zabić! I by choć przez chwilę poczuć ulgę.
Ulgę od cierpienia. Beznadziejny przypadek! – tak o sobie myślała.

Czy zdarzyło się Państwu myśleć o tym, że życie jest wypełnione taką ilością cierpienia, że staje się ono nie do zniesienia?
Czy pojawiały się pełne rezygnacji myśli typu: i tak wszystko nie ma sensu, życie jest koszmarem, który lepiej skończyć?
Być może ktoś z Państwa bliskich – partner czy przyjaciel –
usiłował położyć kres dojmującemu smutkowi i poczuciu beznadziei. Albo odkryliście, że nastoletnie dziecko, nie mogąc
unieść ciężaru emocji, uszkadza swoje ciało uderzeniami pięścią w ścianę lub w głowę, cyrklem wydziera bolesne rany
na przedramionach. I nie po to, by się zabić (czasem, by się
nie zabić!), lecz obniżyć poziom nasilenia odczuwanych emocji. Wbrew temu, co niekiedy myślą rodzice, wiele zachowań
samouszkadzających nastolatków (i nie tylko) nie ma charakteru samobójczego. Bywają natomiast skutecznym (na krótką
metę) sposobem obniżenia poziomu napięcia i ukojenia cierpienia psychicznego. Dzieje się tak między innymi dlatego,
że podczas aktu samookaleczenia w mózgu wydzielają się endorfiny – naturalne opiaty, które mają za zadanie zmniejszenie
odczuwania bólu fizycznego. Obniżają jednak równocześnie
ból psychiczny, łagodzą stres, a doświadczona ulga wzmacnia taki sposób regulacji trudnych emocji.
Jak wskazują dane zebrane przez policję, każdego roku ponad
5 tysięcy Polaków w różnym wieku podejmuje próbę samobójczą, która kończy się zgonem (https://statystyka.policja.
pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html). Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę donosi, że telefon zaufania 116111 dzwoni niemal
przez całą dobę, co świadczy o skali doświadczania cierpienia przez dzieci i młodzież oraz zapotrzebowania na profesjonalną pomoc. Wiele zgłoszeń związanych jest z impulsami samobójczymi.

BEZNADZIEJNY PRZYPADEK
Wyczerpujące, bo wypełnione lękiem i całą gamą skrajnych
emocji jest codzienne towarzyszenie bliskim: dziecku, partnerce, mężowi czy przyjaciółce, którzy mają nawracające
myśli samobójcze, próbowali się zabić, samookaleczają się
lub prezentują inne impulsywne zachowania. To także bardzo trudne i obciążające dla ich terapeutów. Podaje się, że
po około trzech latach pracy z taką grupą pacjentów u psychoterapeuty mogą pojawić się symptomy wypalenia zawodowego. Niektórzy tracą czujność i uważność na pacjenta,
zdolność współodczuwania, bywa, że stosują strategie unikania – aż do porzucenia relacji terapeutycznej, bo przestali wierzyć, że mogą być skuteczni.
Można jednak jedynie próbować wyobrazić sobie, jak dojmujący jest poziom cierpienia osoby, która decyduje się na zachowania samouszkadzające lub nie może oderwać się od
myśli, że tylko śmierć położy kres trudnym do zaakceptowania stanom emocjonalnym. Bywa, że dodatkowo odczuwa winę, że „jest rodzinnym problemem”, że jest „beznadziejnym przypadkiem” dla terapeuty…, oraz brak nadziei, że
cokolwiek może się zmienić.
„Marsha L. spędziła w szpitalu psychiatrycznym ponad
dwa lata. Przez większość czasu była odizolowana od innych
a jej życie ograniczało się do kolejnych prób samookaleczeń,
poczynając od przypalania, cięcia, uderzania głową o ścianę
aż po próby samobójcze. Lekarze byli sfrustrowani i bezradni.
Była «beznadziejnym przypadkiem»” (Linehan, 2021).
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Jak przetrwać kryzys?
Marsha Linehan wraz z zespołem opracowała niezwykle przydatne podręczniki dla pacjentów, w których zebrała wiedzę
dotyczącą opisanych wcześniej umiejętności. Jeden z modułów dotyczy tolerancji dolegliwości psychicznych. Poniżej
kilka przydatnych ćwiczeń, które pozwalają przetrwać ostry
kryzys:
Umiejętność STOP
Zatrzymaj się (Nie reaguj. Nie ruszaj się! Ani drgnij! Zachowaj kontrolę!)
Zrób krok do tyłu (Nabierz dystansu do sytuacji. Oderwij się
i uwolnij od tego, co się dzieje. Weź głęboki oddech. Nie pozwól, by uczucia skłoniły cię do impulsywnego działania).
Obserwuj (Zwróć uwagę, co się dzieje w tobie i wokół ciebie.
Jaka jest sytuacja? Jakie są twoje myśli i uczucia? Co inni robią, mówią?).
Postępuj uważnie (Działaj ze świadomością. Uwzględnij uczucia swoje i innych. Zastanów się nad swoimi celami. Zapytaj mądrego umysłu: jakie działania pogorszą lub poprawią
sytuację?).
Zimna woda
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Nabierz powietrza w usta. Zanurz twarz w misce z chłodną
wodą, licz do 20-30. Jeśli nie ma wody i miski, przyłóż chłodną butelkę do czoła i policzków lub żelowy kompres. Zatrzymaj powietrze na 20-30 sekund. Wywoła to odruch nurkowania (temperatura ciała obniży się, uspokoisz się).
Oddychaj
Skup się na oddechu – oddychaj miarowo (robiąc wdech
licz do pięciu, robiąc wydech licz do siedmiu).
Intensywna aktywność
Biegaj po schodach – kilka razy w górę i w dół. Zrób kilka intensywnych ćwiczeń fizycznych. Biegnij lub szybko maszeruj
przez 15 min.

CZY MOŻNA WYJŚĆ Z PIEKŁA?
„Osoba ze skłonnościami samobójczymi przypomina kogoś
uwięzionego w małym pokoju z wysokimi, pomalowanymi
na śnieżnobiało ścianami. Nie ma tam światła czy okien. Pokój
jest gorący i wilgotny, a potworny żar piekielnej podłogi wywołuje straszny ból. Taka osoba wciąż szuka drzwi do życia, które warto przeżyć, ale nie może ich znaleźć. Drapanie ścian nic nie daje. Wrzaski i walenie w ścianę nie pomagają. Leżenie na podłodze i próby zapomnienia o wszystkim
nie przynoszą ulgi. Modlitwy do Boga i świętych nie przynoszą zbawienia. Przebywanie w pokoju jest tak bolesne, że każda kolejna chwila wydaje się torturą. Każde wyjście jest dobre. A jedyne drzwi, jakie ta osoba odnajduje, to drzwi samobójstwa. Dlatego tak pragnie je otworzyć” (Linehan, 2021,
s. 38).
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Tak opisuje stan umysłu osoby mającej myśli czy tendencje samobójcze wspomniana w poprzednim akapicie Marsha L. (chodzi o Marshę Linehan). Jej losy
potoczyły się inaczej, niż można było się spodziewać. Marsha nie zabiła się, przestała samookaleczać
i opuściła „pokój”. Została psychoterapeutką oraz badaczką i wynalazła Dialektyczną Terapię Behawioralną (DBT), która pomogła setkom tysięcy ludzi na całym świecie. Udało jej się znaleźć sposoby na to, jak
hamować swoje autodestrukcyjne zachowania. Następnie opracowała te metody teoretycznie, zbadała ich skuteczność i zaczęła upowszechniać. (Linehan,
2021).
Marsha udowodniła, że wyjście z piekła jest możliwe
i że nie ma „beznadziejnych przypadków”. Pokazała jednak, że samo współczucie bliskich bądź terapeuty nie wystarczy, nie wystarczy też leczenie farmakologiczne, choć bywa niezbędnym narzędziem wspierającym terapię. Kluczowe jest zapewnienie chorej
osobie kompleksowej pomocy, na którą składa się
terapia indywidualna, wsparcie telefoniczne między
sesjami tzw. coaching telefoniczny, a także trening
umiejętności. Celem terapii indywidualnej jest m.in.
uprawomocnienie przeżyć pacjenta przy jednoczesnym motywowaniu go do wprowadzania zmian w życiu, rozwiązywanie kryzysów. Z kolei trening umiejętności (obejmujący około 20. spotkań grupowych) pozwala pacjentowi nauczyć się, jak żyć uważnie (w chwili obecnej), przyjmować nieosądzającą postawę, odnajdować w sobie głos „mądrego umysłu”, co pozwala działać skutecznie, a nie impulsywnie. Ważną
umiejętnością jest też tolerancja dolegliwości psychicznych polegająca na zdolności znoszenia i przetrwania kryzysów bez pogarszania sytuacji oraz zaakceptowania rzeczywistości (uznanie, że życie może
być warte przeżycia nawet wtedy, gdy jest w nim
ból). W ramach treningu pacjenci otrzymują wiedzę
na temat emocji oraz sposobów ich regulacji (innych
niż samodestrukcyjne), a także uczą się skuteczności w relacjach interpersonalnych. Z kolei stały kontakt z terapeutą między sesjami – coaching telefoniczny – ma na celu pomóc pacjentom wdrażać umiejętności w codziennym życiu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Jest więc swoistym kołem ratunkowym dla osób mających
problemy z regulacją emocji czy zagrożonych samobójstwem
w chwilach, gdy stoją na krawędzi.
Jak wspomniałam wcześniej, niełatwe jest codzienne życie
z osobą mającą poważne problemy z regulowaniem swoich
emocji, dlatego w ramach DBT, powstały bezpłatne grupy
wsparcia dla członków ich rodzin, tzw. Program Family Connections (można je znaleźć m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej https://ptdbt.pl/
treningifc/). Z kolei terapeuci DBT uzyskują pomoc w tworzonych przez siebie zespołach konsultacyjnych, regularnie spotykających się i pracujących według ściśle określonych reguł.
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NADZIEJA
DBT jest jednym z najskuteczniejszych programów terapeutycznych dla osób (nastolatków i dorosłych) mających wiele współwystępujących problemów w zakresie zdrowia psychicznego, a zwłaszcza stosujących samookaleczenia oraz mających skłonności samobójcze. W ostatnich kilku latach wielu psychoterapeutów w Polsce podjęło szkolenia w zakresie
DBT, powstaje coraz więcej miejsc, w których realizowany jest
program Family Connections, a także organizowane są Treningi Umiejętności dla dorosłych, dla nastolatków lub też treningi wielorodzinne (w grupie uczestniczy kilka par: rodzic +
nastolatek).
Jako psychoterapeutka mam świadomość, jak duży jest poziom bezradności i cierpienia w rodzinie, w której ukochana osoba pragnie pozbawić się życia. Nieobcy jest mi także
lęk o życie i bezpieczeństwo moich pacjentów. Książka Marshy Linehan Życie warte przeżycia wpłynęła na moje życie zawodowe. Na nowo wlała nadzieję i siłę do pracy z pacjentami doświadczającymi szczególnego bólu istnienia, zgłaszającymi myśli samobójcze, próbującymi zakończyć swoje życie,
stosującymi autodestrukcyjne sposoby radzenia sobie z emocjami. Dzięki niej zaczęłam kształcić się w DBT i uczyć pacjentów nowych umiejętności, by mogli wieść życie warte przeżycia. •

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111
Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób
w kryzysie emocjonalnym

116 123 (pn.-pt. 14.00-22.00)
Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych
w Kryzysie Psychicznym –

800 70 2222 (całodobowo)

BIO

dr n. hum. Izabela Fornalik

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

„Drugs don’t work in patients who don’t take them” [Leki nie działają u pacjentów, którzy ich nie biorą].
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torek. Dochodzi 12 w południe. Na biurku w moim
gabinecie dzwoni telefon – to nasza rejestratorka.

– Pani doktor, mam na linii pacjentkę, prosi o pilną
rozmowę. Połączyć?
– Połączyć – odpowiadam.
Po drugiej stronie słuchawki słyszę zapłakany głos pani Magdy, od lat leczącej się w naszej przychodni. Jakość połączenia jest słaba.
– Co się stało, pani Magdo? I dlaczego tak źle panią słychać?
– pytam.
– Bo ja, pani doktor, jestem w rezonansie magnetycznym.
Przyszłam na badanie, a oni mówią, że go nie wykonają.
– Dlaczego?
– No bo zmierzyli mi ciśnienie i jest bardzo wysokie – tłumaczy pacjentka.
– Ale skąd ten skok ciśnienia? Przecież od wielu lat bierze
pani leki – mówię.
Po drugiej stronie słuchawki zapada cisza. Już wiem, co się
święci.
– Bierze pani leki, regularnie, prawda?
– No bo… pani pamięta, pani doktor, ja miałam tego koronawirusa, byłam w szpitalu. I jak mnie wypisywali, to na tym wypisie nie było nic o lekach na nadciśnienie. Więc ja… ja ich nie
brałam – wyznaje pacjenta.
– Pół roku? Pół roku temu była pani w szpitalu. Od tej pory
(sprawdzam szybko w karcie) była pani u nas w przychod-
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Charles Everett Koop, główny chirurg USA

ni na trzech wizytach. Nawet jeśli w wypisie nic na temat leków nie było, to mogła pani o to zapytać któregoś z naszych
lekarzy – irytuję się.
– No, ale ja się dobrze czułam…
O powikłaniach po COVID-19 sporo wiem, ale żeby koronawirus leczył z nadciśnienia? To dopiero. A pacjentka? Cóż,
po ustabilizowaniu ciśnienia udało się wykonać badanie później. Dobrze, że tylko na tym się skończyło.
Pani Magda nie jest „jedyna taka”. Weźmy panią Krystynę, straszą panią, której wprowadziłam antydepresanty.
Przez trzy miesiące jest lepiej, pacjentce wraca apetyt, nawet zaczyna wychodzić na spacery z koleżanką. I nagle zgłasza się rodzina.
– Mamie kręci się w głowie, wymiotuje, siedzi w łóżku i cały
czas płacze.
Co się stało? Pacjentka gwałtownie odstawiła lek antydepresyjny, a to są objawy odstawienia.
Przypadki, jakie opisuję, są codziennością pracy lekarza.
Pacjenci przepisane leki biorą, ale nieregularnie. Zmniejszają lub zwiększają dawkę. Odstawiają lek. Tu dzień przerwy, tam weekend. „Nie brałem, bo wie pani, impreza była,
grill, wódeczka. Nie chciałem mieszać” – tłumaczy jeden pacjent. „A bo mnie po tym leku tak brzuch bolał, to przestałam go brać” – tłumaczy inna pacjentka. No i klasyk, klasyków: „Poprawiło mi się, więc stwierdziłem, że JUŻ nie muszę
tego leku brać”.
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Zdaję sobie sprawę, że złych nawyków
z dnia na dzień zmienić się nie da.
Ale samodyscypliny można się nauczyć.
Kluczowa w tym jest pomoc lekarza.
Zjawisko, o którym piszę, ma swoją naukową nazwę: non-compliance, które można przetłumaczyć jako „nieprzestrzeganie
zaleceń terapeutycznych”. Jest ono powszechne szczególnie
w grupie pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca czy padaczka. W skutecznym leczeniu takich chorób kluczowa jest samodyscyplina – aby leki działały,
trzeba je zażywać codziennie i cóż… bezterminowo. Niestety – jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia – aż
połowa osób przewlekle chorych przerywa leczenie. W Polsce, według opublikowanego w 2010 roku raportu Polskiego pacjenta portret własny Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, tylko 65% pacjentów przyznaje, że przyjmuje wszystkie zalecone dawki leków. Co z pozostałymi 35%? Ano kombinują.
Zdaję sobie sprawę, że złych nawyków z dnia na dzień zmienić się nie da. Ale samodyscypliny można się nauczyć. Klu-

czowa w tym jest pomoc lekarza. To ja muszę być czujna i dopytywać, czy pacjent bierze leki. A gdy usłyszę jedną z przytoczonych wymówek, cierpliwie tłumaczyć, jakie konsekwencje może mieć dla pacjenta takie postepowanie. Odstawienia leków nie zawsze ma natychmiastowe skutki. Na tym polega podstępność niektórych schorzeń. W przypadku nadciśnienia – możemy czuć się dobrze przez tygodnie, a nawet
miesiące. Ale choroba wróci – a nawrót może skończyć się
naprawdę tragicznie – w przypadku nadciśnienia nagły skok
może spowodować udar, w cukrzycy może dojść do hipoalbo hiperglikemii, która może spowodować nawet tzw.
śpiączkę cukrzycową. Warto tak ryzykować?
Straszę? Owszem, czasem trzeba. Przecież i ja, i pacjent
mamy ten sam cel – zdrowie. Drogi pacjencie – nim przyjdzie
ci ochota wejść w moje buty i zadecydować, że dziś nie łykniesz „gorzkiej pigułki”, przypomnij sobie zacytowane na początku tego felietonu powiedzenie Charlesa Everetta Koopa:
„Leki nie działają u pacjentów, którzy ich nie biorą”. Daj lekom szansę zadziałać – biorąc je! •
BIO

lek. med. Anna Rybarczyk

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

61

WORECZKI NA WORECZKI
Niezbędne w podróży, pracy, szkole, domu…
niezastąpione wszędzie gdziekolwiek potrzebujesz
Higieniczne woreczki o delikatnym zapachu przeznaczone na zużyty sprzęt stomijny
Skład płynu, którym są nasączone neutralizuje brzydkie zapachy
Brzoskwiniowy kolor maskuje zawartość zapewniając dyskrecję
Odpowiednia wielkość pozwala zmieścić zużyty woreczek stomijny oraz pozostałe
akcesoria
Łatwo wiązane uszy szczelnie chronią zawartość przed wyciekaniem.
Opakowanie zbiorcze wyposażone jest w szerokie zamknięcie wielokrotnego użytku,
które ułatwia wyjmowanie woreczków, chroniąc przy tych ich właściwości

Przygotuj woreczek.

Zużyty worek włóż do woreczka.

Zawiąż szczelnie.

www.med4me.pl bezpłatna infolinia 800 120 130

Wrzuć do kosza.
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Manifest marzeń
początkującego
terapeuty
Tekst: Patrycja Bujarska
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estem studentką czwartego roku psychologii. Można by
rzec, że znajduję się na ostatniej prostej do stania się
osobą, której praca i cele życiowe są moimi marzeniami,
odkąd sięgam pamięcią. Studenta psychologii można opisywać na wiele sposobów. Zdecydowanie cechują go zaangażowanie, pasja do pomagania, wysoki poziom empatii, ale również pewnego roadzaju egoizm lub w moim odczuciu naiwność – mam tu na myśli poczucie, że wie się
o każdym pacjencie wszystko i każdego swoją świeżo nabytą na studiach wiedzą można uleczyć. Misją większości studentów odbierających dyplom i prawo do wykonywania zawodu jest bycie najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie,
ciągła praca nad sobą w celu budowania w sobie gwarancji pomocy każdemu, kogo spotka się na drodze. Tak jak
mówiłam – naiwne, lecz przyznajcie – ambitne i szlachetne.

Pod takim wartościami i celami mogłabym się podpisać
również jeszcze kilka miesięcy temu, ale praca w szpitalu,
praktyki terapeutyczne oraz szeroki przegląd literatury tematu sprowadziły mnie na ziemię. Dziś uważam, że nie wystarczy być tylko dobrym psychologiem. Jak to mówią –
do tańca trzeba dwojga, a sukces terapii w dużej mierze
zależy od psychicznego nastawienia pacjenta. Pokładanie
nadziei jedynie w sobie, swoich kompetencjach i doświadczeniu jest egoistycznym postrzeganiem własnych zdolności i naiwnym rozumieniem skutecznej terapii. Sukcesem
bowiem jest wyposażanie pacjenta w pewną wiedzę i kluczowe sposoby zaradcze, aby w wyniku współpracy uzyskać mocny fundament do dalszego budowania życia. Fundament ten nazywam świadomością.
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Ten tekst jest owocem moich przemyśleń i ich opracowania,
tak aby całość przekazu niosła wartościową i praktyczną wiedzę dla jego odbiorców – czyli w tym przypadku dla pacjentów z wyłonioną stomią. Przedstawiam Wam list adresowany do mojego pacjenta marzeń z nadzieją, że będzie to przepis, wizualizacja oraz narzędzie do zamanifestowania w życiu rzeczywistym. Życzę sobie, jako przyszłemu psychologowi i Wam – przyszłym lub obecnym pacjentom, abyśmy pełnili role opisane w liście, myśleli i postępowali według podobnych schematów. Niech przyświeca nam za cel symbiotyczne i pełne równości życie terapeuty z pacjentem. Niech ten
list sprawi, że każdy zrozumie, jaka jest jego rola oraz posiadane prawa. Ta świadomość niech przyczyni się do bezpośredniej poprawy jakości zdrowia i życia pacjentów ze stomią
na wszystkim płaszczyznach życia.

Droga Pacjentko, Pacjencie marzeń!
Zacznijmy od tego, że gratuluję Ci podjętej decyzji. Wiem,
że nie należała ona do tych prostych, chociaż dla niektórych,
jak się okazuje, do oczywistych. Z pewnością decyzja ta wiąże się z lękiem, który jest uzasadniony i wbrew pozorom dobry! Lęk to nasza reakcja na coś nieznanego, poza zakresem
naszej świadomości. Lęk jest reakcją irracjonalną. W przeciwieństwie do strachu, który pojawia się na widok realnego zagrożenia, lęk powstaje jako owoc wyobrażonego niebezpieczeństwa lub przewidywanego zagrożenia. Dlatego pierwszy
przekaz, jaki chciałabym, abyście zapamiętali:
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• Według badań 85% pacjentów przyznaje, że jakość ich życia po zabiegu wyłonienia stomii zmieniła się.
• Większość pacjentów wróciła do pracy zawodowej oraz
zadeklarowała czerpanie radości z życia.
Oczywiście przytoczone wyżej statystyki mogą nie zredukować całkowicie lęku, ale są idealną bazą do rozpoczęcia odważnego i pozytywnego myślenia o własnym życiu.

I w tym momencie, Szanowny Pacjencie, zwracam się bezpośrednio do Ciebie. Jestem świadoma tego, że zabieg wyłonienia stomii jest niezwykle intymnym doświadczeniem, wymagającym czasu na powrót do stanu równowagi. Wiem też,
że możesz zapierać się ze wszystkich sił i odmawiać przyjęcia pomocy od bliskich. Rozumiem też dlaczego. Może władać Tobą wstyd, lęk, niskie poczucie własnej skuteczności i niechęć do kontaktów z innymi. Natomiast:

Istotnym jest też uzmysłowienie sobie i powiedzenie na głos:
• przyjmij, proszę, pomoc. Wsparcie oferowane zarówczego się obawiamy? Co budzi w nas lęk? A co strach? Rozno przez personel medyczny, jak i rodzinę jest istotnym bodździelmy nasz niepokój na ten oparty na realnym zagrożecem do zdrowienia i lepszego zrozumienia swojego stanu!
niu, które potrafimy opisać i jesteśmy pewni jego istnienia,
• kontakty z ludźmi to twoje lustro, dzięki któremu zrozuoraz ten, który wydaje się wytworem naszej wyobraźni. Najmiesz siebie na nowo, nauczysz się społecznego funkcjonoważniejsze to przyznać się do własnych emocji i obaw i dać
wania,
a przede wszystkim zyskasz moc – czyli poczucie właprzestrzeń na ich eksplorację. Wydaje się to proste i oczysnej
skuteczności.
wiste? W takim razie, dlaczego badania pokazują, że osoby
Poczucie własnej skuteczności to Twoja przepustka do lepz wyłonioną stomią, niezależnie od tego, jak oceniają jakość
szego samopoczucia. Uwierz mi, proszę, i obiecaj o tym paswojego życia, przejawiają zbyt wysoki poziom tłumienia nemiętać! Uleganie upływowi czasu, zmęczeniu i złym emocjom
gatywnych emocji. Zdecydowanie wyższy niż osoby zdrowe.
będzie eskalowało w Tobie poczucie zobojętnienia na własny
Z psychologii wiemy, że taki mechanizm jest zgubny, gdyż
los. A tego byśmy nie chcieli! Gdy zaangażujesz się we własny
skutecznym sposobem radzenia sobie z emocjami jest ich
plan opieki, a następnie się jej nauwalnianie, a nie tłumienie. Weuczysz, to gwarantuję Ci z całą
dług Joana Guntzelmana, dokpewnością, że sytuacja nabierze
tora psychologii i autora licznych
dla Ciebie wartości, a Ty spojpublikacji, prawdziwe wyleczenie
rzysz na siebie przez pryzmat sai poradzenie sobie z życiową tratysfakcji, akceptacji i ilości pracy,
gedią następuje wtedy, gdy przePoczucie własnej skuteczności to Twoja
jaką w swoje zdrowie włożyłeś.
pracujemy ból i stratę, nie staraprzepustka do lepszego samopoczucia.
jąc się ich ominąć. Rzeczywiście,
Jedną z pierwszych rodzajów pomoże pojawić się teraz w głowie
Uwierz mi, proszę, i obiecaj o tym
mocy, po którą bezwstydnie i odmyśl, że czasem łatwiej coś wyważnie
możesz sięgać, jest pomoc
pamiętać!
przeć, nie dopuszczając do siebie
psychologiczna. Badania pokanegatywnych emocji i myśli. Jest
zują, że zdecydowana większość
to jednak rozwiązanie skuteczne na bardzo krótki dystans.
pacjentów sięga po tę pomoc i wyraża z tego powodu spore
A Twoje nowe życie ze stomią to nie sprint, nie musisz od
zadowolenie. Psycholog pomoże Ci wyeksponować zasoby,
razu być w świetnej formie psychicznej i fizycznej, daj sobie
których nieograniczone pokłady zdecydowanie masz w soczas. Twoje nowe życie to w mojej metaforze maraton i mam
bie. Mam tu na myśli radość z życia, wrażliwość, kreatywność
nadzieję, że takie właśnie będzie. Spokojne tempo, wyróworaz akceptację swojego wyglądu, zachowań bądź wszelkich
nany oddech i cały szmat czasu do przebycia przed Tobą.
konsekwencji choroby.
Patrz pod nogi, ale nie bój się też zerknąć w niebo, bo warto.
Na koniec chciałabym, Drodzy Pacjenci, abyście nie ulegaDrogi Pacjencie, Pacjentko – chciałabym, abyście nie uzależli złudzeniu, że Wasze życie jest teraz gorsze i pozbawione raniali swojego sukcesu i szansy na zdrowie od płci, wieku, stadości, wolności, niezależności czy wigoru. Nie!
nu cywilnego czy majątku. Dlaczego? Po pierwsze, wiem, że
Ustalmy, że Wasze życie jest inne, nastąpiła zmiana, ale zmiaw kwestii porównań w górę, czyli takich, w których posądzana w życiu jest nieunikniona, a przede wszystkim jest adaptamy inne osoby o łatwiejsze życie, lepsze warunki i większe
cyjna. Zmieniamy się z wiekiem, z każdą decyzją, przeżytą syszczęście – w tym w większości jesteśmy mistrzami. Najłatuacją i takie postępowanie naprzód powinno być dla Was sytwiej zrzuca się odpowiedzialność za własną sytuację na dary
gnałem, że żyjecie pełnią życia, nie wstrzymywani przez tlące
losu lub przeznaczenie. Nic bardziej mylnego. Badania pokasię wątpliwości. Zapamiętajcie, proszę, że lepiej wyjść ze strezują, że żadne z wymienionych kryteriów nie warunkuje pofy komfortu, niż żyć w niewygodnej rutynie.
ziomu satysfakcji z życia po przebyciu zabiegu wyłonienia stoWiele osób myśli, że pacjenci ze stomią są pozbawieni szans
mii. Cóż więc może przeważyć szalę na Twoją korzyść? Chęć
na powrót do normalnego życia – to nieprawda! Jako mój
i umiejętność sięgania o pomoc!
przyszły, świadomy pacjent marzeń, zapamiętaj proszę, że
Jednym z ważnych elementów w walce z chorobą jest
masz prawo, a nawet powinność do uprawia sportu, chowsparcie emocjonalne. Największa grupa pacjentów
dzenia do kina, na basen oraz wszelkich innych aktywności.
(73,8%) czerpie wsparcie emocjonalne od rodziny.
Absolutnie nie pozwól, aby Twoja podświadomość lub nie-
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wyedukowani znajomi wmówili Ci, że musisz zrezygnować
z życia towarzyskiego! Wręcz przeciwnie. Jak pisałam wcześniej, kontakty społeczne to Twój sposób na zdobycie poczucia własnej skuteczności, ale również nabranie świadomości,
kim jesteś – a jesteś nową, lepszą, zdrowszą wersją siebie.
Sport uprawiaj śmiało. Lekarze potwierdzają, że jest to wskazane. Oczywiście warto skonsultować wszelkie aktywności fizyczne o wzmożonym wysiłku z lekarzem, co nie zwalnia Cię
z inicjatywy podejmowania jakiejkolwiek aktywności sportowej. Uprawianie sportów wpływa zbawiennie na redukcję
masy ciała i poziom ciśnienia krwi. Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową. Wprawia Cię w stan relaksu i koi układ
nerwowy.
Na zakończenie: Drogi Pacjencie, Droga Pacjentko – czy czujesz się adresatem mojego listu? Może twierdzisz, że nie
masz siły lub zasobów w postaci bliskich Ci osób? Uważasz,
że jesteś samotny, samotna i załączone w liście porady nie
są dla Ciebie odpowiednie? Otóż, Szanowni Państwo, na koniec chciałabym oświadczyć, że nikt z Was nie jest sam. Istnieją grupy wsparcia, do których Was z całego serca zachęcam.
Badania pokazują, że nieczęsto chcecie z tego rodzaju pomocy korzystać, a moc grup wsparcia jest ewidentnie niedoceniona. Spotkania grupowe pozwolą Wam nazwać i zrozumieć własne emocje, na mocy porównań tych w górę, jak
i dół. Grupa powie Wam to, co trudno usłyszeć poza drzwiami sali spotkań, i zapewniam, że moc tych słów jest uzdrawia-
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jąca, tak samo, jak i aktywność społeczna w gronie osób, które łączy wiele i wszystko to, co dobre.
Pacjencie, Pacjentko, mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś
w czterech ścianach gabinetu, a rozmowa przybierze charakter samospełniającej się przepowiedni, której szczęśliwym
zakończeniem będzie Wasza wdzięczność za posiadane życie
i moje poczucie sensu pisania tego tekstu.
Przyszła psycholog,
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Czy milczenie
zawsze jest złotem?
Tekst: Maja Jaszewska

W

szyscy znamy powiedzenie, że mowa jest srebrem a milczenie złotem. Jest ono tak popularne, że nawet nie zastanawiamy się nad jego sensem i prawdziwością. Współcześnie,
gdy tysiące słów drukowanych oraz tych z radia, telewizji i Internetu bombardują nasze
zmysły, jeszcze bardziej jesteśmy skłonni doceniać wagę milczenia. Rzeczywiście jest ono niezbędnym warunkiem do zebrania myśli, skupienia i wewnętrznego uporządkowania. Jest podstawowym
elementem higieny psychicznej. Gdy ktoś będący obok nas przez cały czas mówi, odczuwamy
znużenie, a nawet irytację. W odpowiedzi na wszechobecny chaos i nadmiar bodźców, wciąż
wzywani – posłuchaj, przeczytaj, kup, skorzystaj – coraz częściej marzymy o urlopie na bezludnej
wyspie. Być może dlatego tak popularne stały się różnego rodzaju techniki medytacji, praktyka
uważności czy ćwiczenie jogi. Każda z tych dróg rozpoczyna się od zamilknięcia.

John Main, irlandzki benedyktyn, którego w praktykę medytacji wprowadził hinduski swami Satyananda, nieustannie powtarzał, jak ważne jest trwanie w głębokiej ciszy, bo duch wymaga ciszy.
Wszyscy używamy słów, a im więcej ich wypowiadamy, tym
bardziej tracą one moc. Aby ją słowom przywrócić, trzeba częściej milczeć.
Milczenie to cisza, a tylko w ciszy mamy możliwość skontaktować się z samym sobą na głębokim poziomie. To w ciszy
możemy spotkać swoje prawdziwe emocje, myśli i uczucia,
a dzięki temu lepiej poznać siebie.
Niektórzy mają duży problem z byciem w ciszy, bo boją się
konfrontacji z tym, co w sobie noszą, a co na co dzień zagłuszają nadmiarem wypowiadanych słów.
Osoby, które po obejrzeniu czy przeczytaniu poruszających
treści natychmiast opowiadają o swoich wrażeniach i emocjach, szybciej te treści zapominają, niż te, które najpierw w milczeniu spokojnie przemyślały wrażenia, dopuściły do głosu różne emocje, a dopiero potem wypowiedziały je na głos.
Stare polskie przysłowie mówi, że jest cnotą nad cnotami trzymać język za zębami. Rzeczywiście impulsywne wypowiedzi czy bezrefleksyjne komentarze mogą przynieść więcej

szkody niż pożytku, tym bardziej że słowa potrafią ranić nie
mniej niż fizyczne razy. Dlatego warto i trzeba je ważyć. Słowem możemy innych karmić jak chlebem, a możemy też zranić do żywego tak mocno, że nie będzie już powrotu do dobrych relacji. Nie traktujmy mówienia jako metody na wyładowanie się i dawanie upustu emocjom. Emocje miną, a wypowiedzianych słów nie da się wymazać z pamięci.
Czy jednak milczenie zawsze jest złotem? Czy zawsze jest
kruszcem cenniejszym od słów?
Mateusz i Natalia są małżeństwem od 8 lat. Mężczyzna od
początku miał świadomość, że Natalia nie jest zbyt wylewna i skora do mówienia o trudnych sprawach.
Ja jestem jak wicher, potrafię krzyknąć, wywalić, co mi leży
na sercu, i lecę dalej. Rzadko się kłócimy, jesteśmy raczej
zgodni, ale wiadomo, czasami są między nami konflikty
i to samo widzimy zupełnie inaczej. Zawsze jednak staram
się mówić o problemie wprost, ale nie krytykując Natalii. Wygląda jednak na to, że ona najmniejszy mój opór traktuje jak
atak na siebie. Ostatnio upierałem się przy wyjeździe w góry
w czasie zimowego urlopu. Od lat tam nie byliśmy i ogromnie tęsknię za Tatrami. Natalia stanowczo się sprzeciwiła i tak
od słowa do słowa pokłóciliśmy się. Ja jej zarzuciłem, że się
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nie liczy z moimi pragnieniami, ona mnie, że zawsze muszę
postawić na swoim. Kiedy ochłonąłem, poszedłem do niej
i przeprosiłem za nieodpowiednie słowa, zaproponowałem,
żebyśmy na spokojnie jeszcze raz wszystko omówili. Ale Natalia zachowywała się, jakby nie słyszała, co do niej mówię.
Zero reakcji. Trzy dni milczała jak zaklęta. Nie odezwała się
do mnie przez ten czas ani słowem. Mijała mnie, jakbym był
powietrzem. To stały scenariusz naszych konfliktów. Urażona Natalia milknie na kilka dni. Mogę paść przed nią na kolana (co zresztą na początku związku robiłem), mogę zagadywać spokojnie lub starać się wszystko obrócić w żart, mogę
wreszcie zacząć wrzeszczeć, a i tak odpowiedzią będzie jedynie cisza. Czasami trwa jeden dzień, a czasami nawet trzy dni.
W zależności od tego, jak bardzo Natalia poczuła się urażona.
Po długotrwałym milczeniu zaczyna się nagle odzywać, jakby
się w ogóle nic nie stało. A kiedy próbuję wrócić do tematu,
przerywa mi mówiąc – „dajmy już temu spokój. Było, minęło”.
W efekcie ustępuję i robimy tak, jak Natalia chciała.
Para pozornie się godzi i konflikt zostaje zażegnany, ale tak
naprawdę między Mateuszem a Natalią narasta nieporozumienie, który prędzej czy później da o sobie znać poważnym
kryzysem. Milczenie w tym przypadku jest trucizną dla związku, bo nie służy ono zebraniu myśli, wyciszeniu się i przygotowaniu do ponownego omówienia problemu. Milczenie Natalii zrywa kontakt i dowodzi, że para nie potrafi się porozumieć w obliczu konfliktu. Kiedy dochodzi do jego eskalacji,
Natalia „znika”, a swoim milczeniem powoduje, że „znika” też
Mateusz, bo mężczyzna ze swoimi słowami i próbą nawiązania kontaktu trafia w próżnię. Natalia ewidentnie nie daje sobie rady z trudnymi emocjami i woli „zamrozić” sytuację, niż
próbować ją rozwiązać. Tego rodzaju milczenie unieruchamia życiową energię, zatrzymuje przepływ informacji i emocji. Być może kobieta doświadczyła w swoim życiu jakichś
traumatyzujących aktów przemocy, wobec których czuła się
całkowicie bezbronna. Dlatego wszelkie słowa krytyki czy
sprzeciwu ze strony Mateusza cofają ją do tamtych chwil i powodują, że kobieta „zamiera”.
Jeśli w dzieciństwie doświadczyliśmy przemocy i jako dorosłe osoby nie zmierzyliśmy się z tym faktem, nie przepraco-
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waliśmy w procesie terapii doznanych krzywd, istnieje bardzo duże
prawdopodobieństwo, że w sytuacjach kryzysowych będziemy cofali się do dzieciństwa i skrzywdzone dziecko przejmie wówczas nad
nami kontrolę. Dziecko nie ma możliwości obronić się przed przemocowymi
dorosłymi
opiekunami.
Może jedynie zamierać, aby zająć
sobą jak najmniej miejsca i nie rzucać się w oczy. Niewykluczone, że
milczenie Natalii ma właśnie charakter takiego zamierania. Milcząc,
nie musi odpowiadać na zarzuty, nie
musi bronić swojego zdania. Po prostu jej nie ma. A Mateusz nie ma wtedy do niej dostępu.
Jednak taka reakcja, chociaż w opinii Natalii może uchodzić
za słuszną, bo jedyną dostępną jej strategię, nie może trwać
dłużej. Niszczy wzajemne zaufanie, bezpieczeństwo i poczucie, że para nawet w obliczu konfliktu może na siebie liczyć
i szczerze o wszystkim porozmawiać. Milczenie Natalii nie
jest twórcze i wbrew pozorom, chociaż słowa nie padają,
mówi ono wiele i to złych rzeczy. „Nie ufam ci – mówi. Nie
chcę z tobą kontaktu. Nie chcę z tobą współpracować. Nie jesteśmy razem wobec wyzwania, tylko każde z nas jest osobno”. Tego rodzaju milczenie będzie rodziło w Natalii poczucie
samotności, a w Mateuszu poczucie odrzucenia i bycia zlekceważonym. Ponieważ po zachowaniu Natalii można się spodziewać, że na razie myśl o konsultacji psychoterapeutycznej może być jej obca i na samą wzmiankę zareaguje oburzeniem i kolejnym milczeniem, warto, żeby Mateusz sam
zdecydował się na terapię. Często partnerzy osób, które
mają jakiś problem, mówią: „niech on/ona idzie na terapię.
To ona pije/ to on jest przemocowy, więc dlaczego ja mam
iść na terapię?”.
Tymczasem związek to system naczyń połączonych i nawet
jeśli jedno z dwojga odmawia wizyty u terapeuty, konsultacja drugiego z partnerów być może spowoduje takie zmiany
w jego zachowaniu, które pozytywnie wpłyną na relację. Dlatego warto, żeby Mateusz zaproponował Natalii wspólną wyprawę do specjalisty, a jeśli kobieta odmówi, wybrał się sam,
oczywiście mówiąc o tym żonie. Sama wiadomość, że mąż
wybiera się po pomoc, bo nie daje sobie rady z milczeniem
żony i nie potrafi się przez nie przebić, może poskutkować jakąś pozytywną zmianą w zachowaniu Natalii.
Warto zwrócić uwagę, że jeśli nawet przyczyna zachowania Natalii ma swoje źródło w bolesnych doświadczeniach
z dzieciństwa, nie jest wykluczone, że kobieta widząc, że
po kilku dniach milczenia, mąż ustępuje, aby nie wznawiać
konfliktu, zaczyna nim w ten sposób manipulować. A to pogłębia problem.
Sandra i Paweł są parą z niedużym stażem, ale dużo ich łączy.
Wspólne zainteresowania, zbliżony światopogląd i podobny
temperament seksualny powodują, że bardzo dobrze się ze
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Szkodliwie milczeć można nie tylko w obszarze bezpośredniego kontaktu.
Wszelkie braki odpowiedzi na maile, smsy również mają cechy pasywnej agresji.

sobą czują. Jest jednak pewna rzecz, która Sandrę niepokoi,
a ostatnio nawet dystansuje od tego związku.
Wszystko jest dobrze, dopóki chwalę i komplementuję Pawła.
Bywa jednak, że zachowa się w sposób, który sprawia mi przykrość. Nie chcę chować urazy ani udawać, że wszystko jest
w porządku, mówię więc wprost, co i dlaczego dotknęło mnie
do żywego. Początkowo byłam przekonana, że taki jasny komunikat spowoduje, że Paweł zreflektuje się i natychmiast
przeprosi. Tymczasem na zwróconą uwagę, mój partner zamyka się w sobie. Nawet nie patrzy na mnie, milknie i cały
sztywnieje. W takich chwilach czuję, że tracę z nim kontakt.
Ma taki wyraz twarzy, jakby był głęboko urażony, że śmiałam wprost powiedzieć, czym sprawił mi przykrość. Ostatnio zapytałam, co się dzieje, dlaczego milknie i odsuwa się
ode mnie. Stwierdził, że musi sobie przemyśleć to, co usłyszał, dlatego przestaje się do mnie odzywać.
Paweł ewidentnie nie potrafi komunikować trudnych uczuć,
być może ma zaniżoną samoocenę i dlatego reaguje pasywną agresją na zwracaną mu uwagę. Gdy otrzymuje informację, że sprawił komuś przykrość, jest zajęty sobą, a nie próbą zadośćuczynienia za swoje niestosowne słowa bądź gesty. Gdyby, usłyszawszy od swojej partnerki skargę, że sprawił jej przykrość, od razu ją serdecznie przeprosił, wyraził
skruchę i jednocześnie zaproponował, że spróbuje o szczegółach porozmawiać za chwilę, jak tylko ułoży sobie w głowie
to, co usłyszał, Sandra czułaby się znacznie lepiej. Dostałaby
jasny sygnał, że Paweł dba o jej komfort psychiczny. Że bierze sobie do serca złe samopoczucie partnerki. Tymczasem
on skupia się na sobie, na swoim dyskomforcie, który przeżywa, usłyszawszy, że zachował się nieodpowiednio. Partnerkę
i doznaną przez nią przykrość pomija. Milknie, tłumacząc, że
musi wszystko przemyśleć, a tak naprawdę urażony wymierza karę partnerce za to, że śmiała mu zwrócić uwagę. To typowy przykład sytuacji, w której milczenie ma charakter pasywnej agresji. To bardzo trudna sytuacja, bo sprawia inne
pozory niż jest w rzeczywistości. Mając do czynienia z milczeniem Pawła i jego unikaniem kontaktu wzrokowego, dziewczyna ma ochotę wybuchnąć gniewem.
Czuję, jakby wyrosła przede mną szklana ściana. Godzinę temu rozmawialiśmy normalnie, śmialiśmy się z czegoś.
A kiedy nieprzyjemnie zażartował i zwróciłam mu uwagę, że
to było niestosowne, kontakt nagle został zerwany. Zamiast
mnie przeprosić i to serdecznie, milczy wpatrzony gdzieś
przed siebie. Mam ochotę nim potrząsnąć i wrzasnąć: „Halo!
To ty mnie sprawiłeś przykrość, więc do cholery przeproś,
a nie uciekaj w milczenie”.
Reakcja Sandry jest w pełni adekwatna do sytuacji. Tyle że,
kiedy wybuchniemy złością w odpowiedzi na agresję słowną czy fizyczną, każdy to zrozumie, a jak podobnie zareagu-

jemy na milczenie, może nas spotkać oskarżenie o przesadę. Milczenie jako agresja pasywna sieje spustoszenie, jest
trudne do uchwycenia i nazwania. Można powiedzieć, że nie
ma twardych dowodów na jego destrukcyjne działanie. Zdarza się, że agresorzy stosujący milczenie jako formę przemocy, czekają z premedytacją, aż ofiara wybuchnie, żeby zarzucić jej nieodpowiednie zachowanie, a tym samym obarczyć
winą za konflikt. Milczenie jako kara to jedna z najbardziej
niszczących metod manipulacji.
„Kiedy Paweł milczy, czuję, jakbym tonęła i niczego nie mogła się chwycić”. To obrazowe i bardzo trafne określenie Sandry pokazuje, jak dotkliwa i obezwładniająca jest pasywna agresja w postaci milczenia.
„Początkowo, gdy Natalia przestawała się odzywać, szalałem.
Ze wszystkich sił, starałem się, aby odzyskała głos. Tysiąc razy
bardziej wolałbym, gdyby na mnie krzyczała, oskarżała mnie,
niż tak zapiekle trwała w milczeniu. Ono jest dużo gorsze od
krzyku. Teraz, kiedy Natalia milknie urażona, myślę sobie –
a milcz, ile tylko chcesz, mam cię dosyć”. Reakcja Mateusza,
chociaż stwarza pozory dystansu od milczenia żony, tak naprawdę dowodzi głębokiego znużenia i narastającej w nim
niechęci.
Szkodliwie milczeć można nie tylko w obszarze bezpośredniego kontaktu. Wszelkie braki odpowiedzi na maile, smsy
również mają cechy pasywnej agresji. Milczenie przeciwko komuś to odbieranie mu prawa do kontaktu, do wyjaśnień,
a więc karanie go z premedytacją, ale w zawoalowany sposób. Takie milczenie to brak szczerości i dowód złych intencji, czemu oczywiście milczące osoby najprawdopodobniej
by zaprzeczyły, ponieważ ich milczenie często dowodzi braku kontaktu z własnymi słabościami, z ciemną stroną własnej
psychiki.
Traktowanie słów z szacunkiem, staranie się o odpowiedni ich dobór czy dojrzałe i świadome zaniechanie wypowiedzi ma wiele pozytywów. Milczenie dla higieny psychicznej
lub z szacunku w obliczu trudnych tematów dowodzi roztropności. Ale traktowanie milczeniem bliskich osób, zbywanie
ich brakiem reakcji słownej, świadczy o naszym agresywnym
i manipulacyjnym zachowaniu.
Milczenie potrafi być złotem, ale potrafi być też toksyną niszczącą zaufanie i bliskość. Ma swoją jasną i ciemną stronę niczym Księżyc. •
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Jak patrzysz
na siebie
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

A
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kceptacja samego siebie to wewnętrzna zgoda na to, jakim się jest człowiekiem, razem ze swoimi wszystkimi zaletami i wadami. W zdrowiu i chorobie. Ten stan to po prostu lubienie siebie. Coś, co powinien
umieć każdy z nas. Ale czy tak jest? Często słyszę od pacjentów, że podczas chorowania nie ma miejsca u nich na akceptację siebie, tego, co się z nimi wtedy dzieje… Więc dlaczego inni mieliby nas akceptować, skoro my sami tego nie robimy, nie akceptujemy tej jedynej, najważniejszej osoby, z którą jesteśmy w każdej sekundzie życia – nas samych? Zacznijmy już dziś, od teraz. Od tego momentu, w którym czytamy
ten tekst…
Na chwilę zaglądamy, co było wcześniej, przed niepowodzeniem, chorobą, rozstaniem… I okazuje się, że ta sama pustka… Jeśli rzeczywiście tak jest, to trzeba natychmiast zacząć
prace budowlane, a budowania pewności nie da się załatwić
w kilku prostych krokach i poradach, w kilku wykopanych czy
przekopanych dołkach. Ze zmianą nastawienia do samego siebie jest trochę, jak z nauką języków obcych – dopiero po jakimś okresie zauważamy, że nasz poziom bardzo wzrósł. Potrzeba na to jednak trochę czasu, systematyczności i pracy.
Przede wszystkim warto wiedzieć, że pewność siebie wcale nie oznacza arogancji, narcyzmu, zakochania w sobie lub
kompletnego braku chęci do zmiany swojego zachowania.
To przede wszystkim uważanie samego siebie za wartościową
osobę, która zasługuje na wszystko, co najlepsze, oraz czucie
się dobrze we własnej skórze pomimo świadomości swoich
wad i słabości. Pomimo blizn, worków, braku piersi lub nogi.
Pomimo braku kontroli nad ciałem. To może być trudne, ale
trudne nie znaczy niemożliwe.
Osoba pewna siebie wcale nie będzie zaprzeczać, że nie
musi nad sobą pracować, ale będzie przy tym dla siebie dobra i wyrozumiała. Akceptacja nierozłącznie wiąże się z budowaniem pewności siebie.
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Jeżeli myślisz i mówisz: „Moja samoocena jest naprawdę niska, nie lubię siebie i do niczego się nie nadaję!” – to najwyższy czas to zmienić. Musisz się tylko nastawić na to, że
efekty nie pojawią się błyskawicznie z dnia na dzień, ale jeżeli się nie poddasz, po jakimś czasie zauważysz dużą różnicę. Przede wszystkim zacznij dbać o siebie i spełniaj powoli,
ale systematycznie swoje potrzeby. Najgorsze, co można zrobić dla samego siebie, to ignorowanie swoich pragnień i zaniedbywanie się na rzecz realizowania potrzeb innych osób.
W takiej sytuacji bardzo łatwo do głowy przychodzą myśli, że
jest się nic nie wartym, bo nawet sami o siebie nie dbamy. Jeśli chcemy być dla innych pomocni, musimy przede wszystkim dbać o siebie. W samolocie, podczas instrukcji bezpieczeństwa zawsze słyszymy taką formułę: „Jeśli wypadną maski z tlenem, a państwo lecicie z dziećmi, najpierw zakładacie
sobie, a potem dziecku. Nigdy nie na odwrót!” Czy nadal myślicie, że to egoizm i czcze gadanie? Są czynności, które muszą się jednak wydarzyć w odpowiedniej kolejności, aby były
pomocne!
Szczególnie ważne jest akceptowanie swoich wad i niedoskonałości. To jednak nie oznacza, że nie musimy z nimi nic robić – ciągła praca nad sobą to bardzo pozytywna sprawa! Pamiętajmy jednak, że każdy z nas ma jakieś słabości i minusy,
ale to wcale nie oznacza, że jesteśmy przez to gorszymi ludźmi. Pracujmy nad swoimi wadami, ale przede wszystkim doceniajmy swoje zalety!
Zastanówmy się nad naszą samooceną. Samoocena mówi,
co myślimy o naszym wyglądzie, o naszych cechach, zdolnościach i relacjach, czy myślimy o sobie jako o kimś atrakcyjnym, czy wręcz przeciwnie. Nasza samoocena jest weryfikowana przez doświadczenie. Jeśli myślimy o sobie, że jesteśmy pomocni, a słyszymy, że nie pomagamy innym, wtedy
to, co o sobie myślimy, konfrontuje się z tym, jak widzą nas
inni. Jeśli kilka osób mówi nam to samo, warto się nad tym
zastanowić, może jest w tym jakaś prawda? Ale nie opierajmy
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się też wyłącznie na ocenie innych. W trakcie całego naszego życia spotykamy wiele różnych osób – jedne z nich będą
nas lubić, a nawet kochać, innym będziemy obojętni, a kolejni nie będą za nami przepadać. To zupełnie normalne i nie
ma w tym nic złego. Dlatego najważniejsze jest kierowanie się
swoją własną oceną i podchodzenie do siebie z wyrozumiałością i akceptacją oraz patrzenie, czy doświadczenia potwierdzają to, co o sobie myślimy.

Na twoje poczucie własnej
wartości nie wpływają
pieniądze, twój wygląd czy
pozycja społeczna. Nawet
kiedy coś się nam
nie uda albo poczujemy, że jesteśmy na dnie,
nadal będziemy tak samo
wartościowymi ludźmi.

Jeżeli jesteś osobą niepewną siebie, dobrym pomysłem
może być zwiększenie swoich kompetencji. Jeśli masz problem w kontaktach z innymi ludźmi, poczytaj więcej na temat
komunikacji i budowania dobrych relacji. Marzysz, żeby być
świetnym w jakiejś dziedzinie lub dobrze znać język niemiecki czy angielski? Zacznij działać! Wbrew pozorom wielu rzeczy
można się po prostu nauczyć, a mając sporą wiedzę, poczujemy się dużo pewniej.
Temat pewności siebie także wiąże się z samooceną. To,
w jaki sposób patrzymy na siebie i jak siebie oceniamy, jest
bardzo ważne. Niektóre osoby mają tendencję do zaniżania lub zawyżania swojej samooceny. Nie ma się co oszukiwać – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nie da się
od razu zmienić sposobu myślenia, ale można nad tym pracować. Przydatne będzie też dostrzeganie zalet i docenianie
swoich dobrych stron. Kiedy zbyt mocno skupiamy się tylko na minusach, nasz umysł przestaje zauważać plusy, a każdy
z nas je ma, zapewniam.
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Poczucie własnej wartości to poczucie godności, szacunku do samego siebie oraz pewność siebie. Jedno jest pewne – nie należy jej opierać na czynnikach zewnętrznych, takich
jak np. pieniądze, gadżety bądź bogaci znajomi.
Fundamenty przekonania, że jest się wartościowym człowiekiem powinien dawać dom rodzinny poprzez bezwarunkową
akceptację i miłość. Nie zawsze tak jednak jest. Ale nie znaczy to wcale, że jeśli tego nie dostaliśmy, nie damy sobie rady
w życiu. Po prostu będzie trochę trudniej.
Prawdziwe poczucie własnej wartości jest w każdym z nas.
Poczucie wartości to nasza wiara w to, że sobie poradzimy
z trudnościami, z chorobą, z rozstaniem. To szacunek wobec siebie i uczucie, że zasługujemy na bycie szczęśliwym.
Tak, absolutnie wierzę w to, że Ty, drogi Czytelniku, zasługujesz na szacunek, dobre traktowanie, miłość i realizację swoich pragnień.
Na twoje poczucie własnej wartości nie wpływają pieniądze,
twój wygląd czy pozycja społeczna. Nawet kiedy coś się nam
nie uda albo poczujemy, że jesteśmy na dnie, nadal będziemy tak samo wartościowymi ludźmi. Takimi, którzy mają prawo do uśmiechu i zasługują na bycie lubianym, kochanym
i traktowanym z godnością. Zrozumienie tego faktu i zaakceptowanie go sprawi, że poczujemy się naprawdę wolni. Pamiętajmy tylko, że wszystko wymaga czasu – codziennie poświęćmy więc chwilę (choć 6 minut) na myślenie o tym, a po jakimś czasie wejdzie nam to w nawyk, zaś wyższe poczucie
własnej wartości stanie się czymś naturalnym – składową częścią nas. •
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Słowa
mają moc!
Tekst i wiersze: Monika Mularska-Kucharek

W

ciągu dnia wypowiadamy tysiące słów,
choć zapewne trudno w to uwierzyć, bo robimy to dość bezrefleksyjnie. Mówi się, że
jest to średnio około 10 tysięcy słów. Przy
czym, z badań wynika, że kobiety różnią się pod tym względem od mężczyzn.

70

Według raportu neuropsychiatry Louann Brizendine statystyczna kobieta wypowiada dziennie średnio około 20 tysięcy słów, natomiast statystyczny mężczyzna tylko około 7 tysięcy. Do tego różne badania wykazały, że dziewczynki od
początku mają bardziej rozwinięte umiejętności językowe
niż chłopcy. Warto nadmienić, że różnicuje nas ilość „białka mowy” w mózgu, o czym przekonuje nas badaczka Margaret McCarthy.
Na swoich szkoleniach często zachęcam uczestników do refleksji nad swoim słowotokiem, nad codziennym zasobem
słów. Sugeruję to zarówno kobietom, jak i mężczyznom,
bo słowa tworzą nasz świat! Warto przyjrzeć się temu, jaka jest
nasza narracja, bo od tego zależą nie tylko relacje z innymi,
ale także z samym sobą. Tym bardziej, że słowa, które wypowiadamy, zależą od towarzyszących nam w danej chwili emocji. Nasz mózg częściej jednak zapamięta te wypowiedzi,
które będą negatywne, niż te o pozytywnym zabarwieniu.
Dzieje się tak dlatego, że jest wyczulony na wychwytywanie
wszystkiego, co negatywne, żeby nas chronić. Wystarczy jedno krótkie zdanie o negatywnym zabarwieniu, coś, co mózg
zinterpretuje jako niebezpieczeństwo bądź zagrożenie życia –
i zostaje to zmagazynowane. Warto w tym miejscu zastanowić się, jak reagujemy na pozytywne komunikaty, które słyszymy od innych, i jak odnosimy się do tych negatywnych.
Które z nich dłużej zaprzątają nasze myśli? Co robimy z pozytywnymi słowami, komplementami, czy dostrzegamy je równie często, jak te krytyczne? Odpowiedź na te lub podobne
pytania, to wzrost świadomości nad rolą komunikacji w codziennymi życiu, która przenika przecież wszystkie jego sfery.
Język ma duży wpływ na kształtowanie ludzkich postaw i zachowań, o czym w dobie społeczeństwa przepełnionego in-
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formacjami przekonujemy się w sposób szczególny. Siłę przekazu werbalnego wykorzystują niestety media, co niekiedy
bywa zgubne. Słowa mają bowiem istotne znaczenie dla naszego funkcjonowania, ponieważ mogą zmieniać nasze schematy i postawy, a także nasze życie.
Przekaz werbalny kreuje naszą rzeczywistość, myślenie
o świecie, o ludziach, ale także o sobie. Nie zawsze jesteśmy
w stanie odsiać to, co destrukcyjne i negatywne, czy też z dystansem podchodzić do raniących i krzywdzących słów. Przekonują się o tym choćby ludzie doświadczający hejtu, czyli mowy nienawiści. Czasem jedno słowo lub zdanie rozpamiętują latami, zadręczają się tym, co usłyszeli, i co najgorsze – zaczynają w to wierzyć. Czyjaś opinia, a de facto zlepek
słów, staje się dla nich niepodważalnym faktem. Pod wpływem tego, co usłyszeli, zmieniają swoje myślenie o sobie,
swoje zachowanie itp. Bywa i tak, że do zmiany tych negatywnych sądów czy schematów, często nieświadomie wzmacnianych przez samych siebie, potrzebujemy pomocy psychologa czy psychoterapeuty. Nie wszyscy jednak z tej pomocy
korzystają.
Być może dla niektórych z Was, Drodzy Czytelnicy, przydatna okaże się rada od słowa zawarta w wierszu:

Słowo od Słowa
Słowa mają moc,
ale ludzie władzę nad nimi!
Nie pozwól, aby te, które zraniły,
wiecznie zaprzątały twoją głowę.
Zgubne są losy przyszłości,
która żyje przeszłością!
– rzekło Słowo do Człowieka
w nadziei, że coś zmieni!
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W pracy terapeutycznej niejednokrotnie widzę, że zmiana
zasobu słów pomaga wyjść z pozycji ofiary do pozycji siły.
Ma to niebagatelne znaczenie w radzeniu sobie z trudnościami, w budowaniu samooceny czy poczucia własnej wartości,
ale także w rozwiązywaniu konfliktów. Często w gabinecie
zachęcam swoich klientów do refleksji nad tym, jak usłyszane słowa, a także te wypowiedziane przez nich samych wpływają na ich samopoczucie, funkcjonowanie. Taka świadomość otwiera oczy na te tysiące wypowiadanych słów. Bardzo dobrze sami oddają to komentarze typu: „nie zdawałam
sobie sprawy, że słowa są tak ważne”, „nie wiedziałam, że to,
co mówię, ma aż takie znaczenie”, „ma pani rację, słowa ranią”, „od dziś inaczej spojrzę na to, co i jak mówię”, „zanim
coś powiem, to się zastanowię” itp.

Słowo ma sprawczą moc, a zatem korzystajmy z tej dobrej
mocy słowa. Pozytywnym słowem wspierajmy i motywujmy
siebie i innych. Zmieniając język, zmieniamy myślenie o sobie
i o życiu. Jak można to zrobić? Inspiracją niech będą poniższe przykłady. Po lewej stronie są słowa, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie, a po stronie prawej
słowa wspierające, pozytywne, a przede wszystkim budujące
pozytywne nastawienie do siebie, relacji i życia.

Trzeba nam wiedzieć, że słowa mają moc, magiczną moc!
Mogą ranić i mogą uskrzydlać. Słowami możemy deprecjonować, ale możemy także siebie wspierać. Wybór oczywiście
należy do nas! Często o sile słowa przekonujemy się, gdy potrzebujemy czyjegoś wsparcia, bo wali się nam świat, bo trudno o oddech czy nadzieję na lepsze jutro. Sama tego ongiś
doświadczyłam, ale słucham o tym także w gabinecie i bardzo sobie cenię te doświadczenia. Opisałam je w tym wierszu, żeby inspirować innych:

Co my wiemy o życiu…
Wiesz, ile znaczy czyjaś obecność,
gdy wali się poukładany świat,
gdy rozpada na kawałki życie?
Wiesz, ile wnosi dobre słowo,
gdy trudno o oddech,

Muszę			

Chcę, decyduję się

Udało się		

Zapracowałam, osiągnąłem

Porażka 		

Doświadczenie, lekcja

Powinnam		

Mogę, chcę, wybieram

Gdyby tylko

Następnym razem

Poświęcę się		

Zrobię to dla ciebie

Rozczarowałam się

Doświadczyłam

Problem		

Trudność, wyzwanie

Nie umiem		

Nauczę się, dowiem, sprawdzę

Musisz mnie posłuchać

Uszanuj moje zdanie

Warto pamiętać na co dzień, że pozytywne słowa mogą poprawiać nie tylko relacje z innymi ludźmi, ale także nasze samopoczucie. Dlatego ważne, abyśmy zwracali uwagę również
na to, jak komunikujemy się ze sobą. Niech słów, które generują pozytywne uczucia, będzie w naszym słowniku jak najwięcej. A tym, którzy chcieliby popracować nad swoją komunikacją z innymi, polecam książkę Porozumienie bez przemocy. O języku życia Rosenberga Marshalla. •

gdy umiera nadzieja?
Wiesz, ile waży dobro,
gdy życie przerasta,
gdy zawodzi los?

Słowo ma sprawczą moc, a zatem
korzystajmy z tej dobrej mocy
słowa. Pozytywnym słowem wspierajmy i motywujmy siebie i innych.
Zmieniając język, zmieniamy
myślenie o sobie i o życiu.

Wiesz, co leczy człowieka,
gdy płacze serce,
gdy boli dusza?
….

…….

On wie,
Ona też!
Poznali życie
i jego gorzki smak!
Wiedzą, co znaczą słowa

jestem, rozumiem, wspieram!
Wiedzą, co znaczą gesty

wsparcia, empatii, życzliwości.
Wiedzą o życiu znacznie więcej

BIO

dr Monika Mularska-Kucharek

Doktor nauk humanistycznych, socjolożka, autorka książek z zakresu rozwoju osobistego oraz
poezjoterapii. Terapeutka, właścicielka firmy szkoleniowej ART OF TRAINING, trenerka umiejętności 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.

i po cichu odmieniają świat!
Świat kolejnego człowieka,
któremu przychylają nieba.
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Zbawienne Lato
Tekst: Karolina Nowakowska

A

leż ja kocham lato!
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Jeśli mam być szczera, zima mogłaby dla mnie nie istnieć. Nie lubię zimna, niskie temperatury mnie męczą,
a zamiast lepić bałwana, zdecydowanie wolę budować zamki z piasku w upalnym słońcu.
Odkąd pamiętam, zawsze tak było. Słońce dodawało mi energii od najmłodszych lat. W jego promieniach ładuję się jak
bateria słoneczna. To dzięki niemu mam energię do działania,
do pracy i siłę do podejmowania coraz to nowych wyzwań zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
Chyba każdy powinien tak mieć. Nie, nie twierdzę, że każdy
powinien uwielbiać tę ukochaną przeze mnie porę roku – uważam po prostu, że każdemu z nas potrzebne jest coś, co go ładuje, co motywuje, wzmacnia, wycisza umysł, a jednocześnie
dodaje mu sił. Może sport? Może taniec? Spacery po górach
lub po prostu chwila na kanapie z książką i filiżanką aromatycznej herbaty? Mnie potrzeba promieni słonecznych, ciepła i widoku na wodę.
Ależ to jest ważne, by mieć to swoje „coś”. Szczególnie w tym
jakże trudnym czasie, w którym piszę ten felieton. Nie tak
miało być. Miało już być spokojniej.

Przyznajcie sami, że ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych, czyż nie? Najpierw niespodziewanie zawładnęła nami pandemia koronawirusa, a kiedy nareszcie zaczęła słabnąć, doświadczyliśmy ataku na Ukrainę i ponownie
chaos wtargnął w nasze życia.
Jakże ciężko mi pisać o tych wydarzeniach. Tyle
zła, cierpienia i smutku… Tyle łez, bezsensownych śmierci i tak wiele pytań, które na zawsze już pozostaną
bez odpowiedzi.
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Ależ ja kocham lato!
To czas, który daje nadzieję na lepsze jutro. To czas regeneracji, odpoczynku i tak ważnej beztroski. To taki czas, który nas
dźwiga z kolan codzienności. Czas, bez którego – moim zdaniem – nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować. Lubię myśleć w ten sposób, bo wielokrotnie już przekonałam się o zasadności tej tezy.
Przez dłuższą chwilę znów się wahaliśmy. Nie byliśmy pewni,
czy wypada nam się uśmiechać i cieszyć sukcesami dnia codziennego, kiedy z każdej strony dopadały nas tragiczne wieści z frontu toczącej się po sąsiedzku wojny. Strach, którego każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu doświadczył, odebrał nam radość życia, zasiał mnóstwo niepokoju i przekierował naszą uwagę i całą energię na pomoc ludziom uciekającym przed dramatem rozgrywającym się
na ukraińskiej ziemi.
Dość szybko jednak zrozumieliśmy, że w ten sposób niedługo pociągniemy. „Nie ugramy” – jakby zabrzmiało to w aktorskim żargonie. Ni mniej, ni więcej oznacza to, że „z pustego i Salomon nie naleje”, więc jeśli nam samym zabraknie odpowiednich środków, sił i zasobów, nie będziemy mogli skutecznie dzielić się sobą z innymi. Krótko i na temat. Kontrowersyjnie? Może, ale muszę przyznać, że zdecydowanie się
z tym zgadzam. Doświadczam tego na sobie. Obserwuję też
kobiety, z którymi pracuję na sesjach coachingowych czy rozmawiam podczas spotkań stowarzyszenia wspierającego kobiety, którego jestem wiceprezesem – Akademii Pozytywnych Kobiet, i dochodzę do wniosku, że ogromnie potrzebujemy teraz wzajemnego wsparcia. Tak, właśnie my! Bo my kobiety mamy tendencję do oddawania się w całości, bez reszty. Nasze serca są duże, a empatia potężna. Trudno nam patrzeć na krzywdę innych. W znakomitej większości chcemy
pomagać innym i to jest piękne. Bardzo to w nas cenię i sza-
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nuję. Niestety, często płacimy za to ogromną cenę – zapominamy o nas samych. Nie dbamy należycie o siebie i swój spokój psychiczny. O swoje zdrowie. Zapominamy opiekować się
sobą, co niejednokrotnie bardzo nas frustruje, powoduje niezadowolenie z życia, z siebie, a może być nawet przyczyną
depresji.

tego, co daje nam ukojenie, wzmacnia siły i wprowadza nas
na drogę spokoju wewnętrznego?
Niech każdy z nas zadba o własne lato! To taka moja mała prośba do Ciebie… a może groźba, że bez niego nigdy nie wydostaniemy się z trwającej już i tak za długo zimy…? •

Mówię głośno o tym, że należy być dla siebie dobrą. Powtarzam to kobietom jak mantrę, ale i mężczyznom warto uświadamiać tę prawdę. Należy mierzyć siły na zamiary, bo przecież nie każdy z nas musi poświęcać się sprawie. Nie każdy
potrafi, nie każdy tego potrzebuje. Warto zadać sobie pytania: „Co dla mnie jest teraz ważne?”, „Czego ja potrzebuję w tej niezwykle trudnej sytuacji?”, „Jak mogę zadbać
o siebie, aby moje życie było teraz najlepszym z możliwych
dla mnie?”.

Ależ ja kocham lato! Powoli zaczynam
czuć jego zapach… i wiem,
że będzie piękne.

Ależ ja kocham lato! Powoli zaczynam czuć jego zapach…
i wiem, że będzie piękne.
W tym roku czekam na nie wyjątkowo bardzo. Wiosna przyniosła ulgę, paradoksalny powiew wolności i pewnego rodzaju lekkość popandemicznego oddechu, ale lato niech każdemu z nas przyniesie to, czego najbardziej mu trzeba.
A może by tak samemu robić sobie lato? Dlaczego nie zaopiekować się sobą na tyle, aby na co dzień dostarczać sobie

BIO

Karolina Nowakowska

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

Bywam patetyczna. Dzisiaj trochę będę.
Bywam „nadwrażliwa”. Dzisiaj trochę jestem.
Czasem chodzę w domu w czapce. Teraz założyłam.
Świat mi się nie składa. Nie o takim śniłam…

M
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am napisać do Was prozą, a jakoś tak pod palce na klawiaturę wprasza się rytm i rym. Niedoskonały oczywiście, porwany, nieutkany,
kulawy, cząstkowy, niedookreślony, ale…

Kiedy byłam młodą dziewczyną, pisałam wiersze. Nie
do końca profesjonalnie szarpałam struny gitary, otwierałam usta i serce, żeby te wiersze śpiewać. Później wydawało mi się, że dorosłam i potrafię przeżywać świat już w sposób bardziej spójny. W zdaniach, które mają podmiot, orzeczenie i dopełnienie. Wiedzą, gdzie powinien być przecinek,
kropka i myślnik. Wyrazy odmieniały się przez coraz trudniejsze przypadki, przymiotniki zaczęły się stopniować. A potem
na końcu zdania: Czy jestem dorosła – pojawił się znak zapytania. Dorosła, czyli jaka?
Kiedy poprosiłam kilka osób, aby odpowiedziały mi, jakie
słowa czy sformułowania kojarzą im się z dorosłością, powstała właściwie lista obowiązków, na której znalazły się takie słowa, jak: odpowiedzialność, zarabianie na życie, samodzielność, stabilizacja, panowanie nad emocjami… Panowanie nad emocjami – to mnie zastanowiło. Jakbyśmy mieli siedzieć na jakimś tronie i „miłościwie” panować – smutkowi na przykład mówiąc: „nie, nie dostąpisz zaszczytu, nie pozwalam ci przeżyć, skazuję cię na wygnanie, nie ma tu dla ciebie miejsca”. Albo może jesteśmy jak treser, który ma poskromić emocje – na przykład lękowi mówiąc: „musisz zniknąć, no skacz przez to płonące koło i to już, a potem hop,
zrób figurę, podrzuć piłkę nosem. To jest cyrk – ludzie zapłacili za to, żebyś ich zadowalał, zwierzaku”. A może musisz być
dowódcą, który rozkazuje ci nad sobą panować i na przykład
wrzeszczy arbitralnie: „no, już przestań się mazgaić, padnij,
powstań i tak w kółko”. Jakoś tak nie przepadam za sformułowaniem „panować nad emocjami” czy „poskromić emocje”,
wolę wiedzieć, że je przeżywam, mieć tego świadomość, skąd
się biorą i dlaczego, przeżyć je do końca, tak aby zwłaszcza te
„trudne” mogły się we mnie wypłakać, wyżalić i … „wysłuchane” z czułością odejść. Jeśli tego nie zrobię, wiem, co zrobią one – wzniecą bunt przeciwko władcy.
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Ktoś inny napisał do mnie, że dla niego dorosłość to „rutyna i w efekcie - nuda”, a jeden z moich „frankowych znajomych” dopisał „dorosłość – zdolność do zaciągania kredytów, a czas to pieniądz”.
Zdałam sobie sprawę, że w rozumieniu i doświadczeniu wielu ludzi dorosłość to właściwie walka, a już na pewno… strasznie poooooważnaaaaa sprawa. Jakby nie było w niej miejsca na radość, wolność, lekkość. I pomyślałam, że i podobnie jest ze mną, podobnie to odczuwam, podobnie czuję się
przytłoczona, zagoniona, zamartwiona. Zadałam sobie pytanie, czy chcę być nadal „dorosła”. Odpowiedziałam sobie –
chyba jednak nie, wolę być „dojrzała”.
Czy lubię ten mój świat, w którym czas to pieniądz? Czy też
wolę świat, w którym czas jest walutą, w jakiej wyrażam swoją
miłość do siebie, do bliskich i dalekich nawet osób?
Nie jestem fanką wielkich słów, ale uprzedzałam, że dzisiaj
będę trochę patetyczna. Wolę Małe Czyny, takie drobne,
czasem mikroskopijne, ale jednak działania, nie słowa. Takie czasem na pięć minut pogapienia się przez okno bez wyraźnego celu, ale za to pozwalające odpocząć oczom i umysłowi. Taki kwadrans uważnego porozmawiania z coś smutną
dziś panią portierką pod koniec dwunastogodzinnej zmiany
na twardym krześle. No może godzinę spaceru z zaprzyjaźnionym autystą, który wycisza się, jadąc samochodem. Malutkie czynności dzielenia się czasem z innymi.
Czy lubię ten świat, gdzie wybieram się w podróż, która ma jasno określony cel, przeliczony czas dotarcia, zaznaczone na mapie punkty, które koniecznie trzeba zobaczyć,
bo napisali o nich przecież w przewodnikach? Czy też może
wolę wędrować bliżej lub dalej, wolniej lub szybciej, nie wiedzieć, dokąd dojdę, kogo spotkam i co tam jest za rogiem?
Zmrużyć oczy, zmoczyć nogi, poczuć na twarzy wiatr i słońce.
Nie zaliczać – doświadczać.
Czy lubię ten świat, w którym zasuwam, żeby spłacić kredyt?
Tak, mam kredyt, jak spora część dorosłych ludzi. Jestem
w tej szczęśliwej sytuacji, że mam go z czego spłacać, choć
coraz więcej wokół mnie osób, które czynią to z coraz większym mozołem lub zaczynają „zalegać”. W dorosłości się boję
i unikam, w dojrzałości mówię sobie: rozumiem, może będzie
trudno, może się nie uda, ale póki co się udaje, nie jesteś
w tym sama, krok po kroku, łyżeczka po łyżeczce sącz to ży-
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cie z radością. Dziś masz, bądź za to wdzięczna i dziel się, jak
możesz z innymi tym, co masz.
Jest takie pojęcie we współczesnej psychologii – emocjonalnego konta bankowego. W dużym skrócie chodzi o kto,
że wszyscy mamy takie konta u siebie i u innych – możemy
dokonywać na nie wpłat na przykład w postaci poświęconej
uwagi, troski, okazanej miłości, wsparcia. Możemy też dokonywać wypłat, ignorując, zaniedbując, osądzając, obrażając. Saldo może być dodatnie lub ujemne, możemy być emocjonalnymi bogaczami lub bankrutami. Możemy mieć, z czego czerpać, lub nieustannie debetować. Możemy być dla siebie i innych solidnym bankiem albo udzielać wysokooprocentowanych chwilówek, możemy też tworzyć niszczące innych
piramidy „finansowe”, możemy też trudnić się emocjonalną
lichwą. Mamy wiele walut, wiele przeliczników, podatków, akcyz, ale mamy też datki, darowizny, umorzenia czy prolongaty
długu. Tylko jakim emocjonalnym bankierem decydujesz się
zostać? Czy twoje „masz jak w banku” – to rzeczywiście solidna i wiarygodna odpowiedź? No i czy decydujesz się być
bankowcem czy bangsterem? Ups… no i znowu trochę patosu się wkradło. Nie mam chyba innego wyjścia, jak zaakceptować, że czasem tak po prostu mam.
Pytanie, na co chcemy włączać naszego emocjonalnego pilota i komu oddać stery, bo choć często nie mamy wpływu na to,
co zrobią inni, to możemy mieć wpływ na swoje reakcje. To,
jak odbieramy siebie, co o sobie myślimy, wszystko to wpły-

wa na to, jak postrzegamy innych ludzi. Pamiętaj jednak
o tym, że bywa i tak, że głowa myśli, a serce wie. I bywa, że
głowa mówi coś innego, a inaczej czuje to serce. Warto uważnie słuchać tych dwóch źródeł informacji.
Kiedy byłam młodą dziewczyną, lubiłam przesuwać swój
dzień głęboko w noc. Zatapiałam się w jej ciszę i mrok, zupełnie lekceważąc wczesne poranki. Kiedy teraz jestem już starzejącą się kobietą, noc staram się przeznaczyć na sen, a jak
najczęściej mieć szansę spotkać się ze świtem – z jego świeżością, obietnicą, nowym początkiem niezmąconym jeszcze
codziennym rozgardiaszem. I wtedy, i teraz motyw był chyba ten sam – złapać ten moment, kiedy zatrzymuje się lub
znacząco zwalnia czas, kiedy cichnie lub jeszcze nie hałasuje umysł, kiedy serce znajduje swój zrównoważony rytm lub
jeszcze go nie gubi.
Kiedy jestem latem a nie zimą
Kiedy dni nie uciekają a płyną
Kiedy rosa nawilża przesączając się w życie
Kiedy jestem dojrzała w błękicie… •
BIO

Joanna Haręża

Psycholog w stanie spoczynku, reżyser w stanie czynnym (m.in. programy „Kuchenne rewolucje”,
„Ugotowani”, „Dom marzeń”, „Idol”, „Misja Martyna”). Autorka książek: Wszystko wolność, Kruk
między innymi (nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Najpiękniejsza Książka Roku
2003 w kategorii „literatura piękna”). Autorka scenariuszy: Głębiej i Camera dental (serial komediowy zakwalifikowany do finałowej dziesiątki konkursu SCRIPT FIESTA 2016). Współtwórczyni
materiałów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pasjonatka podróży –
zawsze i wszędzie.
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Pearls™ – super pochłaniacz
Brak przykrego zapachu z woreczka?
Płaski i dyskretny woreczek z zagęszczoną zawartością?
Nieprzerwany sen bez konieczności opróżniania?
Brak konieczności ciągłego wypuszczania gazów z worka?
Tak może być u Ciebie!
Przedstawiamy innowacyjny produkt – saszetki żelujące
zawartość worka stomijnego i kontrolujące jego zapach.

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

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

Zamów bezpłatną próbkę pod numerem 885 130 111; info@triopolska.com.pl
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Feminiści
od urodzenia –
czyli jak wychować
szczęśliwego
mężczyznę
Tekst: Iza Farenholc
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B

ycie feministką czy feministą jest
pragnieniem równości – pisze
Aurelia Blanc, autorka książki Jak
wychować syna na feministę. Równość nie
oznacza identyczności, zakłada niezgodę na
wykorzystywanie różnic do uzasadniania
nierówności, dyskryminacji i przemocy.
Rewolucja męskości nie jest utopią, ponieważ
dzieje się tu i teraz. Zmiana być może wydarzy się szybciej, niż nam się wydaje.

Niewielu jest mężczyzn, którzy przyznają się do tego, że są
feministami, wiele kobiet z niechęcią mówi o feministkach
i nigdy siebie nie określiłoby tym terminem. Jak pisze Aurelia Blanc, jesteśmy zanurzeni w jednym systemie, który nas
kształtuje, wpływa na nasze zachowanie i reguluje stosunki międzyludzkie. Ten system pozwala na bezkarną przemoc
wobec kobiet, od której nie ma żadnego wytchnienia, która przeniknęła do wszystkich sfer życia – mnóstwo jej w związkach, rodzinach, w szkołach, klubach sportowych, co chwila słyszymy seksistowskie dowcipy, dowiadujemy się o napastowaniu na ulicy, przemocy małżeńskiej, zabójstwach kobiet.
Aby te czyny zniknęły z naszego otoczenia, powinniśmy zmienić model wychowania, a autorka podpowiada, jak to zrobić,

PO PROSTU ŻYJ nr 2 (28) / 2022

aby wychować chłopca, który naturalnie będzie wiedział, że
kobiety i mężczyźni są równi, zadba o siebie, nie krzywdząc
innych, będzie umiał kochać i okazywać uczucia. A także zrozumie, że „nie” oznacza „nie”, i będzie szanował wszystkich
ludzi oraz będzie miał odwagę podążać własnymi ścieżkami.
Życie w patriarchacie jest sytuacją zastaną i wydaje się, że
tak już będzie zawsze. Nie edukuje się dzieci ani dorosłych,
nie mówi się głośno o systemie patriarchalnym, na jaki jesteśmy skazane. Ten system trwa od ponad ośmiu tysięcy lat
i wyrasta z ideologii seksistowskiej, według której kobietom,
jako istotom gorszym od mężczyzn, powierza się odmienne
funkcje. To my – matki i ojcowie małych mężczyzn – możemy
zmienić świat – wychować synów na feministów, nie tylko żeby
nie krzywdzili, ale żeby wyrośli na szczęśliwych mężczyzn.
I aby potrafili przeciwstawić się seksistowskim zachowaniom.
Na całym świecie mężczyźni podważają seksistowskie normy, nie zgadzają się na powtarzanie męskich wzorców i wprowadzają w życie praktyki równościowe, coraz częściej chcą
w pełni uczestniczyć w wychowywaniu dzieci. Jest nadzieja, że nasze dzieci nie będą skazane na patriarchat, a nowy,
lepszy świat bez codziennej przemocy będzie ich dniem powszednim. Kiedy niedawno robiłam wywiad z psychodietetyczką, autorką książki Emocje na talerzu, Elżbietą Lange, dowiedziałam się, że co druga kobieta, która trafia do jej gabinetu, borykająca się z problemem braku akceptacji swojego ciała, ma epizod związany z molestowaniem seksualnym czy poważną traumą z tym związaną. Nie da się ukryć, że większość
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z nas – kobiet miała w swoim życiu wiele sytuacji, w których zetknęła się męską agresją i aktami przemocy – traktujemy to jednak jako los przeznaczony i nie zastanawiamy się nad zmianą.
A jesteśmy matkami córek i raczej nie
chciałybyśmy, aby one doświadczały tego samego – codziennych mizoginistycznych komentarzy, seksistowskich upokorzeń bądź aktów agresji na tle seksualnym. Jednocześnie nie
chciałybyśmy, aby nasi synowie poniżali je, molestowali, wymuszali seks czy
dyskryminowali.

Tkwimy w paradoksach – wychowujemy nasze córki
na samodzielne,
wolne i dążące do spełniania
się istoty w dotychczas
„męskich” dziedzinach,
gdy tymczasem mężczyźni
nadal mają, być twardzi, nie
„zachowywać się jak baba”
i absolutnie wystrzegać się
różowego.

Tkwimy w paradoksach – wychowujemy nasze córki na samodzielne, wolne
i dążące do spełniania się istoty w dotychczas „męskich” dziedzinach, gdy
tymczasem mężczyźni nadal mają być twardzi, nie „zachowywać się jak baba” i absolutnie wystrzegać się różowego. Nadal nie pozwalamy im być sobą, ich wychowanie nadal opiera się na silnych nakazach dotyczących męskości, a ponieważ męskość jest synonimem władzy oraz dominacji, zapewnia mężczyznom rolę zwycięzców. Twardziel, macho i playboy to niestety ciągle pożądane wzory, zarówno przez nich
samych, jak i przez kobiety – stereotypy są głęboko zakorzenione. Ta męskość, czyli bycie silnym, twardym, wysportowanym, mocnym, sprawnym seksualnie jest wzorcem, który
utwierdza wyższość mężczyzn nad kobietami. Jednocześnie
jest jednak pułapką, która wymaga poświęcenia przez mężczyzn własnej indywidualności i uczuć. Nieustannie muszą
udowadniać, że są prawdziwymi mężczyznami, przez co niepotrzebnie narażają się na ryzykowne zachowania i niebezpieczeństwa, sięgają po przemoc. Wypchnięcie ich z tego wzorca może ocalić więc nie tylko kobiety, ale także ich samych.
Powstało wiele blogów, w których sami mężczyźni dekonstruują swoją i ogólną męskość m.in. Le Mecxpliqueur, na łamach
którego autor próbuje nakłonić mężczyzn do przemyślenia własnego stosunku do męskości. Wychowywanie dziecka z dala od uprzedzeń płciowych wiąże się z porzuceniem
utartych ścieżek i wyborem alternatywnej drogi, czyli kroczeniem raczej pod prąd. Ale warto! Jak uczynić świat lepszym,
wychowując inaczej naszych małych mężczyzn?
Rozmawiajmy z chłopcami o uczuciach – zarówno matki, jak i ojcowie! O naszych, ale przede wszystkim o ich, zachęcajmy ich do wyrażania emocji, do dzielenia się tym,
co i do kogo czują. To nie wstyd się zakochać! Jeśli oboje rodziców mówi o uczuciach, miłości, to dzieci dostają przekaz,
że miłość nie ma płci, a potrzeba lub ochota otworzenia się
przed bliskimi jest normalna i nie uwłacza ich męskości.
Pielęgnujmy przyjaźnie między chłopcami i dziewczynkami.
To, że nasz syn lubi spędzać czas z dziewczynką (lub dziewczynkami), nie znaczy, że jest donżuanem czy „mięczakiem”.

Pozbądźmy się stereotypów na temat mężczyzn, kobiet i miłości. Pokażmy dzieciom, że nie wszyscy
mężczyźni są seryjnymi podrywaczami i nie każda dziewczyna chce
złowić księcia z bajki. Tłumaczmy,
że miłość nie ma żadnego związku z płcią , że nie rządzą nią żadne
żelazne zasady: jedni są szczęśliwi u boku jednej osoby, drudzy nie
mają ochoty się wiązać i dotyczy
to każdego, niezależnie od płci.

Uczmy chłopców, żeby byli uprzejmi, a nie szarmanccy. Pod
lśniącą fasadą szarmanckość jest tylko kolejną odmianą seksizmu. Pokażmy dzieciom, że należy okazywać troskę wszystkim ludziom, nie tylko dziewczynkom.
Odłóżmy na dno szuflady heteronormatywne nakazy. Model
heteroseksualny rzeczywiście jest najpowszechniejszy, ale nie
znaczy wcale, że homoseksualizm czy biseksualizm są anormalne bądź niebezpieczne.
Przestańmy dezorientować (małe) dzieci, narzucając im dorosłe kategorie miłości. Pozwólmy dzieciom być dziećmi, nie
wywołujmy presji, że mają mieć ukochanego/ukochaną.
Przyjęcie perspektywy feministycznej w wychowaniu nie polega na podporządkowaniu chłopców surowej i rygorystycznej doktrynie, wręcz przeciwnie: zapewnia prawdziwą wolność i rozwój własnej wyjątkowości. Dzięki temu każde dziecko, niezależnie od płci, samodzielnie decyduje, co chce przyswoić, a przede wszystkim, jaki nada temu kształt w przyszłości – pisze Aurelia Blanc, której książka powinna być obowiązkową lekturą dla wszystkich rodziców. •

Aurelia Blanc,
Jak wychować syna na feministę,
czyli wolnego i szczęśliwego mężczyznę
Wydawnictwo Znak

BIO

Iza Farenholc

Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Pisze artykuły, wywiady, recenzje, które ukazywały się
m.in. w „Glamour”, „Zwierciadle”, „Gadze”, „Twoim Stylu”, „LaVie”. Jej pasje to bycie z synem
oraz słuchanie, czytanie, bieganie, gotowanie i podróżowanie – w różnej kolejności w zależności
od sezonu i samopoczucia. Na facebooku prowadzi grupę „Polka po godzinach”, adresowaną do
kobiet po 40-tce.
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rzyszły trudne, bardzo trudne czasy. Nikomu z nas
nie śniło się nawet, że mówiąc „przed wojną”, nie
będziemy mieli na myśli II wojny światowej, tylko wojnę rosyjsko-ukraińską (i niechby taką pozostała, niechby nazwa wojna światowa nie zyskała nowego liczebnika).
Jak to się stało, że nawet nie z dnia na dzień, a właściwie z godziny na godzinę cała Polska zamieniła się w naród niosących pomoc wolontariuszy. Co sprawiło, że tak chętnie rzuciliśmy się do pomocy? Okazuje się, że pomagając innym,
tak naprawdę pomagamy sobie. Udzielanie wsparcia drugiemu człowiekowi obniża, a często wręcz niweluje negatywne
działanie stresu na naszą psychikę. Dzięki takim działaniom
czujemy się zdrowsi i szczęśliwsi. Potwierdzili to badaniami np.
naukowcy z uniwersytetów Yale i Kalifornijskiego, prosząc 77
osób o codzienne raportowanie przez 2 tygodnie o wszystkich spotykających je stresujących wydarzeniach oraz o każdym dobrym uczynku, jaki udało im się przez te dni spełnić.
Ponadto wypełniali kwestionariusz mówiący o aktualnym samopoczuciu i odczuwaniu pozytywnych i negatywnych emocji. Okazało się, że osoby, które chętniej pomagały innym,
częściej określały swoje samopoczucie, zdrowie psychiczne
itp. jako dobre, nawet w te dni, kiedy zdarzyło im się coś bardzo stresującego.
Inne badania, przeprowadzone przez Bryanta P.H. Hui, adiunkta z Hong Kong Polytechnic University, wykazały, że nie
każde altruistyczne działanie przynosi takie same efekty. Największą korzyść pomagającemu przynoszą działania spontaniczne – stąd też te pierwsze, niezinstytucjonalizowane działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy zaangażowały najwięcej osób. Ale i te zorganizowane zrzeszają wielu ludzi,
standardowo angażujących się w wolontariat, ponieważ jest
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to taki zastrzyk endorfin, taka nagroda dla mózgu, która sprawia, że od wolontariatu można się wręcz uzależnić.
To właśnie dlatego, mimo że wszyscy bardzo chętnie dostajemy prezenty i odczuwamy przy tym ogromną przyjemność,
z wielką energią i zaangażowaniem włączyliśmy się w pomaganie innym na miarę indywidualnych możliwości – finansowych, czasowych, emocjonalnych – każdego z nas. Jedna moja znajoma poinformowawszy swoją mieszkającą w Stanach córkę o możliwości udostępnienia jednego z wynajmowanych przez siebie mieszkań, które się właśnie zwalniało,
z godziny na godzinę stała się logistykiem w pilotowaniu podróży do Polski kilku osób z Sumów, połączenia jednej z nich
z córką mieszkającą w Londynie, a wyekspediowania pozostałych do Szwecji. Inna, przyjąwszy pod swój dach rodzinę
z dziećmi, cały kolejny dzień spędziła w sklepie, kupując im
wszystkie potrzebne rzeczy, bo przecież uciekły tak jak stały. Kolejna poszła z dziećmi, które u niej mieszkają ze swoimi mamami, na koncert do filharmonii – a warszawska Filharmonia organizuje darmowe koncerty dla dzieci ukraińskich.
Liceum, w którym pracuje inna moja znajoma, na sali gimnastycznej zorganizowało miejsce noclegowe i punkt recepcyjny dla uchodźców – wszystkim zajmują się uczniowie pod minimalnym nadzorem nauczycieli i osób z urzędu gminy.

NIE ZAPOMINAJMY O SOBIE
Wielu, naprawdę wielu ludzi rzuciło się w wir pomagania.
Jednak w takich działaniach nie wolno zapominać o sobie.
Przebywanie wśród osób, które przeżyły traumę, sprawia, że
po jakimś czasie zaczynamy widzieć świat ich oczami, a niektórzy mówią, że traumą wręcz „można się zarazić”. Warto o takim mechanizmie wiedzieć i choć właściwie przed przejęciem traum swoich podopiecznych nie sposób się uchro-
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nić, trzeba sobie zapewnić minimum oddechu, odpoczynku –
nie można zatem pomagać non stop. Potrzebne są przerwy
dla zdrowia, podczas których porozmawiamy z kimś o tym,
czego doświadczamy. Warto też w wolnych chwilach dystansować się od pracy, zająć się życiem prywatnym i własnymi sprawami. Można też pomyśleć o różnych formach relaksu – od aktywności fizycznej przez wyjście gdzieś ze znajomymi, do kina lub teatru, być może na jogę aż do medytacji. Z całą pewnością praca wolontariacka nie powinna zajmować 100% naszego czasu, a jeśli robimy to pierwszy raz,
nie mamy w tym doświadczenia, powinniśmy skorzystać ze
wsparcia specjalisty, żeby tego pięknego, wynikającego z odruchu serca działania nie przypłacić zdrowiem – nie tylko psychicznym, ale i fizycznym.
Mimo tego, że pomoc uchodźcom w Polsce jest obecnie bardzo dobrze zorganizowana, co może sprawiać, że początko-

wy zapał osłabnie, wciąż będą się zdarzały sytuacje pomocowe ad hoc, bo to one pozwalają nam poradzić sobie ze stresem związanym z wojną, która choć nie w naszym kraju, dzieje
się tuż za jego granicą, a kraj, który tę wojnę wywołał, rządzony jest przez szaleńca, który może wydać każdy, nawet najgroźniejszy i najbardziej niedorzeczny rozkaz, zaś otaczający
go dowódcy – tak się boją wszelkich związanych z niesubordynacją konsekwencji, że gotowi są ślepo go wykonać. •

BIO

Agnieszka Łodzińska

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

Na stronach STOMAlife jest do ściągnięcia
BEZPŁATNA książka dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym o WOJNIE!
Przeczytaj treści te dla dorosłych a potem te dla dzieci
z dzieckiem! Za treści odpowiadają osoby znane
i z wieloletnim doświadczeniem czyli psycholog
Bianca-Beata Kotoro i pedagog Wieslaw Sokoluk autorzy wielu książek edukacyjnych a oprawą
graficzną i ilustracją zajęli się znani artyści czyli
Aleksandra Glinka i Łukasz Jagielski.

Ta książeczka to KORCZAKOWSKIE spojrzenie
na świat oczami dziecka. Została stworzona z myślą o najmłodszych, ale jest równie ważna dla dorosłych. Temat wojny zaskoczył wszystkich. Jak rozmawiać o czymś, co wydawało się niewyobrażalne ? Jak
oswoić lęk dziecka, gdy cały świat oniemiał z przerażenia?
Autorom książki to się udało. Dzięki ciekawej formule działa na wyobraźnię, wprowadza dziecko w trudny temat wojny, pozwalając jednocześnie małemu człowiekowi pozbyć się
strachu, który, najczęściej bezwiednie, my mu przekazujemy.
Jak bardzo jest to ważne w dzisiejszej rzeczywistości, przekonałam się 14 marca 2022 roku. Jestem sędzią. Od dziesięciu lat, w ramach edukacji prawnej, spotykam się z przedszkolakami w całej Polsce. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, o „złym dotyku” i dziecięcych marzeniach. Przez wiele lat te marzenia były niezmienne: żeby rodzice się nie kłócili, nie mówili brzydkich słów, żeby nie pili. W 2020 roku pojawiło się nowe marzenie: „Żeby rodzice nie gadali ciągle

Bianca-Beata Kotoro
Wiesław Sokoluk,
TRUDNE TEMATY: WOJNA,
Wydawca Beata Vita

przez telefon”. Na rysunkach obrazujących marzenia pojawił się przekreślony telefon komórkowy i smutna buzia dziecka. W Tuliszkowie, 14 marca 2022 roku dzieci wykrzyczały kolejne marzenie: „nie chcemy wojny, boimy się!”.
Powinnam, ale nie byłam na to marzenie przygotowana. Jedyne, co potrafiłam powiedzieć, to, że ja też nie chcę wojny.
Dzieciom, żeby mogły spać spokojnie, należy się coś więcej.
Dlatego dziękuję autorom mądrej treści i przemawiającej
do wyobraźni oprawy graficznej za zmotywowanie nas – dorosłych do autentycznego skupienia się na dziecku w trudnym temacie wojny. Słuchając wypowiedzi Abi i Maka na temat wojny, poznajemy sposób myślenia dziecka, jego tajemny świat, o którym niewiele wiemy, a wydaje nam się, że wiemy. Jest takie powiedzenie: „Trzeba umieć mocno odczuwać, aby innych do czucia pobudzić”. Autorom to się udało. Ważne, abyśmy umieli tę lekturę mądrze wykorzystać.
Anna Maria Wesołowska, prawniczka, sędzia
w stanie spoczynku, osobowość telewizyjna
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Pierwsza pomoc
psychologiczna
Zasady wspierania osoby
w kryzysie psychicznym
Tekst: Ewa Pągowska
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ądź miły. Każdy, kogo spotykasz, toczy ciężki
bój” – ta popularna myśl jest dziś niezwykle trafna. Co czwarty dorosły Polak cierpiał kiedyś na zaburzenia psychiczne, np. nerwicowe lub depresyjne. Większość z nas doświadczyła poważnego kryzysu wywołanego stratą bliskiej osoby, ciężką chorobą, poważnym wypadkiem czy nawet kataklizmem – pożarem lub powodzią. Pandemia niejednego z nas emocjonalnie rozłożyła na łopatki. Ponadto z Ukrainy uciekło do Polski mnóstwo straumatyzowanych osób. Prawdopodobieństwo spotkania kogoś,
kto znajduje się w poważnym kryzysie psychicznym, jest więc
dziś bardzo duże.

Coraz częściej można usłyszeć o konieczności zreformowania polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego. Natomiast za granicą bardzo popularna staje się idea pierwszej
pomocy psychologicznej, której może udzielić każdy dorosły
po odbyciu krótkiego szkolenia. Oczywiście nie ma ona zastępować pomocy udzielanej przez specjalistów, tylko być
jej uzupełnieniem. Tak samo jak odpowiednie ułożenie ofiary wypadku lub wykonanie sztucznego oddychania nie zastąpią działań medyków. O pierwszej pomocy psychologicznej
często mówi się w kontekście kataklizmów i wojny. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała Przewodnik dla pracowników w terenie, który jest rekomendowany między innymi osobom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. W kontaktach z ludźmi, którzy przeszli wojenną traumę lub przeżyli kataklizm, można też oprzeć się na programie RAPID stworzonym na John Hopkins University.
Wartościową metodę, która może być wykorzystywana w innego typu kryzysach, opracowano w Australii w 2000 roku –
MHFA, czyli Mental Health First Aid, dotyczy głównie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi – tym, które cierpią np. na depresję, okaleczają się, nadużywają substancji psychoaktywnych lub myślą o samobójstwie. MHFA została stworzona przez Betty Kitchener – pielęgniarkę zajmują-
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cą się edukacją zdrowotną i Anthony’ego Jorma – psychologa i badacza. Ta dwójka założyła też organizację charytatywną zajmującą się nauką tej metody i jej promocją. Skuteczność MHFA została potwierdzona w wiarygodnych badaniach. Do dzisiaj podczas specjalnych kilkunastogodzinnych
treningów uczyło się jej 4 mln osób z 26 krajów. Jej zwolenniczką jest między innymi Michelle Obama. Niestety metoda ta nie została jeszcze wprowadzona do Polski.
Poszczególne programy pierwszej pomocy psychologicznej
mogą się różnić kolejnością podejmowanych kroków, kłaść
nacisk na różne aspekty pomocy i być nakierowane na różnego rodzaju problemy. Są jednak pewne elementy, które się
w nich często powtarzają i o których warto pamiętać, pomagając osobie w kryzysie psychicznym.

1. Zachowaj spokój. To nie znaczy, że masz niczym płytka
mrozoodporna być zupełnie niewrażliwy na to, co się dzieje
wokół. Jeśli jednak będziesz sprawiać wrażenie osoby, która jest opanowana i wie, co robi, twój spokój ma szansę chociaż trochę udzielić się przechodzącej kryzys osobie, a przynajmniej nie spotęguje jej trudnych emocji.
2. Spróbuj ocenić ryzyko samobójstwa. O zwiększonym
zagrożeniu świadczą m.in.: mówienie o samobójstwie (to nieprawda, że jeśli ktoś chce się zabić, to o tym nie wspomina), szukanie sposobów realizacji planu, brak nadziei, utrata sensu, poczucie znalezienia się w sytuacji bez wyjścia, odsuwanie się od ludzi, pozbywanie się swoich rzeczy, problemy ze snem, złość. Jeśli podejrzewasz, że osoba, z którą rozmawiasz, chce się zabić, zapytają ją o to wprost, ale nie
oceniaj, mówiąc np.: „Chyba nie chcesz zrobić czegoś głupiego!”. Możesz natomiast zadać pytanie: „Czy chcesz popełnić samobójstwo?”. To nieprawda, że pytając o to, podsuniesz komuś ten pomysł. Najbardziej zagrożone samobójstwem są osoby, które już mają plan, a czasem nawet środki do tego potrzebne np. zgromadziły leki.
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3. Jeśli istnieje ryzyko samobójstwa, razem z osobą, która o nim myśli, stwórz tzw. plan bezpieczeństwa. Przede wszystkim zapewnij ją, że istnieją inne rozwiązania dla jej problemów. Nie strasz jej i nie obwiniaj – nie
mów np.: „Pomyśl, ilu ludzi skrzywdzisz swoją śmiercią”. Dobrym pomysłem będzie zapytanie osoby w kryzysie o to,
co do tej pory jej pomagało. Tę wiedzę można wykorzystać
do stworzenia planu bezpieczeństwa, który jest klarownym
schematem działania i opiera się na tym, co można zrobić
(a nie na tym, czego należy unikać). Możecie np. ustalić razem,
że na kilka dni przeprowadzi się do rodziców, w poniedziałek
pójdziesz z nią na wizytę do psychiatry, a do tego czasu, gdy
poczuje chęć zabicia się, zadzwoni pod zapisane numery telefonów, np. twój, pogotowia bądź telefonu zaufania. Nie obiecuj, że nikomu nie powiesz o jego planach samobójczych.

ko poukładać i zrozumieć swoje emocje. Zwykle używa się tej
techniki, kiedy rozmówca kończy jakąś część swojej historii,
ale też by przerwać słowotok, jeśli on tylko pogarsza czyjś
stan psychiczny. Nie należy jednak przesadzać z technikami aktywnego słuchania, bo wtedy tracimy autentyczność.
Jesteśmy jak politycy, którzy nauczyli się kilku gestów mających świadczyć np. o otwartości i do znudzenia je powtarzają,
narażając się w najlepszym wypadku na śmieszność.

5. Nie diagnozuj. Wykład o uzależnieniu od alkoholu w reakcji na słowa: „Wróciłam do domu załamana i otworzyłam
butelkę wina” świadczy o wyciąganiu zbyt daleko idących
wniosków. Podobnie jak twierdzenie, że ktoś, kto mówi „wpadłem w panikę”, na pewno ma zaburzenia lękowe. Pośpieszne przylepienie etykietek zraża ludzi i utrudnia udzielanie im
pomocy. Trzeba też ostrożnie podchodzić do często używanych w kontekście zdrowia psychicznego słów, takich jak np.
„depresja” lub „załamanie nerwowe”. Nie zakładaj, że wiesz,
co ktoś, wypowiadając je, ma na myśli.
Różne osoby mogą je w różny sposób rozumieć, dlatego dobrze jest dowiedzieć
się, co te słowa znaczą dla naszego rozmówcy. Dla jednego depresja to lekko obniżony nastrój. Dla drugiego utrata chęci do życia i myśli samobójcze.

Namawiaj na kontakt z profesjonalistą. To bardzo ważne! Chociaż wiele osób, które mają myśli samobójcze, ostatecznie
nie wprowadza ich w czyn, lepiej dmuchać na zimne. Warto wiedzieć, że dziś
w Polsce działają 33 centra zdrowia psychicznego (i powstają kolejne), w których
w pilnych przypadkach pomoc musi zostać udzielona do 72 godzin. Natomiast
jeśli istnieje już bezpośrednie zagrożeNa wiele sposobów możemy
nie życia, karetka ma obowiązek przepokazać, że kogoś uważnie
wieźć osobę, która chce się zabić, nasłuchamy, np. utrzymując
wet bez jej zgody, do szpitala. Jeśli sytuacja jest bardzo poważna, np. ktoś trzykontakt wzrokowy lub zachęma nóż i grozi, że się zabije, dzwoń więc
cając do kontynuowania
na policję.

6. Nie zakładaj, że wiesz, czego
ktoś potrzebuje. Nawet jeśli sam by-

łeś w podobnej sytuacji. Najlepiej zapytaj, czego mu trzeba lub co możesz dla niego w tym momencie zrobić. Nie wydawaj rozkazów: „przestań
monologu słowami: „aha”,
o tym myśleć”, „idź pobiegaj, to ci przej4. Bądź i słuchaj. Jednym z najbardziej
„rozumiem”,
„mhm”.
dzie,
ja nie poradziłabym sobie z rozluksusowych prezentów, jakie można powodem,
gdybym codziennie nie biegadarować drugiemu człowiekowi, jest pełła”.
Takie
komunikaty mogą wręcz wbine skupienie na tym, co ma do przekajać
w
poczucie
winy. Osoba chora na dezania. Dla osób, które są kryzysie, jest
presję
czasem
nie
jest
w
stanie
wyjść
z domu, a co dopieto jeszcze cenniejsze. Wygadanie się może przynieść dużą
ro
biegać.
Ta
rada
może
więc
rodzić
myśli:
„Jestem nieudaulgę, pozwoli obniżyć napięcie – także u osób, które chcą
na,
inni
na
moim
miejscu
tak
dobrze
sobie
radzili,
a ja nic nie
popełnić samobójstwo. Tym, którzy nie są w aż tak poważjestem
w
stanie
zrobić”.
Podobnie
wpływa
bagatelizowanie
nym kryzysie, bycie wysłuchanym czasem wystarczy. Ważne,
problemu: „Czym ty się martwisz? Straciłaś tylko pracę, ale
by rozmówca wiedział, że może wszystko powiedzieć i nie zojesteś zdrowa. To najważniejsze”.
stanie oceniony, a tym bardziej skrytykowany.

Zadawaj przede wszystkim pytania otwarte, które pozwalają drugiej stronie szerzej się wypowiedzieć. Tobie z kolei dają
szansę ocenić sytuację – dowiedzieć się, co się dokładnie stało i co twój rozmówca w związku z tym czuje. Na wiele sposobów możemy pokazać, że kogoś uważnie słuchamy, np.
utrzymując kontakt wzrokowy lub zachęcając do kontynuowania monologu słowami: „aha”, „rozumiem”, „mhm”. Bardzo skuteczne jest parafrazowanie tego, co powiedział rozmówca, i ubranie w słowa własnych obserwacji. Możemy
stwierdzić: „Czyli złodzieje ukradli wszystkie cenne przedmioty z domu?” ale też skonstatować: „Widzę, że cię to dobiło”. Parafrazowanie przynosi wiele korzyści – pokazuje, że rzeczywiście chcesz zrozumieć to, co słyszysz, ale też masz szansę upewnić się, że dobrze kogoś zrozumiałeś. Temu, kto opowiada o swoich przeżyciach, pomaga to lepiej sobie wszyst-

Tak naprawdę dawanie rad często przynosi więcej korzyści tym, którzy ich udzielają, niż tym, którzy je otrzymują. Bardzo trudno nam znieść bezradność, jaką czujemy, kiedy ktoś
opowiada o swojej tragedii, dlatego chcemy szybko znaleźć
rozwiązanie, żeby mu pomóc, ale też samemu poczuć się lepiej. Wtedy wraca nasze poczucie sprawstwa. Chodzi jednak o to, by ono wróciło także do naszego rozmówcy. Jest
na to szansa wtedy, gdy będziemy traktować go podmiotowo, jak osobę, która nawet jeśli ma zaburzenie psychiczne, nie staje się przez to gorszym człowiekiem. Bardzo ważne jest, by jej nie infantylizować, nie próbować podejmować
za nią decyzji ani jej nie wyręczać, jeśli nie jest to naprawdę
konieczne. Nawet jeśli na oddział psychiatryczny trafia ktoś,
kto został tam przywieziony wbrew swojej woli, bo stanowił
zagrożenie dla siebie czy innych, to zgodnie z dobrą praktyką
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medyczną lekarze starają się jak najszybciej włączyć go w podejmowanie decyzji o swoim leczeniu.

7. Namawiaj na skorzystanie z pomocy. Są oczywiście
sytuacje, kiedy udzielanie rad jest konieczne. Jedną z nich
jest proponowanie, by osoba w kryzysie skorzystała z profesjonalnej pomocy np. psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Nie można jednak zakładać, że każdy, kto choruje
na raka, przeżył niedawno śmierć bliskiej osoby bądź uciekł
z terenów objętych wojną, takiego wsparcia potrzebuje. Warto namawiać na nie wtedy, kiedy rzeczywiście widzimy, że
taka osoba ma problemy z normalnym funkcjonowaniem, np.
prawie nie sypia, bardzo niewiele je, zaniedbuje codzienne
obowiązki (i nie chodzi tu o bałagan) albo nie jest w stanie wykonywać pracy zawodowej, a także gdy ma ataki paniki, jest
agresywna, zachowuje się w sposób, który stwarza zagrożenie dla niej lub otoczenia, np. prowadzi samochód po pijanemu. Trzeba jednak unikać tego, co znany polski psychiatra prof. Jacek Wciórka nazywa „przemocą publiczną”. Jest
to zmuszanie osoby, która ma za sobą kryzys psychotyczny,
do wizyty u psychiatry zawsze wtedy, gdy puszczą jej nerwy. Chyba każdemu z nas przecież się to kiedyś zdarzało –
nawrzeszczeliśmy na kogoś albo obraziliśmy kogoś, używając
niewybrednych słów, i nie byliśmy z tego powodu u lekarza.

8. Skontaktuj się ponownie. Kończąc rozmowę z osobą,
która przechodzi kryzys, warto umówić się na kontakt w najbliższym czasie. Można powiedzieć np.: „Zadzwonię do cie-

bie jutro o 19.00, dobrze?”. To lepsze niż prośba o telefon czy
propozycja: „W razie czego dzwoń”. Osoby, które są w dołku, często nie chcą lub uważają, że nie powinny „zawracać
innym głowy”, dlatego mimo potrzeby rozmowy, mogą nie
zadzwonić.

9. Pamiętaj, że nie jesteś wszechmocny. Możesz z zapałem udzielać pomocy, włożyć w to wiele wysiłku i zrobić
wszystko zgodnie z zasadami, a i tak historia może nie skończyć się happy endem. Warto o tym pamiętać i starać się nie
obwiniać za to. Na to, co stanie się z osobą, która przeżyła tragedię, wpływa mnóstwo czynników, które nie zależą od
ciebie. •
Pisząc tekst, korzystałam z:
Poradnika WHO, Psychologiczna Pierwsza Pomoc: Przewodnik
dla pracowników w terenie.
Materiałów Mental Health First Aid International.
Książki G.S. Everly Jr., J.M. Lating, The Johns Hopkins Guide to Psychological First Aid.
Wiedzy zdobytej podczas e-kursu Psychological First Aid przygotowanego przez Johns Hopkins University i oferowanego na platformie Coursera.
BIO
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Zawód wyuczony: ekonomistka, wykonywany: dziennikarka. Specjalizacja: psychologia, zdrowie,
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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.
infolinia 800 121 122
email: info@zensiv.pl

www.zensiv.pl

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

Doceńmy i uhonorujmy osoby, które od lat poświęcają się pacjentom
stomijnym, pomagając im każdego dnia.
Nagrodzimy najlepszych:
• pielęgniarkę / pielęgniarza stomijnego
• lekarkę / lekarza
• osobę, która w szczególny sposób angażuje się w życie stomików
• miejsce przyjazne stomikom
Plebiscyt stomaPERSONA organizowany jest
w ramach działań fundacji

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

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

ORGANIZATOR

SPONSOR

PATRONAT HONOROWY

szczegóły i regulamin plebiscytu dostępne na www.stomalife.pl/stomapersona
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GODZINA
MOCY
Tekst: Agnieszka Fiedorowicz
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N

apisać książkę, ukończyć maraton, zrobić studia podyplomowe – każdy z nas ma to
„COŚ”, co chce osiągnąć. Co stoi na przeszkodzie? Zwykle brak czasu. A gdyby tak wstawać o godzinę wcześniej? I przeznaczyć tę godzinę, „gdy świat jeszcze śpi i nie walczy
o twoją uwagę”, na realizację wymarzonego celu? Adrienne Herbert, mówczyni TEDex i autorka
wydanego w tym roku po polsku bestsellera Power hour. Godzina mocy udowadnia, że to możliwe.
Jak zacząć praktykować Godzinę mocy, co w jej czasie robić, kto może nam pomóc w tej zmianie?
– pytamy psycholog Dianę Wiszniewską, która od lat z powodzeniem stosuje tę metodę.

Agnieszka Fiedorowicz: Jakiś czas temu trafiła w moje ręce
książka Klub 5 rano. Szczęśliwy poranek zmienia wszystko, autorstwa jednego z najbardziej znanych ekspertów w dziedzinie samodoskonalenia, Robina Sharmy.
Diana Wiszniewska: Czytałam tę książkę, ale o metodzie
usłyszałam znacznie wcześnie, od lat z powodzeniem praktykuję wstawanie wcześnie rano.
AF: Mnie wizja dołączenia do „Klubu 5 rano” wydawała się
niemożliwa. Zmieniłam zdanie niedawno za sprawą lektury książki Power hour. Godzina mocy Adrienne Herbert,
która koncepcję tę twórczo przekształciła. „W Godzinie
Mocy nie chodzi o to, żeby wstawać o piątej rano, być szalenie produktywnym albo codziennie przed śniadaniem
przebiegać osiem kilometrów. Tak naprawdę sama godzina nie jest ważna, dopóki jest to pierwsza godzina w ciągu dnia”, przekonuje.
DW: Właśnie! Ja wstaję zwykle ok. 5.45. To jest ten moment,
w którym mam poczucie, że mam później dużo czasu w ciągu dnia i ze wszystkim zdążam, ale też jestem wyspana.
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AF: Na co przeznaczasz swoją Godzinę Mocy?
DW: Nie wiem, czy jest to dokładnie godzina, bo nigdy
tego nie liczę. Codziennie zaczynam dzień od jogi. Wszyscy
znajomi, gdy to słyszą, łapią się za głowę, ale spokojnie –
to nie jest godzinny seans intensywnych ćwiczeń, raczej takie poranne kilkunastominutowe „przeciąganie się”. Tak aby
moje mięśnie mogły się porozciągać w każdą możliwą stronę,
pobudzić do działania. Zaczynam wtedy ten dzień bez napięcia, spokojniejsza i z pozytywną energią. Czasem w ciągu tej
godziny słucham też podcastów.
AF: „W Godzinie Mocy chodzi o pewne nastawienie, o dodawanie sobie sił do podejmowania decyzji i działań”, tłumaczy Herbert.
DW: Każdy z nas jest inny, są ludzie „sowy” i ludzie „skowronki”. Każdy ma swoje godziny, w których czuje się najlepiej i pracuje najefektywniej. U mnie zdecydowanie są to poranki i zawsze tak było, jeszcze w szkole średniej, mieszkając w bursie, wstawałam przed innymi, żeby np. douczyć się
do sprawdzianu, podczas gdy inni zarywali nocki. Są osoby,
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które zdecydowanie lepiej funkcjonują, pracując do późna,
a potem odsypiając rano. W ich przypadku ta godzina, przed
normalną pobudką – jeśli budzimy się o 11 w południe – przypada między 10 a 11.
AF: Każdy z nas ma to „COŚ”, co chce osiągnąć – napisać
książkę, ukończyć maraton, zrobić studia podyplomowe.
Mamy marzenia, plany, które wciąż odkładamy na później,
bo „nie mamy kiedy”. A może wystarczy właśnie ta dodatkowa godzina, którą przeznaczymy tylko na nasz cel, aby
go zrealizować?
DW: To możliwe. Taki projekt, np. napisanie książki, możemy przecież realizować małymi krokami. Nie musimy usiąść
przy komputerze i przez kolejny miesiąc pisać po 12 godzin
dziennie, ale właśnie zacząć od tej godziny, a nawet 20 minut każdego dnia. Już po pół roku będziemy mieli – przynajmniej część książki napisanej. Co więcej, jak potwierdzają badania psychologiczne, jeśli codziennie o tej samej godziny zabieramy się do realizacji tej samej czynności, niezależnie, czy jest to joga, trening do maratonu czy nauka języka – nasz mózg, całe
nasze ciało przyzwyczaja się
do tej rutyny i z dnia na dzień
Adrienne Herbert,
nauka bądź trening przychoPower hour. Godzina mocy,
dzi nam łatwiej, np. chłonniej
Znak
przyswaja się informacje.
AF: Herbert radzi, by na samym początku wprowadzania Godziny Mocy powiedzieć sobie: „Nigdy więcej nie przełączę budzika w tryb drzemki. (…) Wyobraź sobie, że czekasz na autobus, który jeździ co dziesięć minut i może cię zawieźć
np. do Disneylandu. Czy kiedy przyjeżdża pierwszy autobus, przepuszczasz go, myśląc sobie: «E tam, pojadę następnym»? Nie, wskakujesz do pierwszego, bo bardzo się
cieszysz, że jedziesz!”
DW: A na poniedziałkowy poranek tak się nie cieszysz i dlatego odwlekasz rozpoczęcie tego dnia. Może zamiast formułować w głowie negatywne sformułowania: „Dlaczego znów trzeba wstać? Nie mam siły. Nic się w moim życiu nie zmieni na lepsze”, spróbujmy zadać sobie pozytywne pytanie, np. „Na co dzisiaj najbardziej czekam?”. To może
być ta poranna joga albo pyszna kawa, a może nowy odcinek ulubionego podcastu? Nawet jeśli przed nami jest długi, ciężki dzień – to możemy poczekać na coś miłego, co zrobimy wieczorem, kiedy usiądziemy z herbatą, pod kocykiem,
z nową książką albo obejrzymy odcinek ulubionego serialu.
Na pewno jest coś, co zmotywuje nas do tego, aby wstać
z radością. Warto planować sobie takie drobne przyjemności. I cieszyć się nimi.
AF: Psycholog Carol Dweck pisze, że „Sukces zależy nie
tylko od naszych zdolności i talentu, ale też od tego, czy

podchodzimy do swoich celów z nastawieniem na trwałość, czy na rozwój”.
DW: Osoby, które mają tzw. fixed mindset, czyli nastawienie na trwałość, uważają, że umiejętności, zdolności – to coś,
z czym się rodzimy, dziedziczymy w genach i niewiele w tej
kwestii można zmienić. Tymczasem osoby z tzw. growth mindset wierzą, że przez całe życie mogą rozwijać swoje zdolności i zdobywać nowe umiejętności. Nie zniechęcają się porażkami, ale postrzegają je jako okazję do nauki i doskonalenia.
AF: Czy to nastawienie da się zmienić?
DW: Myślę, że tak. Weźmy przykład pracę, jaką wykonujemy. Nawet jeśli nie jesteśmy w pełni zadowoleni z naszej pracy, to zamiast skupiać się na negatywach, zastanówmy się,
co możemy zrobić, by znaleźć w tej pracy coś, co daje nam
frajdę. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy cukiernikami. Od lat
pieczemy ciasta według tej samej receptury, ale rutyna nas
nuży. Czym nasza cukiernia mogłaby się wyróżnić?
AF: Moglibyśmy robić najlepsze makaroniki w mieście?
DW: A może pójdziemy na kurs
zdobienia tortów kwiatami?
Albo zbierzemy przepisy od
naszych babć i zaczniemy wypiekać według nich nowe łakocie. Niezależnie od tego, co robimy, skupmy się na tym, by
robić to lepiej. Świetnym przykładem jest kierowca autobusu w Warszawie, który zamiast
po prostu jechać od przystanku do przystanku, otwierać
drzwi i je zamykać, zaczął witać swoich pasażerów. Dla każdego miał miłe słowo np. „Witam uśmiechniętą panią w czerwonym płaszczu” albo „Witam
młodego człowieka w wózku z buzią umazaną czekoladą”. Ludzie szybko zaczęli doceniać to, co robi, bo dzięki tej drobnej
zmianie – wszyscy zaczynali dzień w lepszym humorze – łącznie z kierowcą.
AF: Niestety, zamiast skupiać się na tym, co my możemy
zmienić, szukamy powodów braku zmiany poza sobą, np.
obwiniając o swoje porażki rodziców, przyjaciół, szefa.
DW: Jesteśmy też mistrzami generalizowania. „Mnie to nigdy
nic nie wychodzi”, „Nigdy nikogo sobie nie znajdę”, a jeśli nawet przydarzy się nam coś pozytywnego, to mówimy „Miałem szczęście”. Nie miałeś! Ciężko na to zapracowałeś. Doceń swoją pracę. Weź wreszcie odpowiedzialność za swoje
życie, za swoje decyzje.
AF: Najczęściej przed zmianą powstrzymuje nas strach.
DW: Boimy się, bo zmiana zmusza nas do wyjścia ze strefy
komfortu, z tego, co znane, choć nie zawsze dla nas dobre.
Spotkałam się z metaforą akwarium. Możemy żyć w akwarium,
codziennie widzieć to samo przez jego szybę. Nasze życie
też może być taką bezpieczną rutyną: codziennie wstajemy
rano, jemy to samo na śniadanie, idziemy do pracy, wieczo-
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nizm szybko przyzwyczarem oglądamy film. Czy
ĆWICZENIE „SZEŚĆ PYTAŃ PRZED SZÓSTĄ”.
ja się do tej dawki przynie chcielibyśmy czegoś zmienić? Gdyby rybjemności, czeka na nią.
Pomysł jest prosty. Kiedy budzisz się rano, na samym
ka miała opuścić akwaNa
początku będzie trudpoczątku swojej Godziny Mocy zapisujesz sobie odporium i popłynąć na otwarno
wstać, zrobić ten
wiedzi na sześć krótkich pytań – radzi Adrienne Herbert:
te wody oceanu, pewnie
pierwszy krok czy skłon.
1. Jaką energię chcę dzisiaj mieć?
zobaczyłaby wiele noAle z każdym dniem bę2. Od kogo mogę się dzisiaj uczyć?
wych rzeczy, ale też bydzie lepiej, a myśl o tym,
łaby narażona na niebezże zaraz dostanę swo3. Komu mogę dzisiaj pomóc?
pieczeństwo, np. na atak
ją „działkę” serotoniny,
4. Jaką jedną rzecz mogę dzisiaj zrobić, żeby zbliżyć
drapieżników. My też jezmotywuje nas do działasię do miejsca, w którym chcę być za rok?
steśmy w sytuacji takiej
nia. Zamiast na bólu mię5. Na co dzisiaj najbardziej czekam?
rybki. Mamy szanse wyśni skupimy się na tym,
6. Za co jestem dzisiaj najbardziej wdzięczna/wdzięczny?
płynąć na otwarte wody.
co dobre.
Może musimy w tym
AF: Wstawanie o 5 nie
celu przezwyciężyć swój
(źródło: Adrienne Herbert, Power Hour. Godzina mocy, wyd. ZNAK 2022).
może odbyć się koszstrach, może nauczyć
tem SNU. I co ciekawe,
się czegoś nowego, pojak zauważa autorka –
znać nowych ludzi, choć
o wiele trudniej wproto wszystko jest stresująwadzić nie nawyk wstace, to z czasem może się okazać, że to NOWE jest fajne i ciewania godzinę wcześniej, ale położenia się odpowiedkawe, i że wiele zyskaliśmy na tej decyzji.
nio wcześnie.

AF: Rybki z kreskówki Gdzie jest Nemo? także się bały,
ale dzięki inspiracji, odwadze samego Nemo odważyły się
na ten krok.
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DW: Dokładnie. Do dokonania zmiany, np. wprowadzenia nowego nawyku, jakim jest Godzina Mocy – potrzebujemy nie
tylko motywacji czy silnej woli, ale też często wsparcia kogoś
z zewnątrz.
AF: Są osoby wynajmujące trenera, który rozlicza je z ćwiczeń, zjadanych kalorii, chwali za dokonany wysiłek. Herbert radzi jednak, by takiej osoby poszukać w bliskim otoczeniu. Załatwić sobie kumpla od „rozliczania” – przyjaciela, który będzie cię motywował i pomagał utrzymać
odpowiedni kursie.
DW: Kiedy zaczynamy realizować jakiś cel, warto powiedzieć
o tym komuś bliskiego – partnerowi, przyjacielowi. Kiedy on
raz i drugi zapyta „Jak tam?”, to przecież nie będziemy kłamać, po pewnym czasie zrobi nam się głupio, że nie ruszyliśmy z miejsca, i może jednak zaczniemy.
AF: Gdybyś ty nie rozliczała mnie z każdego rozdziału
moje książki, to pewnie bym jej nie napisała.
DW: Dobrą metodą jest zrobienie sobie tzw. check-listy, którą codziennie, np. w czasie Godziny Mocy, odhaczamy. Jednego dnia – uczymy się nowego języka, kolejnego też odhaczamy lekcję. Po tygodniu mamy kryzys, nie chce się nam. Ale
patrzymy wstecz – pięć dni było dobrze. To dziś też się uda!
AF: W czasie naszej Godziny Mocy możemy robić różne
rzeczy, ale Herbert radzi, by część tej godziny poświęcić na ruch.
DW: I to nie musi być od razu bieg maratoński. Może być poranny spacer z psem albo rozciąganie się. Warto pamiętać, że
już po dwudziestu minutach umiarkowanej aktywności fizycznej w naszym mózgu i ciele zaczynają wydzielać się hormony szczęścia: dopamina, serotonina i endorfiny. I nasz orga-
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DW: Sen spełnia szereg ważnych funkcji, pomaga w regulacji poziomu hormonów odpowiedzialnych za apetyt i nastrój,
w czasie snu nasz organizm się regeneruje. Jeśli skrócimy sobie ten sen o godzinę, to może z tydzień damy radę funkcjonować. Ale z czasem będziemy coraz bardziej zmęczeni.
Długotrwały niedobór snu sprawi, że obniży się nasza zdolność do podejmowania decyzji, skupienia i koncentracji. Ludzie niewyspani nie pracują efektywnie, powodują też znacznie więcej wypadków np. drogowych. Pomyślmy o tym tak:
przed snem nie robimy jakichś bardzo ważnych rzeczy, oglądamy jakiś serial, czytamy książkę, sprawdzamy, co tam w mediach społecznościowych. Niewiele stracimy, gdy położymy
się wcześniej, a możemy za to rano wiele zyskać. To kwestia przyzwyczajenia, po kilku tygodniach nasze ciało przestawi się na nowy rytm i już o 22 będziemy robić się śpiący.
AF: Wróćmy jeszcze do ludzi – jakimi warto się otaczać?
DW: Pozytywnymi. Takimi, którzy nie wysysają z nas energii, ale zarażają nas swoim entuzjazmem. Każdy z nas ma takiego znajomego, po spotkaniu z którym ma poczucie, jakby „przeorał pole”; choć przebywał w jego towarzystwie tylko pół godziny, już do końca dnia brak mu energii. Takie osoby to tzw. wampiry energetyczne. Takie osoby ciągle nas krytykują, poddają w wątpliwość nasze działanie. „A chce ci się
tak wcześnie wstawać? Ja to bym wolał pospać”. Moja koleżanka ostatnio opowiadała, że ma w pracy takie marudy.
Ona przychodzi do pracy z pozytywną energią, oni zaś już od
rana na wszystko narzekają. Warto się zastanowić, czy chcemy mieć takie osoby w otoczeniu? Tracić nasz cenny czas,
aby słuchać, jak ktoś nas demotywuje? Są ludzie, po spotkaniu z którymi mamy dobry nastrój przez cały dzień, jesteśmy
pełni energii – takich ludzi się trzymajmy!

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
AF: „Jeśli twoim zdaniem przeznaczenie całej godziny dla siebie na początku każdego dnia jest w jakiś sposób egoistyczne albo samolubne, to z przykrością muszę
ci powiedzieć, że się mylisz”, zapewnia Herbert.

CZY ŚPISZ WYSTARCZAJĄCO DŁUGO?
ZADAJ SOBIE SZEŚĆ PYTAŃ:
> C
 zy w większość dni budzisz się z uczuciem
wypoczęcia i odświeżenia?
> Czy często budzisz się przed budzikiem?
> Czy w ciągu tygodnia i w weekendy budzisz się
mniej więcej o tej samej porze?
> C
 zy zazwyczaj pijesz kawę w ciągu godziny
po przebudzeniu?
> C
 zy łatwo zasypiasz w pociągu albo w autobusie
podczas dojazdów do pracy albo do domu?
> C
 zy w weekend dosypiasz sobie po dwie
godziny albo więcej?
Jeśli twoje odpowiedzi na pierwszą serię pytań brzmią
„nie”, a na drugą „tak”, to istnieje duża szansa, że nie
śpisz wystarczająco długo.

DW: To trochę jak z tą znaną wszystkim metaforą maski tlenowej w samolocie. Najpierw musimy założyć ją sobie, a potem
dopiero pomóc innym. W książce Klub 5 rano Robin Sharma podkreśla też inną ważną rzecz – warto doceniać to, co się
ma. Przytacza taką anegdotę: „Kurt Vonnegut, pisarz, i Joseph Heller, autor Paragrafu 22, byli na przyjęciu zorganizowanym przez znanego finansistę na Long Island. Vonnegut
zapytał swojego towarzysza, jakie to uczucie, wiedzieć, że ich
gospodarz zarobił dzień przed galą więcej pieniędzy, niż on
zyskał na tantiemach ze swojej bestsellerowej książki. Heller odpowiedział: «Mam coś, czego on nigdy nie miał». Vonnegut spytał: «Co to, do cholery, może być, Joe?». Odpowiedź Hellera była bezcenna: «Wiem, że mam wystarczająco dużo»”. Nie dokonujemy z pomocą Power Hour radykalnej
zmiany swojego życia, ale budujmy na tym, co mamy. •

(źródło: Adrienne Herbert, Power Hour. Godzina mocy, wyd. ZNAK 2022).
BIO

Agnieszka Fiedorowicz

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

Silikonowa Taśma jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym
dodatkowe zabezpieczenie krawędzi różnego rodzaju opatrunków jak
również płytki stomijnej. Sprawdzi się doskonale jako mocowanie cewników
wszędzie tam, gdzie potrzebne jest delikatne, ale mocne i stabilne
przyleganie do skóry.

•

Silikonowa Taśma ZenSetiv zapewnia przyjazne i bezbolesne mocowanie
do skóry. Ponieważ Silikonowa Taśma ZenSetiv jest bardzo przyjazna
dla skóry śmiało można polecić ją osobom ze skórą wrażliwą. Taśmę usuwa
się bezboleśnie. Po odklejeniu produkt zachowuje swoją przyczepność,
dzięki czemu można go nakładać na skórę kilkakrotnie.

•

Silikonowa Taśma ZenSetiv jest odpowiednia w przypadku delikatnej
lub uszkodzonej skóry. Idealnie sprawdzi się po radioterapii,
chemioterapii lub dializie. Może być stosowana także u dzieci.
infolinia 800 121 122
email: info@zensiv.pl

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

www.zensiv.pl

DZIENNIKARSKIE
PIÓRO
FELIETON

Afrodyta
Tekst: Paulina Młynarska

T

o był upalny dzień, a kolejka do Galerii Uffizi we Florencji zdawała się nie mieć końca. Moja córeczka Ala, miała 11 lat, ja 33 i uparłam się, że właśnie teraz muszę jej
pokazać Narodziny Wenus Botticellego.
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Czekałyśmy więc przez kilka godzin cierpliwie w tłumie turystów. Ala – co rusz wypuszczając się biegiem przez plac i z powrotem, ja – wachlując się gazetą i przestępując z jednej obolałej nogi na drugą. A wszystko tylko po to, by przez dosłownie kilka minut, bo tłum napierał nieubłaganie, oddać hołd
bogini miłości i artyście, który ponad pięć wieków temu namalował ją ze wzruszającą czułością i poczuciem humoru.
Wiele lat później, w dniu moich 50. urodzin, które obchodziłam w swoim domu na Krecie, córka wręczyła mi przepiękny
prezent. Tekst pod tytułem „50 najpiękniejszych wspomnień
na 50. urodziny mamy”. Jednym z nich jest ta nasza pielgrzymka do bogini miłości.

Afrodyta – Wenus, jak żadna inna bogini w greckiej i rzymskiej mitologii, jest żywym, kobiecym, zmysłowym, bezgrzesznym CIAŁEM. Jest wcieloną seksualnością, powołującą do życia energią, która płynie w nas, gdy „jesteśmy w ciele”. Czujemy je, dajemy mu żyć i pulsować, zamiast poddawać okrutnej kamieniarskiej obróbce.
Afrodyta dotyka nas i powiada: ożyj, korzystaj z ciała, wydawaj na świat nowe pomysły albo różowe niemowlęta! Mnie
dotyk Afrodyty pobłogosławił na macie do jogi. Kiedy czule, łagodnie i z miłością zajęłam się swoim ciałem i pozwoliłam mu odreagować skamieniałą traumę i lata nawarstwionego stresu, wróciłam do życia. Przestałam być posągiem.
Proszę Cię, pozwól się dotknąć Afrodycie. Ileż można tak żyć
w kamieniu?

Siedząc – nie będę ukrywać, we łzach – z tekstem Alicji w ręku,
cofnęłam się te 17 lat, by z tej perspektywy zobaczyć drogę,
którą przeszłam.

Niebiańska ambrozja w 5 minut:

Gdy byłyśmy z Alą „U Wenus” we Florencji, zaczynałam pracować w telewizji. Byłam młoda, ładna i bardzo pogubiona.
Miłość, której opiekunką jest Wenus, czyli grecka Afrodyta,
raniła mnie i bolała, zamiast karmić.

2–3 łyżki rumu lub wódki

2 duże pomarańcze
łyżka miodu
cynamon
Pomarańcze obierz ze skórki,
usuwając w miarę możliwości
białe części. Pokrój na cienkie
plastry i ułóż płasko na półmisku.
Polej alkoholem i miodem, posyp
cynamonem, wstaw do zamrażalnika na kilka minut.

Moje ciało było sztywne i wiecznie obolałe. Nie potrafiłam
go kochać. Chciałam tylko, żeby było ładne, szczupłe, umięśnione i wyrzeźbione. Żeby się nie wydało, jak bardzo jestem
skamieniała. Że tak naprawdę nie ma we mnie życia. Narzucałam sobie kolejne „samurajskie dyscypliny” – tu sport,
tam wyniki w pracy. Byłam swoim własnym Pigmalionem –
mitycznym rzeźbiarzem, który twardym dłutem formuje kobietę z kamienia i jednocześnie cierpi, że nie otrzymuje od
niej w zamian ludzkiej miłości. Ja jej dla siebie nie miałam
za grosz.
W micie o Pigmalionie to Afrodyta – cielesna, zmysłowa, niewierna i płodna bogini miłości – lituje się nad cierpieniem
artysty, zakochanego w stworzonym przez siebie doskonałym posągu. Jednym dotknięciem ciepłej dłoni ożywia rzeźbę i kamień staje się ciałem. Pojawia się Galatea, która odtąd
będzie towarzyszką życia Pigmaliona.
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Jedz i się kochaj!

Tekst pochodzi z kalendarza książkowego:
Moc Kobiet Pauliny Młynarskiej,
Wydawca – Eurograf

BIO

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.

Q&A

boomer
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Call me, proszę!

torm
s
n
i
a
br

Tekst: Jakub Jamrozek

M

am crunch time, bo zbliża się
deadline, a mój CEO powiedział mi DIY, dodając ASAP!

Pisząc to zdanie, czuję się „dziadersem”,
choć… zupełnie mi to nie przeszkadza.
Ostatnio doszedłem nawet do wniosku, że moja „dziaderskość” to – przełamywany momentami – opór na korpomowę. Pamiętam, że kilka lat temu,
zaraz po studiach, moi koledzy chwalili się stanowiskami, na których zostali zatrudnieni w swojej pierwszej lub
drugiej pracy. I tak nagle w gronie moich znajomych znaleźli się: Sales Representative, Key Account Manager, Human Resource Specialist czy IT Consultant. Kiedy, będąc skromnym redaktorem, słyszałem nazwy tych stanowisk,
z uznaniem kiwałem głową w kierunku moich kolegów i zastanawiałem się,
czy przypadkiem nie powinienem zapisać się na studia raz jeszcze, bo czułem,
że coś mnie ominęło.
Sytuacja zmieniła się, gdy nazwy korporacyjnych stanowisk stały się pożywką dla twórców internetowych memów, a ja sam dla siebie zacząłem zgłębiać temat. I tak okazało się, że Sales
Representative to po prostu handlowiec, Key Account Manager jest specjalistą ds. kluczowych (czyli tych ważniejszych) klientów, Human Resource Specialist to kadrowiec, a IT Consultant – informatyk, często pracujący
„na słuchawce”.
Idąc tym tropem, osoby sprzątające to Cleaning Staff, główny księgowy Chief Accountant, a zwykły prezes to tajemniczy Chief Executive Officer. Ostatnio doszedłem do wniosku, że sam, zamiast być dziennikarzem, mógłbym nazywać się Junior Social Communication Specjalist & Media Maker Expert. I od razu poczuł-

CEO

bym się lepiej, tak jakby inteligentniej,
bo amerykańsko.
Prawdopodobnie na samym początku nie to było celem tych, którzy obcojęzyczne nazwy stanowisk pracy w Polsce wprowadzali. Kiedy swoje oddziały zaczęły tworzyć u nas zagraniczne
korporacje, dla ich szefów język polski mógł (i wciąż może) być trudniejszy niż studia na Harvardzie. Ujednolicenie nazewnictwa wydaje się całkiem
naturalne. Na nazwach stanowisk się
jednak nie skończyło. Jeśli więc w budynku korporacji rozmawiamy przez telefon, mamy calla. Jeśli zależy nam natomiast, żeby ktoś nasze polecenie wykonał jak najszybciej, możemy powiedzieć mu modne dziś ASAP (ang. as
soon as possible); w dosłownym tłumaczeniu ‘najszybciej jak się da’. Jeśli zaś na spotkaniu omawiamy konkretne przykłady lub projekty, są to case’y, a po takim spotkaniu, zwanym też
meetingiem, spokojnie możemy wrócić do naszego openspace’u, gdzie
jako pracownicy niższego szczebla pracujemy (lub mamy joba) w otwartej
przestrzeni.
Nie byłbym sobą, gdybym nie docenił
też takich haseł jak:
Q&A (ang. questions and answers) –
pytania i odpowiedzi (bardzo często wykorzystywane przez youtuberów jako tematy ich odcinków – jak się
nie wie, co powiedzieć, prosi się o pytania swoich widzów);
brainstorm – burza mózgów;

pressingi - wiadomości ponaglające;
FYI (ang. for your information) – do twojej wiadomości.
Z korpomowy można oczywiście kpić
i żartować, ale niestety bez niej na rynku pracy trudno się dziś odnaleźć; szczególnie, jeśli zależy nam na pracy w międzynarodowym środowisku.
Nie będę ukrywał, że sam, śmiejąc się
z języka korporacji, po ten język czasem sięgam, a to dlatego, że już dawno po części wkradł się do świata mediów. Bo kiedy np. dostaję informację
o terminie oddania materiału reporterskiego do emisji, wiem, że jest to deadline. Kiedy zależy mi na tym, żeby
ktoś ocenił moją pracę, zależy mi na
feedbacku, a wiek odbiorców naszej
stacji to nasz target. Idąc jednak dalej,
w radiu używamy też pojęć, które anglicyzmami nie są, ale pozwalają uśmiechnąć się tym, którzy pracują w innych
branżach. W końcu z nagrań w terenie
przynosimy „surówkę”, czyli niezmontowany materiał, czasem przygotowujemy też „kanapkę”, sklejając ze sobą
w komputerowym programie różne elementy, których nie zapowiada prowadzący, albo przez cały dzień emitujemy
„nitkę”; czasem wręcz do audycji wrzucamy „szpilę”, wchodząc „na ostro”.
Swoją drogą, zastanawiam się, czy
dalej powinienem określać się mianem „dziadersa”? Bo kto CV „dziadersa” zrozumie? Może jednak lepiej
„boomer”? Ale nie, na to jestem chyba za młody. •

crunch time – czas, kiedy w pracy zostajemy po godzinach, a to w związ- BIO
Jakub Jamrozek
ku ze zbliżającym
Dziennikarz, lektor i podcaster. W Radiowej Czwórce prowadzi autorską, psychologiczną audycję
„Strefa Prywatna”. Z wykształcenia i z pasji miłośnik komunikacji społecznej i interpersonalnej –
się deadlinem;

absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W wolnym czasie uczy się języka włoskiego, żongluje beanbagami, gra w planszówki i bada możliwość ich wykorzystania w rozwoju
kompetencji miękkich. Czuły opiekun kota Vespera.
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Nuda
Tekst: Agnieszka Łodzińska
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ato, zbliżają się wakacje. Czy mają Państwo już
wszystko dokładnie zaplanowane? Każdy dzień, każdą jego minutę, żeby, boże broń, niczego nie przeoczyć i nie zmarnować cennego czasu? Czy dla dzieci też już wszystko zaplanowaliście? A może wybieracie się
Państwo na wakacje z wnukami i już zabukowaliście miejsce
w pensjonacie, gdzie będą specjalne animacje dla dzieci,
a w niezwykle rzadkich wolnych chwilach pojedziecie zwiedzać okoliczne muzea i zabytki. Oczywiście wszystko po to,
żeby ani Państwo, ani pozostający pod Waszą opieką młodzi ludzie absolutnie się nie nudzili.
Czy rzeczywiście takie szczegółowe plany są niezbędne. Czy
człowiek – tak mały, jak i dorosły – musi mieć z wyprzedzeniem zaplanowaną każdą chwilę? Przystańmy na moment
i zastanówmy się: jak wygląda nasz dzień? Czy już chwilę
po obudzeniu sprawdzamy w telefonie najświeższe wiadomości? Albo może, co kto zamieścił na Facebooku czy Instagramie? Jedząc śniadanie, słuchamy radia, a może oglądamy wiadomości w telewizji? A w drodze do pracy? Słuchamy radia, audiobooka, tak modnych dziś podcastów? A potem, po pracy – trzeba przygotować obiad, następnie kolację i… wreszcie mamy chwilę tylko dla siebie… więc siadamy z książką albo do oglądania filmu, serialu (oni ciągle piszą i kręcą nowe!) bądź znów jakichś wiadomości. Od czasu do czasu możemy zagrać z domownikami w planszówki.
A jak wygląda dzień współczesnego dziecka? Rano, popędzane przez rodziców, gna do szkoły lub przedszkola (i to dobrze, jeśli robi to samodzielnie albo na własnych nogach,
a nie jest odwożone pod drzwi placówki), po zajęciach odbierane przez rodziców jest następnie odwożone na: lekcje języka obcego (innego niż w szkole), baletu, gimnastyki, gry na instrumencie itd. itp. Pomiędzy to wszystko gdzieś wciśnięty
czas na posiłek i odrobienie lekcji.
W takim pędzie i natłoku zajęć (przedstawianych jako niezbędne) nie mamy chwili na oddech, na zatrzymanie się i ro-
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Fryderyk Nietzsche mówił, że
nuda jest ciszą przed burzą, to
moment, w którym mamy sposobność, by spojrzeć dookoła i wpaść
na coś nowego.
zejrzenie dookoła. A dziecko? Czy ono ma czas na zastanowienie się, czego tak naprawdę chce, co lubi robić, co chciałoby robić? Nie. Bo współczesna kultura cywilizacji mówi nam,
że nasz czas jest zbyt cenny, żeby go marnować na nicnierobienie, więc nie możemy pozwolić sobie na bezczynne
oczekiwanie. W sukurs więc przychodzą nam współczesne
technologie, a zwłaszcza smartfony. Czekamy na autobus,
ale po co mamy rozglądać się dookoła, od razu wyciągamy
smartfon i scrolujemy Facebooka, czytamy artykuły w prenumerowanych cyfrowo gazetach lub periodykach albo po prostu korzystamy z okazji i obdzwaniamy krewnych i znajomych.
Wszystko to robimy po to, żeby tylko się nie nudzić. Wszak
inteligentni ludzie się nie nudzą. Ale czy nuda jest zła? Chyba nie. Wartości – pozytywnych lub negatywnych – nabiera to, co z nią robimy. Podobno mamy szansę nudzić się sześć
godzin tygodniowo i jeśli zsumujemy ten czas, to w perspektywie całego życia możemy stracić (ale czy na pewno jest
to strata) aż dwa lata!
Najlepiej kiedy nudzie towarzyszy stan relaksu, a potem
lekkiego podenerwowania, które będzie prowadzić nas
do zmian. Fryderyk Nietzsche mówił, że nuda jest ciszą przed
burzą, to moment, w którym mamy sposobność, by spojrzeć
dookoła i wpaść na coś nowego. W końcu nie możemy kontrolować wszystkiego, co dzieje się w naszym umyśle, więc
kiedy tylko przestajemy planować każdą kolejną minutę, da-
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jemy na luz, a stery przejmuje nasz umysł, podświadomość
kreuje nowe pomysły, zwracając nas w stronę tego, co tak
naprawdę my sami chcemy robić. Dlatego, wbrew przytoczonej wcześniej obiegowej opinii – każdy powinien od czasu do czasu się ponudzić, ale warto mieć wtedy pod ręką
kartkę i coś do pisania.
Potrzebę nudy najlepiej widać na przykładzie dzieci. Te „hodowane”, wożone z zajęć na zajęcia z zaplanowaną co do sekundy każdą aktywnością, w końcu tracą umiejętność samodzielnego planowania swojego czasu. To one będą przychodzić do rodzica bądź opiekuna ze skargą „nudzę się”.
A nuda wyzwala kreatywność – dlatego nie proponuj dziecku gotowych rozwiązań, zostaw je z problemem – nuda, brak
aktywności wywołuje taki dyskomfort, że dziecko samo zorganizuje sobie zajęcie, wymyśli lub stworzy zabawki lub rzeczy, którymi chce się bawić. W końcu najfajniejsze są miecze
zrobione z patyków, pistolety zbudowane z klocków lego (dlatego smucę się, widząc w sklepach gotowe zestawy lego, zamiast wiaderek klocków Basic, z których można zbudować
wszystko, co się tylko wymyśli). Zostaw mu proste narzędzia –
na plaży wiaderko, foremki i łopatkę. Kredki, kartkę, nożyczki – w domu. I czekaj, aż samo wpadnie na pomysł, co będzie chciało robić. Adam Phillips powiedział: „Pragnienie, by
dziecko było nieustannie zajęte, zamiast znajdowało czas, by
znaleźć to, co interesuje je naprawdę, to jedno z najbardziej
opresyjnych żądań dorosłych”. Pozwólmy więc dzieciom cza-

sami pochodzić bez celu, porozglądać, popatrzeć na niebo.
I sami sobie pozwólmy na to samo. Na godzinę nicnierobienia, a okaże się, że już następnego dnia będziemy mieć mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu. Nuda wywołuje niepokój,
każe zastanowić się nad tym: co dalej, ale i przemyśleć, przeanalizować to, co już było. Nuda zmusza do myślenia, do wymyślenia, stworzenia czegoś nowego. Bo nudzić zaczynamy
się, kiedy nasz organizm odpoczął i zaczyna się niecierpliwić,
że nic się nie dzieje – i wtedy właśnie rodzą się najlepsze pomysły (w przypadku małych dzieci, w odbiorze dorosłych –
najgłupsze – na przykład pomalowane kredkami ściany).
Oczywiście, jak ze wszystkim nie należy popadać w skrajności,
ponieważ nuda w nadmiarze może wpływać na nasze samopoczucie i bardzo źle jest, kiedy nic nam się nie chce, bowiem
apatia jest tuż przed depresją.
Dajmy więc sobie przyzwolenie na ożywczą, uzdrawiającą
nudę, na wyzwolenie bodźców, które pozwolą nam dotrzeć
do własnych pragnień, pomysłów i potrzeb. •

BIO

Agnieszka Łodzińska

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

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

Serdecznie zapraszamy do zakupu książek edukacyjnych
Wydawnictwa Beata Vita w księgarniach internetowych i stacjonarnych
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Kanał Elbląski –
rejs statkiem po trawie
Tekst: Mirela Bornikowska
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anał Elbląski jest wielką, a jednocześnie nie przez
wszystkich znaną atrakcją. To najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. W Europie nie ma drugiego takiego miejsca! O atrakcyjności rejsu niech świadczy przyznanie
kanałowi tytułu jednego z siedmiu cudów Polski. W roku 2011
został uznany za pomnik historii. W skład tego zabytku hydrotechniki wchodzą liczne pochylnie, śluzy, systemy zasilania kanału w wodę. Łącznie liczy sobie 151,7 km. Jego unikatowy charakter polega na tym, że dzięki specjalnym pochylniom statki poruszają się nie tylko po wodzie, ale również po trawie. Kanał łączy system jezior z okolic Ostródy i Iławy z jeziorem Drużno, ulokowanym w pobliżu Elbląga. A dalej, poprzez rzekę Elbląg i Zalew Wiślany można się nim dostać aż do Bałtyku.
Pomysł na budowę kanału zrodził się w XIX wieku, kiedy tereny te przeżywały dynamiczny rozwój, który wymagał utworzenia sprawnej sieci komunikacyjnej łączącej Prusy z Bałtykiem. Ale należy pamiętać, że budowę trasy wodnej od jeziora Jeziorak zaczęto już w XIV wieku. Wiele ówczesnych budowli hydrotechnicznych było inicjowanych i finansowanych
przez Krzyżaków. Kanał Dobrzycki łączący jezioro Ewingi z Jeziorakiem powstał właśnie w tamtym czasie. Jednak dopiero rewolucja przemysłowa i rozwój maszyn parowych pozwolił
zrealizować wydawałoby się niemożliwe przedsięwzięcie połączenia Jezioraka z jeziorem Drużno, co było skomplikowanym zadaniem, ponieważ różnica poziomów między tymi jeziorami wynosi ok. 100 metrów. Prace nad wszystkimi śluzami i kanałami rozpoczęły się w połowie XIX wieku i podążały z dwóch kierunków – od „góry”, czyli od Jezioraka, i od
„dołu”, czyli od jeziora Drużno. W górnym odcinku, żeby nie
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Tekst: Agnieszka Łodzińska

„spuścić” wody z jezior, budowano systemy śluz, natomiast
różnicę poziomów między Jeziorakiem a jeziorem Karnickim
(2 metry) pokonano w nowatorski sposób, dzieląc jezioro Karnickie na dwie części groblą, w której umieszczono akwedukt – kanał szerokości 10 metrów i głębokości 1,5 metra.
Pod groblą – akweduktem przekopano kanał łączący dwie
części jeziora. Największym jednak problemem było pokonanie różnicy poziomów między jeziorem Drużno a Piniewo.
Pierwsza koncepcja zakładała wybudowanie 32 śluz, jednak
pochodzący z Królewca pruski inżynier Georg Jacob Steenke, któremu król Prus, Fryderyk Wilhelm IV zlecił wykonanie
tej drogi wodnej, wpadł na inne rozwiązanie, zainspirowany
pochylniami, które były wykorzystywane m.in. w Anglii i Stanach Zjednoczonych. W połowie XIX wieku pojechał do Stanów, żeby zapoznać się z działaniem pochylni na kanale Morris, który łączył rzekę Delaware i rzekę Passaic.
Budowa pochylni trwała 16 lat, a pierwszy statek przepłynął
kanałem na odcinku Ostróda–Miłomłyn w roku 1860. Pierwszy rejs turystyczny kanałem miał miejsce w 1912 roku, a już
w latach 30. zeszłego stulecia, z powodu rozwoju kolei (już
pod koniec XIX wieku uruchomiono połączenie kolejowe
na trasie: Elbląg–Miłomłyn–Ostróda–Malbork–Małdyty–Morąg, które przejęło prowadzony kanałem transport towarowy)
służył on jedynie turystom. Mechanizm napędowy pochylni wykorzystuje energię wody spływającej z wyższego poziomu na niższy. Dzięki czemu napędzane są sunące po szynach
wózki, które przewożą statki. Na każdej pochylni znajdują się
dwa równoległe do siebie torowiska, które zarówno na górnym, jak i dolnym stanowisku kończą się pod wodą. Na każdym z torów umieszczono ważący 24 tony wózek. Wózki połączone są stalową liną, która poprowadzona jest następnie za pomocą krążków do koła zwrotnego, na które jest nawinięta, a następnie w taki sam sposób poprowadzona i zamocowana do drugiego wózka. Wózki przeciągają się po torach (jeden wózek rozwija, a drugi nawija linę na bębnie) dzięki energii wody, która napędza koło wyciągowe (koło wodne
lub turbinę). Górne stanowisko zamknięte jest groblą. Statek
napływa na stojący na znajdujących się pod wodą wózek, mo-
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cowany do niego i maszynista zwalnia sprzęgło koła napędowego. Górny wózek podjeżdża na wzniesienie,
a następnie zjeżdża w dół, przeciągając wózek z dolnego stanowiska.
Siłą napędową wózków jest energia spadającej wody
(w końcu ma ona do pokonania 100 metrów!). Napędza
ona koła wodne lub turbinę (przy ostatniej pochylni). Co ciekawsze, przez całą drogę statkowi towarzyszy ta sama woda – została ona wpuszczona w kanał,
a on poprowadzony pochylniami, kaskadami, zakrętami, które mają spowolnić prędkość spadku wody, a tym
samym wodę oszczędzić. Warto zwrócić uwagę na trzy
poziomy wody w okolicy pochylni Oleśnica nad rzeką
Klepiną – krzyżuje się tam tor kanału z rzeką i kanałem
prowadzącym wodę do napędzania kół wodnych.
Jak się okazało, budowa kanału była droższa niż konstrukcja wieży Eiffla, a wartość całej inwestycji zamknęła się w dwóch i pół tony złota.

Jest to turystycznie najatrakcyjniejszy fragment Kanału Elbląskiego, bo statek pokonuje wszystkie 5 pochylni. Jeśli nie macie czasu na taki rejs, to warto podjechać pod jedną z pochylni autem
lub rowerem (wzdłuż kanału poprowadzona jest ścieżka rowerowa)
i spojrzeć z boku na tę atrakcję. Przed wyruszeniem w podróż warto mieć świadomość, że będzie to dość leniwa wycieczka, trwa ok.
4,5 godziny, dzięki czemu można spokojnie podziwiać otaczającą
przyrodę. Na dolnym pokładzie znajduje się minibar, gdzie można kupić coś do picia i zjedzenia. Największą atrakcją są oczywiście
wspominane pochylnie, kiedy będąc na statku na chwilę przestajemy płynąć, a zaczynamy… jechać wózkiem po trawie. Pamiętajcie,
nie ma drugiego takiego miejsca na świcie – wszystkie kanały z pochylniami, które jeździł oglądać Jacob Steenke i na nich się wzorował, zostały zaniedbane i nie są używane!
Myśmy wycieczkę kanałem odbyli w czerwcu 2021 roku jako jedną
z atrakcji tygodniowej rowerowej wyprawy po Warmii i Żuławach.
Płynęliśmy z Buczyńca do Jeleni, skąd kontynuowaliśmy naszą rowerową eskapadę po Żuławach. A o tym, co można obejrzeć (i warto się pośpieszyć) właśnie na Żuławach – w następnym numerze. •

Rejs można rozpocząć albo w Elblągu, albo przy pochylni Buczyniec. Z Elbląga wypływa się na jezioro Drużno, które jest płytkie i mocno zarastające. Z uwagi na ogrom żerującego w szuwarach ptactwa (ponad
200 różnego rodzaju gatunków ptaków), na obszarze jeziora został utworzony rezerwat przyrody. Nazwa jeziora pochodzi być może od słowa „truso”, które było też
nazwą osady handlowej Wikingów znajdującej się od
końca VIII do X wieku właśnie nad tym jeziorem, u ujścia Wisły i rzeki Elbląg. Podczas rejsu najlepszy widok
jest z górnego pokładu, dlatego dobrze jest zaplanować wycieczkę przy pięknej pogodzie.
Po dopłynięciu do Buczyńca,
Bilety można nabyć:
na turystów czeka autokar, któul. Wodna 1b
ry zawozi ich z powrotem do El82-300 Elbląg
bląga (przejazd w cenie biletu).
lub przy pochylni Buczyniec
Kiedy wyrusza się z Buczyńca do Elbląga – trasa wygląGodziny otwarcia:
da identycznie, tylko w odwrotmaj–sierpień 8:00–18:00
nej kolejności.
wrzesień 8:00–15:30
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Wycieczka na górę Żar
z Międzybrodzia Żywieckiego
Tekst: Mirela Bornikowska

N

iedaleko Żywca oraz Bielska-Białej, w pobliżu bardzo znanego Szczyrku, tuż nad Międzybrodziem Żywieckim, w Beskidzie Małym znajduje się wyjątkowa
góra Żar. Panorama na sąsiednie góry i latające nad głowami
szybowce czy paralotnie to wystarczająca zachęta do wycieczki.

94

Góra Żar wznosi się na 761 metrów n.p.m. i mimo że nie jest
najwyższa w okolicy, to wśród turystów jest najbardziej popularna. Zapraszamy do przepięknej, nie wszystkim znanej
okolicy.
Już sam dojazd dostarczy pięknych widoków zza okien samochodu. Dolina Soły to uroczy przełom z nieczęstymi w Polsce widokami. Człowiek miał wpływ na urodę tego terenu,
przegradzając dolinę tamami i wypełniając ją sztucznymi jeziorami. Jeziora Czarnieckie, Międzybrodzkie oraz Żywieckie
tworzą kaskadę Soły. By dojechać do podnóża góry Żar, najwygodniej kierować się na Kęty wzdłuż beskidzkiego fiordu,
jak czasem nazywane jest Jezioro Międzybrodzkie. U podnóża góry znajduje się dolna stacja kolejki ze znanymi z Gubałówki wagonikami, którą w ekspresowy sposób można dostać się na szczyt. Inny sposób to z Międzybrodzia ruszyć pod
górę stokiem biegnącym wzdłuż torów kolejki. Taki spacer
z pięknymi widokami będzie trwał około godziny.
Przy górnej stacji kolejki można zobaczyć lunety, tor saneczkowy oraz elektrownię Porąbka-Żar, jednak to widoki zapierają dech w piersiach, dlatego wycieczkę warto zaplanować przy dobrej przejrzystości powietrza. Stworzono tu również „BIKE PARK” z licznymi trasami zjazdowymi dla rowerzystów na czele Air Line, na której zrobiono skocznie sięgające nawet 18 metrów. Po pierwszym nasyceniu oczu widokami na pewno zwrócicie uwagę na największą atrakcję góry
Żar, czyli elektrownię Porąbka i jej górny zbiornik.
Wybór miejsca na budowę elektrowni, akurat na górze Żar
nie był przypadkowy. Podyktowały go wyjątkowo sprzyjające warunki topograficzne, czyli duży spadek przy niewielkiej odległości pomiędzy zbiornikami (440 metrów).
Do tego wykorzystano istniejące już wcześniej sztuczne jezioro Międzybrodzkie.
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Górny zbiornik w kształcie elipsy w całości został stworzony przez człowieka. Na jego potrzeby ścięto naturalny stożek
góry, która obecnie bardziej przypomina wulkan. Jego imponujące wymiary, czyli 250 na 650 metrów długości przekładają się na 14 ha tafli wody, która z ogromną prędkością pędzi w dół dwiema opancerzonymi sztolniami, przez turbiny,
aż do zbiornika dolnego, którym jest sztuczne Jezioro Międzybrodzkie. Woda z powrotem, do górnego zbiornika jest
już pompowana przez pięć i pół godziny. Wały mają ponad
30 m wysokości. Elektrownię skrytą we wnętrzu Ziemi można zwiedzać, zobaczyć tam można m.in. makietę przestrzenną oraz silniki rozruchowe.
Tutejsza elektrownia jest jedyną wysokospadową elektrownią
podziemną, a do tego górny zbiornik z lotu ptaka wygląda fenomenalnie! Elektrownia podziemna mieści się w Międzybrodziu Bialskim, w obrębie kaskady rzeki Soły.
Wejście na górę Żar nie musi oznaczać końca wycieczki,
dlatego polecamy wjazd na górę kolejką (co jest atrakcją
samą w sobie), by zachować siły na zdobycie Kiczery (827 m
n.p.m.), na którą dojdziecie czerwonym szlakiem. Do Międzybrodzia Żywieckiego (gdzie zostało auto) można zejść szlakiem zielonym. Dopiero ze szczytu Kiczery (bardzo łatwego do zdobycia) podziwiać można tamtejszy krajobraz w całej krasie. Ścięty stożek góry Żar wygląda jak wulkan, którego krater wypełnia woda.
Panorama, która rozciąga się ze szczytu, jest po prostu niezapomniana. Z jednej strony Kotlina Żywiecka wraz z Jeziorem
Żywieckim, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki oraz Grupa Magurki Wilkowickiej.
Międzybrodzie Żywieckie to również dobra baza wypadowa do zwiedzenia najbliższej okolicy, czyli m.in. Międzybrodzia Bialskiego oraz zapory elektrowni Porąbka na Sole. •

PRZYRODA I PRZYGODA

Na talerzu
turysty
Tekst: Agnieszka Łodzińska

P

rzyszła wiosna, a wraz z nią czas częstszych i dłuższych
aktywności w naturze – w moim przypadku – rowerowych i kajakowych. Z powodu strajkującego kręgosłupa zrezygnowałam z dłuższych pieszych górskich wędrówek. Zatęskniłam jednak mocno za górami, dlatego wymyśliłam i wyprosiłam u męża kilkudniowe wyjazdy w takie miejsca, gdzie można zabiwakować i robić stamtąd jednodniowe
wycieczki (plecak z rzeczami na dwa dni poniosę).

aluminiową. Paprykę kroję na pół, usuwam gniazdo nasienne,
przyprawiam i każdą połówkę osobno zawijam w folię. Pieczarki także zawijam w folię, podobnie ziemniaki. Ser – halloumi, grillowy lub camembert – także zawijam w folię. Zabieramy ze sobą te warzywa i taki ser, na jakie akurat mamy ochotę, w ilości, którą zjemy. Czasami – ponieważ mój mąż od czasu do czasu jada mięso – biorę dla niego kaszankę lub białą
kiełbasę (także w folii).

Znajomi, z którymi jeździmy, zawsze się z nas śmieją, że jesteśmy parą kulinarną – no bo, ileż można jeść makaron z sosem
pomidorowym, ewentualnie z konserwą. Albo ryż z tym samym. Tak było kiedyś i ci, którzy wyjeżdżali turystycznie dwadzieścia i więcej lat temu, świetnie pamiętają ciężar i objętość
noszonych puszek, torebek ryżu bądź makaronu. Dziś jest zupełnie inaczej, ponieważ nawet w małych miejscowościach są
sklepy, w których można kupić wszystko, dlatego zakupy jedzeniowe robimy na bieżąco, nie wozimy ze sobą ciężarów,
a każdego dnia możemy wymyślić, co będziemy jedli.

Ognisko, jak już pisałam, rozpalamy malutkie, ale początkowo palimy dużo patyków, żeby zrobił się żar, na który kładziemy nasz ruszt. A na nim przywiezione ze sobą produkty. Należy pamiętać, że każdy z nich potrzebuje innego czasu obróbki termicznej. Najszybciej robi się cukinia i camembert –
cukinia (w zależności od wielkości) 5-10 minut z każdej strony, camembert w sumie ok. 5-10 minut. Trochę więcej czasu potrzebuje ser halloumi, pieczarki czy papryka. Jeśli mamy
ze sobą ziemniaki, zakopujemy je w żarze przed położeniem
na nim rusztu.

Także kiedy jedziemy na jednodniową, np. rowerową wycieczkę, nie zabieramy ze sobą nieśmiertelnych kanapek, tylko coś
smacznego, nietypowego, co będziemy mogli sobie przyrządzić podczas odpoczynku. Nasze przegryzki również nie składają się z powszechnie znanych batonów czekoladowych czy
czekolady z orzechami. Co zatem ze sobą zabieramy?

Należy pamiętać, żeby zabrać ze sobą talerzyki i sztućce.
Kiepsko się je zastruganymi patyczkami bezpośrednio z folii (ale nie jest to niemożliwe; kilka razy tak musieliśmy robić, kiedy okazało się, że przygotowane naczynia turystyczne zostały w kuchni na blacie). Warzywa i sery jemy z zabranym z domu keczupem i/lub sosem czosnkowym, a popijamy
zabraną z domu herbatą w termosie. Warto pamiętać o piciu – jeśli normalnie potrzebujemy 1,5-2 litry wody na dobę,
to podczas wysiłku ta ilość się zwielokrotnia. Poza termosem
mamy ze sobą wodę (i dokupujemy też po drodze, żeby nie
wozić niepotrzebnie ciężarów).

Na przegryzkę zapakowane do plastikowego pudełka (na
dwie osoby):
dwa jabłka – umyte, pokrojone w ćwiartki, wyszypułkowane;
trzy obrane marchewki.
Poza tym dwa banany, ok. 100g różnych orzechów (brazylijskie, nerkowce, włoskie i migdały).
Nic tak nie dodaje energii, jak prosty, łatwo przyswajalny cukier z owoców i marchewki oraz tłuszcz i białko z orzechów.
W lecie kupujemy owoce sezonowe: morele, brzoskwinie,
śliwki, czereśnie, a z warzyw, poza marchewką, kalarepkę.
Porę obiadową zaś tak zwykle planujemy, żeby móc rozpalić
malutkie ognisko. Jest ono nam potrzebne, aby upiec na nim,
z wykorzystaniem małego okrągłego rusztu, warzywa i ser.
Na taką wycieczkę przygotowuję: małą cukinię, zieloną paprykę, duże pieczarki, duże ziemniaki. Cukinię kroję wzdłuż
na pół, przyprawiam miąższ (zioła, czosnek granulowany itp,
co kto lubi), połówki składam i zawijam całą cukinię w folię

Oczywiście, ponieważ nawet na krótkiej jednodniowej wycieczce mogą nastąpić różne nieprzewidziane okoliczności (np. nie znajdzie się miejsca, gdzie można rozpalić ognisko), zawsze mamy ze sobą awaryjnie podwójne opakowanie
jedzenia liofilizowanego – pozwala na szybkie przygotowanie
pełnowartościowego posiłku – zawartość torebki zalewa się
wrzątkiem, zamyka torebkę i czeka do 10 minut. Po tym czasie posiłek jest gotowy do spożycia. Mamy także mały kartusz gazu, palnik oraz litrową menażkę do zagotowania wody.
Jeśli zobaczycie gdzieś na szlaku dwoje rowerzystów posilających się przy dopalającym się malutkim ogniu, to prawdopodobnie będziemy my. A jeśli tej dwójce będzie towarzyszył
terier – możecie mieć pewność – to my. •
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Obejrzyj i przeczytaj!
Zrobiłeś to? Zrób ponownie…
Tekst: Bianca-Beata Kotoro

S

ezon letni ma zawsze swój własny i niepowtarzalny klimat. Jedni z nas wolą spędzać
letnie wieczory w aktywny sposób, inni w gronie przyjaciół, a jeszcze inni uciekają
przed światem i upajają się wtedy upragnioną samotnością z niejedną książką. Są
również tacy, dla których nie ma nic lepszego niż rozsiąść się na kanapie lub w ogródku,
na tarasie czy balkonie i włączyć klimatyczny, letni film…Z kubkiem mrożonej herbaty lub
szklanką arbuzowej lemoniady... Szczególnie warte powtórnego obejrzenia:

RZYMSKIE WAKACJE (1953), REŻYSER: WILLIAM WYLER

96

Nagrodzona trzema Oscarami komedia romantyczna z Audrey Hepburn i Gregorym Peckiem w rolach głównych. Jest
to historia księżniczki Anny, która znudzona życiem pełnym
sztywnych reguł, postanawia uciec i spędzić incognito jeden
dzień w Rzymie. Towarzystwa dotrzymuje jej dziennikarz, który – jak się okazuje – zna jej prawdziwą tożsamość.
LISTY DO JULII (2010), REŻYSER: GARY WINICK
Optymistyczny, szczery i romantycznie uroczy film, po seansie którego natychmiast będziemy chcieli wyruszyć na wakacje do słonecznej Italii. Przedstawia historię młodej Amerykanki, która wyrusza z narzeczonym w podróż przedślubną
do Werony. Na miejscu dołącza do grupy kobiet odpisujących na listy do Julii Capuleti, słynnej bohaterki Romea i Julii.
Odpowiadając na list napisany w 1951 roku, bohaterka inspiruje jego autorkę do powrotu do Włoch i odnalezienia utraconej przed laty miłości.
DZIENNIK ZAKRAPIANY RUMEM (2011),
REŻYSER: BRUCE ROBINSON
Johnny Depp jako Paul Kemp – pisarz, który ucieka z głośnego Nowego Jorku na rajską wyspę Portoryko. Na miejscu podejmuje pracę dziennikarza w lokalnej gazecie, a wolne chwile umila sobie pokaźnymi dawkami rumu. Wkrótce traci głowę dla narzeczonej miejscowego biznesmena, który z wyspy
planuje uczynić dochodowy interes. Cudowny klimat, nieziemskie widoki i wciągająca fabuła oparta na autobiograficznej powieści Huntera S. Thompsona
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A gdy przyjdzie letnia ochota na czytanie, koniecznie sięgnijmy po:
Jesteś wędrówką - Pauliny Młynarskiej, bo co zrobić, gdy
boisz się zmian i na myśl o samotnej podróży na drugi koniec
świata dostajesz ataku paniki? A w nowym miejscu czujesz się
zagubiona? To najlepszy moment, żeby śmiało pójść własną
drogą. Lepszego nie będzie! W kilkunastu historiach Paulina opowiada o tym, jak sprzedała dom w Kościelisku, gromadzone przez lata graty i zaczęła podróżować po świecie. Przejechała tysiące kilometrów, by zrobić porządki we własnym
wnętrzu i stać się osobą niezależną emocjonalnie. Jesteś wędrówką to opowieść o podróżowaniu. Ale nie takim, które zaczyna się na lotnisku. To podróż przez otwartość na świat,
pracę nad sobą i umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu. Bo podróżować można, nie wychodząc z domu. Choć nic
nie stoi na przeszkodzie, żebyś jutro spakowała walizki i poleciała do Azji. Już nie!

Paulina Młynarska,
Jesteś wędrówką,
Prószyński i S-Ka

Paulina Młynarska,
Zmierzch lubieżnego dziada,
Prószyński i S-Ka

DOBRE RADY
KSIĄŻKI I FILMY
Zaś Zmierzch lubieżnego dziada Pauliny
Młynarskiej to jej osobiste #metoo, które miało miejsce na długie lata przed tym
ogólnoświatowym: „…mam wrażenie,
że tak naprawdę wysłuchana i usłyszana zostałam dopiero wtedy, kiedy pojedyncze głosy, takie jak mój, zabrzmiały
w przepotężnym chórze niezgody. Jak
każda z osób, które wykrzyczały w tym
chórze publicznie swój sprzeciw wobec
traktowania słabszych od siebie jak seksualne zabawki, zainkasowałam i przyjmuję nadal niewyobrażalną dawkę internetowego hejtu, pogardy, szyderstwa i towarzyskiego ostracyzmu, nie
mówiąc o utracie zatrudnienia. Tak się

Była prawie druga w nocy, kiedy Józię poderwał alarmujący jazgot dzwonka do drzwi.
Poprzedniego dnia razem z innymi redaktorkami siedziała w pracy do późnego wieczora, bo naczelna zagroziła, że jeśli kolejny numer „Przemian” nie będzie gotowy do końca tygodnia, to... Nie sprecyzowała co prawda skutków braku dotrzymania terminu, ale
jej podwładne wolały sobie ich nie wyobrażać. Majowy numer „Przemian” miał być wyjątkowy. Wiadomo, długi majowy weekend,
który można wykorzystać na tysiące sposobów, a wiele z nich podsuwały „Przemiany” – popularny magazyn lifestyle’owy. Toteż redaktorki pracowały na potrójnych obrotach. Późnym wieczorem półprzytomne ze
zmęczenia i z oczami przekrwionymi od wpatrywania się w ekrany laptopów i od redakcyjnych jarzeniowych świateł stwierdziły, że
na dziś wystarczy, i powędrowały do domów.
Zanim Józia dotarła do łóżka, była prawie
północ. Nic więc dziwnego, że na dzwoniący jak na alarm dzwonek do drzwi poderwała się zupełnie nieprzytomna i przez pierwsze kilka sekund nie wiedziała, kim jest,
jak się nazywa i co to tak strasznie hałasuje. Na wycieraczce stała kupka nieszczęścia.
Drobna dziewczęca postać tonęła w zbyt obszernym, czarnym, niedbale zapiętym palcie. Mokre włosy w strąkach zwisały wzdłuż
szczupłej, bladej twarzy. Wygięte w podkówkę usta dopełniały tego obrazu rozpaczy. W jednej ręce dziewczyna trzymała dużą
torbę podróżną, w drugiej małą klateczkę
przykrytą szalikiem, spod którego dochodziły miarowe popiskiwania.
– Boże, Julka... Co ty tu robisz? – wyjąkała Józia z niedowierzaniem na widok redakcyjnej koleżanki, która wpatrywała się w nią
bez słowa.
– Wpuścisz nas? – przemówiła ta wreszcie zbolałym głosikiem. Józia rozejrzała się
po klatce, ale oprócz Julki nie było nikogo.
– Jasne, wchodź. Rozbieraj się. Boże, ty jesteś cała mokra! Nie masz parasolki?! Przecież strasznie leje!

broni konający system. Zapłaciłam słoną cenę – trudno, stać mnie!
Jeśli choć jedna zawarta w moich felietonach myśl ułatwi komuś wędrówkę przez ten dziwny, piękny świat, będę
to uważała za prawdziwy sukces. Jeżeli choć jedna wykluczona, zraniona, wykorzystana przez silniejszych od siebie
osoba poczuje się dzięki niej mniej samotna, to będzie dla mnie najwspanialsza nagroda. I niechże już wreszcie nadejdzie ten «kres lubieżnego dziada»!
W jego miejsce chcę widzieć mężczyznę, który kocha, lubi i szanuje każdą
z nas. I siebie. Który wie, że patriarchat
tak naprawdę krzywdzi wszystkich, od– Nie mam trzeciej ręki – zauważyła trzeźwo Julka i postawiła ciężką torbę na podłodze w przedpokoju. Klateczkę nadal trzymała kurczowo.
– Weź ten duży żółty ręcznik, który leży
na pralce w łazience! Suszarka do włosów jest w sypialni. I chodź do kuchni – zarządziła Józia i poszła nastawić wodę. Pomyślała, że najpierw trzeba Julkę wysuszyć i rozgrzać, a potem przyjdzie czas na wyjaśnienie tej niecodziennej sytuacji. Długo jednak trwało, zanim mizerota zdecydowała się
opowiedzieć, co ją sprowadziło. Kończyła już
drugi kubek gorącego imbirowego naparu z miodem i cytryną, kiedy wreszcie wyjawiła cel swojej niespodziewanej wizyty. Westchnęła ciężko kilka razy, zapatrzyła się ze
smutkiem na klateczkę, którą postawiła tuż
przy sobie na podłodze, i łamiącym się ze
zdenerwowania głosem wyznała:
– Powiedział, że jestem beznadziejna.
Józia powędrowała za wzrokiem Julki, ale
w klateczce było tylko trochę trocin i małe
tekturowe pudełeczko.
– Kto ci to powiedział?
– I że do niczego się nie nadaję – kontynuowała smętnie Julka, jakby nie słysząc pytania Józi. – Stwierdził, że mógł wytrzymać
moje dziwactwa kulinarne i to, że nie umiem
wymienić nawet głupiej żarówki ani karty
w telefonie, ale jego w domu tolerować nie
będzie. Powiedział, że śmierdzi i się go brzydzi. – Julka kiwnęła głową w stronę klatki.

Maja Jaszewska,
Słoiczki,
Szelest Sp. z o.o.

dzielając nas od siebie i odcinając nam
drogę powrotu do naszej prawdziwej,
kochającej natury”.
I koniecznie Słoiczki Mai Jaszewskiej,
jednej z ulubionych przez Państwa dziennikarek piszących do naszego magazynu. Na zachętę proszę fragment:
noc w okamgnieniu rozwiała jej wątpliwości.
Julka wyjechała z redakcyjną koleżanką Betty do jej znajomych na Mazury i tam poznała Marcina. Ciężki, misiowaty chłopak okazał się fantastycznym kompanem. Był nie tylko wesoły i serdeczny, ale też wyrozumiały i spokojny. Przegadali całą noc jak najlepsi przyjaciele, a po powrocie do Warszawy stali się nierozłączni, każdą wolną chwilę spędzali razem. Po miesiącu Julka spakowała swój skromny dobytek i wprowadziła się do Marcina. Wtedy zaczęły się schody. Okazało się, że tak naprawdę znacznie więcej ich dzieli, niż łączy, a to, co do tej
pory Marcina w Julce rozczulało, teraz zaczęło go drażnić.
– Sąsiadka powiedziała, że jej syn ma straszną
alergię i nie może go dłużej trzymać w domu.
I zapytała, czy skoro nie mamy dzieci, to możemy go do siebie przyjąć. To co, miałam
biedaka zostawić na niechybną śmierć? – zapytała prokuratorskim tonem Józię.
– Syna?!
– Mysz! To znaczy mysza. Bo to chłopczyk
jest. – Uśmiech rozjaśnił twarz Julki pierwszy raz, odkąd przekroczyła próg mieszkania Józi. Jakby w odpowiedzi na ten uśmiech
z pudełka wysunął się miniaturowy różowy nosek, a zaraz za nim cały pyszczek udekorowany w nastroszone wąsiki. Po chwili pan mysz objawił się w całej swojej imponującej postaci. Mógł mieć w porywach
do pięciu centymetrów długości. Plus ogonek. Umaszczenie łaciate niczym cielaczek.
Koraliki czarnych połyskliwych oczu rozejrzały się uważnie po klatce. Uznawszy, że jest
bezpiecznie, mysz przeciągnął się i ziewnął
szeroko. A potem oparł się łapkami o ścianę
klatki i zaczął żałośnie popiskiwać.

– Marcin tak powiedział? – Józia domyśliła się
wreszcie, że Julka zapewne mówi o swoim
chłopaku, do którego przeprowadziła się
przed miesiącem. Redakcyjne koleżanki były
pod wrażeniem tej decyzji, bo Julka wielokrotnie się zarzekała,
że nie ma szans, aby
BIO
Bianca-Beata Kotoro
spotkała mężczyznę,
Współczesny człowiek renesansu. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psychoonkolog,
z którym chciałaby
wykładowca, edukator, superwizor ECE. Od wielu lat ekspert telewizyjny i radiowy. Z pierwszego
zamieszkać. Tymczawykształcenia magister sztuki, artysta grafik, projektant wnętrz, fotografik. Laureatka kilku prestiżowych nagród, autorka i współautorka wielu książek. Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła
sem okazało się, że
w Polsce program opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów z wyłonioną stomią.
ostatnia sylwestrowa
„Oswaja” ludzi z tematem śmierci.
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Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

ato to czas w yjazdów na kolonie, czasami pierwszych
rozstań z rodzicami. Zazw yczaj nie jest to łatwe,
szczególnie dla rodziców. Jeśli natomiast chcemy, aby
nasze dziecko na kolonie lub ogólnie wakacje wzięło ze sobą
pluszowego przyjaciela, to przychodzę z prostym tutorialem,
jak takiego przytulaka uszyć. A w razie śmiechu kolegów, to
przecież jest to tylko zw ykł y pokrowiec na piżamę, a że nocą
można się do niego przytulić, to już inna rzecz.

3

CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE
DO WYKONANIA PIŻAMOWEGO
POTWORA (ZDJ. 2):
•

wykrój (zdj.1) wydrukowany na kartce A4;

•

miękka tkanina;

•

bawełna;

•

wypełnienie do poduszek;

•

maszyna do szycia lub igła i nitka;

•

pisak do odrysowywania na tkaninie;

•

szpile;

•

filc;

•

guziki imitujące oczy.
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DOBRE RADY
Po pierwsze wycinamy nasz wykrój. Na głównej, puszystej tkaninie odrysowujemy tył ciałka oraz, po rozcięciu wykroju, jego górę (zdj. 3) (to samo robimy
na bawełnie, która będzie naszą podszewką).
Dodatkowo odrysowujemy dół potwora, który będzie w innym kolorze, i jego podszewkę.
Oprócz tego potrzebujemy rączek – odrysowujemy więc dwie ręce na podwójnie złożonej tkaninie; oraz uszu, które będą się składać z bawełnianego środka oraz puszystej tkaniny (zdj. 4).
Z filcu wycinamy oczodoły oraz nos (zdj. 5). Przyszywamy je ręcznie. Pamiętajmy, że dodanie kontrastowej nici będzie bardzo ładnie wyglądać (zdj. 6), a następnie przyszywamy guziki.
Składamy prawą stroną do prawej, górę i dół potwora i zszywamy w zeszpilkowanym miejscu.
Rączki i uszy zszywamy, zostawiając krótki brzeg
do przewinięcia na prawą stronę (zdj. 7).

8

7

Po przewinięciu na prawą stronę powinna nam się
pokazać twarz potwora (zdj. 8). Oczy i uszy także przewijamy na prawą stronę. Ręce możemy delikatnie wypchać wypełnieniem do poduszek.
Przypinamy szpileczkami ręce i uszy w odpowiednich miejscach tułowia i przeszywamy (zdj. 9).
Składamy potwora prawą stroną do prawej i obszywamy dookoła (zdj.10).
Możemy obszyć potwora na overlocku, a jeśli go nie
mamy, możemy to zrobić ściegiem zygzakowym
na zwykłej maszynie lub ręcznie na okrętkę (zdj. 11).
Przewijamy na prawą stronę i nasz potwór jest gotowy (zdj. 12).
włożyć sekretpotwora możemy
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BIO

Diana Wiszniewska

Magister społecznej psychologii klinicznej, wieloletni konsultant Ogólnopolskiego Telefonu
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Ukończyła podyplomowe studia z pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie oraz jego rodziną. Pracę psychologa łączy z pasją do szycia. Nic, co
związane z rękodziełem, nie jest jej obce, zaczynając od haftu, szycia czy robienia biżuterii poprzez
wyrażanie siebie w bullet journalu. Prowadzi bloga „Diana Art”. Kocha podróżować i poznawać
nowe kultury.
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Świat pozytywnie oddziałujący…
Tekst i zdjęcia: Renata Greń

L

ato pokazuje kolory. Zapewne warto
by je było wprowadzić do domowego wnętrza…

Pewien projektant powiedział kiedyś, że
szary miejski krajobraz oddziałuje na psychikę człowieka podobnie jak mury więzienne. Kiedy jeszcze uświadomimy sobie,
że w naszej części globu na wiele długich
miesięcy przyroda zamiera, a wokół nas
nie kwitną kwiaty ani nie zielenią się drzewa – możemy zdać sobie sprawę, że czasem gorszy nastrój
czy podwyższony stres mogą być związane z brakiem kolorów w naszym życiu.

100

Z bardzo podobnego założenia wychodził w swojej twórczości znany austriacki architekt i malarz Friedensreich Hundertwasser, który stworzył w Wiedniu jedyny w swoim rodzaju Hundertwasserhaus – kolorowy zarówno na zewnątrz,
jak i w środku, zazieleniony roślinami, pozbawiony linii prostych i ostrych kątów budynek mieszkalny. Artysta zrealizował wiele tego typu projektów i przez całe swoje życie nawoływał do odejścia od kultury szarości i monotonii w projektowaniu miejskim i domowym. Dla niego podstawą szczęścia mieszkańców miast był kolor. Takie też malował obrazy,
pokazując na nich swoje wielobarwne, zazielenione, szczęśliwe miasta i wioski.
Lato przypomina nam o tym szczęśliwszym świecie i pokazuje, że przebywanie wśród zieleni poprawia humor, ożywia umysł i uspokaja emocje. Zieleń nie jest jedynym kolorem, który warto wprowadzić do polskiego domu, gdzie króluje biel i szarość połączone z elementami drewnianymi. Czasem warto wprowadzić jeden kolorowy mebel, żeby zmienić
naszą przestrzeń w bardziej radosną. Jednym ze świetnych
sposobów na ożywienie wnętrza jest zapełnienie ścian dobrze dobranymi ręcznie malowanymi obrazami. Rynek sztuki w Polsce rozkwita, a tworzone obrazy coraz częściej są
w zasięgu cenowym każdej osoby.
Czemu napisałam wcześniej o austriackim architekcie, a teraz wspominam o obrazach? Otóż jakiś czas temu odkryłam
twórczość warszawskiej malarki Luizy Poredy. To właśnie
Luiza Poreda wprowadziła mnie w świat twórczości i filozofii Hundertwassera. Zafascynowała mnie swoim wyśnionym,
wyidealizowanym światem, bo podobnie jak Hundertwasser
na swoich płótnach pokazuje przestrzenie pełne kolorowych
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budynków, wzorzystych elewacji, migoczących barwami dachów. Noc i blask pełni księżyca dodają im swoistej głębi.
Jak większość z nas, wychowanych i dorastających w dużym
betonowym mieście, Luiza pozostała wrażliwa na piękno otoczenia i mocne barwy. Zaraziła mnie poszukiwaniem miejsc
pełnych sztuki, koloru, ciekawej architektury. Robiła listę takich wyjątkowych, często ukrytych lokalizacji, barwnie opowiadała o kolorowych miastach, które widziała podczas licznych podróży po świecie. Pewnego dnia wpadła na pomysł,
że zacznie rysować i malować Warszawę, a potem inne miasta, pokazując, jak mogłyby wyglądać, gdyby skąpane były
we wszystkich możliwych kolorach. Zdając sobie sprawę, iż
prezydent żadnej metropolii nie zgodziłby się na tak ogromną i kosztowną inwestycję, artystka uznała, że mocne kolory
warto zacząć wprowadzać do domów, biur i instytucji. Razem
z wyśnionymi miastami malarka od niemal 20 lat tworzy wielobarwne motywy: abstrakcyjną roślinność, zwierzęta, takie
jak kameleony, motyle, rajskie ptaki, leśne zielone istoty, bajkowe ptasie krainy czy wypełnione tysiącami wzorów i kolorów wieloformatowe mandale. Ich kształt i wzornictwo dodatkowo pozytywnie wpływają na ludzką psychikę.
Życzę Wam, aby każdy z Was poznał swoją Luizę Poredę i został wprowadzony w ten inny, wyjątkowy i baśniowy świat.
Świat pozytywnie oddziałujący na naszą codzienność.
Bo to są drobne radości życia! •

DOBRE RADY

BIO

Renata Greń

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

L

ato! W końcu można odkryć ciało i wystawić je na cudowne i lecznicze promienie słońca. W naszej szerokości geograficznej jest tak
mało dni słonecznych, że opalanie nam nie zaszkodzi. Jednak warto się zabezpieczyć kremami i balsamami z filtrem, szczególnie na pierwsze bliskie spotkania ze słońcem.

102

Pamiętajmy, że promieniowanie słoneczne – dawkowane odpowiednio – ma zbawienny wpływ na organizm,
powoduje bowiem syntezę witaminy D3, która m.in.
wzmacnia kości i mięśnie, poprawiając wchłanianie
wapnia i fosforu, działa też pozytywnie na układ odpornościowy. W Polsce słońce najbardziej efektywnie operuje od maja do września, w godzinach od 10-tej
do 15-tej. Promieniowanie słoneczne działa też antydepresyjnie, dlatego kraje z dużą liczbą dni słonecznych
mają mniejszy procent zachorowań na depresję. Często po operacji wyłonienia stomii nasza psyche jest w słabej kondycji, więc oprócz terapii z psychoterapeutą warto korzystać ze słońca!
Aby zapobiec poparzeniom słonecznym tydzień przed
urlopem warto zacząć brać witaminy A + E (np. Capivit A+E Sun). Oczywiście po uzgodnieniu z lekarzem, czy
i kiedy można się opalać po wyłonieniu stomii.
Jeśli chodzi o kremy i balsamy, warto zaopatrzyć się
na początek w takie z wysokim filtrem np. 25/30. Gdy
oswoimy już ciało z promieniami słonecznymi, możemy
zejść na niższy poziom np. filtr 15/20.
Pamiętajmy też o zabezpieczeniu twarzy, szyi i dekoltu –
można stosować kremy albo podkłady do makijażu też
z filtrem.
Gdy przygotujemy już ciało, trzeba przemyśleć kwestię kostiumu kąpielowego. Jego wybór zależy od miejsca wyłonienia stomii. Od was zależy, czy będzie to dwuczęściowe bikini – jeżeli nie macie problemu z ujawnie-
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niem woreczka stomijnego (na plażę można wybrać
taki z aplikacją), czy też wybierzecie wyższe majtki od kostiumu i bardziej zabudowany biustonosz –
trochę w stylu retro, który jest teraz w plażowej modzie. Gdy pięknie wyeksponujecie biust i dekolt,
gwarantuję, że nikt nie zauważy woreczka, a jeżeli macie z nim problem – można mieć pareo lub kolorową torbę plażową do kamuflażu.
Kolejną opcją jest kostium jednoczęściowy –
jego krój i wycięcia można dopasować do waszej
stomii. Dobrym pomysłem są też kostiumy kąpielowe dla kobiet w ciąży – często mają kamuflującą
falbanę.
Niezależnie od wybranego przez was fasonu, polecam kostiumy we wzory – kwiatowe, graficzne
czy etniczne ornamenty, gdyż odwrócą uwagę od
ewentualnych plam czy niedoskonałości. Efektowne
japonki lub fantazyjne klapki dopełnią całości.
Pedicure obowiązkowo – najlepiej w neonowych
barwach – można pomalować każdy paznokieć
u stopy na inny kolor lub wybrać dwa kolory i pomalować naprzemiennie – niezależnie, ile macie lat.
Poza tym to kolejny pomysł na odwrócenie uwagi od woreczka stomijnego. Wszystko zależy od
tego, czy wy i osoby plażujące z wami jesteście już
oswojeni ze stomią, czy jest to pierwsze ze stomią
plażowanie... Warto też przygotować się psychicznie i szczerze odpowiedzieć na ewentualne pytania, bo jeżeli to pierwszy raz – zarówno dla was, jak i waszych przyjaciół będzie
komfortowo, kiedy sprawa stomii i woreczka zostanie wyjaśniona na początku i temat
zostanie zamknięty.
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Myślę, że na plaży trzeba cieszyć się życiem
i słońcem, a rozmowy o chorobach powierzyć lekarzom. Każdy z nas ma różne schorzenia i przeżył różne drobne wypadki i urazy,
ale po co o tym rozmawiać na plaży? Życie jest takie piękne i do szczęścia potrzeba tak niewiele, korzystajmy więc z każdej sekundy na tym wspaniałym świecie.
Nie można też zapomnieć o fryzurze. Włosy muszą
być przygotowane na kąpiele słoneczne. Niezależnie od tego, czy są długie, czy krótkie trzeba je zabezpieczyć przed przesuszeniem, traktując sprayem lub pianką z filtrem.
Można uczesać się gładko, w stylu hiszpańskim,
z przedziałkiem, ściągając włosy w koński ogon, lub
uwinąć na czubku fantazyjną cebulkę. Ja osobiście
lubię rozpuszczone włosy, ewentualnie zakładam
czapkę z daszkiem lub słomkowy kapelusz z szerokim rondem.
Duże przeciwsłoneczne okulary to konieczny gadżet, który chroni oczy i dodaje pazura do plażowej
stylizacji. Cieszcie się więc życiem, zdrowiem i słońcem, a ja życzę wam pięknej miłości tego lata… •

BIO

Wiganna Papina

Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka
2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny
Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej. Kocha podróże, uwielbia ludzi.
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Wonne uzdrawianie
i poprawianie urody
Tekst i wywiad: Iwonna Widzyńska-Gołacka
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P

rawie wszyscy, a wśród
nich zwłaszcza panie,
zachwycają się zapachami
kwiatów, a także zapachami
całych roślin, ponieważ niektóre
z nich pachną całe, poczynając od
kwiatów przez liście aż po łodygi.
Okazuje się, że cudowny zapach
jest tylko sygnałem, że roślina
ma wspaniałe właściwości.
Wprawdzie termin „leczenie”
został zastrzeżony dla leków,
ale można uznać, że olejki
pozyskiwane z roślin pomagają
w cofnięciu, wyciszeniu, a nawet
zlikwidowaniu dolegliwości. Ta
metoda uzdrawiania nazywa się
aromaterapią. Zaś aromaterapia
nie tylko pomaga w przywracaniu
i utrzymaniu zdrowia, ale jest
także bardzo cenna w kosmetyce.
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Olejki eteryczne są produkowane przez rośliny wcale nie po to, aby ludzie mogli się nimi zachwycać, ani nie po to, by miały pomagać ludziom,
ale po to, aby chronić roślinę przed szkodnikami i chorobami. Natomiast
przedsiębiorczy i spostrzegawczy ludzie podpatrzyli to działanie i zaczęli wykorzystywać dla swoich potrzeb.
Aromaterapia ma już ponad 5000 lat, ale tak naprawdę jej działanie odkryto na nowo na początku XX wieku. Zdarzyło się, że francuski chemik
René-Maurice Gattefossé oparzył się w rękę i przez roztargnienie zanurzył
ją w olejku lawendowym zamiast w wodzie, co chciał pierwotnie zrobić.
W ciągu paru godzin ból zmniejszył się zauważalnie, a oparzone ciało zagoiło się szybko i po wypadku nie pozostały żadne ślady. Tutaj aż prosi się
podkreślenie i to bardzo ważne, że olejek lawendowy jako jedyny może być
używany na skórę bez rozcieńczenia.

JAK POWSTAJĄ
Dwa najpopularniejsze sposoby uzyskiwania olejków to ekstrahowanie ich
parą wodną i mechaniczne wyciskanie. Niestety naturalne olejki eteryczne
są drogie. Dlaczego? Ich pozyskanie wymaga specjalistycznego surowca,
a technologia produkcji zaleca, aby przetworzyć go bardzo szybko po zebraniu. Dla przykładu podam, że na parę kropli olejku różanego potrzeba 100 kg płatków z róż odpowiedniej, specjalnie hodowanej odmiany. Pamiętajmy, że z dużej ilości surowca powstają tylko krople olejku.
Olejki eteryczne nie mieszają się z wodą i stąd ich nazwa, ale z tłustymi olejami nie mają nic wspólnego. Jedną z najprostszych metod sprawdzenia,
czy olejek jest czysty i niepodrabiany, jest upuszczenie kropli na materiał.
Po wyschnięciu i to dosyć szybkim, na materiale w tym miejscu nie pozostaje ślad, nie ma tłustej plamy.

Potwierdzeniem orygin
alności olejku eteryc
znego jes t francuskie
oznaczenie H.E.B.B.D
.
(skrót od Huile Essen
tielle Botaniquement
et
Biochimiquement Dé
finie – olejek eteryc
zny zdefiniowany botan
icznie i biochemicznie
),
jego angielski odpowie
dnik – E.O.B.B.D. (Es
sential Oil Botanically
and Biochemically De
fined), logo francusk
iego cer tyfikatu rolnic
twa ekologicznego –
AB (Agriculture Biologique – uprawa biolog
iczna) bądź opis „oleje
k
eteryc zny w 10 0% czy
sty, naturalny, o okreś
lonym chemotypie. (Infor
macja z internetu).

DZIAŁANIE
Prawdziwe olejki eteryczne są bardzo skondensowane i dlatego do jednego zabiegu używa się dosłownie paru kropli.
Ich intensywne zapachy są wspaniałym, od razu doświadczalnym zmysłami dodatkiem, bo własności uzdrawiające są
niewidoczne. A są one niewiarygodne, ponieważ olejki mają
działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne, antyseptyczne,
zabliźniające, kojące oraz inne. Oddziałują również na psychikę człowieka, hamując lub pobudzając wymianę neuroprzekaźników w mózgu.
Każdy z olejków ma wielorakie działanie z powodu skomplikowanej budowy.
I jeszcze jedna ważna uwaga. Wiele osób słyszało o aromaterapii i próbuje ją stosować, na przykład używając kominka aromatycznego. Tymczasem prawdziwy olejek aromatyczny poddany temperaturze wyższej niż 40 st. C traci swoje właściwości terapeutyczne. Pozostaje tylko piękny zapach.
Być może piękna woń olejków z kominka poprawi nam nastrój, bo miło wąchać cudne zapachy, ale nam nie pomoże…

APLIKACJA
Olejki można stosować na kilka różnych sposobów. Dobrze jest sprawdzić, który olejek i w jaki sposób dostarczać
do organizmu. Można ich używać do masażu, kąpieli, wkrapiać pod język (wtedy np. łączyć z miodem lub olejem), rozgrzewać na dłoniach i wdychać, aplikować za pomocą dyfuzora, nacierać nimi stopy. Wszystko zależy od dolegliwości i osoby, dla której jest przeznaczony olejek.
Olejki eteryczne są stężonymi substancjami i dzięki swojej budowie przenikają przez skórę do układu krwionośnego, a następnie z krwią trafiają do różnych organów w ciele.

MODA I URODA
CZYSTE CZY MIESZANKI
Popatrzmy na kilka przykładów popularnych olejków oraz na
ich właściwości terapeutyczne.
Olejek lawendowy ma działanie relaksujące, odstresowujące, łagodzące napięcie i problemy z zasypianiem. Pomoże zlikwidować rozstępy na ciele, nadmierną potliwość skóry i łupież. Zmniejsza problemy z łysieniem czy wypadaniem włosów. Działa kojąco i łagodząco przy oparzeniach, ukąszeniach
i podrażnieniach.
Olejek miętowy działa przeciwzapalnie, antyseptycznie, łagodzi bóle, ułatwia oddychanie. Pomaga przy problemach
żołądkowych, chłodzi i energetyzuje. Łagodzi podrażnienia skóry.
Olejek różany skutecznie niszczy drobnoustroje oporne
na antybiotyki, pomaga w leczeniu nerwicy, bezsenności i dolegliwości związanych z menopauzą. Zawarty w wielu kosmetykach wspaniale sprawdza się jako remedium na pękające
naczynka, zmarszczki i rozstępy w skórze.
Olejek cedrowy pomaga przy reumatyzmie i infekcjach. W kosmetyce łagodzi łojotok i trądzik.
Dobrzy fachowcy potrafią polecić mieszanki olejków, a niektóre firmy już je przygotowują. Jednak zawsze lepiej poszukać terapeuty, który doradzi nam przy określonym problemie
i dobierze olejek lub ich mieszankę.

A TERAZ INACZEJ :

Gdy mamy problem z bólami głowy, pomogą olejki: kardamonowy, majerankowy, lawendowy, bazyliowy, różany.
Na grypę, przeziębienie, katar, kaszel pomogą olejki: mięty pieprzowej, drzewa herbacianego, anyżowy, sosnowy, tymiankowy, eukaliptusowy.
I tutaj uwaga: są olejki, które mogą działać podrażniająco –
to cynamonowy, goździkowy, cytrusowy i z trawy cytrynowej.
Zanim zaczniemy flirt z olejkami, warto poczytać o nich, a najlepiej poszukać eksperta i posłuchać jego rad.

Uwaga!
Czym innym są olejki zapachowe (są to pochodne ropy naftowej), a czym innym eteryczne. Olejków zapachowych nie używamy w celach terapeutycznych, ponieważ nie mają – z powodu swojej budowy – właściwości terapeutycznych.
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MODA I URODA
Hanna Broża – nauczycielka jogi
i edukatorka olejkowa firmy doTERRA.
Od trzech lat uczy, jak bezpiecznie
i skutecznie korzystać z olejków eterycznych i jak zmieniać swoje życie
na zdrowsze i bardziej naturalne.

Iwonna Widzyńska-Gołacka: Jakich najważniejszych rad udzieliłaby pani osobom, które chcą
spróbować działania olejków eterycznych?
Hanna Broża: Po pierwsze – należy wybierać olejki najwyższej jakości. Rynek olejków jest bardzo zróżnicowany, a producenci, żeby obniżyć koszty, dodają do olejków tłuszcze
i syntetyki, które nie są obojętne dla naszego zdrowia. Jakość jest najważniejsza.
Po drugie – mniej znaczy więcej. Wystarczy jedna kropelka,
aby uzyskać efekt, i lepiej używać olejków częściej, za to w małych ilościach. Pamiętajmy, że to bardzo silne substancje –
w porównaniu do ziół są 50-70 razy silniejsze.
IW-G: Czy są jakieś badania naukowe, które potwierdzają
wspomagające działanie olejków aromatycznych w łagodzeniu czy usuwaniu różnych dolegliwościach?
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HB: Badań dotyczących działania olejków jest bardzo dużo bo to temat, który interesuje naukowców od dziesięcioleci. Już wiele lat temu potwierdzono naukowo antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze działanie
olejków, czyli możemy je stosować w przypadku infekcji takiego pochodzenia. Są badania, które potwierdzają, że olejki eteryczne wyciszają nasz układ nerwowy i obniżają poziom
hormonów stresu, stany lękowe i pomagają się zrelaksować.
Dużo wyników badań jest dostępnych w bazie pubmed.gov.
IW-G: W wielu przypadkach odnośnie do stosowania rozmaitych substancji mówi się o przeciwwskazaniach do ich
używania. A jak to jest z aromaterapią? Kto nie powinien
jej stosować?
HB: Aromaterapia jest dla każdego. Natomiast osoby, które na stałe przyjmują leki, osoby przewlekle chore i kobiety w ciąży oraz karmiące, przed użyciem olejków powinny zawsze skonsultować się z lekarzem. Niektóre z olejków nie są
również polecane dla dzieci do pewnego wieku. •

BIO

Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

MODA I URODA
SPORT

Rolowanie ciała
(foam rolling)
Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

W

ostatnim czasie rolowanie ciała stało się bardzo
popularne wśród osób uprawiających profesjonalny sport. Jest to rodzaj głębokiego masażu
mięśni oraz powięzi za pomocą wałka do masażu, zwanego rollerem. Masując wielokierunkowo, rozciągamy biernie
ciało, przyspieszamy przemianę materii, mięśnie same się
rozkurczają.
Po treningu komórki, z których zbudowana jest tkanka mięśniowa, są sklejone, brakuje między nimi przepływu, są źle
odżywiane. Poprzez rolowanie następuje odklejenie mięśni od powięzi, natlenienie i nawodnienie tkanek, dzięki czemu szybciej następuje ich regeneracja. Zmniejsza się także
ból oraz napięcie mięśni.
Rolowanie, w przeciwieństwie do klasycznego masażu, wykonujemy samodzielnie. Wystarczy wolna przestrzeń. Nie trzeba ubierać się w specjalny strój. Wałek do masażu powinien
być dostosowany do części ciała, którą chcemy masować. Nie
rolujemy mięśni bezpośrednio po wysiłku, dajemy im ostygnąć przez około 8 godzin, muszą być zimne!
Są różne rodzaje rolek. Gładkie – zapewniają jednolity nacisk
na wybraną partię ciała, niwelują napięcie powięziowe; twarde z kolcami – pobudzają mięsień do pracy. Dla osób początkujących lepszy jest miękki roller, jednak nie powinien on odkształcać się pod ciężarem ciała. Inny rodzaj wałka do masażu to duoball stanowiący połączenie dwóch twardych piłek. Świetnie nadaje się do masowania placów oraz podeszwy
stopy.
Podczas rolowania należy zwrócić uwagę na siłę nacisku.
Ból powinien być na poziomie akceptowalnym i jest uzależniony od indywidualnego progu. Duży ból organizm odbiera jako stres i sygnalizuje o występującym problemie. Bądź
czułym masażystą dla swojego ciała!

Zasady prawidłowego rolowania:
•

Rolować można wyłącznie tkanki miękkie. Rolowanie
kości i stawów jest niedozwolone, grozi poważnymi kontuzjami. Omijać stawy kolanowe, biodrowe
i kręgosłup.

•

 odczas masażu pleców należy oddzielnie masować odP
cinek lędźwiowy i piersiowy, utrzymywać stałe napięcie
ciała i proste plecy. Dla początkujących odpowiednia będzie pozycja stojąca przy ścianie, dla zaawansowanych –
leżąca.

•

Masowany mięsień powinien znajdować się w neutralnej
pozycji.

•

 rzeba skupić się na masowanej części ciała i masować ją
T
z dużą dokładnością.

•

Podczas rolowania mięśni brzucha należy napinać mięśnie głębokie, aby uniknąć nadmiernego nacisku na organy wewnętrzne.

 ażne: Osoby z wyłonioną stomią nie mogą wykonywać
W
masażu mięśni brzucha
•

Wykonać 8 powtórzeń po 5 sekund, ruchem góra–dół,
wzdłuż mięśnia.

•

Rolować co drugi dzień, około 10 minut.

W rolowaniu, w przeciwieństwie do stretchingu, chodzi o jednoczesne masowanie dwóch struktur – mięśni i powięzi, które je otaczają. Celem powięzi jest spinanie wszystkich mięśni w jedno, utrzymywanie ich razem oraz wyznaczanie granic między nimi a różnymi strukturami w ciele. Powięzi są elastyczne i przyjmują kształt, jaki nadaje im wykonywana pozycja ciała. Oznacza to, że różne napięcia i związane z tym bóle
w ciele wynikają nie tylko z przykurczów napiętych mięśni, ale
także z nacisków, jakie wywiera na nie powięź.
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Korzyści rolowania:
•

wzmacnia efekty treningu;

•

pomaga rozciągnąć i wydłużyć mięśnie, które mają
tendencję do przykurczania się, zwłaszcza po treningu siłowym;

•

przyspiesza regenerację, rozluźnia mięśnie oraz zmniejsza ich napięcie;

•

poprawia mobilność w obrębie stawów;

•

kształtuje silną i sprawną sylwetkę, która wygląda harmonijnie, koryguje postawę ciała;

•

ujędrnia ciało, pomaga pozbyć się cellulitu;

•

regularne rolowanie utrwala nawyk, masowanie jednej

części, działa na inne.

Elastyczność powięzi ma ogromne znaczenie dla prawidłowego wykonywania ćwiczeń oraz dla efektów, które te ćwiczenia dają. Kilkuminutowy masaż pobudza krążenie i tym samym zwiększa przenikanie substancji aktywnych do krwiobiegu. W odżywionej skórze sprawniej zachodzą procesy naprawcze oraz synteza kolagenu, elastyny i białek odpowiedzialnych za gęstość i jędrność skóry. Rolowanie pomaga dosłownie wycisnąć płyny, które nie powinny się tam znajdować. Rolowanie karku przed snem ułatwia zasypianie.
Rolowanie mięśniowo-powięziowe daje szybkie efekty oraz
pozytywne zmiany, które można poczuć zaraz po zabiegu.
Chęć podtrzymania efektów będzie cię skutecznie motywować. •

Ćwiczenie

1

Działa na mięśnie przednie przedramienia. Oprzyj roller na wewnętrznej części przedramienia, trzymając go w drugiej ręce i przesuwaj w kierunku nadgarstka i z powrotem w kierunku zgięcia łokciowego.
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Ćwiczenie

2

Działa na mięsień trójgłowy łydki (brzuchaty i płaszczkowaty). Połóż wałek nad kolanem, trzymaj ciężar ciała na rękach i przetaczaj się do przodu do tyłu – od zgięcia pod kolanem do miejsca przyczepu achillesa do łydki.

Ćwiczenie

3

Działa na mięsień dwugłowy uda (mięsień półbłoniasty i półścięgnisty). Podłóż wałek pod kolano, trzymając ciężar ciała na rękach, przetaczaj się do przodu i do tyłu – od zgięcia pod kolanem do pośladka.

Ćwiczenie

4a

Działa na mięsień czworogłowy uda. Leżąc na brzuchu, podłóż wałek nad kolano,
przetaczaj się do przodu i do tyłu – od pachwiny do kolana. Nie wchodź wałkiem
na kolano!
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Ćwiczenie

4b

Działa na mięsień czworogłowy uda. Oprzyj się na przedramieniu, masowaną nogę postaw ugiętą w kolanie na podłodze, trzymając wałek w przeciwnej
ręce, masuj zewnętrzną część uda od pachwiny do kolana. Nie wchodź wałkiem na staw kolanowy!

Ćwiczenie

5

Działa na mięsień prostownik grzbietu. Leżąc na plecach, podłóż wałek na wysokości karku i przesuwaj ciało do tyłu i do przodu do dolnych żeber. Zmień pozycję – oddzielnie w ten sam sposób masuj odcinek lędźwiowy od dolnych żeber do części krzyżowej kręgosłupa! To samo ćwiczenie możesz wykonać, stojąc
na lekko ugiętych nogach i opierając się o ścianę.

Ćwiczenie

6

Działa na mięsień pośladkowy wielki. Podłóż wałek pod pośladki i przesuwaj ciało do przodu i do tyłu, masując całe pośladki. Możesz masować każdy mięsień
oddzielnie, siadając jednym pośladkiem na wałku.

Ćwiczenie
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7

Działa na mięsień najszerszy grzbietu. Leżąc na boku, podłóż wałek pod pachę,
przeciwną ręką wspieraj się na podłodze i przesuwaj ciało do przodu i do tyłu wzdłuż
bocznej części tułowia – od dolnej części żeber do pachwiny.

Ćwiczenie

8

Działa na rozścięgno podeszwowe. Naciskając stopą na wałek, przesuwaj
go do przodu i do tyłu, od paliczka dalszego wzdłuż kości śródstopia do guzowatości kości piętowej Podczas rolowania stóp „rozluźnia się głowa”. Stopy są
naszą platformą!

BIO

Hanna Fidusiewicz

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

FELIETON

M

Tekst: Agata Passent

amy lato, a ja powrócę do zimy, bo zimą tego
roku zmarł mój ojciec, Daniel Passent. Dla niektórych z Państwa oznacza to stratę kogoś, kto być
może towarzyszył Wam w życiu przez minione 63 lata. Tak
długo tata pisał felietony, a większość z nich dla tygodnika „Polityka”. Był też znakomitym radiowcem i dlatego wciąż
otrzymuję wiadomości od jego słuchaczy, którzy zwierzają
mi się, że „każdą niedzielę rano biegałem z panem Danielem
w słuchawkach, a teraz co?” Uświadamia mi to, jaką odpowiedzialność niosą na swoich barkach uzdolnieni ludzie pióra. To nie są tylko teksty, odpowiedzialność za słowa, którą
niesie każdy dziennikarz. Przecież autorzy czy radiowcy, których cenimy, stają się czasem naszymi towarzyszami, niemal
domownikami, gośćmi niedzielnych śniadań, a ja np. zawsze
zasypiam w łóżku po porcji czytania książek, więc można powiedzieć, że wręcz sypiam z pisarkami czy pisarzami. Fakt,
jak długo tata pracował w jednej redakcji, uświadamia nam,
że to w pewien sposób koniec pewnej epoki. Epoki, gdy system gospodarczy pozwalał komuś pracować w tym samym
zakładzie całe życie. Dziś o takiej stabilności zatrudnienia –
z obu stron – i szefostwa i pracownika, rzadko się słyszy. Nie
tylko z powodu załamania się rynku medialnego. Rynku, który
nie zawsze był gotowy przestawić się na epokę internetu, ale
też nie docenił zagrożeń fejkniusów, trollingu czy upolitycznienia mediów w XXI wieku.

À propos pracowania w jednej firmie albo redakcji przez kilka dekad polecam Państwu filmowe arcydzieło, pt.: Symfonia fabryki Ursus. Starsze Czytelniczki pewnie pamiętają wielkie hale w Warszawie, właściwie to było kiedyś nieco „za miastem”, gdzie produkowano traktory Ursus. Niektórzy do dziś
twierdzą, że to były całkiem dobre maszyny, a dla mnie traktor stał się też ważny z powodów feministycznych. Po wojnie, w czasach stalinizmu, nastąpiła szybka feminizacja rynku pracy i nagle kobiety musiały pracować w prawie każdej
gałęzi przemysłu, a nie „tylko” harować przy garnkach i „siedzieć” z dziećmi w domach. Słynne hasło „Kobiety na traktory” dziś wraca, gdy mężczyźni z Ukrainy jadą bronić ojczyzny
i odbudowywać swoje miasta, natomiast Ukrainki w Polsce
będą łatać braki na polskim rynku pracy. E-commerce, rolnictwo, hotele, restauracje, kuchnie i właśnie może hale, w których montuje się samochody lub maszyny rolnicze. W każdym
razie dzieło reżyserki Jaśminy Wójcik Symfonia fabryki Ursus
to nie tylko film dokumentalny, ale raczej projekt kulturalny,
badawczy, rodzaj happeningu i eksperymentu. Artystka opowiada historię pewnego miejsca i czasu. Czasu, gdy zakład
pracy był też miejscem, gdzie ludzie mogli zjeść obiad, znaleźć przedszkole czy doczekać się bonów na wczasy lub badań lekarskich (co za „socjal”, prawda?!), ale też opowieść,
czym zwykle bywa kino dokumentalne. A takowe bywa robione w zupełnie nieempatyczny i niezespołowy sposób. Nie

ZAMÓW PRENUMERATĘ

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

Fundacja STOMAlife

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

IMIĘ

ULICA

00-613 Warszawa

NAZWISKO

NR DOMU

NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

E-MAIL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej Fundacja) moich danych osobowych
podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o działaniach podejmowanych przez Fundację)
i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informacyjnych. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowarzyszonym. Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana
przez Fundację, że na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie
danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU

Data i czytelny podpis

..............................................................
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Lęk życia bez rodziców to dla mnie
przede wszystkim lęk o to, czy uniosę
samodzielną odpowiedzialność za
moje dzieci. Nie ma już babci, nie ma
już dziadka. Wszystkie decyzje i cała
odpowiedzialność za ich życie, za ich
zdrowie, za edukację dzieci oraz za to,
czy wyrosną na przyzwoitych, twórczych
obywateli, spoczywa na mnie.
będę spojlerowała – kto z was ma otwarty umysł, ale też chce
powspominać markę Ursus – na pewno znajdzie film w sieci i na pokazach w kinach studyjnych. Sama trafiłam na pokaz tego arcydzieła w kinie plenerowym przy ul. Foksal w Warszawie. Leżaki, ciepły zefirek, koc i duży ekran.
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Mój dzisiejszy tekst zatytułowałam Zmiana. Moment, w którym umierają oboje nasi rodzice lub opiekunowie, to dla nas
zmiana. Nie przepadam za eufemizmem „odchodzą”. Tata był
realistą i po prostu chciał dobrze wykorzystać czas w życiu,
ale w żadne pląsanie w królestwie niebieskim nie wierzył, donikąd nie odszedł, jest nadal w pamięci bliskich i czytelniczek. Nawet jeśli nasi rodzice długo chorowali, to my i tak
niezupełnie możemy się na taką zmianę przygotować. Długa choroba to był przypadek taty, bo Ojciec niesamowicie dzielnie, ale i aktywnie zmagał się z chorobą Parkinsona. Diagnoza wiele lat temu go przybiła, ale ją zaakceptował i nauczył się żyć z chorobą, która zmieniła jego małżeństwo i naszą relację ojciec – córka. Wraz ze starzeniem się rodzica lub jego chorobą w tempie ekspresowym z roli pieszczoszka tatusia czy mamusi przeobrażamy się w tych silniejszych, tych, którzy muszą zaopiekować się jeszcze do niedawna pracującym w ogrodzie bądź jeżdżącym na nartach ojcem. I w małżeństwie ta zdrowa strona musi wziąć na siebie
więcej obowiązków domowych, a statystyki w Polsce wskazują jednoznacznie… Panowie gasną wcześniej. Kobiety muszą być tą silną płcią. Oto Tata z trudem już wstawał z krzesła. Oto idąc, już potrzebował oprzeć się na moim ramieniu.

Choć świetnie pisał i myślał do samego końca życia, to stawiał coraz mniejsze kroczki, dreptał, zaś samodzielne odkręcenie słoika z miodem stało się już problemem. A przecież
nie tak dawno to Tata uczył mnie jeździć na rowerze! To on
podnosił mnie na zimowym stoku, gdy ja przewracałam się
na śnieg. „To twoja wina!”, krzyczałam wściekła na niego,
bo dzieci przecież zawsze zwalają winę za wszystko na rodziców… Nie miałam co prawda roweru z tylnymi kółkami, ale
Ojciec doczepił jakiś drewniany kijek z tyłu i tak mnie prowadził, a potem puścił i popędziłam do przodu już sama. Ale zawsze z nim za plecami. A teraz zmiana. Za plecami pusto. Jestem już najstarszym Passentem w rodzinie. Następna w kolejce do pani kostuchy. To jest zmiana, z którą się oswajam, ale
idzie mi chyba nie najgorzej, bo moi oboje rodzice byli bardzo odważni i pokorni oraz całe życie walczyli z hipokryzją.
Dobry rodzic nie tylko nauczy nas jeździć na rowerze, ale nauczy nas jechać przez życie „bez trzymanki”. Nikogo z nich już
się nie trzymam, ale czuję wiatr w żaglach, bo oni mi to poczucie wiatru w żaglach zaszczepili.
Lęk życia bez rodziców to dla mnie przede wszystkim lęk
o to, czy uniosę samodzielną odpowiedzialność za moje dzieci. Nie ma już babci, nie ma już dziadka. Wszystkie decyzje
i cała odpowiedzialność za ich życie, za ich zdrowie, za edukację dzieci oraz za to, czy wyrosną na przyzwoitych, twórczych obywateli, spoczywa na mnie. Dużo myślę o tym, czy
uda mi się osiągnąć podobny sukces, jaki osiągnął mój ojciec? A co oznacza sukces? Sukces rodzica jest wtedy, gdy
jego dorosłe dzieci z własnej nieprzymuszonej woli chcą się
nim opiekować, chcą z nim być, dzwonią do niego, by pogadać, posiedzą z nim w szpitalu. Żałoba to proces, który trwa,
ale w końcu przeradza się w coś w rodzaju nowej więzi. Wiem
to, bo moja mama nie żyje już 25 lat. Czy za nią tęsknię? Tak.
Czy wciąż jestem córką? Tak. Nasza rozmowa nadal trwa, tylko nie jest to już dialog. •

BIO

Agata Passent

Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobodzińskim prowadzi program „Xsięgarnia”
oraz audycję w radiu Chillizet o książkach „Passent pasuje”. Jest prezeską Fundacji „Okularnicy”
im. Agnieszki Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA oraz studia na Uniwersytecie
Warszawskim. Autorka wspaniałych książek: Miastówka, Pałac wiecznie żywy, Dziecko? O matko!,
Kto to Pani zrobił?.
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