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REDAKTOR NACZELNA
LUDZIE LISTY PISZĄ...

S

kaldowie śpiewali:

My otrzymujemy i te tradycyjne, i te elektroniczne.
Z pytaniami, pozdrowieniami i życzeniami.
Wszystkie uważnie w redakcji czytamy,
a na dwa pytania – poniżej – odpowiadamy.

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

* W marcu tego roku wyłoniono mi kolostomię, a pod koniec
kwietnia odkryłam (dowiedziałam się), że mój partner
(jesteśmy / byliśmy w związku nieformalnym od 7 lat) mnie
zdradza. Dziś już wiem, że to nie przez stomię,
choć tak na począt ku myślałam, ale nadal nie potrafię mu
wybaczyć, choć kilka osób mnie do tego nakłania.
Nie chcę z nim być i dać mu nagrody w formie wybaczenia.
Czy postępuję słusznie?

P

o pierwsze: wybac zenie zdrady to nie nagroda dla niewie
rnego partnera. Po drugie: ono ma służyć
przede wszys tkim osobie zdradzonej. Po trzecie: jeśli
nie chcemy z daną osobą kontynuować związku,
nie musimy. Możemy odejść i wybac zyć, bez obdar
zania tej osoby ponownym zaufaniem.
Jeśli czujemy upokorzenie i nienawiść, cierpimy, obarc
zamy siebie winą i jesteśmy ogarnięci żądzą zemst y,
to szkodzimy tylko naszej psychice! Uświadomienie
sobie, że wybac zenie zdrady przyniesie nam korzyś
ci –
to zadbanie przede wszys tkim o własny komfort. Ukara
nie zdradzającego jest tak naprawdę dla niego wygodne, bo wyrównuje się w jakiejś mierze rachunki.
Pamiętajmy – wybac zenie odbywa się zawsze w naszej
głowie. Możemy uwolnić się od chęci zemst y i poczu
cia bycia ofiarą. To jest uwalniające. Warto spróbować.
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ki czekają na przebieranki i zbieranie
* Halloween [haloŁIN] jest w Polsce coraz popularniejsze. Dziecia
obce tradycje pchają się do naszych domów.
po domach słodyczy. Wiele osób uważa, że to niedobrze, że
powinniśmy się go obawiać i piętnować?
Jak jest z tym świętem? Co ono oznacza? I czy naprawdę
historię. Otwórzmy się na świat. To święto nie
anim zaczniemy coś piętnować i przeganiać, poznajmy
Zła.
jest przeciwko żadnej religii, nie jest również wielbieniem
oznac zało koniec czasu zbiorów
które
Samhain,
Święto Halloween wywodzi się z celtyckiego święta
ch.
zmarły
i początek zimy. Celtowie wierzyli, że to most do świata
Eve znaczy ‘wigilia’, tak jak Christmas Eve –
Eve.
’s
Halloween (Hallowe’en) to skrócona fraza All Hallow
– jak w modlitwie Ojcze nasz (Hallowed be thy
Wigilia Bożego Narodzenia. Hallow znaczy ‘święt y’
oznac za wigilię wszystkich święt ych.
name, czyli „święć się imię Twoje”). Zatem Halloween
roku i nocą czarownic.
dniem
im
W kalendarzu Celtów 31 października był ostatn
za
niej „psikus albo poczęstunek” – gdzie treat nie oznac
Zaś trick or treat to „cukierek albo psikus” – dokład
w
domó
dzania
odwie
ji
tradyc
Ten zwyczaj wywodzi się z
wcale nic słodkiego, tylko po prostu jakiś przysmak.
ć.
modli
się
ło
należa
nocy
zonych dusz, za które tej
i zbierania „ciast duszy” na pamiątkę wszys tkich ochrzc

Z

CIEK AWOSTK A:
Wydrążona dynia z w yr zeźbioną pr zerażającą t war zą i oświetlona od środka świec zką nazy wa się
jack-o’-lantern (Jack z lampionem). Kiedyś takie lampiony robiono z r zepy lub t yk w y. Miał y one stanowić wskazówkę dla zbierających „ciasta duszy” i odstraszać złe duchy. A nazwa pochodzi z irlandzkiej legendy, w k tórej po drodze do domu z baru nocą Jack spotkał diabła. Pr zebiegle nakłonił go,
żeby się wspiął na dr zewo, a potem na kor ze w yr ył znak kr zyża i t ym samym uwięził go na dr zewie.
Zawarł z nim pak t, że nigdy nie dostanie jego duszy, więc całe życie imprezował do woli. Niestet y
po śmierci nie wpuszc zono Jacka do nieba, a zgodnie z umową diabeł z piekła też go w ygonił, r zucając w niego rozżar zonym węglem. Żeby nie zmar znąć, Jack włożył węgielek do pustej r zepy i od
tego c zasu Jack i jego lampion wędrują po świecie, szukając spoc zynku.
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JJ

esień to pora piękna, wyciszająca, kiedy po
euforii i szaleństwie lata wchodzimy na szlaki wyciszenia i uważności. Jednak trudno mówić
o takich nastrojach, gdy w Ministerstwie Zdrowia trwają
debaty i ustalenia dotyczące zmian refundacyjnych…
8 lipca 2022 roku – jeszcze latem, gdy upajaliśmy się wakacjami i próbowaliśmy odreagować stresy, pandemię i inflację…
MZ opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jak zapewne Państwo pamiętacie, obowiązujące do dziś limity wartościowe dla stomików nie były rewaloryzowane od 2003 roku!
Od dawna środowiska pacjenckie informują i alarmują, że obecna refundacja jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować, a tu taki cios! Projekt ustawy opublikowany przez MZ jest bardzo, ale to bardzo niekorzystny dla osób z wyłonioną stomią. Jeżeli ustawa w takiej formie zostanie wdrożona w życie, to wieloletnie starania Fundacji STOMAlife czy innych fundacji, stowarzyszeń,
a przede wszystkim samych stomików, czyli starania o godne życie z wyłonioną stomią, obrócą się w proch! Mam nadzieję, że decydenci jednak posłuchają, zrozumieją i pozwolą ludziom PO PROSTU ŻYĆ godnie, aby mogli energię skupić na wyciszeniu, zadumie
i tej pięknej polskiej złotej jesieni. Trzymam kciuki, z pełną wiarą
w mądrość i roztropność, które muszą zwyciężyć.

Redak tor Naczelna Po Prostu ŻYJ

Zwycięstwo niech będzie naszym mottem na tę jesień, gdyż w naszym życiu stoczymy pewnie jeszcze niejedną konfrontację. Czasami będzie to przyjacielska gra w brydża, innym razem brutalna walka o przetrwanie, walka z chorobą. Zwycięstwo zawsze wzmacnia w nas poczucie wartości i przygotowuje
do kolejnych zmagań. Historia pamięta o zwycięzcach,
a pokonani najczęściej znikają w jej mrokach. Na myśl
przychodzą liczne cytaty i aforyzmy z tym związane. Czy
macie Państwo swoje? Napiszcie, tak PO PROSTU, koniecznie,
zachęcam…
„Poddający się nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie
poddaje”, Napoleon Hill.
„Nie przekonanie, a wiara jest motorem zwycięstwa”,
Jerzy Kuncewicz.
„Jeśli chcesz osiągnąć sukces – zwyciężyć w zawodach,
pokonać samego siebie albo wygrać w życiu – musisz,
choć na parę godzin, stać się szalony”, George Sheenan.
„Walcząc, nie zawsze będziesz wygrywał, jednak zawsze będziesz
miał świadomość podjętej walki”, Dawid Łatacz.
„Dopóki walczysz, jesteś ZWYCIĘZCĄ”, św. Augustyn.
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Dzięki
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znalazłam pasję
Wywiad z Justyną Dziomdziorą

		

Rozmawia: Magdalena Łyczko
Zdjęcia: Marzena Hmielewicz
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awsze chciała być lekarzem, swoją przygodę
z medycyną rozpoczęła
już w wieku 13 lat, bo
wrzodziejące zapalenie jelita
grubego sprawiło, że więcej czasu
spędzała w szpitalach niż w domu.
Nigdy nie zrezygnowała z marzeń,
a choroba tylko ją utwierdziła
w przekonaniu, że ścieżka, którą
w ybrała, jest najlepszą
z możliw ych.

Magdalena Łyczko: Jak w wieku nastoletnim radziła sobie
pani z chorobą?
Justyna Dziomdziora: Wszelkie trudne momenty, które
miały miejsce, były przeze mnie szybko wypierane. Wyrobiłam sobie mechanizm obronny. Wmawiałam sobie, że choroba nie do końca dotyczy mnie. Doszłam do takiej perfekcji, że czułam się trochę jak widz własnego życia, jakbym stała obok siebie. Kiedy kończyła się faza zaostrzenia choroby,
wracałam do siebie i znów żyłam pełnią życia.
MŁ: Długo to trwało?
JD: W sumie 9 lat…
MŁ: Jak zachowywali się rówieśnicy, kiedy dowiedzieli
się, że jest pani chora?
JD: Przez pierwsze dwa lata choroby koledzy i koleżanki odwiedzali mnie w szpitalu. Przychodzili całą zgrają, co niekoniecznie podobało się ordynatorowi. Dostawałam od nich
wsparcie. Pamiętam, że miałam już wtedy chłopaka ze starszej klasy, mimo że po sterydach zmienił się mój wygląd, nie
odrzucił mnie, a gdy ktoś wprost zapytał, kto mnie tak pobił,
ze spokojem tłumaczył delikwentowi, że to nie pobicie, tylko choroba. Nie czułam wykluczenia, z którym często spotykają się dzieci. Miałam ogromne wsparcie również ze strony nauczycieli. Na lekcjach nigdy nie musiałam pytać o zgodę
na wyjście do toalety, dostałam nawet kluczyk do nauczycielskiej toalety! Miałam dużo szczęścia.
MŁ: Jak wspomina pani pobyty w szpitalu?
JD: Mój najdłuższy jednorazowy pobyt w szpitalu to pięć
i pół miesiąca. Nie lubiłam być w szpitalu, bo mnie tam nie
lubili. Od dziecka przysłuchiwałam się lekarzom, słuchałam,
co i jak mówią podczas obchodu, jakie i komu przepisują
leki, w jakich dawkach… Błyskawicznie te wiadomości zapadały mi w pamięć. Jako doświadczona chorobą nastolatka,
byłam żywo zainteresowana, co biorą dzieci z mojej sali czy
oddziału, jakie miały zabiegi itd. Miałam satysfakcję, że niby
nadal jestem dzieckiem, a wiem tyle, co dorośli. Cokolwiek
mi przepisywano, od razu przeszukiwałam cały Internet. Po-
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prosiłam kiedyś swoją panią doktor prowadzącą, żeby przyniosła mi swoje książki od gastrologii. I dostałam encyklopedię z pięknymi obrazkami. Inny lekarz przyniósł mi książkę o leczeniu biologicznym, wszystko chłonęłam jak dobry
kryminał. Kiedyś pielęgniarka podłączyła mnie do kroplówki, wiedziałam, że to leczenie biologiczne, którego dawkowania nie można przerywać, musi spłynąć od początku do końca bez przerwy, pielęgniarka zaczęła coś sprawdzać, odłączać, znów przyłączać. Bałam się, dlatego zwróciłam jej uwagę, ponieważ nie zareagowała, poszłam do lekarza i oczywiście przyznał mi rację. Ponadto rodzice innych pacjentów,
traktowali mnie bardzo serio, rozmawiali ze mną jak z dorosłym. Nie tylko wysłuchiwałam ich, zdarzało się, że kablowałam o błędach pielęgniarek. Może się pani domyśleć, jak bardzo mnie nie lubiły.
MŁ: Jak wtedy wyglądało pani życie?
JD: Przez sześć miesięcy przyjmowałam leki, przez kolejne
sześć musiałam doprowadzać swój organizm do ruiny. W momencie gdy lała się już ze mnie tylko krew, znów otrzymywałam lek.
Jeśli przerwie się leczenie biologiczne jest duża szansa, że
w trakcie tej przerwy organizm wytworzy przeciwciała. Tak
było w moim przypadku, za czwartym razem kiedy podawano mi „biologię”, po 30 sekundach dostałam wstrząsu anafilaktycznego. Pani doktor stwierdziła, że właśnie odpadła kolejna opcja leczenia. Po tym wszystkim poszłam od razu na oddział chirurgii i umówiłam się do prof. Dzikiego na operację.
Miałam jeszcze szansę na wzięcie udziału w badaniach klinicznych, ale byłam tak zmęczona chorobą, że nie starczyło mi na to sił. Zdawałam sobie sprawę, że nie będę widzieć,
czy dostaję lek, czy placebo, i nie chciałam ryzykować, że mój
stan może się jeszcze pogorszyć.
MŁ: Coś się zmieniło w sprawie leczenia biologicznego?
JD: Kilka lat później na jednej z konferencji medycznych zorganizowanych przez stowarzyszenie stomijne, spotkałam
wiceministra zdrowia i powiedziałam mu, że fakt celowego
doprowadzania się przez pacjentów do zagrożenia życia tylko
po to, by zdobyć odpowiednią liczbę punktów kwalifikujących do leczenia, jest torturą i czymś nieludzkim. Na szczęście z biegiem lat forma leczenia się zmieniła, a od stycznia
tego roku na leczenie biologiczne nie ma limitów czasowych!
MŁ: W końcu wyłoniono pani stomię…
JD: Miałam trzy operacje: resekcję jelita, wytworzenie zbiornika pouch i potem zespolenie. Dopóki miałam całe jelito cienkie, było super. W momencie kiedy wycięto mi kawałek
jelita cienkiego, żeby uszyć poucha, pojawiły się duże utraty
ze stomii. Pamiętam, że chodziłam z butelką wody mineralnej, bo cały czas byłam spragniona. Kiedy piłam, to po pięciu,
dziesięciu minutach wszystko było w worku. Zaczęły się podciekania, różne „wypadki”. Wtedy nie miałam jeszcze tej wiedzy, jaką mam dzisiaj, i nie umiałam sobie sama pomóc. A potem pojawiło się uczulenie – najpierw tylko pod płytką, wiadomo zdarza się, trzeba zmienić płytkę na inną… Przerobiłam
wszystkie produkty różnych firm, nakładałam specjalną folię,
to były cuda na kiju. I nic. Po kilku miesiącach wysypka roz-
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trzęsły mi się ręce – to był okropny stres. Nie zdarzyło mi się
płakać i przeżywać. Kiedy wyłoniono mi stomię, po trzech tygodniach od operacji byłam już na imprezie. Czułam się jak
pies spuszczony ze smyczy.
MŁ: Czy można powiedzieć, że sama choroba i żal do lekarzy były kształtujące dla pani jako kobiety i dietetyczyki?

przestrzeniła się niemal na całe ciało, od szyi aż do pośladków. Z kimkolwiek nie rozmawiałam, nikt nie widział wcześniej
takiego uczulenia, z tego powodu lekarz przyspieszył termin
operacji zespolenia o 2 miesiące. Zapomniałam, nie powiedziałam jeszcze o czymś bardzo ważnym…

JD: W pewnym sensie tak. Dzięki chorobie odkryłam swoją pasję. Zawsze chciałam być lekarzem. Ze względu na stan
zdrowia nie mogłam pójść na medycynę, a kiedy poznałam
środowisko lekarzy, które jest bardzo specyficzne, stwierdziłam, że nie jestem wystarczająco silna psychicznie, by spełnić
się w tym zawodzie, dlatego wybrałam biotechnologię, a potem dietetykę. Wszystkie doświadczenia związane z chorobą
moją i dziecka dały mi jeszcze większą siłę do działania. Dziś
nikt nade mną nie stoi i nie wskazuje palcem, jak mam konsultować pacjentów. Wiem, że to właściwa dla mnie droga.

MŁ: To proszę powiedzieć!

MŁ: Jak jest teraz?
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JD: Jeszcze przed wyłonieniem stomii urodziłam córkę, która również potrzebowała wyjątkowej opieki, bo ma wadę genetyczną. Czułam, że z każdej strony dostaję cios od losu. Trzy
przypadki na świecie – w tym moja Lila. W momencie, gdy
z powodu własnej choroby nie mogłam wyjść z domu z dzieckiem na spacer, stwierdziłam, że dłużej tak nie mogę żyć.
MŁ: Czuła pani bezsilność?
JD: Oczywiście. Czułam, że muszę zacząć działać w sprawie
zdrowia córki, a wszyscy mówili, że mamy jeszcze czas. Wiedziałam, że z każdym dniem jest go coraz mniej. Po roku nie mówiła, nawet nie gaworzyła nie siedziała, zero postępów. Mam
wiele żalu do naszej służby zdrowia. Dzisiaj Lila mówi i chodzi do podstawówki!
MŁ: Jak poradziła sobie pani z workiem stomijnym?
JD: Byłam w komfortowej sytuacji, bo wiedziałam że stomia
to przejściowy etap. Potem pewnie do niej wrócę za 10-20
lat. Odpowiadając na pani pytanie, nastawiłam się do niej
pozytywnie. Chociaż kiedy pierwszy raz zmieniałam worek,
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JD: Mimo że przez te wszystkie lata było super i czułam się
dobrze, rok po wyłonieniu stomii, kiedy w końcu mogłam
funkcjonować bez bólu, dopadła mnie depresja. Teraz już
wiem, że to reakcja organizmu, który przez lata walczył, a teraz nie musi być już w stanie gotowości do walki i po prostu odpuścił. Dobrze się czuję fizycznie, ale oddech depresji wciąż czuję na plecach.
MŁ: Jak pani partner zaakceptował chorobę?
JD: Od samego początku wiedział na co się pisze. (śmiech)
Poznaliśmy się jeszcze w liceum, tak naprawdę pierwsza połowa naszego związku to szpital. Trudno było na starcie, potem bardzo powoli coraz lepiej. Zawsze był dla mnie wielkim wsparciem, nigdy nie odczułam, by w jakikolwiek sposób choroba mu przeszkadzała. Pamiętam, że gdy byłam
po operacji, z workiem i jeszcze z cewnikiem, to on zaniósł
mnie pod prysznic, umył i położył do łóżka. Wiem, że mam
wielkie szczęście, bo nie wszyscy mężczyźni w ten sposób
podchodzą.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
MŁ: Jak czuje się pani dzisiaj ze świadomością, że pomaga pani innym?
JD: Daje mi to ogromne szczęście, satysfakcję i spełnienie, czasem, w gorszych momentach, gdy wydaje mi się,
że nic nie ma sensu, to po konsultacji,
gdy pacjenci dziękując za moją pracę,
są wdzięczni i cieszą się, że w końcu ktoś
ich wysłuchał i chce pomóc, odzyskuję wiarę, że warto i wszystko, co robię,
ma sens.
MŁ: Czy stomicy powinni korzystać
z porad dietetyka?
JD: Między stomikami z kolostomią i ileostomią jest kolosalna różnica. Zazwyczaj osoby z kolostomią nie mają typowych problemów z przewodem pokarmowych. Jeśli chodzi o ileostomię,
to pole do działania jest duże, choć
wciąż mamy zbyt mały dostęp do wielu informacji. Sama nie
mam jelita grubego i żyję ze zbiornikiem j-pouch. Jestem
sama dla siebie królikiem doświadczalnym. Szukam informacji w Internecie, pubmedzie, czasopismach naukowych
i na zagranicznych portalach. Wyszukiwałam protokoły suplementacji czy probiotykoterapii nawet przed wyłonieniem
stomii, by przygotować i wspomóc później do adaptacji jelito cienkie. Jeszcze kilka lat temu nie byłam świadoma, że organizm ludzki jest tak niesamowicie mądry i ma wyjątkowe
możliwości.
MŁ: Na przykład?
JD: W przypadku resekcji jelita grubego jelito cienkie może
się wydłużyć, zmienić swój kształt, formę kosmków jelitowych,
żeby bardziej pełniło funkcję jelita grubego, czyli wchłaniało wodę. Dlatego ważne jest to, by wesprzeć organizm w tym
procesie. Jeśli pacjent będzie niedożywiony, nie będzie dostarczał odpowiedniej ilości białka, będą niedobory pokarmowe, to adaptacja będzie gorsza. To wszystko to naturalne
składniki, których możemy sobie dostarczyć suplementacją.
MŁ: Istnieje specjalna suplementacja przeznaczona dla
osób z chorobami jelit?
JD: Dotarłam do badań, wprawdzie nie zostały one przeprowadzone na wielkiej próbie, ale są przesłanki ku temu, aby
wprowadzić colostrum czy nukleotydy dietetyczne. I przede
wszystkim kontrolować i wyrównywać wszystkie niedobory,
bo każdy mikroelement, witamina ma swoje miejsce w jelicie,
w którym się wchłania. Jeśli mamy resekcję części jelita odpowiedzialnego za wchłanianie witaminy B12, to wtedy trzeba suplementować tę konkretną witaminę.
MŁ: Co jeszcze można robić?
JD: Przyglądać się wszelkim objawom, które nas niepokoją.
To nie jest tak, że każdy stomik potrzebuje wsparcia dietetyka, bo na przykład kolostomia jest wyłoniona w dolnym odcinku przewodu pokarmowego i organizm tego tak nie odczuje, ale w przypadku resekcji całkowitej, zmienia się cały

Wszystkie doświadczenia
związane z chorobą moją i dziecka
dały mi jeszcze większą siłę do
działania. Dziś nikt nade mną nie
stoi i nie wskazuje palcem, jak
mam konsultować pacjentów.

metabolizm organizmu. U młodszych pacjentów przebiega to lepiej, u osób starszych gorzej… ale to nie oznacza, że
w każdym przypadku trzeba suplementować się przez całe
życie. Często wystarczy w czasie okołooperacyjnym wspomóc organizm, wtedy krócej będzie trwała rekonwalescencja. Żyjemy w czasach, kiedy żywność jest wysoko przetworzona i generalnie gorszej jakości. Dlatego warto dbać o siebie w sposób celowany, czyli przemyślany oraz indywidualnie
dopasowany. I przede wszystkim gryźć, rzuć, bo najczęściej
łykamy wielkie kęsy, na dodatek w pośpiechu.
MŁ: Ile czasu trzeba zarezerwować na wizytę u pani?
JD: Każda konsultacja trwa 60–90 minut, a bywa, że nawet
dwie godziny.
MŁ: Nie słyszałam o jakimkolwiek specjaliście, który poświęcałby pacjentowi tyle uwagi.
JD: Tylko w takim czasie jestem w stanie podejść do pacjenta indywidualnie, a nie szablonowo, poznać go i opowiedzieć,
co planujemy i dokąd zmierzamy.
MŁ: Często wśród pacjentów zdarzają się stomicy?
JD: Jedna czwarta to stomicy, kolejna grupa to pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit i pozostała to osoby z innymi schorzeniami.
MŁ: Co jest pani życiową siłą?
JD: Obecnie moją pasją jest praca. Mam też dwie ważne motywacje – córki. Druga córka, którą urodziłam już po zespoleniu, jest okazem zdrowia. Patrzenie w towarzystwie mojego partnera, jak one się rozwijają, dorastają – jest czymś fantastycznym! •
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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Brzuch to
mapa
moich
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Wywiad z Joanną i Gabrielem Boneckimi

		

Rozmawia: Magdalena Łyczko
Zdjęcia: Joanna Sztompka
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dyby pozytywna energia była mierzalna, w ynik Joanny i Gabriela zostałby
odnotowany w Księdze Rekordów Guinnessa. Każde z nich odniosło w życiu
rany, ale blizny ma tylko ona. Kiedyś brzuch Joasi był dla niej pępkiem świata,
strefą zakazaną dla każdego lustra i dotyku. Dziś porównuje go do wojennej
mapy, na której zapisane są wszystkie jej zw ycięstwa, bo o swoje zdrowie stoczyła
wiele trudnych bitew. Pierwszą, gdy miała zaledwie kilka lat.

Magdalena Łyczko: Kiedy pani zachorowała?

MŁ: Wykazała się pani niebywałą siłą!

Joanna Bonecka: Zachorowałam w wieku dziewięciu lat.
W 2001 roku byłam jedną z dwójki dzieci w województwie lubelskim, które miały zdiagnozowane wrzodziejące zapalenie
jelita grubego. Wtedy największą tragedią był dla mnie brak
możliwości jeżdżenia na rowerze, pływania, tańczenia czy biegania. Zawsze byłam szczupłą i bardzo aktywną dziewczynką
i nagle moje dotychczasowe życie ktoś odciął grubą kreską
i powiedział: koniec.

JB: Powiem szczerze, że od dziewiątego roku życia uczyłam
się funkcjonować z chorobą, tj. gdy wychodziłam ze znajomymi do miasta, obierałam wyłącznie trasy, gdzie były darmowe toalety. Znajomi wiedzieli, że będą przymusowe postoje, w barze czy restauracji, bo ja będę biec do łazienki. To nigdy nie było dla nich problemem. Nawet gdy wyjeżdżaliśmy
gdzieś w nowe miejsce, zawsze sprawdzałam w jakiej odległości są miejsca z toaletami.

MŁ: Koniec, który okazał się początkiem walki?

MŁ: W końcu zgodziła się pani postawić wszystko na jedną kartę.

JB: Zaczęłam brać sterydy i nagle z dziewczynki ważącej 17 kilogramów zmieniłam się tak mocno, że gdy wróciłam na chwilę do szkoły, nikt z klasy mnie nie poznał. Non stop czułam
potworne łaknienie –jeszcze będąc w szpitalu, tuż po obiedzie szłam do bufetu razem z mamą tylko dla towarzystwa,
ale już po kilka minutach byłam tak potwornie głodna, że wyjadałam jej z talerza.
MŁ: Wspomniała pani o rówieśnikach z klasy. Jak przyjęli panią koledzy i koleżanki, wiedzieli o chorobie?
JB: Od trzeciej klasy miałam nauczanie indywidualne, więc
ciężko powiedzieć, jak by mnie przyjęli, gdybym do szkoły chodziła z nimi codziennie. Wiedzieli, że coś jest ze mną
nie tak, ale nie sądzę, by znali szczegóły. W klasie miałam
przyjaciółkę – to ona mnie chroniła i broniła w potrzebie.
Była czymś w rodzaju osobistej tarczy ochronnej. Często odwiedzała mnie w szpitalu, więc zmiana mojego wizerunku nie
była dla niej ani nagła, ani szokująca. W czwartej klasie zmieniłam szkołę, więc nikt nie wiedział, jak wyglądałam wcześniej. Myślę, że cała sytuacja była paradoksalnie o wiele trudniejsza dla moich rodziców.
MŁ: Dlaczego?
JB: Nikt wtedy nie mówił o stomii. Dopiero gdy miałam 17
lat i trafiłam do Centrum Zdrowia Dziecka, rodzice zaczęli dowiadywać się od znajomych, co to w ogóle jest. Nikomu nie
przyszło nawet do głowy, by zaczerpnąć wiedzy w Internecie.
MŁ: Kiedy po raz pierwszy musiała się pani zmierzyć z decyzją życia ze stomią?
JB: Pierwszy raz taka propozycja pojawiła się w 2011 roku, ale
odmówiłam. Rodzice zaakceptowali moją decyzję, mimo że
lekarz, który zajmował się mną od dziecka, mówił, żebym skorzystała z pomocy i zgodziła się na operację, bo dzięki niej
będę mogła zacząć żyć bez bólu. Postanowiłam walczyć.
Przez kilka lat robiłam wszystko, by stomii nie mieć.

JB: W listopadzie 2014 roku lekarze załamali ręce. Powiedzieli, że już nie są w stanie mi pomóc. Wypadałam z każdego leczenia biologicznego, bo za każdym zaostrzało objawy choroby. W lutym 2015 roku miałam pierwszą operację, podczas
której wyłoniono kolonostomię.
MŁ: Jak przyjęła pani zmiany na ciele?
JB: Najgorszym etapem był dla mnie powrót do domu
po pierwszej operacji. Pojawiło się sporo komplikacji. Spędziłam 1,5 miesiąca na OIOM-ie, bo mi się brzuch otworzył.
Dostałam zaniku mięśni, z powodu przewlekłego leżenia,
ciężko to przeżyłam. Tyle się działo, że stomia zeszła na drugi plan, cieszyłam się, że robię pierwsze samodzielne kroki. Dopiero kiedy wróciłam do domu, poszłam się wykąpać
i stanęłam naga przed lustrem. To był szok. Rozpłakałam się
i załamałam. Przez dłuższy czas, kiedy wychodziłam z kąpieli,
szerokim łukiem omijałam lustro. Mogłam patrzeć na siebie,
tylko gdy byłam w ubraniu. Duże blizny, brak pępka…
MŁ: Jak dzisiaj dojrzała Joanna patrzy na swój brzuch?
JB: Zaakceptowałam go. Jestem po dwóch operacjach,
mam bliznę pośrodku, z jednej strony stomia, po drugiej
rana po drenie, bo teraz przeszłam operację wycięcia woreczka żółciowego. Śmiejemy się z mężem, że brzuch to mapa moich wojennych ran. Mam na nim zapisaną moją historię.
MŁ: Mówi pani o bliznach jak o wojnach, a ja słyszę w tej
historii triumf po każdej wygranej bitwie.
JB: Dobrze powiedziane. To były ciężkie wojny o własne
zdrowie, ale warto było je stoczyć.
MŁ: Czy w życiu ze stomią jest coś strasznego?
JB: Na początku może przerażać, wszystko mija, kiedy zaakceptuje się całą sytuację. Potraktuje ją jako nowego członka rodziny – ja swojej stomii nawet nadałam imię – Jadźka.
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To jest „dziecko”, o które trzeba dbać na każdym kroku. Zanim nauczyłam się ją obsługiwać, dobrałam właściwy sprzęt,
minęły dwa lata.
MŁ: Kto pani pomógł?
JB: Od początku choroby zawsze mogłam liczyć na rodziców,
przyjaciół i mojego cudownego lekarza Stanisława Skomrę,
który zna całą historię mojej choroby. Był nawet na moim ślubie. Do dziś utrzymujemy serdeczną relację; jest jak rodzina.
Czasami odwiedzam go w szpitalu dziecięcym, gdzie pracuje –
tylko po to, by powiedzieć, co u mnie, i zapytać go o samopoczucie. Doktor imponował mi swoim podejściem do pacjenta, nigdy nie traktował mnie jak dziecka, tylko wszystko tłumaczył jak dorosłej osobie.
MŁ: Mąż stanął na wysokości zdania?
JB: Oczywiście, szczególnie w momencie kiedy zwątpiłam
we własną atrakcyjność. Pomagał mi zaakceptować zmianę
w wyglądzie, pisał miłosne wyznania na workach. I zmieniał
je, bo ja bałam się wszystkiego i wtedy były dla mnie nieestetyczne. Gabriel ciągle wyznawał mi miłość, że kocha, że jestem piękna i akceptuje mnie taką, jaka jestem. Wałkował to,
wałkował, aż w końcu nie tylko usłyszałam, co mówi, ale uwierzyłam również w szczerość jego słów. Było mi trudno, bo poznał mnie na innym etapie choroby. Wcześniej byłam osobą
bardzo pewną siebie i nagle wszystko prysnęło. Nie chciałam,
żeby dotykał brzucha, a potem urosła cała lista: tego nie rób,
nie dotykaj, zostaw, jest mi źle, jak ja wyglądam, itd.
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MŁ: Jak jest teraz?
JB: Nie ma się czego bać, martwić. Choć zdaję sobie sprawę, że słowa: „nie bój się, to nic strasznego” niewiele znaczą
dla osoby, która właśnie jedzie na blok operacyjny. To bardzo indywidualna sprawa, jeden potrzebuje dwóch miesięcy,
by oswoić się w nowej rzeczywistości, drugi pięć lat, a trzeci nigdy nie zaakceptuje faktu, że ma stomię, bo przecież takie przypadki też się zdarzają.
MŁ: Czy stomia przeszkadza w codziennym życiu?
JB: Nie. Wróciłam do rowerowych wycieczek, na basen – wiadomo trzeba się zabezpieczyć filtrem, bo inaczej zrobi się
boja. Ćwiczę na siłowni przez 4 razy w tygodniu. Seks też jest
możliwy – ważne, by odpowiednio się ułożyć i nie zahaczyć
o worek.
MŁ: Kiedy pewność siebie wróciła?
JB: Chyba po dwóch miesiącach. Dzisiaj nawet tego nie
pamiętam, ale brzuch wciąż ma góry i doliny. Jest nierówny. Nadal uważam, że jest brzydki, ale już mi nie przeszkadza, nie zawstydza mnie jego widok. Kluczem do sukcesu jest
samoakceptacja.

Zaczęliśmy rozmawiać. Poprosiłam, żeby zrobił mi herbatę
z cukrem i dolał odrobinę zimnej wody, żebym od razu mogła się napić. Przyniósł gorącą i bez cukru. (śmiech) Lepiej
poszło mu z oświadczynami, bo zrobił to zaledwie po sześciu miesiącach znajomości. Właśnie minęła nam dziewiąta rocznica.
MŁ: Świetna historia o wzajemnej pomocy…
JB: Teraz kolega śmieje się, że ja mu pomogłam na życiowym
zakręcie, a on znalazł mi męża.
MŁ: Jak czuje się pani dzisiaj?
JB: Bardzo dobrze, niebawem skończę 30 lat. Pamiętam moją
mamę, kiedy była w moim wieku. Z perspektywy dziecka wydawała mi się poważną, dojrzałą kobietą – ja dzisiaj wcale się
tak nie czuję. Myślę, że nadrabiam lata nastoletnie, kiedy nie
mogłam wychodzić z równieśnikami i szaleć.
MŁ: Co było przejawem szaleństwa, którym nadrabia pani czas choroby?
JB: Co miesiąc zmieniam kolor włosów, robię tatuaże… mam
milion pomysłów na minutę. Gabryś przypomina mi czasem:
„Minia, ile ty masz lat. Opanuj się troszkę”. (śmiech) Myślę,
że największym szaleństwem jest nasza wyprowadzka do Holandii. Przygotowanie tego wszystkiego jest wielkim wyzwaniem, nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że podejmiemy
taką decyzję. Od listopada nie mogę znaleźć pracy, a teraz przez wojnę w Ukrainie mąż stracił pracę. Żeby nie siedzieć bezczynnie, postanowiliśmy wyjechać i odbić się finansowo. Póki nie mamy jeszcze dzieci, chcemy wszystkiego w życiu spróbować.
MŁ: Póki nie mamy dzieci, czy to znaczy, że…
JB: Uprzedzając pani pytanie, stomia nie jest przeciwwskazaniem do ciąży. Mam koleżanki, którym udało się urodzić
zdrowe dzieci. U mnie są dodatkowe komplikacje zdrowotne i dzieci mieć nie mogę, ale jesteśmy w procesie adopcyjnym. Kiedy podjęliśmy decyzję o wyjeździe, dowiedzieliśmy
się, że przeszliśmy przez pierwszy etap. I teraz, po dziesięciu tygodniach spotkań moglibyśmy już oczekiwać na malucha. Niestety z powodu naszego wyjazdu zmuszeni byliśmy
zawiesić cały proces do momentu naszego powrotu, a potem
drugi etap i mam nadzieję szczęśliwe zakończenie.
MŁ: Wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrym
kierunku?
JB: Może musiało być źle, żeby teraz było lepiej? Wyjedziemy odłożymy pieniądze, kupimy mieszkanie albo dom… zostaniemy rodzicami, mam nadzieję, że rok 2022 będzie należał do nas!

MŁ: Szukaliście pomocy z zewnątrz, czy radziliście sobie
sami?
JB: Zanim odkryliśmy grupę wsparcia na Facebooku, najgorszy moment przeszliśmy samodzielnie.
MŁ: Jak pani poznała męża?
JB: Przez przypadek. Poszłam pocieszyć naszego wspólnego kolegę i tam spotkałam Gabrysia.
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Od początku choroby zawsze mogłam liczyć na
rodziców, przyjaciół i mojego cudownego lekarza
Stanisława Skomrę, który zna całą historię mojej
choroby.

ŻYCIE ZE STOMIĄ

Moja żona jest wspaniała,
gdyby mogła poleciałaby
na Księżyc choćby kubłem
na śmieci. Kiedy jest zapalona do jakiegoś pomysłu,
nie zastanawia się nad
konsekwencjami.

Magdalena Łyczko: Jak opisałby pan żonę? Jaka jest
Joasia?
Gabriel Bonecki: Moja żona jest duszą towarzystwa, ma cudną osobowość. Ludzie uwielbiają z nią przebywać. Każdy
chce porozmawiać, wiele osób jej się zwierza, bo chce uzyskać radę, usłyszeć, co myśli na dany temat. Ma wielkie serce
i lubi pomagać. Kiedy ogląda obrazki z Ukrainy – czy to w telewizji, czy widzi uchodźców w naszym mieście – najchętniej
pomogłaby wszystkim, a najlepiej gdyby mogła zakończyć
wojnę, zrobiłaby to natychmiast. Jest dobrym człowiekiem.
MŁ: Kto zakochał się pierwszy – pan czy ona?
GB: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, chyba nawet nigdy
o tym nie rozmawialiśmy.
MŁ: Kiedy dowiedział się pan o chorobie?
GB: Dość szybko. Na początku naszej znajomości zauważyłem, że Asia jakoś dziwnie siedziała, często brała leki przeciwbólowe, w końcu zapytałem, o co chodzi. Trudno mnie
przestraszyć czy zaskoczyć, bo sam wiele już w życiu widziałem. To, co usłyszałem, przyjąłem ze spokojem, każdy ma jakieś problemy. Trzeba to akceptować.
MŁ: Kto nauczył pana akceptacji?
GB: Nie miałem żadnego autorytetu, osoby, z której mógłbym brać przykład. Sporo nauczyłem się z obserwacji, widziałem wiele cudzych błędów i to z nich wyciągałem wnioski. Akceptacja… (chwila milczenia) musiałem zaakceptować siebie
w sytuacji, w jakiej się znajdowałem. Pamiętam czasy szkoły,
dzieci były okrutne, wszyscy patrzyli przez pryzmat materialny, a przecież nie liczy się to, co w portfelu, tylko co w głowie.
Tak rozumiałem akceptację. To samo tyczy się chorób, itp.
MŁ: Co pan czuł, kiedy okazało się, że stan Joasi wymaga interwencji chirurgicznej?

GB: Sam ją do operacji namawiałem, bo strasznie się bała.
Oczywiście ja, jak i cała rodzina, obawialiśmy się, jak ona zareaguje po. Spędzałem z nią każdą wolną chwilę. Ja byłem
Chełmie, pracowałem i uczyłem się, a ona w szpitalu w Warszawie. Był taki okres, że spałem tylko w busie, w drodze
do szpitala do Warszawy.
MŁ: Co w tamtym czasie dawało panu siłę?
GB: Nigdy o tym nie myślałem, bo byłem skupiony na Asi.
Teraz myślę, może to była świadomość, że muszę ją motywować. Nie jestem lekarzem, więc nie mogłem jej pomóc, jedyne, co mogłem, to być obok niej. Starałem się dać z siebie
wszystko, co możliwe, i chyba się udało.
MŁ: To się nie udało, tylko sam pan tego dokonał. Wiem,
że zmieniał pan worki tuż po operacji…
GB: Tak, bo widziałem że jest kompletnie zdezorientowana. To było coś zupełnie innego. Poza tym, ona nie wiedziała, jak ma z tym żyć. Jak tylko zaczęły przychodzić przesyłki z próbkami sprzętów, czytałem wszystko od deski do deski. Chciałem wiedzieć jak najwięcej, czułem, że tylko wtedy
lepiej będę mógł jej pomóc.
MŁ: Skąd w panu taka odwaga i empatia?
GB: We wczesnej młodości, życie mnie nie oszczędzało. Zawsze musiałem radzić sobie sam, nie mogłem pozwolić sobie
na wątpliwości, czy niepewne posunięcia.
MŁ: Co w codziennym życiu z chorobą jest najtrudniejsze?
GB: Dostosowanie się do świata, bo świat nigdy nie dostosuje się do nas. Wiadomo, że jest ciężko, ale inni też chorują, walczą z gorszymi przeciwnikami. Niektórzy są świadomi upływającego czasu i w pełni zmotywowani, nie chcą tracić ani chwili życia. Asia już dawno zrozumiała, że nie może
żyć tylko chorobą, bo jej stan psychiczny też na chorobę
oddziałuje.
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Moja żona jest duszą
towarzystwa, ma
cudną osobowość.
Ludzie uwielbiają z nią
przebywać. Każdy chce
porozmawiać, wiele
osób jej się zwierza,
bo chce uzyskać radę,
usłyszeć, co myśli na
dany temat.
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MŁ: Ma pan jakąś radę dla tych, którzy panicznie boją się
stomii i żyją nadzieją, że może jeszcze przez chwilę zacisną zęby i wytrzymają?
GB: Jestem osobą zdrową, więc trudno mi udzielać rad chorym. Żyjąc z Asią, widziałem, jak cierpi, dlatego powiem krótko: szkoda marnować czasu na ból. Po wycięciu jelita organizm ma szansę się odbudować. Stomia to koniec nerwowego sprintu do łazienki, nowa jakość życia. Wśród stomików są sportowcy, muzycy czy aktorzy. Stomia daje większe
możliwości. Dzisiaj Asia i Jadźka (stomia) są jednością. Gdyby żona wiedziała, jak będzie się czuć po operacji, zdecydowałaby się na nią dużo wcześniej. Dzięki Jadźce może robić,
co chce.
MŁ: Długo trzeba było ją namawiać?
GB: Z jednej strony była przerażona, z drugiej zmęczona sytuacją. Sporo osób z najbliższego otoczenia tłumaczyło jej, dlaczego warto to zrobić. Wiadomo było, że operacja nie sprawi, że nagle ozdrowieje, ale znacząco poprawi się jej stan i jakość życia.
MŁ: Jak było po operacji?
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GB: Kiedy pojawiły się komplikacje, rana pooperacyjna się
otworzyła i nie goiła, Asia zupełnie straciła pewność siebie.
Dzisiaj wielu z tych rzeczy nie pamięta – tak przynajmniej
mówi. Była zmęczona, ale wiem, że pomagała jej moja obecność. Chciała jak najszybciej wyjść do domu.
MŁ: Pamięta pan dzień, reakcję, kiedy wyszła ze szpitala?
GB: Nawet nie wiedziałem, że wyszła ze szpitala, zrobiła mi niespodziankę.
MŁ: Jak to?
GB: Byliśmy umówieni, że za tydzień lub dwa będzie wypis.
Nie pamiętam teraz, kto z rodziny zadzwonił, żebym odwiedził Joasi wujostwo. Miałem trochę obaw, bo wiedziałem, że
część rodziny była przekonana, że z powodu jej choroby dam
dyla, więc nie bardzo chciałem tam jechać. Myślałem też –
sam, bez Joasi? Pojadę, będą mnie wypytywać i co ja im powiem? Ale dałem się namówić. Wchodzę do domu, a tam
Asia. Okazało się, że odebrali ją ze szpitala. Chyba byłem
w większej euforii niż ona sama. Byłem też zdezorientowany
i nawet nie wiedziałem, co powiedzieć. Pytała pani, jaka jest
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Joasia – ta historia oddaje jej naturę w stu procentach. Uwielbia robić niespodzianki.
MŁ: Wspominała mi, że ma milion myśli na sekundę, a pan
ją sprowadza na ziemię…
GB: Moja żona jest wspaniała, gdyby mogła poleciałaby na Księżyc choćby kubłem na śmieci. Kiedy jest zapalona do jakiegoś pomysłu, nie zastanawia się nad konsekwencjami. A ja dużo analizuję, by nawet na prostej ścieżce nie nadepnąć na kamień i się nie potknąć. Czasem ją to trochę denerwuje. Szczególnie gdy mówię, uprzedzam o różnych zagrożeniach, staram się przewidzieć konsekwencje, a ona wtedy oczami przewraca, bo się denerwuje.
MŁ: Ile lat minęło od ostatniej operacji?

MŁ: Ale jak to zrobić?
GB: Trzeba mieć motywację, znaleźć grunt, który nie pozwoli oderwać się od rzeczywistości. Znam kilka osób, których życie nie oszczędzało, ale zajęli się sobą, nauką, bo nie chcieli powtarzać schematu, z którego się wyrwali.
MŁ: Jakie macie plany na dziś, jutro…
GB: Wcisnęliśmy guzik – reset życia i przeprowadzamy się
do Holandii. Właśnie znalazłem pracę, dobrze sobie radzę,
odnajduję się w tym, a do tego wybuchła wojna w Ukrainie.
To była szybka decyzja pod wpływem impulsu, ale najważniejsze, że naszą decyzję wspierają najbliżsi.
MŁ: Cieszy się pan na tę zmianę?

MŁ: Co dla pana w życiu jest najważniejsze?

GB: Jestem przerażony, bo moja stabilizacja jest w ruinie.
Wszystko trzeba będzie budować na nowo. Ale mam przykład brata, który wiele lat temu wyjechał do Anglii, gdzie
świetnie sobie radzi. Zawsze namawiał mnie do przeprowadzki za granicę. Gdy dowiedział się, że wyjeżdżamy, bardzo się
ucieszył. Jestem pełen nadziei, że wszystko będzie dobrze.
W końcu wszystko w życiu dzieje się po coś. •

GB: Stabilizacja, unormowanie sytuacji. Asia lubi zmiany,
a ja spokój i pewność. Czasem ją to złości, ale myślę, że pod
wieloma względami się uzupełniamy. Każde z nas jest z dwóch
różnych światów z problemami. Jej koncentrował się na zdrowiu, mój na dysfunkcyjnej rodzinie. Nie warto żyć przeszłością, tylko iść do przodu!

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

GB: Pięć. Na początku było trochę pod górkę, trzeba było dopasować sprzęt, ale po jakimś czasie zmiana worka stała się
jedną z wielu codziennych czynności. Zdarza się nawet, że
to ja pytam, kiedy zmieniała worek, bo nie chcę, by nie zrobiły się odparzenia, itd…

BIO

Magdalena Łyczko
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Mając stomię,
można
czuć się
kobieco
Wywiad
z Klaudią Katarzyńską
14
Rozmawia: Aleksandra Cieślik
Zdjęcia: Sylwia Łudzik
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leksandra Cieślik: Jesteś wspaniałą dwudziestopięciolatką, która dołączyła do grona torbaczy w lutym.
Od dekady zmagasz się z chorobą
Leśniowskiego-Crohna.

Klaudia Katarzyńska: Tak! Wiedziałam, że można
czuć się kobieco, nawet mając stomię, a ta moja
była – wyczekana.
AC: Na wyłonienie czekałaś z niecierpliwością…

KK: Wiedziałam, że stomia da mi swobodę i poprawi stan zdrowia. Można powiedzieć, że była właśnie
wyczekana. Dlatego pewnie łatwiej było mi ją zaakceptować i przyzwyczaić do niej. Byłam też dobrze nastawiona. Lekarza dość zaskoczyła moja reakcja. Oczekiwania się sprawdziły – jest dużo lepiej, nie mam żadnych problemów ze stomią. Moje życie od lutego jest
całkiem inne. Od 2016 roku żyłam prawie że w toalecie albo na lekach przeciwbiegunkowych. Każde wyjście z domu to była garść Loperamidu, a potem nawet pieluchomajtki. Zdarzało się tak, że potrzebowałam skorzystać z toalety i miałam parę sekund, żeby ją znaleźć. Nie zawsze tak się
udawało... Wolałam już założyć pieluchomajtki, byleby tylko wyjść z domu.
To dawało mi spokojniejszą głowę.
Mam więc problem
Co ciekawe, w tym stanie zrobiłam
z biustonoszami, bo
kurs prawa jazdy, choć ciągłe obawy
muszę
– ze względu na
o łazienkę pozostawały. Dziesięć lat
cewnik Broviaca w piersi –
chorowania skłoniło mnie też do tego,
żeby pójść na psychoterapię.
chodzić w sportowych.
AC: Rok temu zachorowałaś
COVID-19.

To przeszkadza mi bardziej
niż stomia.

na

KK: Po nim moja choroba przyspieszyła, zaostrzyła się. Wstawałam do toalety
co 20 minut, schudłam do 38 kilogramów,
miałam ropnie i przetoki okołoodbytnicze.
AC: Pierwszy
wszystko?

spacer

jako

stomiczka

zmienił

KK: Pamiętam go dokładnie. Nie myślałam o tym,
gdzie znajdę toaletę, czy będę musiała „pójść w krzaki”. Wzruszyło mnie to. Mam życie bez natrętnych myśli.
Nawet jak woreczek się napełni, wiem, że mam chwilę. Mogę go wymienić choćby w aucie. Nie chodzę też
w pieluchomajtkach. Mogę nałożyć inne ubrania.
AC: O stomii publicznie napisałaś na Instragramie
kilka miesięcy temu. Jaki był odbiór?
KK: Bardzo dobry. Dostałam dużo serduszek, wiadomości. Na początku nie wiedziałam, czy chcę o niej mówić. Na pewno dla moich rodziców była to trudna sytuacja. Do tej pory nie wszyscy z rodziny wiedzą. Dla niektórych, szczególnie starszych, byłby to pewien szok.
Jednak stomia będzie ze mną do końca życia. Chcę
być zrozumiana. Jeśli nie będę o tym mówić, to się nie
stanie.
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Pamiętam jedno ze zdjęć
fundacji. Dziewczyna leżąca z woreczkiem
na płatkach róż. Jest wiele fotografii stomiczek,
bielizna Marianny Gierszewskiej… Wiedziałam,
że można czuć się kobieco, nawet mając stomię,
dopasować worek itp.
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AC: A jak na stomię zareagował twój chłopak?
KK: Poznałam go w lipcu. Powiedziałam mu na pierwszej randce. Zapytał, co to jest. Wyjaśniłam. Zaakceptował bez problemu i bardzo mnie wspiera. Nie czytał za dużo o stomii. Jeśli chciał coś wiedzieć, pytał mnie. Bałam się to wyjawić, ale
w końcu stomia dała mi życie. Bez niej by mnie już nie było.
AC: Jak jej wyłonienie wpłynęło na twoją kobiecość?
KK: Poprawiła mi komfort życia. Byłam przyzwyczajona
do „gadżetów” na ciele – chodziłam przez pół roku z sondą w nosie, miałam też PEG-a w żołądku. Pamiętam jedno ze
zdjęć fundacji. Dziewczyna leżąca z woreczkiem na płatkach
róż. Jest wiele fotografii stomiczek, bielizna Marianny Gierszewskiej… Wiedziałam, że można czuć się kobieco, nawet
mając stomię, dopasować worek itp. Jedyne, co przeszkadza mi w obrazie kobiecości, to cewnik Broviaca. Mam go włożony w pierś, służy do żywienia pozajelitowego. Mam więc
problem z biustonoszami, bo muszę – ze względu na niego –
chodzić w sportowych. To przeszkadza mi bardziej niż stomia. Mam nadzieję, że szybko się tego pozbędę. To też pewne uwiązanie, bo codziennie wieczorem mam do podłączenia kroplówkę. Miałam bardzo duże niedobory i teraz z lekarzem chcemy to wyrównać.

AC: W tym roku obroniłaś licencjat i jesteś panią komunikolog… Nawet na Instagramie, gdzie edukujesz o tym
zawodzie.
KK: Z rozszerzonej matury z polskiego miałam 100 procent,
więc wszystkie polonistyki rozkładały ramiona. Ale – koniec
końców – wybrałam kierunek „język polski w komunikacji społecznej”. Strzał w dziesiątkę. Licencjat pisałam o gestach najpopularniejszych polskich raperów. W Polsce jest mało osób
językoznawczo zajmujących się rapem i hip-hopem. A według mnie to rodzaj nowej, współczesnej poezji. Chcę naukowo to kontynuować, stąd wybór tego samego kierunku na magisterkę. W wakacje założyłam profil na Instagramie –
dla siebie – by ta wiedza nie wyparowała – ale też dla innych –
by ludzie dowiedzieli się czegoś ciekawego. Póki co to hobby, a w przyszłości może założę firmę, poprowadzę szkolenia?
AC: Co byś powiedziała sobie przed wyłonieniem stomii?
KK: „Nie bój się, bo będziesz miała całkiem inne życie”. Stresowała mnie operacja, gojenie ran… Koniec końców, jestem
jednak teraz w tym miejscu i nie żałuję. •

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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Zacumowałam
w wysokich
trawach
Wywiad z Jolantą Strychalską

Rozmawia: Mirela Bornikowska
Zdjęcia: Sławomir Trojanowski
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irela Bornikowska: Witaj Jolu, zdaję sobie sprawę, że nasi czytelnicy, zanim przejdą do tekstu, najpierw obejrzą zdjęcia, więc nie
ukryję, że rozmawiam z tobą w twoim prywatnym edenie, ale zanim dojdziemy do tego, kiedy i jak się tu znalazłaś, proszę, przedstaw nam się bliżej.

Jolanta Strychalska: Mam 58 lat, jestem wdową, mam troje
dorosłych dzieci. Od 4 lat mieszkam na wsi na granicy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zawodowo nie
pracuję, ale jak zauważyłaś, w moim edenie nie ma nawet …
Adama, za to jest sporo naszych braci mniejszych, którzy potrzebują nie tylko jedzenia i wody, ale przede wszystkim miłości, czułości i opieki.

MB: Ty im to wszystko dajesz. Widzę na własne oczy.
Opiekujesz się kozami, owieczkami, kurami, psami i kotami. Sama… Domyślam się, że nie tęsknisz za… cywilizacją? A przecież całe życie spędziłaś w mieście, w położonym niedaleko Barlinku.
JS: Tak. Cztery lata temu zacumowałam w wysokiej trawie, jak
pięknie napisałaś w tytule, i podobnie jak Mickiewicz w Sonetach krymskich mogę powiedzieć, że.. „nikt nie woła”, ale
ja w przeciwieństwie do niego cieszę się z tego i… nigdzie już
nie chcę jechać.
MB: Dopiero zaczęłyśmy rozmowę, ale już wiem i czuję,
że jesteś kolorowym, jak twoje siedlisko, ptakiem, wielokrotnie poranionym przez życie, który jak feniks za każdym razem otrzepywał pióra i odradzał się nawet z totalnego popiołu. Trafna „diagnoza”?
JS: Ja podobno mieszkam w raju, a ty jesteś wróżką? Czytasz we mnie jak w otwartej księdze.
MB: Na pewno niewiele o tobie wiem, ale niektóre sprawy się wyczuwa. Opowiesz nam trochę o tych… chudszych latach? Bo to, że nie ominęły cię choroby, to niestety pewnik.
JS: Opowiem, bo teraz czuję się na tyle silna i stabilna, by
bez szkody dla siebie móc wrócić do czasów, kiedy niebo było zachmurzone, a burze z piorunami nie były rzadko-
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ścią. Miałam 34 lata, gdy zachorowałam na raka szyjki macicy. W obecnych czasach wiele kobiet w tym wieku dopiero myśli o macierzyństwie. Moje pokolenie rodziny zakładało dużo wcześniej. Ja w chwili diagnozy byłam szczęśliwą
mamą trójki dzieci. Szczęśliwą bardzo, ale z macierzyństwem
wymagającym heroicznej pracy i wyrzeczeń, ponieważ mój
najmłodszy syn urodził się z porażeniem mózgowym, co wiązało się z licznymi niepełnosprawnościami.
Dlaczego o tym mówię? Bo walka z rakiem wymagała usunięcia narządów rodnych, co „w moich czasach” kojarzyło się z piętnem utraty kobiecości. Ja nie pozwoliłam sobie
tego wmówić i jak widzisz po 22 latach nadal jestem… kolorowym ptakiem, nawet w firmowym stroju (farmera).
Dziś, z tak długiej perspektywy, mogę o tym mówić bez
łez w oczach, ale czytelnicy na pewno się domyślą, że wtedy świat zawalił mi się na głowę. Mąż miał pracę, która wymagała częstych i długich wyjazdów za granicę. Przed diagnozą wydawało mi się, że mimo niepełnosprawności syna ze
wszystkim damy sobie radę. Dzieci „odchowane”, starsze rodzeństwo kochające i opiekuńcze w stosunku do brata, ja zaczęłam pracę w banku, najmłodszy syn robił ogromne postępy dzięki rehabilitacji, a tu… rak.
MB: Czy pomyślałaś wtedy o tym, co choroba ci zabiera? Jakieś marzenie, które nie mogło być zrealizowane?
A może udało się je spełnić mimo choroby?
JS: Najbardziej bałam się, że choroba po prostu zabierze
mnie. Ta myśl prześladowała mnie najbardziej w kontekście
dzieci, które osierocę. Już wtedy byłam wobec nich „niesprawiedliwa”, bo nie potrafiłam ukryć, że najbardziej bałam się
o przyszłość najmłodszego, Tomka. Choroba na pewno przewartościowała priorytety w naszej rodzinie. Jeśli wcześniej
zdarzał nam się pęd za kasą, wyjazdy na saksy, by poprawić domowy budżet, teraz zrozumieliśmy, co naprawdę jest
ważne.
MB: Z tamtego nowotworu wyszłaś, ale wiem, że zaatakował drugi raz, stosunkowo niedawno i to kolejny narząd?
JS: Tak, 3 lata temu zdiagnozowano u mnie raka jelita grubego, którego konsekwencją było wyłonienie stomii. I tego dziada też udało mi się szczęśliwie pogonić.

Choroba na pewno przewartościowała priorytety w naszej rodzinie.
Jeśli wcześniej zdarzał nam się pęd
za kasą, wyjazdy na saksy, by poprawić domowy budżet, teraz zrozumieliśmy, co naprawdę jest ważne.
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Jestem twardą osobą
i nie poddaję się tak łatwo.
Po każdym upadku wstaję
silniejsza. Praca na wsi,
zwłaszcza w pojedynkę,
nie jest lekka, ale zajęcia,
które wypełniają mi cały
dzień od świtu do nocy 7
dni w tygodniu, są dla mnie
przyjemnością.
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MB: Skoro stworzyłaś sobie raj pod Barlinkiem, to do
tego prawdziwego na pewno czeka cię długa droga. Oby
jak najdłuższa. A jeśli mogę zapytać o stomię (bo w końcu w magazynie stomijnym ukaże się nasza rozmowa), jakie były początki?
JS: Wszystko wydarzyło się nagle. Z powodu bardzo silnego bólu brzucha znalazłam się w szpitalu. Tam od razu powieziono mnie na blok operacyjny. Usłyszałam tylko, że to operacja ratująca życie, więc się przeżegnałam i… „niech się dzieje wola nieba”. Wiedziałam i wierzyłam, że niebo znowu będzie mi przychylne.
MB: Stomia w tym wszystkim? Bonus czy przykry dodatek?
JS: Wiem, że poniekąd znasz odpowiedź również na to pytanie, bo w dużej mierze z tej przyczyny się poznałyśmy. Na pewno była bonusem, bo dzięki niej żyję, ale dopiero od niedawna wiem, że ten bonus może być zupełnie niekłopotliwy dzięki idealnie dobranemu sprzętowi. Nie będę „lokować produktu” ani nikogo głośno krytykować, powiem jednak, że
od początku po operacji nie byłam dobrze „zaopiekowana” i prowadzona. Siedząc tu sama na wsi, myślałam, że tak
po prostu musi być. Dzięki łańcuszkowi dobrych ludzi, do których m.in. należysz ty, a wcześniej moja dobra koleżanka, trafiłam do pani Karoliny i teraz mam… mercedesa w swojej klasie. Mogę głośno powiedzieć, że fachowa pomoc i doskonale
dobrany sprzęt dają stomikowi stuprocentowy komfort życia.
MB: Twoja opinia jest bardzo cenna, bo ty w tym rajskim
ogrodzie nie leżysz i nie pachniesz, tylko zaiwaniasz jak
cała rodzina rolników.
JS: Jestem twardą osobą i nie poddaję się tak łatwo. Po każdym upadku wstaję silniejsza. Praca na wsi, zwłaszcza w pojedynkę, nie jest lekka, ale zajęcia, które wypełniają mi cały
dzień od świtu do nocy 7 dni w tygodniu, są dla mnie przyjemnością. Mam koło siebie zwierzęta, które bardzo kocham,
mnóstwo czasu spędzam na świeżym powietrzu, otaczają mnie piękne widoki, o każdej porze roku inne, w większości jem to, co sama „wyprodukuję” przy pomocy mojej trzódki oczywiście. Czy to znaczy, że stałam się stomiczką samotniczką albo co gorsza dziwaczką? Mam nadzieję, że nie. Kocham ludzi, uwielbiam się nimi otaczać, od razu wyczuwam
tych z pozytywną energią i właśnie tacy do mojego siedliska wracają. Nie muszę już tkwić w żadnych układach, zależnościach służbowych, które byłyby dla mnie stresujące i niekomfortowe. Jestem dumna z trójki moich dzieci, które są
samodzielne. Jestem szczęśliwą mamą, teściową i babcią.
Najmłodszy, Tomek ukończył dwa kierunki studiów, pracuje w MOPS-ie, pomaga niepełnosprawnym i jest barlineckim
radnym już drugą kadencję. Wszyscy mieszkają niedaleko i jesteśmy w stałym kontakcie. Ale sama jestem sobie sterem,
żeglarzem, okrętem i płynę przez „suchego przestwór oceanu”, jeśli znowu nawiążemy do Sonetów krymskich.
MB: A co najbardziej lubisz robić? Przy czym się relaksujesz? Widziałam wnętrze twojego domu, urządzone twoją
ręką, gdzie odnajdywałam elementy skansenu w Sierpcu,
przedwojennego dworku z muślinowymi firankami i ga-

lerii sztuki autorskiej. Do tego – wszechogarniająca dom
muzyka z… krainy łagodności.
JS: Niewiele muszę dodać, Mirelo. Dokładnie tak wygląda mój dom, którego jedynym zadaniem jest sprawić, bym
czuła się w nim dobrze, spokojnie i bezpiecznie. Tak, nie dzielę swojego czasu na pracę i hobby. Osiągnęłam błogostan
i to jest moje największe życiowe zwycięstwo. Jak to było w tej
twojej piosence? Hymnie stomików?
„Pójdę na łąkę przez las
Tam gdzie kwiaty
A może kozioł brodaty
Tam gdzie rzeka
Się mieni i kusi
Stomik może wszystko
A nic już nie musi.
Pójdę nad morze i w góry
Będę leżeć i patrzeć na chmury
To jest miłość, kiedy nikt nie spada w dół
Dwoje wspina się do góry".
Ja po prostu sobie żyję każdego dnia, rano dziękuję Stwórcy, że pozwolił mi kolejny dzień na nowo oglądać świat. Dziękuję za to, że ludzie są cudowni, niezależnie od tego, kim są.
Dla mnie istotne jest, aby wierzyć w siebie i kochać siebie.
Wierzyć w swoją moc i moc tych, którzy nad nami czuwają.
Ja nazywam ich Aniołami.
MB: Często kończę moje wywiady pytaniem o przyszłość, o marzenia, o to, co rozmówca chciałby zrobić
po raz pierwszy w życiu. Domyślam się, że tym razem odpowiedź może nie być… standardowa? Żeby nie użyć słowa, że może być przewrotna?
JS: No i znowu mnie rozszyfrowałaś. Stare przysłowie mówi:
„Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich planach”. Myślę, że ja limit zamartwiania Pana Boga i rozśmieszania jednocześnie (trochę głupot się w życiu narobiło) mam
już wyczerpany! Teraz chciałabym żyć z Nim w cichej przyjaźni poprzez symbiozę z naturą. „Que sera, sera”, jak śpiewają Włosi w starej piosence. Co ma być to będzie. Dokładnie tak!!! A jeśli przyjdzie mi zmierzyć się z czymś pierwszy raz (bez względu, czy będzie to przyjemne, czy nie), jedno mogę ci obiecać. Na pewno podejmę rękawicę i zrobię
wszystko, by nie wrócić na tarczy. Taki styl ma Jolka, która zaliczyła… powrót do Edenu.
MB: Pozostało mi tylko jedno: Jolka, Jolka pamiętaj, że jesteś jedyna, niepowtarzalna. Myślę, że mogłabyś zaprosić
nas do siebie na turnus rehabilitacyjny pt. „Jak osiągnąć
szczęście”. Dziękuję za rozmowę, placek ze śliwkami i najlepszy pod słońcem kozi ser. •
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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Tekst: Mirela Bornikowska
Zdjęcia: archiwa własne
bohaterów historii

Z

końcem czerwca 2021 roku na internetowej stronie STOMAlife rozpoczęliśmy cykl
zatytułowany Pasje 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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roba mi nie zabrała, to optymizm i pozytywne myślenie.
Tego nigdy mi nie brakowało.
Od lutego 2021 roku moją pasją jest aktywne spędzanie czasu. Najlepiej relaksuję się z naszą paczką na ćwiczeniach.
Razem z mężem dwa razy w tygodniu chodzimy na CrossFit, jeździmy rowerami i biegamy. Ukończyliśmy właśnie bieg
na 5 kilometrów, co jest moim małym maratonem i pękam
z dumy i ze szczęścia, że byłam w stanie tego dokonać. Niedawno pierwszy raz byłam w saunie i kąpałam się w jeziorze. Sprzęt mnie nie zawodzi, więc czuję się pełnosprawną, młodą zdrową kobietą, która cieszy się życiem i wyciska je jak cytrynę. Moje ostatnie osiągnięcie, to rajd rowerowy o długości 75 km, który z sukcesem ukończyłam. Uważam, że dla stomiczki po przejściach to duże osiągnięcie i ja naprawdę jestem z siebie dumna.

N

azywam się Magda
Wajszczuk. W tym

roku skończyłam 34 lata,
mieszkam w Trzebieszowie w województwie lubelskim. Mam męża i dwie
córki. Alicja ma 9 lat, a Natalia 5. Pracuję jako technik farmacji.

W 2005 roku z powodu polipowatości rodzinnej przeszłam
operację usunięcia jelita grubego, a moje jelito cienkie zostało połączone z odbytem. Na zabieg wyłonienia ileostomii zdecydowałam się piętnaście lat później, w październiku 2020
roku. Jest to stomia na stałe. Zdecydowałam się na to po długich rozmowach z bratem ciotecznym, który był już po takiej operacji. Stomię zaakceptowałam od razu po przebudzeniu i dotknięciu brzucha, do którego przyklejony był worek.
Od początku cieszyłam się, że wreszcie nie muszę co chwilę
wstawać do toalety i nareszcie nic mnie nie boli.

Zawsze marzyłam o tym, żeby żyć normalnie, i to się wreszcie udało po 15 latach. Marzyłam, żeby pójść na studia, ale z moim defektem było to niemożliwe, a chciałam być dietetyczką, niestety nie miałam możliwości finansowych, żeby
pójść na studia zaoczne. Wyznaję jednak zasadę „Nigdy
nie mów nigdy”. Przy obecnym stanie zdrowia i samopoczuciu myślę, że jeszcze o wielu sprawach zamarzę i nie będą
to marzenia nierealne. Cieszę się, że wreszcie mogę chodzić
z córkami na spacery i pokazywać im, jaki świat jest piękny.

23

Szczerze mówiąc, choroba nie pozwalała mi na rozwój jakichkolwiek zainteresowań. Skupiałam się tylko na tym, żeby
wreszcie poczuć się dobrze, nie biegać do WC i nie mieć
bolesnych odparzeń. W całej chorobie moją pasją był najpierw mąż, a potem mąż i dzieci.
Choroba zabrała mi bardzo dużo. Pierwszą operację miałam w wieku 15 lat, więc straciłam przez nią najpiękniejszy
czas dorastania, spotykania się ze znajomymi, wspólnych imprez i wyjazdów. Mimo choroby zrealizowałam swoje marzenie i założyłam szczęśliwą rodzinę. Życie z nią wymagało wielu wyrzeczeń, zaczynając od spraw tak podstawowych,
jak spacer. Zwykłe, najprostsze wyjście z domu okupione
było bólem i stresem, czy toaleta będzie odpowiednio blisko, a często było po prostu niemożliwe.
Nie poddawałam się jednak nigdy. Ukończyłam studium
w zawodzie technik farmacji. Wybrałam ten zawód w 99%
z powodu choroby. Szkoła znajdowała się w moim miejscu zamieszkania, zawód jest dość lekki fizycznie. Choroba na pewno zabrała mi możliwość studiowania. Jedyne, czego cho-
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Kiedyś marzyłam o tym, by pracować w aptece lub laboratorium chemicznym, ale ze względu na stan zdrowia okazało się
to niemożliwe. W szkole opuszczałam dużo zajęć, tworzyły
się ogromne zaległości, których w szpitalu nie mogłam odrobić. Nie udało mi się więc osiągnąć marzeń zawodowych, ale
to nie znaczy, że narzekam na sytuację, w której się teraz znalazłam. Z natury jestem optymistką i chcę w każdej sprawie
szukać pozytywów. Praca zawodowa daje mi dużo satysfakcji. Czuję się potrzebna, mam bardzo dobre relacje z kolegami i koleżankami z pracy.
Nie miałam kłopotów z akceptacją moich stomii, bo one
mi pomagały mi w chorobie, która bardzo mnie ograniczała. Jak już mówiłam, najgorzej wspominam dializy, na których
z trudem wytrzymywałam, i wtedy pomocne okazały się moje
pasje i zainteresowania.

N

24

azywam się Maria Banaszek, w Internecie
znana bardziej jako „Stomiczka – życie ze stomią”.
Mam 33 lata, mieszkam w Bożacinie koło Krotoszyna. Moja mama niestety zmarła w styczniu 2021 roku, co bardzo przeżyłam, bo była najbliższą mi osobą i nikt tak jak
ona nie walczył o moje zdrowie. Obecnie mieszkam z ojcem
i bratem, pracuję w zakładzie dla niepełnosprawnych w Koźminie Wielkopolskim.
Mam kłopoty z nerkami i choruję na epilepsję. Mam dwie stomie: uro- i kolo-, które zostały wyłonione z powodu wad wrodzonych. Było to tuż po moim urodzeniu w 1989 roku. Obie
stomie, które mi wyłoniono, są na stałe. Po narodzinach trafiłam do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Przeszłam 12
operacji, nie tylko brzucha, ale także nóg i bioder.
Choroba zabrała mi przede wszystkim zdrowie. Jak to jest
być całkowicie zdrowym człowiekiem? Szczerze mówiąc – nie
mam pojęcia. Nigdy nie miałam pięknego i normalnego brzucha ze śladem po pępowinie. Choroba zabierała mi siły,
bo często wracając z różnych zabiegów i kolejnych operacji,
byłam coraz bardziej zmęczona. Najgorsze okazały się dializy, kiedy nerki całkowicie odmówiły posłuszeństwa. Moim
domem w zasadzie były szpitale. Na okrągło pamiętam tylko szpitale.
Teraz jestem rok po przeszczepie nerki i na szczęście od
tego czasu jest już lepiej. Cieszę się tym bardziej, ponieważ w moim przypadku przeszczep był ryzykowny ze względu na kilkanaście przebytych wcześniej operacji. Miałam wrażenie, że po kilku latach lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie po prostu mnie unikali. Gdziekolwiek pytałam lekarzy specjalistów o przeszczep, zauważałam, że
po przeczytaniu historii mojej choroby nie chcieli ze mną dalej rozmawiać. Były też niestety takie osoby, które mnie oszukały. Niejeden raz bałam się o swoje życie, więc ze smutkiem
muszę stwierdzić, że choroba zabrała mi bardzo wiele.
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Moja największa pasja towarzyszy mi od dawna. Robię to,
co pomaga mi się odprężyć. Moje ręce składają małe karteczki zwane origami. Wyraz ten oznacza dosłownie sztukę składania papieru. Ta sztuka pochodzi z Chin, a rozwinęła się w Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. W XX wieku ostatecznie ustalono, że w procesie robienia klasycznego origami nie należy ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać.
Zgodnie z tą definicją moje origami nie jest klasyczne, a raczej modułowe, które pozwala na cięcie i obejmuje łączenie wielu arkuszy. Modułowe origami używa wielu złożonych
kształtów, aby utworzyć większą konstrukcję. Większość modeli modułowych przedstawia bryły geometryczne. Składa się je z wielu identycznych lub podobnych części, zaś każda z nich jest składana z osobnego arkusza papieru. Liczba modułów wchodzących w skład modelu może wynosić
od zaledwie dwóch do kilkuset, a nawet więcej. Właśnie takimi modułowymi konstrukcjami są moje słonie i inne modele. Słoń przynosi szczęście – tak uważam. Nieważne, co myślą przesądni ludzie i czy wierzą w słonia z podniesioną trąbą.
Dla mnie jest ważne, że ich wiara, siła to szczęście potęguje!
A każdy z nas tak bardzo tego szczęścia potrzebuje.
Origami wymaga ciszy, spokoju, skupienia, a nawet samotności. Bardzo często potrzebowałam takiego stanu, by pobyć sam na sam z moimi słonikami. Zwłaszcza tuż po śmierci mamy było mi to potrzebne i dawało ukojenie w smutku.
Ale wiadomo, że życie nie znosi pustki i nikt z nas nie jest
samotną wyspą. Może to właśnie moje słonie przyniosły
mi szczęście i poznałam kogoś, z kim mogę odkrywać pasje, które do niedawna były dla mnie nierealne? Niedawno ja – po przeszczepie nerki, z epilepsją, krótszą nogą
i dwiema stomiami wędrowałam po Karkonoszach. Byłam
w Samotni, Strzesze Akademickiej, w kościółku Wang, ale
przede wszystkim… zdobyłam Śnieżkę, która ma 1602 metry
n.p.m.!!! Jest to dla mnie ogromny powód do dumy. Wiem,
że Mama z góry patrzy na mnie z podziwem. Wiem też, że
w górach zakocham się na pewno i jeszcze niejeden raz tam
wrócę.
Przeszczep się udał, na razie jest dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej.
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Chciałabym ułożyć sobie jakoś życie i o tym najbardziej marzę. Nie ukrywam, że miłość i kochany człowiek u boku to marzenie, które właśnie się spełnia. Jestem zaręczona, mój narzeczony był przy mnie, gdy wróciłam na salę po operacji, i to on zabrał mnie w góry.
Bardzo było to miłe i nigdy nie zapomnę, ile dobrego mnie spotkało.
Mojego Rafałka darzę bardzo głębokim uczuciem
i wierzę, że wszystko będzie nam się powoli układało. Jeśli środki pieniężne pozwolą nam spełnić marzenia, to weźmiemy ślub, zamieszkamy razem, może
stworzymy rodzinę, bo dlaczego nie? Powolutku staram się spełniać wszystkie marzenia. Mam świadomość,
że choruję i muszę dbać o zdrowie, ale nie chcę, by mnie
to ograniczało w stworzeniu rodziny.
Marzę, by za pierwszym razem zdać egzamin na prawo jazdy, ale póki mam epilepsję, jest to niemożliwe, jednak marzenia są piękne i może kiedyś będzie mi dane to osiągnąć?
Kocham też koty. Jeśli prawa jazdy mieć nie będę, to może
kiedyś będzie mnie stać na kota, o którym marzę. Obecnie
staram się spełniać małe przyjemności, jakimi są na przykład spacery z kijkami, bo być osobą aktywną przy moich
chorobach to naprawdę także realizacja marzeń. Mam nadzieję, że wrodzonego optymizmu nigdy mi nie zabraknie,
bo grunt to myśleć pozytywnie i się nie poddawać!
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Może to właśnie moje
słonie przyniosły mi
szczęście i poznałam
kogoś, z kim mogę
odkrywać pasje,
które do niedawna
były dla mnie
nierealne?
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N

azywam się Angelika Wolska, we wrześniu skończę 25 lat. Mieszkam w Będzinie w województwie śląskim. Po operacji, którą przeszłam w styczniu 2019
roku, rozpoczęłam pracę w wymarzonym zawodzie, sprawiającym mi wiele radości. Mogłam realizować pasję, jaką jest
uczestniczenie w początkach drogi małego człowieka – byłam opiekunką w żłobku. Obecnie pracuję zdalnie i zajmuję
się promowaniem marki kosmetycznej. Zmieniłam pracę z kilku powodów. Głównym na pewno był fakt, że praca w żłobku to jednak praca fizyczna, której postanowiłam unikać ze
względu na stan zdrowia. Mimo to, miłość do dzieciaków została i kilka razy w miesiącu opiekuję się dziećmi z sąsiedztwa.
Choruję na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które zdiagnozowano u mnie w 2011 roku. Od sierpnia 2018 do stycznia 2019 roku lekarze wszelkimi sposobami próbowali usunąć z mojego organizmu bakterię Clostridium Difficile, niestety bezskutecznie. Trzeba było operować. W styczniu 2019
roku wyłoniono mi stomię. Z perspektywy czasu stwierdzam, że tak po prostu musiało być, bo w przeciwnym razie, „na chłodno”, nigdy nie zgodziłabym się na stomię, czyli już nigdy nie przekonałabym się, że mogę żyć jak normalny i zdrowy człowiek. Stomię mam czasową, ale nie planuję odtwarzać ciągłości układu pokarmowego, ponieważ ryzyko komplikacji jest zbyt duże, a ja mam jeszcze mnóstwo planów do zrealizowania.
Choroba zabrała mi możliwość normalnego funkcjonowania w życiu nastoletnim. Zachorowałam, kiedy miałam 13 lat,
a to taki czas w życiu młodego człowieka, w którym na niczym
nie zależy nam tak bardzo, jak na akceptacji ze strony rówie-
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śników. Przez całe gimnazjum i liceum moje życie towarzyskie powinno wcale nie istnieć, ale oczywiście ja – największy uparciuch, który musiał robić sobie pod górkę – nawet
przy zaostrzeniu choroby jeździłam do znajomych, aby spędzić z nimi czas i poczuć się, tak „normalnie”, jak oni. Moje
życie w tamtym czasie było koszmarem. Miesiąc spędzałam
w domu, dwa tygodnie w szpitalu i tak prawie przez pięć lat.
Natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Nadrabiam teraz zaległości towarzyskie, jak tylko się da...,
no i funkcjonuję jak zdrowy młody człowiek.
Nie miałam większego problemu z zaakceptowaniem stomii.
Bardzo bałam się worka przed operacją, oczekując na ten
dzień. Obudziłam się po operacji i przez pierwsze dni nie
chciałam wcale patrzeć na stomię, odwracałam głowę, gdy
pielęgniarki ją opatrywały. Natomiast po wyjściu ze szpitala odkryłam, jaki ogromny komfort ona mi daje i jak łatwo się
teraz żyje. Kocham moją rzodkieweczkę i akceptuję ją w 100
procentach!
Czy pasje mi pomogły w samoakceptacji? Poniekąd tak. Bardzo lubię dzielić się swoim życiem w mediach społecznościowych. Po pierwszej operacji był to tylko Instagram. Wtedy
odczuwałam mocne wsparcie obserwujących i cieszyłam się,
że są ludzie, którzy życzą mi dobrze. Ta świadomość mnie dowartościowywała. Tak jak wspominałam wcześniej, moją pasją jest opieka nad dziećmi, spędzanie z nimi czasu, wspólna nauka, wymyślanie kreatywnych zajęć. Uwielbiam również to, co robię aktualnie, czyli promocję firmy kosmetycznej. Dzięki tej pracy dowiaduję się wiele o kosmetykach – dlatego kilka miesięcy temu bardziej zainteresowałam się maki-
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jażem. Oprócz tego ważny jest kontakt i poznawanie nowych ludzi – to także uwielbiam.
No i to, co dla mnie istotne – fakt, że ta praca mocno łączy się z działalnością w social
mediach, czyli moją kolejną wielką pasją.
Jednak największą frajdę daje mi przekazywanie wiedzy o stomii na moim koncie na TikToku. Zaczęłam to robić w styczniu tego roku,
ponieważ szukałam miejsca, w którym będę
mogła przybliżać i odczarowywać stomię.
Marzyłam o tym, aby uświadamiać ludzi i poszerzać wiedzę o stomii i chorobach jelit. Od
kiedy pamiętam, bardzo bolało mnie to, że
o WZJG czy o chorobie Crohna tak mało się
mówi, a te choroby dotykają tak wielu z nas.
Zastanawiałam się, w jaki sposób mogę przemycić tę wiedzę, aby dotarła przede wszystkim do młodych ludzi. Miałam dość
współczucia ze strony innych...
przecież ja go ani nie wymagam, ani nie potrzebuję.
Przeglądając TikTokową
tablicę, pomyślałam,
że to przecież idealny pomysł, by o stomii spróbować mówić inaczej, nie jak
o protezie czy okaleczeniu, ale jak o niekłopotliwej metodzie
pokonania bólu, która umożliwia normalne funkcjonowanie. Na
TikToku są teraz właściwie
wszyscy, więc nie zastanawiałam się długo. Kilka godzin później nagrałam pierwsze filmiki i puściłam je
w świat. Nie wiem, jak to się stało, ale miały
one rekordową liczbę wyświetleń, po ok. 200
tysięcy. Obserwujących przybywało, a razem
z nimi pojawiało się mnóstwo pytań. Byłam
przeszczęśliwa, że oswajam temat stomii i że
ludzie chcą takich informacji.
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Na swoim profilu zamieszczam pogadanki, ale również filmiki rozrywkowe, w których
przemycam wiedzę. Nie taką, jak w książkach medycznych czy w internecie, która często może przestraszyć lub zniechęcić. To są
informacje przekazywane z własnego doświadczenia, jak koleżanka koleżance. Uważam to za swój największy sukces.
Dzięki TikTokowi przekonałam się, że ludzie są
niesamowicie życzliwi. Piszą mi przepiękne,
bardzo miłe słowa, dają mnóstwo siły i wsparcia. Interesują się moim życiem oraz moją sytuacją zdrowotną.
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Traktuję TikToka jak taki swój „zdrowotny pamiętnik”, w którym na bieżąco dzielę się z ludźmi tym, jak się czuję. Pokazuję, jak młoda dziewczyna ze stomią może aktywnie i szczęśliwie
żyć. Oni naprawdę chcą tego słuchać! Ludzie,
którzy współtworzą ze mną to konto – moi widzowie – to najwspanialsze osoby na ziemi. Nie
sądziłam, że obcy ludzie mogą być tak życzliwi wobec obcej dziewczyny, która mówi do nich
z ekranu.
Mam mnóstwo marzeń. Jestem osobą, która nie potrafi usiedzieć w miejscu. Cały czas
mam potrzebę działania. Moim aktualnym
marzeniem jest to, aby zdrowie mi dopisało, bo jak będę się czuła dobrze, to zrealizuję wszystko. Planujemy moim z chłopakiem
wykończyć mieszkanko, które odbieramy już
pod koniec sierpnia. Marzę o założeniu rodziny i to jest moje największe marzenie. Chciałabym także dużo podróżować, zwiedzać świat.
W dalszym ciągu pragnę normalizować temat
stomii i aktywnie w tym temacie działać w mediach społecznościowych. I oczywiście w dalszym ciągu chcę być taką niepoprawną optymistką – bo tak nazywają mnie widzowie.
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Jednak największą frajdę
daje mi przekazywanie
wiedzy o stomii na moim
koncie na TikToku.
Zaczęłam to robić
w styczniu tego roku,
ponieważ szukałam
miejsca, w którym będę
mogła przybliżać i odczarowywać stomię.
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Chciałabym móc pomagać innym
stomikom, bo jest to dla mnie bardzo
ważne. Sama na początku dostałam dużo
wsparcia i teraz chcę to oddać.

N

azywam się Monika Leder-Jankowska.
Jestem z Łodzi, w tym roku skończyłam 38 lat. Od
dwunastu lat jestem mężatką, a od dziewięciu –
mamą. Od ukończenia 23. roku życia nieprzerwanie pracuję zawodowo. Dwa lata temu odważyłam się otworzyć własną
działalność gospodarczą, spełniając tym samym swoje marzenie o sklepie dla stomików.
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Od 18. lat choruję na chorobę Leśniowskiego- Crohna i to ona
jest przyczyną wyłonienia stomii. Operację miałam blisko 6
lat temu. Plany były na stomię czasową, natomiast ja, stwierdzając, że dzięki niej odzyskałam radość życia, nie planowałam zespolenia. Zaczęłam żyć pełnią życia i było mi „nie
po drodze” do szpitala. Teraz z kolei, choroba znów daje o sobie znać i wszystko wskazuje na to, że stomia jednak zostanie
ze mną już do końca życia.
Ostatnie dwie operacje (planową i reoperację po 4 dobach)
przeszłam w maju tego roku.
Reoperacja była bardzo traumatycznym przeżyciem, nie
wiem, czy bardziej bałam się o siebie, czy o moją rodzinę, która przerażona czekała w domu na jakąkolwiek informację…
Pamiętam każdą sekundę od momentu, gdy usłyszałam słowa Profesora: „musimy operować”, do momentu, gdy zamknęłam oczy na stole operacyjnym. Mimo przerażenia, byłam bardzo przytomna, pamiętam moje ostatnie myśli przed
zaśnięciem: „będę żyć, muszę… Jezu ufam Tobie…”
Zachorowałam, mając 20 lat. Wyjechałam wówczas do szkoły dla choreografów. Planowałam dostać się do Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy z przyjaciółką, że w jesieni życia napiszemy książkę pt. Przetańczyłyśmy życie. Marzenia – ani te o „Mazow-

szu”, ani te o książce do skutku nie doszły... Ale czy to źle?
Czy żałuję? Nie. Absolutnie nie! Uważam, że nic nie dzieje się
bez przyczyny. Wbrew pozorom, gdyby nie choroba, w moim
życiu nie wydarzyłoby się wiele dobrego i nie poznałabym
wielu wspaniałych ludzi.
Miałam dwa podejścia do wyłonienia stomii. Pierwsze, w 2011
roku było okupione strachem, przerażeniem i totalną negacją
(na szczęście wtedy od operacji odstąpiono). Drugie, to rok
2015 i to był czas, kiedy byłam w pełni gotowa na stomię.
Być może w decyzji na „tak” pomogło mi macierzyństwo? Byłam mamą Julka i rozumiałam, że muszę walczyć o zdrowie,
bo mam dla kogo, i to było moim głównym motorem napędowym. Druga sprawa, to pełne zrozumienie i akceptacja ze
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Kryzys przeżyłam przy pierwszej zmianie worka, jeszcze w szpitalu. Trwał może
dwa, trzy dni. Później czułam, jak z każdym dniem
zdrowieję, nabieram sił,
no i wreszcie… nic mnie
nie boli! Poczułam coś
w rodzaju wdzięczności w stosunku do stomii, bo ona mi dała nowe,
lepsze życie. Dlatego nie
wstydzę się stomii, mówię
o niej otwarcie i obalam krążące mity. Na swoim Instagramie
@estoma_lady pokazuję, że sama
stomia nie musi być dla nas ograniczeniem i nie musi odbierać radości życia.
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Ja wręcz zyskałam pewnego rodzaju odwagę, aby robić rzeczy, na które wcześniej bym się nie odważyła albo zdrowie mi na nie nie pozwalało. I tak trzy
tygodnie po operacji, jeszcze ze szwami na brzuchu, pojechałam na casting
do agencji aktorskiej.
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Zabawa w aktorstwo
nie zaczęła się od razu,
ponieważ ze względów
zawodowych nie mogłam sobie pozwolić
na częste wyjazdy.
Natomiast od ok. 1,5
roku, kiedy zostałam
„panią swojego czasu”,
zaczęłam regularnie
statystować i grać
w serialach paradokumentalnych.
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strony męża i rodziców. Nie ukrywam, że
z nową sytuacją tak dobrze poradziłam
sobie właśnie dzięki nim. Ich bezwarunkowa akceptacja była dla mnie gruntem, na którym mogłam odbudować siebie.
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W latach licealno-studenckich tańczyłam dość nietypowy rodzaj tańca, bo był to taniec ludowy. Kocham nasz polski folklor i chciałam związać swoją przyszłość z tańcem zawodowym.
Jak już powiedziałam, marzyłam o PZPiT Mazowsze. Niestety choroba zweryfikowała moje plany. Ciągle czułam jakiś
niedosyt, jakiegoś rodzaju niezaspokojenie tej mojej „artystycznej” części duszy. No i teraz, gdy jestem już bardziej niezależna dzięki stomii, zaczęłam grać. Sprawia mi to ogromna frajdę, bo wchodzę w inny świat i poznaję nowych ludzi.
To dla mnie fantastyczna odskocznia od codziennej rutyny.
Zabawa w aktorstwo nie zaczęła się od razu, ponieważ ze
względów zawodowych nie mogłam sobie pozwolić na częste wyjazdy. Natomiast od ok. 1,5 roku, kiedy zostałam „panią swojego czasu”, zaczęłam regularnie statystować i grać
w serialach paradokumentalnych. Bardzo się w tym spełniam
i sprawia mi to wielką przyjemność. Przez chwilę mogę być
kimś innym, wchodzę w zupełnie inną rzeczywistość i to jest
fantastyczne. Poznaję też wielu ciekawych ludzi i otwierają się
przede mną nowe możliwości.
A to, co w tym wszystkim jest dla mnie najbardziej niesamowite, to fakt, że „nic nie dzieje się bez przyczyny”. Już kilkakrotnie w trakcie luźnych rozmów na planie okazywało się, że
mogę komuś pomóc swoim doświadczeniem życia z chorobą. Była sytuacja, kiedy pan od oświetlenia zwierzył mi się, że
ma córkę chorą na NZJ (nieswoiste zapalenie jelit), ale nic nie
wiedzą o tej chorobie, po prostu boją się jej. Dwa tygodnie
później byli już u mnie w Łodzi. Przyjechali na wizytę do lekarza, którego im poleciłam.

I właśnie takie sytuacje są dla mnie wartością dodaną,
bo wiem, że spotykam takich ludzi po coś, że mogę pomóc
i podzielić się doświadczeniem w walce z trudnym przeciwnikiem, jakim są choroby jelit.
Kolejnym niezwykłym wydarzeniem, jakiego nie mogłabym
doświadczyć, gdyby nie choroba i stomia, to niezwykła znajomość z dr Dorotą Salską i projekt „Zrozumieć stomię”. Dorota jest kierownikiem Pracowni Projektowania Bielizny i Stroju Rekreacyjnego w łódzkiej ASP. Nasza znajomość zaowocowała fantastyczną kolekcją bielizny stominej, a zwieńczeniem
projektu była sesja zdjęciowa i wystawa, która była pokazywana, również poza granicami Polski, m.in. w Wilnie i w Lyonie.
Chciałabym móc pomagać innym stomikom, bo jest to dla
mnie bardzo ważne. Sama na początku dostałam dużo wsparcia i teraz chcę to oddać. Największą radość czuję wtedy,
gdy widzę, że osoba, którą niedawno wspierałam i oswajałam z nową sytuacją, jest już na tyle silna, że wspiera innych.
To naprawdę duża satysfakcja, dokładać choćby małą cegiełkę do poprawy samopoczucia tych, którzy są na początku swojej stomijnej drogi… •

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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Stomie odżywcze
Niechaj pożywienie będzie lekarstwem,
Tekst: Wojciech Szczęsny

P

roblem prawidłowego żywienia chorych jest w chwili obecnej jednym z najważniejszych w leczeniu. Dotyczy to zarówno pacjentów przed zabiegiem (prehabilitacja), po zabiegach, kiedy powrót do fizjologicznego odżywiania jest długi, a także niektórych przypadków leczenia zachowawczego chorób, które zaburzają akt połykania lub trawienia. Wielkim przełomem było wprowadzenie żywienia pozajelitowego. Ta technika, zarówno podawania preparatów odżywczych, jak i same preparaty odżywcze,
uratowały tysiące ludzi. Niestety nie jest to metoda pozbawiona wad. Należą do nich przede wszystkim zakażenia cewników oraz zaburzenia metaboliczne. Trzeba bardzo dokładnie dostosowywać preparaty do danego pacjenta, co w zmieniającym się obrazie choroby nie jest wcale łatwe.
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Jednak jest jeszcze jeden aspekt – skutek żywienia pozajelitowego. Otóż okazało się, że brak pożywienia w przewodzie
pokarmowym ma bardzo poważne negatywne następstwa.
Nie wchodząc w szczegóły, „puste” jelita stanowią duże zagrożenie i mogą całkowicie zniszczyć efekt leczenia. Dlatego też należy dążyć do jak najszybszego przywrócenia fizjologicznego, czyli doustnego przyjmowania pokarmu. Jeśli z jakichś względów jest to niemożliwe (o czym niżej), pojawia się miejsce dla stomii odżywczych. Większość „stomistów” ma stomie wydalnicze (odbarczające).
Aby zrozumieć, czym dwie wielkie grupy stomii (odżywcze
i wydalnicze) się różnią, musimy na chwilę wrócić do anatomii i fizjologii odżywiania. Proces rozpoczyna się w jamie ustnej. Już tam enzymy zawarte w ślinie inicjują proces trawienia.
Kęs pokarmowy przechodzi przez przełyk do żołądka, gdzie
następne enzymy i skurcze narządu dzielą go na coraz drobniejsze cząstki. Fala perystaltyczna żołądka przepycha treść
do dwunastnicy. Tu dołącza się żółć z wątroby i przebogaty w enzymy sok trzustkowy z tego narządu. Wymieszany z enzymami i żółcią pokarm zaczyna długą wędrówkę
przez jelito cienkie nadal dzielony na molekuły białek, tłuszczów i cukrów. Wszystko, co cenne i potrzebne organizmowi,
jest wchłaniane do krwioobiegu. Pozostała część papki pokarmowej przechodzi do jelita grubego, gdzie odciągana jest
woda i powoli tworzy się kał, wydalany przez odbytnicę. Jeśli przeanalizujemy ten mechanizm, nie będzie tajemnicą, że
przetoki odżywcze staramy się zakładać jak „najwyżej” (blisko jamy ustnej), zaś wydalnicze jak „najniżej”, czyli w pobliżu fizjologicznego odbytu. Chodzi o to, żeby pokarm połykany lub podawany do stomii odżywczej miał jak najdłuższą
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a lekarstwo pożywieniem
				

Hipokrates

drogę do wchłaniania, zaś treść ewakuowana przez stomię
wydalniczą była jak najbardziej „strawiona”.
Można więc zastosować sondę do żołądka (lub dwunastnicy i pierwszej pętli jelita cienkiego) i tą drogą podawać pokarm. Jednak jest to rozwiązanie na kilka, kilkanaście (przy zastosowaniu odpowiednich sond) dni. Po tym czasie powstają niebezpieczne dla życia odleżyny przełyku, poczucie dyskomfortu (ciało obce w nosie lub w ustach), możliwość powstania zapalenia płuc, ropni w obrębie nosogardła i wiele
innych powikłań.
Stomie odżywcze to zatem gastrostomia (na żołądku) lub jejunostomia (na górnej części jelita cienkiego), a rzadziej ezofagostomia (przełyk) czy pharyngostomia (gardło).
W jakich sytuacjach wyłaniamy (zakładamy) stomie odżywcze? W jednym zdaniu – wtedy, kiedy chcemy dostarczać pokarm do przewodu pokarmowego, zaś z jakichś względów nie
jest to możliwe drogą fizjologiczną (połykanie). Oczywiście
przynajmniej część przewodu pokarmowego musi działać
prawidłowo. Mówiąc bardziej szczegółowo – robi się to zazwyczaj, kiedy są zaburzenia neurologiczne uniemożliwiające akt połykania i grożące zachłyśnięciem się. Również obrażenia twarzoczaszki na jakiś czas lub na stałe zaburzają prawidłowe połykanie. Guzy nowotworowe jamy ustnej, gardła i przełyku też na stałe (do śmierci) lub na jakiś czas uniemożliwiają połykanie.
Jako pierwsze, jeszcze w XIX wieku zaczęto stosować gastrostomie, czyli połączenia światła żołądka ze skórą. Jednym z pionierów takich zabiegów był polski chirurg Bronisław Kader. Jego sposób polegał na otwarciu brzucha, nacięciu żołądka i wprowadzeniu do jego światła specjalnego drenu (Pezzra). Sam dren wyprowadzało się z osobnego cięcia w powłokach na zewnątrz ciała. Przez dren podawano zmiksowane posiłki. Powikłania dotyczyły skóry wokół drenu, która była trawiona przez soki żołądkowe (dren często się
rozszczelniał). Ta technika jest stosowana w pewnych modyfikacjach do dziś. Opracowano jeszcze inne gastrostomie, które wykorzystywały dreny, ale i takie, w których za pomocą
specjalnych wstawek żołądek bezpośrednio łączono z powłokami. Także one bywają wykonywane po dziś dzień. W 1980
roku Ponsky i Gauderer wprowadzili technikę gastrostomii bez potrzeby otwierania brzucha tzw. PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy). Wykorzystali drogę endoskopową. Po wprowadzeniu gastroskopu pod jego kontrolą na-
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kłuwa się ścianę brzucha i żołądka i zakłada odpowiedni dren.
Niestety warunkiem jest tu możliwość wprowadzenia gastroskopu, więc np. w przypadkach całkowitego zamkniecie przełyku jest to niemożliwe. Ostatnio wprowadzono odmiany PEG
nie wymagające wprowadzenia gastroskopu. Technika PEG
zrewolucjonizowała żywienie dożołądkowe i w chwili obecnej
jest podstawowym sposobem żywienia większości pacjentów, którzy tego wymagają.
Drugą co do częstości stomią odżywczą jest jejunostomia.
Jest to połączenie pierwszych pętli jelita z powłokami za pomocą drenu, przez który podaje się mieszaniny odżywcze.
Zabieg polega na wytworzeniu otworu w jelicie, umieszczeniu w nim drenu i uszczelnieniu. Dren wyprowadza się
przez otwór w powłokach. Najczęściej stosowana jest technika Witzela jeszcze z XIX wieku. Ważne jest to, że dren
umieszcza się już poniżej dwunastnicy, a więc poniżej miejsca, gdzie pod wpływem pokarmu uwalniają się enzymy. Odżywki podawane do jejunostomii muszą być tak skonstruowane, aby wchłaniały się bez udziału enzymów (diety przemysłowe). Obecnie do wytwarzania gastrostomii i jejunostomii,
prócz metod klasycznych, stosuje się laparoskopię.
Ezofagostomia jest wykonywana rzadko. Z cięcia na szyi
dochodzi się do przełyku w jego części szyjnej, a po jego
otwarciu zakłada się tzw. dren Levina, kierując go w stronę żołądka (przez ten dren podawany jest pokarm). W ten
sposób tworzy się stomia. Jej zalety to nieobecność drenu w nosie lub jamie ustnej. Z niedogodności mamy wyciek śliny oraz podrażnienie skóry wokół otworu. Opracowano kilka wersji tego zabiegu, lecz nie jest on stosowany powszechnie, zwłaszcza po wprowadzeniu metody PEG. Tzw.
przetokę ślinową, czyli czasowe odcięcie przełyku i zamkniecie go od dołu, stosuje się w pewnych technikach chirurgii tego narządu.
Pharyngostomia podobnie jak ezofagostomia stanowi jedną z alternatyw w żywieniu dojelitowym. Wytwarza się ją też
w celu dekompresji żołądka w przewlekłej niedrożności lub
po zabiegach operacyjnych. We wskazaniach do wytworzenia takiej przetoki powinno się brać pod uwagę przewidywany czas niemożności normalnego odżywiania dłuższy niż
7 dni. Podobnie jak w przypadku ezofagostomii wykonuje się
cięcie na szyi (nieco wyżej) i łączy się skórę z wnętrzem gardła (poniżej migdałków). Poprzez ten otwór wprowadza się
dren i kieruje go w stronę przełyku i żołądka. Usunięcie takiej
stomii jest bardzo proste. Powikłania są stosunkowo rzadkie.
Niemniej jednak technika ta nie jest stosowana często.
Jak widać przetoki odżywcze, choć rzadsze niż wydalnicze,
mają duże znaczenie w chirurgii jako etap leczenia, pomost
do dalszych działań lub jako ostateczna droga zapewniająca odżywianie. •

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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Nietrzymanie moczu
Fakty & Mity
Tekst: Fundacja STOMAlife

N

ietrzymanie moczu, czyli inkontynencja (NTM) to
zaburzenie prawidłowego cyklu wydalania moczu,
obejmuje wszystkie formy mimowolnego oddawania moczu i przybiera wiele postaci. Rozróżniamy np. nietrzymanie moczu:
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•

wysiłkowe;

•

naglące;

•

mieszane;

•

f unkcyjne (kiedy ktoś ma problem z dotarciem do toalety na czas z powodów niepełnosprawności ruchowej lub
psychicznej);

•

z przepełnienia;

•

o podłożu neurologicznym;

•

kropelkowe wyciekanie;

•

wysiłkowe.

Tak jak wiele jest form nietrzymanie moczu, tak i wiele jest
metod inwazyjnych i nieinwazyjnych jego leczenia. Wybór
metody leczenia uwarunkowany jest stopniem nasilenia problemu oraz stylem życia. Niezwykle ważna jest również profilaktyka mająca na celu poprawę kondycji zwieraczy i utrzymywanie ich w jak najlepszej formie.
Nietrzymanie moczu dotyczy bardzo wielu osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nie powinno być zatem tematem tabu.
Trzeba nam wiedzieć, że ta dolegliwość, może mieć zarówno poważne podłoże, jak i zupełnie błahe i łatwe do wyeliminowania. Istnieje wiele sposobów na powrót do formy komfortowego funkcjonowania w życiu towarzyskim. Pogłębianie
wiedzy na ten, dla wielu trudny temat, pomoże przezwyciężyć wstyd. A kiedy będziemy odważniejsi, bez stresu udamy
się do specjalisty.
Zwykle problemy zdrowotne, o których trudno nam rozmawiać i o nie dopytywać, obrastają mitami. I niestety dotyczy
to także nietrzymania moczu. Co gorsza, osoby których problem dotyka, rezygnują z wizyty u lekarza, błędnie zakładając, że nic nie może im pomóc. Postaramy się teraz obalić kilka mitów na ten trudny temat.
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„NIE MOGĘ WYLECZYĆ MOJEGO NIETRZYMANIA
MOCZU, BO NIE STAĆ MNIE NA DROGIE LEKI
LUB OPERACJE”.
Wbrew pozorom niektóre z najskuteczniejszych metod leczenia nietrzymania moczu są całkowicie bezpłatne i dostępne
natychmiast.
Codzienny trening fizyczny – ćwiczenia dotyczą w szczególności dna miednicy: wzmacniają mięśnie Kegla, które uczestniczą w kontroli pęcherza. Gdzie są te mięśnie i jak je ćwiczyć?
„Znaleźć” je można bardzo łatwo, zatrzymując na chwilę oddawanie moczu. Kiedy skupimy się, zaciskając zwieracze, poczujemy, jakie mięśnie pracują, i możemy zacząć je ćwiczyć.
Co ciekawsze ta „gimnastyka” polega dokładnie na tym samym. Oddając mocz, zaciskamy mięśnie tak, aby powstrzymać wypływający strumień. Ćwiczenie powtarzajmy tak często, jak to możliwe. Regularne codzienne ściskanie tych mięśni pomoże je wzmocnić, a co za tym idzie zapobiegnie problemowi nietrzymania moczu lub wyeliminuje już istniejący.
Często korzystamy z toalety zbyt często, tak na wszelki wypadek, zawsze kiedy znajdujemy się w jej pobliżu. Nie uświadamiamy sobie, jak takie „siusianie na zapas” szkodzi naszemu zdrowiu, ponieważ wymuszamy opróżnianie pęcherza i przyzwyczajamy się do działania w tym względzie według ustalonego schematu, nie zaś według faktycznych potrzeb sygnalizowanych przez ciało.
Świadome opóźnianie opróżnienia pęcherza wspomoże kontrolę nietrzymania moczu. Polega to na możliwie długim odczekaniu po oddaniu moczu, na kolejną wizytę w toalecie.
Czas pomiędzy mikcjami (medyczne określenie oddawania moczu) powinien wynosić od 3 do 6 godzin. Jeżeli przy
normalnej ilości spożywanych płynów korzystamy z toalety częściej, przyzwyczajamy nasz pęcherz do tego, aby „myślał”, że musi działać, gdy jest tylko nieznacznie wypełniony.
A zatem nie korzystajmy z toalety, jeśli naprawdę tego nie
potrzebujemy, nie nakłaniajmy również do takich zachowań
dzieci. Jeśli pomimo prób nie będziesz w stanie odzwyczaić
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się od korzystania z toalety, wtedy kiedy przechodzisz obok
niej, udaj się do lekarza, ponieważ z czasem nawyk zmieni się
w poważny problem, bo pęcherz będzie sygnalizować potrzebę opróżnienia coraz częściej.
Powodem problemów z mimowolnym oddawaniem moczu może być nadwaga. Ponieważ zwiększona masa tkanki tłuszczowej (a co za tym idzie – nierzadko otłuszczenie
organów wewnętrznych znajdujących się w jamie brzucha)
osłabia mięśnie dna miednicy, a to z kolei prowadzi do problemów z nietrzymaniem moczu. Nadwaga i otyłość wiążą się również z niezwykle istotnym w kontekście nietrzymania moczu problemem – to jest z zaparciami. Nie łączymy
tych dwu przypadłości, a tymczasem bardzo często niewłaściwa dieta powodująca osłabienie perystaltyki jelit, prowadzi do niemożności naturalnego wypróżnienia się, mimo uczucia pełności i odczuwanej potrzeby defekacji. W takiej sytuacji bardzo często, próbując wypróżnić się „na siłę” i gwałtownie zwiększając w tym momencie ciśnienie w jamie brzusznej oraz nacisk na mięśnie dna miednicy, upośledzamy w ten
sposób ich działanie, czego efektem jest nietrzymanie moczu. A zatem, pierwszym krokiem, jaki możemy podjąć w kierunku kontroli nietrzymania moczu, jest redukcja masy ciała.

„MOGĘ KONTROLOWAĆ MOJE NIETRZYMANIE
MOCZU, OGRANICZAJĄC ILOŚĆ PŁYNÓW,
KTÓRĄ PRZYJMUJĘ”.
Niestety, ograniczenie ilości wypijanych płynów nie rozwiąże naszego problemu z nietrzymaniem moczu, a wręcz odwrotnie – gdy ogranicza się przyjmowanie płynów, problem
nietrzymania moczu z czasem znacznie się nasila. Niskie spożycie płynów powoduje podrażnienie pęcherza. Co więcej,
zmniejszenie spożycia płynów faktycznie zmniejsza ogólną
pojemność pęcherza, co w konsekwencji powoduje pogorszenie jego zdolności do zatrzymywania płynów.
Nie ograniczaj spożywanych płynów, a raczej zastanów się
nad tym, co pijesz, ponieważ to nawyk przyjmowania napojów moczopędnych, takich jak kawa, herbata, alkohol (szczególnie piwo) powoduje nasilenie objawów. Często już
samo zastąpienie ich wodą, która powinna być głównym płynem spożywanym w ciągu dnia, rozwiąże problem.

swoją aktywność społeczną, unikając wychodzenia z domu,
co prowadzi do poczucia wykluczenia, osamotnienia, a często także do depresji.

„NIETRZYMANIE MOCZU TO COŚ, CZEGO MUSZĘ
SIĘ WSTYDZIĆ”.
Nietrzymanie moczu dotyka na pewnym etapie życia jedną na dwie osoby, co czyni tę dolegliwość jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych na świecie. Problem dotyczy przedstawicieli obu płci, ale kobiety,
szczególnie te, które zostały matkami, uskarżają się na niego o wiele częściej. Dzieje się tak, ponieważ mięśnie, które
pełnią ważną rolę w kontrolowaniu wydalania moczu, w czasie
ciąży i porodu, ulegają rozciągnięciu i osłabieniu.
Powszechność tego problemu sprawia, że wbrew pozorom
i krępującym nas obawom, możemy znaleźć wsparcie i zrozumienie w gronie bliskich nam osób. Spróbuj otworzyć się
wśród zaufanych przyjaciół i rodziny w tej sprawie i poszukaj
pomocy, a przede wszystkim zrozumienia. Im więcej ludzi będzie rozmawiać o nietrzymaniu moczu, tym więcej osób cierpiących na to schorzenie pozna fakty na ten temat i szybciej
odważy się szukać pomocy, aby przerwać krąg bezradności.

„NIETRZYMANIE MOCZU JEST WYNIKIEM
STARZENIA SIĘ”.
Istnieje kilka przyczyn nietrzymania moczu i chociaż starzenie się może powodować osłabienie mięśni pęcherza,
to jego głównymi powodami są: otyłość, przebyte ciąże i porody naturalne, cukrzyca typu II, czasami powodująca uszkodzenie nerwów w całym ciele, również tych kontrolujących
opróżniania pęcherza, a także inne względy natury neurologicznej i psychicznej.
Nietrzymanie moczu może być również czasowo spowodowane przyjmowaniem leków moczopędnych, zaparciami lub
infekcjami dróg moczowych. Powodem tych bardziej uporczywych mogą być: menopauza, niedrożność, rak prostaty,
rak pęcherza, powikłania okołoporodowe.

Wszystkie napoje zawierające kofeinę, napoje alkoholowe
i kwaśne soki owocowe mogą podrażniać wyściółkę pęcherza, niwelując wysiłek, który wkładamy w ćwiczenie lepszego trzymania moczu.

„NIETRZYMANIE MOCZU NIE ZAGRAŻA
ŻYCIU, WIĘC NIE MUSZĘ Z TYM NIC
ROBIĆ I MOGĘ Z TYM ŻYĆ”.
Faktycznie, nietrzymanie moczu nie zagraża życiu, ale znacznie obniża jego komfort i jakość, komplikując życie towarzyskie, intymne i zawodowe. Osoby dotknięte nietrzymaniem
moczu, często obawiają się sytuacji awaryjnych, które mogą
wprowadzić w zakłopotanie zarówno ich samych, jak i ich
przyjaciół czy współpracowników. Do minimum ograniczają

Nie ograniczaj spożywanych płynów, a raczej
zastanów się nad tym, co pijesz, ponieważ to
nawyk przyjmowania napojów moczopędnych,
takich jak kawa, herbata, alkohol (szczególnie
piwo) powoduje nasilenie objawów.
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REASUMUJĄC: BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ
NIETRZYMANIA MOCZU, MOŻNA ZASTOSOWAĆ
PLAN LECZENIA.
Jeżeli wiesz czy przypuszczasz, że cierpisz na wysiłkowe nietrzymanie moczu, pomóc ci może wykonywane regularnie
„szybkie zaciskanie”. Natomiast jeżeli cierpisz raczej na naglące nietrzymanie moczu, możesz starać się ćwiczyć zdolność pęcherza do trzymania moczu, co oznacza zwiększenie
ilości, którą pęcherz może przechować, oraz stopniowo wydłużać czas między mikcjami. Jeżeli nie jesteśmy w stanie samodzielnie opanować problemu, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza. W pierwszej kolejności powinien być to lekarz pierwszego kontaktu, a następnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, specjalizujący się w leczeniu schorzeń odpowiednich
do zidentyfikowanych potencjalnych przyczyn: urolog, nefrolog lub neurolog.
Zanim problem uda się rozwiązać za pomocą ćwiczeń i zmiany sposobu myślenia o opróżnieniu pęcherza lub gdy problem jest poważniejszy przy interwencji lekarza, koniecznie
musisz zabezpieczyć się przed krępującymi sytuacjami zmoczenia ubrania i mebli.

„JEŚLI MOJE WYPADKI ZDARZAJĄ SIĘ RZADKO,
MOGĘ UŻYĆ ZWYKŁEJ PODPASKI STOSOWANEJ
PODCZAS MENSTRUACJI”.

Seksuologia

Onkologia

Zwykłe podpaski nie są przeznaczone do zbierania moczu.
Pomijając kwestie ich niewystarczającej chłonności, co jest
powodem niedostatecznego zabezpieczenia, mogą powodować niewielkie podrażnienie i swędzenie, a bywa, że wywołują infekcję dróg moczowych. Należy używać podpasek
przeznaczonych do kontrolowania nietrzymania moczu, które dzięki specjalnej konstrukcji są znacznie bardziej higieniczne i bezpieczne. W zależności od stopnia nasilenia problemu i płci osoby, która ma z niej korzystać, można odpowiednio dobrać stopień ich chłonności.

„MÓJ LEKARZ RODZINNY MA WIĘKSZE POWODY
DO ZMARTWIENIA NIŻ MOJE SPORADYCZNE
NIETRZYMANIE MOCZU”.
Tak jak już było to powiedziane wcześniej, lekarz pierwszego kontaktu jest tym, do którego powinniśmy udać się
w pierwszej kolejności, szukając rozwiązania problemu nietrzymania moczu. Opiekujący się nami lekarz rodzinny powinien być świadom wszystkich odchyleń od dobrego stanu zdrowia i naszej kondycji fizycznej. Jest on również w stanie
profesjonalnie ocenić, jak poważny jest problem, z którym się
borykamy, pomóc w zaplanowaniu reżimu ćwiczeń, aby zbudować mięśnie miednicy i ułatwić kontrolowanie nietrzymania moczu. Może także zauważyć pierwsze oznaki raka układu moczowego i skierować nas do odpowiedniego specjalisty bez niewybaczalnej w takich sytuacjach zwłoki. •

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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P

rzy odpowiedniej pozycji oczu
docieramy do szlaków nerwow ych
i procesów podkorow ych, które
są związane z bolesnymi doświadczeniami.
Dzięki ruchowi gałek ocznych możemy je
zintegrować, czyli uświadomić sobie
i odreagować, a wtedy nie wpł ywają
już one niszczycielsko na nasze życie.
Psychoterapeutka, psycholożka Agnieszka
Czapczyńska metodami EMDR i Brainspotting pracuje nad traumatycznymi doświadczeniami. Jest również superwizorką
w zakresie przeciwdziałania przemocy
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi Ośrodek Rozwoju Osobistego
i Terapii – Radość Bycia.

Beata Pawłowicz: Na czym polegają te dwie metody psychoterapii wykorzystujące ruch gałek ocznych, czyli EMDR
i brainspotting?
Agnieszka Czapczyńska: Dawid Grand, odkrywca brainspottingu, ma powiedzenie oddające istotę tej metody: „kierunek, w którym patrzysz, określa twoje emocje”. Oczy są jak
zewnętrzny mózg; w rozwoju embrionalnym powstają z tych
samych komórek, co układ nerwowy. Są bezpośrednio połączone z układem limbicznym odpowiedzialnym za pamięć
emocji. Dlatego też za pomocą odpowiedniej stymulacji gałek ocznych możemy mieć bezpośredni kontakt z naszym nieświadomym JA, a więc z emocjami i stanami, od których kiedyś się odcięliśmy. Możemy mieć wpływ na funkcjonowanie
mózgu, układu limbicznego i nowej kory. To zjawisko należy
do mechanizmu autoregulacji. Nasze ciało zawsze z niego korzystało, tylko myśmy nie rozumieli, jak ważne jest poruszanie oczami.
BP: Mówimy, że oczy są zwierciadłem duszy, ale czy też
można nimi tę duszę uleczyć? Bo rozumiem, że o to chodzi w pojęciu samoregulacji?
ACz: EMDR i brainspotting bazują na naszych wrodzonych
mechanizmach autoregulacji mózgu. Wykorzystują stymulację gałek ocznych do przetworzenia starych doświadczeń
z przeszłości i włączenia ich w teraźniejszość, w której mamy
o wiele więcej zasobów na ich świadome przeżycie i racjonalne uporządkowanie. Innymi słowy, przeszłości nie da się
odwrócić, ale możliwe jest takie przetworzenie pamięci dawnych doświadczeń, aby nas budowały, zamiast nieustannie
niszczyć.
BP: Jak to się przekłada na praktykę, na samą pracę podczas sesji?

ZNANI
ACz: Pracując z traumą, zachęcam osobę, która jej doświadczyła, aby wróciła pamięcią do zdarzenia, z którym chce się
zmierzyć. Może o nim opowiedzieć, ale nie musi. Istotne jest
to, aby przywołała to wydarzenie, tak jak je zapamiętała, i aby
wróciła do pamięci zapisanej w ciele, czyli zauważyła np. ścisk
w klatce piersiowej, szybkie bicie serca, falę gorąca lub jakiekolwiek doznania somatyczne, których doświadcza „tu i teraz”. Ja obserwuję jej oczy, bo one układają się w określonym
kierunku, a dzieje się tak dlatego, że przy różnych ułożeniach
oczu kontaktujemy się z różnymi obszarami mózgu. W inną
stronę patrzymy, wracając do wspomnienia szczęścia, w inną
wracając do grozy. Trauma jest doświadczeniem, w którym
byliśmy całkowicie sami w konfrontacji z zagrożeniem. Dlatego jednym z elementów leczących w tych metodach jest już
sama współczująca obecność drugiej istoty ludzkiej. Ale też
doświadczenia traumatyczne są za duże, żeby nasz układ nerwowy i tożsamość zmieściły je w sobie. Dlatego większość
z nich zostaje w oderwaniu od świadomości. Wydaje się nam,
że przeminęły, ale one tylko się schowały i wpływają na naszą teraźniejszość w postaci m.in. negatywnych przekonań
na własny temat, nieuzasadnionego lęku bądź bólów somatycznych – nie związanych z żadną chorobą itp.
BP: Czy naprawdę dla pokonania traumy ważniejsze jest
to, gdzie patrzymy i jakie temu towarzyszą odczucia w ciele, niż rozmowa ze specjalistą?
ACz: Rozmowa w terapii to jedno, a świadomość doświadczeń w ciele to drugie. Podczas sesji dużo czasu przeznaczamy na obserwację uczucia w ciele, bo tam mieszka nieświadome. Rozmowa okazuje się łatwiejsza. Tak jesteśmy nauczeni.
Łatwo wchodzimy w interpretację, analizę, parafrazę. Metody
somatyczne mówią: „Zostaw na tyle, na ile to możliwe, dyskurs. Wejdź w doświadczenie, bo ciało jest mądre i samo znajdzie ścieżkę do autoregulacji. Wystarczy mu w tym nie przeszkadzać”. Intelektualna refleksja jest potrzebna na początku spotkania, żeby ustalić, co robimy, i na koniec sesji, żeby
powiązać doświadczenie z tożsamością osoby, np. pytając, jak rozumie to, co się teraz wydarzyło? Albo jak to wpływa na jej widzenie tego, co się stało w przeszłości?
BP: Zasada zaufania do ciała jest rewolucyjna! W naszej
kulturze nie ufamy ciału.
ACz: Tak, jesteśmy osadzeni w kartezjańskim paradygmacie
o oddzieleniu umysłu od ciała i głęboko wbudowanym przeświadczeniu, że ciało jest tym gorszym, głupszym i bardziej
kłopotliwym aspektem życia niż umysł. Metody somatyczne wychodzą poza tę dualność. Świadomym wspomnieniom
przemocy zawsze towarzyszą poczucia w ciele. Ciało pamięta wszystko, co nam się wydarzyło. I to dobre, i to okropne. Nośnikiem pamięci jest neuroplastyczny mózg, a więc
można go formować za sprawą świadomej uwagi i mechanizmów autoregulacji (m.in. stymulacją lub ułożeniem gałek
ocznych).
W trakcie sesji zadaniem terapeuty jest więc obserwowanie,
a także kierowanie ułożeniem gałek ocznych pacjenta oraz pomoc w tym, aby pozostał on skoncentrowany na odczuciach
ciała. Terapeuta ma być z pacjentem w tzw. rezonującej obec-
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Układ nerwowy osoby
po traumie funkcjonuje inaczej,
trwa w stanie permanentnego
zagrożenia. Jest bardziej czujny
na bodźce, to, co dla innych jest
do wytrzymania, dla niego
jest przerysowane: za głośne,
za mocne, za jasne itp.

jawia się wtedy, gdy nie możemy ani uciec, ani zaatakować.
A podczas sesji wracają emocje, takie jak wściekłość, smutek,
wstyd itp., odczucia które zostały doświadczone podczas samej traumy, a wracają po to, abyśmy mogli je przepracować.
BP: Ale przypuśćmy, że kobieta ma dziś 36 lat, rodzinę,
dzieci, a gwałt przeżyła w młodości. Nigdy nikomu o tym
nie mówiła. Po co teraz ma do tego wracać? Czy terapia traumy jest jej potrzebna?
ACz: Gwałt to przekroczenie wszelkich granic. Fizycznych,
psychicznych, relacyjnych, duchowych. To doświadczenie
zagrożenia życia, zdrady, utraty kontroli nad ciałem, utraty wiary w bezpieczne relacje. Takim doświadczeniom towarzyszą emocje i odczucia w ciele tak intensywne, przerażające i obezwładniające, że nasz system nie jest w stanie ich
przetworzyć. Zostają one jakby zatrzymane w układzie nerwowym. Jeśli na wspomnienie czegoś, co wydarzyło się
lata temu, w naszym ciele pojawiają się silne reakcje emocjonalne lub somatyczne, tak jakby działo się to „tu i teraz”,
czyli np. zaczynamy płakać, czuć strach, drżeć – to znaczy, że
mamy do czynienia z nierozładowaną traumą.
BP: No ale z tym da się żyć…
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ności, bo dzięki temu możliwe stanie się to, co było niemożliwe w momencie doświadczenia traumy, czyli odczuwanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
BP: Na czym polega rezonująca obecność terapeuty?

ACz: Da się żyć, jednak znacznie pogarsza się jakość tego życia. Pamięć nierozładowanej traumy wraca w postaci symptomów opisywanych klinicznie jako zespół stresu pourazowego. Są to intruzywne, agresywne myśli, nad którymi nie
ma się kontroli, flashbacki, czyli obrazy traumy, którym towarzyszą takie doznania, jakby ta tragedia działa się właśnie teraz, stałe napięcie, koszmary senne, bóle psychosomatyczne, zalewające emocje np. wściekłości, lęku, smutku, unikanie sytuacji i miejsc przypominających doznaną krzywdę, obniżone poczucie własnej wartości, osłabienie funkcji poznawczych, np. koncentracji. To naprawdę trudne życie… Osoba,
która doświadcza tych symptomów potraumatycznych, często nie rozumie, co się z nią dzieje, i myśli, że jest chora psychicznie, niewartościowa, „popsuta”…

ACz: W trakcie sesji skupiam się na odczuciach płynących
z mojego ciała, bo one mogą być wskazówką, co dzieje się
z pacjentką. Jak to możliwe? Wyjaśnia to teoria przeciwprzeniesienia limbicznego: mój układ limbiczny zaczyna współgrać z układem limbicznym pacjentki, wchodzi z nim w rezonans, a to powoduje, że moje ciało zaczyna czuć podobnie
jak jej ciało. Układy nerwowe homo sapiens rezonują dzięki m.in. neuronom lustrzanym. Dlatego, kiedy znajdziemy się
w polu drugiej osoby, zaczynamy czuć to, co ona. W każdym
nurcie terapeutycznym używa się tej zdolności, nazywając
np. pracą z przeniesieniem. W metodach somatycznych terapeuta ma za zadanie świadomie obserwować odczucia, jakie podczas sesji pojawiają się w jego własnym ciele. Jeśli nagle poczuję falę smutku, mogę sprawdzić, czy ona też pojawiła się w ciele mojej pacjentki, i wtedy po prostu lepiej ją rozumiem. W ten sposób tworzę tę bezpieczną przestrzeń. Możemy być razem w doświadczeniu, które było emocjonalnie
zbyt ciężkie dla jednej osoby, a teraz zaczynamy je wspólnie
czuć. Czasem razem wchodzimy w dysocjację i wychodzimy
z niej. To leczy.

ACz: Układ nerwowy osoby po traumie funkcjonuje inaczej,
trwa w stanie permanentnego zagrożenia. Jest bardziej czujny na bodźce, to, co dla innych jest do wytrzymania, dla niego jest przerysowane: za głośne, za mocne, za jasne itp., wiele informacji odczytuje jako zagrożenie, nie pozwala sobie
na relaks. Ten stan nie mija wraz z samym doświadczeniem.
Trauma zatrzymana w systemie nerwowym osoby, która żyje
w takim napięciu, trwa czasem długie lata. Ta osoba czuje się,
jakby cały czas była na wojnie... To wszystko jest źródłem cierpienia kogoś, kto doświadczył gwałtu, ale też i jej otoczenia,
które mierzy się bólem i nieprzewidywalnymi reakcjami emocjonalnymi swojego bliskiego. Budowaniu relacji to też nie
służy, niestety.

BP: Dysocjacja? Na czym polega i jak ją odczuwamy?

BP: Pomóc może EMDR i brainspotting?

ACz: Można ją opisać jako „nic nie czuję”, „jestem jak za szybą”. Wbrew pozorom dysocjacja to ekstremalne pobudzenie.
Jakby jednocześnie maksymalnie nacisnąć pedał gazu i hamulec. Dysocjacja jest ważnym mechanizmem przetrwania i po-

ACz: Tak, obie metody są stosowane w pracy z traumą. EMDR
powstała jako pierwsza w latach 80. i obecnie jest jedną
z podstawowych metod pracy z traumą rekomendowanych
przez WHO. Polega na bilateralnej stymulacji mózgu za po-
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BP: Że jest chora psychicznie mogą także myśleć jej najbliżsi i zamiast dawać jej wsparcie, odsuwać się od niej.
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W trakcie sesji EMDR mózg wchodzi w tryb
wolnych fal delta, takich samych jak w trakcie głębokiego snu, co ułatwia przenoszenie wspomnień z ciała migdałowatego do nowej kory. Utknięte i nieprzetworzone świadomie wspomnienia mogą
w ten sposób ulec transformacji.

mocą uruchamiania szybkiego ruchu gałek ocznych, sygnałów dotykowych lub dźwiękowych. W trakcie sesji EMDR mózg
wchodzi w tryb wolnych fal delta, takich samych jak w trakcie
głębokiego snu, co ułatwia przenoszenie wspomnień z ciała migdałowatego do nowej kory. Utknięte i nieprzetworzone świadomie wspomnienia mogą w ten sposób ulec transformacji. Przetwarzamy trudne wspomnienia po to, aby nam
się nie nakładały jak klisze na teraźniejszość, aby móc być
w „tu i teraz”. Używając tytułu książki Francine Shapiro, twórczyni metody „zostawiamy przeszłość w przeszłości”. Brainspotting jest stosunkowo nową metodą terapii, został odkryty w roku 2003 przez Dawida Granda. W tej metodzie terapeuta/-tka szuka odpowiedniej pozycji oczu, która daje dostęp do szlaków nerwowych i procesów podkorowych związanych z traumatycznym doświadczeniem. Aktywowane są
w ten sposób głębokie struktury mózgu, które przetwarzają
informacje z o wiele większą prędkością niż struktury korowe.
Cel jest ten sam – powrót do teraźniejszości.
BP: Nie ma w ogóle rozmowy, analizy?
ACz: Jest jedno i drugie, ale w innych proporcjach niż w nurtach niesomatycznych. Przestrzeń do rozmowy jest wtedy,
kiedy napięcie i doznania zostaną uwolnione z ciała, emocje przeżyte. Dopiero kiedy osoba przetworzy emocje
z przeszłości, jest w stanie z innej perspektywy zobaczyć to,
co się wydarzyło. Trauma zazwyczaj rodzi wewnętrzny system przekonań oparty na poczuciu winy i wstydu: „to jest
moja wina”, „jestem słaba”, „przecież mogłam się bronić”,
„trzeba było nie wychodzić z domu samej” itp. Po traumatycznych doświadczeniach zawsze pojawiają się negatywne
przekonania na swój własny temat i temat innych np.: „do niczego się nie nadaję”, „jestem głupia”, „jestem zła”. Dopiero kiedy osoba doświadczy pamięci tego, co się wydarzyło, z punktu widzenia życzliwego obserwatora wewnętrznego i w towarzystwie życzliwego terapeuty/-tki, może poczuć,
że nic nie mogła zrobić, że nie ma w tym jej winy. Może wtedy
zmienić swój system przekonań w stronę bardziej realistycznego i pozytywnie nastawionego wobec siebie samej. Rozmowa w nurtach somatycznych służy budowaniu relacji i bezpieczeństwa z osobą towarzyszącą i w integrowaniu poznawczym doświadczenia. To bardzo ważne, ale kluczowe jest doświadczenie. Bez niego nie bardzo jest co integrować. W pra-

cy z traumą bez wejścia w doświadczenie somatyczne, kręcimy się wciąż wokół tego, co już wiemy o sobie…
BP: Jak to zmienić?
ACz: Niekiedy samo rozładowanie uczuć wystarczy, aby przekonania się zmieniły. Czasami szukamy nowego sposobu myślenia, takiego, który będzie adekwatny do nowej perspektywy widzenia tego, co się stało. Obraz się poszerza, np. zaczynam widzieć, że w sytuacji przeszłej traumy nie miałam realnej możliwości obrony. To nie świadczy o mojej słabości, tylko o sytuacji, w której, np. w przypadku gwałtu, sprawca skorzystał z mojej ufności, otwartości i zaufania. Robi się miejsce
na myśli typu: „zrobiłam wszystko, co mogłam”, „teraz jestem
bezpieczna”, „ jestem OK taka, jaka jestem”, czy też inne myśli pasujące do nowego rozumienia wydarzeń.
BP: Jakie efekty daje praca tymi metodami?
ACz: Przy traumie jednorazowej zmiana potrafi przyjść stosunkowo szybko. Po kilkunastu sesjach mogą cofnąć się
albo bardzo zminimalizować symptomy zespołu stresu pourazowego. Spada częstotliwość flashbacków, poprawia się
jakość snu, obniża poziom lęku, rzeczy niemożliwe, przykładowo wyjście wieczorem z domu, stają się możliwe… Przy
traumie wielokrotnej, typu doświadczania przemocy w dzieciństwie, proces jest znacznie dłuższy. Nie ma niestety cudownych metod, które przetworzą w miesiąc coś, co zapisywało się na naszym twardym dysku umysłu przez lata i stworzyło bardzo gęstą sieć tożsamości. W tym przypadku metody somatyczne są skuteczne, ale wymagają długoterminowej
pracy podobnie jak inne.
BP: Dlaczego ciało, a nie umysł?
ACz: Ja bym wyszła poza dualność tego pytania. W proces
zdrowienia trzeba zaangażować i ciało, i umysł. Przeciwieństwem traumy jest zdrowie somatyczne i poczucie spokoju umysłu. Zajmujmy się więc całością. •

BIO

Beata Pawłowicz

Dziennikarka i autorka książek psychologicznych m.in. Zdrowo żyć, zdrowo leczyć się, Dekalog
szczęścia; współautorka m.in. Cyfrowe dzieci – z dr. Tomaszem Srebnickim (Wyd. Zwierciadło
2021). Na stałe związana z miesięcznikami „Zwierciadło” i „Sens”. Studiowała kulturoznawstwo
i dziennikarstwo. Autorka trzech tomików wierszy.
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Seks po raku?
Będzie tylko lepszy
Wywiad z Moniką Łukasiewicz
Rozmawia: Izabela Smolińska
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Jestem pewna, że to, o czym mówię, będzie popularne w Polsce za pięć, dziesięć lat.
Na razie jestem trochę dziwna, ale trudno. Zawsze podziwiałam Wisłocką – żartuje
dr n. med. Monika Łukasiewicz, seksuolożka i ginekolożka, na co dzień pracująca
z pacjentkami i pacjentami borykającymi się z problemem niepłodności. Jej książka
Seks bez cycków, czyli seks dobrze zaprojektowany niedawno trafiła na półki księgarni.

Izabela Smolińska: To zacznę bez gry wstępnej, od razu
przechodząc do meritum: dlaczego cycki są takie ważne? Celowo używam tu słowa cycki, ponieważ pani używa go w całej swojej książce, a nawet w tytule.
Monika Łukasiewicz: Ja go używam, żeby te cycki odbrązowić, sprawić, żeby wyraz, nomenklatura nie miały żadnego znaczenia. Piersi to te karmiące, te które zakrywamy, których się boimy. A z drugiej strony – potężny wabik erotyczny,
widoczny niemal na każdym billboardzie i reklamie.
IS: I niby te piersi, te cycki, są integralną częścią kobiety,
ale w praktyce nie są: w seksie służą mężczyźnie, po seksie, jeśli kobieta rodzi, służą do karmienia, a jeśli nie rodzi,
to przestają mieć znaczenia.
MŁ: Ja bym powiedziała, że też nie jest tak do końca, że piersi służą mężczyźnie, bo część kobiet ma przez pobudzanie
brodawek sutkowych orgazm.
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IS: Ale o tym w Polsce się głośno nie mówi.
MŁ: A mówi się w Polsce o tym, że przy karmieniu piersią nawet do 10% kobiet może doświadczać orgazmu? Oczywiście
to jest fizjologiczne, kompletnie niezależne od nikogo. Ale te
biedne kobiety często się wstydzą o tym powiedzieć nawet
swojemu lekarzowi. A to się po prostu zdarza i nie ma złych
konotacji. To też trzeba odmitologizować.
IS: W ogóle ciało kobiety trzeba by odmitologizować
i odłączyć od różnych stereotypów.
MŁ: Też tak uważam. Nie jestem zwolenniczką żadnych teorii. Nie uważam ani, że wszystko, co dotyczy ciała, jest takie ważne, że powinniśmy sobie robić 2000 operacji plastycznych, bo to też nie jest zdrowe. Ale też nie jest zdrowe takie
bezkrytyczne body positive, kiedy mówimy, że coś akceptujemy, nawet jeśli naprawdę nie akceptujemy, i kiedy coś mo-

ZNANI
Monika Łukasiewicz,
Seks bez cycków,
Wydawnictwo Świat Książki

Monika Łukasiewicz
Jest specjalistką położnictwa i ginekologii, specjalistką
seksuologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz andrologiem klinicznym. W 2010 roku otrzymała tytuł Fellow of the European Committee on Sexual
Medicine (FECSM) – europejska specjalizacja z seksuologii. Pracuje w klinice leczenia niepłodności – Novum
oraz w Dębski Clinic. Zajmuje się diagnostyką i terapią
par niepłodnych, prowadzeniem ciąży oraz terapią zaburzeń seksualnych – zwłaszcza pochwicą, dyspareunią
oraz onkoseksuologią. Szczególną opieką otacza także
kobiety z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.
Jest założycielką i prezeską Fundacji Dla Kobiet po raku
piersi. Działa również w Fundacji Avalon. Naukowo
pasjonuje się wpływem bisfenolu A (BPA) na płodność
męską. Często wykłada na sympozjach naukowych
w Polsce i na świecie oraz publikuje. Lubi konie, języki
obce, balet… Kocha zwiedzać świat, ale zawsze tylko
z małym bagażem…

IS: Bo przecież i tak nie będzie już uprawiała seksu,
no bo po co, skoro nie będzie z tego dzieci?
MŁ: Naprawdę tak jest! A przecież kobiety koło pięćdziesiątki wyglądają czasem na 30 czy 40 lat! Życie dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. A mimo to pacjentka onkologiczna słyszy od lekarza, że to wcale nie jest
takie ważne czy będzie miała pierś – czy też cycki – czy nie.
A przecież poza aspektem psychologicznym jest też fizjologiczny. Bo nagle, jak jest płasko z przodu, są same mięśnie,
to zmienia się cała motoryka ciała, więc i pozycja – inaczej się
zachowujemy jak mamy piersi z przodu. A z kolei piersi po rekonstrukcji czasem mogą być cięższe, więc kobieta może zacząć się garbić.
IS: Z punktu widzenia psychologicznego piersi są atrybutem kobiecości.
MŁ: Dla mnie to jest takie niedostosowanie ważności do sytuacji. No bo jeśli cycki nie są ważne, to dlaczego wciąż się o nich
mówi? A jeśli są ważne, to dlaczego nie rozmawia się o nich
z pacjentkami z rakiem? I w rezultacie kobiety po raku piersi mają taki rozdźwięk w głowie: to ważne czy nieważne? Zrobiłam kiedyś webinar pod tytułem Po co nam te cycki? I jasne, część kobiet będzie uważała, że są superważne, dla części będą mniej istotne.
IS: Ale tak czy inaczej ciężko nagle pogodzić się z ich
utratą.

żemy zmienić albo też coś powinniśmy zmienić dla naszego zdrowia.
IS: Pisze pani o tym w książce: o sporcie, diecie, medytacji.
MŁ: Trzeba zachować tutaj równowagę w tym, co uważamy za właściwe i dobre dla nas. Jeżeli piersi są dla kobiety
ważne i może je zrekonstruować – mówię akurat o raku piersi i operacjach po leczeniu – to uważam, że należy to zrobić.
A jeśli nie można już nic robić, to dopiero wtedy trzeba robić
wszystko, żeby stan rzeczy taki, jaki jest, zaakceptować.
IS: Chodzi o to, żeby nie wmawiać sobie, że akceptacja to,
czego chcemy, jeśli uczucia i odczucia podpowiadają nam
coś innego?
MŁ: Tak. Bo często akceptujemy coś pozornie, na wizji, a potem wracamy do domu i płaczemy.
IS: No właśnie. Bo nawet jeśli założyły, że cycki nie są wyjątkową częścią ciała, to i tak bardzo trudno jest sobie wyobrazić, że tracimy jakąkolwiek część siebie.
MŁ: Oczywiście, później, po mastektomii i usunięciu guza,
można sobie zrobić implanty piersi, protezy, można zrobić rekonstrukcję, czyli włożyć implant na mięśnie, pod skórę. Ale
dużo kobiet, nie podam dokładnej liczby, bo w Polsce nie
było takich badań, się na to nie decyduje. Zwłaszcza jeśli chodzi o starsze pacjentki. I nikt z taką pacjentką nie rozmawia,
nie tłumaczy jej konsekwencji, nie sprawdza czy naprawdę
świadomie podejmuje decyzję. W Polsce istnieje trochę takie
społeczne przyzwolenie na to, żeby tych rekonstrukcji nie robić, bo skoro pacjentka skończyła 50 czy 60 lat, to po co jej
cycki?

MŁ: Teraz bardzo często robi się tumorektomię, czyli częściowe wycięcie piersi – usuwa się guz, margines tkanki wokół niego i węzły wartownicze albo wszystkie węzły, jeżeli są przerzuty. A potem zleca się radioterapię. Więc często pacjentka nie traci piersi, ale mimo to ta pierś po radioterapii i częściowej resekcji może być zniekształcona, może mieć zrosty.
I wtedy, po skończonym leczeniu o rekonstrukcję jest ciężko.
Dlatego takie rzeczy warto przedyskutować z lekarzem wcześniej. Tylko fakty są takie, że kiedy kobieta dowiaduje się, że
ma raka i może umrzeć, to aspekty estetyczne wydają się jej
mało istotne. Ale stają się istotne za kilka miesięcy.
IS: Tylko, że ta nasza polska onkologia to trochę takie pole
walki, więc skupiamy się tylko na jednym celu: na przeżyciu i nie zastanawiamy się, co będzie później.
MŁ: W ogóle o tym nie myślimy! A większość kobiet jednak
przeżywa. Okazuje się, że około 80% kobiet, dokładnie 77%
przeżywa 5 lat po raku piersi. I później, po chorobie, chciałoby się prowadzić normalne – satysfakcjonujące – życie. I wiele z tych kobiet, dla których naprawdę ważny jest biust, piersi, dekolt, itp., zapytana o to, czy po resekcji albo mastektomii bez problemu patrzy na piękne cycki np. w reklamach bielizny, będzie unikała tematu, udawała, że go nie ma. Co wcale
nie znaczy, że akceptują to, jak wyglądają po raku.
IS: To jest kolejny temat. Ładna bielizna dla kobiet po raku
piersi. Taka, jaką coraz częściej można kupić dla stomiczek.
MŁ: Dokładnie. W ogóle to jest ciekawe, bo jako seksuolog
na temat w ogóle seksualności Polaków mówię od przeszło 10
lat. I od samego początku mówiłam, że powinna się na rynku pojawić jakaś seksowna, ciekawa bielizna zakrywająca wo-
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rek stomijny, dająca wolność od wstydu. Bo ten wstyd, nawet, gdy staramy się zaakceptować sytuację, w której jesteśmy, często się pojawia. No i bielizna stomijna się pojawiła.
No ale to, co staje się popularne, zależy od wielu czynników.
IS: I od tego, czy dany temat ma swoją ambasadorkę albo
ambasadora. Do promocji bielizny dla stomiczek mocno
przyczyniła się Marianna Gierszewska, aktorka, która
sama, jeszcze jako nastolatka, musiała mieć usunięte
jelito.
MŁ: Właśnie. Dobrze, że celebrytki, mądre celebrytki, które
się mierzą z jakimś problemem, nagłaśniają go, bo w obecnych czasach mają ogromne możliwości dotarcia z przekazem
do szerokiego grona.
IS: No, ale w temacie raka piersi swojej polskiej Angeliny
Jolie jeszcze nie mieliśmy.
MŁ: Nasz kraj nie jest na nią jeszcze w pełni gotowy. 10 lat
temu mówiłam o różnych rzeczach – w każdej dziedzinie, którą się zajmuję – które stają się popularne dopiero teraz. Mam
w głowie tyle zmian, które można by wprowadzić, które zostały wprowadzone już w Stanach Zjednoczonych czy w krajach
Europy Zachodniej i wiem, że one się wydarzą, tylko za kilka lat – za 5 albo 10 – i że to ja jestem dziwna, że myślę o tych
rzeczach już dziś. [śmiech]
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IS: Pani żartuje, ale to jednak nieco przerażająca perspektywa. Cały czas rozmawiamy o raku piersi, jakby
to była jakaś tajna choroba. A to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów. Mierzy się z nim albo w przyszłości się zmierzy, co ósma Polka. Większość przeżyje.
Wiele doświadczy choroby w młodym wieku. Większość
będzie chciała mieć życie erotyczne po raku. Fajny seks.
Nie wiem, czy to adekwatna metafora, ale mam wrażenie,
że z tym leczeniem raka w Polsce jest troszkę jak ze scenariuszami komedii romantycznych. Urywamy film w momencie, gdy przez moment jest dobrze i piszemy w napisach: „żyli długo i szczęśliwe”. Fanfary, kobieta przeżyła,
jest zdrowa.
MŁ: I koniec.
IS: I co dalej?
MŁ: Właśnie po to założyłam Fundację Dla Kobiet. Żeby było:
co dalej. Zajmuję się w niej właśnie onkoPłodnością, onkoMenopauzą i onkoSeksem i onkoPracą – czyli właśnie tym –
co dalej. Bo kobiety, które wracają do pracy po raku, nie mówię, że wszystkie, często mają problemy, mają obrzęki limfatyczne kończyn górnych i często też się ich wstydzą. To jest
dosyć powszechny problem, nie tylko bolesny, ale też problematyczny estetycznie, a jak już mówiłyśmy, nie możemy
cały czas udawać, że estetyka nie ma znaczenia. Bo jeśli nie
można do pracy założyć fajnej lub ulubionej bluzki albo żakietu, to ma. Bo to bardzo ważne, żeby czuć się dobrze ze sobą.
IS: OnkoPłodność to kolejny temat tabu.
MŁ: Coraz więcej się o tym mówi. Moja przyjaciółka Joanna Kufel-Grabowska, która jest onkologiem w Poznaniu, bardzo dużo robi w tej dziedzinie. Dzięki niej powstał w Poznaniu program dla pacjentek onkologicznych refundujący mro-
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żenie komórek jajowych. W Warszawie też jest taki program.
Onkolodzy faktycznie kierują pacjentki do klinik niepłodności, gdzie mogą one zamrozić komórki jajowe. Kobiety mają
coraz większą świadomość, że mogą to zrobić przed leczeniem onkologicznym. Ale tak, to się ciągle dopiero budzi. Temat onkoPłodności dopiero zaczyna być poruszany na płaszczyźnie ogólnokrajowej. I tu też jest dużo do zmiany, ale ważne, że coś zaczyna się dziać. Ważne, żeby jak najwięcej osób
było świadomych, że ma prawo do tego, że jest taka możliwość i że rak nie wiąże się z końcem czegokolwiek.
IS: Coś rusza, ale niestety wciąż nie jest to standardowa procedura. Nie jest tak, że kobieta idzie do lekarza i słyszy: ma pani raka, musimy przeprowadzić takie
i takie leczenie, ono może wpłynąć na płodność, więc jeśli planuje pani mieć dzieci, to powinna pani pomyśleć
o zamrożeniu komórek jajowych.
MŁ: To prawda. Nie ma tutaj ścieżki wyznaczonej przez państwo, a to powinno być obligatoryjne. Bo np. w Warszawie
jest to refundowane, ale jeśli pacjentka pochodzi spod Warszawy, to już będzie musiała za mrożenie komórek jajowych
zapłacić sama. A to nie są małe pieniądze – mówimy o kilku tysiącach złotych.
IS: O ile w ogóle dowie się, że ma taką możliwość przed
rozpoczęciem leczenia onkologicznego. Jeśli nie, po przejściu przez chemio- albo radioterapię i po operacji czeka ją
kolejna trauma – dowiaduje się, że nie będzie mogła mieć
dzieci. A to coś, czego nie można zrobić jeszcze raz.
MŁ: Oczywiście nie zawsze tak jest, że ta chemioterapia niszczy jajnik i rezerwę jajnikową. Płodność u pacjentek przed
trzydziestką po chemioterapii zwykle powraca, dzięki czemu później, po hormonoterapii, jeśli tego potrzebują, mogą
znów być płodne. Ale w przypadku pacjentek około 40.
roku życia jest inaczej. U większości po chemioterapii płodność już nie powraca. Pojawiają się też wczesna menopauza i wszystkie objawy z nią związane. Im pacjentka starsza,
tym bardziej ten jajnik jest niszczony przez chemioterapię.
A do tego, jeżeli nowotwory są hormonozależne, pacjentki jeszcze przez 5-10 lat biorą leki, które powodują niepłodność czasową, a do tego wszystkie objawy wczesnej menopauzy: spadek libido, suchość pochwy, uderzenia gorąca, tycie, depresje.
IS: No właśnie. Z badań wynika, że prawie 70% kobiet
z doświadczeniem raka ma problemy w życiu erotycznym
po chorobie.
MŁ: 90% prawie.
IS: I znów: wiedza o skutkach chemio- i hormonoterapii, o tym, jak im przeciwdziałać, nie jest tym, co pacjentka dostaje w gabinecie lekarskim, do czego się ją
przygotowuje.
MŁ: Nie jest. Jej się podaje hormony jak cukierki. Bo to jest
oczywiste i obligatoryjne. Ale o skutkach ubocznych, takich,
które wpływają na jakość życia, mało się mówi. A to, że kobieta nagle utyje 10 kilo i będzie miała taką suchość pochwy, że
nie da się do niej palca włożyć bez bólu, to jest jakoś tak trochę zaniedbywany temat. I pacjentka czuje, że coś jest nie
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W Polsce pacjentka często nie ma nawet takiej propozycji, tylko od
razu słyszy: „Jak pani weźmie estrogeny do pochwy, to koniec”.

tak, ale nie wie co i dlaczego. I długo nic z tym nie robi, a kiedy w końcu przychodzi z problemem, to jest on na tyle posunięty, że ciężko jest coś zmienić.
IS: Co może więc zrobić sama pacjentka?
MŁ: Coraz więcej dziewczyn świadomie szuka pomocy właśnie w fundacjach, chociaż one też dość mało mówią o seksie. Na pewno taka kobieta powinna pójść do ginekologa, ale
ginekolog da farmakoterapię: powie, żeby brać kwasy hialuronowe i tak dalej. Są seksuolodzy, zwykle prywatni. Tylko tutaj ważne, żeby iść do lekarza seksuologa, bo lekarz pomoże, jeśli problem pacjentki wiąże się z fizjologią. A często spadek jakości życia seksualnego w trakcie albo po raku to nie
jest tylko głowa.
IS: Głowa, czyli depresja?
MŁ: Jeśli pacjentka boryka się z depresją, to co innego, to jeden z czynników, który niszczy libido i wpływa na pożądanie.
Ale tak samo działa też brak hormonów, będący skutkiem terapii hormonalnej tamoksyfenem czy inhibitorami aromatazy.
No bo przecież dostaje się ją właśnie po to, żeby obniżyć poziom estrogenów, a co za tym idzie – testosteronu. A to testosteron jest naszym paliwem do seksu, sprawia, że nam się
chce, że jest fajnie. Estrogeny nawilżają pochwę. Więc jak
się zabierze kobiecie paliwo seksualne i mówi się OK, ale teraz głowa jest ważna, no to nie tylko głowa, to są hormony.
U nas się ich nie docenia. W Stanach niektórym pacjentkom
po pewnym czasie zaczyna się podawać estrogeny do pochwy. FDA tego nie aprobuje, to jest bardzo ważne, ale pacjentki, oczywiście po podpisaniu odpowiedniej zgody, często przyjmują estrogeny miejscowo, do pochwy. Prawdopodobieństwo nawrotów choroby czy przerzutów po nich jest
praktycznie zerowe, ale decyzja należy do pacjentki. I musi ją
podjąć świadomie po rozmowie z lekarzem.
IS: Inaczej niż w Polsce, gdzie decyzje podejmowane są
zwykle obok pacjentki, a ona jest jedynie o nich informowana albo i nie.
MŁ: W Polsce pacjentka często nie ma nawet takiej propozycji, tylko od razu słyszy: „Jak pani weźmie estrogeny do pochwy, to koniec”. A tak nie jest. Ktoś powinien jej rzetelnie
przedstawić fakty: ryzyko jest znikome, ale ponieważ występuje, to leczenie estrogenami dopochwowymi nie jest zaaprobowane przez FDA, ale jeżeli to faktycznie wpłynie na jakość jej życia, to być może warto spróbować.
IS: Tylko że w Polsce jakość życia nie jest łączona z jakością
życia seksualnego. Nie ma tu znaku równości.
MŁ: Ale według definicji WHO zdrowie seksualne jest częścią
zdrowia w ogóle. Czyli seksualność to jest nasze zdrowie i nasze wellbeing, nasze dobre samopoczucie.

IS: Według WHO. A jednak mam
takie poczucie, że jak przychodzi pacjentka onkologiczna do lekarza i mówi: fajnie, że
działamy, że mam chemię, że leczenie pomaga i wychodzę z raka, ale chciałabym jeszcze porozmawiać o moim
życiu seksualnym, bo przez leczenie nie wszystko w nim
jest tak, jakbym chciała, to spotka się z kompletnym brakiem zrozumienia. Może nie wszystkich, ale przynajmniej
części personelu medycznego.
MŁ: A szczególnie, jak ma 60 lat na przykład.
IS: Lekarz wychodzi z założenia, że kobieta jakoś sobie poradzi, bo przecież co ona tam opowiada, po prostu ma blokadę w głowie i tyle. Musi przez to przejść.

MŁ: Też uważam, że duże znaczenie dla kobiety ma mózg
i zawsze to podkreślam. Jest najważniejszym organem seksualnym. Jak mózg nie chce, to i cipka nie chce. Ale jak seks
boli i jest nieprzyjemny, to chociażby już nawet mózg nie wiadomo jak by chciał, to cipka nie. Mówię specjalnie „cipka”,
tak jak „cycki”.
IS: Bo to kolejne słowo, dla którego nie mamy odpowiednika?
MŁ: Pochwa albo srom?.
IS: Słownictwo okołoseksualne składa się w większości albo z nomenklatury medycznej albo z omówień i metafor. Tymczasem cała pani książka utrzymana jest w lekkim tonie i napisana jest odważnym, wręcz dosadnym
językiem.
MŁ: Jestem bezpośrednia, kiedy mówię o seksie. Ale jak
ja mam nie być bezpośrednia i konkretna, skoro pracuję
z konkretnymi problemami, medycznymi? W książce napisałam, że cycki mogą być do karmienia, cycki są do pożądania, do oglądania. Do różnych rzeczy są. Bo też macierzyństwo dla wielu kobiet kojarzone jest z kobiecością. Więc wtedy rak i mastektomia to strata na wielu poziomach.
IS: Dla kobiet, ale i dla ich partnerów. Oni też doświadczają straty. Cycki czy też piersi partnerek dla wielu z nich też
są ważne. Im też poświęca pani rozdział.
MŁ: Tak. W Polsce mężczyźni – partnerzy kobiet z rakiem piersi – boją się często w ogóle o tym rozmawiać. Nie to, że nie
chcą: boją się. Sami tematu nie zaczną, kobieta często też nie
zacznie, mężczyzna się boi, że ją urazi i błędne koło w relacji.
IS: Do tego dochodzą aspekty kulturowe: od mężczyzny
wymaga się, żeby dawał radę, był silny, żeby się kobietą
opiekował, a on nie wie jak. Jest bezsilny, więc czuje się
słaby, a przez to winny, że partnerkę zawodzi.
MŁ: Robiono badanie na Dunkach. One są za tym, żeby
o raku informować i kobietę, i jej partnera. Dlatego, że partner naprawdę jest zaskoczony, nie wie, co robić i jak się zachować. Mężczyźni, wbrew pozorom, nie rozumie aż tak świetnie
kobiet, jak nam się wydaje. Oni naprawdę – widzę to często po parach, po pacjentach – odczuwają rzeczy dużo moc-
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Większość rzeczy, która się dzieje – i zła, i dobra, dzieje się przez
seks. Seks, ten dobrze pojęty, cementuje związek, A seks źle
pojęty – gwałty, wykorzystywania – to są te rzeczy
bardzo niszczące, ale też rządzące światem.
niej, niż pokazują. Są przerażeni, nie wiedzą, na czym stoją,
a z partnerami kobiet w trakcie terapii nikt nie rozmawia .
IS: Jak im pomóc?
MŁ: Tu powinni wkraczać terapeuci. I to powinny być terapie dla par, a nie tylko dla chorych. I działać powinien nie
tylko psychoterapeuta, ale i seksterapeuta. Sekscoaching
jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Taki sekscoach pomaga pacjentkom z rozpoznaniem choroby nowotworowej, nie tylko z rakiem piersi, coachuje je w seksie. Mówi, jak sobie radzić, daje im takie narzędzia, których można używać od razu,
bez zbytniego psychologizowania, żeby żyć tu i teraz, w sposób świadomy i szczęśliwszy. I to jest super. Właśnie takich
sekscoachów potrzeba nam więcej, żeby, jak tylko pojawia się
problem, można było działać. Bo po roku lub dwóch trudno jest coś zmienić, ale od razu jest to możliwe.
IS: Gdzie leży sedno problemu? W braku świadomości?
W niedofinansowaniu służby zdrowia? W braku odpowiednich standardów i procedur?
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MŁ: Powiedziałabym, że w dwóch miejscach – po pierwsze,
w tym, że dla nas, dla społeczeństwa ogółem, jakość życia nie
jest najważniejsza. Rozwój i samorozwój ma duże znaczenie,
jest wysoko w piramidzie potrzeb. Nie jesteśmy krajem bogatym. Siłą rzeczy pieniądze i byt są najważniejsze. Jeżeli te
podstawowe potrzeby nie są zapewniane, to ta jakość życia,
w tym też seks, traktowany jako zdrowie, jest już luksusem.
To może brzmi okrutnie, ale tak jest. Mówię oczywiście o udanym życiu seksualnym, spełnionym dla obu stron. Po drugie
w braku standardów i całkowitym przepracowaniu lekarzy,
którzy często nie mają czasu na takie edukacyjne rozmowy.
IS: Nie o uprawianiu seksu, ale o tym, żeby mieć fajny
seks?
MŁ: Tak, o udanym, satysfakcjonującym życiu seksualnym.
To jest luksus. Tak samo luksusem jest mówienie o tym otwarcie, przyznanie: to jest dla mnie ważne, istotne.
IS: Pomijając już to, że my w Polsce nie potrafimy rozmawiać o seksie otwarcie. Często wręcz uważamy, że nie
powinniśmy.
MŁ: (śmiech) Serio? Matko, ja nie wiem. Ja cały czas rozmawiam. Ale tak, edukacji seksualnej w ogóle nie ma. A bez niej
nie ma rozmowy. Niby o tym seksie mówi się wszędzie, ale nie
w kontekście zdrowia.
IS: No właśnie, w książce pisze pani, że seks po raku może
być lepszy.
MŁ: Bo naprawdę tak uważam. W ogóle życie po raku może
być lepsze. Jak człowiek staje w obliczu tego, że może umrzeć,
wiele rzeczy przewartościowuje. I dobrze jest o tym ciągle
pamiętać. Dlatego też piszę, że blizny są ważne, bo nam przy-
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pominają o tym, co było w przeszłości.
Mówią, że coś przeżyłyśmy.

IS: Ale wciąż mamy przed sobą mnóstwo do przejścia. To wszystko,
czym zajmuje się pani w swojej fundacji: onkoSeks, onkoMenopauza, onkoPłodność, to bardzo trudne tematy.

MŁ: I ja właśnie chcę to odmitologizować i pokazać, że nie.
Dlatego mówię o nich w sposób lekki. Dlatego moja książka jest różowa, jest żółta, jest bardzo pozytywna. Chcę pokazać, że to, co wydaje się trudne, można zmienić – nie tylko samo myślenie o życiu, ale w ogóle życie. I że można sobie
zaprojektować też to życie seksualne. Chodzi mi o to, żeby
pokazać, że to nie jest tak, że walczymy. Nie. My LECZYMY
raka. Leczymy i potem żyjemy. I OK, nie zawsze jest tak, jak
chcemy, ale zawsze możemy to zmienić.
IS: Jeśli potrafimy o tym rozmawiać, przerobić traumę. Jeśli mamy z kim rozmawiać – znów wracam tu do braków.
MŁ: To ja się staram, bardzo. Ja nawet o tym krzyczę. (śmiech)
Brakuje sekscoachów. Ale to się rozwinie, zobaczy pani.
IS: Za dekadę?
MŁ: (śmiech) Tak, jak wszystko, co wymyślam. Piszę o tym
zresztą we wstępie do książki. 15 lat temu jeździłam po Polsce z torbą wibratorów i uczyłam kobiety, np. masaży członka na wibratorach. Nazwałam to warsztatami zarządzania seksem. Byłam wtedy kompletnie nowatorska.
IS: Druga Wisłocka.
MŁ: To był szok dla wszystkich – co ja tu wymyśliłam? Minęło 15 lat. I co? I to się robi coraz bardziej popularne. A ja mam
to już za sobą, już to zrobiłam. Moja torba z wibratorami,
z którą jeździłam po Polsce, stoi sobie gdzieś i się kurzy.
IS: Znudziła się pani?
MŁ: Zobaczyłam, że tamto nie przyniosło żadnego rezultatu, że potrzeba więcej osób, szerszej świadomości, edukacji,
otwarcia i braku pruderii.
IS: Systemowej zmiany?
MŁ: Tak.
IS: A dlaczego pani w ogóle tak zależy na tym seksie,
na tych cyckach?
MŁ: Bo uważam, że seks rządzi światem. Większość rzeczy,
która się dzieje – i zła, i dobra, dzieje się przez seks. Seks, ten
dobrze pojęty, cementuje związek, A seks źle pojęty – gwałty, wykorzystywania – to są te rzeczy bardzo niszczące, ale też
rządzące światem. A jednocześnie udajemy, że seksu nie ma.
W religii seks traktowany jest jak walka ze złem. Masturbacja jest zakazana przez Kościół, a jest częścią naszego rozwoju seksualnego. Przeszło 90% mężczyzn i około 70% kobiet się
masturbuje, tylko kobiety wstydzą się o tym mówić. W ogóle temat masturbacji, samo użycie słowa masturbacja wiąże
się ze wstydem i winą, nie istnieje. Czasem dla niektórych pa-

ZNANI
cjentek krępujące jest użycie słowa „wibrator”, a rehabilitacja mięśni dna miednicy jest niemoralna i niemedyczna.
IS: Bo to normalne, że po porodzie seks jest mniej satysfakcjonujący, że nie trzyma się moczu, bo zawsze tak było?
MŁ: Wydaje mi się także, że cały czas w naszym podejściu do seksu kobiety są bardziej wstawiane w pewne moralne ramy. Musimy być monogamiczne, wyjść za mąż, mieć jednego partnera. Jeśli nie, to jesteśmy od razu córami Koryntu. A warto zauważyć, że Hetery w starożytnej Grecji cieszyły się niezależnością i wysoką pozycją społeczną. Trochę się
to zmienia, ale cały czas jednak kobieca seksualność jest spychana na margines. Jak już kobieta ma dziecko albo te 50 lat,
to już nie potrzebuje seksu.
IS: I tu wracamy początku rozmowy. Nie jest dobrze.
MŁ: W Polsce jest źle, ale to nie jest tak, że w innych krajach jest tak dobrze, nawet w państwach wysokorozwiniętych. To wszystko nie jest aż tak oczywiste. Stany Zjednoczone trochę przodują, jeżeli chodzi o takie kompleksowe podejście do leczenia. To coraz bardziej dostrzegam też w temacie niepłodności. Potrzebna jest zmiana pokoleniowa. Niech
pani poczeka 10-15 lat.
IS: To zadam takie pytanie pół serio, żeby nam się nie
zrobiło za smutno na koniec. Pani książka nosi tytuł Seks
bez cycków, czyli seks dobrze zaprojektowany. Czy seks
bez cycków jest inny niż seks z cyckami? To są dwa różne seksy?

MŁ: Nie, nie, jest taki sam. Ja tutaj ten tytuł dałam przewrotnie, żeby pokazać, że ten seks można projektować. Seks
po raku, ale też seks w ogóle. Bo zarówno seks z cyckami, jak
i seks bez cyców może być i udany, i nie. Sam seks to wierzchołek góry, a po drodze na szczyt jest bardzo wiele czynników, o których też piszę w książce. Piszę o diecie, sporcie, wibratorach, fantazjach seksualnych.
IS: I o filmach – wcale nie pornograficznych, można by
wręcz powiedzieć „klasyce kinematografii”, które warto obejrzeć, żeby poprawić swój seks. Celowo dopytuję o ten jeden seks wspólny dla wszystkich, bo po tytule
można odnieść wrażenie, że napisała pani książkę właśnie
dla kobiet z rakiem. A to przecież nieprawda.
MŁ: To książka dla wszystkich kobiet – i z cyckami, i bez. I moim
marzeniem jest, żeby to było vademecum seksu dla kobiet
w ogóle. Bo daję naprawdę wiele takich bardzo praktycznych, konkretnych wskazówek.
IS: Czyli to naprawdę odświeżona Sztuka kochania.
MŁ: Zawsze chciałam być jak Michalina, naprawdę!
Ona była moim wzorem nie tylko w tematyce seksuologicznej, ale w wielu innych sytuacjach zawodowych. •
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Gogle VR –

nie tylko dla chirurga
Tekst: Adam Dziki

T
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echnologia (VR) wirtualnej
rzeczywistości z rozrywki dla
graczy staje się popularnym
narzędziem w medycynie. Zanurzenie
w wirtualnych światach pomaga
w zrelaksowaniu, redukcji bólu
u pacjentów oraz leczeniu zaburzeń
takich jak fobie. Lekarzom przydaje
się w diagnostyce, podczas przeprowadzania skomplikowanych operacji,
a także w nauczaniu i treningu
adeptów medycyny.

Był zimny, styczniowy dzień 2016 roku, gdy prof. Philippe
Menei, neurochirurg ze szpitala Angers University Hospital Center we francuskim Angers, wraz z zespołem wkroczył
na salę operacyjną. Pacjentka, którą miał operować tego dnia,
była wyjątkowo trudnym przypadkiem – miała nowotwór mózgu, którego usuniecie wiązało się z ryzykiem trwałego uszkodzenia wzroku. Zresztą na skutek choroby już straciła wzrok
w jednym oku. Nim neurochirurdzy przystąpili do zabiegu –
długo zastanawiali się, w jaki sposób monitorować wzrok pacjentki w czasie operacji. Wybór padł na okulary wirtualnej
rzeczywistości (VR), które w czasie zabiegu wyświetlać miały przed oczami operowanej nieostre obrazy ze „świetlnymi obiektami”. „Tworząc całkowicie sztuczny świat, mogliśmy odwzorować pewne strefy i połączenia mózgu operowanej związane z funkcjami, których do tej pory nie byliśmy
w stanie łatwo przetestować na stole operacyjnym” – wyjaśniał prof. Philippe Menei. Zabieg się udał, a pacjentka zachowała zdolność widzenia. I choć przeprowadzanie operacji mózgu na przytomnym pacjencie jest praktyką stosowaną
od dawna przez neurochirurgów po raz pierwszy jako wspomagania użyto technologii VR. „Otwiera ona drogę do większej precyzji i pozwala nam wyobrazić sobie procedury, które do tej pory nie były możliwe” – skomentował prof. Menei.
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Tekst: Agnieszka Fiedorowicz

GOGLE W KAŻDYM GABINECIE?
Rzeczywistość wirtualna (ang. VR, virtual reality) to rzeczywistość stworzona przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń, które mogą prezentować zarówno elementy świata realnego (np. puszcza amazońska czy brzeg oceanu), jak i fikcyjnego (np. światy science-fiction wykreowane w grach komputerowych). Do stworzenia VR używa się m.in. specjalnych gogli i słuchawek.
Technologię VR w medycynie zaczęto stosować na początku lat 90. XX wieku. Wtedy były to innowacyjne, ale bardzo drogie rozwiązania. Jednak postępujący rozwój sprzętu oraz oprogramowania, a co za tym idzie spadek cen, sprawiły, że rynek VR w medycynie gwałtownie rośnie – średnio o 30% rocznie – jak wynika z najnowszego raportu firmy
badawczej Grand View Research. Analitycy szacują wartość
tego rynku na świecie na ok. 568,7 mln dolarów, a według
prognoz do 2025 roku rynek ten ma być wart już ponad 5 mld
dolarów. Zanurzenie w wirtualnych światach zmniejsza ból
u pacjentów, może leczyć fobie, a także odpręża. Lekarzom
natomiast wirtualna rzeczywistość przydaje się w diagnostyce, podczas planowania i prowadzenia skomplikowanych
operacji, a także w nauczaniu i treningu studentów medycyny.

„ZRÓB CIĘCIE” JESZCZE RAZ, SAM!
Technologia VR umożliwia transmisje operacji na cały świat,
a uczestnictwo w nich pozwala na podnoszenie kompetencji lekarzy. Pierwszą transmisję operacji z zastosowaniem
technologii Google Glass przeprowadził w roku 2016 dr Shafi Ahmed (szerzej temat ten Adam Dziki i Michał Fiedorowicz opisali w tekście Da Vinci: cięcie!?, opublikowanym w nr
3 (17) 2019 „Po Prostu Żyj”). Na amerykańskich oraz brytyjskich uczelniach medycznych coraz częściej wykorzystuje się
platformy VR do treningu studentów, co opisują np. autorzy publikacji The role of medical technology in surgical innovation. Szkolenia takie pozwalają na doskonalenie umiejętności w bezpiecznych warunkach (bez ewentualnej szkody dla pacjenta) i co więcej – znacząco podnoszą sprawność
przyszłych chirurgów. W badaniu przeprowadzonym w David
Geffen School of Medicine na University of California (UCLA)
w Los Angeles wzięło udział 20 studentów pierwszego i dru-
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giego roku, którzy mieli wykonać tzw. gwoździowania śródszpikowe piszczeli, zabieg polegający na naprawie złamanej kości piszczelowej. Część grupy przed zabiegiem przeszła szkolenie tradycyjne (studenci zapoznali się z ilustrowaną dokumentacją zabiegu krok po kroku), a część szkolenie
wirtualne przeprowadzone na platformie Osso VR. Następnie obie grupy wykonały zabieg – na modelu sztucznej kości i powtórzyły go dwa tygodnie później. Wyniki badań, opublikowane w tekście Randomized, Controlled Trial of the Virtual Reality Tool to Teach Surgical Technique for Tibial Fracture Intramedullary Nailing w 2020 roku w „Journal of Surgical Education”, pokazały, że grupa trenująca zabieg na platformie VR uzyskała znacząco lepsze wyniki niż grupa szkolona tradycyjnie: studenci ci wykonywali procedurę średnio o 20% szybciej i wykonali o 38% więcej kroków poprawnie. Ponadto, gdy w czasie powtórki zabiegu po dwóch kolejnych tygodniach część studentów uczących się tradycyjnie zaliczyła spadek formy, ci trenujący w VR wykonali zabieg
jeszcze lepiej i sprawniej niż za pierwszym razem.
Z kolei technologia, z której od kilku lat korzystają studenci Oxford University’s Simulation, Teaching and Research
Centre – pozwala na ćwiczenie umiejętności na wykreowanych w wirtualnej rzeczywistości OSM (Oxford Medical Simulation) pacjentach. Jak zareagować, gdy przyjęty na oddział ratunkowy pan Henry blednie i zaczyna mieć problemy z oddychaniem? Jakie badania zlecić? Jak postawić diagnozę? Jak pomóc pacjentce o imieniu Kate, która zgłasza silny ból gardła i uszu? Dzięki technologii VR studenci ćwiczą
nie tylko prowadzenie wywiadu, mogą też wirtualnie osłuchać pacjenta, zmierzyć mu ciśnienie czy zajrzeć do gardła.
Dzięki funkcjom dotykowym mogą wirtualnie dokonać nacięcia skóry, wbicia strzykawki w mięśnie etc. Platforma oferuje setki scenariuszy treningowych – od zwykłego przeziębienia przez zapalenie pęcherza, skończywszy na tak poważnych, jak zawał serca czy sepsa. Z badania przeprowadzonego w 2019 roku wynika, że treningi VR są oceniane przez studentów jako równie lub bardziej efektywne niż tradycyjna nauka, a także o wiele bardziej interesujące. Co ważne mogą
być przeprowadzane dowolną ilość razy, w bezpiecznych i nie
powodujących stresu warunkach.

ZAŁÓŻ GOGLE I ZACHOWAJ SPOKÓJ
Technologia VR może też wspomagać proces diagnostyki pacjenta. W badaniu opublikowanym na łamach „Scientific Reports” członkowie zespołu dr Kun Qian ze School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences at King’s College London opisali zastosowanie takiego rozwiązania na pacjentach
poddawanych badaniu obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI). Dla wielu osób badanie to wiąże się z dużym stresem; pacjent musi leżeć nieruchomo w tubie rezonansu i jest
narażony na dziwne dźwięki emitowane przez skaner. Może
to powodować problemy np. u dzieci poniżej 5. roku życia oraz osób cierpiących na klaustrofobię; u ponad połowy
takich pacjentów wymusza to stosowanie środków uspokajających, a nawet znieczulenia ogólnego. Świat VR, jaki opra-

Techniki wirtualnej rzeczywistości
sprawdzają się także w terapii
zaburzeń takich jak PTSD czy
fobie, co pokazują wyniki najnowszych badań opublikowanych
w lipcu 2022 roku czasopiśmie
„Australian and New Zealand
Journal of Psychiatry”.

cował zespół dr Kun Qian, sprawia, że z urządzenia pacjent
przenosi się na wirtualny plac budowy, gdzie może obserwować pracę koparek, dźwięki wydawane przez skaner interpretowane są jako mechaniczne dźwięki maszyn (wiadomo ekipie Boba Budowniczego nie oprze się żaden mały pacjent! „Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwościami, jakie ten system otwiera przed pacjentami, którzy do tej pory
musieli być poddawani temu zabiegowi w znieczuleniu. Może
to mieć nie tylko ogromny wpływ na codzienną praktykę kliniczną” – podsumował współautor badania dr Tomoki Arichi.
VR coraz częściej relaksuje też pacjentów na fotelu dentystycznym. Szum lasu zamiast szumu wiertła? To działa. W jednym z badań prowadzonym na pacjentach gabinetów stomatologicznych aż 94% badanych przyznało, że po zastosowaniu gogli VR czuło się bardziej zrelaksowanych, 80% zwracało mniejszą uwagę na ból.
Znacząco redukcję bólu w czasie zabiegu zaobserwował zespół dr. Wojciecha Krajewskiego z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który testował gogle VR podczas bolesnego zabiegu cystoskopii. W badaniu wzięło udział łącznie 103 pacjentów zakwalifikowanych
do cystoskopii w znieczuleniu miejscowym wewnątrzcewkowym. Część pacjentów przeszła zabieg z użyciem okularów VR prezentujących obraz wodospadu Skógafoss na Islandii. Przed zabiegiem pacjenci wypełnili ankietę dotyczącą
poziomu odczuwalnego lęku. W czasie zabiegu zespół mierzył im ciśnienie krwi, saturację tlenem i częstość akcji serca, ból mierzono z pomocą tzw. punktacji pomiarowej zwanej FLACC – obserwacja twarzy, nóg i płaczu. Podczas zabiegu u wszystkich pacjentów zaobserwowano wzrost ciśnienia krwi oraz tętna, ale w grupie VR wzrost ten był mniejszy.
Także poziom bólu był niższy w grupie VR. Pacjenci z tej grupy zgłaszali większe nudności i zawroty głowy, ale były one
na tyle niewielkie, że nie wymagały przerwania zabiegu. Spadek poziomu bólu zanotowano także w innych badaniach pacjentów cierpiących m.in. na problemy żołądkowo-jelitowe,
kardiologiczne i pooperacyjne.
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Techniki wirtualnej rzeczywistości sprawdzają się także w terapii zaburzeń takich jak PTSD czy fobie, co pokazują wyniki najnowszych badań opublikowanych w lipcu 2022 roku w czasopiśmie „Australian and New Zealand Journal of Psychiatry”.
Zespół prof. Camerona Lacey’a z nowozelandzkiego University of Otago w Dunedin zrekrutował do badania łącznie 129
osób w wieku od 18 do 64 lat, które cierpiały m.in. na aerofobię (lęk przed lataniem), kynofobię (lęk przed psami) bądź
arachnofobię (lęk przed pająkami). Pacjenci przez 6 tygodni brali udział w badaniu łączącym elementy terapii tzw. desensytyzacji, która polega na obniżeniu wrażliwości organizmu na bodziec wywołujący strach, oraz wirtualnej rzeczywistości (VR). Uczestnicy pobrali na smartfona aplikację o nazwie „oVRcome”, która była sparowana z zestawem słuchawkowym VR. Uczestnicy mogli wybrać własne poziomy ekspozycji na ich konkretną fobię z dużej biblioteki filmów VR. Rezultat? U pacjentów zaobserwowano siedemdziesięciopięcioprocentowe zmniejszenie objawów. „Średnia ocena nasilenia objawów zmniejszyła się z 28/40 (objawy umiarkowane do ciężkich) do 7/40 (objawy minimalne) – podsumowuje
prof. Lacey. Taka forma terapii może być szczególnie przydatna w leczeniu lęku, który trudno symulować w rzeczywistości,
np. ofiary PTSD mogą w ten sposób przenieść się w miejsce
traumatycznego doświadczenia ze swoich wspomnień, np.
na wojenny front. •
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Okulary
wiedzy
ostatecznej
Tekst: Wojciech Szczęsny

C
C

zytałem kiedyś takie opowiadanie. O ile pamiętam
autorem był Japończyk. Pewnego dnia bohater, nazwijmy go Katsuhiko, idąc do pracy, minął na swojej
ulicy zakład optyczny, którego, przynajmniej tak sądził, nigdy
tam nie było. Zaciekawiony wszedł do środka. Kiedy oglądał
wystawione tam okulary, jedne, nie wiedzieć czemu, zwróciły
jego uwagę. Właściciel, starszy dystyngowany pan, podszedł
i zapytał, czy chce je kupić. Zapytany o owe okulary zdradził,
że służą one do „oglądania nieboszczyków”. Widząc zdumienie klienta, wyjaśnił, że kiedy spojrzy się przez nie na kogoś,
kto wkrótce umrze, zobaczy się zamiast człowieka, szkielet.
Cena okularów była wysoka, niemniej pokusa posiadania tak
niezwykłej rzeczy, wielka. Niepewność potencjalnego nabywcy sprawiła, że starszy pan zaproponował sprawdzenie działania okularów przed zakupem. Wówczas Katushiko przypomniał sobie chorego na raka sąsiada. Z tego, co wiedział, niewiele czasu mu już zostało. Zgodził się więc na taki test. Starszy pan nie chciał żadnego zastawu. Powiedział, że mu wierzy. Założywszy okulary, bohater pobiegł w kierunku domu.
Sąsiad był w ogrodzie i siedział krześle. To znaczy na krześle
siedział szkielet. Katushiko wrócił do sklepu z zamiarem sfinalizowania transakcji. Jednak sklepu już nie było. Jedynym
dowodem, że całe wydarzenie nie było snem czy halucynacją, były okulary w kieszeni marynarki. Od tego czasu, zakładał okulary codziennie rano, patrząc w lustro. Zawsze widział
swoją twarz. W drodze do pracy, zwłaszcza w okolicach szpitala, mijał wiele kościotrupów. Tak samo wyglądali niektórzy
młodzi motocykliści odpalający swoje szybkie maszyny. Mijały lata. Z czasem zapomniał o okularach i codziennym rannym
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rytuale. Jednego dnia, obudziwszy się, poczuł niepokój. Znalazł okulary i założył je i spojrzał w lustro. Obraz jego czaszki zlał się w jedno z ciemnością i hukiem eksplodującego pieca gazowego.
Też mam takie okulary. Nie kupiłem ich w magicznym sklepie, ale dostałem wraz z dyplomem lekarza. Co więcej, ludzie
wiedzą, że je mam, i pytają. Ile jeszcze? Jak długo? Kiedy?
Sam kiedyś zadałem komuś to pytanie, choć wiedziałem, że
to bez sensu. Znałem odpowiedź. Od prawie czterdziestu lat
odpowiadam: „nie wiem”. Podobno wie Bóg, ale ja w niego nie wierzę. Czasem ich oszukuję, bo wiem. Ale wiem też,
że dziedziną, którą wybrałem jako mój zawód, rządzi nie Bóg
czy Szatan, ale biologia, której matematyczną emanacją jest
krzywa Gaussa. Nie widziałem nigdy cudu, może dlatego, że
nie dostąpiłem łaski wiary. Jednak chyba raczej dlatego, że
owe cuda to skrajnia krzywej. Zjawiska rzadkie, ale możliwe.
I działa to w obie strony. Czasem „idzie szybciej”, niżbyśmy
się spodziewali. Nie mam recepty na to. Może poza jedną.
Żyjmy tak, jakbyśmy codziennie widzieli w lustrze po założeniu okularów tajemniczego optyka swoją trupią czaszkę. Bowiem od tego momentu już niczego nie zmienimy. Niczego. •
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Techniki osteopatyczne jako
forma leczenia pacjenta
Tekst: Aleksandra Ruta

O
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steopatia to dziedzina nauki, która została zapoczątkowana w USA przez chirurga A.T. Stilla w 1874 roku. Still opracowywał i praktykował
techniki osteopatyczne. Uważał, że ciało człowieka przez całe swoje życie posiada wszystko to, czego potrzebuje do podtrzymywania swojego zdrowia, i ma zdolność
do samoleczenia. Z biegiem lat i wraz z rozwojem medycyny
techniki osteopatyczne były wykorzystywane coraz częściej
w leczeniu pacjentów z różnymi schorzeniami.
Osteopatia to holistyczne podejście do pacjenta, czyli
spojrzenie na organizm człowieka jako spójną całość. Celem
leczenia osteopatycznego jest zmniejszenie stanu zapalnego i przewlekłego bólu.
Nasze ciało codziennie zmaga się z mikrourazami, stresem
i przeróżnymi toksynami. Wszystkie te czynniki wpływają
na napięcia w różnych obszarach naszego ciała. Niestety
niepokojącym i coraz częstszym zaburzeniem są problemy
z układem pokarmowym. Przewlekły stres, niewłaściwa dieta,
używki różnego rodzaju, brak aktywności ruchowej predysponują do wielu chorób.
Ciało – organizm człowieka to spójna jedność, zatem
w momencie jakiegokolwiek zaburzenia pracy ciała w jednym
miejscu, dochodzi do uszkodzenia w innym miejscu. Niezwykle
ważne jest odpowiednie dobranie sposobu prowadzenia terapii, sposobu działania oraz obserwacja pacjenta.
Zawód osteopaty w Polsce nie jest uregulowany prawnie,
ponieważ w polskim systemie prawnym i zawodowym wiele
technik osteopatycznych wykonywanych jest przez fizjoterapeutów i odwrotnie, a uprawnienia, umiejętności
i kursy dodatkowe wzajemnie się pokrywają. Wiele zagranicznych szkół, które kształcą osteopatów, a które mają swoje
oddziały w Polsce, uzależnia przyjęcie kandydata na studia od
ukończenia studiów fizjoterapii. Jest to związane z ustawą
o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994, Ustawa z dnia 25
września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty). Osoba, która ukończyła studia osteopatii w oddziale zagranicznej uczelni i otrzymała dyplom osteopaty, aby mogła wykonywać swój zawód
na terytorium Polski, musi dodatkowo ukończyć studia fizjoterapii. Chociaż od takiej interpretacji prawa są wyjątki to jest
podnoszone najczęściej. Czasem na rynku można spotkać
osteopatów po szkole wyższej, masażystów osteopatów,
bioenergoterapeutów osteopatów, naturopatów osteopatów. Do jakości i rzetelności usług takich osób, jak również
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ewentualnego odszkodowania za błąd w sztuce należy
w każdym przypadku podchodzić indywidualnie, ponieważ
ich działania oscylują na krawędzi prawa i nie są akredytowane
przez ośrodki akademickie czy rządowe. Zasada jest prosta – im
więcej lat studiów, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania fachowej pomocy. Do wykonywania zawodu osteopaty np.
w Belgii ukończenie studiów z fizjoterapii nie jest konieczne.

Z JAKIM SCHORZENIEM MOGĘ UDAĆ SIĘ DO
FIZJOTERAPEUTY OSTEOPATY?
Załóżmy, że pacjent doznał krótkotrwałego urazu w stawie
skokowym (zwichnięcie kostki podczas biegu). Spowodowane
urazem przeciążenie stawu z czasem zaczęło dawać dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym i kości krzyżowej.
Co to znaczy? Najczęściej dochodzi tutaj do powiązania przyczynowo-skutkowego. Powstały uraz w stawie skokowym dał
dolegliwości bólowe w innym oddalonym miejscu w ciele
człowieka.
Następnym ważnym zaburzeniem jest przewlekły stres, który
powoduje ostre bóle odcinka szyjnego, zawroty i bóle głowy,
silne migreny. Terapeuta poprzez dobór odpowiedniej techniki może rozluźnić napięte mięśnie i zmusić organizm pacjenta do uwalniania nagromadzonych napięć.
Kolejnym objawem mogą być zaburzenia ze strony układu pokarmowego i trawiennego. Coraz częściej słyszymy
o przewlekłych zaparciach czy zespole jelita drażliwego. Osteopatia ma tutaj szerokie zastosowanie. Terapia ma za zadanie
przywrócenie organizmu do równowagi. Drenaż, poprawienie
ukrwienia, częściowo daje pacjentowi ulgę. Stosowana terapia powięziowa jelita cienkiego, wskazana będzie przy bólach
w nadbrzuszu, pieczeniu w żołądku czy zaburzeniach trawienia.
Warto zwrócić uwagę na często występujące zrosty lub densyfikacje powięzi, czyli przeciążeń statycznych i dynamicznych,
stanów zapalnych bądź stale powtarzających się urazów.
Niestety, zrosty pooperacyjne występują bardzo często
u operowanych pacjentów, powodując ból i dyskomfort.
Poprzez konkretne działania terapeuty uzyskuje się poprawę
mobilności i motylności narządów, co oczywiście zaowocuje
wyrównaniem ciśnień w jamie brzusznej i przywróci równowagę w całym organizmie. Pacjent powinien popracować
nad poprawną postawą ciała, poprawnym oddychaniem,
które może korzystnie wpłynąć na ruchomość i perystaltykę
jelit. Zróżnicowana dieta, świadomy ruch – aktywność fizyczna i techniki relaksacyjne o różnym charakterze.

OKIEM SPECJALISTY
W PRZYPADKU NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ
MOŻEMY POPRAWIĆ FUNKCJĘ:

Zdjęcie 1.
Mobilizacja okrężnicy
wstępującej.

Osteopatia pomocna jest również w uroginekologii i znajduje
zastosowanie w leczeniu dysfunkcji dna miednicy, takich jak:
• nietrzymanie moczu, stolca, gazów;
• hemoroidy;
• bóle krocza;
• bolesne miesiączki;
• bolesne stosunki;
• endometrioza.
Bolesne stosunki (dyspreunia) czy bolesne miesiączkowanie
u kobiet będą powodem dyskomfortu i przewlekłego stresu.
Istnieje wiele przyczyn związanych z tą dolegliwością. Napięcia w obrębie miednicy, blizny pooperacyjne, które mogą być
efektem utraty elastyczności tkanek, co objawiać się będzie
dyskomfortem podczas stosunku lub miesiączki. Zastosowana terapia – mobilizacja więzadła szerokiego macicy – przywróci ruchomość w poszczególnych narządach i zdecydowanie
poprawi funkcjonowanie i jakość życia pacjentki.
Nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn wymaga zebrania obszernego wywiadu, który pozwoli ocenić stopień nietrzymania i okoliczności występowania tej dolegliwości. Przyczyn
nietrzymania moczu może być wiele: nieprawidłowa współpraca jamy brzusznej z dnem miednicy (ciśnienie śródbrzuszne),
intensywna aktywność fizyczna, nowotwory itp. Celem terapii będzie zmniejszenie dolegliwości z obszaru dającego objawy, a następnie znalezienie przyczyny wystąpienia dysfunkcji.
Terapia dodatkowo wspierana jest ćwiczeniami, które pacjent
wykonuje w domu, co przyspiesza czas leczenia.
Przykładowe techniki stosowane w osteopatii: techniki stawowe, energii mięśniowej, mięśniowo-powięziowe, trzewne /
wisceralne, limfatyczne i wiele innych. Na zdjęciu 1. przedstawiono przykładową mobilizację okrężnicy części wstępującej.
Udając się do fizjoterapeuty osteopaty można uzyskać pomoc
nie tylko w zmniejszeniu dolegliwości bólowych czy poprawy
sprawności fizycznej. Diagnostyka fizjoterapeutyczno-osteopatyczna pozwala również na poprawienie funkcji narządów wewnętrznych.

Żołądka, jeżeli u pacjenta występują:
• uczucie pełności;
• nudności;
• wymioty;
• czkawka;
• ból zamostkowy;
• ból w nadbrzuszu;
• aerofagia;
• odbijanie się kwaśnej treści pokarmowej;
• uczucie ucisku podczas noszenia obcisłego ubrania;
• anemia.
Jelita cienkiego, jeżeli u pacjenta występują:
• stolce tłuszczowe, zwiększona zawartość tłuszczów w stolcu;
• zaburzenia wchłaniania białka, tłuszczów, węglowodanów,
upośledzenie trawienia;
• niedokrwistość wynikająca z niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i żelaza;
• wychudzenie;
• biegunki, zespół jelita drażliwego;
• uczucie ucisku, napięcia poniżej pępka po spożyciu posiłku;
• uczucie ucisku, napięcia w pęcherzu moczowym lub parcie
na mocz po spożyciu posiłku;
• możliwe trudności z oddychaniem podczas trudnego stania;
• napuchnięcie brzucha;
• uczucie ucisku (uczucie „zbyt ciasno zapiętego paska”).
Jelita grubego, jeżeli u pacjenta występują:
• wzdęcia;
• gazy jelitowe;
• burczenie w brzuchu;
• skurczowe bóle brzucha;
• zaparcia;
• biegunki;
• domieszki krwi w stolcu;
• bóle po przedniej stronie uda;
• bóle po wewnętrznej stronie uda i bóle jądra.
Wątroby, jeżeli u pacjenta występują:
• zmęczenie (męczliwość);
• żółtaczka wątrobowa;
• odbarwiony stolec;
• osłabienie odporności;
• bóle głowy, migreny;
• depresja, wyczerpanie nerwowe.
Pęcherzyka żółciowego i drogi żółciowej, jeżeli
u pacjenta występują:
• bóle kolkowe w prawym nadbrzuszu;
• rzutowanie bólu do pleców i prawego barku;
• nietolerancja tłuszczów;
• żółtaczka mechaniczna;
• jaśniejszy lub odbarwiony stolec;
• uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu w czasie jedzenia lub
po jedzeniu;
• ból głowy uzależniony od spożywania posiłku;
• ograniczenie głębokich wdechów;
• bóle okolicy prawej łopatki i lewej strony głowy;
• lekkie zmęczenie i depresja.
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Poprawa funkcji narządu pozwoli na usunięcie lub
zmniejszenie w/w niekorzystnych objawów.
Ponadto istnieje szereg innych dolegliwości w obrębie okolicy talii i miednicy, na które możemy mieć
wpływ:
• dolegliwości bólowe kręgosłupa;
• hemoroidy;
• bolesne miesiączki, nietrzymanie moczu, stolca (wszelakie zaburzenia uroginekologiczne);
• bóle stawowe;
• bóle, zawroty głowy;
• rwa kulszowa;
• zrosty, blizny pooperacyjne czy po nacięciu
krocza.
Jakie korzyści niesie terapia wisceralna:
• zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa;
• pozytywny wpływ na psychikę;
• poprawa ukrwienia;
• zniwelowanie napięć mięśniowych;
• poprawa funkcji w układzie nerwowym;
• poprawa funkcji pracy narządów wewnętrznych.
Na każdym etapie naszego życia możemy skorzystać
z pomocy fizjoterapeuty osteopaty, zaczynając od
małych dzieci aż do seniorów. •
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Albo cię kocham

i podziwiam, albo

nienawidzę
Tekst: Maja Jaszewska

N

iemal każdy z nas marzy, aby bliska osoba kochała nas bezgranicznie i widziała w nas same dobre
cechy. Pragniemy, by bliscy nigdy nas nie
krytykowali, o nic nie mieli pretensji
i nieustannie chwalili. W oczach bliskich
przeglądamy się jak w lustrze, nic więc
dziwnego, że pragniemy, aby to odbicie
pozbawione było jakichkolwiek skaz.
Podobnie działa to w drugą stronę. Kiedy
nasza wybranka czy wybranek okazują się
nie tak doskonali i cudowni, jak wydawali
nam się na początku związku, bywa, że
czujemy się rozczarowani, a może nawet
trochę oszukani.
Jeszcze niedawno cudowny książę na
białym koniu, odważny i walczący o nasze
względy dżentelmen, dzisiaj zaczyna być
nie dość uważny na nasze potrzeby,
a śliczna, pełna elegancji księżniczka
w codziennym pożyciu staje się marudna
i wiecznie ma o coś pretensje. Z czego ta
zmiana wizerunku wynika? Co takiego się
stało, że bajkowa postać zniknęła, zaś
w jej miejsce jakaś nieznana siła podstawiła kogoś innego, kto staje się przyczyną
rozczarowania? I co się stało, że nasz
partner, jeszcze nie tak dawno temu
obsypujący nas słowami zachwytu, nagle
o wszystko ma pretensje?

Katarzyna dwukrotnie była mężatką i ma za sobą kilka dłuższych związków. Każda z tych relacji przebiega według ustalonego scenariusza.
Chociaż jej partnerzy byli zróżnicowani pod względem wyglądu, wieku, wykształcenia i charakterów, na początku relacji każdy z nich był
koronowany na tego jedynego i wyjątkowego. Już po kilku dniach
znajomości okazywało się, że ma jakieś niezwykłe przymioty, fantastyczne umiejętności i jest o niebo lepszy od poprzedniego. Kasia wszystkim wokół zwierzała się, że tym razem wygrała los na loterii,
bo jej nowy mężczyzna jest wprost wymarzonym partnerem. Rozumie
ją bez słów i okazuje tyle uczucia, że Kasia przy nim wreszcie rozkwita.
Sielanka trwa jakiś czas, ale niespodziewanie nad związek nadciągają
czarne chmury. Niepostrzeżenie partner coraz mniej przypomina ideał, jakim był na początku. Kasia piętnuje każde jego niewłaściwe zachowanie. Jest krytyczna i rozgoryczona faktem, że znowu czuje się
zawiedziona. Wybranek już nie jest tym jedynym, a staje się kolejnym
niedojrzałym facetem, który ją rani, zawodzi i składa się niemal z samych wad. Detronizacja jest równie niespodziewana i spektakularna,
jak wcześniejsza koronacja. Mija kilka kolejnych miesięcy pełnych napięć, sporów i pretensji i Kasia znowu jest sama. Do momentu, kiedy
nie spotka kolejnego królewicza i nie obwieści światu, że tym razem
jej wybranek jest ideałem, na który czekała całe życie.
Co takiego się dzieje? Czy Kasia ma takiego pecha, że nieustannie trafia na mistyfikatorów, którzy po mistrzowsku ukrywają swoje
wady, a kiedy poczują się pewnie, następuje odkrycie kart? Co powoduje, że na początku związku kobieta przeżywa bezkrytyczny zachwyt, który po jakimś czasie przeradza się w nieopisane rozczarowanie i niechęć?
Jedno jest pewne – jej związki cechują się niestabilnością i są wypełnione silnymi skrajnymi emocjami. Kasia w stosunku do swoich partnerów jest rozpięta pomiędzy ekstremalną idealizacją a skrajną dewaluacją. Jej partnerzy nigdy nie są zwyczajni lub przeciętni. Oni są
doskonali i wymarzeni albo koszmarni i nie nadający się do życia.
Zachowanie Katarzyny przypomina stan rozszczepienia, a więc
taki mechanizm obronny, który powoduje, że obiekt jawi się jedynie
w dwóch odsłonach – jako skrajnie pozytywny bądź skrajnie negatywny. Osoba stosująca ten mechanizm nie potrafi połączyć w je-
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Rozszczepienie ponadto kom-

je skrzydeł. Natomiast uwagi albo suden obraz pozytywnych i negatywnych
plikuje samoocenę. Nie tylko
gestie choćby najmniejszych popracech kogoś, z kim jest w relacji. Pod wpływpływa na ogląd zewnętrzwek w tekście odbiera jako całościowem emocji osoba stosująca mechanizm
wą krytykę siebie, przez co jego tożrozszczepienia przechodzi od zachwynych obiektów, które
samość zostaje zachwiana. W związtu i uniesienia do nienawiści i pogardy.
mogą być albo wspaniałe,
ku z tym deprecjonuje wartość współNajpierw adoruje i wynosi pod niebioalbo okropne, ale też popracujących z nim redaktorów i nasa obiekt swoich uczuć, by potem go debiera do nich głębokiej niechęci. Jeprecjonować i odbierać wszelkie dobre
dobną ambiwalencję funśli ktoś widzi siebie poprzez pryzmat
cechy. Przyczyn takiego stanu rzeczy nie
duje w obrębie samooceny.
rozszczepienia, nie jest w stanie zaakdostrzega w swoim widzeniu rzeczywistoceptować jakichkolwiek swoich słabości, tylko lokuje go na zewnątrz. Jest zdaści. To prosta droga do perfekcjonizmu i głębokiej frustracji,
nia, że za każdym razem zostaje omamiona i uwiedziona grą
jeśli taka osoba doświadczy porażki.
pozorów, gdy natomiast zaufa, prawda o partnerze wychodzi na jaw. Zapytana, czy powtarzalność tych sytuacji nie daje
Zawodowe relacje Tomka i relacje partnerskie Kasi przebiejej do myślenia, że być może to ona sama generuje ten schegają w myśl zasady – wszystko albo nic. Dla osób stosujących
mat, Katarzyna odpowiada, że każdy kolejny związek dowomechanizm obronny rozszczepienia nie istnieją stany pośreddzi, że mężczyźni są oszustami bez serca.
nie, jak – wystarczająco poprawna współpraca, stosunkoTomek jest freelancerem. Pisze artykuły dotyczące motoryzacji i sportu. Współpracował z wieloma magazynami
i portalami internetowymi. Za każdym razem, kiedy nawiąże kolejną współpracę, jest zachwycony warunkami i nowymi znajomościami.
Wreszcie ktoś, kto się zna na rzeczy i potrafi docenić moją
wiedzę. Nie to, co ci ignoranci z poprzednich redakcji.
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Jednak postawa pełna zapału z czasem ustępuje bardziej krytycznym opiniom. Mija kilka miesięcy i redaktorzy prowadzący okazują się być dla Tomka nie dość profesjonalni i nie dość
sympatyczni.
To gbury pozbawione wiedzy! Poprawili mi artykuł, a nie mieli racji! Za każdym razem to samo, decydują amatorzy zamiast
profesjonalistów.
I tak ze stanu początkowej ekscytacji Tomek wpada w coraz większe przygnębienie, aż wreszcie szuka nowego miejsca, z którym mógłby współpracować. Co jest tego przyczyną? Czy rzeczywiście redakcje, z którymi współpracuje, pełne są robiących dobre wrażenie amatorów, czy też problem
leży w czym innym?
Być może Tomek nie jest w stanie zaakceptować, że czasami
ktoś zwraca mu uwagę lub dokonuje drobnych korekt jego
tekstów? Niewykluczone, że odbiera to jako atak na siebie
i deprecjonowanie swoich umiejętności.
Rozszczepienie skutkuje problemami w relacjach. Jest przyczyną braku równowagi. Być może to właśnie ono odpowiada za niestabilność ocen Tomka. Raz redakcje jawią mu się
jako miejsca przyjazne i pełne kompetentnych osób, innym
razem jako zbiorowości osób groźnych i pełnych złej woli.
Rozszczepienie ponadto komplikuje samoocenę. Nie tylko
wpływa na ogląd zewnętrznych obiektów, które mogą być
albo wspaniałe, albo okropne, ale też podobną ambiwalencję
funduje w obrębie samooceny. Możliwe, że Tomek sam sobie
jawi się naprzemiennie jako doskonały albo nie nadający się
do niczego. Kiedy redakcja proponuje mu współpracę i wypowiada się pochlebnie na temat jego umiejętności, dosta-
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wo dobra znajomość. Ich oceny nieustannie dążą na skraj skali – albo coś jest wspaniałe, albo okropne. Przy czym obiekty ich zainteresowań nie mogą być jednocześnie trochę doskonałe a trochę niedobre, ponieważ nie potrafią oni połączyć w jeden obraz cech przeciwnych. Tymczasem nasza rzeczywistość pełna jest takich skrajności. Ludzie są trochę dobrzy, trochę wspaniali, a jednocześnie trochę zawodzą i bywają niedojrzali w swoich reakcjach.
To dzięki temu potrzebujemy siebie nawzajem. W wierszu Sprawiedliwość ksiądz Jan Twardowski napisał:
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
Wybitny psychiatra Antoni Kępiński wyróżniał w polskim społeczeństwie dwa dominujące typy osobowości: histeryczny i psychasteniczny. Ten pierwszy działa przede wszystkim, opierając się na emocjach i pragnieniach, nie dość dostatecznie ważąc rozumowe racje. Ulega silnym afektom
i przez ich pryzmat dokonuje oceny rzeczywistości. To typ,
który przez stulecia tworzyła kultura szlachecka i mimo upływu czasu wciąż zdaje się mieć dobrze, a wraz z nim nasze typowo polskie „jakoś to będzie” i szybkie uleganie porywom
serca.
Z kolei typ psychasteniczny charakteryzuje się milczącym
uporem, brakiem werwy do zmiany, tendencją do trwania w zapiekłej urazie.
Być może to właśnie dominanta tych obu typów osobowości powoduje, że w zachowaniach społecznych na masową
skalę możemy w Polsce dostrzec działanie rozszczepienia.
Przedstawiciele jednej strony sceny politycznej nie są w stanie dostrzec u przeciwników żadnych pozytywów. Dlatego nie
istnieje coś takiego, jak konsensus dla dobra społecznego,
rzetelna wymiana poglądów w celu znalezienia optymalnego wyjścia z trudnych sytuacji. Wszelkie polityczne spotka-
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nia przypominają raczej ring, na którym złośliwe i deprecjonujące opinie mają upokorzyć, ośmieszyć, a nie doprowadzić
do porozumienia. Przeciwnik z zasady nie ma prawa do słusznych opinii czy cennych dokonań. Wszystko, co sobą reprezentuje, jest złe i niegodziwe. To przecież klasyczny przykład rozszczepienia. Wciąż ma się u nas dobrze powiedzenie o „niekalaniu własnego gniazda” albo zakaz mówienia źle
o zmarłych. Na masową skalę tworzymy złote cielce, których
nie wolno pod żadnym pozorem krytykować. Mnóstwo złych
wydarzeń zamiatamy pod dywan, a te osoby, które odważą
się głośno powiedzieć, że dany autorytet pod jakimiś względami był bądź jest niedojrzałym człowiekiem czyniącym zło,
odsądzamy od czci i wiary. Stąd taki problem z rozprawieniem się z przypadkami pedofilii wśród księży i realną oceną
Kościoła katolickiego w Polsce. Jedni bałwochwalczo zaprzeczają tym zbrodniom, inni od czci i wiary odsądzają wszystkich księży, uważając, że sam fakt noszenia sutanny czyni z kogoś przestępcę. Przy takim nastawieniu ciężko wypracować rzetelną ocenę sytuacji i skuteczne metody zapobiegania wszelkim nadużyciom. Jako społeczeństwo bardzo źle
sobie radzimy ze stanem ambiwalencji. Kolejnym tego przykładem są nasze reakcje na ujawniane nieraz po wielu latach
przykłady mobbingu albo molestowania seksualnego, jakie miały miejsce w uczelniach artystycznych czy teatrach,
lub w środowisku dziennikarskim. Zadziwiające jest, jak wie-

le, wydawałoby się światłych osób, bezpardonowo atakowało tych, którzy odważyli się przyznać, że ktoś uznany i popularny stosował wobec nich przemoc. Bardzo często to nie
sprawcę spotykało odium, ale ofiarę. Zbierała gromy na swoją głowę za to, że swoim wyznaniem zburzyła czyjś mit postaci idealnej i wielbionej.
To dowodzi, jak często jesteśmy zniewoleni mechanizmem
rozszczepiania w swoim postrzeganiu. To on powoduje, że
nie potrafimy połączyć w całość przeciwstawnych cech ludzi, rzeczywistości czy wreszcie samych siebie. W wyniku rozszczepienia świat, ludzie wokół i my sami jesteśmy albo doskonali, albo beznadziejni. Taka percepcja nie dość, że okalecza realną rzeczywistość, to jeszcze bywa dla nas źródłem
nieustannych rozczarowań i odcina nas od cennego doświadczania ambiwalencji. Wieczne stanie na straży entuzjastycznych bądź skrajnie krytycznych opinii pochłania mnóstwo energii i uniemożliwia nam spotkanie z ludźmi, takimi jakimi są naprawdę. •

BIO

Maja Jaszewska

Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”, „Przeglądu
Powszechnego”, „Zwierciadła”, „Sensu”, „Twojego Stylu”, „Elle”, „Mody na Zdrowie”, „Wysokich
Obcasów”, „Polityki”. Była wieloletnią redaktorką „Jednoty”. Autorka: W co wierzę? i Psychologii
mitów greckich. Współpracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskiego bestsellera
Hope Edelman Córki, które zostały bez matki i książki Laurence’a Freemana OSB Od pierwszego
wejrzenia. Ukończyła program rozwojowy dla liderów Linia życia.
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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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Czy masz
piękny uśmiech?
Wywiad z Renatą Górską
Tekst i wywiad: Iwonna Widzyńska-Gołacka
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P

rof. dr hab. n. med. Renata Górska, krajowy konsultant w dziedzinie periodontologii, prezeska Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego mówi
nam o tym, że prawidłowe dbanie o zęby może zapobiec ich utracie!
Myśląc o pięknym uśmiechu, skupiamy się zwykle na zdrowych zębach.
Tymczasem bardzo ważne dla urody uśmiechu są dziąsła. Jeśli one chorują,
a my nie poszukamy pomocy fachowca, może się to skończyć utratą zębów!
Jak pokazują statystyki, zapalenie przyzębia to szósta najczęstsza choroba na świecie, a leczenie chorób zębów pochłania 4,6% światowych wydatków na zdrowie!

Iwonna Widzyńska-Gołacka: Pani profesor, jak poważnym
problemem w skali światowej są choroby przyzębia?
Renata Górska: Jest to nie tylko powszechny, ale i bardzo kosztowny problem w skali świata. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ciężkie choroby dotyczą blisko miliarda osób,
czyli mniej więcej 14% ludzkości. Taka wielka skala problemu wymaga dużych nakładów finansowych na jego rozwiązanie. Eksperci podają, że koszty leczenia z powodu chorób
zębów na całym świecie oszacowano na 298 miliardów dolarów rocznie, co odpowiada średnio 4,6% światowych wydatków na zdrowie i sprawia, że choroby zębów są dziś trzecią najkosztowniejszą chorobą, zaraz za cukrzycą i chorobami układu krążenia. Badania przeprowadzono w sześciu krajach Europy: Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
IW-G: Czy wiadomo, co jest powodem chorób przyzębia?
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RG: Choroby przyzębia rozwijają się z zapalenia dziąseł, które najczęściej, bo w około 95% przypadków, jest wywołane
przez płytkę nazębną, zwaną biofilmem, a jej pozbywamy
się, szczotkując zęby. Prewencja w tej sytuacji polega więc…
na codziennej prawidłowej higienie jamy ustnej!
IW-G: Jak więc powinno się prawidłowo pielęgnować
zęby i dziąsła, aby uniknąć tych groźnych chorób? Czy wymaga to jakichś szczególnie skomplikowanych zabiegów?
RG: Zapalenie dziąseł jest procesem odwracalnym, czego niestety nie możemy powiedzieć o zapaleniu przyzębia,
które nie leczone może prowadzić do utraty zębów, a także
być czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, wpływać na przebieg cukrzycy oraz na choroby neurodegeneracyjne. Dlatego dobre nawyki w zakresie zachowania zdrowia jamy ustnej takie jak:
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- czyszczenie zębów co najmniej 2 x dziennie;
- codzienne nitkowanie;
- regularne wizyty u lekarza stomatologa;

Palenie papierosów jest bardzo szkodliwe
dla całego organizmu, a więc i jamy ustnej.
W kontekście negatywnych skutków
palenia uwzględniać należy dodatkowo
osoby, które palą okazjonalnie, oraz te,
które są biernymi palaczami.

- ograniczenie spożywania cukrów prostych;
- wyeliminowanie uzależnienia od nikotyny –
stanowią znakomitą profilaktykę i wspomagają leczenie chorób przyzębia.
IW-G: Czyli znów, jak w większości starań o zachowanie
zdrowia, najważniejsza jest profilaktyka. A w jaki sposób
dotyczy to dziąseł?
RG: Profilaktyka chorób dziąseł to kluczowy element w obniżeniu bardzo wysokich kosztów leczenia tych chorób. Według przedstawionych podczas konferencji PTP danych wyeliminowanie zapalenia dziąseł, które jest prekursorem chorób
przyzębia, oraz zwiększenie wskaźnika diagnozowania i leczenia chorób przyzębia do 90% dają pozytywny zwrot z inwestycji w perspektywie 10 lat – oszczędności można szacować
na wartość od 8 do 32 miliardów euro!
IW-G: Olbrzymie koszty, jakie globalnie ponosi społeczeństwo, nic nie mówią o problemie osób, które z powodu chorób przyzębia straciły bądź nadal tracą zęby. To powoduje u nich stres, a może wywoływać poważne choroby. Czy spotyka się pani z takimi problemami u pacjentów?
RG: Koszty, które ponosi społeczeństwo z powodu chorób
przyzębia, są potężne i obejmują zarówno aspekt ekonomiczny związany z leczeniem czy też nieobecnością w pracy, jak również społeczny, a więc ból, trudności z mówieniem lub niskie poczucie wartości u osób, które borykają się
z tymi chorobami. Tymczasem rozwiązanie problemu jest niezbyt trudne, dosłownie na wyciągnięcie ręki: właściwa higiena i profilaktyka są zdecydowanie najbardziej opłacalnym
sposobem radzenia sobie z problemem chorób przyzębia w społeczeństwie.
IW-G: Często spotykam się z opinią, że bardzo szkodliwe dla zdrowia jest palenie papierosów? Czy ma ono
wpływ również na zdrowie dziąseł i zębów?
RG: Palenie papierosów jest bardzo szkodliwe dla całego organizmu, a więc i jamy ustnej. W kontekście negatywnych
skutków palenia uwzględniać należy dodatkowo osoby, które palą okazjonalnie, oraz te, które są biernymi palaczami.

Poza chorobami układów oddechowego, krążenia, pokarmowego czy rozwojem nowotworów, które zwykle kojarzone są
jako negatywne skutki palenia, palenie ma również znaczący wpływ na zęby i dziąsła. Podczas palenia tytoniu i wciągania dymu papierosowego dochodzi do urazu termicznego, chemicznego oraz mechanicznego w obrębie jamy ustnej. W konsekwencji na zębach palaczy pojawią się nieładne
zabarwienia i osady, na których odkłada się płytka nazębna,
co prowadzi do rozwoju stanów zapalnych oraz poważniejszych schorzeń, czyli próchnicy i chorób przyzębia. Palenie
tytoniu jest ważnym i niezależnym czynnikiem ryzyka związanym z rozwojem choroby przyzębia oraz tym, jak ciężki jest
jej przebieg. Występowanie zapalenia przyzębia jest od 5
do 20 razy częstsze u palaczy niż u osób niepalących, a aktywni i bierni palacze są bardziej podatni na cięższe objawy
zapalenia przyzębia.
IW-G: Czy ostatnio bardzo modne e-papierosy są mniej
szkodliwe dla zdrowia zębów i dziąseł niż zwykłe
papierosy?
RG: Nie można jednoznacznie potwierdzić, że e-papierosy są
z pewnością nieszkodliwe. Coraz więcej doniesień wskazuje
na to, że przewlekłe używanie e-papierosów może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Dlatego konieczne są dalsze, szeroko zakrojone badania, w celu poznania wpływu e-papierosów na organizm człowieka i rozstrzygnięcia, czy mogą one
stanowić metodę walki z nałogiem palenia.
IW-G: Jakie objawy w jamie ustnej powinny nas skłonić
do szybkiej wizyty w gabinecie stomatologicznym?
RG: Przede wszystkim krwawienie z dziąseł, które może być
sprowokowane np. czyszczeniem zębów, jak również spożywaniem twardych pokarmów lub może występować samoistnie.
IW-G: Ale oczywiście musimy pamiętać, że do stomatologa warto chodzić regularnie, nawet jeśli nic nas nie niepokoi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
RG: Dziękuję. •
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!

Zapalenie przyzębia
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Twoje słowa –
moja godność!
Refleksje na temat dyskryminującej komunikacji wobec osób starszych
Tekst i wywiad: Monika Mularska-Kucharek

O
O
60

tym, że słowa mają moc, nie trzeba już raczej nikogo przekonywać. Szczególnie dzisiaj, kiedy –
po pierwsze – przywiązujemy coraz większą wagę
do tego, co i jak mówimy, po drugie – mamy większą świadomość o roli komunikacji werbalnej w relacjach interpersonalnych. Ponadto, bardziej zwracamy również uwagę na słowa, które kierujemy do dzieci, uwrażliwiamy je na słowa, które mogę ranić, upominamy się o przestrzeganie w komunikacji zasad związanych z poszanowaniem godności, szacunkiem itp. To wszystko napawa optymizmem, tym bardziej jeśli dołożymy do tego akcje i kampanie dotyczące mowy nienawiści i przeciwdziałania hejtowi. Jest jednak pewien obszar w komunikacji, który pozostawia wiele do życzenia! Mam
na myśli język wobec starości i osób starszych, który ma niejednokrotnie charakter dyskryminujący i wykluczający.

gólną uwagę zasługują tutaj popularne od kilku dekad koncepcje zarządzania wiekiem, bezpośrednio ukierunkowane na monitorowanie, wsparcie i efektywne wdrażanie działań, ściśle dostosowanych do potrzeb, preferencji i możliwości osób starszych. Koncepcyjnie ta zwiększona partycypacja seniorów zapewnia korzyści zarówno dla obecnego, jak
i przyszłego pokolenia, ułatwiając wymianę myśli, wiedzy
oraz doświadczenia.

Niestety, język stosowany w komunikacji międzypokoleniowej jest jednym ze sposobów przekazywania i utrwalania negatywnych treści na temat starości i osób starszych. Spotykany jest zarówno w interakcjach rodzinnych, jak i w publicznych
relacjach społecznych, ale co istotne, jest on przejawem i jednocześnie narzędziem ageizmu.

Nasilające się zjawisko ageizmu wynikające m.in. z postępującego procesu starzenia się ludzi w populacjach krajów rozwiniętych obniża jakość życia seniorów, dlatego też potrzebne są działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminowaniu i wykluczaniu osób starszych. Jest to zadanie, które wymaga od nas wszystkich dużej odpowiedzialności i zaangażowania. Potrzeba zatem systemowych rozwiązań, dobrych praktyk, a także oddolnych inicjatyw, których celem
będzie przełamywanie stereotypów dotyczących osób starszych. Niestety, starość i osoby starsze postrzegane są bardzo negatywnie i głównie przez pryzmat dysfunkcji, problemów oraz chorób.

Terminem ageizm określa się dyskryminację ze względu na wiek (inaczej wiekizm). Terminu tego użył po raz pierwszy w 1969 roku amerykański badacz Robert N. Butler, stojący na czele Instytutu ds. Starości i Starzenia, a utożsamiał
ten rodzaj dyskryminacji z procesem systematycznego tworzenia i przyjmowania stereotypowych założeń na temat fizycznych lub umysłowych cech osób starszych.
Ageizm zakłada, że osoba z danej grupy wiekowej nie jest
w stanie wykonywać określonych ról zgodnie z oczekiwaniami i społecznie konstruowanymi wymogami. Warto podkreślić, że tego rodzaju dyskryminacja może dotyczyć zarówno osób młodych, jak i dojrzałych. Jednak najczęściej odnosi się do osób starszych, które ze wzmożoną siłą doświadczają dyskryminacji głównie w obszarach zatrudnienia. Dlatego też wiele opracowań i rozwiązań dotyczących dyskryminacji ze względu na wiek odnosi się do rynku pracy. Na szcze-
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Warto zaznaczyć, że w Polsce zakaz dyskryminacji ze względu na wiek dotyczy w zasadzie tylko obszaru zatrudnienia. W konsekwencji należy wypracować i wspierać nowe
rozwiązania systemowe, które wzmocniłyby ochronę
praw osób starszych i byłyby pomocne w skuteczniejszym
przeciwdziałaniu różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek.

Z uwagi na fakt, iż głównym sposobem przekazywania i utrwalania negatywnych treści na temat starości i osób starszych
jest specyficzny język stosowany w komunikacji międzypokoleniowej – dziadurzenie (gerontomowa) – odpowiednik
ang. elderspeak, to na szczególną uwagę zasługuje pierwszy
w Polsce projekt pt. Język wobec starości – szacunek w praktyce. Jest on realizowany z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez stowarzyszenie Forum 4 Czerwca.

OKIEM SPECJALISTY

A

utorką i koordynatorką projektu poruszającego tematykę dziadurzenia (gerontomowy) jest
Magdalena Małgorzata Skrzydlewska, realizatorka edukacyjno-aktywizujących projektów społecznych adresowanych do osób starszych oraz projektów międzypokoleniowych, z którą miałam przyjemność porozmawiać.

Monika Mularska-Kucharek: Pani Magdo, co jest celem
projektu Język wobec starości, szacunek w praktyce?

w społeczeństwie istnieje taki stereotyp, że starość nie
jest kolejnym etapem rozwoju, tylko cofnięciem w rozwoju,
wręcz do okresu dzieciństwa. Często słyszymy, że babcia jest
jak dziecko. I komunikujemy się z nią jak z dzieckiem. Oczywiście, ma to swoje konsekwencje. Tymczasem ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że osoba starsza jest osobą dorosłą
i tak ją należy traktować. Dalej, przerywanie osobie starszej
i kończenie za nią wypowiedzi, ignorując fakt, że potrzebuje ona trochę więcej czasu, żeby przemyśleć i wyartykułować
to, co chce powiedzieć. Ale dziadurzenie, to także takie zadawanie pytań, gdzie na końcu sugerujemy odpowiedź, a także ograniczanie aktywności osób starszych np. „Niech babcia to zostawi, ja zrobię, to będzie szybciej”.

MMS: Przede wszystkim chodzi nam o przeciwdziałanie używaniu wobec osób starszych dyskryminującego języka tzw.
elderspeak, a przy okazji o wprowadzenie do języka polskiego odpowiednika nazwy elderspeak, czyli słowa dziadurzenie. Zależy nam, by zarówno wśród osób starszych, jak i tych,
które z seniorami mają codzienny kontakt, była większa świadomość co do zakresu i konsekwencji występowania dziadurzenia. Chcemy promować konstruktywną komunikację opartą na szacunku, godności, empatii, a także rozwijać kompetencje komunikacyjne osób, które na co dzień pracują z osobami starszymi.

MMS: Po pierwsze, osoby starsze zaczynają się wycofywać, mają obniżoną samoocenę, bo to często działa, jak samospełniająca się przepowiednia. Bo jeśli ktoś nas traktuje,
jak małe dziecko, jak osobę, która nie jest w stanie stanowić
o sobie, podejmować dobrych decyzji, to wtedy zaczynamy
w taki sposób o sobie myśleć i poddajemy się temu. To z kolei może powodować nawet wycofywanie się z aktywnego życia i zamykanie się w sobie.

MM-K: Przyznam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam
o tym projekcie, od razu pomyślałam, że to bardzo wartościowa inicjatywa, ponieważ zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej dyskryminujący język wobec osób
starszych jest pewnego rodzaju normą.

MM-K: Patrząc terapeutycznie, warto dodać, że może
to skutkować również obniżeniem nastroju, frustracją,
a w konsekwencji stanami depresyjnymi. Tym bardziej zatem uważam, że działania, które państwo podejmujecie
są bardzo potrzebne i ważne!

MMS: N
iestety, dotyczy to również relacji rodzinnych.
Na tego rodzaju język narażone są szczególnie osoby, które wymagają opieki, są zależne od innych, np. przebywające
w domach pomocy społecznej.
MM-K: Pani Magdo, co kryje się de facto nie tylko pod słowem, ale raczej zjawiskiem dziadurzenia?
MMS: To jest cała sfera komunikowania się z osobami starszymi, która nie dotyczy tylko sfery werbalnej, ale również pozawerbalnej. Cechy charakterystyczne dziadurzenia to skracanie wypowiedzi, mówienie prostymi zdaniami, bo zakładamy,
że osoby starsze nie zrozumieją tego, co mówimy, co oczywiście jest stereotypem. Poza tym, mówimy głośniej, ponieważ zakładamy, że wszystkie osoby 60+ mają problemy ze
słuchem, mówimy wolniej, czyli potocznie mówiąc: „drukowanymi literami”. A także używanie formy „my”, zamiast „ty”
lub „pan/pani”, czyli „pójdziemy na spacer”, „zjemy obiad”
itp. Zdarza się również, że zwracamy się do obcej osoby starszej określeniami „dziadek”, „babcia”, czyli np. „babcia zje
obiadek”, „dziadek poczeka” itp., pomijając tym samym fakt,
że nie jesteśmy uprawnieni, żeby w ten sposób się zwracać.
MMK: Niestety też się z tym spotykam, co więcej seniorzy
mówią, że mimo iż im to nie odpowiada, nie chcą zwracać
uwagi, żeby kogoś nie urazić, i stają się babcią, dziadkiem
dla całej rodziny, znajomych itp.
MMS: Tak właśnie. Ale dziadurzenie, to także używanie
zdrobnień w komunikacji z seniorami. Wynika to faktu, iż

MM-K: Jakie są konsekwencje doświadczania dziadurzenia?

MMS: My w Forum 4 Czerwca od początku stawiamy na edukację, bo uważamy, że od tego wiele zależy. Każde działanie musi być poparte edukacją i również w tym projekcie od
tego rozpoczęliśmy. Opracowaliśmy scenariusze warsztatów antydyskryminacyjnych, które są adresowane do osób
w wieku 60+ oraz do osób pracujących z ludźmi starszymi. Te
pierwsze warsztaty zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, a wzięło w nich udział ok. 100 osób. Aktualnie realizujemy warsztaty dla osób pracujących z ludźmi starszymi.

Zainteresowałam się tym tematem kilka
lat temu, kiedy zaczęłam pracować z
osobami 60+ i zauważyłam specyficzną
formę komunikowania się z osobami starszymi. W 2019 roku dowiedziałam się, że
w Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich został
przygotowany raport pt. Specyfika mowy
dyskryminującej używanej wobec osób
starszych (elderspeak), którego autorką
jest Danuta Parlak.
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MM-K: Skąd pomysł na to, aby zająć się problemem i zjawiskiem dziadurzenia?
MMS: Zainteresowałam się tym tematem kilka lat temu, kiedy zaczęłam pracować z osobami 60+ i zauważyłam specyficzną formę komunikowania się z osobami starszymi. W 2019
roku dowiedziałam się, że w Komisji Ekspertów ds. Osób
Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich został przygotowany raport pt. Specyfika mowy dyskryminującej używanej
wobec osób starszych (elderspeak), którego autorką jest Danuta Parlak. I wtedy pojawił się pomysł, żeby podjąć pierwszą
w Polsce inicjatywę dotyczącą przeciwdziałania dziadurzeniu,
choć wtedy jeszcze używaliśmy określenia elderspeak. Środki finansowe pozyskaliśmy z Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
MM-K: Pani Magdo, proszę zatem powiedzieć kilka
słów o historii słowa dziadurzenie…
MMS: To słowo jest bardzo młodym terminem,
bo w lipcu skończyło dwa lata. Jest spolszczeniem angielskiego słowa elderspeak oznaczającego specyficzny, dyskryminujący sposób komunikowania się
z osobami starszymi. Autorką tego słowa jest Weronika Sztorc, która zwyciężyła w konkursie organizowanym

przez Biuro RPO w 2020 roku. Komisja konkursowa nagrodziła również Kamila Dziwisza i Michała Nowaka za słowo „gerontomowa”.
MM-K: W przestrzeni publicznej funkcjonują dwa słowa?
MMS: Przyjęto stosowanie słowa dziadurzenie w mowie potocznej, natomiast termin gerontomowa znajduje zastosowanie w języku naukowym, publicystycznym.
MM-K: Pani Magdo, w ramach projektu została przygotowana kampania społeczna nt. „Twoje słowa. Moja godność”, w której biorą udział osoby 60+. Na stronie projektu można obejrzeć filmiki.
MMS: Projekt realizujemy we współpracy z siedmioma organizacjami i instytucjami działającymi w siedmiu gminach województwa łódzkiego. W ubiegłym roku nasze partnerskie
organizacje wybrały ambasadorów kampanii społecznej ze
swoich gmin. Wszyscy spotkaliśmy się na warsztatach dla ambasadorów, gdzie nagrane zostały filmy edukacyjne i wypowiedzi ambasadorów. Ważne jest, aby to osoby starsze mówiły o dziadurzeniu.
MM-K: Jakie to gminy?
MMS: Działaniem projektowym objęte zostały gminy z terenu województwa łódzkiego Drzewica, Inowłódz, Łask, Łowicz,
Opoczno, Uniejów i Żarnów. Każda z tych
gmin jest inna i każda z tych organizacji,
które się zaangażowały, jest inna. Cechą
wspólną są działania realizowane głównie
przez osoby starsze, ponieważ zależy nam
na tym, aby osoby starsze były świadome
tego zjawiska i reagowały, kiedy ktoś wobec
nich dziadurzy.
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Magdalena Małgorzata Skrzydlewska –
specjalistka w zakresie komunikacji społecznej,
trenerka, animatorka społeczna. Absolwentka
Administracji i Studium Public Relations
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Trenerskiej.
Licencjonowana spikerka imprez sportowych.
Autorka edukacyjno-aktywizujących projektów
społecznych adresowanych do osób starszych
i projektów międzypokoleniowych. Trenerka
warsztatów z obszaru komunikacji społecznej.
Współzałożycielka i sekretarz stowarzyszenia
Forum 4 Czerwca. Współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej w ramach działań OWES
w zakresie formułowania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Była ekspertka Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Autorka i koordynatorka pierwszego w Polsce projektu
poruszającego tematykę dziadurzenia (gerontomowy) –
dyskryminacyjnego sposobu komunikowania się z osobami starszymi: „Język wobec starości, szacunek
w praktyce” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG przez stowarzyszenie Forum 4 Czerwca.
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MM-K: Myślę, że ważnym aspektem tej świadomości jest rozwijanie w osobach starszych postawy
asertywnej.
MMS: Dokładnie tak. Umiejętność wyznaczania granic, powiedzenia komuś: „nie mów do mnie w ten sposób”, „źle się
czuję z tym, że tak mówisz”, nie wszystkim przychodzi łatwo,
dlatego w ramach projektu i kampanii mówimy też o szacunku i godności.
MM-K: Pani Magdo, dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji projektu. I mam nadzieję, że hasło „Twoje słowa. Moja godność” znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli w relacjach z osobami starszymi.
MMS: Dziękuję. •

BIO

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek

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

DZIENNIKARSKIE PIÓRO
FELIETON

Rzecz o lizaniu ran
Tekst: Paulina Młynarska

T
T

o będzie najbardziej osobista ze
wszystkich moich opowieści.

W listopadzie 2021 roku, tuż po moich 50. urodzinach stanęłam przed bardzo trudnym zadaniem.

Zaczęło się od rutynowej mammografii, w której wykryto mikrozwapnienia.
„Może to nic”, powiedziała lekarka opisująca badanie. Trzeba badać dalej.
Kieruję na biopsję chirurgiczną.
Strach.
Potem długie tygodnie czekania na wynik. Wreszcie rozmowa z onkologiem
i diagnoza: zmiany morfologiczne in
situ, czyli niedające jeszcze przerzutów.
Nie ma raka! Ulga! Ale jest i zła wiadomość. „Nie możemy tego tak zostawić.
Ma pani do wyboru: pięć lat przyjmowania leku i częste kontrole w nadziei,
że rak się nie pojawi, albo obustronną
mastektomię”. Szok.
Decyzję o operacji podjęłam szybko.
Termin za dwa miesiące. Też szybko.
Ale jednak dający czas na przygotowanie ciała i psychiki do tego, co może się
zdarzyć.
Postanowiłam, że na salę operacyjną
wjadę w najlepszej możliwej formie.
Odwołałam sporo zajęć.
Zmagając się z ogromnym lękiem i niepewnością, żegnając się z moimi piersiami, które miały na zawsze się zmienić, i robiąc przy okazji poważny obrachunek życia, w pewnym momencie
zrozumiałam, że jakkolwiek pełne grozy i lęku są te tygodnie, to ja, o dziwo,
jestem najbliżej siebie i swojego czu-

cia w całym swoim życiu. I jestem z tym bardzo szczęśliwa.
Nigdy wcześniej nie byłam tak bardzo
„przy sobie”. To było niezwykłe doświadczenie.
Operacja usunięcia gruczołów i wszczepienia implantów pod skórę przebiegła dobrze. A potem zaczęło się gojenie ran, których poziome kreski zapisane zostały już na zawsze tak blisko mojego serca.
Przez kilka tygodni, każdy oddech, każdy najmniejszy ruch – stanowiły wyzwanie. A ruszać się trzeba. To kluczowe,
żeby wrócić do formy.
W tym czasie nawet przez chwilę nie
odstąpiłam od siebie.
Byłam jak zwierzę, które wychodzi, by
znaleźć na zewnątrz coś do jedzenia,
i skulone szybko wraca do nory lizać
rany.
Dużo myślałam wtedy o procesie zdrowienia w ogóle. O tym, że życie zostawia blizny, które zawsze będą się odzywały na niepogodę. I o niesamowitej
sile regeneracji tkanek: tych fizycznych
i tych psychicznych.

BIO

Czytałam o tym, na czym polega fizjologia gojenia się ran. Że dzieje się to
na zasadzie „żabich skoków”. Długo
jest źle i nagle – coś się odbudowało!
Potrzebny jest czas.
Klinika, w której pracuje mój lekarz prowadzący i do której zostałam zaproszona w pierwszej fazie diagnostyki, znajduje się w Atenach i nosi imię bogini Iaso, córki – jednej z kilku – Asklepiosa (Eskulapa), boga sztuki lekarskiej.
Iaso jest patronką tego etapu w leczeniu, w którym dochodzimy do siebie
i odbudowujemy siły po chorobie.
Myślę, że to ta część w nas, która pilnuje, byśmy dały sobie tyle czasu na „lizanie ran”, ile trzeba. A kiedy znowu staniemy na nogi, nie będziemy już takie
same. Będziemy silniejsze.
Piękniejsze o blizny. •

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

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.
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Pogodna jesień
Tekst: Karolina Nowakowska
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upełnie nie wiem jak do
tego doszło, ale przyszedł czas, że z uśmiechem na ustach przyznaję –
cieszę się na tę jesień. Ten,
kto mnie zna, ten wie, czytelnicy moich felietonów również, że
to lato jest moją ukochaną porą
roku i w zasadzie zawsze byłam
za tym, aby trwało cały rok (bo dlaczego nie?). Ale zapewniam was, że
moje dzisiejsze słowa to nie pomyłka. Dziś wypowiadam je świadomie, choć
muszę przyznać, że sama jestem tym faktem zaskoczona. A wiedzcie, że nie mówię ich
przypadkowo.

W maju obchodziłam czterdzieste urodziny. I znów słowa „klasyka” cisną się na usta, bo naprawdę „jak do tego doszło – nie
wiem”. Wszak czuję się wciąż na lat dwadzieścia parę, a i wyglądam lepiej niż w tamtym okresie… Cóż, jednak życia oszukać się nie da, a i PESEL z czasem skutecznie puka do naszych drzwi. Okazuje się jednak, że zdecydowanie różnię się
od większości moich koleżanek, które w różny sposób reagowały na myśl o zbliżającej się czterdziestce. Jedne chowały się, udając, że ich nie ma, inne twierdziły, że ten temat ich
nie dotyczy, a były i takie, które po prostu cierpiały w samotności, próbując ukryć przed światem, że ta magiczna czwórka z przodu ich nie rusza (podczas gdy w rzeczywistości nie
potrafiły się pogodzić z tak zwaną zmianą kodu). Otóż u mnie
jest inaczej. To znaczy było, bo teraz już zupełnie o tym nie
myślę – powiem więcej – cieszę się na myśl o byciu kobietą
czterdziestoletnią. Spytacie dlaczego? Powiem wam – wszak
zdecydowałam, że o tym napiszę ten jesienny tekst – tekst
dla mnie ważny. Ważny, jak wszystko, co w ostatnim czasie się
dzieje w moim życiu. Ważny, bo dotykający tematu niezwykle
dla mnie istotnego – świadomości.
Moja jesień będzie z pewnością inna niż dotychczasowe. Będzie uśmiechnięta i spokojna. Myślę, że mimo deszczu i coraz gorszej aury, moja jesień będzie nawet słoneczna. Dla-
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czego? Bo wiem już, na czym skupiać swoje myśli, aby moje
życie było szczęśliwe i dobre dla mnie. Wiem też, że pogodę ducha nosimy w sobie i tylko od nas zależy, jak będzie
wyglądał każdy kolejny dzień. Te proste i pozornie oczywiste stwierdzenia nie są jednak moim zdaniem wcale ani proste, ani oczywiste. Wypowiedzenie ich lekko – a co ważniejsze – uwierzenie w nie i wprowadzenie tej wiary w czyn, zajęło mi sporo czasu. Czasu pełnego doświadczeń, zdarzeń dobrych i tych, o których wolałabym zapomnieć. Czasu okupionego łzami, bólem, ale i radością. Czasu rozwoju i wzrastania.
Jako człowieka i jako kobiety.
„Wiele dni, wiele lat czas nas uczy pogody” – śpiewała
i wciąż przypomina nam o tym na swoich koncertach znakomita Grażyna Łobaszewska. Dziś naprawdę wiem, jak wielka moc tkwi w płynących z jej ust słowach i ogromnie ją doceniam. Uwielbiam to, że z czasem dociera do mnie znaczenie pewnych tekstów. Macie tak? Nagle coś, co znałam od
lat, nabiera zupełnie innego znaczenia, sensu – nagle wszystko staje się jasne i razi swoją mądrością. Nie wstydzę się
tego, wręcz się cieszę, że z wiekiem moje oczy otwierają się
coraz szerzej. Dziś wiem, że na wszystko w życiu przychodzi pora. Bo do wszystkiego trzeba dojrzeć i dorosnąć.
Moja jesień będzie więc pogodna, tak jak i lato było. Będzie
pogodna, bo umiem już sprawić, aby taka była. Wspomnia-
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łam wcześniej o docenieniu, które stało się niezwykle istotnym elementem mojej nowej rzeczywistości po kolejnej zmianie – po kolejnym przebudzeniu (tu świadomie nawiązuję
do pozycji Anthony’ego de Mello, której lekturę z całego serca polecam). Docenianie i codzienne praktykowanie wdzięczności to stosunkowo łatwe ćwiczenie dające szansę na zmianę myślenia o sobie, otaczającym nas świecie i naszej własnej
rzeczywistości. To coś, co dzięki chwili refleksji przybliży nas
do szczęścia, uświadamiając, jak wiele już osiągnęliśmy, jak
dużo mamy.

Tej jesieni nie będę narzekać
na pogodę, tylko doceniać,
że ochłodziło się tak późno.
Będę cieszyć się każdym
promieniem słońca w nadziei,
że ono odwdzięczy się swoją
obecnością. Nie będę wyolbrzymiać problemów, tylko
szukać rozwiązań.

Tej jesieni nie będę narzekać na pogodę, tylko doceniać, że
ochłodziło się tak późno. Będę cieszyć się każdym promieniem słońca w nadziei, że ono odwdzięczy się swoją obecnością. Nie będę wyolbrzymiać problemów, tylko szukać rozwiązań. Będę unikać sporów, wiedząc, że marnują tylko cenny czas, prowadząc donikąd. Będę pracować nad sobą, aby
zima, której tak nie lubię, cała była bożonarodzeniowym
cudem.
Dziś cieszę się ze swojego wieku i mądrości, jaką mi daje.
Dziś potrafię świadomie decydować i dokonywać słusznych dla siebie wyborów. Dlatego mimo codziennych wyzwań, których nie brakuje i które czasem zdejmują z twarzy
uśmiech, wiem, że moja jesień będzie pogodna. Twoja też
może taka być. Spróbujesz? •

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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(*niepotrzebne skreślić)
czyli ćwiczenia scenarzysty
Tekst: Joanna Haręża
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zasami piszę scenariusze. Nie jest to moje główne
zajęcie, ale trochę na ten temat wiem i umiem. Nie
jest moim celem edukować Państwa w tym zakresie, ale pomyślałam, że jeśli spojrzymy metaforycznie na tworzenie scenariusza, niektóre płynące tego wnioski mogą się
przydać w życiu. Bo w życiu może się przydać bardzo wiele rzeczy. Jak moje pudełko po butach, do którego wrzucam
różne zasłyszane historie.

sowy filmowy bohater najczęściej walczy nie tylko dla siebie
lub o siebie, ale i o innych. Im wyższa stawka i trudniejszy wybór, to…
To, co oglądamy, jeśli naprawdę ma nas wciągnąć, musi nieść
ze sobą emocje. Emocje to podstawowa waluta handlu wymiennego, jaką oferuje nam kino i w dużej mierze telewizja.
Dzięki ich pokazywaniu, przeżywaniu i radzeniu/nieradzeniu sobie z emocjami bohater się „sprzedaje”, a widz go „kupuje”. I tu drobna, ale ważna, dygresja – pamiętacie te ekscytujące was na kanapie lub w fotelu chwile, kiedy na przykład łapiecie się za głowę i gadacie do ekranu – no czemu jej/
jemu tego nie powiedziałeś?! To teraz pomyślcie, ile razy my
sami w życiu nie mówimy jasno i prawdziwie bo… „sama powinna się domyślić” albo „lepiej, żeby nie znała prawdy”,
albo „jeśli przemilczymy to…” Znacie to pewnie, że znacie.
Każda dobrze „napisana” postać, nawet jeśli postępuje źle,
i tak jest właśnie w danym momencie przekonana, że postępuje dobrze, bo wierzy, że tylko w ten sposób może naprawić
zło, choć zazwyczaj jest w błędzie.

Należę do osób, które tak średnio wierzą w natchnienie,
a choć umysł staram się mieć otwarty, to nie na tyle, żeby
mózg wypadł. Ale o tym innym razem. Teraz poprzestanę
na ważnym dla mnie, choć nie moim, stwierdzeniu, że sztuka pisania polega przede wszystkim na sztuce przyłożenia własnego siedzenia do siedzenia krzesła. W życiu według
mnie jest podobnie – czekanie na właściwy moment, podobnie jak w pisaniu na natchnienie – najczęściej kończy się niczym. A w dalszej perspektywie frustracją. Zakładam jednak,
że „coś” robimy, bo każdy bohater w filmie musi „coś” robić, a „robić” oznacza, że opisujemy to w scenariuszu czasownikami, czyli działaniem i to takim, które widz może zobaczyć. Bohater musi być w akcji i to nie tylko w „kinie akcji”.
Bo bohater bez działania nic nie zmieni – może się oczywiście
miotać, mylić, podejmować błędne decyzje, bać się, ale…
musi być w ruchu. Na kanapie to tylko film można oglądać,
a życie przesiedzieć.

Albo ile razy wszystko wskazuje na to i widać to jak na dłoni,
że to jest zły człowiek, tylko chowa się pod maską, ale przecież to zło zza tej maski wyłazi i czemu on/ona tego nie widzi. Czasem krzyczymy: „nie ufaj mu, nie idź tam, o matko jak
możesz być tak ślepa… obudź się!”. Ale ona się nie budzi…
bo wybiera oszukiwanie siebie na przykład.

Kochamy bohaterów filmowych, bo często robią to, o czym my
tylko marzymy. Bo zazwyczaj bohater bywa ofiarą, a widz często tak właśnie się czuje. I jeśli ofiara walczy, to się z nią utożsamiamy, albo/i jej współczujemy, trzymamy za nią kciuki,
chcemy, żeby choć jej właśnie udało się zwyciężyć. Bo taki ra-

No i jeszcze coś… Nieoczekiwane zwroty akcji. Już byliśmy
w ogródku, już „witaliśmy się z gąską”, a tu nagle trach…
I bohater jest na nowo w kłopotach, najczęściej jeszcze większych niż przed chwilą. Czarne nie jest wtedy czarne, a białe –
białe. W dobrym filmie dobrze skonstruowane postacie ni-
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gdy nie są czarno-białe, kartonowe, sloganowe i jednoznaczne jak obietnice polityków na przykład lub hasła reklamowe.
Film, który naucza i głosi jedynie słuszną prawdę, zazwyczaj
jest filmem, który nie wciąga. Życie też jest pełne odcieni szarości i zazwyczaj nie jesteśmy w nim bohaterami bez skazy.
Zresztą filmowy bohater zazwyczaj ma swoją piętę Achillesa i kibicujemy mu pomimo to albo właśnie dlatego, zwłaszcza w momencie, kiedy z tą słabością właśnie stara się uporać,
bo tak jak nikt z nas nie jest idealny, tak i filmy nie opowiadają o idealnych ludziach. Jeśli bohater upada, chcemy go podnieść, jeśli wątpi, pragniemy wlać w jego serce nadzieję, jeśli błądzi, kombinujemy, jakie rozwiązania można mu podsunąć, jesteśmy z nim całym sercem i duszą. Tacy w życiu są
przyjaciele – nawet jeśli jedyne, co można wspólnie zrobić,
to trzymać za rękę lub wspólnie milczeć. Bo w każdym filmie
i w każdym życiu mamy zazwyczaj i wrogów, i sprzymierzeńców. Podobnie zresztą jak w sobie – też mamy wroga i sprzymierzeńca. Zazwyczaj wewnątrz nas samych największy konflikt toczy się między tym, czego świadomie potrzebujemy,
a tym, czego nieświadomie najczęściej pragniemy.
Kolejny wielowymiarowy bohater – to świat, w którym dzieje
się akcja filmu. Każdy z nas żyje w bardzo określonej rzeczywistości, nie zawsze może sobie ją wybrać, a zazwyczaj, przynajmniej na początku naszej ziemskiej drogi – nie może.
Każda z rzeczywistości jest egzotyczna na swój sposób, wiadomo, co w niej wolno, a co nie uchodzi, każda ma swoje tabu i świętości, pułapki i wytrychy, prawdy, półprawdy
i kłamstwa, w które wszyscy wierzą lub udają, że wierzą. Zasady, do których jakoś tam trzeba się dostosować. Świat, który nas na swój sposób ogranicza, i świat, który daje możliwości, bądź daje (albo nie daje) możliwość wywalczenia sobie możliwości. Zazwyczaj są też w nim kary i nagrody i coś,
za co grozi śmierć, choć nie zawsze ta dosłowna. Na przykład
świat, w którym przeżyjesz, jeśli pogrzebiesz swoje marzenia, który nie zwali ci się na głowę tylko wtedy, kiedy dostosujesz się do reszty. Świat, w którym masz odegrać rolę, którą ktoś ci wyznaczył, i jeśli podskoczysz… najprawdopodobniej znajdziesz się w sytuacji, która nadawałaby się na film. Im
ciaśniejszy, bardziej fałszywy i chcący cię kontrolować będzie
ten świat, tym większe prawdopodobieństwo, że, jeśli się
wychylisz, będziesz w kłopotach. A masz to wszystko w głowie, w krwi i w kościach, bo w tym, a nie innym świecie wyrosłeś – on cię wykarmił i jednocześnie zatruł. Wtoczył w ciebie
wszystkie twoje przekonania o życiu i świecie i, jeśli masz stanąć do walki, musisz się przedefiniować. Ustawić na nowo,
oddzielić ziarno od plew – i tym zazwyczaj jest podróż bohatera przez film – stawaniem się na nowo, na własnych zasadach, ale tylko wtedy, kiedy dokonał wyborów i podjął działanie, ze świadomością tego, że może przegrać, ale jednocześnie ze świadomością tego, że tak dłużej żyć się nie da, nawet
gdyby się bardzo chciało. Bo zazwyczaj nie zmieniamy się dobrowolnie, zazwyczaj, jak to mówi młodzież – coś wywala cię
z butów w kosmos i powrotu raczej nie ma. Ci bardziej optymistyczni mówią, że problem to okazja, tylko w przebraniu.
To, co w jednym świecie nie jest niczym niezwykłym, w innym jest nie do pomyślenia. To, co w jednym ze światów jest

Jest taka rada dla początkujących scenarzystów: pisz –
inaczej ciebie spiszą na straty.
Zamień słowo „pisz” na słowo „działaj”, a dalszy ciąg zdania na taki, jaki jest dla ciebie
ważny w tym momencie.
Dla mnie w tym momencie
to zdanie brzmi tak: Działaj –
inaczej będziesz „jakoś” żyć, ale
czy na pewno tak jak chcesz?

normą, w innym jest patologią. To, za co w jednych okolicznościach dostaniesz medal, w innych zostaniesz skazany
na śmierć. Może to i skrajne przykłady, ale… No dobrze, poszukajmy prostszych w trzech różnych światach i okolicznościach. Bohater będzie ten sam. Za każdym razem, „obsadzę
go” w tej samej roli, ale w trzech odmiennych światach, których nie wybierał, po prostu się w nich urodził. Sami wybierzcie, gdzie waszym zdaniem istnieje największe prawdopodobieństwo na rozegranie największego dramatu. Albo nie,
w końcu w tytule obiecywałam wam ćwiczenia, sami więc pogłówkujcie, ja podrzucę tylko postać, albo nie… tego też nie
zrobię. Pomyślcie o sobie jak o głównej postaci w scenariuszu i wpakujcie się w tarapaty albo pomyślcie o tych tarapatach, w których właśnie jesteście – i pomyślcie, jak stać się
bohaterem, działać i z nich wyjść.
Jest taka rada dla początkujących scenarzystów: pisz – inaczej ciebie spiszą na straty. Zamień słowo „pisz” na słowo „działaj”, a dalszy ciąg zdania na taki, jaki jest dla ciebie
ważny w tym momencie. Dla mnie w tym momencie to zdanie brzmi tak: Działaj – inaczej będziesz „jakoś” żyć, ale czy
na pewno tak jak chcesz?
Pora kończyć, więc… Zazwyczaj w rolach głównych bohaterów scenarzyści nie umieszczają jednego typu postaci – tych,
które się nad sobą cały czas użalają, bo one po prostu najczęściej nie działają, tylko biernie rozpamiętują. Ale jeśli przestają się nad sobą użalać… to już jest temat na film – jak na przykład taka rozczulająca staroć z 1946 roku o tytule Życie jest
cudowne. Przykładów jest więcej i lepszych filmów na ten temat też, ale ten ma taki dobry metaforyczny tytuł. •

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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udzie z różnych powodów decydują
się na posiadanie psa. A może powinnam napisać na opiekę nad
psem? A może po prostu – na psa? Jedni dlatego, ponieważ zawsze mieli psa,
inni – bo potrzebują towarzystwa, jeszcze
inni – żeby uprawiać z nim jakieś sporty lub
aktywności, poznawać nowych ludzi, wypełnić lukę po dzieciach, które wyprowadziły się z domu, lub
lukę na dzieci, których z różnych przyczyn nie mają itd. itp.
Są też i tacy, na których to pies się decyduje, bo się przybłąka, bo zgarną go potrąconego z jezdni, wyleczą i już zostaje.
Uważam, że jakikolwiek jest powód, że pies staje się naszym
domownikiem, mamy obowiązek dowiedzieć się wszystkiego, co pozwoli nam zapewnić czworonogowi dobrostan, postarać się, żeby nasza z nim koegzystencja była komfortowa tak dla nas, jak i dla psa.

Współczesny świat oferuje nam wiele metod edukacji – wystarczy tylko chcieć i wyciągnąć rękę, a właściwie nadstawić
oka i ucha. Zatem po pierwsze źródło stare jak świat – książki. Rynek oferuje nam starsze i nowsze pozycje (ale warto sięgnąć po te współczesne, bowiem wiedza o tym, jak komunikować się z psem i rozumieć wysyłane przez niego sygnały, ewoluuje – podobnie jak wiedza o wychowaniu dzieci).
Po drugie Internet – a tam blogi, webinary, grupy facebookowe, podcasty – czego tylko dusza zapragnie. No i po trzecie –
szkolenia osobiste – przedszkola, szkoły, a także inne rodzaje aktywności, które zapewnią psu i jego człowiekowi zajęcie.
Często jednak człowiek wprowadzający do swojego domu
psa nie zawsze sobie uświadamia, z czym to się wiąże.
Po pierwsze zatem, zanim przyjmiemy pod swój dach psa, zastanówmy się, czy chcemy mieć „na wychowaniu i utrzymaniu” dziecko, które przez kilkanaście lat nie stanie się bardziej
samodzielne, nie wyjdzie samo na spacer, nie będziemy go też
mogli wysłać na kolonie… (oczywiście są hotele dla zwierząt, można też poprosić o przechowanie psa „psich” znajomych, ale trzeba pamiętać, że zawsze się to wiąże ze stresem
dla podopiecznego). Po drugie, a może właśnie o tym po-
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winnam napisać w pierwszej kolejności, wiele osób kupiło lub
adoptowało psa podczas pandemii, żeby mieć pretekst do
wyjścia na spacer, żeby nie siedzieć samotnie w domu podczas izolacji lub pracy w domu. W podjęciu takiej decyzji pomogły nie tylko wydawane podczas pandemii przez rządzących zakazy i obostrzenia, ale także badania wieńczone nośnymi artykułami o tym, jak to pies pomaga człowiekowi uporać się ze stresem, wpływa na poprawę samopoczucia i zachowanie formy psychicznej, a także zachowanie lub
wręcz poprawę formy fizycznej.
Problemy z takimi „psami pandemicznymi” zaczęły się, kiedy domownicy musieli wrócić do swoich zajęć poza domem,
a pies – przyzwyczajony, że zawsze ktoś z nim jest – zaczął
cierpieć. Z powodu cierpienia naszego psa, cierpimy my –
kiedy wracamy do domu i zastajemy pogryzione i zniszczone rzeczy, które znajdują się w zasięgu psiego pyska, cierpią też nasi sąsiedzi – ponieważ pies przyzwyczajony do całodobowej obecności człowieka, wyje i szczeka. Na zaradzenie tym kłopotom są sposoby, jednak wymagają one nakładu pracy, cierpliwości, a czasami też pieniędzy ze strony psiego opiekuna. Jakie to sposoby? Po pierwsze, przyzwyczajaj stopniowo psa, że będziesz wychodził i że nagle wszyscy
mogą wyjść, a pies zostanie sam. Jednak nie można psu zrobić takiej niespodzianki i z dziś na jutro zostawić go na osiem
godzin. Drugim sposobem jest nauczenie psa spędzania czasu, kiedy domowników nie ma w domu, w klatce. I naprawdę, nie obawiaj się, że klatka jest czymś strasznym. Klatka jest
domowym odpowiednikiem psiej nory, zwierzę będzie się
w niej czuło bezpiecznie, potraktuje ją jako azyl. Klatka pozwala psu się wyciszyć, głębiej zasnąć, ułatwi niereagowanie
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na dobiegające z zewnątrz dźwięki (np. nadjeżdżającej windy, szczekającego psa, płaczącego dziecka). Składana materiałowa klatka to też sposób na to, żeby pies,
jeśli zabierzemy go na wakacje, nie
zniszczył pokoju hotelowego, kiedy zostawimy go samego na kilka godzin.
We wszelkich naukach kluczowe
jest słowo STOPNIOWO. Zawsze
obowiązuje zasada małych kroczków. Czyli jeśli przyzwyczajamy
psa do zostawania w domu, zaczynamy od wychodzenia na kilka-kilkanaście minut. I wracamy.
Wtedy pies rozumie, że zawsze,
kiedy znikamy – wracamy. Kiedy
uczymy go korzystać z klatki, najpierw uczymy go do klatki wchodzić, potem kłaść się w niej, zostawać w otwartej, a na koniec w zamkniętej. Nic na siłę i nagle,
bo zamiast sukcesów będziemy mieli porażki, które sfrustrują i nas, i psa.
Rozważmy także – dobrze, gdybyśmy to zrobili przed wzięciem psa – czy mamy możliwość wyprowadzać go co max. 6
godzin? Czy mamy czas na jeden długi (co najmniej godzinny) spacer w ciągu dnia? Bo jeśli nie zapewnimy psu aktywności, on z nudów i frustracji zacznie nam niszczyć mieszkanie.
Przemyślmy dobrze – jaka jest nasza aktywność, i uświadamiając sobie ten aspekt naszego życia, wybierzmy rasę, która będzie dla nas odpowiednia, a nie taką, która nam się podoba. Oczywiście, wygląd psa jest ważny, trudno, żebyśmy
zamieszkali na kilkanaście lat ze zwierzęciem, które po prostu nam się nie podoba. Jednak poczytajmy o cechach ras –
bo to człowiek, przez dobór hodowlany stworzył psie rasy,
żeby były odpowiednie do konkretnej pracy, bo także towarzyszenie człowiekowi na kanapie to praca (dobór hodowlany to taka powolna, przez wieki stosowana, modyfikacja genetyczna). Ale poza lekturą, napiszmy do hodowców, pojedźmy na wystawę, porozmawiajmy. Kupując psa, przypomnijmy
sobie, co robiliśmy, kupując pralkę lub komputer. Owszem,
cena też była ważna, ale przede wszystkim czytaliśmy opinie o wybranym modelu i sprzedawcy. To samo należy zrobić, kupując psa.
Warto mieć świadomość, że tak jak pies jest „dla nas”, tak i my
jesteśmy „dla psa”. Więc tak jak on może nam poprawić samopoczucie, tak my możemy jemu pogorszyć. Pies świetnie
wyczuwa, kiedy się denerwujemy, kiedy się z kimś pokłóciliśmy, kiedy po prostu mamy zły humor. Nasze emocje udzielają się także jemu. Ale tak jak on świetnie „czyta” nasze emocje, my też możemy dostrzegać i zrozumieć jego. Od psich
specjalistów, po których rady się zwrócimy (czy to do książek,
czy internetu, czy osobiście), dowiemy się, że nie wszystkie
ludzkie zachowania – dla nas przyjemne i naturalne – są takie dla psa. I on jasno zakomunikuje nam, co nie jest dla nie-

Pies świetnie
wyczuwa, kiedy
się denerwujemy, kiedy się z kimś pokłóciliśmy,
kiedy po prostu mamy zły humor.
Nasze emocje udzielają się także jemu.

go komfortowe, a naszym zadaniem jest te sygnały zauważyć i poprawnie zinterpretować. Zwróćmy uwagę na ziewanie, oblizywanie nosa, powolne mruganie powiekami, odwracanie głowy – a tymi zachowaniami pies mówi nam: „Czy ty
chcesz mnie zdominować?” „To, co robisz, bardzo mnie stresuje”. „Zobacz, jestem spokojnym, uległym pieskiem – NIE
nachylaj się tak nade mną, nie przytulaj”.
Przyjmując bowiem psa pod swój dach, pamiętajmy, że decydujemy się na kilkunastoletnie życie z istotą, która codziennie
będzie testować granice, jakie mu wyznaczamy, będzie miała lepsze i gorsze dni – tak jak my wszyscy. To żywe stworzenie, bądźmy więc dla niego wyrozumiali, ale bądźmy też konsekwentni i dbajmy o nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś dbał
o nas. Bądźmy z nim na dobre i na złe, a w razie kłopotów,
nie bójmy się i nie wstydźmy szukać pomocy u fachowców.
A wtedy pies będzie dla nas radością, a nie smutnym spacerowym obowiązkiem. •
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Jak dobrze mieć sąsiada
Tekst: Maja Jaszewska

JJ

„ ak dobrze mieć sąsiada,
Jak dobrze mieć sąsiada,
On wiosną się uśmiechnie,
70

Jesienią zagada,(...)
Pożyczy ci zapałki,
Pół masła, kilo soli,
Wysłucha twoich zwierzeń,
Choć głowa go boli”.
Brzmią słowa popularnej piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewanej lata temu przez Alibabki. I nic się one nie zdezaktualizowały, wręcz przeciwnie. Każdy z nas, nawet największy milczek i samotnik, potrzebuje dobrego sąsiedztwa.
Mieszkanie pani Anny przez długie lata było pełne zgiełku,
który nieraz męczył. Trójka dzieci i wyjątkowo gadatliwy mąż
przyprawiali ją nieraz o ból głowy.
Ileż to razy sobie myślałam, że wiele bym oddała za chwilę
ciszy. Marzyłam, że będę się nią napawać, kiedy dzieci wyprowadzą się z domu. Dzisiaj żałuję każdego słowa narzekania na domowy harmider. Dzieci dorosły, rozjechały się
po świecie. Najmłodsza córka mieszka w Niemczech, a starsza dwójka aż w Australii. Mąż zmarł trzy lata temu i zostałam
sama jak palec. Myślałam, czy nie przygarnąć psa albo kota,
tyle tych bezpańskich zwierząt potrzebuje domu, ale mam
już 70 lat i nie wiem, na ile wystarczy mi sił, żeby opiekować
się zwierzęciem. Całymi dniami siedzę sama i rozpamiętuję
przeszłość. Dzieci namawiają mnie na aktywność w klubie seniora albo zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ale nie
mam na to ochoty. Tęsknię za dawnymi czasami, kiedy siadaliśmy w piątkę do kolacji i wszyscy się przekrzykiwali. Nie mogę
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uwierzyć, że to wszystko tak szybko minęło. Zarzucam sobie,
że nie delektowałam się każdą naszą wspólną chwilą.
Pani Anna dokładnie planuje każdy dzień. To jej pomaga uporać się z poczuciem samotności. Rano po śniadaniu wybiera się na spacer, wracając, robi małe zakupy. Raz w tygodniu idzie do biblioteki po książki, które czyta po południu.
Wieczorami przed snem włącza sobie słuchowiska radiowe.
Na szczęście ma ładny duży balkon, więc od marca do późnej
jesieni uprawia na nim kwiaty. Nikt w sąsiedztwie nie ma tak
pięknych surfinii. Kaskadami spływają wzdłuż ścian i po balustradzie. Spędzając czas na balkonie, pani Anna słyszała nieraz podniesione głosy dochodzące z mieszkania obok. Zajmuje je młode małżeństwo z dwuletnią na oko dziewczynką.
Wprowadzili się, jak kobieta była jeszcze w ciąży. Nigdy nie
rozmawialiśmy, wymieniamy jedynie zdawkowe powitania,
spotykając się na klatce. Widok tej małej sprawia mi przykrość, bo myślę sobie, że jeszcze niedawno moje dzieci woziłam w wózku, a teraz nie mam nawet szans na codzienny
kontakt, jak będą miały własne dzieci. Będę wirtualną babcią, która raz na jakiś czas może je odwiedzi i kilka dni się
z nimi pobawi. Więc najnormalniej w świecie zazdroszczę
moim sąsiadom, że mają przed sobą tyle pięknych chwil, które dla mnie minęły bezpowrotnie.
Chociaż pani Anna nie jest osobą wścibską, zauważyła, że jej
sąsiadka sama wychodzi z wózkiem, sama nosi zakupy z samochodu. Kilka dni temu, wychodząc z mieszkania, spostrzegła, jak młoda kobieta szamocze się z wózkiem, który zaklinował się w drzwiach windy. Kiedy z niej wreszcie wyjechała, nieopatrznie zahaczyła o coś siatką i z rozerwanego plastiku wysypały się całe zakupy. Nerwowo zbierała rozrzucone pakunki, uspokajając jednocześnie marudzące dziecko.
Pani Ania schyliła się, żeby pomóc pozbierać rzeczy. Kiedy
podawała je sąsiadce, dostrzegła, że dziewczyna płacze.
Od słowa do słowa, bo dziękując mi za pomoc, zaprosiła mnie
na herbatę, dowiedziałam się, że Miłka, bo tak ma na imię
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moja sąsiadka, jest u kresu wytrzymałości. Została z córką
sama, ponieważ mąż, mimo jej sprzeciwu, przyjął propozycję
rocznego kontraktu w Anglii. Nie słuchając argumentów żony,
podjął decyzję o wyjeździe, mówiąc, że ich to ustawi finansowo na kolejne lata, a Basia jest tak mała, że nie odczuje
braku ojca. Miłka musi więc sama dawać sobie ze wszystkim
radę. Rano zawieźć dziecko do żłobka, po południu po pracy
je odebrać, zrobić po drodze zakupy. Wieczorami, jak położy
małą spać, wstawia pranie, sprząta i gotuje. Jej rodzice pracują, więc nie może liczyć na ich pomoc, a teściowe z innych
przyczyn nie są nawet brani pod uwagę. Słuchałam i tak mi się
jej zrobiło żal... Bo to była opowieść o samotności i bezradności. A ja tak jej zazdrościłam. Łatwo jest oceniać z zewnątrz –
przyznaje pani Ania.

mieszkamy, kilka najbliższych domów znajdujących się wokół
naszego.

O takiej właśnie małej ojczyźnie Paweł Łoziński nakręcił dokument Film balkonowy. Zdjęcia robił ze swojego balkonu na Saskiej Kępie w Warszawie. Zagadywał sąsiadów przechodzących wiodącym obok chodnikiem. Zadawał im krótkie, ale ważne pytania – czy są szczęśliwi, czym jest życie,
na czym polega jego sens. Z odpowiedzi sąsiadów wyłania się kosmos ludzkich doświadczeń i przemyśleń. Jedni odpowiadali chętnie, inni długo zastanawiali się nad odpowiedzią, a jeszcze inni wzbraniali przed nią, bojąc się otwierać
na forum publicznym. Zdarzało się, jak wspomina reżyser,
że niektórzy sąsiedzi przychodzili pod balkon celowo, żeby
coś powiedzieć, i byli rozczarowani, jeśli tego akurat dnia reżyser nie kręcił zdjęć. Film zebrał bardzo przychylne recenWysłuchała uważnie opowieści sąsiadki, w skrócie opowiezje, wzbudził powszechne zainteresowanie. Z pewnością jest
działa o swojej sytuacji i nie namyślając się, zadeklarowato wynik fantastycznej kompilacji scen
ła chęć konkretnej pomocy. Przede
i wypowiedzi, ale być może ten żywy odwszystkim obiecała zostawać w małą Babiór dowodzi czegoś więcej niż doceniesią, gdyby ta się rozchorowała i nie monie profesjonalizmu. Może dlatego zegła iść do żłobka. Zaproponowała też,
brał tak liczną publiczność, bo uświaże może Basię odbierać trochę wczedomił nam wszystkim, że bliskości z druśniej ze żłobka, żeby dziecko nie musiagim człowiekiem nie trzeba szukać dało w nim tak długo siedzieć. W zamian
Mówiąc „małe ojczyzny”,
leko. Czasami wystarczy zadać pytanie
za to Miłka obiecały robić pani Ani zakupy. Umowę wprowadziły w życie i już
sąsiadowi, zatrzymać się przy nim i wymamy zazwyczaj na mypo kilku miesiącach stworzyły wspaniasłuchać, co ma do powiedzenia. Reżyśli region lub miejscowość,
le funkcjonującą sąsiedzką kooperatywę.
ser nie sili się na żadne wyrafinowaz której pochodzimy. Wiane komentarze tego, co słyszy od swoZnowu chce mi się gotować i co jakiś
ich sąsiadów. Po prostu zadaje im pytadomo, że psychologiczczas upiekę ciasto albo zrobię pierogi,
nia i uważnie słucha odpowiedzi. Widać,
które Basia uwielbia. Nie żyję już od ponie rzecz ujmując, bliższe
że niektórzy jego sąsiedzi mają umiejętbudki do zaśnięcia, bo znowu czuję się
nam jest to, co możemy obność mówienia o sobie i nieobca im jest
komuś potrzebna. A Miłka stara się odrefleksja. Inni z kolei są głęboko zaskojąć wyobraźnią, doświadwdzięczyć, jak tylko potrafi. Nasze osieczeni tym, że ktoś się nimi interesuje.
dle w dużej mierze zamieszkane jest
czeniem, pamięcią, niż rzeByć może pierwszy raz na głos wypowiaprzez osoby starsze i młodych na dorobczy wielkie i abstrakcyjne.
dają opinie o swoim życiu, bo pierwszy
ku. Podejrzewam, że gdyby się postarać,
raz ktoś o to pyta. Po balkonem, na któto w wielu przypadkach można by rozwirym stoi kamera, na kilku metrach chodnąć taką wzajemną pomoc, w której starnika tworzy się w trakcie długich miesięcy kręcenia zdjęć coś
si dzielą się swoim czasem i doświadczeniem, a młodsi wspona kształt salonu towarzyskiego, gdzie jest miejsce na żart,
magają ich chociażby w zakupach bądź innych czynnościach
uśmiech, ale też na zapierające dech w piersi wyznania i pywymagających siły, której starsze osoby już nie mają. Trzetania bez odpowiedzi. Swoim filmem Paweł Łoziński odkryba było rozerwanej siatki i potłuczonych jajek, żebym zauwawa małą ojczyznę, którą tworzy razem ze swoimi sąsiadażyła swoją sąsiadkę, i zamiast jej zazdrościć, zaprzyjaźniła się
mi. Uruchamia jej potencjał, a wraz z nim wzajemną ciekaz nią.
wość, życzliwość i empatię. Wszystko to mamy na wyciągnięMówiąc „małe ojczyzny”, mamy zazwyczaj na myśli region
cie ręki, jeśli potrafimy dać sobie wzajemnie zainteresowanie.
lub miejscowość, z której pochodzimy. Wiadomo, że psychoSpojrzenie, pytanie, uśmiech budzą nas do życia. Jeden z sąlogicznie rzecz ujmując, bliższe nam jest to, co możemy obsiadów reżysera Filmu balkonowego wyznał po premierze:
jąć wyobraźnią, doświadczeniem, pamięcią, niż rzeczy wiel„Widziałem ten film w kinie. Ogromnie jestem panu za niekie i abstrakcyjne. Wiele starszych osób urodzonych i wychogo wdzięczny, bo on przywrócił mi wiarę w ludzi”. Podobnych
wanych na Kresach wspomina je z sentymentem jako arkadię.
opinii było więcej. Widzowie dostrzegają w tym filmie samych
Ludzie wspominają miasta, małe miejscowości i wsie, z któsiebie, swoją potrzebę bliskości i tęsknotę za zwyczajną rozrych pochodzą. To z tych małych ojczyzn wywodzą się ich
mową z sąsiadem.
korzenie, będące źródłem tożsamości. Ale jest przecież jeszSwoje mieszkanie Łukasz traktuje jak hotel. Urządził je procze mniejsza niż region czy miasto mała ojczyzna, a więc nasto i funkcjonalnie, bo i tak większość czasu spędza w prasze bezpośrednie sąsiedztwo. Klatka schodowa, na której
cy. Jest menadżerem w dużej firmie. Wychodzi wcześnie
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rano, wraca wieczorem, bo po pracy idzie na siłownię, basen
albo kort tenisowy. W weekendy wyjeżdża albo chodzi na różnego rodzaju kursy doszkalające. Ma dzięki temu spore grono znajomych i nie odczuwa deficytu kontaktu. Pod koniec
ubiegłego roku zachorował na covid. Przechodził go dość
ciężko, ale na szczęście nie wymagał hospitalizacji. Żeby
uprzedzić ewentualne wizyty listonosza czy różnej maści komiwojażerów, wywiesił na drzwiach swojego mieszkania kartkę z informacją, że jest na kwarantannie. Jeszcze tego samego dnia ktoś zadzwonił do drzwi, ale kiedy Łukasz wyjrzał
przez wizjer, nikogo nie było. Za to na wycieraczce stała torba, a w jej wnętrzu znajdował się pojemnik z gorącym jeszcze
obiadem. Na dołączonej karteczce czyjaś życzliwa ręka napisała – „Smacznego, Sąsiedzi”. Od tej pory kilka razy dziennie ktoś podrzucał a to kawałek ciasta, a to rosół, a to świeże pieczywo. Nigdy się tak nie najadłem, jak w te dni choroby. – Śmieje się Łukasz na wspomnienie sąsiedzkiej hojności. – Szkoda tylko, że miałem osłabiony smak i nie mogłem
się w pełni nacieszyć tymi przysmakami. Wszystkie karteczki z życzeniami smacznego, powrotu do zdrowia i uśmiechniętymi buźkami skrzętnie pozbierałem. To namacalny dowód tego, jak wspaniałych mam sąsiadów. Wcześniej mijaliśmy się na klatce i wymieniali pozdrowienia, zdawkowe komentarze na temat pogody, a kiedy znalazłem się w potrzebie, okazało się, że żyję wśród prawdziwej sąsiedzkiej rodziny. Jedzenie przynosiła mi sąsiadka z mieszkania obok, ale

też sąsiedzi z mieszkań piętro wyżej, zaś chrupiące pieczywo z piekarni przynosił starszy pan mieszkający pode mną.
Czuję się, jakby mnie w tej chorobie obejmowało wiele serdecznych ramion. W ramach podziękowań zorganizuję niedługo sąsiedzki piknik, na którym wszystkim jeszcze raz podziękuję za tę niesamowitą troskę. W ciągu ostatnich tygodni nauczyłem się, że nikt nie jest samowystarczalny, a zdawkowy kontakt nie jest żadnym kontaktem. Potrzebujemy się
wzajem bardziej, niż nam się to wydaje w codzienności pełnej
gonitwy i pozorów.

„Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk.
Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum”. •
BIO

Maja Jaszewska

Dziennikarka, publicystka, pisząca m.in. do „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”, „Przeglądu
Powszechnego”, „Zwierciadła”, „Sensu”, „Twojego Stylu”, „Elle”, „Mody na Zdrowie”, „Wysokich
Obcasów”, „Polityki”. Była wieloletnią redaktorką „Jednoty”. Autorka: W co wierzę? i Psychologii
mitów greckich. Współpracowała przy publikacji polskiego wydania amerykańskiego bestsellera
Hope Edelman Córki, które zostały bez matki i książki Laurence’a Freemana OSB Od pierwszego
wejrzenia. Ukończyła program rozwojowy dla liderów Linia życia.
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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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Refleksoterapia
dla zdrowia
Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

M
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edycyna komplementarna, inaczej
zwana holistyczną, uzupełnia
działania medycyny akademickiej,
a czasami nawet może ją zastąpić.
Jedną z jej dziedzin jest refleksologia.
Co to jest i na czym polega? Refleksoterapia
to zabieg polegający na uciskaniu konkretnych miejsc na ciele: na stopach, dłoniach, uszach, a nawet twarzy.
Miejsca, które należy naciskać, nazywa
się refleksami albo receptorami.
Doświadczony refleksoterapeuta, przeprowadzając zabieg, potrafi pomóc w rozmaitych problemach zdrowotnych. Fachowcy
twierdzą, że refleksoterapia pomaga na
przykład: przy stresie, problemach
z przemianą materii, krążeniem, bólach
oraz wielu innych.

ZABIEG
Refleksologia to terapia polegająca na stymulacji odpowiednich punktów na ciele. A powinna rozpoczynać się
zawsze od przygotowania miejsca, na którym będzie prowadzony zabieg. Jeśli terapia dotyczyć będzie stóp, trzeba je odpowiednio rozgrzać. Można to zrobić kąpielą
w ciepłej wodzie albo masażem oraz paroma ćwiczeniami rozciągającymi i rozluźniającymi.
Teraz, zależnie od szkoły, z jakiej wywodzi się terapeuta,
następuje masowanie i ugniatanie stóp zgodnie z zasadami tej szkoły. Jednak metoda zawsze polega na masowaniu odpowiednich, kolejnych dla określonej terapii punktów na stopie.
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EFEKT
Można zadać sobie pytanie: co może być efektem takiego masażu i naciskania właściwych punktów na ciele? Skąd
wiadomo, które punkty są odpowiednie? Po pierwsze, specjaliści twierdzą, że taki masaż, zwłaszcza w czasie pierwszego zabiegu, powinien być delikatny i nie sprawiać pacjentowi zbyt wielkiego dyskomfortu.
Jednak doświadczony specjalista zwraca uwagę na zachowanie osoby, której masuje na przykład stopy. Jeśli przy dotknięciu jakiegoś punktu pacjent daje znać, że poczuł ból, jest
to sygnał, że narząd, za który odpowiada ten punkt, powinien
zostać poddany dalszej obserwacji. Najczęściej oznacza to,
że zaczyna się tam albo już trwa od jakiegoś czasu proces
chorobowy.
Jeśli zabieg jest powtarzany, a odpowiednie punkty uciskane, najczęściej poprawia się samopoczucie i funkcjonowanie
całego ciała pacjenta.

NIECO HISTORII
Dokładnie nie wiadomo, kto i kiedy był twórcą tej dyscypliny uzdrawiającej. Jednak od bardzo dawna w rozmaitych źródłach pisanych, a nawet wcześniej – tych rysowanych, można zobaczyć przeczytać lub znaleźć rysunki osób, które najczęściej wzajemnie masują sobie stopy. Być może nie robiły tego w celach uzdrawiających, ale dla relaksu, odpoczynku po dłuższych wysiłkach czy tylko dla poprawy samopoczucia. Bo dla większości ludzi masowanie stóp jest bardzo przyjemne.
Wielu specjalistów uważa, że początki tej terapii wywodzą się
z Chin około 5000 lat p.n.e. Nawiązuje ona bowiem do medycyny chińskiej, która twierdzi, że przez ciało człowieka biegną kanały energetyczne, którymi płynie energia życiowa.
To zaburzenia w przepływie tej energii są przyczyną dolegliwości i chorób. Pobudzając w odpowiedni sposób wybrane miejsca na ciele, terapeuta stymuluje je do rozpoczęcia uzdrawiania.
Nieco bliżej naszych czasów wiadomości o refleksoterapii można odnaleźć w książce z 1917 roku pt. Terapia stre-
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fowa albo uśmierzanie bólu w domu autorstwa Williama H.
Fitzgeralda. Przeczytamy w niej o znaczeniu poszczególnych
punktów na dłoni w uśmierzaniu bólu.

ZAWÓD NA LIŚCIE
W wielu krajach w Europie prywatne zabiegi refleksoterapii są refundowane przez ubezpieczycieli, a w wielu szpitalach
i sanatoriach są prowadzone zabiegi refleksoterapii wspomagające medycynę akademicką w przywracaniu zdrowia pacjentom. W Polsce coraz więcej osób zna tę terapię i staje
się ona coraz bardziej popularna. Dlatego jest coraz więcej
specjalistów, którzy ukończyli szkolenia i mają doświadczenie w praktyce. Wciąż odbywają się szkolenia dla osób pragnących zdobyć te umiejętności i traktować je jako zawód
albo tylko jako terapię dla siebie i najbliższych. Refleksolog
jest zawodem wpisanym na oficjalną listę zawodów.

DZIAŁANIE CAŁOŚCIOWE
Terapeuta nie stawia diagnozy i nie leczy choroby. Nie stawia sobie za zadanie określenia, który narząd ma kłopoty
zdrowotne. Jego działanie polegające na uciskaniu refleksów,
daje w efekcie reakcje pobudzające fizjologię organizmu,
czyli mechanizm samouzdrawiania. Teoria zabiegu mówi, że
to organizm sam się leczy na skutek przywrócenia mu stanu fizjologicznej równowagi.
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Piękny dotyk
Wywiad z Katarzyną Gołębiewską
Katarzyna Gołębiewska jest

Rozmawia: Iwonna Widzyńska-Gołacka

dyplomowaną refleksolog
Polskiego Instytutu Refleksologii. Z pierwszego wykształcenia
jest dietetykiem. Pracuje autorską metodą „Terapeutyczna

Iwonna Widzyńska-Gołacka: Jak powinno się
przygotować do zabiegu refleksoterapii?
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Katarzyna Gołębiowska: Jest kilka rzeczy, które warto zrobić przed pojawieniem się na refleksologii czyli terapeutycznym masażu stóp. To, co jako pierwsze przychodzi na myśl,
to przygotowanie stóp. Można to zrobić, mocząc je w ciepłej
wodzie przez ok. 10 min. A następnie, usuwając nadmierne
warstwy naskórka np. za pomocą pumeksu. Twardy naskórek
utrudnia refleksologowi dostanie się do stref odruchowych.
Przez to sygnały nerwowe wysyłane od stóp do środka ciała są delikatniejsze, a odpowiedź organizmu i regenerowanie
się układów wewnątrz ciała może być słabsza. Inną niezmiernie ważną rzeczą jest odpowiednie nawodnienie. W dniu poprzedzającym refleksologię oraz w dniu samej sesji refleksologicznej trzeba dobrze nawodnić ciało, aby po zabiegu swobodnie pozbywało się toksyn. Dla przykładu osoba, która waży ok. 60 kg, powinna wypić co najmniej 7 szklanek wody.
Na sesję refleksologii ubierz się wygodnie. Jeśli lubisz chodzić
w spodniach, wybierz takie, aby nogawki można było zawinąć
powyżej kostek. Refleksologię wykonujemy na bosych stopach. W trakcie oraz po nim organizm zaczyna wzmożone procesy detoksykacyjne oraz regeneracyjne, dlatego zapewnij
sobie czas na spokojny odpoczynek. Jeśli po sesji albo wczesnym wieczorem poczujesz zmęczenie albo senność, posłuchaj swojego ciała i połóż się wcześniej spać. Najintensywniej regenerujemy się
właśnie w trakcie snu.

Refleksologia Stóp”™, aby
maksymalnie szybko rozwiązać
problem zdrowotny.

IW-G: Czego można oczekiwać po zabiegu albo serii zabiegów refleksoterapii?
KG: Procesy fizjologiczne zachodzące w ludzkim ciele
u wszystkich powinny być takie same. Jednak w trakcie naszego życia pojawiają się różne sytuacje, np. stres, brak snu,
szkodzące nam pożywienie, które mogą zaburzyć stan wewnętrznej harmonii zwanej homeostazą. Osoby, u których
tych zaburzeń jest więcej, mogą reagować na sesję refleksologii intensywniej niż osoby, które korzystają z refleksologii profilaktycznie. Są jednak pewne rzeczy, które pojawiają się u większości osób. Należą do nich między innymi wyraźne rozluźnienie ciała i odzyskanie spokoju wewnętrznego. Głęboki sen dający uczucie regeneracji, tak że następnego dnia chce nam się wstawać i działać. Przypływ sił witalnych
i energii do działania. Większość osób zauważa również, że intensywniej zachodzą u nich procesy detoksykacji organizmu.
Możemy mieć potrzebę częstszego korzystania z toalety czy
zauważyć np. oczyszczanie się zatok.
Zazwyczaj praktykuje się serię ok. 10-15 zabiegów. Osoby z zabiegu na zabieg czują, jak
poprawia się ich jakość życia. Mijają bóle np.
kręgosłupa bądź migrenowe. Poprawia się
gospodarka hormonalna, dlatego o refleksologii mówi się, że jest wsparciem w leczeniu bezpłodności. Dzięki temu, że ciało otrzymuje mnóstwo sygnałów do wewnętrznej regeneracji, jest nawet w stanie cofnąć część procesów chorobowych. Wielu moich klientów zobaczyło tę zmianę np. w wynikach badań krwi.
Poprawiła się morfologia, unormowała gospodarka hormonalna. Część osób pod nadzorem
lekarza mogła odstawić lub zmniejszyć dawki przyjmowanych leków.
IW-G: Czy mogłaby pani opowiedzieć o jakimś przypadku złagodzenia dolegliwości
po serii zabiegów?
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KG: Takich przypadków jest bardzo wiele. Mogłabym napisać o problemach z tarczycą czy bólem pleców, ale skupię się
na dolegliwości, która niejednej osobie potrafi odebrać radość życia. Mam tu na myśli bóle migrenowe głowy. Pracowałam z kobietą, która miała bóle migrenowe związane z hormonami. Atak migreny uniemożliwiał jej normalne funkcjonowanie. Ból pojawiał się zawsze przed miesiączką. Po jednej
sesji powiedziała, że miała okres, który pierwszy raz od wielu lat nie był poprzedzony migreną. Zazwyczaj osoby potrzebują więcej sesji, aby ciało na stałe, a przynajmniej na długi czas, poradziło sobie z dolegliwością. Zdarzają się jednak
osoby, które bardzo zauważalne zmiany miały już od pierwszego spotkania z terapeutyczną refleksologią stóp.
IW-G: Czy można sobie samemu pomóc, masując stopy,
uszy czy ręce?
KG: Tak. Samodzielnie masując sobie stopy, dłonie lub
uszy również wysyłamy ciału sygnały, aby regenerowało się
ono od wewnątrz. Tyle że takie działania nazwałabym właśnie masażem, a nie refleksologią. Refleksolog w swojej pracy wykorzystuje specjalny rodzaj ucisków, które są na tyle
precyzyjne i intensywne, aby ciało otrzymywało wyraźne sygnały do samoleczenia. Jeżeli komuś zależy na efektach terapeutycznych i widocznej poprawie w jakości funkcjonowania ciała, warto udać się do refleksologa, który wie, co robi.
W swojej pracy maksymalnie dopasowuję się do potrzeb oso-

by, która się do mnie zgłasza. Inaczej pracuję z osobą, której
głównym problemem zdrowotnym jest ból kręgosłupa i bioder, a inaczej z tą, która potrzebuje wsparcia płodności. Jeżeli wykonujemy refleksologię, wykorzystując wiedzę związaną
z fizjologią ciała człowieka i wspierając naturalne procesy dążące do odzyskania homeostazy, efekty widoczne są już od
pierwszych sesji.
IWG: Czy masaż stóp jest bardziej skuteczny niż dłoni,
uszu czy głowy?
KG: Żadna z tych form terapii nie jest ani lepsza, ani gorsza.
Są po prostu trochę inne. Zauważono, że z każdego z tych
miejsc: ze stóp, dłoni, twarzy bądź uszu jesteśmy w stanie wysyłać sygnały do regeneracji. W swojej codziennej pracy wykorzystuję głównie refleksologię stóp, ponieważ wiedza i doświadczenie właśnie na jej temat jest najszersze. Są jednak sytuacje, kiedy wspieram się np. refleksologią dłoni czy twarzy.
Wykorzystuję ją jako dodatkową pomoc, zwłaszcza w przerwach pomiędzy sesjami, zadając klientowi pracę domową.
Dzięki temu efekty są jeszcze wyraźniejsze. •

BIO

Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

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

•

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

•

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

NASZE PRODUKTY
NIE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKÓW
ODZWIERZĘCYCH.

www.zensiv.pl
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Co robi z nami internet
i nowe technologie
CZĘŚĆ I
Tekst: Agnieszka Łodzińska

J
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uż jakiś czas temu złapałam się na tym, że redagując teksty lub robiąc ich korektę, wciąż sprawdzam
w słowniku te same problemy. Na przykład, czy przed
„niż” stawiamy przecinek, a jeśli tak, to kiedy. I choć
wydaje mi się, że już posiadłam tę wiedzę na zawsze, kiedy trafiam na takiego „niża”, wciąż nie wiem, czy ma tu stać
przecinek, czy też nie. Zauważyłam też jeszcze inną prawidłowość – czytam mnóstwo różnych tekstów, zarówno zawodowo, jak i, jak to nazywam, dla przyjemności. Zawierają one
wiele ciekawych informacji, które – bądź muszę zweryfikować, bądź chcę rozszerzyć na ich temat wiedzę. Sięgam wtedy zawsze do zasobów internetu, najczęściej zadając pytanie Googlowi lub – rzadziej – od razu sprawdzając w Wikipedii. Ta ostatnia to piekło i szatani. Kiedyś, redagując książkę, sprawdzałam, co to za roślina datura i czy rzeczywiście
herbatka z niej może wywołać halucynacje i czy za dużo takiej herbatki spożytej – śmierć. Nawet się nie zorientowałam, kiedy minęła blisko godzina, a ja czytam o buddyzmie…
Oj, niedobrze, Agnieszko, niedobrze – skarciłam się. – Wracaj do pracy, datura po polsku, to bieluń (popraw w tekście),
a niektóre jego gatunki rzeczywiście mają właściwości halucynogenne. Tę informację i nazwę rośliny udało mi się zapamiętać, ale ile innych frapujących rzeczy sprawdzałam w Wikipedii, bardzo chciałam je zapamiętać i… nic… pustka w głowie.
Co się dzieje z naszą pamięcią? Czy to kwestia upływu lat i z wiekiem zapamiętywanie nowych informacji przychodzi trudniej? Pewnie trochę tak, ale największą szkodę
wyrządza nam źródło, z którego pozyskujemy informacje,
oraz środowisko, w którym to się dzieje.
Źródło – czyli internet. Zwróćmy uwagę, jak czytamy teksty
zamieszczone w internecie? Trochę na górze, potem przewijamy, tracimy kontakt z ostatnio przeczytanym słowem, więc
czytamy już gdzie indziej, trochę gubimy sens, ale nie przerywamy, nie wracamy do miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą, lecimy dalej… Zastanówmy się też, jak długi tekst zamieszczony w internecie jesteśmy w stanie przeczytać uważnie?
I przypomnijmy sobie, jak długi tekst mogliśmy z uwagą przeczytać kiedyś. Jest różnica, prawda? Oczywiście, także podczas lektury papierowej książki zdarza nam się odpłynąć my-
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„Wszystko, czego ludzie dokonują w celu łatwiejszego posługiwania się sieciami komputerowymi, ułatwia jednocześnie sieciom komputerowym łatwiejsze posługiwanie
się ludźmi, choć zgoła w innym celu”.
George Dyson, Darwin wśród maszyn

ślami, a oczy nadal wodzą po tekście, ale zwykle dość szybko łapiemy się na tym: „kurcze, nie wiem, co czytam”, i wracamy do ostatniego przeczytanego świadomie zdania.

TROCHĘ HISTORII
O co w tym wszystkim chodzi? Czy internet jest rzeczywiście taki zły? W sumie przecież, nic nie jest ani dobre, ani złe,
a o jego wartości decyduje tylko to, jak tego używamy (exemplum wspomniany bieluń – w niewielkich ilościach ma zastosowanie w medycynie, przedawkowany – może być trucizną). Z jednej strony internet jest niezastąpionym narzędziem do wyszukiwania informacji – kilka kliknięć i już wszystko wiemy. Z drugiej zaś, kształtując sposób lektury i myślenia, zmniejszył zdolność koncentracji na tekście. Coś za coś.
Przebiegamy tekst szybko oczami, wyłapując kluczowe słowa i selekcjonując informacje, korzystając z hiperlinków przeskakujemy do kolejnego i kolejnego tekstu, nie czytając
go do końca i nie zapamiętując tych poprzednich. Ten sposób czytania przenosi się na beletrystykę, na książki papierowe – nasz umysł błądzi po tekście, oczy nie przesuwają się
od lewej do prawej, tylko „skaczą” po tekście, szukając kluczowych słów. Dlatego nie umiemy już śledzić rozwoju akcji, a dłuższe i bardziej rozbudowane powieści przestają być
dla nas dostępne. Okazuje się bowiem, że nowy, ukształtowany przez internet typ umysłu przyswaja informacje w małych porcjach.
Jak to „nowy typ umysłu”? Czy mamy inne mózgi niż nasi
dziadkowie? Oczywiście, że nie. Same mózgi są takie same,
jednak zmieniła się aktywność i liczba połączeń neuronalnych, ponieważ mózg jest plastyczny i przez określoną aktywność psychiczną lub fizyczną buduje nowe obwody neuronalne lub wzmacnia te istniejące. Jednocześnie natomiast połączenia nie używane słabną lub zanikają. Korzystanie z narzędzia bądź technologii wzmacnia jedne obwody neuronalne,
a osłabia inne, reorganizując przepływ substancji chemicznych, i wpływa na synapsy. Badania neurologów dowodzą, że
nasz mózg i nasz umysł, intelekt, są placem ciągłej budowy.
Zresztą, usprawiedliwiając trochę działanie internetu, podobny wpływ na mózg miały inne wynalazki i odkrycia – jak choć-
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by zegar czy mapa. A zwłaszcza pismo. Często mówimy, że
zatraciliśmy kontakt z naturą, i tak, to szczera prawda, z tym,
że nie stało się to dziś, trzydzieści czy nawet sto lat temu. Kolejne wynalazki, narzędzia oddalały człowieka od natury. Wynalezienie zegara sprawiło, że pory dnia przestało wyznaczać
przesuwające się po niebie słońce, ale bicie zegara na kościelnej wieży. Któż z nas nie pamięta słynnej sceny z Chłopów Reymonta, kiedy Boryna wychodzi na pole i całym sobą
chłonie przyrodę, rozmawia z ziemią. A teraz siedzący w traktorze, a nawet wyżej – w kombajnie – rolnik nie dotyka ziemi,
nie sprawdza – czy jest sucha, mokra, czy odpowiednio wzruszona, czy to już czas na orkę, na siew, na żniwa.
W miarę, jak ludzie zaczęli do przemieszczania się używać
map, coraz mniej korzystali z pamięci i w hipokampie oraz obszarach mózgu odpowiedzialnych za modelowanie przestrzeni zaczęły zachodzić zmiany zarówno anatomiczne, jak i funkcjonalne. Rysowane mapy – najpierw bardzo schematyczne,
z biegiem lat coraz dokładniejsze i pokazujące coraz więcej
elementów, nie tylko terenu, ale i zjawisk (np. migracje, pogoda), sprawiały, że w mózgu zachodziły zmiany. Uczyły człowieka myślenia abstrakcyjnego, „dostawał” on mózg, który
pojmował więcej, ale także jego użytkownik otrzymywał informację, że nie musi w stu procentach polegać na swojej pamięci, bo zawsze ma gdzieś „na zewnątrz”, poza pamięcią,
utrwaloną informację, do której może sięgnąć. Dziś w ten sam
sposób traktujemy internet – jak regał z szufladkami z wiedzą, z których zawsze możemy coś wyjąć. Im częściej używamy Google’a, tym mniej zapamiętujemy, im częściej używamy GPS-a, tym bardziej wyłączamy myślenie odpowiedzialne
za orientację w terenie. Kiedy korzystamy z mapy i pamięci,
uruchamiamy fragmenty mózgu znajdujące się w płacie ciemieniowym, natomiast u osób korzystających z GPS-a aktywność tych obszarów mózgu maleje, a rozleniwiając go, przyspieszamy starzenie się znajdujących się w nim komórek.
Mózg człowieka umiejącego czytać i pisać różni się od mózgu analfabety. W końcu czytanie i pisanie nie są czynnościami dla człowieka naturalnymi, musi się ich nauczyć, a mózg
abstrakcyjne znaczki przetwarzać na słowa. Podczas dojrzewania intelektualnego odtwarzany jest ten sam schemat, według którego ludzkość uczyła się rysować i czytać mapy, pisać
litery i czytać słowa. Jako bardzo ambitna młoda mama koniecznie chciałam nauczyć mojego trzyletniego syna liter.
Namawiałam i namawiałam. Czytaliśmy wspólnie Abecadło pana Tuwima, świetnie uczył się tego i innych wierszyków na pamięć, ale literek w ogóle nie chciał poznawać.
W końcu, zirytowany moimi namowami, powiedział: „No już
dobrze, to NARYSUJ mi mama”. Ucieszona NAPISAŁAM duże
drukowane litery: MAMA. Michał patrzy i patrzy. Po chwili pyta: „Co to jest?”. „Mama” – mówię. „To? A gdzie buzia,
gdzie oczy?” – zapytało dziecko.
Okazuje się także, że inne połączenia (obwody neuronalne) w mózgu ma osoba, której język zapisywany jest przy
użyciu alfabetu fonetycznego, a inne ta, której język opiera się na alfabecie logograficznym (jak np. chiński czy japoński). Czytanie słów zapisanych alfabetem fonetycznym jest
dużo prostsze, angażuje mniejsze obszary mózgu niż czytanie

Książka daje nam tekst ciągły, linearny.
Podążamy za rozwojem akcji –
w beletrystyce, za wnioskowaniem autora –
w tekstach naukowych czy dokumentach.

logogramów lub innych symboli obrazkowych. Dlatego umiejętność czytania i pisania w starożytnej Grecji lub Rzymie
była dostępna dla większej liczby osób. Jednak już Sokrates
ostrzegał, że jeśli człowiek nauczy się pisać, przestanie ćwiczyć pamięć i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz,
ze znaków, a nie ze swojego wnętrza. Tym, którzy wiedzę czerpią z pisma, będzie się tylko zdawało, że wiedzą. Brzmi znajomo? Jak najbardziej.

CZYTANIE CZYTANIU NIERÓWNE
Wróćmy zatem do inkryminowanego internetu, Google’a
i wszystkich innych aplikacji, które przecież mają nam ułatwić
życie. Dlaczego czytanie książki różni się od czytania w internecie? Książka daje nam tekst ciągły, linearny. Podążamy
za rozwojem akcji – w beletrystyce, za wnioskowaniem autora – w tekstach naukowych czy dokumentach. Nie rozpraszamy się skakaniem z tekstu do tekstu, używając hiperlinków,
nasz wzrok sunie powoli od lewej do prawej, linijka po linijce
z góry do dołu. Wszystko to pozwala nam zatopić się w lekturze i skoncentrować na sensie – a tego stanu – koncentracji – człowiek, jako gatunek musiał się nauczyć. Naturalnym
bowiem stanem ludzkiego umysłu jest rozproszenie – normalnie błądzimy wzrokiem po otoczeniu, nasze zmysły są wyczulone na wszystkie zmiany – ta umiejętność pozwoliła człowiekowi jako gatunkowi przetrwać. Żeby zatem nauczyć się
koncentrować na jednym obiekcie, mózg musiał wytworzyć
nowe połączenia neuronalne odpowiedzialne za przeciwdziałanie naturalnemu rozproszeniu. Głęboka lektura stała się zatem rodzajem medytacji, ale nie oczyszczającym, tylko napełniającym nasz umysł nową wiedzą i doznaniami. Czytelnik
podczas lektury odtwarza w myślach i zapamiętuje elementy narracji, włączając je do swojej wiedzy zdobytej, a obszary mózgu, które się wówczas uaktywniają, są tożsame z tymi,
które są aktywne, kiedy człowiek samodzielnie wykonuje lub
obserwuje takie czynności. Głęboka lektura jest aktywnym
ćwiczeniem.
Raport Digital z 2019 roku mówi, że średnio spędzamy w sieci blisko 7 godzin dziennie. Dziś, w dobie pandemii, z całą
pewnością jest to dużo, dużo więcej. W miarę jak wzrasta czas
poświęcany na korzystanie z internetu, maleje czas przeznaczany na lekturę – nie tylko książek, ale i czasopism. Zresztą gdy internet wchłania jakieś medium, organizuje je na własnych prawach. Przede wszystkim likwiduje jego fizyczną postać, szatkuje treść, dzieli hiperlinkami i otacza treściami z innych wchłoniętych mediów. I jakkolwiek strona gazety online czytana na ekranie monitora wydaje się podobna do tej
na papierze, to taka nie jest. Przewijanie dokumentu nie pozwala nam czytać treści po kolei, linijka po linijce. Nieświado-
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mie podążamy oczami w górę i w dół. Pojawiające się i migające reklamy rozpraszają. Hiperlinki zapraszają do kliknięcia –
i po chwili zapominamy już, o czym czytaliśmy pierwotnie. Jak
napisałam wcześniej, nasz mózg potrafi już głęboko skoncentrować się na jednej czynności, a podczas lektury w internecie
jest zachęcany do przeskakiwania z jednej informacji do drugiej, z jednego medium do drugiego – trochę poczytam,
trochę posłucham, a trochę obejrzę. Z tego powodu tracimy umiejętność koncentracji na dłuższym utworze, bo chcemy iść dalej i dalej. Media, żeby zatrzymać odbiorcę, tworzą
produkty przystosowane do percepcji nowego mózgu, dzieląc większe całości na mniejsze. Krótsze artykuły poprzedzone leadami (zawierającymi streszczenie), ramkami – z wyimkami najważniejszych treści, krótsze powieści, krótsze filmy
(czyli seriale). Także programy informacyjne upodobniają się
do internetu, np. prezentując streszczenia informacji na przesuwających się u dołu ekranu paskach, które też rozpraszają, bo przecież, kiedy czytamy, nie słuchamy, co mówi dziennikarz. Wszystkie dziedziny życia przenoszą się do internetu,
czyli na ekrany komputerów, tabletów, smartfonów. Poza czasopismami także książki lub słowniki (warto sprawdzić, czy
nasze dziecko, które znaczenie lub poprawną pisownię słowa sprawdza w słowniku online, na pewno zna alfabet – stawiam dolary przeciw orzechom, że nie), mapy, przewodniki…
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Ostatni analogowy bastion – książka – nieźle się broni przed
zepchnięciem w cyfrową otchłań, ale już niedługo. Wszelkiego rodzaju czytniki mają już wbudowane wi-fi i dają możli-

wość szybkiego sprawdzenia czegoś w internecie, zaś pojedyncze słowo potraktować jako link do weryfikacji w słowniku lub Wikipedii, ale wciąż jeszcze papierową książkę łatwiej
przekartkować, żeby znaleźć coś, o czym czytało się wcześniej (łatwiej też zajrzeć na koniec, żeby sprawdzić, „kto zabił” – jeśli podczas lektury zżera nas ciekawość, a cierpliwość
nie jest naszą przyrodzoną cechą), jednak czytniki umożliwiają szybkie zapisywanie cytatów, do których później łatwo możemy wrócić, powiększanie liter, a przede wszystkim zabieranie ze sobą na urlop kilkudziesięciu książek zapisanych
w jednym leciutkim urządzeniu. W ten sposób zatem Amazonowy Kindle, a w ślad za nim inne czytniki (InkBook czy PocketBook) wyznaczają rozwój rynku czytelniczego. Szczęśliwie wciąż jeszcze w lekturze z czytnika, tak jak i w tej z papierowej książki można się zatopić, tracąc kontakt z otaczającą nas rzeczywistością. Do tego jednak potrzebna jest pochłaniająca, wciągająca treść, nie możemy więc ulegać pokusie ciągłego sprawdzania w internecie, wtedy bowiem czytanie książki z czytnika nie będzie się niczym różniło od czytania gazety w komputerze. W efekcie czego po tygodniu nie
będziemy pamiętali, o czym tak naprawdę czytaliśmy. •
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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Weź się podz iel!
Tekst: Jakub Jamrozek

C
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oraz bardziej lubię moich sąsiadów. Nie mówię tu wyłącznie o tych zza ściany, ale o szeroko pojętej społeczności sąsiedzkiej,
która wytworzyła się na moim osiedlu.
Nie bez znaczenia jest tu oczywiście
rozwój nowych technologii, a konkretnie mediów społecznościowych, bo dzisiaj to często tam łatwiej poznać sąsiada niż w świecie realnym. Abstrahując
jednak od kolejności, lubię obserwować wpisy mieszkańców na naszej sąsiedzkiej grupie na Facebooku. Są takie, które mnie wzruszają, takie, które mnie złoszczą, i takie, które bawią.
Do tych ostatnich zresztą zaliczyć można chociażby „spór” toczony przez właścicieli czworonogów i rodziców „bombelków”. Ci pierwsi zarzucają drugim,
że ich dzieci ciągną psy za ogony i prowokują je, a „bombelkowi” mają za złe
psiarzom, że pozwalają swoim zwierzętom na rozkopywanie trawnika i bieganie po osiedlu bez smyczy. Osobiście,
jako przedstawiciel trzeciej – dopiero formującej się – frakcji kociarzy spacerujących z kotami na smyczy, specjalnie w tych rozmowach udziału nie biorę.
Nie przeszkadza mi to jednak w zachwycie nad wszystkimi, dla których na
naszej grupie ważna jest… wymiana rzeczy. Co prawda od wielu lat możemy zaobserwować rosnącą popularność w Polsce idei zero waste, która zakłada zmniejszanie ilości produkowanych przez nas odpadów, ale kiedy widzę jej przykłady na własne oczy,
w połączeniu z rosnącą empatią, nabiera ona dla mnie zupełnie innego, większego znaczenia. „Remontujemy salon. Chętnie oddam sofę – jest używana, ale myślę, że może przydać się
komuś na działce. Nie chcę jej wyrzu-

cać” – to wpis z wczoraj, a pod nim
kilka, a może kilkanaście komentarzy
osób chętnych przyjąć ten mebel. To
nie są jednostkowe przypadki – ludzie wymieniają się zakwasem do pieczenia chleba, którego przygotowali za dużo, przetworami albo pierogami,
z lepieniem których trochę przesadzili.
Wszystko po to, żeby nie wyrzucać.
Takich inicjatyw jest zresztą więcej.
Nie sprowadzają się wyłącznie do wpisów na fejsbukowych grupach sąsiedzkich. Odwiedziłem kiedyś z radiowym
mikrofonem tzw. podzielnię w jednej z dzielnic Warszawy. Z pozoru zwykła niebieska budka jakich wiele. Często odwiedzamy takie, chcąc zjeść
frytki czy zapiekankę albo kupić gazetę, bo wyglądem przypomina sklep
czy oldskulowy kiosk. W rzeczywistości nie jest ani sklepem, ani kioskiem.
Znaleźć można w niej natomiast wszystko – ubrania dla dzieci, dla dorosłych,
zabawki, zastawę, niewielkie urządzenia gospodarcze i bibeloty. Te przedmioty można przynieść i można je zabrać. Nikt nie pyta o pieniądze, o dochody na osobę w rodzinie czy cokolwiek innego. Podstawą funkcjonowania tego miejsca jest zaufanie do drugiego człowieka. Z podzielni korzystają
zarówno ludzie, dla których jest to materialna pomoc, jak i ci, których stać
na zakup nowych rzeczy, ale w trosce
o naszą planetę wolą korzystać z tego,
co i tak jest już w obiegu.

ków, kostki do zmywarki albo słoiki –
takich ofert w „śmieciarce” nie brakuje. Co ważniejsze, nie brakuje też osób,
którym te rzeczy mogą się przydać,
i którzy rzeczom nadadzą drugie życie.
Do dziś zachwycam się też postawą
mojej znajomej Izy, która ideę dzielenia i niemarnowania wspiera jak
mało kto. Przez kilka miesięcy pracowała w przedszkolu jako nauczyciel. Każdy
z przedszkolaków dostawał codziennie
solidne porcje jedzenia na śniadanie,
obiad i podwieczorek. Nie każdy chciał
jednak jeść, a walka o tytuł „niejadka tygodnia” była zacięta jak sportowa rywalizacja w trakcie Igrzysk Olimpijskich.
„Czyste” porcje zostawały więc każdego dnia. Zamiast wyrzucać jedzenie,
co robiła zresztą większość nauczycielek, Iza zdecydowała się zanosić dwie
torby pełne tacek z obiadami do miejskiej lodówki przy warszawskim placu Wilsona. Niemalże w ciągu sekundy od odejścia Izy lodówka pustoszała,
a ktoś zjadł posiłek, na który być może
nie byłoby go stać.
Słyszałem oczywiście o ludziach wykorzystujących dobroć innych, którzy
otrzymane rzeczy sprzedawali, a dzięki darmowym obiadom z lodówki, mogli swoje pieniądze wydać na alkohol.
Ale czy to powód, by nie pomagać?
Moim zdaniem nie. Wręcz przeciwnie – takie gesty to okazja do spotkania z drugim człowiekiem, niekoniecznie z sąsiadem zza ściany. •

Grupa „Śmieciarka jedzie” pozwala
z kolei na zamieszczanie ogłoszeń
typu „oddam”
BIO
w internecie.
Jakub Jamrozek
lektor i podcaster. W Radiowej Czwórce prowadzi autorską, psychologiczną audycję
Grzejnik, karto- Dziennikarz,
„Strefa Prywatna”. Z wykształcenia i z pasji miłośnik komunikacji społecznej i interpersonalnej –
ny, firanki, wó- 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
zek dla bliźnia- kompetencji miękkich. Czuły opiekun kota Vespera.
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WĘDRÓWKI NIEUTARTYM SZLAKIEM

Kraina otwartych
okiennic
Tekst: Mirela Bornikowska

W
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letnim numerze naszego pisma
ukazała się zapowiedź nowej
serii, której symbolem jest
mapa Polski z różą wiatrów.
Chcemy ją kontynuować i co kwartał
zabierać Was na „Wędrówki nieutartym
szlakiem”, by pokazywać miejsca
w Polsce, które leżą „ tuż obok” wielkich,
znanych, a co za tym idzie często przeludnionych atrakcji turystycznych, a są po
prostu uderzająco piękne.
Latem zapraszaliśmy Państwa do
odwiedzenia północy i południa Polski,
by odpowiednio przypłynąć się Kanałem
Elbląskim lub zdobyć Górę Żar. Tym
razem zachęcamy do odwiedzenia "Krainy
Otwartych Okiennic " przy wschodniej
granicy i bajecznego Parku Mużakowskiego, leżącego częściowo w Polsce,
a częściowo w Niemczech.
Jeśli ktoś z czytelników zainspirowany
naszym cyklem wybrałby się do któregoś
z tych miejsc i przysłał nam fotoreportaż
na adres biuro@stomalife.pl,
przewidujemy nagrodę!

Projekt Kraina otwartych okiennic ma na celu zachowanie wyjątkowego krajobrazu oraz zabudowań doliny Narwi. W jego ramach
udało się wyremontować szereg budowli oraz pokazać wyjątkowy
charakter regionu pomiędzy Białymstokiem a Hajnówką.
Zabudowania tego obszaru – domy, zabudowania gospodarcze
i świątynie – charakteryzują się przede wszystkim starą oryginalną
architekturą i są naprawdę wyjątkowe. Ich specyfika polega na bogatej dekoracji zewnętrznej. Nie spotykane w żadnej innej części kraju zdobienia snycerskie wprawiają w zachwyt każdego. Zdjęcia nie
oddają urody tych miejsc, ale mogą zachęcić do wędrówek nieutartymi szlakami.
Szlak wiodący przez trzy nieduże wsie: Trześciankę, Soce i Puchły,
w większości zamieszkałe przez ludność prawosławną pochodzenia białoruskiego, ukazuje unikatowe zdobienie drewnianych chat.
Ich wyjątkowość polega na niespotykanych kolorowych dekoracjach snycerskich oraz zawsze otwartych okiennicach – skąd wzięła się nazwa krainy. Ta piękna ornamentyka w formie podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego oszalowania elewacji i szczytów jest pamiątką po dawnym osadnictwie
rosyjskim. Mieszkańcy wsi nie tylko kultywują swoje tradycje związane z budownictwem, ale także z gwarą i folklorem.
Największą i najbardziej znaną wsią tej krainy jest Trześcianka . Zachował się tu zabytkowy układ wsi pochodzący z czasów królowej
Bony. Charakteryzuje się on wąskimi i podłużnymi działkami, w efekcie czego sporo domów odwróconych jest szczytem w stronę drogi. Widać, że dekoracja snycerska obejmuje nie tylko okiennice, ale
także szczyty domostw oraz elewację. Łatwo w niej dostrzec motywy roślinne, zwierzęce, krzyże oraz hafty.
Miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć w Trześciance, jest zielona cerkiew pw. św. Michała Archanioła. Jej wnętrze kryje trzyrzędowy ikonostas oraz dwa ołtarze: św. Michała Archanioła i Narodzenia Matki Bożej. Jeśli akurat będzie otwarta, warto posłuchać jej
opiekuna, który w ciekawy sposób opowiada o świątyni oraz o religii prawosławnej.
Soce to jedna z wsi „na końcu świata”, gdzie brak asfaltu i zasięgu komórkowego rekompensują łąki, las, cisza oraz spokój. Historia tej wsi sięga co najmniej 1560 roku, a obecnie liczba jej mieszkańców z roku na rok drastycznie maleje.
W Socach zachował się zabytkowy układ wsi, założony z dwóch
równoległych osad zwanymi ulicówkami. Z miejscowością związana jest legenda wyjaśniająca, dlaczego na każdym krańcu wsi znajdują się żelazne krzyże wotywne z 1895 roku z intencjami do świętych. Według legendy krzyże postawili mężczyźni, natomiast kobie-
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ty połączyły je długą nicią. Podobno miało to zakończyć
zarazę, która nawiedziła miejscowość. W tej miejscowości nie ma cerkwi.
Puchły to najmniejsza miejscowość Krainy Otwartych
Okiennic zamieszkała przez około 40. mieszkańców.
Warto do niej przyjechać dla zachwycającej niebieskiej
świątyni – cerkwi pw. Opieki Matki Bożej, uznawanej
za jedną z najpiękniejszych na Podlasiu. Najważniejszym elementem jest cudowna ikona Opieki Matki Bożej. Wokół cerkwi rośnie 15 wysokich drzew będących
pomnikami przyrody.
Z cerkwią w Puchłach związana jest legenda. Wg niej pod
wiekową lipą na szczycie niewielkiego wzgórza, na którym obecnie stoi świątynia, mieszkał schorowany starzec. Cierpiał on na obrzęk nóg i pewnego dnia po modlitwie ujrzał na szczycie drzewa obraz Matki Boskiej.
Jego opuchlizna nóg zniknęła i legenda mówi, że to od
niej ma pochodzić nazwa wsi.
Do Krainy otwartych okiennic najprościej dostać się samochodem, ale
do Trześcianki można dojechać autobusami odjeżdżającymi z Białegostoku oraz Hajnówki. Do dwóch pozostałych miejscowości autobusy
nie dojeżdżają, dlatego ich zwiedzenie związane byłoby z blisko trzynastokilometrowym spacerem. Można przyjechać tu także z rowerem,
a następnie w spokoju objechać miejscowości, których w okolicy jest
więcej. Nie ma w nich sklepów ani restauracji, dlatego przed przyjazdem warto zaopatrzyć się w prowiant. Nie ma tu także hoteli, są
za to klimatyczne agroturystyki bardzo często umiejscowione w zabytkowych chałupach.
Wszystkim lubiącym starą zabudowę oraz spokojne miejsca, w których
czas jakby się zatrzymał, spodoba się Kraina otwartych okiennic.
Na podstawie materiałów Grzegorza Rybki Podróże bez ości.
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Park Mużakowski –
największy park w stylu angielskim w Polsce
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o obu stronach Nysy Łużyckiej, w jej dolinie rozciąga się polsko-niemiecki park Mużakowski, stworzony w zamiłowaniu do angielskiego stylu ogrodniczej sztuki. Poza pięknie zagospodarowanym terenem w parku można podziwiać zamek oraz wiele urokliwych mostów bardzo malowniczo usytuowanych. Początki parku sięgają XIX
wieku, kiedy spadkobierca posiadłości – książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau – zdecydował się utworzyć
ze swojej rezydencji park krajobrazowy. Przez 30 lat powstała podstawowa kompozycja architektury terenu wraz z mostami łączącymi teren znajdujący się po drugiej stronie rzeki. Kompleks rozciągający się na 700 hektarów udało się zagospodarować w części obejmującej nieco ponad 250 hektarów według planu właściciela – księcia von Pücklera.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku rozpoczęto działania
opierające się na współpracy obu państw, dzięki czemu
doszedł do skutku proces rewitalizacji przestrzeni i ochrony pozostałych przyrodniczych dóbr tego terenu. W 2004
roku park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznany za jedno z najznamienitszych dzieł
ogrodowej architektury XIX wieku.
Zwiedzanie można rozpocząć zarówno po stronie polskiej, jak
i niemieckiej, a przy obu wejściach na teren parku nie jest
wymagana opłata za wstęp. Jest wiele możliwości zwiedzania parku, a podstawową z nich jest piesza wędrówka. Chętni mogą eksplorować jego obszar także rowerem lub wybierając się na przejażdżkę konną bryczką.
Na terenie parku Mużakowskiego powstało wiele tras rowerowych, które ułatwiają zwiedzanie okolicy i mają różny stopień
trudności. Najbardziej popularna przebiega przez obszar par-
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ku i geościeżkę „Dawna kopalnia Babina” – to dwa zasadniczo różne, ale równie piękne, obowiązkowe punkty programu.
Wybierając się do Parku Mużakowskiego, możemy podziwiać
wspaniałe elementy sztuki ogrodowej i unikalne roślinne
kompozycje gatunków typowych dla tego regionu oraz wyjątkowych światowych okazów. Na terenie ogrodniczego kompleksu wzniesiono wiele ciekawych zabudowań o interesującej architekturze typowej dla XIX wieku. Co można zobaczyć?
Oto kilka propozycji:

ZAMEK W MUŻAKOWIE
To budowla, która powstała w wyniku działań księcia Pucklera na fundamentach XVI-wiecznej budowli renesansowej.
Cała konstrukcja składa się z trzech skrzydeł. Całości obiektu dopełniają elementy ozdobne – gotyckie okna dachowe,
pinakle zdobione postaciami rycerzy oraz fasady. Na najwyższej kondygnacji zamku znajduje się doskonały widokowy
punkt, z którego można podziwiać rozległe tereny mużakowskich ogrodów.

SZLAK GEOTURYSTYCZNY „DAWNA KOPALNIA
BABINA”
Dawniej na terenie Łęknicy funkcjonowały wyrobiska węgla brunatnego i innych złóż; po zakończeniu wydobycia zalane wodami podziemnymi stworzyły barwne akweny. Przez
obszar przebiega obecnie szlak geoturystyczny „Dawna kopalnia Babina”, który pokazuje pozostałości kopalnianych terenów i przebiega malowniczymi, atrakcyjnymi przyrodniczo terenami. Poza kolorowymi zbiornikami wody można zobaczyć tu przeróżne formy geologiczne i naturalny krajobraz.
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Jedną z atrakcji jest znajdująca się przy jeziorze Afryka wieża widokowa o wysokości 24 metrów, z której można obejrzeć
panoramę Łęknicy i niemieckiego Bad Muskau. Turyści mogą
powędrować pięciokilometrową trasą leśnej kolejki wąskotorowej, biegnącą po licznych nasypach, tarasach i wzniesieniach. Po drodze można obserwować zmieniające się wciąż
barwy nowo napotykanych jezior, które swój kolor zawdzięczają obecności różnych minerałów i związków chemicznych.
Prawdą jest, że woda ma ich tak duże stężenie, że nie jest
możliwe w niej życie jakiejkolwiek fauny. Przejście pieszo zajmuje około 2-3 godzin, ale odcinek ten można pokonać także rowerem, a zimą – na biegówkach. Spacerując, można się
wiele dowiedzieć o występujących tu formach geologicznych
z umiejscowionych na trasie tablic informacyjnych, dlatego droga ta jest bardzo przyjazna odwiedzającym turystom.

Po stronie niemieckiej, w miejscowości Kromlau można podziwiać park rododendronów, który stanowi jednocześnie
największy w kraju park wysadzony rododendronami i azaliami. Do zaprojektowania tej części przyczynił się hrabia Egloffstein-Arklitten, który w 1889 roku czuwał nad przyrodniczym
zagospodarowaniem i rozwojem tego terenu. Aby zobaczyć
rozkwitające pąki w różnych odcieniach różu, najlepiej zwiedzać ten park w maju. Piękne kwiaty to nie jedyna jego atrakcja. Nad jeziorkiem Rakotz wznosi się wybudowany w 1860
roku łukowy, kamienny most wyłożony bazaltowymi bloczkami, nazwany mostem diabła. Konstrukcja ma 35 metrów wysokości, a jej wodne odbicie pozwala także fotografom amatorom uwieczniać malownicze ujęcia krajobrazu. To częste
miejsce sesji fotograficznych – nie tylko ślubnych. Powstanie
mostu było inspirowane romantycznymi, angielskimi kompozycjami, ponieważ właśnie w taki nastrój wprowadza ta sceneria. •

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Wycieczkę do rezerwatu po stronie polskiej
warto zacząć, kierując się do Łęczycy. Samochodem można dostać się tu, wybierając trasę prowadzącą autostradą A4 w kierunku Jędrzychowic, z której należy zjechać zjazdem na Żary. Następnie droga nr
12 zaprowadzi na miejsce docelowe. Jadąc z północnej Polski – od strony Zielonej Góry – należy obrać podobny kierunek. Z południa Polski korzystnie jest rozpocząć trasę zwiedzania po zachodniej stronie parku. W takim wypadku warto kierować
się na Görlitz i następnie drogą nr 115 dojechać na parking przy Neißedamm. Miejsca parkingowe zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej podlegają opłatom.
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W Łęknicy do dyspozycji gości znajduje się Punkt Informacji Turystycznej Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa, w którym można uzyskać więcej informacji odnośnie do wizyty w parku, otrzymać mapki oraz przewodnik turystyczny przedstawiający cały kompleks. Od strony Bad Muskau znajduje się Centrum Turystyczne, którego pracownicy również służą odwiedzającym pomocą, i można tam zarezerwować
wycieczkę z przewodnikiem oprowadzającym po ogrodach po polsku i niemiecku.
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Foto: freepik.com

11.11 – 11:11
Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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ak rozszyfrować: 11.11 – 11:11? Ten tajemny kod – to 11 listopada godz. 11:11…

W czasie, kiedy w Polsce świętujemy odzyskanie niepodległości, na ulicach Kolonii od rana paradują przebierańcy.
Dla mieszkańców tego miasta jest to szczególny czas – czas
radości i zabawy. 11 listopada kolończycy rozpoczynają „piątą porę roku”, czyli Fünfte Jahreszeit i trwa ona aż do Środy
Popielcowej. Nie bez znaczenia jest kumulacja liczby 11 w dacie, gdyż 11 jest symbolem grzechu i rozpusty! Co za przewrotność, bo zapewne pamiętamy z lekcji historii, że w czasach średniowiecza Kolonia nosiła przydomek jednego z czterech świętych miast w Europie obok Rzymu, Konstantynopola i Jerozolimy.
Mieszkańcy Kolonii nazywają to długie trzymiesięczne karnawałowe szaleństwo „piątą porą roku”. I tłumaczą, że karnawał, który obfituje przede wszystkim w kilometrowe pochody przebierańców, w tańce, śpiewy, prześmiewczą i ostrą
krytykę osób z pierwszych stron gazet to „odzwierciedlenie nadreńskiej mentalności i tutejszych obyczajów”. Ta tradycja sięga swoimi korzeniami czasów średniowiecza i kontynuowana jest z różnym natężeniem i oprawą kostiumową
do dziś.
Najhuczniej świętowany jest zawsze pierwszy dzień karnawału – 11 listopada. Planuje się na ten dzień wszelkie zabawy
i swawole, mocno podlewane piwem.
Równie hucznie mieszkańcy Kolonii (i nie tylko tego miasta)
świętują zakończenie karnawału – na kilka dni przed Środą
Popielcową. To kulminacyjny czas karnawału, w którym każdy
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dzień ma swoją kwiatową nazwę. A więc mamy Goździkową
Sobotę, Tulipanową Niedzielę, Różany Poniedziałek i Fioletowy Wtorek. Po wtorku jest już Środa Popielcowa i koniec karnawału, koniec zabawy.
Za wszystkie szaleństwa – uczestnicy karnawału są zwolnieni z odpowiedzialności – mimo że satyryczna krytyka nie zawsze mieści się w granicach dobrego smaku. Bo za wszelkie zło odpowiada słomiana kukła rodzaju męskiego przy-
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pominająca tradycyjną polską marzannę. Kukła nazywa się Nubbel i jest jej w mieście pełno. Na przykład obowiązkowo wisi przed każdą pijalnią piwa, barem, restauracją czy kawiarnią. Wisi tak do ostatniego dnia karnawału. A w nocy z Fioletowego Wtorku na Środę Popielcową Nubbel jest za karę palony
za popełnione w czasie karnawału wszelkiego rodzaju „dopuszczalne” grzechy.

CIEK AWOSTK A

Słowo carnelevare po
chodzi z łaciny i tłumaczy się jako ‘pożeg
nanie mięsa”’, dlatego w Polsce kar nawa
ł dawniej nazywany
był mięsopustem.
Dystans Niemców do
samych siebie w tym
czasie jes t widoc zny na
każdym kroku.
Na prz ykład w mieście
Aachen (dawniej nazywanym po polsku
Ak wizgranem) jedną
z atrakcji jes t nadawanie
odznaczenia o nazwie „Wider den tie
rischen Ernst” – jes t
to order „przeciw śmier
telnej powadze”.

Bardzo interesującym zwyczajem jest szturm kobiet
na budynek ratusza. Kobiety wdzierają się do środka, obcinają krawaty każdemu urzędnikowi mężczyźnie, pozbawiając go w ten sposób władzy. Po czym
po przejęciu symbolicznych kluczy do bram miasta przez jeden dzień sprawują rządy.
W Rosenmontag czyli Różany Poniedziałek odbywa się Wielka Parada, na czele której idą książę, wieśniak i panna. Za nimi sunie ponad sto różnych platform. Na każdej jedzie mnóstwo prześmiewczo wystrojonych przebierańców, kukieł z maskami przedstawiającymi polityków, celebrytów i ważnych miejscowych notabli. W czasie parady przebierańcy rozrzucają w kierunku zgromadzonych tłumnie widzów naręcza różnych kwiatów i ku uciesze dzieci, mnóstwo najróżniejszych słodyczy. Wydarzenie to Niemcy nazywają narodowym świętem satyry. •

BIO

Bianca-Beata Kotoro

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

dawni gospodarze Żuław
Tekst: Agnieszka Łodzińska
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Markusy zagroda olęderska

ą takie miejsca w Polsce, które należy odwiedzać
i z tym nie zwlekać, ponieważ znajdujące się tam zabytki niszczeją, więc za dekadę nie będzie co oglądać. Nie wszystko da się przenieść do skansenów, a opuszczone budynki – bez właściciela, który będzie o nie dbał,
mimo przybitego niebiesko-białego znaku „zabytek” –
po prostu się rozpadną. Takim regionem są Żuławy i znajdujące się tam domy podcieniowe oraz cmentarze menonitów.

czas wiosennych roztopów kry. Domy budowano wzdłuż rzeki, w górę jej biegu, z częścią mieszkalną jako pierwszą (w jednym budynku mieszkali i ludzie, i zwierzęta) – żeby woda powodziowa, jeśli nie uda jej się zatrzymać, przepłynęła najpierw przez nią, a potem przez znajdujące się na końcu pomieszczenia gospodarcze, i wylała się na pola. Typowe dla budownictwa olęderskiego są domy podcieniowe oraz wiatraki (zwykle tzw. holendry).

Osadnictwo olęderskie rozwijało się w Królestwie Polskim od
XVI wieku. Na zniszczonych po wojnach polsko-krzyżackich
terenach Prus Królewskich feudalni władcy chcieli osiedlać
nowych mieszkańców, a pragnąc zwiększyć swoje dochody,
wpadli na pomysł zagospodarowania żyznych ziem na polderach wiślanych. W mieszkaniu na terenach zalewowych najlepsi są oczywiście Holendrzy. W tym właśnie czasie w Niderlandach trwała wojna związana z prześladowaniami protestantów (Niderlandy były pod panowaniem katolickiej Hiszpanii);
anabaptyści (głównie menonici) chętnie wyjechali do tolerancyjnej religijnie Polski, osiedlając się na Żuławach i następnie w górę Wisły w stronę Torunia, aż na Mazowsze. W 1629
roku olędrzy podpisali kontrakt, który w 1650 roku król Jan
Kazimierz potwierdził aktem, w którym możemy przeczytać:
„[...] Wolno będzie tymże Olendrom młyn na miejscu pobudować, y wszelakie zboża mlec [...] Wolno tymże Olendrom
na tymże gruncie, chleb piec, piwo warzyć, gorzałkę palic,
szynkować i przedawac, ale i innego handlu nieprowadzic [...]
Wolno będzie tymże Olendrom łowic ryby na rzece, także
na teyże kempie ptaki łowić, y strzelać, a to po granice mieiskie. [...]”.

Podstawą prawną i wyznacznikiem początku osady był przywilej lokacyjny sygnowany solidarnie przez gminę olęderską
bądź działającego w jej imieniu zastępcę. Kontrakt możliwie
precyzyjnie regulował stosunki gminy z panem i innymi osobami i instytucjami. W początkowym okresie osadnictwa olęderskiego ziemię przekazywano kolonistom w dzierżawę czasową, a potem ją przedłużano, często do wieczystej. Był
to specjalny rodzaj dzierżawy dziedzicznej i zbywalnej. Osadnicy płacili panu tzw. wkupne, a za użytkowane grunty gmina musiała panu płacić wyszczególniony w kontrakcie osadniczym roczny czynsz. Często przy zakładaniu osady pan dawał
olędrom kilka lat na zagospodarowanie, rezygnując z pobierania przez ten okres czynszu (tzw. wolnizna).

Krajobraz Żuław jest sztucznie stworzony przez człowieka,
który przekształcił żyzne gleby zalewowe delty Wisły tak, żeby móc tu bezpiecznie mieszkać i uprawiać ziemię. Są tu więc
wały chroniące zabudowania przed zalaniem, rowy melioracyjne oraz terpy – sztucznie usypane wzniesienia (zwykle
z materiału pozostałego po kopaniu rowów) – na których budowano domy. Wzdłuż rowów i rzek sadzono wierzby, które
potrzebując bardzo dużo wody, stanowiły naturalną ochronę przed podtopieniami i zalewaniem domostw. Zatrzymywały też (razem z sadzonymi topolami) spływające rzeką pod-
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Osadnicy olęderscy byli ludźmi wolnymi. Mogli w dowolnej chwili sprzedać swoje gospodarstwo i opuścić majętność. Identyfikowali się z różnymi wyznaniami chrześcijańskimi – dotyczy to zarówno pierwszych kolonistów z Holandii i Fryzji (najczęściej anabaptyści i menonici), jak i późniejszych, zróżnicowanych etnicznie włościan (ewangelicy i katolicy). Na ogół cieszyli się swobodą wyznania, co było jednym z powodów pierwszej, niderlandzkiej kolonizacji. Najwyżej w przywilejach zastrzegano, że osadnicy nie powinni przeszkadzać swej katolickiej czeladzi w uczestnictwie w mszy
świętej i innych wizytach w kościele. Nawet jeśli mieszkańcy osady olęderskiej byli wyznania niekatolickiego, wchodziła ona w obręb katolickiej administracji kościelnej. Dlatego zarówno katolicy, jak i ewangelicy zobowiązani byli do uiszczania pewnych opłat (w zamian za to ewangelikom przysługiwała w pewnych sytuacjach posługa katolickiego proboszcza). Podobnie jak inni chłopi, olędrzy musieli płacić podatki na rzecz państwa.
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Charakterystyczny dla osadnictwa olęderskiego był silny samorząd tworzony przez sołtysa i ławników, wybieranych (najczęściej co rok) przez wszystkich męskich mieszkańców osady. Samorząd pełnił rolę pośrednika między osadą a dworem, a ponadto sołtys i ławnicy zajmowali się rozstrzyganiem
drobnych sporów (pan sądził tylko cięższe przestępstwa),
a także zajmowali się administracją gminy. Za wszystkie te
czynności samorząd pobierał od gminy wynagrodzenie. Dochody z opłat chowano w gminnej kasie, którą przechowywał
sołtys (klucz do skrzyni mieli ławnicy). Pokrywano z niej m.in.
koszty wyjazdów ławników, być może też opłaty dla pastucha gminnego, stróża nocnego, nauczyciela albo koszt ubezpieczenia od ognia.

Dom podcieniowy w Stalewie

Ważnym wyróżnikiem osad olęderskich było istnienie na ich
terenie szkoły, która spełniała przede wszystkim funkcję religijną, a osoba ją prowadząca zastępowała gminie duchownego. Placówka zazwyczaj mieściła się w osobnym budynku, znajdującym się na zwolnionej z czynszu ziemi, na której gospodarował nauczyciel, co ułatwiało utrzymanie szkoły.
Do jego obowiązków należało poza nauczaniem religii i wykonywaniem pewnych posług religijnych, nauczanie czytania, pisania i liczenia; czasem wykorzystywano go do zadań
związanych z administrowaniem osadą, jak: prowadzenie
ksiąg gminnych i korespondencji samorządu itp. Dla osadników z Niderlandów szkoły stanowiły ostoję języka, kultury i tradycji oraz wiary, co pozwoliło im zachować tożsamość
i oprzeć się polonizacji. Dopiero polityka pruska po rozbiorach doprowadziła do ich zniemczenia.

Cmentarz menonicki
w Markusach
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Koniec osadnictwa olęderskiego wyznaczają rozbiory i okres
po nich. Wielu menonitów wyjechało z ziem zajętych przez
Prusy, ponieważ religia nie pozwala im na odbywanie służby wojskowej. Ponadto reformy administracyjne wprowadzane przez zaborców likwidowały typowe dla osadnictwa olęderskiego regulacje prawne. W roku 1945 menonici opuścili Żuławy, uciekając przed Armią Czerwoną. Resztę tutejszej
ludności wysiedlono do Niemiec po włączeniu Żuław do Polski. Zalanie polderów oraz pozbawienie konserwacji i stałego nadzoru urządzeń hydrotechnicznych wyłączyło na wiele
lat części Żuław z eksploatacji rolniczej. Menonici pozostawili po sobie w Polsce zadbane wioski, schludne domy, a także
liczne cmentarze o fantazyjnych nagrobkach.
Część z tego udało nam się zobaczyć, przejeżdżając przez
Żuławy rowerami (po przepłynięciu kawałka kanału Elbląskiego, o czym można przeczytać w numerze „Po Prostu Żyj”
Lato nr 2 (28) 2022). Wszystkie spotkane przez nas obiekty
olęderskie pochodzą z XVIII wieku. Pierwszy dom podcieniowy zobaczyliśmy w Jelonkach, a kolejne w Stalewie (duży dom,
bo składający się z 13 pomieszczeń z podcieniem wspartym
na 8 słupach), w Rozgarcie dom podcieniowy o powierzchni użytkowej wraz z poddaszem 220 m2). W Markusach udało nam się zobaczyć także zagrodę holenderską typu wzdłużnego oraz cmentarz menonicki. Większość zabudowań olęderskich jest dziś opuszczona i, mimo że remontowana w połowie XX wieku, obecnie wymaga natychmiastowej renowacji, bo po prostu się rozsypie. Niestety, niewielu jest takich
bogatych pasjonatów, jak właściciele domu podcieniowego w Żuławkach (https://www.facebook.com/DomPodcieniowyZulawki). •

Zagroda olęderska z końca XVIII w. w Zwierznie

Dom podcieniowy w Jeleniach.
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Jachtem przez
Morze Śródziemne i Atlantyk*
Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka
Zdjęcia: archiwum prywatne autorki
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głaszając się na ten listopadowy rejs w zeszłym roku, wyobrażałam sobie ciepłe morze,
plaże, opalanie się i mnóstwo pływania. Wieczory miały być połączone z miłymi
kolacyjkami w greckich restauracyjkach na różnych pięknych wyspach. Szkoda, że nie
spytałam dokładniej, na co się piszę, bo rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

30 października 2021, sobota
Choć zaczęło się tak, jak sobie wyobraziłam: poranny lot na
Majorkę, tam spotkanie z pozostałymi załogantami, bo kapitan, którego znałam z poprzedniego rejsu po Morzu Egejskim, podróżował z nami z Warszawy. I na tamtym rejsie właśnie było to wszystko, co tak kocham: pływanie, plaża, knajpki itd.
Po przylocie pojechaliśmy taksówką do mariny, przywitaliśmy
się z naszym jachtem i rozlokowaliśmy w kajutach. A potem
to, co bardzo lubię: jazda do sklepu po zakupy jedzeniowe
na posiłki, które będziemy przygotowywać na jachcie. Kto nie
lubi popatrzeć na to, co można kupić w sklepie spożywczym
za granicą, ten nie rozumie duszy kobiety. Nie będę o tym pisać, bo zabrakłoby miejsca w artykule na dalszą podróż.
Kapitan zaakceptował nasz podział na dwuosobowe wachty. Więc dwa małżeństwa to dwie wachty i dwie pojedyncze
osoby to wachta trzecia. Figlarny los spowodował, że pierwszy oficer Mirek z żoną Renatą to I wachta, drugi oficer Andrzej ze mną – Iwonną –to wachta II, a trzeci oficer, także Andrzej z żoną także Iwoną to wachta III. Czyli dwie wachty pełnili dwaj Andrzeje z dwiema Iwonami.
Zrobiliśmy pyszną kolację i wreszcie poszliśmy spać. Jako singielka dostałam osobną kajutę z łazienką. Drugi singiel Andrzej także miał swoją kajutę, małżeństwa miały swoje dwuosobowe kajuty, a kapitan oczywiście miał swoją osobistą,
na dziobie jachtu.
31 października 2021, niedziela
Noc była dziwna, bo jacht lekko się kołysał, woda chlupała
za burtą, coś skrzypiało, za bulajem co jakiś czas przesuwały
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się jakieś światła. Pobudka o 7.30 nie była dla mnie przykra,
choć jestem śpiochem. Noc i sen były jakieś nietypowe, dziwne i inne niż w domu.
I wachta przygotowała pyszne śniadanie, kapitan wyprowadził na silniku jacht z portu i wypłynęliśmy. Po mniej więcej
połowie godziny na Morzu Śródziemnym wszystkim nam zrobiło się niedobrze. Zaczęliśmy wymiotować. Prawie wszyscy,
bo ja jedna, biedna nie mogłam. Biedna byłam dlatego, że
po wymiotach podobno na parę minut było lepiej. Mnie nie
było lepiej, tylko coraz gorzej. Dziś żartuję, że pojawiły się trzy
szkoły wymiotowania. Pierwsza to jedzenie suchego chleba,
aby żołądek miał czego się pozbywać. Druga szkoła to jedzenie kisielu – w tym samym celu, i trzecia moja, czyli umieranie
na sucho, bez opróżniania żołądka.
Nic nie jemy – wymiotujemy.
Nic nie pijemy – wymiotujemy.
Fale wcale nie są takie olbrzymie, są po prostu duże, ale miotają nami strasznie i kto się ruszy, ten obija się o wszystko. Nie
wiedziałam, że na jachcie jest tyle ostrych kantów.
Wiatr wciąż nie ustaje, fale rzucają i jachtem, i nami. Wokół
tylko morze, morze, Morze Śródziemne…
Niezależnie od naszego samopoczucia, trzeba było płynąć
i trzymać wachty. Jedna wachta była sterująca i wtedy kapitan Janusz, lekko nami kierując, uczył nas sterować. A kolejna wachta to tak zwana wachta kambuzowa, kiedy przygotowuje się jedzenie w kambuzie – kuchni na jachcie.
Chyba jestem w nie najlepszym stanie, bo kapitan radzi
mi odpoczynek w kajucie. Biorę jakieś pigułki, które mają
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mnie przywrócić do grona żywych, jednak leżę w kajucie i powoli dogorywam.
Po paru godzinach powinnam wyjść na wachtę, ale nic
do mnie nie dociera, więc zostaję w kajucie. Kapitan steruje za mnie…
W nocy czuję się ciut lepiej i zaczynam marzyć: za jakiś
czas, za kilka godzin zawiniemy do portu w Alicante. I WTEDY JA UCIEKAM. Nie mogę się tylko zdecydować, czy udając, że wszystko jest w porządku, po cichu dojechać na lotnisko (gdziekolwiek ono jest) i wracać do domu, czy może
zabrać manifestacyjnie swoją walizkę i wtedy uciekać oficjalnie… Nie wiem, co zrobić, ale te myśli pozwalają mi przeżyć
do rana.
1 listopada 2021, poniedziałek
Wychodzę powoli z kajuty, bo nie mam siły. Wszyscy nadal
wymiotują, tylko jakby rzadziej. Kapitan zaleca wachcie kambuzowej zrobienie dla wszystkich kisielu i picie wody. To bardzo słuszne, bo jesteśmy odwodnieni.
Chyba wracamy powoli do życia, bo zaczynamy na ten temat
żartować. Docinamy sobie, kto najbardziej ucierpiał, kto najczęściej wychylał się za burtę i kto ma zaległości w tej czynności, bo jakiś taki jest milczący i blady.
Powolutku jest nam coraz lepiej. Morze robi się spokojniejsze,
a Andrzej z II wachty zaczyna śpiewać. Ma piękny niski głos
i śpiewa ballady. Na szczęście to nie disco-polo.
Okazuje się, że do Alicante dotrzemy dopiero jutro.

Andrzej Dziupiński chętnie
z nami śpiewał i grał na gitarze,
choć zwykle daje konerty
na prawdziwych scenach. Napisał
melodię do kilku wierszy Jana Kochanowskiego. Bardzo wzruszyłam się słuchając śpiewanego
wiersza Szlachetne zdrowie.

2 listopada 2021, wtorek
Udało mi się przeżyć wachtę od 8.00 do 12.00. Ale wichura jakby tylko czekała na jej koniec. Tuż po południu rozpętała się ze zdwojoną siłą. Straszny huk zwiastuje awarię foka.
Nie ma co. Nasz dzielny pierwszy oficer Mirek, walcząc z wiatrem i trzymając się relingu, powoli wchodzi na dziób jachtu. Potwierdza awarię, więc musimy zmienić plany. Płyniemy
na niedaleką Ibizę.
Rano docieramy do portu i kapitan prosi mnie, abym nawiązała po angielsku rozmowę z kapitanatem, złości się, bo ja zamiast tłumaczyć, co on do mnie mówi, gadam z kapitanatem, usiłując wziąć ich na litość… Jestem gadułą i uwielbiam
rozmawiać z ludźmi. Proszę o przysłanie nurka, bo nie działa ster strumieniowy (hej, kto wie, jak to jest po angielsku?).
Na szczęście kapitan wie i to on kontynuuje rozmowę z kapitanatem. Niestety, oni nie świadczą takich usług. Radzą, aby
popłynąć do innego portu i tam zapytać o nurka.
Pytam kapitana, co to jest ten ster strumieniowy i czy naprawdę jest nam niezbędny. Otóż jest bardzo potrzebny w czasie
manewrów, zwłaszcza w porcie, kiedy trzeba bardzo precyzyjnie manewrować jachtem pośród innych jednostek.
Płyniemy zatem dalej, ale nie jest nam wesoło. Widzimy jacht
z polską flagą. Zatrzymujemy się i pytamy, czy nasz krajan
ma jakiś pomysł, co mamy robić. Zwykle inni wodniacy mają
więcej informacji. No i okazuje się, że tą jednostką pływa młody przystojny Niemiec z żoną, dwójką małych dzieci 2 i 4
lata oraz dwoma psami… Proponuje, że zanurkuje i sprawdzi,
co się stało. Rozmawiam z nim po angielsku i tłumaczę niektóre pytania mojej załogi, np. ile czasu może być pod wodą. On
twierdzi, że około 1,5 minuty.
Wychylamy się przez burtę i czekamy. Mijają minuty, a jego nie
ma. W końcu wynurza się i wyjaśnia, że parę razy zaczerpnął
oddechu i wie co się stało. Otóż prawdopodobnie któraś z lin
wkręciła się w ster i nie pozwala mu pracować. Mówi, że spró-

Śpiewamy na pokładzie
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Towarzyszą nam delfiny

Wracamy na jacht z zakupami

Płyniemy pontonem na wyspe Gran Canaria

Przed wpłynięciem do portu - wieszamy odbijacze

92
5 listopada 2021, piątek
buje nas uwolnić. I zaczyna działać. Hura!!! Udaje się! Po wręczeniu mu „dowodu wdzięczności” płyniemy dalej.
Iwona z Andrzejem przygotowują kolację i wszyscy padamy
ze zmęczenia. Oczywiście oprócz wachty…
3 listopada 2021, środa
Mamy wachtę od 20 do północy.
Około 8.30 wpływamy do wymarzonego Alicante. Wymarzonego przed trzema dniami, a dziś po prostu pięknego portu i ślicznego miasteczka. Zostajemy w porcie do jutra, więc
całe popołudnie i wieczór podziwiamy miasto. Decydujemy
się na obiad w restauracji Quo vadis. Każdy zamawia ulubione przysmaki. Tylko ja piję kawkę i gazowaną wodę, bo podobno mamy jeszcze jeść kolację w mieście. A ja marzę o krewetkach z rusztu. Oczywiście wszyscy (poza mną) są bardzo najedzeni i o wizycie w drugiej restauracji nie ma mowy.
Robię się coraz bardziej głodna…
4 listopada 2021, czwartek
Nie wypływamy z portu, bo mamy awarię świateł. Czekamy na elektryka. Spacerujemy, kąpiemy się i maszerujemy
na plażę.
Wciąż czekamy na elektryka, a właściwie kapitan czeka, bo my
wykorzystujemy wolny czas w mieście. Wreszcie się pojawił.
Dwie Iwony robią pyszną zapiekankę i na żaglach o 13.00 wypływamy z portu.
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Dziś nastąpiło coś wstrząsającego. Moja imienniczka zaproponowała na śniadanie owsiankę. Przeraziłam się, bo to była zmora mojego dzieciństwa. Gdy odwiedzałam rano moją ukochaną babcię na Bielanach, ta częstowała mnie właśnie owsianką. Ta zupa kłuła mnie w dziąsła i język, była mdła, no po prostu wstrętna. A tu na śniadanie ma być to ohydztwo. Kochałam moją babcię, nienawidziłam owsianki i tylko dla niej jadłam tą potrawę.
Postawiłam miseczkę ze swoją zupą na stole, ale w tym momencie jacht pochylił się właśnie głęboko i połowa zupy wylała się i popłynęła w stronę kapitana. Iwona chciała zanieść
śniadanie swojemu mężowi, bo właśnie mieli wachtę sterującą, ale jacht przechylił się w drugą stronę i teraz ona wylała połowę zupki na schodach z kambuza na pokład. Przy
nakładaniu następnej porcji Iwona z Renatą wylały połowę
owsianki za kuchenkę. Cieszyłam się, że wszyscy maja kłopoty z zupą, wybrałam kilka żurawin z resztki owsianki, a miseczkę zaniosłam do zlewu do zmywania dla miłej wachty
kambuzowej.
6 listopada 2021, sobota
No jak się nie ma szczęścia, to pech go dogoni, choćby ten nie
wiadomo jak szybko uciekał. Znowu na śniadanie była owsianka. Ponieważ nasz pierwszy oficer okazał się bezradny w kuchni, potrząsał garnkami, aż wreszcie po instrukcji Iwony zagotował owsiankę. Wprawdzie przeszkadzały mu duże fale, ale
jakoś podał nam po miseczce.
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Wszyscy chętnie je przyjęli, bo wczoraj kolacja była bardzo skromna i zgłodnieliśmy, aż żołądki burczały na głos.
Wszyscy zaczęli zajadać ze smakiem, tylko ja trzymałam swoją miseczkę i wstydziłam się odmówić. Nagle przypomniałam
sobie, że jestem dorosła, mojej babci nie ma i już nie muszę jeść owsianki. Popatrzyłam na stół, ale nic więcej na nim
nie było, a głód ściskał mi żołądek. Postanowiłam, że bohatersko zjem to paskudztwo. Ale… o dziw nad dziwami,
to było pyszne! Okazuje się, że smak owsianki zależy od jej
przygotowania: najpierw trzeba na parę godzin namoczyć
w gorącej wodzie płatki, a później do garnka z płatkami wlać
trochę mleka i podgrzać. Nie gotować! Pycha. A jeśli doda się
żurawinę, rodzynki, owoce to smakuje jak królewskie śniadanie. Poprosiłam nawet o dokładkę!
W czasie zmywania przyznałam się mojej imienniczce, że miałam plany ucieczki z jachtu w Alicante i tylko ambicja i lekkie
uspokojenie morza spowodowały, że zostałam. Zobaczyłam,
że Iwona trzęsie się ze śmiechu. Ocierając łzy, powiedziała, że
miała identyczne myśli.
Płyniemy do portu w Maladze. To wspaniała marina, elegancka, a miasto po prostu bajecznie piękne. Niestety okazało się,
że w marinie (czyli w porcie) nie ma miejsca.
Uszarpałam się i umęczyłam, usiłując po angielsku wyjaśnić
w recepcji, że musimy uzupełnić zapasy. Problem tkwił w tym,
że nie dość, że nie było dla nas miejsca w marinie, to osoba w recepcji słabo rozumiała angielski (albo udawała, że nie
rozumie). Ale w końcu zwyciężyłam i na kilka godzin mogliśmy
zostać w porcie. Po nabraniu wody, naładowaniu prądu i zrobieniu zakupów musieliśmy popłynąć dalej.

7 listopada 2021, niedziela
Na śniadanie każdy może jeść, co chce. Iwonka się zbuntowała i postawiła na stole wszystko, co było w lodówce. Mamy
sami sobie sami zrobić jeść. Mnie się podoba: zawsze lubiłam
szwedzki stół. Ale nasi panowie nie są zadowoleni…
Atmosfera jakby się skwasiła. Tymczasem z pokładu słychać
okrzyk: delfiny, delfiny! BIEGNIEMY! Mirek, pierwszy officer,
kręci film. Mamy blisko cztery minuty cudnego baletu: delfiny
po dwa, po trzy i cztery synchronicznie płyną, wyskakują, nurkują. Zapominamy o kwasach i jesteśmy szczęśliwi.
Płyniemy do Gibraltaru, cumujemy i idziemy do miasta. Musimy zrobić zakupy jedzeniowe, uzupełnić paliwo, wodę i prąd.
Czeka nas siedem dni i nocy na Oceanie Atlantyckim, gdzie
nie ma żadnego portu. Och, będzie trudno!
Ale na razie idziemy w Gibraltarze do strefy angielskiej.
Bo prawie cały Gibraltar jest hiszpański właśnie z wyjątkiem
tego lotniska i niewielkiego obszaru wokół niego. Mamy ze
sobą paszporty: wszak przekraczamy granicę. Niby symboliczna, ale jest. Sprawdzają te paszporty i pozwalają nam
wejść… Jemy kolację i idziemy na nocny spacer…
8 listopada 2021, poniedziałek
O 12.00 wypływamy.
Już 10 godzin płyniemy przez cieśninę Gibraltarską. Halsujemy na żaglach i widzimy wybrzeże gibraltarskie i afrykańskie.
Wachty, morze, wachty!
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Relaksujemy się w kambuzie.
Od lewej:
Andrzej Kaczanowski,
Janusz Białowąs,
autorka,
Iwona Święczkowska,
Mirek Kamiński,
Renata Kamińska
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Napisałam, że wachty trzeba trzymać
przez całą dobę, więc sterujące były takie: od 20.00 do 24.00, od 00.00 do 4.00
rano, od 4.00 do 8.00 rano,
od 8.00 do 12.00, od 12.00 do 14.00,
od 14.00 do 16.00 i od 16.00 do 20.00.

9 listopada 2021, wtorek
Wypływamy na Ocean Atlantycki. Fale rzucają nami bez przerwy. Iwona spada z pokładu, ślizga się po schodach do kokpitu i zatrzymuje dopiero przy lodówce. Widzę ten upadek
i zamieram. Nie wiem, czy nic jej się nie stało, bo wyglądało to bardzo groźnie. Na szczęście tylko się troszkę potłukła i zdobyła nowe siniaki. Dostrzegam, że jest trochę oszołomiona i chcę oderwać jej myśli od tej przygody. Siadamy
na ławie i zaczynam gadać:

Dwie wachty krótsze, dwugodzinne,
w ciągu dnia były po to, aby zmienić
kolejność sterowania, inaczej
każda wachta sterowałaby
zawsze w tych samych godzinach.

– No wiesz, Iwona, chyba pobiłaś mój rekord ilości siniaków! Najtrudniejszy do nabicia jest chyba na ramieniu od wewnątrz, prawie pod samą pachą.
Iwona podciąga rękaw bluzki i z dumą pokazuje swojego siniaka w tym samym miejscu co u mnie.
– Kurczę – dziwię się – skąd siniaki w tym miejscu? Rozumiem
na łokciach, dłoniach, kolanach, udach, bokach itd., ale pod
pachą???
Obie zaczynamy się śmiać trochę histerycznie, bo jachtem
miotnęło i obie znalazłyśmy się na podłodze pod stołem.
Już nie powiem, że zdobyłyśmy nowe siniaki na dyskretnych
miejscach.
10 listopada 2021, środa
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Ocean nas nie oszczędza – buja, kiwa i rzuca nami, ale wszyscy przywykliśmy, nie mdli nas, tylko przybywa nam siniaków. Nasi panowie nie przyznają się, że oni również trochę
są poobijani.
Dziś w ciągu dnia pojawiły się ławice maleńkich i podobno uśmiechniętych rybek. Ja niestety odsypiałam nocną
wachtę i ich nie widziałam. Zdjęłam tylko kamizelkę ochronną wymaganą w czasie wachty na pokładzie w nocy, którą
z trudem rozpięłam ze skomplikowanego karabinka, zsunęłam kurtkę, sweter, bo noce dla niewyspanych są zimne, złożyłam koc, w który owijałam się w nocy, i padłam jak nieżywa na koję.
11 listopada 2021, czwartek
Ocean.
Dziś mało nie umarłam ze śmiechu. Iwona, wyrzucając
przez rufę resztki naszego obiadu, wołała:
– Taś, taś, taś! – Wołała tak rekina, swojego, jak twierdziła,
uroczego, silnego narzeczonego.
Potem wieczorem znów wołała:
– Cip, cip, cip, moje kochane delfiny! Oto trochę jedzonka.
Ale uważajcie na mojego narzeczonego rekina. Unikajcie go!
12 listopada 2021 piątek
Ocean.
Siedzimy na pokładzie ileś godzin i nagle na jachcie pojawia się mały ptaszek i siada na relingu, za moment na nodze Reni, a potem leci do mojej kajuty i zasypia na poduszce. Wieczorem chyba będę musiała spać na pokładzie, bo nie
chcę budzić ptaszka. Ale on i tak się budzi i wylatuje w ciemną
noc na środku morza. Szkoda, pewnie się utopi, ale po co wyruszył w taką podróż i to sam.
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Dziś Renata rzuciła nas po raz kolejny na kolana swoim kulinarnym kunsztem. Znów zrobiła cudowny obiad i udekorowała go – podała przepyszne schabowe z ziemniakami i surówką. Jak to zrobiła na bujających się (genialny wynalazek
na jachcie ta kołysząca się kuchnia, dzięki czemu nic nie spada z kuchenki!) palnikach, nie mamy pojęcia!
A kanapki, które zrobiła na kolację i dodatkowe tuż przed północą, to istne dzieło smaku i piękna. Postaram się zapamiętać
choć kilka sztuczek!
13 listopada 2021, sobota
Ocean.
Dziś kilkoro z nas widziało cztery wieloryby. Nikt nic nie nagrał, tak to było niespodziewane. Woleliśmy obserwować, jak
płyną w szyku jeden za drugim, dostojne olbrzymy, jakieś 100
metrów obok jachtu. Towarzyszyły nam przez może minutę,
ale nie wiem dokładnie, bo patrzyłam jak zaczarowana.
14 listopada 2021, niedziela
Atlantyk i wiatr…
15 listopada 2021, poniedziałek
Dopływamy szczęśliwie do Lancarotte, bierzemy prysznic
w porcie i pięknie ubrani (czyli nie w dresach) idziemy na kolację do restauracji. Ląd jakoś dziwnie się kołysze pod stopami i to zanim wypiliśmy po lampce wina.
W powrotnej drodze, idę sama na końcu naszej wycieczki i nagle słyszę krzyk:
- O rany! Iwona zsunęła się z podestu ze schodów.
Patrzę na siebie i nie widzę żadnych schodów. Nie jestem też
mokra. O co chodzi?
Wreszcie mój niedospany od dwóch tygodni mózg przypomina sobie, że jest wśród nas druga Iwona i to tamta spadła.
Na szczęście nic jej się poważnego nie stało, tylko troszkę
otarła skórę w paru miejscach na nogach.
16 listopada 2021, wtorek
Płyniemy do portu przeznaczenia na Gran Canaria. Śpieszymy się, aby choć ze dwa dni pozwiedzać tę piękną wyspę.
17 listopada 2021, środa
Płyniemy kolejną dobę i wachta goni wachtę. Czuję się coraz bardziej zmęczona.

PRZYRODA I PRZYGODA
18 listopada 2021, czwartek
Dopłynęliśmy do celu, ale nie ma dla nas
miejsca w marinie. To nie jest śmieszne.
Nie mamy już jedzenia, prądu, zmywamy w słonej, oceanicznej wodzie, myjemy się też bardzo oszczędnie.
Decydujemy się uruchomić ponton
i w ten sposób popłynąć do portu. Zwiedzamy miasto, jemy w restauracji. A ziemia kołysze się pod stopami. Dobrze,
że nikt nas tu nie zna, bo lekko zataczająca się grupa ludzi w środku dnia, kojarzy się jednoznacznie. Nie przejmujemy się jednak, ponieważ przygoda dobiega końca, jutro jedziemy na lotnisko i wracamy do domu.
Choć chwilami było ciężko oraz bardzo ciężko, to była przygoda życia. Przynajmniej dla mnie!
Dziękuję całej załodze i kapitanowi! •
BIO

Foto: Mijamy Gibraltar

* Pisząc, wspierałam się
dziennikiem Iwonki
Świętkowskiej.
Dzięki imienniczko.

Załoga: kapitan Janusz Białowąs,
I wachta to Pierwszy oficer
Mirosław Kamiński z żona Renatą,
II wachta to Drugi oficer
Andrzej Kaczanowski i autorka
(czyli ja), III wachta to Trzeci oficer
Andrzej Dziupiński z żoną
Iwoną Świętkowską.

Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

DOBRE RADY

Tutorial Zakładka
Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

1

J
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esień to czas, kiedy dużo chętniej siadamy z książką owinięci w ulubiony koc i pijemy gorącą kawę
lub herbatę. To czas odpoczynku i relaksu. Chcę ci
więc dziś pokazać, jak zrobić własnoręcznie oryginalną zakładkę do książki. Pamiętaj, że możesz zmienić
jej kolor oraz ozdoby, jakie do niej dodałam. To tobie
ta zakładka ma sprawiać radość. Wspólne tworzenie
zakładek z dziećmi też będzie fajnym pomysłem na
dł ugi jesienny wieczór.

2
POTRZEBNE
MATERIAŁY (ZDJ. 1):
•

filc 2 mm;

•

koronka;

•

k ońcówki płaskie zaciskane tzw. krokodylki, u mnie 3,5 cm;

•

dekoracja (koraliki, chwosty, zawieszki);

•

szpilki jubilerskie.
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Wykonanie takiej zakładki jest naprawdę
proste. Z filcu wycinamy prostokąt o takim
wymiarze, jaki będzie mieć nasza zakładka.
Pamiętajmy, że dobrze byłoby, aby trochę
wystawała z książki, ponieważ na końcach
będzie miała koraliki. Dobrze byłoby także, aby jej szerokość była taka sama jak zaciskana końcówka, wtedy będzie wyglądała najbardziej estetycznie. (zdj. 2) U mnie
filc ma rozmiar 21x3,5 cm.
Docinamy koronkę o takiej samej długości jak nasza zakładka i przyszywamy ją lub
przyklejamy klejem do tkanin.
Na końcach zaciskamy końcówki –
krokodylki. (zdj. 3)
Następnie przygotowujemy sobie
ozdoby, jakie będziemy chcieli zamocować na końcach naszej zakładki (u mnie są to koraliki z ametystu, kwarcu różowego, chwosty
oraz zawieszki itp.). (zdj. 4)

5

4

Nakładamy koraliki na szpilki jubilerskie, na końcu których robimy
kółeczko i przekładamy przez zacisk będący końcem naszej zakładki. (zdj. 5)
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Możemy cieszyć się naszymi nowymi zakładkami i z przyjemnością zagłębić się w ulubionej lekturze. (zdj. 6 i 7)

6
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.

7
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Nowe technologie jesienią…
Tekst i zdjęcia: Renata Greń

W
W

pewne jesienne, deszczowe popołudnie, gdy wszystkie rozmowy zostały
odbyte, każda para letnich butów wyczyszczona, wszystkie kąty były już odkurzone,
wszystkie półeczki powycierane, każda letnia sukienka powieszona na właściwym wieszaku, każda ramka ze zdjęciami znalazła się na właściwym
miejscu, srebra wypolerowane, każda koszula wyprasowana, a na czytanie brakowało już siły, mąż
powiedział, że potrzebujemy zmiany!!!
Potrzebujemy ożywić naszą rzeczywistość!!!
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Bo ile można plotkować przez telefon lub Facebooka, robić
zakupy w sklepach internetowych, bezmyślnie przeglądać
strony Zalando i Westwing?
Ale co zrobić, gdy dopadnie nas jesienna chandra, przyplącze się przeziębienie lub po prostu z powodu deszczu nie
wyjdziemy na spacer?
Nowe technologie podpowiadają nowe możliwości, np. wyprawy do metaversum (jest to zbitka słów meta – ‘poza’, uniwersum – ‘świat’), czyli do jednego, uniwersalnego, wirtualnego świata!!! Metaverse to, inaczej mówiąc, równoległy
świat, opierający się zazwyczaj na technologii i wirtualności.
Dzięki niemu mamy rozszerzoną rzeczywistość, w której nagle
na tle czegoś, co naprawdę widzimy w otoczeniu, pojawiają
się zupełnie nowe postacie i wchodzimy z nimi w interakcję,
możemy wykonywać czynności przypisane realnemu światu.
Tę rzeczywistość wirtualną wplatamy w nasze życie.

I tak zrobiliśmy. Kupiliśmy zestaw słuchawkowy OCULUS do VR (okulary i dwa kontrolery). Dzięki nim mąż codziennie gra sam z sobą w ping-ponga. Nie potrzebujemy dużej przestrzeni ani stołu do grania. Twierdzi, że słychać nawet dźwięk odbijanej piłeczki. Zapewniam Was, że
można się nieźle napocić. Ruch, relaks, sport, zabawa, a system sam liczy ilość spalanych kalorii. Ja wybrałam coś bez pocenia się – zwiedzam miasta świata. W tym tygodniu wybrałam się na spacer po Rzymie i Paryżu. Bez ciepłej kurtki, parasola i przewodnika. Przecież i tak się nie zgubię, bo jestem
w swoim salonie. W każdej chwili mogę przysiąść na kanapie
i odpocząć, a nawet napić się ulubionej kawy w miłym towarzystwie (oczywiście mojego męża). Przede mną nowe wyzwania. Przygotowuję się do zwiedzania muzeów. Najpierw jednak poczytam na ten temat, aby zwiedzanie było bardziej
owocne. O, widzę, że czeka mnie również wyprawa w Himalaje!!! Syn kupił program do wspinaczki, ale jeszcze go nie wypróbował. A może w niedzielę wybiorę się do wesołego miasteczka? Byleby nie nabawić się choroby symulatorowej! Czego nam więcej potrzeba do szczęścia.
Bo to są drobne radości życia.
A może w przyszłości zaprojektuję swojego awatara wyglądem zbliżonego do mnie sprzed 20 lat, koniecznie z długimi nogami. Słyszałam, że jak się zaprojektuje awatara wyższego od siebie, to owocuje to wzrostem pewności siebie.
Podobno nazywa się to efektem Proteusa. •
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.

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (29) / 2022

DOBRE RADY

Niezwykła Święta.

Hildegarda z Bingen
Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

I

m dłużej interesuję się medycyną
komplementarną zwaną także
niekonwencjonalną, tym częściej
spotykam się z kilkoma niezwykłymi
informacjami i przepisami. Otóż
wielu ekspertów sprzed powstania
medycyny tzw. akademickiej twierdzi,
że zdrowie to nie tylko sprawa
leczenia już powstałych dolegliwości,
ale takie połączenie właściwego
odżywiania i pracy z umysłem, aby
choroby się ustrzec.

Jedną z takich słynnych na świecie osób była w XII wieku święta Hildegarda z Bingen. Twierdziła ona mianowicie, że odżywianie oraz posty mają na celu zrównoważenie ciała i umysłu.
Ta niezwykła kobieta była przeoryszą w klasztorze w Bingen,
leżącym w południowo-zachodnich Niemczech. Czasy, w których żyła, nie pasowały do jej tez. Ona jednak nie przejmowała się tym i wytrwale głosiła i stosowała swoje zasady zdrowego życia. Twierdziła na przykład, że trzeba przestrzegać w życiu kilku reguł, aby jak najlepiej dbać o własne zdrowie. Według jednaj z nich powinno się włączać do swojej diety kilka wybranych składników. Święta Hildegarda tak wspaniale znała przy tym dobroczynne działanie ziół, że przyjeżdżali do niej chorzy nawet z bardzo daleka.
Jej filozofią było to, że ciało i umysł stanowią współdziałające
ze sobą, ściśle powiązane organy. Zdrowia i choroby nie można oddzielić od żadnego z tych organów. Są one tak ściśle ze
sobą związane, że próby działania tylko na jeden z nich mogą
odnieść skutek tylko na bardzo krótki czas albo wręcz wcale.

Dolegliwości fizyczne i emocjonalne nie mogą być oddzielone od siebie, jeśli chce się je skutecznie wyleczyć.
Jedną z najbardziej znanych i popularnych zasad św. Hildegardy była ta, że zdrowie zależy w największym stopniu od jedzenia. Twierdziła wręcz, że zdrowie człowieka zależy w około 70 procentach od tego, co on je. Natomiast reszta, czyli pozostałe 30 procent, jest uzależnione od naszych emocji oraz środowiska, w jakim żyjemy. Była także zwolenniczką teorii, że właściwe odżywianie się, stosowanie się do polecanych przez nią zasad, pozwoli zachować zdrowie i uniknąć chorób.
Dieta, jaką proponowała, polegała na jedzeniu potraw z orkiszu, starożytnej formy pszenicy, oraz warzyw i owoców.
Kolejną zasadą św. Hildegardy, z jaką dziś trudno się zgodzić wielu ekspertom z dziedziny medycyny, jest twierdzenie o korzystnym działaniu postów na zachowanie zdrowia.
Uważała, że post zadziała korzystnie na każdego, a szczególnie wskazany jest dla ludzi zdrowych. I nie mówiła o głodówkach, tylko o postach, które miały polegać na jedzeniu wybranych produktów, a w szczególności orkiszu i warzyw. Zdaniem
św. Hildegardy istnieją produkty wskazane dla zdrowia i takie,
które są niewskazane. W codziennej diecie powinno się bezwzględnie uwzględniać koper. Ta roślina przyprawowa jest
tak cenna, ponieważ jest lekarstwem na wszystko. Ma udział
w dobrym ciśnieniu krwi, kontroluje układ moczowy, a także
oczyszcza organizm.
Ponieważ św. Hildegarda z Bingen ostatnio stała się osobą,
o której mówi się i pisze coraz częściej, pojawiły się książki opisujące jej życie i niezwykłe zdolności, nie tylko w dziedzinie medycyny, ale również muzyki i farmacji. •
BIO

Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

Grube SWETRY
Tekst, stylizacje i zdjęcia:
Wiganna Papina
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ura! Już jesień i w końcu można założyć ciepły, gruby i modny w tym sezonie – sweter!

Może być długi, krótszy, z golfem lub bez,
rozpinany, haftowany, z frędzlami, w każdym kolorze –
najważniejsze, aby był grubo dziergany i obszerny,
bo taki jest hitem jesieni 2022!
W tym roku oprócz haftów i aplikacji wprowadzono element frędzli w stylu boho.

Frędzle mogą znajdować się na rękawach i na centralnej
części swetra, z przodu i na plecach, ale mogą też być
wykończeniem swetra od dołu i właśnie to rozwiązanie
będzie doskonale maskować woreczek stomijny.
Efektowny duży sweter świetnie ukryje mankamenty sylwetki, oraz właśnie woreczek stomijny. Taki sweter nosimy już bez kurtki czy płaszcza, więc zamawiamy złotą polską jesień bez deszczu!
W takim swetrze można się czuć bezpiecznie,
gdyż przyciąga wzrok fasonem, kolorem i ściegiem, a woreczek stomijny nie będzie zupełnie widoczny. W zależności, gdzie mamy wyłonioną stomię, możemy wybrać sweter ze ściągaczem na dole lub bez. Aby zrównoważyć proporcje sylwetki do dużego swetra zakładamy proste doły – czyli np. jeansy, a do gładkiego swetra – spodnie w kratę. Gdy mamy szczupłe uda i długie nogi, możemy nosić dłuższy sweter jako tunikę tylko do legginsów. Rozkloszowane krótkie spódniczki w zestawie ze swetrem
dodadzą lekkości i charakteru stylizacji, szczególnie jeżeli dodamy do tego długie, efektowne, czarne kozaki.
Taka stylizacja z czarnym haftowanym swetrem jest elegancka i świetnie nadaje się na randkę w parku.
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Podczas drugiej wojny światowej nurkowie pod strojem nosili kombinezony właśnie z czystej wełny, teraz zastępują je specjalne kombinezony piankowe.
Minusy – czysta wełna jest ciężka i „gryząca”, więc
nie każdy jest w stanie to wytrzymać, wiele osób
ma też uczulenia. Czysta wełna jest też trudna w pielęgnacji i takie swetry trzeba prać w zimnej wodzie, ręcznie i nie można ich wirować, dlatego długo schną i trzeba je rozłożyć do suszenia na ręczniku. Dlatego wymyślono sztuczne tworzywa, które wspaniałe imitują naturalne włókno i są łatwiejsze
w użytkowaniu. Jeśli jednak ktoś woli włókno naturalne, można pokusić się o sweter z mieszanki wełny
prawdziwej i sztucznej – wszystkie informacje są na metce, łącznie z instrukcją
prania. Te najdroższe swetry są przeważnie z domieszką kaszmiru. •
Ps. Jeżeli macie duży sweter z poprzednich sezonów, możecie ozdobić
go aplikacjami i haftami oraz ozdobami z guzików,
koralików i perełek – inspiracji szukajcie w każdej pasmanterii. Ja ponaszywalam sobie na całym swetrze
perłowe koraliki i teraz wygląda, jakby był pokryty
kropelkami rosy.
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Jeśli nasza sylwetka ma masywniejsze biodra i uda –
do dłuższego, obszernego swetra można założyć
długą wąską dzianinową spódnicę.
Wybierając się na spacer, sprawdźmy prognozę
pogody i zabezpieczmy się parasolem w razie
deszczu.
Dla panów jest też dużo swetrów do wyboru –
oczywiście bez ozdób. Mnie podobają się panowie w prostych, klasycznych golfach, które są
modne od paru sezonów. Te cieńsze można nosić do marynarki czy lekkiego płaszczyka – dyplomatki. A do swetrów o grubszym ściegu nie musimy nawet wkładać okrycia wierzchniego. Panowie
o drobniejsze sylwetce wyglądają w takim swetrze
masywniej i bardzo męsko.
Gdy planujemy wpaść do kawiarni na kawę, pod
sweter możemy włożyć cieńszy T-shirt, koszulę lub
golfik.
Każda pora roku jest piękna, ale jesień w efektownym swetrze jest wyjątkowa!
Warto zwrócić uwagę na rodzaj dzianiny, z której
jest wykonany sweter. Rzadko bowiem jest to 100
procent czystej wełny. Ma to plusy i minusy. Plusy –
to zawsze ciepło i, nawet gdy zmoknie, to grzeje.

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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Motywacja
Tekst: Agnieszka Rylik

JJ

ak sama już wiem, a wcześniej wielokrotnie słyszałam od
mądrych ludzi, nikt nie jest w stanie zmotywować człowieka... poza nim samym.
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Nie ma poddawania się w życiu. Wszystko jest do przezwyciężenia, tylko trzeba odpowiednio się samemu do tego nastawić. Wiecie, rano trzeba wstać, bolą kości, stawy, mięśnie, odzywają się kontuzje, operacje i złamania. A mimo tego wstajesz, ruszasz się, wyprawiasz dziecko do szkoły... Nie ma, że
boli, że chce się spać.
Sky is the limit? nie… uwolnij swój umysł… ty kreujesz swoje życie... nie bój się uśmiechnąć do niego… bezczelnie szczęśliwa.
I jeśli ktoś wam mówi, że to się nie uda albo coś równie głupiego, to zadajcie sobie pytanie: komu się nie uda? Tej osobie, która mi to mówi, na pewno. Wszystko jest w głowie. Zastanów się, kto udziela ci takich rad i co ta osoba osiągnęła w życiu. Jeśli ty chcesz wybić się poza swoje środowisko,
w którym wyrastałaś, to naturalne jest, że wszyscy chcą cię
powstrzymać, ponieważ oni nigdy nie wyszli poza swoją skalę możliwości.
I wcale nie jestem złośliwa. Jak napisał Scott Alexander
w książce Sukces nosorożca, są różne ludzkie charaktery:
m.in. są krowy ma pastwisku i nosorożce, które atakują swoje
cele. I do ciebie należy wybór, kim chcesz być. Tylko pamiętaj, że wszystkie charaktery są potrzebne. Bo każdy wnosi coś
pozytywnego do życia. Natomiast jak już zdecydujesz się być
nosorożcem, to musisz DZIAŁAĆ jak nosorożec. Atakować
swoje cele. I być w tym konsekwentnym. Ale musisz też pamiętać, że lepiej być szczęśliwą krową na pastwisku, niż nieszczęśliwym nosorożcem.
Warto wiedzieć, że rad mogą ci udzielać osoby, które osiągnęły w życiu cele, o jakich ty dziś marzysz. Kolega z piaskownicy, który dalej stoi pod budką z piwem, zawsze ci powie, że
nie dasz rady dojść dalej niż do budki z piwem. Bo on nigdzie
dalej nie doszedł.
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DZIŚ JEST DZIEŃ BEZ MARUDZENIA… I to powtarzaj sobie codziennie. Bo dzień bez marudzenia jest dziś i każdego dnia. Bo żyjesz tylko dziś. Jutro też będzie DZIŚ. Wczoraj ani jutro nie istnieje. Jest tylko DZIŚ.
Kiedy po zdobyciu czterech złotych medali mistrzowskich
zdecydowałam się przejść na zawodowstwo, okazało się,
że nie jest to jednak bułka z masłem, bo różnice są dość
duże. W amatorstwie trzy rundy, w zawodowstwie dziesięć.
Do tego walki odbywają się bez kasków i w bardzo twardych rękawicach. Przeskok jest znaczący. Stres i nerwy przed
walką były tak duże, że miałam kłopot z utrzymaniem gardy, jakbym nie miała w niej siły. Współpracowałam wtedy
z Krzysztofem Kosedowskim, który uczył mnie boksu. Polecił mi wizytę u psychologa sportowego Marka Graczyka. Generalnie nie wierzę w efekt takich terapii i uważałam, że nie
jest mi to potrzebne. Ale jedno zdanie zapamiętałam: „Patrzysz w lustro i mówisz: Jestem najlepsza na świecie, nie
do pokonania, jestem mistrzynią świata”. Po kilku latach
boksowania spotkałam Graczyka na plaży (widać to w filmie
Igi Cembrzyńskiej 48 godzin z życia kobiety) i krzyczę do niego: „Marek! Pamiętasz, co mi powiedziałeś na tym spotkaniu?
Od dziesięciu lat na tym jadę!”. Na mnie żaden psycholog
nie działa. Ale to, że rozmawiałam ze sobą, bardzo pomagało. Wracałam do tego przed każdą walką. Mówiłam to i święcie w to wierzyłam.
WIARA. Tyle się o tym mówi. Właśnie… mówi… Ale wiara
jest albo jej nie ma. Poznałam wielu ludzi, którzy są zmotywowani i po prostu wierzą w siebie i swoje możliwości.
Znam też osoby które nie mają wiary, i niestety nie można im
pomóc w żaden sposób, bo one same nie chcą sobie pomóc. Przegrały swoją walkę na starcie, zanim się zaczęła –
na różnych płaszczyznach: praca, zdrowie, szczęście. Chciałoby się im pomóc, podsuwając różne rozwiązania, ale oni są
zamknięci i nie przyjmują niczego, bo sami wiedzą najlepiej.
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Trudno, nie wszystkim można pomóc. Jak ktoś
powiedział: dawać i jeszcze prosić, żeby wzięli –
to za dużo.
Całe szczęście, że są też ludzie, którzy może początkowo byli zamknięci na zewnętrzne możliwości, ale zaczęli czytać, słuchać, uczyć się i dostrzegać inne rozwiązania. To jest proces. Nie każdy budzi się rano i wstaje jako trzytonowy nosorożec gotowy
do akcji i do atakowania swoich celów. Dobre jest to, że
tego można się nauczyć.
A dojdziecie do takiego stanu jak jeden z moich bardzo dobrych znajomych, który jest najbardziej pozytywnie zakręconą osobą, którą znam. Kiedyś się śmiałam z tego, że słysząc negatywne informacje, zawsze opisywał je w pozytywny
sposób. W ogóle nie przyjmował do wiadomości, że coś się
wydarzyło inaczej, niż on by chciał. I ostatnio miał wypadek:
brama garażowa zerwała mu skórę z palca ręki razem z paznokciem pozostawiając kość paliczka. Lekarze stwierdzili że
tego się nie przyszywa i dostał skierowanie na amputację kości paliczka palca środkowego. On jednak powiedział: „będę
miał ten palec” i kazał lekarzom przyszyć oderwaną skórę.
Powiedzieli OK, przyszyli, nie dając szansy na połączenie tkanek. A Paweł wszystkim opowiadał o tym palcu i że będzie
go miał. I wiecie co??? Po miesiącu może powiedzieć, że wygrał tę walkę. Tkanka zaczęła się regenerować. Lekarze orzekli, że mimo ich sceptycyzmu palec się odradza.
WIARA. Nie dotykam tutaj kwestii religijnych, ale innych
aspektów życia: jeśli w coś nie wierzysz, nie bierz się za to.
Bo jeśli sam w to nie wierzysz, to jak możesz być wiarygodny
i opowiadać innym ludziom o swoich marzeniach.
I na koniec wrócę do słów: możesz wszystko, tylko przestań
się bać. Bo strach jest w każdym z nas. Przed tym, co ludzie
powiedzą, co się stanie, jak nas odbiorą, że coś się nie uda,
że się ośmieszymy, że stracimy pieniądze, że ktoś nas oszuka. Ale uwierz mi, że wszyscy się boją. Tylko niektórzy potrafią
ten strach schować i skupić się na działaniu, na akcji, na swoich celach. Jeśli myślisz o kłopotach, to one zasłaniają ci twoje cele. Też tak miewam. Ale wtedy 80% czasu zajmuje ci zamartwianie się problemami, a tylko 20% poświęcasz na pozytywne myślenie. To nie przyniesie ci efektów. Jeśli głowa nie
jest wolna od problemów, dojdziesz tylko do kolejnego problemu. To jest masakrycznie trudne, ale trzeba zostawić myślenie o bieżących troskach. Nawet jeśli wydaje ci się to teraz szalone, bo nie masz pieniędzy, nie wiesz, jak zapłacić kredyt, nie masz na czynsz…
Ale musisz to przełamać i skupić się na pozytywach. Bo
wtedy wszystko zmienia twoje nastawienie, a to widać
na zewnątrz, przyciągasz ludzi, chcą z tobą być, rozmawiać…
Psychika… Jeden z moich trenerów, który może nie był wybitnym trenerem bokserskim, ale świetnie ustawił moją psychikę (trochę czasu minęło, zanim się z nim dogadałam),
przekonał mnie, że wszystko zaczyna się od koncentracji. Nie
ma publiki, nie ma nerwów, emocji, jest za to skupienie na słowach trenera i walce. Większość bokserów nie sypia tydzień

Psychika… Jeden z moich trenerów, który może nie był wybitnym trenerem bokserskim,
ale świetnie ustawił moją
psychikę (trochę czasu minęło,
zanim się z nim dogadałam),
przekonał mnie, że wszystko
zaczyna się od koncentracji.

przed pojedynkiem. Leżą w nocy i układają walkę w głowie,
cały scenariusz. To napędza stres. Trener Urbańczyk nauczył
mnie wyrzucać z głowy takie myśli, bo walka i tak jest nieprzewidywalna, a ring wszystko weryfikuje. Doszło do tego,
że w dniu walki byłam w stanie pójść na zakupy czy zrobić paznokcie. Dopiero po południu czułam, jak zaczyna przychodzić stres. Zaczęłam w specyficzny sposób wydychać powietrze, jakby sycząc. Walczyłam na zimno, z pełną koncentracją,
wyzuta z emocji. Nawet jeśli dostałam cios, to nie chciałam
go od razu oddać. Skupiałam się na tym, by nie popełnić drugi raz tego samego błędu, i szukałam słabych miejsc u przeciwnika. I o to chodzi w boksie na wysokim poziomie, to tak
zwany przegląd. Dobrzy zawodnicy widzą wszystko.
Jest na pewno wiele książek o motywacji, wiele poradników.
Ale na mnie nic tak nie działa jak spotkania z pozytywnymi ludźmi. I tylko z takimi, którzy mają własne doświadczenia,
doszli do czegoś, coś przeżyli i wiele mogą przekazać.
Wypróbuj tego na sobie i pamiętaj, że możesz wszystko – tylko przestań się bać.
Wszyscy toczymy walki, ale najważniejsza walka jest o siebie.
I możesz ją wygrać, jeśli tylko zechcesz. •

BIO

Agnieszka Rylik

Najbardziej utytułowana polska pięściarka, mistrzyni świata w boksie zawodowym, posiadaczka dwóch pasów federacji WIBF i WIBO, wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kick boxingu,
reporterka i prezenterka telewizyjna, aktorka i pisarka. Uczestniczyła w programie TVN „Taniec
z gwiazdami" oraz prowadziła autorski cykl sportowy w programie śniadaniowym „Dzień Dobry
TVN". Współprowadziła program rozrywkowy TVN Turbo „MMAster". Brała udział w reality show
„Agent – Gwiazdy".
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Pilates
reformer
System ćwiczeń w celu zachowania
zdrowia i smukłej sylwetki

Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

TROCHĘ HISTORII…

104

Twórcą metody ćwiczeń pilates jest Joseph Hubertus Pilates, urodzony w pobliżu Düsseldorfu pod koniec XIX wieku,
który jako mały chłopiec był słaby i chorowity. Cierpiał między innymi na astmę, krzywicę i reumatyzm. Jednak nie poddawał się, swoje dolegliwości pokonywał, gimnastykując się
systematycznie, uprawiając kulturystykę, narciarstwo i nurkowanie. Fascynowały go metody ćwiczeń pochodzące ze
Wschodu i Zachodu, a także filozofia starożytnej Grecji i Rzymu kultywująca utrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej w każdym wieku. Jego ćwiczenia okazały się tak skuteczne, że już mając 14 lat został modelem dla autorów rysunków anatomicznych.

rodziny Guggenheim, gwiazda filmowa Vivien Leighh, sir Laurence Olivier, Katharine Hepburn i wiele innych znakomitości.
W latach 30. i 40. XX wieku Joe Pilates rozpoczął współpracę z mistrzami baletu i tańca nowoczesnego. Jego uczniami byli między George Balanchine, Martha Graham i znani w tym okresie choreografowie. Wraz ze swoją żoną Clary,
byłą pielęgniarką, którą poznał w czasie rejsu, rehabilitowali kontuzjowanych tancerzy. „Contrology” stało się rzeczywistą częścią treningów i rehabilitacji w tej branży.
Metoda ćwiczeń Pilatesa zyskała akceptację medyczną.
W San Francisco (Kalifornia) w 1983 roku otwarto klinikę medycyny tańca, gdzie po raz pierwszy zaczęto stosować program Pilatesa połączony z podstawami medycyny.

W wieku 25 lat wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zastał
go wybuch I wojny światowej, więc jako Niemiec został internowany na wyspie Man. Będąc jeńcem obozu dla wrogów alianckich, propagował ruch i sprawność fizyczną, motywując innych jeńców do podążania jego śladem. Kreował
swój system oryginalnych ćwiczeń, który nazwał „Contrology”, zapewniając, że uprawiający go mężczyźni staną się silniejsi i bardziej odporni niż przed niewolą. „Olinowywał"
sprężyny z łóżek, tworząc w ten sposób przyrządy do ćwiczeń
dla chorych i niepełnosprawnych, czyli swój wczesny sprzęt
rehabilitacyjny. Legenda głosi, że żaden ze zwolenników Pliatesa nie zachorował, pomimo że w obozach wirus grypy szerzył się najszybciej.

Joseph Pilates napisał dwie książki Your Health [Twoje zdrowie] i Return to Life trough Contrology [Powrót do zdrowia przy pomocy Contrology]. Druga jest poszerzoną rozprawą na temat jego filozofii. Uważał, że jego metoda to każdy
aspekt życia – od indywidualnego po społeczny – które dzięki „Contrology” mogą ulec polepszeniu, zlikwidować ludzkie
cierpienie i zredukować konieczność hospitalizacji (również
w szpitalach psychiatrycznych), pobytów w sanatoriach, a nawet więzieniach.

Po wojnie Joseph Pilates wrócił do Niemiec, nie zdecydował
się jednak trenować nowej niemieckiej armii. W 1926 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Popularność Pilatesa szybko rosła; w jego studiu w Nowym Jorku ćwiczyły największe osobistości ówczesnego świata, takie jak członkowie

Słowo pilates pojawiło się w słowniku Webstera, co oznaczało akceptację tej metody jako elementu kultury masowej.
W 2000 roku sąd anulował znak firmowy Pilates, uznając, że
jest to ogólna nazwa dla specjalnego rodzaju ćwiczeń, pod-
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Joseph Pilates zmarł w 1967 roku w wieku 79 lat. Jego
dzieło kontynuowała jeszcze przez kilka lat żona Clary uważana za jeszcze znakomitszego i może bardziej dostępnego nauczyciela.
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czas których stosuje się unikalne przyrządy oraz zasady treningu, jakie nie występują pod inną nazwą.

wia równowagę. Efekt głębokiego przeponowego oddychania daje uczucie relaksu.

Dzięki marketingowi i zainteresowaniu mediów w latach 80.
nastąpił prawdziwy boom na zajęcia pilates. Od chwili orzeczenia sądu nastąpiła nowa era, większe zainteresowanie dyscyplinami typu „body and mind” oraz inteligentnymi ćwiczeniami służącymi zdrowiu. Szacuje się, że obecnie na świecie
według tej metody ćwiczy ponad 12 milionów ludzi. Minęło już ponad sto lat, kiedy Joseph Pilates wymyślił i zaczął stosować swój pierwszy autorski program „Contrology”, dzisiaj
nazywany potocznie pilatesem.

Reformer przypomina łóżko z płaską platformą, zwaną wózkiem, który toczy się tam i z powrotem na kołach w ramie
za pomocą zestawu sprężyn. Dają one możliwość dostosowania obciążenia do poziomu ćwiczącego, w czasie gdy wózek
jest popychany lub ciągnięty wzdłuż ramy. Na końcu reformera znajduje się regulowany pręt zwany podnóżkiem, na którym mogą być oparte stopy lub dłonie, gdy ćwiczący porusza wózkiem. Przymocowane do górnego końca ramy długie paski zakończone uchwytami (pętlami) służą do ciągnięcia nogami lub rękami. Ciężar ciała i opór sprężyn sprawiają,
że wózkiem można łatwiej lub trudniej poruszyć.

O METODZIE REFORMER PILATES
Metoda Pilatesa różni się od stosowanych już w czasach starożytności ćwiczeń skupiających się na budowaniu atletycznych, silnych sylwetek. Pilates koncentruje się na detalach,
uważności i kontrolowanych, precyzyjnych ruchach, które
w inny sposób wzmacniają mięśnie i je wysmuklają, w przeciwieństwie do ćwiczeń wykonywanych na maszynach siłowych. To zupełnie nowe podejście do treningu.
Pilates wzmacniania tzw. core, czyli mięśnie głębokie, znajdujące się pod warstwą mięśni funkcjonalnych brzucha, pleców, pośladków i ud. Mięśnie funkcjonalne wprowadzają ciało w ruch, mięśnie głębokie, zwane posturalnymi, utrzymują kręgosłup w pionie, pozwalają unikać przeciążeń, od których często zaczynają się, początkowo niezauważalne, kontuzje. Efektem ćwiczeń jest równowaga mięśniowa w organizmie, dająca uczucie lekkości i wydłużenia ciała.
Trudno jest stwierdzić, czy pilates odchudza, na pewno wysmukla sylwetkę, nadaje jej harmonijny kształt. Mocna praca poprzecznych mięśni brzucha stabilizuje całe ciało i popra-

Footwork – praca nóg (rozgrzewka)

Ćwiczenia pilates często są rekomendowane przez fizjoterapeutów czy ortopedów. Są też bezpieczne dla osób z wyłonioną stomią Różnorodność pozycji podczas wykonywania ćwiczeń pozwala na taki ich dobór, który nie jest możliwy na macie. Angażują te mięśnie, na których nam zależy, a nie byłoby to możliwe bez użycia reformera. Ćwiczenia można wykonywać w pozycji leżącej, siedzącej, stojącej,
na boku, ciągnąc paski, popychając wózek, z nogami lub rękoma opartymi na podnóżku, a także z dodatkowymi akcesoriami, modyfikując podstawowe ćwiczenie. Ruch powinien zaczynać w „centrum”, czyli poprzez napięcie poprzecznych mięśni brzucha, które stabilizują ciało i pozwalają utrzymać równowagę niezależnie od wybranej pozycji do ćwiczenia. Zmniejsza to poziom inercji w początkowej fazie ruchu oraz ryzyko kontuzji.
Jedną z najlepszych rzeczy w reformerze jest jego wszechstronność. Można na nim trenować na wiele sposobów wszystkie części ciała, uzyskując zdrową, smukłą sylwetkę. Wyznawanie filozofii Pilatesa daje też jasny, otwarty umysł.

Ćwiczenie

1

Oprzyj palce stóp na podnóżku – stopy skierowane na zewnątrz, pięty złączone – odpychaj nogami wózek do pełnego wyprostu kolan, powróć. Ćwiczenie angażuje przednią część ud, skierowanie stóp na zewnątrz dodatkowo angażuje przywodziciele i pośladki. Trzymając wyprostowane nogi, opuszczaj i podnoś pięty razem lub na przemian –
ćwiczenie rozciąga łydkę i ścięgno achillesa.

Ćwiczenie

2

Włóż dłuższe pętle na nogi, unieś nogi do pionu (stopy na zewnątrz),
powoli opuszczaj je, nie odrywając od wózka. Następnie równie wolno podnieś nogi, trzymając napięte poprzeczne mięśnie brzucha, zaś
odcinek lędźwiowy „przyklejony” do wózka. Ćwiczenie angażuje tylną część ud i pośladki.

Leg in straps – nogi w pętlach
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MODA I URODA
SPORT

Ćwiczenie

3

Włóż dłuższe pętle na nogi, unieś nogi do pionu (stopy
na zewnątrz). Opuszczając nogi, wykonaj krążenie na zewnątrz. Następnie ustaw nogi w rozkroku i wykonaj krążenie
do wewnątrz. Ćwiczenie rozciąga przywodziciele.

Legs stretch in straps – rozciąganie w rozkroku

Ćwiczenie
Back rowing – wiosłowanie do tyłu

Stań w klęku, chwyć w dłonie krótsze pętle, napnij brzuch i wykonaj ruch prostymi rękami do tyłu, aż do złączenia łopatek. Powróć,
lekko zaokrąglając plecy. Ćwiczenie wzmacnia całą tylną cześć tułowia. Łatwiejsza wersja w siadzie prostym lub w siadzie na piętach.

Ćwiczenie
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Front rowing – wiosłowanie do przodu

4
5

Połóż się na plecach, chwyć krótsze pętle i unieś wyprostowane ręce. „Przyklej” odcinek lędźwiowy do wózka, napnij poprzeczne mięśnie brzucha,
powoli opuszczaj ręce; powtórz. Ćwiczenie angażuje mięśnie klatki piersiowej i rąk, opuść ręce w bok i przyciągnij do tułowia, wróć tą samą drogą.

Ćwiczenie

6

Hundret – setka

Połóż się na plecach, chwyć krótsze pętle, opuść proste
nogi do kąta 45 stopni nad wózkiem, unieś tułów, nie odrywając łopatek, odcinek lędźwiowy trzymaj „przyklejony”
do wózka. Wykonaj sto pulsacyjnych ruchów rękami w dół,
biorąc oddech co pięć powtórzeń. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha.

Ćwiczenie
Opening elbows – otwieranie łokci

7

Usiądź w siadzie prostym, skrzyżuj nogi między naramiennikami,
chwyć krótsze pętle, napnij brzuch, pociągnij, uginając ręce do pełnego wyprostu tułowia, ramię równolegle do podłoża, łokcie na wysokości barków. Ćwiczenie wzmacnia plecy i ramiona.

Ćwiczenie

8

Włóż długie pętle na stopy, powoli unoś proste nogi, odrywając
kręgosłup kręg po kręgu. Zatrzymaj, powoli opuszczaj, rolując kręgosłup, utrzymuj tułów mięśniami brzucha. Ćwiczenie angażuje poprzeczne mięśnie brzucha, rozciąga kręgosłup. Łatwiejsza wersja –
opuszczanie nóg ugiętych w kolanach w lekkim rozkroku ze złączonymi piętami, stopy skierowane na zewnątrz.

Short spine – krótkie rolowanie („świeca”)

MODA I URODA

Plank - deska

SPORT

Ćwiczenie

9

Oprzyj dłonie na naramiennikach, postaw stopy na podnóżku,
powoli pchaj wózek do przodu. Trzymaj proste plecy, napięte
pośladki, miednica do przodu. Przy lżejszej sprężynie mocniej
pracują brzuch i plecy. Ćwiczenie wzmacnia cały korpus mięśniowy i nogi.

Hip stretch – rozciąganie bioder

Ćwiczenie

10

Ustaw jedną nogę na podłodze na linii z podnóżkiem, drugą oprzyj
stopą o naramiennik. Pchaj wózek do tyłu, uginając przednią nogę, tylną trzymając cały czas opartą na wózku. Ćwiczenie rozciąga mięśnie
nóg i pośladków, biodra oraz ścięgno biodrowo-lędźwiowe.

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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WARTO WIEDZIEĆ

Adherence,

czyli współodpowiedzialność
w procesie leczniczym

Tekst: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
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A

dherence jest określeniem preferowanym przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO), która
w 2003 roku opublikowała raport dotyczący znaczenia współpracy pacjenta z lekarzem – nie tylko w zakresie osiąganych wyników zdrowotnych, ale także
znaczenia dla systemów ochrony zdrowia na świecie. Autorzy
raportu WHO zdefiniowali adherence jako „stopień, do którego zachowanie pacjenta – przyjmowanie leków, stosowanie diety oraz/lub wdrażanie zmian w stylu życia – odpowiada ustalonym rekomendacjom pracownika ochrony zdrowia”.
Bardzo często powodzenie farmakoterapii w bezpośredni sposób zależy od skrupulatnie zażywanych leków, zgodnie
z zaleceniem lekarza. Szczególnie ważne jest to w przypadku schorzeń przewlekłych, takich jak nadciśnienie tętnicze
i cukrzyca, w których leki trzeba zażywać codziennie i bezterminowo. Oprócz właściwego pobierania leków istotne znaczenie ma także nieprzerywanie terapii. Podstawą współodpowiedzialności za proces leczenia jest bowiem komunikacja lekarz – pacjent.
Przestrzeganie zaleceń jest właściwe, gdy lekarze wspierają emocjonalnie, dają poczucie bezpieczeństwa, szacunek
oraz traktują pacjentów jak równych sobie partnerów. Podstawą właściwej komunikacji powinien być szczegółowy wywiad
oraz wyjaśnienie tematu choroby, przyczyn, skutków, a także
konieczności terapii i możliwych działań ubocznych, wynikających ze stosowania leków. Lekarz powinien wziąć pod uwagę ogólny stan fizyczny pacjenta i dostosować do niego zarówno drogę podania leku, jak i najprostsze dawkowanie. Ze
strony pacjenta wymagana jest szczerość co do przyjmowanych leków i suplementów diety oraz trybu życia. Niestety,
dużym problemem bardzo często jest krótki czas spędzony
z pacjentem, schematyczność oraz trudności pacjenta w zrozumieniu zaleceń i pisma lekarza oraz strach przed zadawaniem pytań.
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Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Poprawa przestrzegania zaleceń lekarza przez pacjenta powinna opierać się na pięciu najważniejszych kwestiach:
1. doborze prostego schematu dawkowania;
2. zapobieganiu polipragmazji (wielolekowości);
3. zwiększeniu systematyczności wizyt lekarskich;
4. poprawy komunikacji między pracownikami służby zdrowia a pacjentem;
5. edukacji pacjenta o wpływie stopnia stosowania się do zaleceń na powodzenie farmakoterapii.

PRZYCZYNY NON-ADHERENCE
Według raportu FDA około 60% chorych nie potrafi podać
nazwy stosowanych leków, 30-50% pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich, a ok. 20% przyjmuje leki bez wskazań.
Niewłaściwe stosowanie leków może mieć wpływ na wyniki leczenia i bezpośrednie konsekwencje kliniczne. Dodatkowo wpływa na obciążenie służby zdrowia, co wiąże się z nadmiernymi pilnymi wizytami, hospitalizacją i wyższymi kosztami leczenia.
O wiele większy stopień adherencji można uzyskać w warunkach szpitalnych pod ścisłą kontrolą. Problem pojawia się
w przypadku pacjentów leczonych w warunkach domowych,
co w dużym stopniu ogranicza właściwą terapię i sprzyja zaprzestaniu stosowania leków.

Według raportu FDA około 60% chorych nie
potrafi podać nazwy stosowanych leków, 30-50%
pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich,
a ok. 20% przyjmuje leki bez wskazań.

WARTO WIEDZIEĆ
CZYNNIKI POWIĄZANE
Z NIEPRZESTRZEGANIEM ZALECEŃ:
• wiek – starszy wiek sprzyja niewłaściwemu stosowaniu leków. Wynika to głównie z problemów ze wzrokiem, słuchem
i pamięcią. Pacjenci często mają problem z połykaniem tabletek, otwieraniem pojemników, rozróżnianiem kolorów tabletek i pamiętaniem o porach przyjmowania leków;
• stan cywilny – według niektórych badań osoby samotne
w mniejszym stopniu przestrzegają zalecanych terapii. Może
to wynikać z braku wsparcia w długotrwałym procesie;
• czynniki psychologiczne – błędne przekonanie pacjenta co do skuteczności leczenia, brak motywacji i negatywny
stosunek do terapii sprzyjają nieprzestrzeganiu zaleceń. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym adherencję jest depresja;
• wiedza na temat zdrowia – pacjenci z niską świadomością
zdrowotną w mniejszym stopniu są podatni na terapię. Natomiast osoby, które rozumieją i zapamiętują instrukcje dotyczące stosowania leków oraz czytają ulotki leków, chętniej
podejmują się leczenia;

• skutki uboczne leków – dyskomfort fizyczny spowodowany
wystąpieniem skutków ubocznych sprzyja sceptycznemu nastawieniu co do skuteczności leków i zaufania do lekarza;
• polipragmazja – stosowanie więcej niż 5 leków jednocześnie, co może prowadzić do występowania niezamierzonych
interakcji lek-lek lub lek-pożywienie;
• koszt terapii – kluczowa kwestia w przestrzeganiu zaleceń
przez pacjenta. Dużym obciążeniem jest terapia przy stosunkowo niskich dochodach, dlatego ważne jest, aby personel
medyczny miał świadomość sytuacji ekonomicznej pacjenta;
• czynnik chorobowy – dużym problemem są choroby przebiegające bezobjawowo lub charakteryzujące się lekkimi objawami. Brak rzeczywistego nasilenia choroby może mieć
wpływ na postrzeganie terapii jako niekoniecznej;
• system opieki zdrowotnej – czas oczekiwania na wizytę,
koszt wizyt. •

• droga podania – na podstawie badań na pacjentach z astmą wyciągnięto wniosek, że pacjenci bardziej przestrzegają
stosowania leków doustnych niż wziewnych;
• dawkowanie – pomijanie dawek lub stosowanie zbyt dużych, licząc na szybszy i wyraźniejszy efekt;
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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

NA ZAKOŃCZENIE

Wielka feta
Tekst: Agata Passent

W

iele lat temu na półkach polskich sklepów pojawił się ser feta w jakże przystępnej cenie. Wielkie było moje zdziwienie, gdy w domu przygotowałam sobie grecką sałatkę, jedno z moich ukochanych dań,
a ser kroił się i smakował jakoś dziwnie. Raczej się „maział” niż
kruszył. Sięgnęłam po opakowanie. Może przeterminowany?
Nie. Po prostu był to ciekawy produkt nabiałowy, który tylko kolorem przypominał ser feta wytwarzany z mieszanki mleka owczego i koziego. Lubię też biały ser krowi, z nostalgią
wspominam czasy, gdy mojemu tacie chciało się w domu robić biały ser i nastawiał mleko na zsiadłe. Rano w kuchni zastawałam wiszący na kranie od zlewu w gazie obiekt, z którego przez noc skapała większość serwatki, a wyłożony na talerz miał na swej powierzchni odbity wzorek krateczki z gazy.
Mnie zaś rano na skórze twarzy zwykle długo utrzymuje się
wzór odciśniętej pościeli. Parę dekad temu więcej zapewne
było domowych serów i przetworów, bo mniejszy był w czasach gospodarki socjalistycznej (czy to oksymoron?) wybór
produktów w sklepach. W każdym razie domowy twaróg
był wytwarzany z mleka krowiego, gdyż wtedy nie produkowano w Polsce masowo serów kozich czy owczych – tylko góralki sprzedawały z koszyków oscypki pod Gubałówką albo w Kuźnicach, a o paragonach grozy, ani generalnie
o paragonach nikt nie śnił. Ponadto to sprytne marketingowe oszustwo. Tani biały ser krowi opakować jak fetę i nazwać
fetą.
Wszystko to przypomniało mi się, gdy czytałam, że rolnicy francuscy przeforsowali zakaz opisywania roślinnych „za-

mienników” nazwami „mięsnymi”. A więc koniec z tzw. kotletami sojowymi lub kiełbasami sojowymi. Nie wiem, jak
ma się sprawa z mlekiem. Czy nadal można pisać na kartonie „mleko migdałowe” albo “mleko sojowe”? Może zrobię tu na łamach mały coming out, ale jestem wszystkożerna. Bardzo szanuję wegan, bo na pewno robią więcej dla naszej planety i galaktyki ode mnie oraz oszczędzają zwierzętom cierpienia oraz pracy. Miałam nawet znajomego z Bawarii, który przez kilka w swej posiadłości gościł kozy uratowane od pracy. Nie były używane do „dawania mleka”. Mam
również parę przyjaciół na wsi pod Mszczonowem, która uratowała dwa konie od pracy, i konie te sobie u nich żyją, spacerują, czasem Maciej z Julią na nich pojeżdżą, ale to bardziej po to, by same zwierzęta miały trochę ruchu w lesie
i na polach poza wybiegiem. Ja nie jestem i nie sądzę, że
będę kiedykolwiek gotowa na rezygnację z jajka na miękko,
odrobiny sera gorgonzola, tzatziki czy porcji raclette z piklami po dłuższej górskiej wędrówce, albo wreszcie z naszych
rodzimych tradycyjnych specjalności takich jak flaki po warszawsku lub smażone rolmopsy ze śledzia. Widzę zmiany
zachodzące w modzie dietetycznej i również zmiany klimatu, więc ograniczam mięso i nabiał, zastępując je warzywami, roślinami i owocami. Natomiast prawie nigdy nie jem tzw.
zamienników. Kotlety sojowe bądź wegańska carbonara zawsze mnie odpychały i uruchomiały we mnie rechot boomerki, co wyznaję tu i czekam na pokutę. Problem bowiem nie
leży li tylko w, hm… zbyt luźnym podejściu do marketingu,
ale jest z pogranicza ontologii i językoznawstwa. Co tak naprawdę oznacza dla nas słowo „zamiennik”. Zamawiając spaghetti alla carbonara, spodziewamy się chociaż trzech składników sine qua non tegoż dania: jaj, sera i pieprzu. Idealnie

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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NA ZAKOŃCZENIE

Producenci roślinnego „mięsa” będą teraz musieli zatrudnić zdolnych copywriterów, być może tuzów literatury francuskiej. Może Virginie Despentes, autorka Vernon Subutex czy noblista Patrick Modiano przyjdą na ratunek producentom „kiełbas” sojowych.

FELIETON

gdyby był też boczek typu pancetta. Tymczasem możemy
otrzymać makaron bezjajeczny z tempehem lub wegańskim
boczkiem – boję się nieco recytować skład tego produktu,
bo jako że nie jadam takich rarytasów, to nie kojarzę, co zawiera ta bezmięsna masa. Nie przeczę, że wegański makaron z sosem koloru białego może być smaczny, lecz to będzie
zupełnie inny twór i inny smak niż carbonara. Są to dwa różne byty i język powinien nadążać za takimi nowinkami. Nie
widzę powodu, by smażony plaster kalafiora w panierce nazywać kotletem schabowym. Czy nie godzi to w uczucia gastronomiczno-moralne samych wegetarian? Z jakiej racji mają
„aspirować” czy też porównywać się z wszystkożercami? Nie
po to chyba wegetarianie i weganie rezygnują z mięsa, by
jeść schab? I nie po to ja zamawiam kotlety mielone, by otrzymać papkę przypominającą nieudany falafel.
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Słowo zamiennik jest zatem dość nieszczęśliwe. Pierwotnie
być może chodziło o to, że wegetarianie i weganie szukają
w diecie alternatywnych źródeł białka, a niekoniecznie o to,
by okradać hodowców świń, rolników, rybaków łowiących
makrele i śledzie – nie brakuje przecież past z tofu, próbujących zastąpić pastę z makreli. Kiedy zaczęły w moim mieście
powstawać wegetariańskie sushi bary, byłam przekonana, że
te biznesy padną, wszak owoce morza i ryby to jeden z filarów sushi. Tymczasem amatorów wege sushi musi być coraz więcej, bowiem lokale się utrzymały. Są to rolki warzywno-ryżowe. Producenci roślinnego „mięsa” będą teraz musieli zatrudnić zdolnych copywriterów, być może tuzów literatury francuskiej. Może Virginie Despentes, autorka Vernon Subutex czy noblista Patrick Modiano przyjdą na ratunek
producentom „kiełbas” sojowych. W Polsce czasem udaje się
oprzeć na ładnych słowach. Np. rzeczownik „smarowidło” fajnie brzmi jako określnie dla masła. Z kiełbasą lub kabanosem
mam nie lada problem. Może macie jakieś pomysły? Skrobiaki kukurydziane? Okropnie, ale „kabanosy roślinne” to wysoko przetworzony produkt z soi i skrobi kukurydzianej. Więc
zapewne lepiej po prostu pokroić sobie marchewkę w słupki, a nie udawać kabanosów. Ewentualnie wymyślać nowe słowa, najlepiej brzmiące nieco z włoska lub z hiszpańska. Takie
grissini brzmi elegancko i pysznie, lepiej niż plebejskie „paluszki”, prawda? Może „kukursini” na kabanosy wegańskie,
a „muletas de soia” na kotlety sojowe?

Sprawa interesująca jest dla mnie nie tylko jako dla łakomczuszki, pilnej obserwatorki nowinek w gastronomii i społeczeństwie, konsumentki, która nie lubi, gdy wciska się jej
oscypki bez podawania, czy są z mleka owczego, czy krowiego, ale jako matki. W tym roku pierwszy raz od wielu lat byłam na wakacjach w pensjonacie ze stołówką. W stołówce
przy ciasno ustawionych stolikach siedziały rodziny z dziećmi i, co ciekawe, nastolatkami w wieku już licealnym. Liczba rozmów o jedzeniu i diecie nieomalże odebrała mi radość
posiłków. Po pierwsze, każdy podkreślał wszelkie swe idiosynkrazje jedzeniowe. A to bez laktozy, a to nie je owoców,
bo za dużo cukru, a to zupa jarzynowa czy przypadkiem nie
na mięsie – można tak w nieskończoność. Stanowiło to wielki kontrast do wielkich tragedii dziejących się wokół nas –
dzieci i osób dorosłych zabijanych w Ukrainie, konfliktu zbożowego, epidemii, populistycznej propagandy. Ale co bardziej mnie zasmuciło, to stan psychiki tych często wybitnie
zdolnych i wykształconych nastolatków. Mówiły o swych zaburzeniach z taką swobodą i wiedzą, jak ja o literaturze… Jedna to bulimiczka, druga czyta książkę o dziewczynach z autyzmem, trzecia była przez kilka lat anorektyczką, chłopak ze
smutkiem rezygnował z ciast, bo wyhodował dużą nadwagę.
A większość to dzieci zadbane, z dobrze funkcjonujących rodzin, świetnych liceów i gimnazjów. Miałam wyrzuty sumienia,
że jem wszystko i ze smakiem, a jedzenie zawsze jest dla mnie
wielką fetą, a nie marketingowo-polityczno-psychiatryczną
przeprawą. Nawet jeśli to zwykłe pieczone jabłko albo prawdziwa sałatka grecka. •
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