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Okres pomiędzy Nowym Rokiem lub świętem Trzech Króli a wtorkiem przed Środą P
opielcową nazywany jest 

karnawałem? I czy ostatnie dni przed Wielkim Postem to ostatki? Kiedy kończy się karnawał 2023 w Polsce?

• War to wiedzieć, że w Szwecj i  uroczystośc i  Bożego Narodzenia rozpoczynają s ię od obchodów Dnia  Świętej Łucj i  już 13 grudnia. Szwedz i  obchodzą to święto bardzo uroczyście. W pier wszą niedzielę  adwentu zapala się pier wszą adwentową świeczkę w świeczniku, k tór y zazwyczaj samemu się dekoruje  mchem i błyskotkam i  albo suszonymi owocami. Większość szwedzkich rodzin spędza ten dzień na  pieczeniu z dziećm i  c ias tek lussebullar (bułeczk i  z szafranem) i  pierniczków pepparkakor oraz  na dekorowaniu domów, zarówno na zewnątr z, jak i  wewnątr z. Zapala się wtedy specjalne gwiazdy  i świecznik i  w oknach. Prezenty, podobnie jak w Polsce, pr zynosi święty Miko łaj, c zyl i  Jultomte,  tuż po kolacji wigil i jnej. Podczas szwedzkiej Wigil i i  je s ię bardzo dużo: szynkę, pr zyr ządzone  na różne sposoby ś ledzie (zawsze domowej roboty), łososia i k i lka innych rodzajów r yb.  Do tego małe k ie łbask i  domowej roboty, różne zapiekank i  t ypu Janssons f restelse oraz pasz tety.  Odmiennie natomiast t rak towana jes t pasterka. Szwedz i  nie mają zwyczaju chodzenia na pasterkę,  a niel ic zni wierni idą do kościo łów w świąteczny poranek. Jednak według tradycji, każdy, k to zjawi  się tego dnia w ich domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnym i  świątecznym i  posi łkam i  są r yżanka zwana r isgr ynsgr z cynamonem i migdałami, r yby oraz gr zane wino Glögg.
• We Francji natomiast pasterka – msza, k tórą w Polsce celebrujemy zawsze o północy – jes t zwykłą  mszą, odprawianą w różnych kościo łach o różnej por ze. Może to być 18, 19 lub 22. Jedynie w wielk ich,  s ł ynnych katedrach tradycyjną pasterkę odprawia się o północy. Francuskim odpowiednik iem świętego  Mikołaja jes t Gwiazdor, k tór y ubrany podobnie do naszego mikołaja w wigil i jną noc lub w Boże Naro -dzenie pr zynosi prezenty. Na f rancuskim stole s tawia się owoce morza, ostr ygi, langusty lub krewetki, a tak że wędzonego łososia i t ypowo f rancusk i  rar y tas, c zyl i pasz tet z kaczych wątróbek (foie gras ),  indyka w kasz tanach oraz buche de Noel – deser, k tór y ksz ta ł tem pr zypomina gałąź dr zewa. Jest to  czekoladowokorzenna rolada nadziewana kremem z wanil i i i  mascarpone. 

Skaldowie śpiewali:

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

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

Według tradycji chrześcijańskiej karnawał trwa od święta Trzech Króli do wtorku przed Środą  

Popielcową. Jest to czas zabawy i zimowych bali. W Środę Popielcową zaczyna się Wielk i  

Post, który jest początkiem oczekiwania na Wielkanoc. 

Karnawał w 2023 roku trwa od czwartku 6 stycznia do 22 lutego – co oznacza 47 dni  

pysznej zabawy. Ostatni dzień wypada we wtorek, który w Polsce, w zależnośc i od regionu,  

nazywamy Zapustami, Podkoziołkiem lub Śledzikiem. W 2023 roku wypada 21 lutego.  

Ostatni tydzień karnawału rozpocznie się od tłustego czwar tku – 16 lutego, a ostatnia  

sobota karnawału przypadnie w tym roku 18 lutego. Ostatnie dni karnawału nazywane  

są obecnie ostatkami, ale dawniej określano je mięsopustem lub zapustami.

W tym roku na święta Bożego Narodzenia będę miała też gości spoza Polski, z krajów europejskich. Postawię tra-dycyjne 12 potraw i przygotuję opłatek i sianko pod obrus, a dla wszystkich prezenty. Ale moja siostra przyjedzie z partnerem ze Szwecji i jego córką, natomiast mój syn przyjedzie ze swoją narzeczoną Francuzką. Czy są jakieś znaczące różnice, o których powinnam wiedzieć i pamiętać? Może powinnam przygotować jakąś bliską im potrawę? 
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ak wyglądałby twój idealny dzień? Jaki idealny prezent 
możesz podarować innym? Jak powinno toczyć się two-
je życie? 

„Pozwól życiu PO PROSTU się toczyć. Pozwól innym mieć ra-
cję. Pozwól innym się mylić. Pozwól sobie płakać. Pozwól ży-
ciu układać się dziwnie i śmiesznie. Pozwól każdemu ze swoich 
cennych doświadczeń wybrzmieć do końca i ucichnąć”, napi-
sała Regina Brett w drugiej części Bóg nigdy nie mruga. Napi-
sała tam także, jaki ona daje idealny prezent swoim wnukom 
co roku na Boże Narodzenie: „Każde z nich może spędzić ze 
mną cały dzień, robiąc dokładnie to, co chce, i jedząc tylko to, 
na co ma ochotę. Spisuję dostępne warianty, a oni podejmu-
ją decyzję...”.

A może by tak skorzystać z jej pomysłu i podarować najbliż-
szym na nadchodzący 2023 rok taki jeden idealny dzień. 
To nauczy nas słuchać innych. Być uważnym. Mnożyć szczę-
ście we wszechświecie. A potem poprosić którąś z tych osób 
o spełnienie naszych pragnień. Tu nie liczą się dalekie wy-
prawy ani niepowtarzalne doświadczenie, tu chodzi o proste 
czynności, które sprawiają przyjemność i dają radość. „Pew-
na pacjentka marzyła, żeby ktoś ją uczesał, więc jeden z pra-
cowników przez godzinę siedział obok niej, szczotkując wło-
sy”. Niektórzy z nas czekają na swój idealny dzień przez całe 
życie, a ono trwa, aż pewnego dnia się kończy. A więc nie cze-
kajmy, nie odkładajmy życia na potem, na później. 

Oliver Burkeman w Czterech tysiącach tygodni. Czas na twoje 
życie (tłum. Michał Jóźwiak), napisał: „Główną przyczyną po-
czucia, że spędzanie czasu jest drogą przez mękę, jest wła-
śnie to, że nieustannie staramy się nad nim zapanować. Pra-
gniemy wywalczyć pozycję, która da nam dominację i kontro-
lę nad tokiem naszego życia. Zakładamy, że kiedy ją osiągnie-
my, nareszcie poczujemy się bezpiecznie i pewnie, przesta-
niemy być ofiarami różnych zdarzeń. U wielu z nas starania te 
objawiają się próbami osiągnięcia produktywności i wydaj-
ności tak wielkiej, żebyśmy nigdy więcej nie doświadczyli po-
czucia winy wywołanego zawiedzeniem kogoś innego, ani nie 
musieli się obawiać, że zostaniemy zwolnieni za słabe wyniki. 
Chcemy odepchnąć od siebie myśl, że być może umrzemy, za-
nim spełnimy swoje największe ambicje. Inni ludzie przesuwa-
ją w nieskończoność rozpoczęcie ważnych projektów albo za-
angażowanie w związek, bo nie mogą znieść lęku towarzyszą-
cego oddaniu się czemuś, co wcale nie musi mieć szczęśli-
wego zakończenia. Marnujemy życie, wściekając się na kor-
ki drogowe i niemowlęta za to, że mają czelność pochłaniać 
taką, a nie mniejszą ilość czasu. Są bowiem brutalnymi przy-
pomnieniami o tym, w jak niewielkim stopniu naprawdę pa-
nujemy nad przebiegiem naszych dni. I gonimy za odreal-
nioną fantazją o zupełnej władzy nad czasem. Pragniemy, by 
do chwili śmierci osiągnąć coś naprawdę zauważalnego w ska-
li kosmosu, co nie zostanie natychmiast zadeptane przez ko-
lejne eony.

Marzenie, że pewnego dnia znajdziemy się po zwycięskiej 
stronie relacji z czasem, jest najłatwiejszym do wybaczenia  
spośród ludzkich urojeń. To dlatego, że alternatywa jest 

J

zatrważająca. Niestety, jest ona również prawdą: jesteśmy 
w walce z czasem skazani na porażkę. Przez to, jak maleń-
ką jego ilością dysponujemy, nie mamy szans wywalczyć po-
zycji, z której możliwe będzie zaspokojenie wszystkich żą-
dań z zewnątrz i osobistych ambicji, które uznamy za ważne. 
Nie da się uniknąć trudnych wyborów. A ponieważ nie mamy 
sposobu, by chociaż trafnie przewidzieć większość zdarzeń, 
do których dojdzie w ograniczonym czasie, którym będziemy 
dysponować, nigdy nie poczujemy, że rzeczywiście jesteśmy 
u sterów, wolni od cierpienia i gotowi na wszystko”.

 „Pełne wejście w przestrzeń i czas – a nawet częściowe, bo być 
może taki jest szczyt naszych możliwości – oznacza przyzna-
nie się do porażki. Oznacza otrząśnięcie się z iluzji. Wyma-
ga zaakceptowania, że zawsze będzie za dużo do zrobienia, 
że nie sposób uniknąć trudnych decyzji ani zmusić świata, 
by poruszał się w tempie, które nam najbardziej odpowiada. 
Że żadne przeżycie, a już na pewno nie bliskie relacje z inny-
mi ludźmi, nigdy nie będzie miało zagwarantowanego szczę-
śliwego, bezbolesnego zakończenia… A kiedy nadejdzie ko-
niec, z kosmicznej perspektywy nic, co nas dotyczyło, i tak nie 
będzie miało większego znaczenia.

Co dostajemy w zamian za pogodzenie się z tym wszystkim? 
Możliwość, by naprawdę tu być. By wziąć życie w swoje ręce. 
Otrzymujemy okazję, by spędzić nasz ograniczony czas, sku-
piając się na kilku rzeczach, które są dla nas, same w sobie, 
ważne w danej chwili”. 

A więc bądźmy tu i teraz. Uważni na siebie i innych. Na wszel-
kie relacje i związki. Na czas – ten obecny, pamiętając, że jest 
bezcenny, niepowtarzalny i jedyny. 

Tego życzę Państwu z całego serca na te święta i na Nowy 
Rok 2023! •
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Magdalena Łyczko: Dlaczego została pani pielęgniarką? 
Magda Swojak: To był spontaniczny ruch, chociaż nie da się 
ukryć, że środowiskiem pielęgniarskim przesiąkłam w domu, 
ponieważ moja mama była pielęgniarką. Po liceum wybrałam 
dwuletnią pomaturalną szkołę pielęgniarską i już po pierw-
szym roku nauki stwierdziłam, że trafiłam w sedno. Mimo że 
zmieniają się czasy, ludzie, środowisko – nie widzę siebie 
w innym zawodzie. Być może należę do grona dinozaurów, 
ale po czterdziestu latach pracy nadal lubię to, co robię. Je-
stem pielęgniarką opatrunkową i zajmuję się pacjentami ope-
rowanymi, a moim dodatkowym obowiązkiem jest praca ze 
stomikami.

MŁ: Za co lubi pani swoją pracę?
MS: Za to, że jestem w stanie pomóc i widzę efekty mojej pra-
cy. Jestem osobą otwartą, mam siódmy zmysł; taką lampecz-
kę, która zapala się w głowie w odpowiednim momencie – 
niech każdy nazwie to, jak chce. Potrafię dotrzeć do pacjenta, 
nawet tego bardzo wycofanego, czasem muszę być okrop-
na, bo wiem, że rozczulanie się przynosi odwrotne efekty. 
Pacjentka, z którą do dziś mam kontakt, tak wspomina, jak 
ją zmobilizowałam: „Weszła taka metr pięćdziesiąt, powie-
działa, co myśli, i wyszła. Tak się zdenerwowałam, że aż z łóż-
ka wstałam, wykąpałam się, zrobiłam makijaż i… no dobra, 
miała rację, poczułam się lepiej”. 

MŁ: Ale pacjenci są różni…
MS: Dzisiaj pacjenci są wyedukowani przez „doktora Google” 
oraz media, a gdy trafiają do szpitala, oczekują tego, co wy-
czytali albo usłyszeli w telewizji. Życie weryfikuje ich wiedzę, 
ale trudno odkręcić lub wytłumaczyć pacjentowi, że jest ina-
czej, niż on wie. Teoria to jedno, a praktyka to drugie. Zawsze 
powtarzam – w chirurgii dwa plus dwa nie zawsze daje cztery. 

MŁ: Połowa pani życia zawodowego, to praca ze stomika-
mi. Jak przez te dwadzieścia lat zmienił się sprzęt?
MS: Oj, pamiętam czasy stanu wojennego i pierwszych da-
rów ze Szwecji, na początku nie wiedziałyśmy nawet, do cze-
go służą te worki i co to tak naprawdę jest. To były cza-
sy, kiedy stomia naprawdę była wyrokiem. Pacjenci używa-
li pasa krakowskiego i worków foliowych. To był dramat.

MŁ: Jak wyglądał taki pas? 

MS: Czy ja mogę tak trochę po poznańsku? Guma od gaci sze-
roka na pięć centymetrów. Do tego na aluminiowych sprzącz-
kach był umieszczony plastikowy krążek, na to zakładało się 
gumę uszczelniającą podobną do tych ze słoików na weki. 
Między te dwa elementy wkładało się zwykły przezroczysty 
worek foliowy i zapinało metalowymi klamrami. Nie było żad-
nego kleju, a do pielęgnacji służyła jedynie woda i szare 
mydło. 

MŁ: Dzisiaj wybór sprzętu jest bardzo duży.
MS: Bardzo się z tego cieszę, bo firmy produkujące sprzęt 
stomijny rywalizują między sobą, a korzysta na tym pacjent. 
Zawsze. 

MŁ: Jak przygotowuje pani pacjenta przed operacją wy-
łonienia stomii?
MS: Takie przygotowania można podzielić na trzy etapy, 
przed operacją, po operacji i przed wyjściem do domu. Przed 
operacją wyznaczam miejsce stomii, za dużo nie mówię, dla-
tego że pacjent jest w stresie i zapamięta z tego może jedną 
piątą. Pokazuję mu też worek, ale mówię bardzo mało, co bę-
dzie po. Dlaczego? Bo musi być miejsce, by słuchać. Emo-
cje opadają dopiero po operacji. Wtedy mogę mówić w nie-
skończoność, ale gdy pacjent po piętnastu minutach nie po-
trafi odpowiedzieć na żadne pytanie, znaczy, że mnie nie słu-
chał. I zaczynamy od nowa… 

MŁ: Jak pacjenci zwracają się do pani, siostro, pani Magdo?
MS: Sformułowanie „siostro” ciągnie się za nami od czasów, 
gdy w szpitalach pracowały zakonnice. Może stąd to oczeki-
wanie służebności. Od kilku lat obserwuję i dopinguję mło-
demu pokoleniu, które walczy o godność i pewność, że le-
czenie pacjentów to partnerstwo, a nie służebność. Pracu-
jemy w zespole lekarz – pielęgniarka – pacjent. Tworzymy 
team. Wierzę, że stereotyp służebności odejdzie w kolejnej 
dekadzie w niepamięć. Osobiście wolę, by mówiono do mnie 
pani Magdo, a nie siostro. 

MŁ: Jak reaguje pani na pacjentów z gatunku awanturu-
jących się? 
MS: Jeśli jestem źle traktowana przez pacjenta, staram się nie 
zwracać uwagi. Owszem, czasem człowiek nie wytrzymuje, 
musi się wyryczeć, ale tylko w domu. Mam swoją zasadę, że 

S tomia jest jak mycie zębów. Idziesz rano do łazienki, zdejmujesz 
worek, myjesz stomię, zakładasz świeży i wychodzisz. Nie róbmy  

z tego jakiejś celebry – mówi Magdalena Swojak, pielęgniarka  
z Poznania. Jej pacjenci wiedzą, że w piżamie się śpi, a nie chodzi 

przez cały dzień, oraz że z mieszkania nie można robić szpitala. Zachęca też, 
by skończyć z rozczulaniem się nad chorymi, bo nadopiekuńczość, zwłaszcza 

ze strony bliskich, bardziej szkodzi niż pomaga.

S
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nie wchodzę w dyskusje, które są nieprzyjemne, ale gdy sły-
szę: ,,ona tu od tego jest”, mimo czterdziestu lat pracy to na-
dal boli. Zdarza się, że pacjenci krzyczą do mnie z niemocy. 
Nazywam to krzykiem rozpaczy. Opowiem o jednym przy-
padku. Już wychodziłam z sali i nagle, cytuję: ,,Kurwa! Zno-
wu się odkleiło, jakieś gówno mi pani przykleiła”. To ja wte-
dy odpowiadam: „No to co, kurwa, przykleimy inne, żeby 
to gówno się trzymało!”. (śmiech) Czasami nie idzie zacho-
wać się inaczej. Bywa, że pacjenci miewają żal, bo nie wiedzą, 
że najczęściej gonimy w piętkę. Jeżeli mam oddział trzydzie-
stoczterołóżkowy, z czego trzydzieści osób operowanych, 
w tym trzech stomików, a pracuję od szóstej do trzynastej 
trzydzieści pięć. Choćbym stanęła na uszach… zawsze braku-
je czasu. Nie jestem w stanie poświęcić tyle uwagi, ile życzył-
by sobie pacjent. Jestem w dobrej sytuacji, bo pracuję w tym 
samym szpitalu również w poradni proktologiczno-stomijnej. 
Pacjentów, których mam na oddziale, zawsze spotykam w po-
radni, tam jestem dla nich znacznie dłużej. Jestem dostęp-
na również na wizytach domowych, pomocą służę też w me-
diach społecznościowych. 

MŁ: Bywa, że pacjentowi kończy się czas. Czy śmierć, 
jako nieuchronny, ostatni z etapów życia, można oswoić?
MS: Nie ma czegoś takiego jak przyzwyczajenie czy oswo-
jenie się z tematem odchodzenia. Jeśli ktoś tak twierdzi, 
ma okrutną naturę. Każda śmierć jest bardzo trudna, staram 
się tego nie okazywać, bo przecież jestem i chcę być dla in-

nych, ale to siedzi głęboko w środku mnie. Przez kilka de-
kad stażu pracy przeżyłam wiele śmierci i żadna z nich nie 
była mi obojętna. Najczarniejszą historią była dla mnie pani, 
która nie zaakceptowała stomii, bardzo chciała żeby zrobio-
no zespolenie, a stomia była wyłoniona metodą Hartmanna, 
więc można by było tę ciągłość odtworzyć, gdyby nie choroby 
współistniejące i wiek tej pani,  co zwiększało ryzyko różnych 
komplikacji po operacji. Nie dało się jej wytłumaczyć. Nieste-
ty tydzień po operacji zmarła. Płakałam dwa dni. Była też mło-
da dziewczyna, która brała ślub na oddziale, co było dla mnie 
ogromnym wyzwaniem… i zmarła. To są sytuację, które się 
pamięta, zostają w głowie, czy się tego chce, czy nie. 

MŁ: Mówi się, że niektórzy pacjenci stomijni umierają za  
życia – poddają się, nie chcą zaakceptować nowej rzeczy- 
wistości. 
MS: Mentalnością polską jest, że stomia to wyrok, jak pani po-
wiedziała, umierają za życia. Z mojego doświadczenia wynika, 
że na dziesięciu pacjentów z wyłonioną stomią, dwóch po-
trzebuje wsparcia psychologa. To nieprawda, że są załama-
ni albo że nie potrafią sobie poradzić. To mit, że wszyscy sto-
micy są pogrążeni w żałobie, bo noszą worek. Kurczę blade! 
Dajmy im nadzieję, niech to będzie normalność. Moim pacjen-
tom powtarzam: nauczcie się, że stomia jest jak mycie zębów. 
Idziesz rano do łazienki, zdejmujesz worek, myjesz stomię, za-
kładasz świeży i wychodzisz. Nie róbmy z tego jakiejś celebry –  
mam stomię, to cały dom będzie stomijny. Tak samo powta-

Od początku choroby zawsze mogłam liczyć na 
rodziców, przyjaciół i mojego cudownego lekarza 
Stanisława Skomrę, który zna całą historię mojej 

choroby. 
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rzam rodzinie pacjenta: zamknijcie parasol ochronny nad cho-
rym. Czasami rodziny są nadopiekuńcze: „zostaw ja to zro-
bię”, mówi żona do męża. Nie było żony, pacjent w mojej 
obecności samodzielnie zmieniał worek. Przyszła żona, a on 
nagle biedny i wycofany. A ja do niej: „Pani kochana! Zamknij 
ten parasol nad mężem. Weź od niego kartę kredytową, idź 
na zakupy, jak się worek odklei, to on da sobie radę”. I potem 
ona przychodzi do mnie i dziękuje, bo przemyślała to i fak-
tycznie za bardzo się zaangażowała. Skoro pacjent ze stomią 
ma zdrowe ręce, to dlaczego worek ma zmieniać ktoś inny? 
Owszem, zdarza się, że związki przez stomię się rozpadają, 
ale wolę powiedzieć o pacjentce, która pas stomijny wyszy-
wała pięknymi cekinami, bo to kręciło jej męża. O takich rze-
czach możemy rozmawiać.

MŁ: W takim razie proszę pozytywną historię, która – jak 
pani powiedziała – daje nadzieję.
MS: Mam pacjenta, który jest po udarze i ma problem z pa-
mięcią wsteczną – nie pamięta, co mówiło się do niego pół 
godziny wcześniej. Miałam go nauczyć wymieniać worek. 
Wyzwanie? 

MŁ: Zdecydowanie! Jak to pani zrobiła?

MS: Założyłam zeszyt, w którym zapisałam dzień po dniu, 
co ma robić. Był tam też spis telefonów: do mnie w razie po-
mocy, do sklepu medycznego, do przychodni i na taksówkę. 
Dzwonił do mnie kilka dni temu, bo za dużo stron przekart-
kował i myślał, że dodzwonił się do sklepu medycznego. Je-
stem wzrokowcem, więc pamiętam, co i gdzie w tym zeszy-
cie zanotowałam. „Panie Ryszardzie – mówię – proszę otwo-
rzyć zeszyt na pierwszej stronie, tam jest adres do sklepu". 
Słyszę, jak po drugiej stronie szeleszczą kartki. „Pani Mag-
do, ja chciałem zadzwonić do sklepu, nie do pani”. I po pro-
blemie. Oczywiście zdarzyło się, że zamawiałam mu taksów-
kę, bo nie pamiętał, gdzie mieszka, albo prosił, bym zadzwo-
niła do kuriera, bo ma domofon zepsuty. Ten pan jest bar-
dzo pogodny, nie dlatego, że nie pamięta, co było półgodzi-
ny wcześniej, taką ma naturę. 

MŁ: O co pytają pacjenci?
MS: O wiele rzeczy: czy można pić alkohol albo co zrobić, jak 
połknie się pestkę od śliwki. 

MŁ: A co wtedy trzeba zrobić? 
MS: Poczekać, aż wyjdzie stomią, i po kłopocie. Czy mogą 
chodzić na basen, jeździć na rowerze, itd. Wszystko mogą. 
Dowodem na to może być moja osiemdziesięcioczterolet-

Postępy pacjentów są dla mnie największą nagrodą.  
Jeżeli ktoś jest w dobrej formie, może chodzić,  

jeść, robić wszystko w domu, nie chodzi  
w piżamie! Piżama to 80% myśli o chorobie. 
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nia pacjentka – Zosia, ma stomię i jeździ na rowerze. Ostat-
nio jej syn przyszpilił mnie na korytarzu: „pani Magdo, proszę 
powiedzieć mamie, że ma już zakaz na rower”. Ale jeśli to ją 
uszczęśliwia, jak mogę jej tego zakazać?

MŁ: Co jeszcze oprócz zamknięcia ochronnego parasola  
można dla stomika zrobić? 
MS: Przekonać go, by piżamę zakładał tylko na noc. Kie-
dyś z kolegą z fundacji STOMAlife pojechałam do pacjent-
ki. Wchodzimy do domu i szok – w środku szpital. W każ-
dym miejscu leżały gaziki, worki, kleje, wszystko to, co jest 
potrzebne do wymiany worków, a pacjentka w piżamie, mło-
da dziewczyna trzydziestoparoletnia. Pytam ją: „boli panią 
coś?”. „Nie" – odpowiada. „To dlaczego pani jest w piża-
mie?” „No, nie wiem. „Dlaczego pani jest w tej pięknej sy-
pialni?” „Nie wiem”. „To teraz pani to przy mnie posprząta, 
wygospodaruje miejsce w łazience oraz pudełko albo karto-

nik i włoży do niego to, co jest potrzebne do wymiany worka. 
Dom jest do mieszkania, to nie jest szpital”. Trwało to z dwie 
godziny. Po miesiącu ponownie zadzwonił do mnie kole-
ga z fundacji: „Magda! To niesamowite, co zrobiłaś, ta kobie-
ta w końcu wyszła z domu, robi zakupy, była u fryzjera i ko-
smetyczki”. Postępy pacjentów są dla mnie największą nagro-
dą. Jeżeli ktoś jest w dobrej formie, może chodzić, jeść, ro-
bić wszystko w domu, nie chodzi w piżamie! Piżama to 80% 
myśli o chorobie. Zdarza się nawet, że gdy do mnie dzwonią, 
w pierwszych słowach zapewniają: „Pani Magdo, piżamę za-
kładam tylko wieczorem”. 

MŁ: Skąd czerpie pani siłę? 
MS: Nie wiem, chyba z papierochów… Nie, nie, tego pro-
szę nie notować, raczej, „wypikać”. Czytam dużo książek. Li-
teracka fikcja to mój drugi świat, który pomaga mi przejść 
przez wszystko. W trudniejszych momentach kupuję orzesz-

Czytam dużo książek.  
Literacka fikcja to mój drugi  

świat, który pomaga mi  
przejść przez wszystko. 

W trudniejszych momen-
tach kupuję orzeszki ziem-
ne niesolone – jak zobaczę 

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

BIO

ki ziemne niesolone – jak zobaczę dno puszki, od razu mi le-
piej. Gdy jestem w dole kompletnym, to zawijam się w koc 
i idę spać.

MŁ: Co w pani pracy jest najważniejsze?
MS: Pokora, ale też umiejętność składania małych cegiełek 
w jedną całość jest bardzo ważna. W tym zawodzie nie moż-
na grać gieroja. Po czterdziestu latach nie wstydzę się już po-
wiedzieć: nie wiem, jak daną rzecz zrobić. Trzeba mieć odwa-
gę, żeby się do tego przyznać. Gdy czegoś nie wiem, dzwo-
nię do koleżanek i pytam, a pacjentowi mówię: „proszę dać 
mi dwie godziny, bo na tę chwilę nie wiem”. Nie tworzę żad-
nych legend, mówię wprost. Uczyłam się tego latami… 

MŁ: Największe marzenie? 

MS: Prywatne to skok ze spadochronem. Jak nie zgubię ostat-
nich zębów, to mam nadzieję skoczyć. Zawodowo to szacu-
nek, żebyśmy byli życzliwi dla siebie. Nie mogę zdzierżyć sy-
tuacji w środowisku pielęgniarskim, kiedy „plujemy we wła-
sne gniazdo’’ albo gdy nie jesteśmy solidarne. Nie bądźmy 
zakłamane i okrutne. Jeżeli my, w środowisku pielęgniarskim, 
nie będziemy wzajemnie się szanować, nic z tego nie bę-
dzie. Zanim pani zapyta o sytuacje, w których przejawia się 
brak szacunku, odpowiem: kiedy zaczynałam pracę, nie moż-
na było ciągnąć trzech etatów, nie stać mnie było, żeby od 
razu skończyć studia, bo była rodzina, dzieci… Z biegiem lat 

można było podnosić kwalifikacje, ale nie dyskryminujmy ko-
biet, które nie miały na to szans.

MŁ: Utrzymuje pani kontakt ze swoimi pacjentami?
MS: Każdy pacjent, który wychodzi ode mnie z oddziału, 
ma mój numer telefonu. Składamy sobie życzenia na święta. 
Mam pacjentkę, która ma cudowną hodowlę pomidorów i ra-
czy mnie nimi w każdej wolnej chwili, inna podsuwa grzyby, 
jeszcze inna jajka od kurek z wolnego wybiegu. To są symbo-
le wdzięczności, choć największą wartością, większą niż jajka, 
grzyby czy pomidory, jest ich uśmiech.

MŁ: Proszę dokończyć zdanie: stomia to…
MS: Stomia to nie choroba, stomia jest wynikiem choroby. 
Stomia daje życie, więc spojrzenie na nią musi być troszecz-
kę inne. Sama stomia jest wyzwaniem, odczarowujemy ją od 
iluś lat i może to brzmi górnolotnie, ale ja lubię takie wyzwa-
nia i robię wszystko, żeby stomicy nie bali się codzienności. •

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Wywiad z Bartłomiejem Pisarskim

Rozmawia: Mirela Bornikowska 
Zdjęcia: Patryk Nowacki

Zdrowie  
Rodzina  
Pasje 
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Mirela Bornikowska: Dzień dobry Bart-
ku. Witam cię przy okazji naszego  
trzeciego wywiadu. Nie mogę po-
wiedzieć trzeciej rozmowy, bo tych 
rozmów od pierwszego spotkania we 
wrocławskiej kawiarni było wiele. 

Bartłomiej Pisarski: Tak, to prawda.

MB: To mój trzeci wywiad z tobą. Dwa poprzednie uka-
zały się na naszej stronie internetowej. Na łamach gazety 
chciałabym pokazać twój potrójny portret, bo absolutnie 
na to zasługujesz.
BP: Skoro tak mówisz… 

MB: Za każdym razem temat przewodni naszej rozmowy 
był inny. Przedstawiałam cię czytelnikom jako stomika, 
ojca i pasjonata gór. W każdej z tych ról czujesz się znako-
micie, a one z oczywistych względów muszą się przepla-
tać. Pozwól jednak, że spróbujemy namalować trzy two-
je portrety.

BARTEK STOMIK
MB: Przedstaw nam się bliżej.
BP: Nazywam się Bartosz Pisarski, pochodzę z Jeleniej Góry. 
Mam 34 lata. Mieszkam z żoną i dwójką dzieci we Wrocła-
wiu. Pracuję w amerykańskiej korporacji z siedzibą w Pitts-
burghu jako zarządzający bazą danych w języku francuskim, 
więc obsługuję głównie rynki francuskie i kanadyjskie.

MB: Na co chorujesz? 
BP: Choruję od urodzenia na cholestazę wewnątrzwątrobo-
wą. Jest to wada genetyczna, wg lekarzy nieuleczalna. Do 6. 
roku życia było całkiem stabilnie. Wtedy moja młodsza sio-
stra zaraziła mnie żółtaczką zakaźną. Zaczął się rodzinny i mój 
koszmar. Po wielu badaniach i tygodniach spędzonych w szpi-
talu... (zdarzało się, że musiałem tam być sam, także jako mały 
brzdąc).To był bardzo ciężki okres dla mnie. Ten mały, wy-
straszony, samotny JA zawsze będzie we mnie. Mam wiele, 
wiele wspomnień z samotnych dni i nocy spędzonych w szpi-
talu. Nie byłem zbyt towarzyski. Mam takie wspomnienie, 
które tu przytoczę: któregoś razu, gdy pojechałem z ojcem 
do szpitala, a było kilka miesięcy po operacji, spotkaliśmy 
pielęgniarkę na oddziale. Ta przemiła kobieta, już po 40. po-
deszła do nas i zaczęła zachwalać, jak wyrosłem, powiedzia-
ła, że gdy miałem roczek nosiła mnie po nocach, gdy rodzice 
nie mogli być przy mnie. Oboje pracowali, a w domu był jesz-
cze mój brat i siostra.

MB: A stomia? Z jakiego powodu została wyłoniona?
BP: Po przebytej przeze mnie żółtaczce rodzice musieli pod-
jąć decyzję. Co wybrać dla mnie? Albo stomię, albo ryzykow-
ny przeszczep wątroby, a jeśli żadne z tych, to czekałaby mnie 
marskość wątroby i śmierć. W rodzinie nie ma nikogo innego, 
kto by na to chorował. Mam starszego brata i dwie młodsze 
siostry oraz dwie przyrodnie. Stomię mam wyłonioną na dro-

gach żółciowych, poprzez jelito cienkie. Było to w 1997 roku, 
gdy miałem 9 lat. 

MB: To bardzo dawno temu. Byłeś małym chłopcem. Jesteś 
bardzo doświadczonym stomikiem. Czy łatwo było ci za-
akceptować stomię? Jak długo to trwało? Czy pasje i zain-
teresowania pomogły ci w tym?
BP: Oczywiście, że nie mogłem jej zaakceptować! Przynaj-
mniej nie od razu. Miałem tylko 9 lat, a 1997 roku często bra-
kowało dla mnie sprzętu. Zdarzało się, że miałem tetrowe pie-
luchy przybandażowane do brzucha. Do szkoły poszedłem 
od 4 klasy podstawówki. Lekarze wcześniej odradzali po-
syłanie mnie do przedszkola czy szkoły. Bardzo tego chcia-
łem, jednakże byłem dość naiwnym dzieckiem, nawet mając 
11 lat. Nie zostałem zaakceptowany przez rówieśników. Zdro-
we dzieci potrafią być bardzo okrutne. Przebywanie w szko-
le było stresem, bo nie potrafiłem się bronić. Bronili mnie ro-
dzice u dyrekcji. Na wf-ie zdarzało się, że woreczek się roz-
klejał, przemiękał, ale nie chciałem z tych lekcji rezygnować. 
Mimo wszystko kochałem ruch, piłkę, rower, bieganie.

Potem zaczął się wiek dojrzewania i nowy wymiar lęków. Ale 
wtedy z pomocą przyszła sprawność fizyczna. Okazało się, 
że nie jestem gorszy w niczym od kolegów z podwórka. 
To był ogromny zastrzyk do poczucia własnej wartości. Za-
cząłem chcieć udowadniać sobie więcej. Polubiłem rywaliza-
cję. Na przykład byłem najlepszy w siatkę na podwórku, ale 
i najszybciej biegałem. A skoro byłem najlepszy, to na hory-
zoncie pojawiła się pierwsza dziewczyna. I w tej dziedzinie 
życia pomogła moja sprawność. Robiłem różne rzeczy w ży-
ciu. Pracowałem na własne życzenie od 20. roku życia. Byłem 
kelnerem, barmanem, we Wrocławiu i w Karpaczu. Wyjecha-
łem do Krakowa, mając 24 lata. Tam też pracowałem w ga-
stronomii. Zostałem menadżerem w angielskim pubie. Póź-
niej pracowałem jako pracownik biurowy w firmie sprzątają-
cej. Szybko okazało się, że mają zerowy szacunek do pracow-
ników, a zatrudniając niepełnosprawnych, kierowali się tyl-
ko własnym zyskiem. Z tego powodu po 10 miesiącach ucie-
kłem. Potem było call center związane z lotami (angielskie-
go nauczyłem się, pracując w pubie, francuski miałem w kie-
szeni, gdyż... i tu cię zaskoczę… mieszkałem z rodziną we 
Francji niecałe 8 lat, ale o tym nie tym razem). Później trafiłem 
do IBM w Krakowie, tam poznałem moją żonę, przenieśliśmy 
się do Wrocławia, bo miał nam się urodzić syn. Jak widać, sto-
mia mnie raczej nie ogranicza.

MB: Czy jest coś, co choroba ci zabrała? Jakieś marze-
nie, którego nie mogłeś zrealizować? A może udało się je  
spełnić mimo choroby?
BP: Zanim wyłoniono mi stomię, cierpiałem na alergię, nieto-
lerancje pokarmowe, świąd skóry, która była zupełnie żółta. 
Brałem leki rozrzedzające żółć. Po operacji wyłonienia w cią-
gu dwóch lat wszystko ustąpiło. Zacząłem normalnie się roz-
wijać, rosnąć itp. Można powiedzieć, że stomia mnie wyle-
czyła. Przyznam jednak, że był czas, kiedy żałowałem, iż nie 
mogę spakować się i pojeździć wariacko po Europie.

M
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BARTEK OJCIEC
MB: Jesteś ojcem. Ojcem stomikiem. Powiedz, ile masz  
dzieci i w jakim są wieku? 

BP: Syn Romek w lipcu skończył 6 lat, a córka Alicja w lu-
tym skończyła 4. Nie miałem zaplanowanego rodzicielstwa. 
Nie myślałem o byciu ojcem. Gdy miał się pojawić Romek, 
to takie nastawianie/przygotowywanie się musiało mnie do-
paść. Używam takiego określenia, bo to było jak tąpnięcie 
w postaci potężnego załamania psychicznego. Absolutnie 
mogę powiedzieć, że miałem depresję „poporodową”, któ-
ra pojawiła się dopiero po kilku miesiącach od narodzin moje-
go syna. Ten stan zmusił mnie do zweryfikowania swoich po-
glądów i zakwestionowania samego siebie. Zadawałem so-
bie pytania: „kim jestem i jaki chcę być?”. Wraz z narodzi-
nami syna musiał narodzić się inny, nowy JA. To było trud-
ne, ale myślę, że się udało. Teraz jestem inny psychicznie 
i o wiele sprawniejszy fizycznie, co ma ogromny pozytyw-
ny wpływ na moje samopoczucie. Jako ojciec zauważyłem, 
że w pewnym sensie wykiełkowały we mnie cechy, które za-
siali we mnie rodzice. To są dobre cechy i podobne staram 
się przekazywać swoim dzieciom. Nie wiem, jak przeżywa-
li początki rodzicielstwa moi w pełni sprawni koledzy, ale my-
ślę, że każdy przeżywa to po swojemu i każdy ma swoje dy-
lematy. Jak mówiłem wcześniej, pierwsze rodzicielstwo spa-
dło na nas niespodziewanie, więc nie było świadomego przy-
gotowania teoretycznego, natomiast fakt, że mamy dwoje 
dzieci chyba odpowiada na to pytanie. Nie baliśmy się zo-

stać rodzicami po raz drugi i tworzymy czteroosobową szczę-
śliwą rodzinę.

MB: Czym dla ciebie jest ojcostwo?
BP: Dla mnie ojcostwo to ciągłe udoskonalanie obserwa-
cji, analizowanie, z kim ma się do czynienia. To ciągła pra-
ca nad sobą, nad cierpliwością, nad szukaniem wspólnych 
cech i rozumieniem różnic. Jest to wyczerpujące, jak kopa-
nie dołu szpadlem, jak ścinanie drzewa siekierą. Ze zmęcze-
nia czasem nie dostrzega się, jak kiełkuje miłość i zaufanie 
dzieci. Aż nadchodzi chwila, która to wszystko wynagradza. 
Dwa miesiące temu dostałem taką prawdziwą nagrodę. Wte-
dy zabroniłem czegoś mojej córce, nie pamiętam, pewnie 
chodziło o zjedzenie kolejnych słodyczy. Ona jest małą czte-
rolatką buntowniczką, już teraz, w tym wieku! W tamtej sytu-
acji, gdy usłyszała mój sprzeciw, wyrzuciła z siebie takie zda-
nie: „JESTEŚ NAJGORSZYM TATĄ NA ŚWIECIE!!”. W ułam-
ku sekundy zmieniając ton i rzucając się na moje udo, do-
powiedziała: „ALE I TAK BARDZO CIĘ KOCHAM”. To dziec-
ko nie ma nawet pięciu lat!!! Najsłabiej jest u mnie z cierpliwo-
ścią, zwłaszcza gdy jestem przemęczony i muszę sobie radzić 
z dziecięcymi napadami gniewu i silnego niezadowolenia. 

MB: Co z własnych doświadczeń chciałbyś przekazać in-
nym mężczyznom, nie tylko stomikom, którzy decyzję 
o ojcostwie mają jeszcze przed sobą?
BP: Pamiętajcie, że obserwuje was Mały Wielki Człowiek. 
Możecie na początku nie zdawać sobie sprawy, że będzie-
cie dla niego wzorem. Dobrym czy złym? To zależy tylko od 
was i jest to wielka odpowiedzialność. Z czasem zaczniecie 

Dla mnie ojcostwo to cią-
głe udoskonalanie ob-

serwacji, analizowanie, 
z kim ma się do czynienia. 
To ciągła praca nad sobą, 

nad cierpliwością, nad szu-
kaniem wspólnych cech 
i rozumieniem różnic.
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zauważać, że ta mała istota w czymś was przerasta. Nie sta-
rajcie się być mądrzejsi, nie bądźcie fałszywi. Nie narzucajcie 
swojego światopoglądu. Wszak najważniejsze, aby ten czło-
wiek wam ufał. Wy będziecie musieli decydować, kiedy oka-
zać stanowczość, a kiedy delikatność – obie te cechy niech 
płyną z serca. Dzieci mają naturalną mądrość i poczucie wła-
snej wartości. Pielęgnujcie te cechy. To jest ich Moc! Niech 
waszym celem nie będzie, aby wasze dziecko miało lepiej czy 
więcej. Prawdziwy wysiłek trzeba włożyć w to, aby było za-
radnym, mądrym, empatycznym człowiekiem. Jeśli chcecie, 
możecie dodać określenie „lepszym ode mnie”. Ja dodaję, 
bo tak widzę swoje ojcostwo, którego początki nie były łatwe.

BARTEK SPORTOWIEC
MB: Sport w twoim życiu pełni ogromną rolę. Można po-
wiedzieć, że wysiłek fizyczny kształtuje cię jako człowie-
ka. We wrześniu tego roku dokonałeś spektakularne-
go wyczynu. W ciągu niespełna 34 godzin obszedłeś Ko-
tlinę Jeleniogórską, zajmując 39 miejsce na 500 startu-
jących. Wszyscy ci kibicowaliśmy. Wiemy, że ta miłość 
do sportu zaczęła się w dzieciństwie? 

BP: Tak jak już wspominałem wcześniej, sport i brak lęku  
przed ruchem towarzyszą mi od lat nastoletnich, kiedy dotar-
ło do mnie, że mimo dziury w brzuchu nie odstaję sprawno-
ścią fizyczną od zdrowych dzieci, a często byłem wśród tych 
najbardziej sprawnych rówieśników. Jako dzieciak lubiłem pił-
kę nożną, ale to przez wpływ kumpli, którzy się tym bardzo in-
teresowali. Natomiast o wiele, wiele bar-
dziej polubiłem grać w siatkówkę dzię-
ki koleżankom z podwórka. Świetny czas 
młodości, piękne wspomnienia.

MB: A miłość do gór?
BP: W dużej mierze zawdzięczam ją ta-
cie, który obowiązkową służbę wojsko-
wą odbywał w Świeradowie Zdroju. 
Jako kapral strzegł granicy i łaził po Ize-
rach, zimą, wiosną, latem. Pokochał góry 
i zabierał mnie ze sobą. Z całego rodzeń-
stwa ja byłem najbardziej chętny na te 
wędrówki. Zwłaszcza gdy, mając już sto-
mię, zacząłem zdrowieć. Ta miłość za-
szczepiona w dzieciństwie, wykiełkowa-
ła u mnie na nowo, gdy po życiu w Kra-
kowie wróciłem na Dolny Śląsk. Kocham 
góry o każdej porze roku. To moja pa-
sja, hobby i miłość. Lubię długi, wyczer-
pujący trekking. W górach relaksuję 
się, oddycham pełną piersią, łączę się 
z tym, co mnie otacza. Cieszę się bar-
dzo, że z Wrocławia mam blisko do Ko-
tliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej

MB: Doskonale wiem, o czym mówisz, 
bo… mam tak samo.
BP: W Sudetach zdobyłem wszyst-
kie najwyższe szczyty, oprócz Biskupiej 

Kopy w Górach Opawskich. Uwielbiam kąpać się w górskich 
potokach. Jak dotąd robię to tylko latem, więc nie nazwę 
tego morsowaniem, ale kto raz zamoczył nogi w górskim stru-
mieniu, ten wie, że są to kąpiele bardzo orzeźwiające. W tym 
roku udało mi spełnić jedno z marzeń i po uzbieraniu ekwi-
punku przenocowałem w hamaku pod Śnieżnikiem, w dziczy, 
z dala od wyznaczonego szlaku. Mam zamiar to powtórzyć 
oczywiście w innych miejscach

MB: Ale góry to nie jedyna forma aktywności? 
BP: Nie, bardzo lubię biegać. Biegając – medytuję. Mój re-
kord na 5 km to 18:46 minut. Mam nadzieję, że jeszcze bę-
dzie lepszy. Dwa lata temu nauczyłem się jeździć na desce. 
Żona mnie namówiła.

MB: By mieć taką formę, musisz trenować. Ile czasu po-
święcasz treningom? Tyle, ile byś chciał?
BP: Poświęcam tyle, ile mogę, tyle, ile mam czasu i sił. Nie ro-
bię nic ponad siły. Nie jestem zawodowcem. Jeśli mówimy 
o treningu biegowym, to robię go w 3-4 razy w tygodniu. Nie 
wliczam w to innych ćwiczeń: pompek, rozciągania, podciąg- 
nięć na drążku. To robię spontanicznie w ciągu dnia. Sport 
ma mi sprawiać radość i takie mam założenie. Muszę mieć po-
czucie, że robię coś dobrego do siebie. Rzadko się obciążam.

MB: Czy masz poczucie, że czas oddany sportowi „krad-
niesz” rodzinie, pracy, znajomym?
BP: Rodzinie na pewno tak, choć jest to „kradzież” uspra-
wiedliwiona. Tak to czuję. Kiedy świadomie opuszczam dom 
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na godzinny bieg czy na week-
endowy wypad w góry, to wra-
cam odmieniony i szczęśliwszy. 
Rodzina ma wtedy większy po-

żytek z męża i ojca, a ja mam im 
więcej do zaoferowania. Nic się 

nie da zrobić, taki mam charakter. 
Na szczęście żona akceptuje mój „na-

łóg” i za zupełnie naturalne uważamy, że 
w rodzinie każdy powinien mieć czas dla siebie. Trzeba mieć 
przestrzeń na zaopiekowanie się swoim umysłem i ciałem. 
To obowiązkowa sprawa, by uniknąć przepracowania, frustra-
cji, depresji. To są prawdziwe zagrożenia dla rodziny.

MB: Gdybyś zaniechał sportu (teoretycznie), czym byś 
wypełnił ten czas?
BP: Malowaniem. Bardzo to lubiłem, choć nigdy specjalnie 
nie ćwiczyłem rysunku, ale za czasów nastoletnich uwielbia-
łem przekładać farbą na papier moje wizje. Mam nadzieję po-
zostać na zawsze aktywnym człowiekiem. Daje mi to potęż-
ną dawkę endorfin.

MB: Ostatni wyczyn zbliżył cię do ekstremum. 150 km 
po górach bez snu. Czy to „narkotyk”, który cię wciągnie 
na stałe? Czy uważasz, że tak ekstremalnymi wyczyna-
mi możesz sobie zaszkodzić?
BP: Mogę i dlatego nie zamierzam z tym przesadzać. Na pew-
no nie wpadnę w taki „ nałóg”. Lubię czasem rzucić sobie wy-
zwanie, sprawdzić się. Obserwować, jak ciało i umysł się za-
chowują w różnych „nienormalnych” sytuacjach. Ale to mnie 
nie uzależnia. Z ekstremum wiąże się większe wyczerpanie 

ciała i umysłu. Nie dodaje mi mocy w życiu codziennym. Pre-
feruję krótki, ale częstszy trening.

MB: A jak najbliżsi reagują na twoje coraz większe 
osiągnięcia?
BP: Myślę że ogólnie są zadowoleni, wręcz dumni. Zwłasz-
cza rodzice. Po ostatnim wyczynie, czyli przejściu Kotli-
ny Jeleniogórskiej, duma mieszała się z niedowierzaniem. 
Wręcz łapali się za głowy. Zażartowałem sobie nawet, że ich 
modlitwy właśnie się spełniają, bo wymodlili nie tylko moje 
życie, ale i ogromny apetyt na nie. Życzenie zostało spełnio-
ne – mam ogromną wolę życia, doceniam jego każdą sekun-
dę i pragnę je przeżyć jak najpiękniej i jak najpełniej. Takie ży-
cie daje mi siłę i radość. Uspokaja mnie i wycisza. Wypełniam 
się optymizmem.

MB: A co mówi głowa, która razem z resztą ciała przekra-
cza TAKIE granice?
BP: Wszystko jest w głowie. Podczas przejścia Kotliny kilku-
krotnie zacząłem wątpić, chciałem zrezygnować i kilkukrot-
nie udało mi się zwątpienie powstrzymać. W trakcie przejścia, 
przy punkcie kontrolnym numer 11 w Wojcieszycach, ktoś po-
wiedział, że od tego punktu to już nie jest kwestia kondycji, 
tylko tego, czy wytrzymamy psychicznie ból i wykończenie fi-
zyczne. Miałem przed sobą jeszcze 30 km. 7 kilometrów da-
lej był kolejny punkt kontrolny w Górzyńcu. Kiedy usłysza-
łem, że jestem 45 to poczułem taki wystrzał adrenaliny, jak-
by ktoś mnie odpalił jak petardę. Powiedziałem sobie, że nie 

Lubię czasem rzucić sobie 
wyzwanie, sprawdzić  

się. Obserwować, jak ciało  
i umysł się zachowują  

w różnych „nienormal-
nych” sytuacjach. Ale 
to mnie nie uzależnia. 
Z ekstremum wiąże się 

większe wyczerpanie cia-
ła i umysłu. Nie dodaje 

mi mocy w życiu  
codziennym. 
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Bianca-Beata Kotoro i Wiesław Sokoluk

DOBRA
INTERWENCJA
NA WOLI

ma szans, żebym teraz zrezygnował Wytrzymałem. Jestem 
twardzielem!!! Prawda?

MB: Absolutnym twardzielem!!! Wiem, że nie jesteś pod 
opieką „sztabu trenerów”, ale co myślisz o wsparciu die-
tetyka, fizjoterapeuty, psychologa?
BP: Do fizjoterapeuty chodzę, owszem. Ale nie często. 
Co do diety, to sam sięgam do publikacji dotyczącej diety 
sportowej. Jedzenie muszę łączyć i równoważyć, biorąc pod 
uwagę moją chorobę. Nie rezygnuję z badań. Drogi żółciowe 
i wątroba muszą być zdrowe. Pomocy psychologa z moim na-
stawieniem do życia, wydaje mi się, że nie potrzebuję. Mam 
bliskich, z którymi zawsze mogę porozmawiać, a oni potrafią 
być krytyczni wobec mnie i moich pomysłów. Ja zaś staram 
się być rozsądny.

MB: Jak wygląda regeneracja? Dojście do siebie po takim 
wyczynie?
BP: Odpoczynek, sen, dieta, brak stresu. Cisza, czyli wyjście 
w góry. To żart, bo żona by mnie nie puściła.

MB: Co chciałbyś powiedzieć czytelnikom? Stomikom, 
którzy chcieliby, podobnie jak ty, spełniać swe marze-
nia i podnosić sobie poprzeczkę?
BP: Chciałbym powiedzieć, żeby nie bali się żyć, żeby uwie-
rzyli, że czasami trzeba trochę zaryzykować, żeby nie zwraca-
li uwagi na to, co mówią inni. Chciałbym do wszystkich zwró-
cić się takimi słowami: Bądźcie swoimi przyjaciółmi. Nikt inny 

was tak nie zaakceptuje i nie pokocha, jak wy sami możecie. 
Wszystko jest w głowie i w sercu.

MB: To piękne, dziękuję ci za takie przesłanie, bo też czu-
ję się jego odbiorcą.
BP: Czy jeszcze mógłbym coś dodać?

MB: Ależ oczywiście.
BP: Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim stomikom, którzy mnie wspierali i mi kibicowali. Świa-
domość, że jesteście, bardzo mi pomogła w chwilach eks-
tremalnego wysiłku. Szczególnie pragnę podziękować Ma-
rioli Czapli, która bezinteresownie zaangażowała się i po-
mogła mi dobrać sprzęt i środki pielęgnacyjne na wyprawę. 
Wspierała mnie wyjątkowo, gdy ja pieszo pokonywałem ko-
lejne kilometry. 

MB: O czym marzysz? Co chciałabyś zrobić po raz pierw-
szy w życiu?
BP: Chciałbym zdobyć Koronę Gór Polski i przejść Pireneje. 
A takie bardziej odległe, to mieć terenówkę i jeździć z rodzi-
ną po górach Europy. •
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Rozmawia: Magdalena Łyczko  
             Zdjęcia: archiwum prywatne

Wywiad z Emilią Brochocką

Jeśli zrobicie mi 
stomię, to ja  
się zabiję
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Magdalena Łyczko: Co dla dziesięcioletniej Emilki ozna-
czała choroba Leśniowskiego-Crohna?
Emilia Brochocka: Największym dramatem był zakaz jedze-
nia czekolady – bo tego zakazał mi lekarz. Na szczęście miałam 
wsparcie psychologa oraz rodziców i dzięki ich pomocy do-
szłam do wniosku, że nie mogę jeść czekolady, ale za to mam 
fajne koleżanki, choć kontakt z nimi miałam utrudniony. 

MŁ: Dlaczego? 
EB: Połowę czwartej klasy spędziłam w szpitalu, w pią-
tej miałam nauczanie indywidualne, kolejne lata chodziłam 
już do szkoły, bo udało mi się to wybłagać u lekarzy i ro-
dziców. Bardzo brakowało mi kontaktu z równieśnikami. Lu-
biłam szkołę, dzieciaki. Choć zdarzały się gorsze momen-
ty, jak ten gdy szłam do gimnazjum. Przyszła mama, by po-
informować wychowawczynię o chorobie, a ta stwierdzi-
ła, że może lepiej, żebym miała nauczanie indywidualne, 
bo moje nieobecności będą zaniżać frekwencję całej klasie. 
Fakt, często mnie w szkole nie było, bo raz w miesiącu mia-
łam na zmianę: zapalenie krtani, oskrzeli, tchawicy. Ta nauczy-
cielka zawsze coś do mnie miała – a to za kolorowo się ubie-
ram, a to za dużo czarnego, itd. niekończąca się historia. Nie 
było istotne, że mimo częstych nieobecności miałam dobre 
oceny, byłam ambitna i zaangażowana – brałam udział w każ-
dym konkursie, robiłam zawsze zadania dla chętnych, gazet-
ki szkolne, plakaty, nigdy nie paliłam papierosów, nie waga-
rowałam, ale ona zawsze znalazła coś, co mogła skrytykować, 
bo zaniżałam frekwencję. 

MŁ: Czego potrzebuje stomik, by czuł się komfortowo?
EB: Żeby czuć się pewnie, trzeba mieć odpowiednią ilość wor-
ków, móc je zmieniać, a nie chodzić dziesięć dni w jednym, 
bo go nie stać na to, żeby kupić nowe! Jeśli ktoś tego nie ro-
zumie, pytam: czy jesteś w stanie chodzić przez 10 dni w tych 
samych majtkach, nie używać papieru toaletowego i nie myć 
się? I od razu słyszę: no nie, w życiu nigdy! To ja odpowia-
dam: ja też nie chcę chodzić przez ponad tydzień z jednym 
workiem. Proste? Polecam to ćwiczenie pomysłodawcom mi-
nisterialnego projektu, może wtedy zmienią zdanie w kwe-
stii stomików. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się wo-
kół stomii wytworzyło, gdybym miała worek jednoczęściowy 
i nosiła go przez pięć dni. To już znęcanie się nad człowiekiem!

Fajnie jest pokazywać, że stomia to nowe życie. Możemy bie-
gać, pływać, itd..., kobiety w końcu mogą mieć dzieci, ale 
są też ciemne strony stomii, o których nikt nie chce mówić, 
bo większość się wstydzi. 

MŁ: Jaka jest ciemna strona stomii?
EB: Temat stomii jest ogromnym tematem tabu, a sami stomi-
cy spotykają się z agresją i hejtem. Jestem aktywna w social 
mediach, w kilku grupach na temat Crohna, i niektóre opinie 
mnie rozwalają, cytuję: „Jakbym wiedział, że siedzę w jednym 
basenie ze stomikiem, tobym się porzygał”, albo „Siedzę, 
z brudasem, który sra pod siebie”. To wszystko sprawia, że 
wielu ludzi, w obawie przed odrzuceniem, zamyka się w do-
mach. Bywa, że tracą rodziny, bo ktoś nie potrafi się pogodzić 
z tym, że partner lub partnerka ma stomię. Czują się brudni, 
inni, gorsi… To wszystko siedzi w głowie. Znam osoby, któ-
re po wyłonieniu miały próbę samobójczą i są pod opieką 
psychiatry, bo nie mają sił tego udźwignąć, udźwignąć życia, 
m.in. z powodu hejtu. 

MŁ: Dużo osób nie wie, czym jest stomia, i mają jedno sko-
jarzenie – to śmierdzi. 
EB: Znam tych ludzi! „O! Masz kupę w worku – na pew-
no śmierdzisz" albo: „Hmm, nie śmierdzisz tak, jak myślałem”. 
Pacjenci, którzy mają stomię kilkadziesiąt lat, pamiętają, jak 
było kiedyś. I wiedzą, jakie były reakcje ludzi. Dawny, foliowy 
woreczek było czuć. Współczesne worki mają filtr, więc zapa-
chów nie czuć.

MŁ: Jakie były początki, pierwsze zetknięcie ze stomią, 
a potem zmiana worka?
EB: Pierwsze momenty ze stomią były przerażające, ule-
głam społecznej opinii i ciągle miałam wrażenie, że śmier-
dzę. Non stop płakałam, że to czuję, mimo iż sąsiadka z łóż-
ka obok zapewniała, że nie wie, o czym mówię. Pielęgniar-
ka, która miała nos nade mną, też mówiła, że nie ma zapachu, 
a ja przez pierwszy miesiąc obsesyjnie kontrolowałam się, czy 
na pewno nie śmierdzę. Worek stomijny zawsze zmieniałam 
sama, poza kilkoma razami, kiedy wspierały mnie pielęgniar-
ki. Nie lubię, kiedy ktoś cokolwiek przy mnie robi. Dla mnie 
pomoc przy zmianie worka, to trochę tak, jakby ktoś zaofero-

N aszą rozmowę zaczęła od słów: Mieszkam 
w Krakowie, mam 31 lat i od 21 choruję na 
Leśniowskiego-Crohna. Chcę opowiedzieć 
swoją historię, bo dobry worek to komfort 

życia. Nie chcę ministerialnych ograniczeń. Chcę krzy-
czeć: „Ludzie, dajcie mi żyć!”. Mimo wielu ran oraz blizn, 
ma pomysł na siebie, jest kobietą pewną swoich atutów, 

zdystansowaną wobec choroby i jak zapewnia – teraz 
nikt i nic jej nie zatrzyma. 
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wał mi umycie zębów. Raz zapytałam mamę, czy brzydziłaby 
się zmienić mi worek. 

MŁ: Co odpowiedziała? 
EB: Przypomniała, że nie tak dawno zmieniała mi pampersy, 
więc to żadna różnica. 

MŁ: Zaakceptowała pani stomię?
EB: Tak, bo do niej dojrzałam. Myślę, że gdyby wyłoniono mi ją 
wcześniej, przed 25. rokiem życia, mogłabym mieć problemy 
z samoakceptacją. Pierwszy temat stomii u mnie pojawił się, 
gdy miałam 11 lat, ale wtedy lekarze zrobili wszystko, bym 
mogła uniknąć operacji. Ponad 20 lat temu niechętnie wyła-
niano stomię u dzieci. Wówczas dzięki eksperymentalnej te-
rapii biologicznej dostałam 9 lat życia bez słowa o stomii. Ko-
lejny raz temat wrócił, gdy miałam lat 21 – wtedy zagroziłam: 
„jeśli zrobicie mi stomię, to ja się zabiję!”. 

MŁ: Dlaczego? Przecież na pewno mówili pani, że to spo-
sób, by wyzwolić z męki.
EB: Ciągle słyszałam: ze stomią nigdy nikogo nie poznasz, 
nie pójdziesz do pracy, zostanie ci tylko wegetacja. Słysza-
łam to nawet od personelu medycznego. Po takich słowach 
człowiek woli iść do piekła, niż poddać się operacji. Sko-
ro to jedno wydarzenie ma odebrać rozwój, karierę, rodzinę, 
to po co w ogóle żyć? 

MŁ: Jak zmienić nastawienie do stomii?
EB: Społeczne nastawienie jest w stanie zmie-
nić tylko edukacja – czyli mówienie głośno  
w mediach o stomii. Jeśli chodzi o pacjentów, 
to przed każdą operacją powinien być dostęp-
ny psycholog, psychiatra, który go wesprze 
i przetłumaczy, że prawdziwe życie tak napraw-
dę dopiero się zacznie po operacji. Trzeba uła-
twić start chorej osobie i nakierować jej myśle-
nie na odpowiednie tory. Żeby to zrozumieć, 
potrzebowałam kilku lat! Pomogło mi podglą-
danie codzienności innych stomików, którzy 
pokazywali, jak cieszą się życiem po tym, gdy 
odpuściła choroba. Momentalnie zapalała się 
we mnie nadzieja: może u mnie też tak będzie?!

MŁ: I co? Jest? 

EB: Teraz, gdy po 21 latach choroby w końcu  
mogę cieszyć się życiem, chodzę do pracy, 
z którą chcę związać swoją przyszłość, Minister-
stwo Zdrowia pod fałszywą troską o mnie chce 
mi zmniejszyć limit na worki i dostęp do spe-
cjalistów, a tym samym zabrać możliwość roz-
wijania się, zarabiania i zwykłą radość z co-
dzienności. Chce mi się krzyczeć: „Ludzie, daj-
cie mi żyć!”. Sporo bliskich mi osób ma sto-
mię i przechodziło, przez różne stany, w koń-
cu zaakceptowało, posiadanie stomii. Serce 
mi pęka, gdy pomyślę, że szliśmy na operację 
z myślą o nowym życiu bez objawów choroby, 
a teraz zostaniemy wszyscy ograniczeni nie tyl-
ko finansowo. 

MŁ: Ważą się losy stomików w Polsce. Minister-
stwo Zdrowia przygotowało projekt zmiany – mniejsze li-
mity na sprzęt, wyrzucenie niektórych kosmetyków z listy 
dotacji i trudniejszy dostęp do specjalistów – to tylko nie-
które z propozycji. Czy to coś zmieni w pani życiu?
EB: Dla mnie dwa dni to maksymalny czas noszenia worka, 
bo wtedy czuję się najbardziej komfortowo. Stosuję system 
dwuczęściowy, więc płytka trzyma mi się 4-5 dni, pod wa-
runkiem oczywiście, że nic się nie dzieje, np. nie jestem prze-
ziębiona czy osłabiona, bo wtedy zwiększa mi się liczba wy-
próżnień, albo treść nie podejdzie pod płytkę. Jeśli zosta-
nie ograniczona liczba worków, płytek i środków do pielę-
gnacji typu „druga skóra”, nie wiem, za co będę żyć. Do dziś 
nie potrafię zerwać worka bez użycia specjalnych środków. 
Mam bardzo wrażliwą skórę, która łatwo ulega podrażnie-
niom. Podciekanie – to dla mnie otwarte rany. Żeby je za-
goić, potrzebuję 4-5 dni i półksiężyce aloesowe, które mu-
szę codziennie wymieniać razem z płytką, dokładnie przemyć 
podrażnienia i od nowa założyć taki zestaw (trzymanie sprzę-
tu dłużej powoduje u mnie duży dyskomfort w miejscu rany), 
przez co w ciągu tych dni zużywam 4-5 płytek zamiast jednej! 
Większość sprzętu i kosmetyków będę musiała kupić sama, 
niestety. Mogę to jeszcze wytłumaczyć w inny sposób. Wszy-
scy rodzice wiedzą, co dzieje się ze skórą niemowlaka, gdy 
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dziecko za długo nosi brudną pielu-
chę. Dokładnie to samo dzieje się u sto-
mikow na brzuchu. O ile dziecku pupę 
można przewietrzyć, zasypać pudrem, 
to pacjenci ze stomią nie mogą chodzić 
bez worka. Okej, przy kolostomii moż-
na zawartość złapać chusteczką, je-
śli ma odpowiednią konsystencję, ale 
przy ileostomii już nie. Bez worka mogę 
być najdłużej 2 minuty. To nie leci kro-
pelkami, powoli, czasem może wystrze-
lić jak hydrant. I nie ma możliwości, by 
to okiełznać, nie ubrudzić się i nie po-
parzyć skóry. Kto nie widział wypróżnie-
nia ze stomii, nie ma pojęcia, co to zna-
czy, ja tego też kiedyś nie wiedziałam. 

MŁ: Ile do tej pory wydała pani na  
stomię? 
EB: Nie podam konkretnej sumy, bo ni-
gdy nie skupiałam się na liczeniu, tyl-
ko na przeżyciu. Zapewniam, że za kwo-
tę, którą do tej pory wydałam na stomię, mogłabym kupić 
znacznie lepsze auto niż mam. Ktoś powie – akurat! Więc pro-
szę: niemal pięć lat z problematycznymi stomiami – trzy razy 
kolostomia, raz ileostomia może naprawdę uszczuplić fundu-
sze. Komuś wydaje się, ojej to dokupisz paczkę worków to tyl-
ko 300 złotych, ale paczka worków wystarcza na 2 dni, jeden 
gazik usuwający klej kosztuje ponad 5 złotych, a pamiętam, 
gdy używałam dwóch dziennie przez 3 tygodnie! Nie stać 
mnie na to. Gdy po czwartej operacji musiałam zadbać o ranę 
po kolostomii, zużywałam ogromne ilości plastrów, opatrun-
ków jałowych i tych ze srebrem, chusteczek do usuwania kle-
ju, strzykawek i środków do płukania ran. Do tego oczywiście 
pielęgnacja świeżo wyłonionej ileostomii. Wcześniej miałam 
za sobą: trzytygodniową walkę z ropniem przy kolostomii. 
Straciłam 80, a może nawet 90 worków jednoczęściowych, 
czyli więcej niż kwartalny limit, a potem kolejne musiałam ku-
pić sama, czasem ktoś mi wysłał to, co mu zostało, nosiłam 
więc worki, które kompletnie nie pasowały, bo najważniej-
sze było przetrwać. Czasami worek wystarczał mi na godzinę. 
Gdy ropień zagoił się, przez krótki moment był spokój, a po-
tem pojawiła się mała ziarnina i od nowa problemy. Worki się 
nie trzymały. Ziarnina w końcu zajęła 3/4 stomii i znów zaczęły 
się zakupy lub przyjmowanie czegokolwiek, byleby tylko mieć 
sprzęt. To jest upokarzające! Opowiedziałam pani zaledwie 
kilka z kilkudziesięciu takich przypadków, przez które prze-
szłam. Istotne jest, że nie mam znacznego stopnia niepełno-
sprawności, co oznacza, że nie mam zwiększonego limitu, czy-
li refundacja na sprzęt przy kolostomii to 300 złotych, a przy 
ileostomii 400. Worek jednoczęściowy to koszt minimum 
15 złotych i to taki z płaskim przylepcem, czyli do prawidło-
wej stomii. Gdy pojawia się konieczność stosowania specjal-
nych płytek do stomii wklęsłej, ten koszt oscyluje w rejonach 
przynajmniej 22-25 złotych za sztukę. System dwuczęściowy, 
to płytka za przynajmniej 25 złotych, do tego musi być worek, 
który teraz kosztuje ok. 10 złotych. Pasta uszczelniająca jest 

dla nas ważna jak pasta do zębów dla każdego człowieka. 
Nie możemy się bez niej obyć. Dla porównania: pasta do zę-
bów kosztuje 15 złotych, a uszczelniająca 50-60, a nawet wię-
cej! Czasem tubka wystarcza na tydzień, a czasem na mie-
siąc. Znając ceny, łatwo można przeliczyć, ile pacjent ze sto-
mią potrzebuje, a ile dostaje. Ludzie nie mają pojęcia, że „to-
rebka na kupę” kosztuje tyle pieniędzy. W przypadku jakich-
kolwiek komplikacji jestem zmuszona wykorzystać miesięczny 
limit w tydzień i przez trzy kolejne płacić z własnego budże-
tu za środki niezbędne do życia. Czasami to 2, 3 lub nawet 4 
razy więcej od przyznanej refundacji, a skąd wziąć pieniądze 
na rachunki, jedzenie i życie? 

MŁ: Czy jest coś, co się pani w stomii nie podoba?
EB: Może nie w samej stomii, ale w stomikach. Boli mnie, że 
tak często w siebie nie wierzą. Zamiast się otwierać na nowe, 
zamykają się, bo przeszli wyniszczającą chorobę, operację, 
na dodatek teraz, gdy nie będą mieli sprzętu na wymianę, 
będą się źle czuć sami ze sobą. I zamiast wychodzić do ludzi, 
pracować… zamkną się w domach.

MŁ: Mimo wielu trudnych przeżyć, kilku operacji, pani  
z tego domu udało się wyjść. 
EB: Jestem handlowcem w hurtowni budowlanej. Przyszłam 
tam na chwilę, ale tak mi się spodobało, że zostałam na dłu-
żej. Wszyscy wiedzą, że mam stomię. 

MŁ: Sama im pani powiedziała? 
EB: Nie, kolega ułatwił mi zadanie. Zapytał z jakiego powo-
du mam orzeczenie – powiedziałam, że choruję na Leśniow-
skiego-Crohna i mam stomię. Od razu chciał zobaczyć, jak 
to wygląda, pokazałam. Dzisiaj z mojej stomii potrafimy się 
śmiać do łez. 

MŁ: Mieć dystans do własnej choroby to wielka sztuka.
EB: Nie pamiętam który, ale jeden z kolegów stwierdził: ro-
boty tyle, że nie mam czasu do łazienki pójść, a Emilia, zrobił 

Społeczne nastawienie jest w stanie zmienić  
tylko edukacja – czyli mówienie głośno  

w mediach o stomii. Jeśli chodzi o pacjentów, 
to przed każdą operacją powinien być  

dostępny psycholog, psychiatra, który go  
wesprze i przetłumaczy, że prawdziwe życie 
tak naprawdę dopiero się zacznie po operacji.
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pauzę – wszyscy popatrzyli na mnie… i wybuchła salwa śmie-
chu, również mojego. Był jeszcze jeden numer. Byłam bar-
dzo zajęta, przyszedł kierownik – mamy bardzo koleżeńskie 
relacje i jesteśmy na ty – mówi do mnie coś, opowiada, opo-
wiada, ja między rozmową z klientem, jakimiś papierami, 
a on cały czas mówi. Nie mogąc się skupić na tym, co pilne, 
w pewnym momencie nie wytrzymałam i powiedziałam: „sor-
ry Andrzej, ale ja sram na to”. Gdy tylko to wypowiedziałam, 
odezwała się moja stomia. Może sobie pani wyobrazić, co się 
działo. Pokładaliśmy się ze śmiechu, a jeden z kolegów spadł 
z krzesła. Do dziś to wspominamy. 

MŁ: Odzyskała pani siłę, ale by znaleźć się w tym miej-
scu przeszła pani…
EB: …piekło, nie wstydzę się o tym mówić. Wieloletnie tera-
pie biologiczne, tułaczka po szpitalach, zwężenia esicy, od-
bytnicy, w najgorszym momencie, światło jelita miało 2 mi-
limetry, były przetoki, ropnie, nerwica, ziarnina, utrata masy 
ciała, bezsilność, kompletny brak siły i nadziei, że kiedykol-
wiek z tego wyjdę. Zamknięcie się w domu na trzy lata, an-
tybiotykoterapia, żywienie pozajelitowe, kilka razy transfu-
zja, rozlany zaciek zapalny na moczowodzie, nerce i kości bio-
drowej, laparoskopia jako pierwsza operacja i wyłonienie ko-
lostomii, pobyt w szpitalu podczas fali COVID-19, laparoto-
mia w roku 2019 z wyłonieniem nowej kolostomii, w wyni-
ku której została wyłoniona ileostomia. Pomiędzy tymi opera-
cjami korekta wypadającej kolostomii. Mogłabym długo wy-

mieniać z większą liczbą szczegółów, bo w sumie to ponad 
dwadzieścia lat i materiał na książkę albo kilka wywiadów… 

MŁ: Jak to możliwe, by jedna filigranowa kobieta była  
w stanie znieść tyle bólu?
EB: Nie wiem. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie 
wiedziałam, że taki ból istnieje oraz że jestem w stanie go po-
konać, nigdy o nim jednak nie zapomniałam. Przed ponow-
nym wyłonieniem kolostomii i drugą operacją ratującą życie 
byłam na skraju załamania, nie wierzyłam, że się obudzę. Mia-
łam świadomość, że oto w wieku 27 lat moje życie w każdym 
momencie może się skończyć. Dzisiaj, jutro, za tydzień. Żało-
wałam, że ominie mnie tyle fantastycznych momentów. Pa-
miętam, że gdy obudziłam się po wszystkim, płakałam jak 
bóbr, a lekarze myśleli, że wyję z bólu. Płakałam z radości, 
że żyję.

MŁ: Skąd w pani bierze siłę?
EB: Z każdej trudnej chwili. Obiecałam sobie, że po tym 
wszystkim, co mnie spotkało, nikt i nic mnie już nie zatrzy-
ma. •

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

Rozmowa z Kasią i Jadzią to dopełnienie sesji fotograficznej będącej 
zwieńczeniem zaproszenia do programu „Metamorfozy”, który odbył się 
kilka miesięcy temu w Łodzi. Kobiecość i jej różne oblicza to kwintesencja  
i sedno naszego spotkania z tymi pięknymi kobietami. Co oznacza dla nich 
słowo kobiecość i jakie mają sposoby, by dobrze czuć się we własnym ciele? 
Poznajcie bliżej nasze bohaterki.

Kasia ma 32 lata mieszka z narzeczonym w Olsztynie. Jej naj-
bliżsi to mama, brat i siostra. Pracuje jako asystent osób nie-
pełnosprawnych. Choruje na chorobę Leśniowskiego-Croh-
na, z powodu której w 2011 roku doszło u niej do perforacji je-
lita cienkiego. Wyłoniona stomia zostanie z Kasią na stałe. Jak 
mówi nasza bohaterka, mimo choroby zaczęła spełniać swo-
je marzenia, przeprowadziła się do większego miasta i ciągle 
stawia przed sobą nowe cele i wyzwania. Podkreśla, podob-
nie jak wiele osób poważnie chorujących, że na początku nie 
było łatwo, ale najważniejsi byli wspaniali ludzie, którzy po-
mogli jej przetrwać najtrudniejsze chwile.

Jadwiga mieszka w Łodzi, ma 59 lat, z wykształcenia jest 
technikiem odzieżowym, obecnie nie pracuje. Ze stomią 
żyje już prawie 22 lata, a jej wyłonienie, podobnie jak u Kasi, 
wiązało się z perforacją jelita i podobnie jak koleżanka sto-
mię ma na stałe. Kocha i ceni życie, bo zimą 2000 roku wisia-
ło ono na włosku i dopiero po 4 miesiącach pobytu w szpita-
lu zaczęła wracać do żywych. Dzień operacji to dla niej po-
nowne narodziny, które nazywa po prostu cudem. Jadwi-
ga jest żywiołową kobietą, kolorowym ptakiem kochającym 
wszelkie formy aktywności, bardzo lubi kontakt z ludźmi.

Kasia uwielbia tańczyć. Kiedy wiruje w takt muzyki, czuje, jak 
ulatnia się z niej zła energia i ustępuje miejsca nowej, pozy-
tywnej, która rozlewa się nie tylko po całym ciele, ale wypeł-
nia przestrzeń, w której się znajduje. Taniec nazwa eliksirem 
młodości i chce wierzyć, że będzie mogła go „pić przez całe 
życie”. Wyłonienie stomii nie zaburzyło jej poczucia kobie-
cości, musiała tylko zacząć nosić odpowiednią bieliznę, któ-
ra utrzymuje woreczek na swoim miejscu. Kasia w tej chwi-
li częściej ubiera się w sukienki niż przed operacją. 

Jedną z pasji Jadwigi jest jazda na rowerze, gimnastyka i 
po prostu zdrowy ruch na świeżym powietrzu. To jej akumu-
latory ładujące życiowe baterie. Wyspana, wypoczęta, zrelak-
sowana, naładowana endorfinami czuje się kompletna, go-
towa na nowe wyzwania, które wtedy okazują się realne i ła-
twe do spełnienia. „Słońce w kapeluszu”, jak śpiewano w sta-
rej piosence, to jej życiowe motto. Jadzia uważa, że wyłonie-
nie stomii jest na pewno dla każdego człowieka swoistym eg-
zaminem z poczucia własnej wartości. Bez względu na płeć. 
Jej zdaniem dotyczy to i mężczyzn, i kobiet. Akceptacja swo-
jej cielesności zaczyna i kończy się w głowie albo w duszy, jak 
kto woli. Jeśli one są zadbane i bezpieczne, wtedy ciału wy-
starczy odpowiednia bielina. Organizm to szereg naczyń po-
łączonych. Kiedy zmniejsza się ból, łatwiej zaakceptować i po-
kochać swoje nowe, nawet trochę niedoskonałe ciało.

Kobiecość to nie tylko akceptacja własnego ciała, ale także wyrażenie zgody na totalną metamorfozę.  
Na taką decyzję też potrzeba czasu i także tu podstawą jest spokój ducha, by z odwagą spojrzeć  

w lustro, zobaczyć siebie „saute” i z zaufaniem oddać się w ręce fryzjerów i makijażystek.

Tekst: Fundacja STOMAlife 
Zdjęcia: Karolina Stelmaszczyk 
Stylistka: Anna Mikulska  
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Życiowe credo Kasi w tej dziedzinie to „upiększenie bez skal-
pela”. Jest ona ogromną zwolenniczką podkreślania urody 
i równie zdecydowaną przeciwniczką chirurgicznych popra-
wek naturalnego piękna. Nie znosi „za dużych” ust, brwi, po-
liczków czy paznokci. Wysoko ceni sobie naturalność, goto-
wa jest na podkreślenie urody, a nie na działania, które jej zda-
niem mogą doprowadzić do zaburzenia osobowości. Meta-
morfoza, jak sama nazwa wskazuje, to przemiana kompletna, 
łącznie z wyrazistym, silnym makijażem, co dla Kasi było no-
wym przeżyciem, doświadczeniem i chwilowym odejściem 
od codziennej naturalności.

Akceptacja własnego ciała i bycie sobą to wg Jadwigi cały 
przepis na sukces. Doskonale dobrana fryzura i makijaż są 
dla niej jak nowa sukienka, w której może poczuć się pięknie 
i kobieco. Bohaterka podkreśla, że codzienne podkreślanie 

urody (co czyni), to nie jest metamorfoza. Na tej sesji wg niej 
dokonało się coś większego, spektakularnego, co sprawiło jej 
radość i jeszcze bardziej umocniło poczucie własnej wartości.

Jadzia uważa, że taką sesję każda z kobiet powinna zafun-
dować sobie chociaż raz w życiu. Fryzjer, makijażystka, styli-
ści w tym samym miejscu i o tym samym czasie – to naprawdę 
było odkrywcze. To jak zupełnie nowe lustro, po którego dru-
giej stronie stoją fachowcy, a my – kobiety możemy przejrzeć 
się w ich oczach.

Myślę, że w tym momencie 
można Was, Drodzy 
Czytelnicy, zostawić sam 
na sam z Jadwigą i Kasią. 
Dzięki fotografiom możemy 
podziwiać efekt przemiany 
naszych Bohaterek.  
Ta przemiana zaś pięknie 
podkreśliła wszystko to, w co 
wyposażyła je natura.
Te zdjęcia, to crème de la 
crème „Łódzkich Metamor-
foz” zorganizowanych  
oczywiście przez Fundację 
Stomalife.
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PASJE 
KOLOREM 
ŻYCIA-
KOLEJNE ODSŁONY

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 optymi-
styczna i dająca nadzieję tym, którzy są na początku swojej drogi ze stomią albo przed jedną  
z najtrudniejszych decyzji w życiu. Nasi bohaterowie to kreatywni, pomysłowi, niesamo-
wicie uzdolnieni w wielu dziedzinach ludzie, których hart ciała i ducha może niejednemu 
zaimponować. Od teraz będziemy również w magazynie systematycznie prezentować 
sylwetki naszych bohaterów, duży nacisk kładąc na ich pasje. Każdego bohatera pytaliśmy 
m.in. o ukryte marzenie i chęć zrobienia czegoś po raz pierwszy w życiu.

PASJE

Tekst: Mirela Bornikowska
 Zdjęcia: archiwa własne  
bohaterów historii
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suję, maluję, dziergam szydełkiem. Na drugim biegunie hob-
by wyciszających jest jazda na motocyklu. Uwielbiam eskapa-
dy z mężem, kiedy czuję pod sobą moc koni mechanicznych.

Liczę na długie życie, by móc wszystkie moje pasje 
zrealizować. 

Moim marzeniem jest życie w zgodzie z naturą, w małym 
domku, w pobliżu lasu. Chcę, by był tam spokój, bym mo-
gła słyszeć śpiew ptaków o poranku niezagłuszany przez sa-
mochody. Mogłabym lepić garnki z gliny, tego jeszcze nie po-
trafię, ale to pasowałoby idealnie na zrobienie czegoś pierw-
szy raz w życiu. Oczywiście obok musiałyby paść się konie!

Nazywam się Joanna Rek vel Asiek. Mój pesel mówi, 
że mam 37 lat, ale wewnętrznie czuję się na maksimum 20. 
Razem z mężem mieszkamy w Kielcach. Aktualnie nie pracu-
ję, jestem na rencie, ale bardzo bym chciała do pracy wró-
cić, tym bardziej, że pracowałam w instytucji zajmującej się 
ochroną zabytków, a to po studiach budowlanych było moim 
małym marzeniem.

W 2008 roku zdiagnozowano u mnie wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego. Bardzo szybko, w wyniku standardowego le-
czenia, weszłam w remisję i przez 10 lat miałam względny 
spokój. Jelito odzywało się głównie wiosną, ale były to jed-
no- lub dwudniowe lekkie zaostrzenia. W 2015 roku okaza-
ło się, że dodatkowo choruję również na PSC (stwardniające 
zapalenie dróg żółciowych). Jesienią 2018 roku zaczął się mój 
największy koszmar... zaostrzenie, które wiązało się z przyj-
mowaniem bardzo dużych dawek sterydów, immunosupre-
sją i leczeniem biologicznym. Mimo ogromnego zaangażo-
wania lekarzy niknęłam w oczach, moja waga spadła do 40 kg 
przy 169 cm wzrostu. Podłączono mi domowe żywienie po-
zajelitowe, średnio raz w miesiącu miałam przetaczaną krew. 
Straciłam wszystkie włosy. Leczenie sterydami spowodowa-
ło u mnie jednocześnie sterydooporność i sterydozależność, 
cukrzycę posterydową, zaćmę, bóle stawów i tachykardię. 
Wybawieniem była operacja wyłonienia stomii i 26 
marca tego roku narodziłam się na nowo. 
Stomia zostanie ze mną do końca życia.

Operacja wyłonienia stomii była  
u mnie zaplanowana, miałam więc 
czas, żeby się do tego przygoto-
wać. Moją pierwszą reakcją na wi-
dok stomii (jeszcze w szpitalu) 
był okrzyk: „Ojej, jaka ładna!”, 
czym rozbawiłam pielęgniarki. 
Już drugiego dnia zaczęłam cho-
dzić, sama też zmieniałam wore-
czek, oczywiście pod okiem pie-
lęgniarki stomijnej, byleby tylko jak 
najszybciej wrócić do domu, do życia!

Choroba zabrała mi 2,5 roku życia, zwe-
ryfikowała przyjaźnie, pokazała, jaką moc daje 
mi rodzina.

Moją pasją jest życie! Od szumu drzew, śpiewu pta-
ków po tętent kopyt... Moim drugim domem jest staj-
nia. Nie mam własnego konia, ale w sercu jest miej-
sce dla wielu. Swoją pasją zaraziłam męża i od kil-
ku lat każdą wolną chwilę spędzamy z tymi cudow-
nymi zwierzętami. Poza samą jazdą konno, ważna jest 
przede wszystkim niezwykła więź między człowie-
kiem a tym pięknym zwierzęciem, która wymaga wej-
ścia w koński świat – tak różny od ludzkiego. Aby ją 
nawiązać, trzeba się wyciszyć, uspokoić, zostawić 
stres obok, bo konie to niezwykłe stworzenia, któ-
re wyczuwają nawet zmianę ciśnienia krwi człowieka. 
Przy nerwusach same robią się nerwowe. Oprócz go-
dzin spędzonych wśród koni jeszcze fotografuję, ry-
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dania krwi, prześwietlenia płuc, kolonoskopię. Niestety, oka-
zało się, że już 50 cm jelita jest zajęte przez chorobę. Pod-
jęto decyzję o włączeniu immunosupresantów, ale długo się 
nimi nie nacieszyłem, bo mój organizm reagował na nie „cał-
kowitym odcięciem prądu”, czułem się, jakby ktoś wycią-
gał wtyczkę z kontaktu. Nic nie pamiętałem z tygodnia ich 
stosowania.

Wtedy dostałem nowy lek biologiczny o nazwie humira. 
Przed jego podaniem, pierwszy raz w życiu miałem prze-
prowadzone bardzo zaawansowane kompleksowe badania. 
Pierwsza dawka i… efekt placebo? Nic mi nie jest, czuję się 
jak młody bóg. Ten stan trwał 3 miesiące, po których nieste-
ty nastąpił bardzo silny nawrót choroby.

Na sygnale zabrano mnie do szpitala 120 km od domu. Do-
wiedziałem się, że już ponad metr jelita grubego jest zaję-
ty zmianami chorobowymi. Lekarze testowali nowe leki, ale 
nikt nie chciał mi dać gwarancji, że mam szansę na choćby 
pół roku remisji, więc sam podjąłem trudną decyzję o wycię-
ciu całego jelita grubego.

11 października 2017 roku zostałem stomikiem na własne ży-
czenie. Potem nastąpiła długa rekonwalescencja, w trakcie 
której kursowałem ze szpitala do domu na jeden dzień i z po-
wrotem do szpitala, bo nic nie chciało działać.
A potem było już z górki. W lutym 2019 roku wycięcie odby-
tu, następnie obumarcie ponad metra jelita cienkiego, które 
się zaplątało i skręciło, a w końcu przejście na częściową ren-
tę w 2020 roku, co skutkowało podjęciem decyzji o powro-
cie do Polski.

Gdy trafiłem do szpitala w 2017 roku, wiedziałem, że raczej 
wyjdę z niego z workiem na brzuchu. Dzięki „wujkowi Go-
ogle” wyszukałem opinie ludzi na temat życia ze stomią. Czy-
tałem o plusach i minusach jej posiadania. Dla mnie jeden 
plus był najważniejszy – nie byłbym przywiązany do toalety, 
nie musiałbym planować trasy na zakupy i myśleć, gdzie jest 
WC i czy będzie dostępne. Większy problem miałem, gdy 
stomia po jakimś czasie okazała się wklęsła i na początku nie 
potrafiłem się na nią przestawić, gdy już miałem wszyst-
ko pięknie ustawione pod stomię wypukłą, ale dzięki pielę-
gniarkom stomijnym ze szpitala i opiekunom medycznym ja-
koś wyszedłem na prostą. Chyba bycie otwartym na różne 
rzeczy pomogło mi przejść ten pierwszy etap zaakceptowa-
nia stomii. Dodatkowym wsparciem było  podejście lekarzy, 
na których trafiłem, a także praca z psychologiem, z którym 
spotykałam się na cotygodniowych wizytach. Nie ukrywam, 
że choroba miała wpływ na mój stan psychiczny. Mówię o tym 
dlatego, by stomicy nie wstydzili się prosić o pomoc, gdy za-
uważą u sobie objawy depresji. Wróciłem z Anglii do Polski, 
więc wiem, o ile trudniej jest tu uzyskać pomoc, dlatego nie 
do przecenienia są dla mnie facebookowe grupy wsparcia, 
do których należę jako… aktywny członek.

Myślę, że choroba zostawia ślad w każdym z nas. Mnie 
w jakimś stopniu zabrała pewność siebie. Moim marzeniem 
było pracować w angielskim Nestle do 55 roku życia i odejść 
na emeryturę. Mógłbym to zrobić, bo miałbym 27 lat pracy 
na rzecz tej firmy i miałbym prywatną emeryturę. Niestety, 

Nazywam się Piotr Siwek, mam lat 41, od dwóch lat miesz-
kam w małej wsi Orzelec, położonej 17 km od Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Przeprowadziłem się tu z rodziną po ponad 
15 latach życia w Wielkiej Brytanii. Moja rodzina składa się 
głównie z kobiet, czyli żony Patrycji oraz córek – 15-letniej 
Oli i 9-letniej Zosi. Dodatkowo w skład naszej rodziny wcho-
dzą: suczka Tili (można powiedzieć, że to dwunastoletnia bab-
cia, ślepa jak kret), kotka Mia i (od niedawna) przygarnięty ko-
curek – chuligan Koko.

Obecnie pracuję jako zastępca kierownika w niemieckiej fir-
mie zajmującej się sprzedażą suplementów diety i herbat 
z małych rodzinnych upraw w Japonii i Chinach.

Mam ileostomię, która zostanie ze mną już na zawsze. Mogę 
zażartować w stylu brytyjskim, że jestem reklamą toreb wielo-
razowego użycia z angielskiego Tesco „Bag for Life”. W moim 
przypadku przebieg choroby był szybki i bardzo intensyw-
ny. Pierwsze objawy, to ciągłe bieganie do ubikacji, krwa-
we biegunki i wycieńczenie organizmu. Szybko udałem się 
na prywatną wizytę do gastrologa przy okazji pobytu w Pol-
sce na święta Bożego Narodzenia w 2016 roku. Wstępną dia-
gnozę również miałem szybko. Do czasu ostatecznego po-
twierdzenia przez wyniki histopatologiczne, podejrzewano  
WZJG albo chorobę Crohna. Wtedy zainfekowane było około  
10-15 cm jelita grubego. Okazało się, że to jednak WZJG.

Od razu po powrocie do domu w Anglii miałem wizytę u tam-
tejszego gastrologa. Trafiłem do niego ze wszystkimi wynika-
mi z Polski, co bardzo przyspieszyło leczenie w UK.

Byłoby za łatwo, gdyby obyło się bez komplikacji. Po miesią-
cu mój organizm przyzwyczaił się do leków przeciwzapalnych 
i choroba wróciła ze zdwojoną siłą, więc dodatkowo wprowa-
dzono sterydy i znowu przez jakiś czas miałem względny spo-
kój. Niestety, sterydy też przestały działać. Robiono mi ba-
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wielki koncern wolał wypłacić rentę stomikowi, niż 
dostosować mu warunki pracy.

Niespełnionych marzeń nie żałuję, tylko je modyfi-
kuję. Jedno się spełniło. Wróciłem do Polski, choć 
nie do końca tak, jak chciałem i kiedy chciałem. Naj-
ważniejsza jest dla mnie rodzina, więc dom potrafi-
my zbudować wszędzie tam, gdzie jesteśmy razem.

Najbardziej lubię relaks przy książce, wtedy zapo-
minam o bożym świecie. Mama od małego zaszcze-
piła we mnie miłość do książek. Teraz może papie-
rowe zostały wyparte przez te na czytniku, ale czy-
tam, kiedy tylko mam okazję. To samo chcę przeka-
zać moim córkom.

Bierny wypoczynek nie jest jedynym, który kocham.  
Odkąd przestałem palić papierosy, zacząłem sobie  
truchtać (bo biegiem wtedy nie można było tego na-
zwać). Wracając do marzeń, powiedziałem sobie kie-
dyś, że chciałbym przebiec półmaraton, i dopie-
ro po wyłonieniu stomii i powrocie do Polski to zrobi-
łem. Nie stało się to na jakichś zawodach, wręcz tro- 
chę przez przypadek, tu w mojej okolicy. Nie było  
to zaplanowane (u mnie to nic dziwnego). Zaczą-
łem biec. W planie miałem jakieś 13 km, ale tak faj-
nie mi się biegło, że trochę zmieniłem trasę. Dopie-
ro po 15 km, wiedząc, jak daleko mam do domu, tro-
chę się przeraziłem, czy dam radę wrócić? Na chwilę 
zatrzymałem się przy sklepie, żeby kupić wodę, ale 
do domu dobiegłem. I wtedy się okazało, że prze-
biegłem półmaraton!

Moje bieganie może nie jest tak intensywnie jak 10 
lat temu, ale ciągle staram się, by przebiec 3 razy 
w tygodniu przynajmniej 5 km. Kocham również ak-
tywny wypoczynek z rodziną. Zimą jeździmy na nar-
tach, latem na rowerach. Lubię też zmieniać wy-
gląd przez farbowanie włosów na różne kolory. Całe 
szczęście, że mam wyrozumiałą żonę, która nie ma nic 
przeciwko temu, bo moja czupryna była już czerwo-
na, niebieska, blond, fioletowa, a ostatnio siwa.

PASJE

O CZYM MARZĘ?
Żeby moje dziewczyny nie musiały przechodzić tego co ja, nie mu- 
siały żyć w przywiązane do toalety, żeby nie musiały nosić worka. 
Żeby żaden stomik nie musiał się zastanawiać, czy kwota na zlece-
niu mu wystarczy. Żebyśmy my – stomicy nie byli traktowani po ma-
coszemu przez NFZ.

A z tych bardziej egoistycznych? Chciałbym nauczyć się jeździć  
motocyklem (to chyba kryzys wieku średniego) i chciałbym zwiedzić 
świat. A na koniec największe, szalone marzenie! Chciałbym znaleźć  
się na pokładzie samolotu z okresu II wojny światowej Supermarine 
Spitfire i wznieść się w powietrze.

PS. Pozdrawiam Marysię Zduniak, która też lata i chce jeździć czoł-
giem. Jelita to drugi mózg, a my w tym drugim mózgu mamy nieźle 
namieszane.
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ciłam całe jelito grube, nie miałam stomii ani zbiornika j-po-
uch. Po prostu jelito cienkie połączono z odbytnicą. Wierzy-
łam, że to pomoże i ulży moim cierpieniom. W wycinku hi-
stopatologicznym okazało się, że moje jelito było przewężo-
ne i słabo unerwione, a to przyniosło kolejną bardzo przy-
krą informację – cierpię na chorobę Hirschsprunga. Niektóre 
dzieci mają taką diagnozę postawioną kilka dni czy miesięcy 
po narodzinach, ja czekałam na nią aż 26 lat!

Od lipca 2017 roku do stycznia 2021 roku próbowałam so-
bie radzić z zespoleniem, jednak jedzenie wręcz „przelatywa-
ło przeze mnie”, a ja stale chudłam. Na początku 2021 roku by-
łam już zupełnie bezsilna wobec mojej przypadłości i zdecy-
dowałam się na żywienie pozajelitowe, które miało przygoto-
wać mnie do operacji wyłonienia ileostomii w marcu. Tak się 
stało. Od tego dnia minęło zaledwie kilka miesięcy, a ja ze 
stomią czuję się, jakbym dostała nowe życie.

Choroba nie zabrała mi marzeń, wręcz przeciwnie, dała mi bar-
dzo silny charakter i upór w dążeniu do celu. To dzięki choro-
bie zrozumiałam, jak piękne i kruche jest życie. Poznałam wie-
le cudownych osób. Założyłam profil na Instagramie @moje-
carmelove, który stał się pamiętnikiem pełnym zapisków mo-
jej walki o zdrowie. W tym wirtualnym oknie realizuję swoje 
pasje i spełniam marzenia. Każdego dnia poznaję cudowne 
osoby, a moja głowa jest pełna nowych pomysłów. 

Bardzo szybko pogodziłam się z nową sytuacją. Potraktowa-
łam stomię jak drzwi do nowego życia. Najbardziej pomo-
gli mi moi bliscy. Rodzina i przyjaciele byli i nadal są dla mnie 
największym wsparciem. Teraz pragnę być wsparciem dla in-
nych. Moim celem jest edukacja i szerzenie wiedzy o stomii.

Jedna z moich pasji, jak już wspomniałam wcześniej, to kosme-
tyki naturalne. Droga do nich była kręta i nieoczywista. Nie za-
wsze akceptowałam siebie, a kolor moich włosów przez dłu-
gi czas był czymś, z czym walczyłam. Moja mama, widząc 
moje zmagania, pozwoliła mi dość wcześnie farbować wło-
sy. Wtedy też zaczęła się moja przygoda z kolorowym makija-
żem. Próbowałam w pewien sposób ukryć się za nim i stwo-
rzyć nową wersję siebie. Przełomowym momentem był czas 
nasilenia choroby – moja przesuszona skóra nie chciała da-
lej ze mną „współpracować”. Wtedy ukojeniem i prawdziwym 
wybawieniem stały się dla mnie natura i kosmetyki, które ba-
zowały na naturalnych składach. 

Wyłonienie stomii niczego w moim życiu nie przekreśli-
ło. Wręcz przeciwnie, dopiero teraz czuję się kobieca, kiedy 
moją twarz zdobi uśmiech, a nie wykrzywia jej grymas bólu. 
Od wyłonienia czuję się, jeśli nie w pełni zdrowo, to na pew-
no o niebo lepiej, i dopiero teraz mam czas, a przede wszyst-
kim siły, na realizację pasji i ciągle rodzących się w mojej gło-
wie nowych pomysłów. Oprócz kosmetyków naturalnych jest 
to także wizaż, a także dietetyka, gdzie granica między pa-
sją a zawodem po prostu się zaciera. Jest tak z pewnością 
dlatego, że wszystkie moje pasje to po prostu JA. JA – zdro-
wo się odżywiająca, JA – elegancko ubrana, JA – w pełnym 
makijażu, JA – chcąca być inspiracją dla innych młodych ko-
biet, które zmagają się z podobnymi i innymi przeciwnościa-
mi losu. Ostatnio mam możliwość uczestniczenia w warszta-

Nazywam się Agata Śmietana i w marcu skończyłam 32 
lata. Mieszkam w Pile. Z wykształcenia jestem geofizykiem. 
Choroba nie przeszkodziła mi w podjęciu studiów w Norwe-
gii. Po powrocie, na skutek nawracających problemów zdro-
wotnych oraz pasji do poszerzania wiedzy, podjęłam decy-
zję o studiowaniu dietetyki, którą ukończyłam. Ciągle posze-
rzam swoją wiedzę w tym zakresie, biorąc udział w licznych 
szkoleniach i konferencjach. Poza tym interesuję się wizażem 
oraz kosmetykami naturalnymi, dlatego postanowiłam w tym 
roku rozpocząć edukację na kierunku kosmetologia. Pragnę 
pokazać kobietom, co oznacza dbać o siebie holistycznie.

Już jako mała dziewczynka miałam problemy z układem po-
karmowym. Zaparcia trwające tygodniami i silne bóle brzu-
cha po każdym posiłku były dla mnie codziennością. Wszę-
dzie szukałam pomocy. W diecie, w sporcie, interesowałam 
się nowościami w badaniach naukowych. Nikt nie mógł zna-
leźć przyczyny mojego stanu zdrowia. Chodziłam od leka-
rza do lekarza, szukając kogoś, kto mi pomoże. Specjaliści się 
zmieniali, a diagnozy ciągle nie było. Słyszałam, że źle się od-
żywiam, piję za mało wody. Zaczęłam więc piec chleb, go-
tować szynki, jeść tylko żywność ekologiczną. Kiedy i to nie 
przynosiło rezultatów, słyszałam, że może nie mam wcale 
problemów z brzuchem, tylko z psychiką. W wieku 26 lat tra-
fiłam do szpitala. Rozpoznanie, które postawiono, to groźnie 
brzmiące: megacolon toxicum, czyli ostre rozdęcie okrężnicy. 
Jelito było zniszczone i rozdęte. Wykonano u mnie kolekto-
mię z zespoleniem ileo-rektalnym i rektopeksję przezbrzusz-
ną. Pod tymi trudnymi terminami kryje się informacja, że stra-
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tach oraz targach kosmetycznych. Czuję, że to dopie-
ro początek mojej przygody! Jestem upartą i walecz-
ną osobą. Już 3 miesiące po operacji zaczęłam regu-
larnie biegać. Chcę pokazać, że ogranicza nas tylko na-
sza wyobraźnia. 

A co mnie relaksuje? Spacer z moim białym kudła-
tym Westem, wieczory przy zapalonej sojowej świecy 
i dobra książka. Bardzo pomogła mi również medyta-
cja oraz sport. Prowadzę dziennik wdzięczności i słu-
cham dużo podcastów.

Moim marzeniem jest pomoc innym stomikom oraz ich 
rodzinom. Marzę też o zaangażowaniu się w pracę 
na rzecz fundacji lub w organizację warsztatów i spo-
tkań. Chciałabym pomóc kobietom w akceptacji stomii  
oraz pokazać im, czym jest prawdziwe piękno. Chciała- 
bym pomóc im pokochać swoje ciało na nowo. Moim 
marzeniem jest także spędzenie każdego dnia tak wy-
jątkowo, jak tylko potrafię. Chcę czerpać radość z każ-
dej godziny, każdego spotkania. 

Moje motto brzmi: „Lepiej żałować, że się coś zrobi-
ło, niż żałować, że się nie zrobiło”. I ono napędza mnie 
do działania! •

Wyłonienie sto-
mii niczego w moim 
życiu nie przekreśli-
ło. Wręcz przeciwnie, 

dopiero teraz czuję się 
kobieca, kiedy moją 

twarz zdobi uśmiech, 
a nie wykrzywia jej 

grymas bólu. 

Mirela Bornikowska

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

BIO
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Przy wyłanianiu stomii należy kierować się zasadami ustalony-
mi przez Turnbula i Weakleya w 1967 roku, które w pełni za-
chowują swą aktualność: 

•  prawidłowa lokalizacja stomii (miejsce powinno być wi-
doczne dla chorego);

•  odpowiedni kanał stomijny (powinien przebiegać przez  
mięsień prosty brzucha lub w jego pobliżu, i być szeroki na  
dwa palce);

• brak napięcia jelita;

•  przyszycie krezki jelita do ściany brzusznej (z ominięciem 
naczyń w krezce);

•  wywinięcie śluzówki i przyszycie jej do skóry, co daje do-
bre ukrwienie jelita. 

Należy mieć jednak świadomość, iż wyłonienie stomii to nie 
tylko dzieło chirurgiczne, ale przede wszystkim zakończenie 
złożonego procesu, który musi rozpocząć się jeszcze przed 
zabiegiem. Tak naprawdę stomię zaczynamy wyłaniać od roz-
mowy z pacjentem. Rozmowy przeprowadzonej przez leka-
rza, zawsze, jeśli to możliwe, lekarza operującego pacjenta.

Lekarz, jak zresztą przed każdym zabiegiem, powinien wytłu-
maczyć choremu, jak będzie wyglądał planowany przebieg 
i jakie są potencjalne powikłania operacji. Najważniejsze chy-
ba jednak jest to, żeby uświadomić pacjenta, po co ten za-
bieg ma być wykonany. Każdy pacjent przed operacją chciał-
by wiedzieć, czy jej wykonanie jest w danym momencie nie-
zbędne, czy też zalecane. Chciałby mieć poczucie, że zabieg 
operacyjny jest w danym momencie najlepszą formą lecze-
nia. Chciałby po prostu poddać się zabiegowi, w pełni wie-
rząc, że to najlepsze dla niego wyjście.

Chirurg, rozmawiając z pacjentem, musi dodać mu wiary, 
że w danym momencie operacja jest dla niego dobrodziej-
stwem. W natłoku obowiązków biurokratycznych, obarcze-
ni koniecznością wypełniania wciąż rosnącej liczby dokumen-
tacji lekarze często dokładnie informują chorego o wszel-

kich potencjalnych skutkach ubocznych i powikłaniach zabie-
gu, czyli jego minusach, zapominając czy też nie mając już 
czasu na jeden „drobiazg” – podkreślenie jego zalet, czy-
li utwierdzenie pacjenta w przekonaniu, iż słusznie robi, pod-
pisując dokument o pięknej nazwie „świadoma zgoda na za-
bieg operacyjny”. Lekarz, podejmując decyzję o zabiegu, do-
skonale wie o wskazaniach do jego wykonania, jest to dla nie-
go często tak oczywiste, iż zapomina, że pacjent tej wiedzy 
nie ma. 

Informacja o stomii powinna dotrzeć do pacjenta, gdy le-
karz wyjaśni już potrzebę zabiegu. W momencie gdy pacjent 
rozumie, dlaczego warto podjąć pewne ryzyko, należy omó-
wić z nim kwestię wyłonienia stomii. 

Stomia i konieczność jej wytworzenia muszą być przed-
stawione jako jeden ze sposobów, by osiągnąć naj-

lepszy wynik leczenia, by pacjent po zabiegu jak naj-
dłużej cieszył się jak najlepszym zdrowiem. 

Niedopuszczalne jest poinformowanie pacjenta: „wyłonimy 
panu stomię, gdyż ma pan raka powodującego niedrożność”. 
Brzmi to jak pewnego rodzaju wyrok, stomia zaś jawi się 
jako fatum, dodatkowa „kara” dla pacjenta obarczonego już 
przecież niezwykle obciążającą diagnozą. Posługując się dalej 
powyższym przykładem, rozmowę powinniśmy rozpocząć od 
wyjaśnienia pacjentowi, iż niedrożność, której przyczyną jest 
rak, stanowi dla niego bezpośrednie zagrożenie życia i źró-
dło nieuchronnie nasilających się dolegliwości. Aby myśleć 
o poprawie jego samopoczucia i zmniejszeniu dolegliwości, 
należy umożliwić odpływ treści jelitowej. Dopiero poradzenie 
sobie z problemem niedrożności pozwoli pacjentowi na od-
żywianie się, na lepsze funkcjonowanie czy wreszcie leczenie, 
choć czasem jest ono niestety paliatywne. Dopiero po wy-
tłumaczeniu istoty zabiegu i wskazaniu jego zalet dla pacjen-
ta należy poinformować go, że w obecnej sytuacji prawdo-
podobnie jedynym bezpiecznym i realnym chirurgicznie wyj-

Miejsce wyłonienia stomii – 

Tekst: Tomasz Banasiewicz

najważniejsza sprawa dla jakości życia osoby ze stomią!

Tekst: Urszula Sobczak

W yłonienie stomii to bardzo istotny element zabiegu operacyjnego. Wiadomo,  
że powinien on być wykonany przez lub pod nadzorem doświadczonego  
chirurga, gdyż jest decydujący w jakości życia pacjenta ze stomią. 
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ściem jest wyłonienie stomii. Stomii, która stanowić będzie 
wentyl bezpieczeństwa, pozwoli pacjentowi dalej funkcjono-
wać i przyczyni się do likwidacji problemu niedrożności. 

Oczywiście niezwykle ważna jest forma prowadzenia tej, nie-
łatwej przecież dla pacjenta, rozmowy. Musi mieć ona cha-
rakter bardzo indywidualny, być prowadzona w warunkach 
zapewniających pacjentowi poczucie intymności, pozwalają-
cych na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Ważne, 
by była ona prowadzona w sposób „partnerski”, tzn. jeśli tyl-
ko to możliwe i pacjent, i lekarz powinni siedzieć, jeśli pacjent 
jest leżący, lekarz powinien usiąść przy jego łóżku. Ważne, by 
nie prowadzić tej rozmowy w pozycji „leżący pacjent – stoją-
cy chirurg”. Powoduje to z jednej strony u pacjenta poczucie, 
że rozmowa będzie krótka, nie należy zadawać zbyt wielu py-
tań i zbyt długo zastanawiać się nad potencjalnymi proble-
mami. Sprawia wrażenie, iż chirurg przyszedł do pacjenta tyl-
ko na chwilę. Z drugiej strony powoduje ona powstanie, mniej 
lub bardziej świadomie dla pacjenta, poczucia pewnej hierar-
chii, w której to lekarz jest znacznie wyżej od pacjenta i to le-
karz jawi się jako główna osoba decydująca o dalszych wyda-
rzeniach, a z jej decyzją się nie dyskutuje. Rozmowa na rów-
nym poziomie ułatwia pacjentowi zachowanie poczucia wpły-
wu na przebieg jego leczenia, czyni go bardziej świadomym 
własnych decyzji. 

Miejsce wyłonienia stomii – 

W rozmowie o stomii trzeba rzetelnie i jasno wskazać 
na jej niewątpliwe zalety, ale też potencjalne problemy. 

Pacjent musi być świadomy swego dalszego  
funkcjonowania ze stomią. Bardzo ważne są odniesie-
nia i przykłady konkretnych sytuacji klinicznych, gdy  

chirurg może dawać przykłady osób świetnie funkcjonu-
jących ze stomią, prowadzących pełne, szczęśliwe życie. 

Nieocenioną pomocą mogą służyć wolontariusze – inni pa-
cjenci ze stomią, gotowi podzielić się swymi doświadczenia-
mi, a przede wszystkim najlepiej chyba zaświadczyć swoją 
obecnością, iż ze stomią żyje się dalej, często lepiej i bar-
dziej szczęśliwie niż przed zabiegiem. Można o rozmowę z pa-
cjentem, u którego planowane jest wyłonienie stomii, popro-
sić innego pacjenta, który jest już po takim zabiegu. Warun-
kiem niezbędnym jest oczywiście zgoda pacjenta ze stomią 
i jego gotowość do rozmawiania o niej. O pomoc taką mo-
żemy zwrócić się tylko do wybranych pacjentów, lekarz ab-
solutnie nie może „wymuszać” jej na pacjencie ze stomią, 
który często sam jeszcze potrzebuje czasu, by w pełni ją 
zaakceptować. 

Ważnym elementem rozmowy jest uspokojenie chore-
go w kwestii pewnych prozaicznych problemów – że bę-
dzie otrzymywał nieodpłatnie sprzęt stomijny, że będzie pod 
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opieką poradni dla chorych ze stomią, że istnieje szereg po-
radników dotyczących diety bądź ćwiczeń fizycznych u cho-
rych ze stomią. Pacjent nie może czuć obaw, iż po wyłonie-
niu stomii pozostanie sam z problemem jej zaopatrzenia i co-
dziennej pielęgnacji. 

Dopiero u tak przygotowanego pacjenta, który wie już, że 
potencjalne wyłonienie stomii jest dla niego w danym mo-
mencie najlepszą formą czy częścią leczenia, można przy-
stąpić do wyznaczania miejsca na stomię. Nie można wyzna-
czać miejsca u pacjenta, który nie został o potrzebie wyła-
niania stomii dokładnie poinstruowany i który nie zaakcep-
tował tej decyzji. Miejsce na przyszłą stomię powinna wyzna-
czyć, jeśli tylko to możliwe, odpowiednio przeszkolona pielę-
gniarka stomijna. Pielęgniarki stomijne, mając stały kontakt 
z pacjentem stomijnym, najlepiej chyba znają jego najczęst-
sze bolączki i problemy, mają też bardzo dużą świadomość, 
iż najczęściej to miejsce wyłonienia stomii warunkuje jej do-
bre funkcjonowanie. 

Oczywiście w trybie zabiegów pilnych, w warunkach dyżu-
rowych, miejsce takie wyznacza lekarz. Najważniejsze jed-
nak, żeby zostało ono wyłonione przed zabiegiem. Pozy-
cja pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, zwiotczenie 
mięśni albo cięcie brzuszne znacznie zmieniają ułożenie po-
włok, pozycje łuków żebrowych bądź kości biodrowych. Czę-
sto stomia wyłoniona w bardzo dobrym, jak wydaje się w cza-
sie zabiegu, miejscu po zabiegu okazuje się stomią zlokalizo-
waną zbyt nisko bądź za wysoko. Truizmem, choć niestety wy-
magającym ciągłego przypominania, jest już zwrócenie uwa-
gi, by nie wyłaniać stomii w ranie.

Niewłaściwe zlokalizowanie stomii mocno utrudnia prowa-
dzenie rehabilitacji u pacjenta po zabiegu oraz prawidłowe 
zabezpieczenie stomii sprzętem stomijnym.

Przedstawione powyżej zasady wyłaniania stomii mają oczy-
wiście charakter bardzo ogólny i nie wyczerpują wszelkich in-
nych uwarunkowań. Do najważniejszych należy z pewnością 
oddalenie miejsca stomii od linii cięcia o co najmniej 4–5 

centymetrów, by nie dochodziło do kolizji sprzętu stomijne-
go z raną. Zbyt bliskie zlokalizowanie stomii powoduje z jed-
nej strony ryzyko zacieku treści jelitowej do rany (w etapie 
wczesnym), z drugiej zaś zmniejsza odporność mechaniczną 
ściany brzucha i podnosi ryzyko powstawania przepukliny, za-
równo okołostomijnej, jak i w samej ranie pooperacyjnej. Sto-
mię powinniśmy wyłaniać w oddaleniu od poprzednich blizn, 
fałdów skórnych, miejsc, w których skóra jest zmieniona cho-
robowo. Stomia nie powinna się też znajdować zbyt blisko ko-
ści biodrowej czy łuku żebrowego, w pachwinie, pod fałdem 
skórnym lub obwisłym biustem.

Oczywiście należy mieć świadomość, iż u niektórych pacjen-
tów, zwłaszcza po licznych poprzednich operacjach, znale-
zienie miejsca na stomię może być bardzo trudne i stanowić 
pewnego rodzaju kompromis. Tym bardziej jednak wyznacza-
nie miejsca na stomię przed zabiegiem pomoże w jego opty-
malnej lokalizacji. 

Pacjent, który obudzi się po zabiegu ze stomią, powi-
nien mieć poczucie, iż jej wyłonienie było konieczne 

i dla niego najlepsze. Powinien wierzyć, że stomia sta-
nowi dla niego „przepustkę do domu“ – pomoże w upo-

raniu się z chorobą, z powodu której był operowany. 
Taki pacjent będzie dużo szybciej i łatwiej uczył się ob-

sługi stomii i akceptował jej obecność. Aby tak się stało, 
pamiętajmy, iż musimy przed zabiegiem dokładnie wy-
tłumaczyć pacjentowi potrzebę wyłonienia stomii i wy-
znaczyć optymalne dla niej miejsce. Tylko wtedy sto-

mia stanie się dla pacjenta „biletem do życia”. Oby za-
wsze jak najdłuższego i najbardziej szczęśliwego. •

prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Chirurg ogólny i doskonały wykładowca. Społecznik, 
dla którego najważniejszy jest człowiek. Długoletni ratownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
lekarz-wolontariusz spędzający całe miesiące w najbardziej niebezpiecznych zakamarkach Afryki. 
Człowiek o licznych zainteresowaniach i wielu talentach. Alpinista. Zdobywał laury także jako autor 
wierszy i być może jest jedynym człowiekiem, który wie, gdzie ślady zostawia yeti.
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S uper, jeżeli masz możliwość przygotować się do wy-
łonienia stomii i do oswojenia się z tą informacją! Wy-
korzystaj ten czas jak najpełniej i jeżeli wiesz, że bę-

dziesz mieć wyłonioną stomię, pamiętaj, że rzeczą niezwykle 
ważną jest prehabilitacja.

To słowo mało komu znane i wydawać by się mogło – skom-
plikowane, ale jeśli się w nie wsłuchać od razu pojmuje się 
jego sens i przekaz, jaki niesie. Chodzi dokładnie o to, żeby 
przygotować się do operacji możliwie jak najlepiej fizycz-
nie, bo to, w jakiej kondycji jesteś, kładąc się na stole ope-
racyjnym, będzie wprost rzutować na to, w jakim tempie bę-
dziesz wracać do zdrowia.

NA PREHABILITACJĘ SKŁADAJĄ SIĘ PRZEDE 
WSZYSTKIM: 

 > optymalizacja twojego stanu fizycznego; a zatem: wzmoc-
nij na tyle, na ile tylko jest to możliwe swoje mięśnie, bo będą 
ci bardzo potrzebne, żebyś mógł / mogła sprawnie wstawać 
z łóżka po zabiegu. Warto pokusić się zatem o dodatkowy 
trening fizyczny. 

ALE PREHABILITACJA TO NIE TYLKO DBAŁOŚĆ  
O SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ. NASTĘPNYM JEJ  
PUNKTEM SKŁADOWYM JEST: 

 > gromadzenie wiedzy na temat tego, co czeka cię po ope-
racji. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, aby możliwe 
było zarządzanie własnym lękiem i unikanie paniki związanej 
z operacją. Ważna jest także edukacja w tym zakresie twoje-
go najbliższego otoczenia. Nie ma powodu, aby twoi najbliż-
si nie oswoili się z tym tematem. Boimy się nieznanego, a za-
tem postaraj się zdobyć informacje, z czym będziesz się mie-
rzyć, i opowiedz o tym ludziom, z którymi chcesz rozmawiać 
i którzy będą dla ciebie wsparciem po wyłonieniu stomii. Do-
wiedz się, czy będzie konieczne stosowanie jakiejś specjal-
nej diety, czy będziesz mieć możliwość chodzenia na basen, 
czy nie będzie przeciwwskazań do uprawiania sportu… i kie-
dy zobaczysz, że życie stomika wygląda tak samo, jak życie 
osób, które nie mają wyłonionej stomii, może będziesz cze-
kać na operację z mniejszym lękiem.

Tekst: Fundacja STOMAlife

A PO OPERACJI:
 > po pierwsze i najważniejsze daj sobie tyle wyrozumiało-

ści, ile tylko dać potrafisz, i nie spiesz się z osiągnięciem peł-
nej samodzielności. Sytuacja jest dla ciebie zupełnie nowa. 
Wiedz, że z każdą wymianą worka będziesz nabierać wprawy, 
a z czasem dojdziesz do perfekcji!

Na początku trudno w to uwierzyć, ale kilkukrotna wymia-
na sprzętu sprawi, że stanie się dla ciebie czynnością ruty-
nową, nie sprawiającą jakichkolwiek trudności.

 > Wypróbuj różne produkty, tak żeby wiedzieć, jaki sprzęt 
jest dla ciebie najwygodniejszy. Dopasowanie właściwe-
go typu płytek i worków da ci poczucie pewności siebie 
i komfort użytkowania sprzętu stomijnego. Pamiętaj również, 
że każda stomia zmienia się z czasem, a ty, bacznie obser-
wując te zmiany, możesz dopasowywać optymalne dla siebie 
rozwiązania sprzętowe.

 > Pamiętaj, że oprócz sprzętu podstawowego należy ko-
rzystać z preparatów do zmywania przylepca, uszczelniaczy 
i innych artykułów przeznaczonych do dbania o skórę wokół 
stomii. Jest to ważne, ponieważ chroni przed podrażnienia-
mi i dzięki temu unikniesz narażania się na problemy skórne.

 > Masz prawo nie mówić nikomu o tym, że jesteś osobą 
z wyłonioną stomią, zastanów się jednak, czy nie będzie ci ła-
twiej, jeśli porozmawiasz z kimś o swoich uczuciach i proble-
mach. Jeśli jest obok ktoś, z kim możesz porozmawiać, daj so-
bie szansę. Jeżeli nie chcesz rozmawiać o swojej stomii z ro-
dziną czy z przyjaciółmi i znajomymi, nie zapominaj, że jeste-
śmy MY, ludzie, którym temat nie jest obcy, bo zmagają się 
z takimi jak ty dolegliwościami, mają te same rozterki i pro-
blemy. Jeżeli coś cię niepokoi, zapytaj na grupie wsparcia, 
być może ktoś miał podobny kłopot i podzieli się informa-
cją, jak sobie z nim poradził. Po co wyważać drzwi otwarte już 
przez innego stomika. •

Przed i po wyłonieniu stomii
ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Tekst: Fundacja STOMAlife 
 

IDĘ W GÓRY CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM

„Stomia – symbol zwycięstwa” to piękne hasło, które z czasem  
tak przylgnęło do naszej grupy, że być może nie zawsze zastanawiamy  
się nad jego sensem. Ale są w życiu naszej społeczności takie chwile,  
gdy słowa te brzmią nam w uszach ze zdwojoną mocą. Do takich momen-
tów na pewno należał wrześniowy weekend, kiedy grupa aż 41 osób –  
stomików i ich przyjaciół wybrała się w… góry!!!

Na pewno dla większości uczestników tej eskapady przez czas dłuższy lub krótszy  
od wyłonienia stomii taki wyjazd był po prostu nierealny. 

Stomik poza domem, stomik na spacerze, stomik na rowerze, stomik w kajaku, stomik na balu w praw-
dziwym pałacu, stomik w basenie, stomik na wycieczce do stolicy, stomik nad jeziorem, stomik nad 
morzem, stomik aktywnie spędzający urlop z rodziną zgodnie z #aktywnelatotorbaczy?

Ależ oczywiście!!! Mamy na to dowody!!!
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STOMIK W GÓRACH?
Jak dotąd było to najtrudniejsze wyzwanie.  
Tempo, w jakim znikały wolne miejsca,  
świadczy o tym, jak wielkie było pragnienie  
Torbaczy, by sprawdzić swoje możliwości  
na górskich szlakach.

Czy się udało??? W 110 proc. To nie była wyciecz-
ka do Karpacza! To była wycieczka w Karkonosze!  
Wszyscy uczestnicy byli z nami w górach!

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Każdy przełamał własny strach, niepokój przed nieznanym (np. jazdą  
wyciągiem krzesełkowym). Nikt nie zrezygnował). Każdy zmierzył się 
z własnymi możliwościami i pokonał własne ograniczenia, a w zasa-
dzie przekonania, że one istnieją. W ten wrześniowy weekend KAŻ-
DY zrobił albo zobaczył coś po raz pierwszy w życiu. Lat nikomu  
nie wypominamy, ale między naszym kolegą „70 plus” a najmłod-
szymi uczestnikami wycieczki było prawie pół wieku różnicy. 

Tego dnia każdy z nas zdobył swoje mniejsze lub większe  
Kilimandżaro. Poczuł się ciut bliżej nieba, odetchnął pełną  
piersią, zachwycił się górskimi widokami, wędrował cały dzień 
z przyjaciółmi. Wzajemnie się wspierać i pomagać  
sobie nawzajem – to są przeżycia bezcenne.

Majestat gór uczy pokory, szacunku do przyrody i siebie na-
wzajem. Pokazuje, jaką drobiną jesteśmy w kosmosie, a jed-
nak drobiną jedyną i najważniejszą. Z tych drobinek buduje 
się łańcuch podobny do tego, przy pomocy którego wspinali-
śmy się na Śnieżkę. Nasza górska przygoda trwała ok. 50 go-
dzin (na sen czasu było niewiele), a zdążyliśmy się przeko-
nać, że staliśmy się ogniwami bardzo silnego łańcucha.

„Lato z ptakami odchodzi

Wiatr skręca liście w warkoczach

Dywanem pokrywa szlaki

Szkarłaty wiesza na zboczach

Przyoblekam myśli w kolory

W złoto liści buków purpurę

Palę w ogniu letnie wspomnienia

Idę wymachując kosturem

Idę w góry cieszyć się życiem

Oddać dłoniom halnego włosy

W szelest liści wsłuchać się pragnę

W odlatujących ptaków głosy”

Słowa tej turystycznej ballady będą brzmiały  
nam w uszach jeszcze długo. •

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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BEZ 
ZŁOŚCI 
Wywiad z Karoliną Szturc

Rozmawia: Izabela Smolińska 
Zdjęcia: Suzanne Szturc 

Dużo ludzi wokół mnie mówiło, jak bardzo mi współczuje. A ja zastanawiałam się 
dlaczego. Dlaczego współczuć mi czegoś, co uratowało mi życie? – mówi Karolina Szturc, 

aktorka, tancerka i bohaterka dokumentu o stomii. Udowadnia, że worek przyklejony 
do brzucha ani nie wpływa na atrakcyjność, ani na poczucie wartości, ani niczego nie 

utrudnia. Bo ograniczenia są nie na zewnątrz, ale w naszych głowach. 
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I zabela Smolińska: Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą, 
która na zdjęciach na swoim instagramowym profi-
lu ot tak, pozuje z workiem stomijnym, przełamując 
tabu. Co cię do tego skłoniło?

Karolina Szturc: My tak ogólnie, społecznie nie chcemy roz-
mawiać o chorobach. Żyjemy w takiej kulturze, w której się 
nie mówi o przypadłościach, o tym, że coś boli. Te wszystkie 
tematy od razu trafiają do kategorii „nie seksi”. Bo seksi jest 
wtedy, kiedy jest idealne ciało, chociaż prawda jest akurat 
taka, że nie ma osoby, która byłyby w stu procentach ideal-
na i zdrowa. A w przypadku stomii jest jeszcze trudniej, bo nie 
dość, że mamy do czynienia z czymś, co jest obce, to jeszcze 
dochodzi aspekt higieniczny. Ludzi przeraża, że nagle poja-
wia się inny system wypróżniania niż ten, który znają, wyda-
je im się to wręcz obrzydliwe, a nie do końca wiedzą, co i jak. 
Sama należałam do tej grupy, która nie wiedziała w pełni, jak 
to działa. Dzisiaj, z perspektywy czasu wiem, że trzeba być 
otwartym na inność, na siebie, na nowe, trzeba mieć tę chęć, 
żeby się dowiadywać, uczyć o rzeczach. Wiadomo, że nie każ-
da choroba przytrafi się nam czy komuś nam bliskiemu, ale 
mimo wszystko warto wiedzieć, co i jak, bo wtedy, jeśli coś się 
nam albo komuś bliskiemu przydarza, jest to mniej straszne.

IS: No właśnie. Mówisz: „teraz”, „z perspektywy czasu”. 
A jak to wyglądało „wtedy”?
KS: Właściwie to pierwszy raz słyszałam o stomii, jak się do-
wiedziałam, że ją ma Marianna Gierszewska. Aczkolwiek wte-
dy jakoś nie zagłębiałam się w temat. Niestety podeszłam 
do niego trochę ignorancko.

IS: Myśląc: „mnie to nie dotyczy”?
KS: Tak. A potem trafiłam do szpitala w bardzo ciężkim stanie, 
ze strasznym bólem brzucha. Okazało się, że zawiązało mi się 
jelito z powodu zrostów po operacji wyrostka sprzed kilku-
nastu lat. Dostałam do podpisania dokument, w którym zga-
dzałam się na stomię, jeśli by była taka konieczność. Ale tak 
prawdę powiedziawszy, byłam już pod wpływem tak silnych 
leków, że podpisując papiery, właściwie nie do końca kojarzy-
łam, co się dzieje. No i potem, kiedy obudziłam się po ope-
racji, to nawet w sumie nie wiedziałam, czy mam tę stomię, 
czy nie.

IS: Jak to?
KS: Moja mama zadzwoniła na salę, na której leżałam, i spyta-
ła, czy mam stomię, a ja mówię, że nie wiem, i dopiero wtedy 
o to spytałam. Pielęgniarka powiedziała, że mam. Ale nawet 
wtedy jeszcze do końca nie rozumiałam, co się stało.

IS: A co poczułaś?
KS: Szczerze mówiąc – pustkę. Nie miałam żadnych emo-
cji wtedy. Prawdopodobnie to była kwestia bardzo silnych 
leków, ale pamiętam, że w szpitalu czułam się zadziwiają-
co normalnie i dopiero to tak dotarło do mnie, jak już wró-
ciłam do domu i musiałam się sama tą stomią opiekować. 
To było takie: „ok, więc mam tę stomię i co teraz?”. No i po-
czątkowo było przerażająco, bo stomia to był jakby zupeł-
nie nowy system. Czułam, że moje ciało nagle stało się obce, 
bo przez te dwadzieścia parę lat przyzwyczaiłam się do korzy-

stania z niego w pewien konkretny sposób, a tu nagle wszyst-
ko, co wiedziałam o sobie, wywróciło się do góry nogami. 
I było parę takich momentów, na przykład przy zmianie wor-
ka (stomijnego), kiedy nie wiem… odklejał się… czy po prostu, 
jak na niego patrzyłam, że zwyczajnie wybuchałam płaczem.

IS: Ze smutku? Złości?
KS: Z bezsilności. To było takie supermocne spotkanie 
z czymś obcym i dziwnym. Aczkolwiek po paru miesiącach się 
przyzwyczaiłam. I teraz, kiedy jestem już po zespoleniu jelita, 
to o dziwo, właśnie te naturalne procesy wydają mi się dziw-
ne. Do tego stopnia, że nawet na początku, jak pozbyłam się 
worka stomijnego, czułam taki niepokój z tym związany, że 
go nie ma, że nie widzę, co się dzieje. Czułam, jakbym mia-
ła mniejszą kontrolę nad tym wszystkim. To było ciekawe. Nie 
spodziewałam się, że będę się tak czuła.

IS: Że zżyjesz się z workiem stomijnym? Miałaś go tymcza-
sowo, do momentu, gdy będzie można wykonać operację 
zespolenia jelita. Wiedziałaś, kiedy to nastąpi?
KS: W szpitalu nikt nie potrafił powiedzieć, ile to będzie cza-
su. Ale ja też jakoś specjalnie nie odliczałam. Dla mnie naj-
ważniejsze było to, że żyję, że jest dobrze, w tym momencie, 
w którym jestem. Czułam, że da się żyć ze stomią i nie uważa-
łam, że mnie spotkała jakaś dramatyczna sytuacja, po której 
można już tylko leżeć w łóżku i rozpaczać. W ogóle nie mia-
łam takich uczuć. Co ciekawe, mieli je ludzie wokół mnie. Mó-
wili, jak bardzo mi współczują, że coś takiego mnie spotka-
ło. A ja wtedy myślałam: ale w zasadzie, dlaczego współczuć 
mi czegoś, co uratowało mi życie?

IS: Ale też skomplikowało.
KS: Lekarze, gdy słyszeli o moim przypadku, mówili, że mia-
łam strasznego pecha. Znajomi byli w szoku, że nie mam w so-
bie złości i że w ogóle coś takiego przytrafiło się akurat mnie. 
Bo przecież jestem – byłam – zdrowa, sprawna, wysporto-
wana, dobrze się odżywiałam. A ja z tego ich szoku korzy-
stam i ostrzegam wszystkich, żeby gdzieś tam się pilnowa-
li, zwłaszcza po operacjach, jeśli mają jakieś blizny. Bo sama, 
gdybym wiedziała wcześniej, być może mogłabym uniknąć 
tego, co się wydarzyło. Aczkolwiek nie zastanawiam się nad 
tym jakoś specjalnie. Jak to mówią: jakby człowiek wiedział, 
że się przewróci, toby usiadł.

IS: No właśnie. Stomia często przychodzi na myśl jako kon-
sekwencja zmagań z długotrwałymi, przewlekłymi choro-
bami układu pokarmowego albo nowotworami. U ciebie 
tak nie było. Twój przypadek to przykład na to, że sto-
mia może przytrafić się każdemu. 
KS: Tak, faktycznie, nic mi nie było, nic nie dolegało. Po pro-
stu zrobił mi się zrost na bliźnie po wyrostku. A przecież mnó-
stwo osób przechodzi zabieg wycięcia wyrostka i to się prze-
cież zwykle nie kończy stomią. Ja nawet nie słyszałam wcze-
śniej, że coś takiego może się wydarzyć! Inna sprawa, że też 
początkowo u mnie zbagatelizowano niepokojące objawy. 
Jestem młoda, wydawało się – zdrowa, więc kiedy trafiłam 
na SOR z bólem brzucha, lekarze stwierdzili, że na pewno by-
łam na imprezie, piłam alkohol i tyle. Odesłali mnie do domu. 

I
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A ja ledwie byłam w stanie chodzić. I kilka godzin później wró-
ciłam na ten SOR już na ostro. Ale to inna historia…

IS: Jesteś aktorką. Twoje ciało jest częścią, narzędziem 
twojej pracy. Z jednej strony to pomocne, bo jesteś z nim 
bardziej oswojona, bardziej go świadoma. Z drugiej – je-
steś też bardziej świadoma tego, że ludzie to twoje ciało, 
jako narzędzie pracy właśnie, oceniają. Miałaś poczucie, 
że ze stomią stałaś się mniej atrakcyjna, że mniej możesz?
KS: Dużą część mojego życia zawsze zajmował taniec, bo tym 
też zajmuję się zawodowo. Początkowo bardzo wiele rze-
czy musiałam przestać robić, ale to było bardziej związane 
z przejściem ciężkiej operacji. Schudłam 10 kilo i tak dalej, 
więc jakoś musiałam się przyzwyczaić do tego, że to moje 
ciało, przynajmniej na jakiś czas, ma przerwę, To było trud-
ne psychicznie, bo jestem osobą, która potrzebuje aktywno-
ści fizycznej, ruchu. 

A jeśli chodzi o poczucie atrakcyjności, to o dziwo, ta sytu-
acja sprawiła, że zaczęłam na swoje ciało patrzeć z taką więk-
szą czułością i bardziej zaczęłam je akceptować, mimo że 
obiektywnie, według standardów, stało się ono mniej atrak-
cyjnie. Zaczęłam je uważać za lepsze, niż myślałam o nim 
wcześniej, bo zobaczyłam, ile było w stanie znieść, żeby 
utrzymać mnie przy życiu. To jest niesamowita rzecz.

IS: Słuchając ciebie, można odnieść wrażenie, że sto-
mia to nic, drobiazg, ale przecież rzeczywistość stomi-
ków nie jest taka różowa. Wciąż mało jest miejsc, gdzie 
można dowiedzieć się czegoś o stomii: czym jest, jak so-
bie z nią radzić, jak się odżywiać, itp. Brakuje takich zu-
pełnie podstawowych informacji, jak chociażby tej, gdzie 
kupić ładną bieliznę. Skąd ty czerpałaś wiedzę?
KS: Głównie z grup wsparcia na Facebooku, czyli od ludzi, 
którzy też chorowali, którzy mieli własne doświadczenia. Po-
czątki nie były łatwe. Miałam problem z tym, że worek sto-
mijny wciąż przeciekał, nie potrafiłam nad tym zapanować. 
Szukałam wspólnie z rodzicami, informacji, co robię nie tak, 
dlaczego tak się dzieje. Moja mama jest pielęgniarką, zaczę-
ła dzwonić po swoich koleżankach, które mają więcej kon-
taktu ze stomikami. W końcu odkryliśmy, że do mojego ro-
dzaju stomii lepsze są worki wypukłe niż płaskie. I problem 
zniknął. Ale tę wiedzę zdobyliśmy znów gdzieś od kogoś, 
kto przechodził przez to samo, więc zajęło to wszystko bar-
dzo dużo czasu i kosztowało sporo stresu. 

IS: No właśnie. Osoba, która tak jak ty, stomię ma  
nagle, która nie choruje przewlekle, nie ma czasu się 
przygotować.
KS: Ja też nic nie wiedziałam. Wertowałam internet i ogląda-
łam zdjęcia. Odkryłam, że są różne stomie, które różnie wy-
glądają: wypukłe, wklęsłe, płaskie, że są różne cięcia opera-

cyjne. Byłam totalnie zaskoczona i chłonęłam wszystkie infor-
macje. Później zwróciłam uwagę, że na tych grupach wspar-
cia bardzo dużo osób ma ten sam problem, że brakuje na-
wet tej podstawowej wiedzy dotyczącej samego tylko sprzę-
tu i jego użycia, o tym, jak żyć ze stomią, w ogóle nie wspo-
minając. Jedyne co dostałam w szpitalu, to taka mała ksią-
żeczka z rodzajami worków stomijnych. Tylko tyle. Ale już któ-
re są dla kogo? Jak je testować, dopasowywać – nic. Wszyst-
ko, co wiem o stomii, to są jakieś moje własne doświadcze-
nia i błędy i doświadczenia innych osób, które przechodziły 
przez to samo, co ja. 

IS: Co było największym zaskoczeniem?
KS: Na pewno zaskakiwało mnie to, w jaki sposób mój or-
ganizm funkcjonuje na takich najprostszych poziomach. 
Na przykład, nie wiedziałam, czy będę wypróżniać się nor-
malnie, czy do worka. Albo jak się dowiedziałam, że jeśli się 
ma jelito zostawione poniżej wyłonionej stomii, to ono się 
czasem też oczyszcza tradycyjnie. To było takie kompletne 
zdziwienie. Teraz już to wszystko wydaje mi się logiczne, ale 
wtedy było zaskakujące i nowe. Bo przecież to nie są rzeczy, 
nad którymi się zastanawiasz. Pamiętam, jak pierwszy raz za-
tkała mi się stomia. Nie spodziewałam się, że to tak będzie 
boleć – nikt mi tego nie powiedział, nie uprzedził, nie przygo-
tował na to, więc, mimo że ból szybko przeszedł, czułam prze-
rażenie, bo działo się ze mną coś nowego.

IS: Powinnaś o tym wszystkim usłyszeć w szpitalu.

KS: Powinnam. Ale w szpitalu cała pomoc ograniczyła się 
do tej broszurki i do tego, że pielęgniarka pokazała mojej ma-
mie, jak zmienić worek. Zrobiła to raz i tyle. Zresztą, to był 
właśnie ten worek, który mi nie pasował. A z góry, bez przy-
mierzania, dostałam zlecenie na wykupienie iluś. Na szczę-
ście ta znajoma mamy doradziła nam, żeby przed realizacją 
zlecenia sprawdzić, co i jak, przetestować inne worki. Wszyst-
ko załatwiałam na własną rękę.

IS: Tak, jak psychologa?
KS: Właśnie.

IS: A zgłosiłaś się do niego od razu?
KS: Doradziła mi to mama. Ona przez wiele lat pracowa-
ła z pacjentami onkologicznymi. Rak to też jest rodzaj choro-
by, w której bardzo zmienia się ciało. Więc mama, mając swoje 
doświadczenia, od razu zapisała mnie do dietetyka i do psy-
chologa. Jestem jej bardzo za to wdzięczna, bo w tamtym 
momencie nawet nie miałam siły myśleć o takich rzeczach. 
Potem na grupach wsparcia przeczytałam o tym, że war-
to zwrócić się do fizjoterapeuty i też z tego skorzystałam Więc 
znów: korzystałam z doświadczeń innych. Takiej zweryfiko-
wanej, medycznej wiedzy w szpitalu w ogóle nie dostałam. 
Wszystko dał mi Facebook i Google.

Lekarze, gdy słyszeli o moim przypadku, mówili, że miałam  
strasznego pecha. Znajomi byli w szoku, że nie mam w sobie  

złości i że w ogóle coś takiego przytrafiło się akurat mnie. 
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IS: Okres rekonwalescencji trwał w twoim przypadku trzy 
miesiące. Po tym czasie wróciłaś do pracy z ciałem. I ze 
stomią. 
KS: Powoli, po tych trzech miesiącach, zaczęłam wracać 
do ruchu, aczkolwiek w pełni wróciłam do takiego swoje-
go stanu sprzed operacji dopiero po około siedmiu miesią-
cach. Trochę to trwało. I właściwie w momencie, w którym 
dostałam informację, że mogę już iść na operację zespole-
nia, trochę spanikowałam, bo czułam, że dopiero co odzy-
skałam życie w tym nowym ciele, a już znowu mam je tracić, 
żeby następnie przez miesiące wracać do starego. Bałam się 
do tego stopnia, że nawet zdecydowałam się opóźnić opera-
cję o miesiąc, żeby jeszcze trochę się nacieszyć formą.

IS: Stomia nie była dla ciebie ciężarem?
KS: Nie przeszkadzała mi w ruchu, ćwiczeniu, jeździe na rol-
kach i tych wszystkich rzeczach, które lubię robić. Na począt-
ku byłam taka przejęta, hiperświadoma wszystkiego, co czu-
łam. Martwiłam się o ten worek. Ale z czasem poczułam się 
bardziej komfortowo, przestałam o nim myśleć. Nawet odwa-
żyłam się pójść na basen! Mimo że na początku, jak słyszałam, 
że stomicy chodzą na basen, to myślałam, że ja się nie odwa-

żę. A jednak! Byłam na basenie, byłam nad rzeką, bo uwiel-
biam pływać. I dlatego przełożyłam operację. Chciałam ode-
tchnąć przed kolejnym szpitalem, nacieszyć się tym, że wró-
ciłam do punktu zero.

IS: Mówisz, jakbyś się zaprzyjaźniła ze stomią.
KS: Mój przypadek pokazuje, że to możliwe, że można.

IS: Zdarzyło ci się o niej zapomnieć?
KS: Raz na imprezie poszłam do łazienki i przez chwilę miałam 
taki moment uświadomienia, że mam tę stomię i wręcz wy-
dało mi się to wtedy absurdalne, bo przez ten cały czas, kie-
dy się dobrze bawiłam, w ogóle o tym nie myślałam. I nagle 
w tej łazience miałam taki superprzypływ świadomości, ta-
kiej wręcz fascynacji, że to niezwykle ciekawe, co dzieje się 
z moim ciałem.

IS: A były momenty, kiedy to ktoś z zewnątrz zwracał 
ci uwagę na to, że twoje ciało się zmieniło? Kiedy słysza-
łaś, że do tego basenu z tym workiem to jednak nie po-
winnaś wchodzić?
KS: Nie miałam takich sytuacji, ale też to wynika z mojego na-
stawienia. Bo ja właściwie przejmuję się tylko opiniami naj-
bliższych mi osób, a oni wszyscy dawali mi pozytywną ener-
gię. Mówili: „spróbuj”, „dasz radę”, i tak dalej. Ale zaczęłam 
trochę inaczej patrzeć. Myślałam o osobach z niepełnospraw-
nościami, które nie mogą czegoś zrobić, gdzieś wejść, cze-
goś otworzyć. W ogóle o tym nie myślimy, a przecież nie za-
wsze widać, że potrzebują pomocy, bo nie każdy niepełno-
sprawny to osoba, która jeździ na wózku, wielu rzeczy po pro-
stu nie widać.

IS: Tak jak worka stomijnego pod ubraniem. Ale ty chy-
ba nie czułaś się niepełnosprawna? 
KS: Nie miałam takiego poczucia, chociaż tuż po opera-
cji moje ciało było w bardzo złym stanie. Był taki moment, 
kiedy mama musiała pomagać mi się myć, a tata mi buty za-
kładał, że czułam, że przecież mam dopiero 24 lata i to nie 
powinno tak wyglądać. Ale ten okres się bardzo szybko skoń-
czył i poza nim nie miałam zupełnie poczucia, że czegoś nie 
mogę, że jestem niepełnosprawna.

IS: I zaczęłaś robić sobie zdjęcia ze stomią i umieszczać je 
na Instagramie. Do tego zgodziłaś się zostać bohaterką 
dokumentu, który zaczęła realizować twoja siostra. Nie 
bałaś się, że skupiając się na stomii, zrobisz z niej temat, 
który zdominuje twoje życie? Który wybije to, co starałaś 
się znormalizować?
KS: Szczerze mówiąc, nie. Uznałam, że skoro spotkało mnie 
coś takiego, to warto się tym podzielić z ludźmi, którzy być 
może właśnie są w szpitalu, w tym miejscu, w którym ja byłam 
jeszcze niedawno, albo których lub ich bliskich coś podobne-
go spotka w przyszłości. Chciałam, żeby innym było łatwiej niż 
mi, bo gdy chorowałam, widziałam, ile było wokół mnie prze-
rażonych osób. Ja sama byłam przerażona, bo nie wiedziałam 
do końca, jak będzie wyglądać moje życie. Byłam przerażo-
na nie tyle chorobą, ale tym, że właściwie nigdy nie wiedzia-
łam nic o stomii. Ludzie pokazują w internecie swoje sukcesy, 
swoje dzieci, swoją pracę, uznałam, że ważne jest też to, żeby 

Uznałam, że skoro spotkało mnie 
coś takiego, to warto się tym po-

dzielić z ludźmi, którzy być 
może właśnie są w szpitalu...
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pokazywać tę stronę życia, która jest często pomijana, której 
ludzie się wstydzą. Miałam też nadzieję, że jeśli ktoś znajdzie 
się w podobnej sytuacji do mojej, a będzie miał większe niż 
ja poczucie wstydu, skorzysta z moich doświadczeń i zoba-
czy, że właściwie nie dzieje się nic strasznego.

IS: Nie bałaś się reakcji internetu? Zwłaszcza anonimo-
wych osób?
KS: Wiadomo, że w internecie są różni ludzie i można się 
spotkać z różnymi komentarzami. Jak przeglądałam profile, 
głównie zagraniczne, osób ze stomią, spotykałam się też z ta-
kimi komentarzami, że to obrzydliwe i w ogóle to zasłoń. 

IS: Mimo to podjęłaś ryzyko.
KS: Nie chciałam, żeby mnie to zniechęcało, bo właśnie te 
komentarze są powodem, dla którego uważam, że warto się 
dzielić doświadczeniem stomii i ją normalizować, zwłaszcza że 
teraz żyjemy w czasach, w których gdzieś tam faktycznie lu-
dzie zaczynają się otwierać na to, że są różni i nie ma jedne-
go kanonu piękna. Chciałam dołożyć do budowania tej świa-
domości swoją cegiełkę. 

IS: Dostałaś sygnały, że to działa? Że twoje zdjęcia, to, że 
pokazujesz się ze stomią, komuś pomogły?
KS: Tak. Bardzo się dziwiłam, że aż tak dużo komentarzy do-
stałam. Pisały do mnie nawet zupełnie obce osoby, że cie-
szą się, że to pokazuję. Pisali znajomi, których nawet nie po-
dejrzewałam o przeczytanie moich wpisów, że bardzo się 
cieszą, że się podzieliłam swoją historią, bo oni znają ko-
goś, kto ma stomię i się wstydzi. Pisały osoby, które mówi-
ły, że dzięki mnie faktycznie zrozumiały, z czym wiąże się sto-
mia, i tak dalej. Bardzo dużo dostałam pozytywnych komen-
tarzy. Ktoś tam zadzwonił do moich rodziców i powiedział, 
że gdzieś tam trafił na mój profil i, od słowa do słowa, okaza-
ło się, że ma doświadczenie stomii. I że tych osób, które mają 
doświadczenie stomii albo znają kogoś, kto ma stomię, jest 
więcej, niż można by przypuszczać.

IS: A tobie samej co dało publiczne opowiedzenie o cho-
robie? Traktowałaś to jako element terapii?
KS: Myślę, że tak, bo było dużo spraw związanych nawet nie 
z samą stomią, ale z doświadczeniem choroby, zagrożenia ży-
cia i SOR-u w ogóle. Bardzo mocno to przeżyłam.

Dalej się z tym doświadczeniem zmagam. Naoglądałam się 
trochę w tych szpitalach ludzi z przeróżnymi przypadłościa-
mi. Takie sytuacje sprawiają, że więcej się myśli o choro-
bach, o śmierci, bardziej się zaczyna martwić o swoich bli-
skich. Podzielenie się doświadczeniem z innymi jest bez wąt-
pienia terapeutyczne. 

Samo robienie zdjęć, na których widać moją stomię, i pokazy-
wanie ich w internecie sprawiło, że sama bardziej się z tą sto-
mią zaprzyjaźniłam. Chciałam, jako że nie widzę siebie cały 
czas, bo ja patrzę na innych, a to inni patrzą na mnie, zoba-
czyć siebie ich oczyma i trochę utrwalić ten obraz w swojej 
głowie, żeby stał się częścią mnie i moich wyobrażeń o sobie. 
Chciałam spojrzeć na siebie z zewnątrz. 

IS: A co czujesz dziś, po zespoleniu? Twoja przygoda ze 
stomią to definitywnie zamknięty rozdział?

KS: Czuję, że gdzieś tam to doświadczenie bardzo zmieni-
ło moje życie. Z jednej strony tak wymiernie: teraz będę mu-
siała regularnie się badać, robić prześwietlenia, tomografie, 
i tak dalej, bo jednak gdzieś tam, po tych kolejnych cięciach, 
jest ryzyko, że znów powstaną zrosty i że stomia powróci.

Ale też jest w tym wszystkim taka pozytywna, moim zdaniem, 
rzecz, że teraz bardziej na siebie uważam; na to, jak się od-
żywiam, nie bagatelizuję niepokojących objawów. Myślę, że 
to może pozytywnie wpłynąć na moje zdrowie w przyszłości, 
bo będę uważna w tym takim zdrowym kontekście. Czuję, że 
to ma pozytywny wpływ na moją energię i na moje życie. Wia-
domo, że gdzieś tam ten niepokój związany z ryzykiem po-
wikłań jest i cokolwiek się dzieje, na przykład widzę karetkę 
na ulicy, to czuję taki wewnętrzny strach. Może też z czasem 
się trochę do tego przyzwyczaję. 

IS: chcesz powiedzieć, że choroba zmieniła twoje życie 
na lepsze?
KS: To taki trochę truizm, ale tak, uzdrowiła na pewno moje na-
wyki żywieniowe. I mój stosunek do ciała się na pewno zmie-
nił. Czuję, że jestem bardziej otwarta na rzeczy intymne, 
na doświadczenia innych, że gdzieś tam teraz sama szukam 
informacji nie tylko dotyczących mnie samej, czyli na przy-
kład chorób jelita, ale informacji w ogóle. Jestem bardziej 
otwarta na poszukiwanie wiedzy, której nie dała mi ani szko-
ła, ani, niestety, nie dają lekarze, a która może się naprawdę 
przydać.

IS: A co byś powiedziała komuś, kto, tak jak ty te kilka mie-
sięcy temu, jest na początku swojej drogi ze stomią?
KS: Powiedziałabym takiej osobie, że początkowo każ-
da rzecz, której będzie doświadczać, będzie zaskoczeniem, 
ale żeby się nie zrażała, nie bała, tylko szukała informacji wszę-
dzie – bo tyle, ilu jest ludzi, jest różnych historii.

Powiedziałabym, żeby się nie bała, że z każdym dniem będzie 
lepiej i prościej, a w którymś momencie już będzie naprawdę 
superłatwo. Pamiętam swoje początki, jak musiałam zmieniać 
worek i zajmowało mi to godzinę, a później potrafiłam to ro-
bić niemal od niechcenia. I doradziłabym, żeby, jeśli ma taką 
możliwość, skorzystała z pomocy psychologa, zwłaszcza ta-
kiego, który pracuje z osobami cierpiącymi na różnego ro-
dzaju choroby przewlekłe, bo to naprawdę jest bardzo, bar-
dzo dziwne doświadczenie psychicznie i to, jak się przez nie 
przejdzie, zależy w dużej mierze od stopnia wytrzymałości da-
nej osoby i tego, jaki kontakt ze swoim ciałem miała jeszcze 
przed chorobą. Ja miałam też megaszczęście, że miałam 
ogromne wsparcie bliskich z każdej strony, ale wyobrażam 
sobie, jak trudno musi być, kiedy się go nie ma. Wtedy tym 
bardziej trzeba szukać specjalisty – to pomaga.

Jeszcze raz: będzie łatwiej. Z tygodnia na tydzień, z miesią-
ca na miesiąc jest coraz łatwiej. Życie ze stomią może być 
po prostu zwyczajne. •

Izabela Smolińska

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

BIO
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Wywiad z Anną Marią Wesołowską

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
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kaz zbliżania się do lokalu i jego bezpośredniego otocze-
nia. Osoba stosująca przemoc w rodzinie może ze sobą za-
brać przedmioty osobistego użytku i służące do świadcze-
nia pracy, a jeżeli ma zwierzę – to tylko za zgodą domowni-
ków. Zakaz i nakaz obowiązują przez 14 dni. Policja ma obo-
wiązek już następnego dnia sprawdzić, czy sprawca prze-
mocy „przypadkiem” nie wrócił do domu. 

B-BK: A jeśli wrócił?
AMW: To popełnia wykroczenie i można mu wymierzyć na-
wet karę aresztu. W ciągu tych 14 dni policja ma obowiązek 
zbadać trzykrotnie, czy nie ma zagrożenia. Kobieta powin-
na zostać pouczona, że może złożyć wniosek do sądu cywil-
nego o zabezpieczenie.

B-BK: Po co?
AMW: Żeby sprawca przemocy po 14 dniach nie wrócił i nie 
powiedział, że on już żadnego zakazu nie ma. Sąd cywilny 
w terminie 30 dni wydaje postanowienie o nakazie opusz-
czenia wspólnie zajmowanego lokalu. 

B-BK: A jeśli mieszkanie należy do sprawcy lub jego mat-
ki czy ojca?

Bianca-Beata Kotoro: Zima to pięk-
na pora roku ze świętami, karna-
wałem i walentynkami, ale nie 
każdy będzie mógł ją spędzić 
ciepło, rodzinnie i bezpiecznie. 
Są kobiety, które walczą z prze-
mocą… uciekają z domów, także 
z dziećmi… choć prawo już daw-
no zrobiło ukłon w ich stronę…

Anna Maria Wesołowska: Tak, to ważne, aby mówić gło-
śno o tym ukłonie! 30 kwietnia 2020 roku została zmie-
niona ustawa o Policji. Nowe przepisy przewidują, że 
to sprawca przemocy musi opuścić wspólnie zajmowa-
ne mieszkanie, a nie ofiara. Oczekiwaliśmy takiej zmiany 
od dawna, ale żeby odegrała istotną rolę, musi dotrzeć 
do świadomości społecznej, przede wszystkim do krzyw-
dzonych kobiet.

B-BK: Prawo będzie ci służyć, jak je poznasz.
AMW: Dokładnie. Ofiara przemocy powinna mieć świado-
mość, że prawo stoi po jej stronie, i odważnie z tego pra-
wa korzystać. Policja ma prawo zatrzymać osobę stosują-
cą przemoc, może również wydać nakaz natychmiastowe-
go opuszczenia mieszkania, czyli przyjść i po prostu wy-
stawić taką osobę za drzwi. 

B-BK: Ależ Anno, czy przypadkiem policja nie jest zbyt 
ostrożna w tej kwestii i niestety, mam wrażenie, czę-
sto niedoinformowana?
AMW: Dzisiaj prawo powstaje w przedziwnych okoliczno-
ściach. Instytucje, które mają je stosować, często nie są 
przygotowane ani merytorycznie, ani technicznie do wdra-
żania nowych regulacji. To należy zmienić! Jeżdżąc po Pol-
sce, widzę, że tam, gdzie służby są odpowiednio przy-
gotowane, a społeczeństwo świadome i wyedukowane, 
coraz lepiej się dzieje. W wielu miejscach dobra współ-
praca zespołów interdyscyplinarnych, a więc policji, ko-
misji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrod-
ków pomocy społecznej, kuratorów – przynosi wymierne 
efekty. Zauważam coraz więcej nakazów opuszczenia lo-
kalu przez agresora i zakazów zbliżania się do ofiar.

B-BK: Tylko tutaj potrzebna jest edukacja, edukacja  
i jeszcze raz edukacja!
AMW: Tak, przede wszystkim edukacja. Zobacz, teraz też 
niesiemy kaganek oświaty, bardzo ważnej, bo uwrażli-
wiającej i uświadamiającej, jak odnaleźć się w trudnej 
rzeczywistości. 

B-BK: Co jako sędzia i znawca prawa powiedziałabyś 
ludziom?
AMW: Słyszysz płacz dziecka za ścianą, widzisz sińce 
na twarzy kobiety – zareaguj, jeżeli jest potrzeba, po-
wiadom policję. Pamiętaj, dziecko samo się nie obroni, 
a krzywdzona kobieta jest często kompletnie bezradna. 
Mówię o kobietach, ponieważ nadal ofiarami przemocy 
są głównie kobiety. Pamiętajmy, że dzięki powziętej od 
nas informacji policja w czasie interwencji może wydać 
nie tylko nakaz opuszczenia mieszkania, ale również za-
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AMW: Mieszkanie, dom z basenem… nie ma to znaczenia – 
tam mieszkają dzieci, tam mieszka matka dzieci i czyjekolwiek 
byłoby to mieszkanie – policja ma obowiązek usunąć sprawcę 
przemocy z tego wspólnie zajmowanego lokalu. 

B-BK: To jest bardzo ważne, bo mamy przekonanie, że 
jeśli sprawca lub jego rodzina jest właścicielem owe-
go mieszkania – to wszystko zmienia.
AMW: Nie, i jeszcze raz nie. Prawo własności musi ustąpić 
przed prawem dziecka i rodziny do bezpieczeństwa. Do-
bro dziecka jest najwyższym dobrem, chroni je Konstytucja.

B-BK: Anno, a czy jest jeszcze jakiś przepis, który nie funk-
cjonuje w świadomości społecznej, chroniący dziecko lub 
matkę?
AMW: Jest sporo przepisów, o których zapominamy albo ich 
nie znamy. Przytoczyłaś powiedzenie, prawo będzie ci słu-
żyć, jak je poznasz. Jest bardzo prawdziwe. Sprawca, który 

nie wie, jakie uprawnienia ma dzisiaj policja, czuje się nieza-
grożony, kobieta nadal szuka schronienia, a sąsiad nie reagu-
je, ponieważ nie widzi sensu. Wymiar sprawiedliwości nie re-
aguje, ponieważ po prostu nie wie o tym, co się dzieje. Sę-
dziowie wymierzają sprawiedliwość, ale obywatel musi o tę 
sprawiedliwość się upomnieć. Dlatego tak ważna jest edu-
kacja, żeby ludzie mieli świadomość, że na przykład za na-
ruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwają-
cy nie dłużej niż 7 dni można trafić do zakładu karnego. Jest 
to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, co ozna-
cza, że ofiara składa swój prywatny akt oskarżenia, ale jeże-
li takie naruszenie nastąpi wobec osoby bliskiej, wspólnie 
zamieszkującej, to jest to przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego, czyli policja nie może zbagatelizować donie-
sienia, np. o załamaniu psychicznym ofiary przemocy emocjo-
nalnej, ekonomicznej czy jakiejkolwiek innej. Ma obowiązek 
wszcząć postępowanie z urzędu, ale niestety świadomość ist-

Sędziowie wymierzają  
sprawiedliwość, ale obywatel 
musi o tę sprawiedliwość się 

upomnieć. Dlatego tak  
ważna jest edukacja, żeby  

ludzie mieli świadomość, że 
na przykład za naruszenie  

czynności narządu ciała lub  
rozstrój zdrowia trwający  
nie dłużej niż 7 dni można  
trafić do zakładu karnego.46
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nienia tego przepisu jest niewielka. Kolejny przepis dotyczy 
nękania; „kto uporczywie nęka drugą osobę, wzbudza w niej 
poczucie zagrożenia, dręczy, upokarza, narusza prywatność 
jest przestępcą i za to grozi do 8 lat pozbawienia wolności”.

B-BK: Ale to musi robić latami?
AMW: Nie! Przy przestępstwie znęcania zakłada się pew-
ną powtarzalność, czyli potrzebny jest upływ czasu. Czasa-
mi jednak znęcanie może być jednorazowe, jeśli jest szcze-
gólnie brutalne. Warto wiedzieć, że w tym przepisie też nastą-
piły korzystne zmiany. Za znęcanie się fizycznie lub psychicz-
nie nad osobą najbliższą lub pozostającą w stałym lub prze-
mijającym stosunku zależności od sprawcy grozi kara do lat 
5. Od 2017 roku podwyższono karę do lat 8, jeżeli znęcanie 
dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psy-
chiczny lub fizyczny. Na pewno przepis dotyczy dzieci, osób 
w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, osób z zaburzenia-
mi, depresją. 

B-BK: Dlaczego tak ważna jest różnica w zagrożeniu!
AMW: W przypadku zagrożenia do 8 lat sąd może zastoso-
wać środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresz-
tu, tylko ktoś musi zasygnalizować potrzebę zastosowa-
nia takiego środka. Dlatego tak ważna jest świadomość poli-
cji, ośrodków pomocy społecznej, komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i wszystkich instytucji pomocowych, 
które współpracują z rodziną w kryzysie. Jeżeli służby te mają 
świadomość, jakimi możliwościami dysponuje szeroko poję-
ty wymiar sprawiedliwości, to mogą zasugerować zastosowa-
nie odpowiedniego, najbardziej skutecznego środka. Platon 
powiedział, że nie chodzi o to, żeby skazywać, ale o to, żeby 
przestępstwa więcej nie popełniono. Bez współpracy wszyst-
kich instytucji pomocowych z sądem nie jest to łatwe. Waż-
na jest także rola opieki zdrowotnej. Lekarze, jeżeli w związ-
ku ze swoją pracą dowiedzą się o przemocy w rodzinie, mają 
obowiązek zareagować, powiadomić o tym odpowiednie 
władze, policję, prokuratora, sąd. Szczególna odpowiedzial-
ność ciąży na psychologach.

B-BK: Gdy nawiązałaś do psychologa, poczułam osobi-
ste, zawodowe poruszenie i bezradność, bo tam, gdzie 
była przemoc fizyczna – to tam się sąd pochylił, ale tam, 
gdzie były manipulacje, tak zwana przemoc psychicz-
na i to do tego taka w białych rękawiczkach, już nie, 
niestety.

AMW: Bianco, jak dobrze wiesz, orzekałam w sprawach kar-
nych przez 30 lat, miałam setki spraw związanych z przemo-
cą w rodzinie, tzw. znęcanek, ale tylko jedna, podkreślam 
JEDNA dotyczyła przemocy psychicznej. My tej formy prze-
mocy nadal nie rozumiemy i nie wiemy, jak sobie z nią pora-
dzić. Teraz, kiedy na nowo wraca model rodziny patriarchal-
nej, będzie jeszcze gorzej. Dlatego potrzebne jest uwrażli-
wienie i świadomość, że przemoc niejedno ma imię. Szcze-
gólnie ważna jest wiedza policji i prokuratora w tym zakre-
sie. Przemoc psychiczna jest obecnie najczęściej występują-
cą przemocą. Dzieci już w przedszkolu wiedzą – dzięki Kam-
panii Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka – że bi-
cie jest głupie, w związku z tym sprawcy przemocy wyżywa-
ją się na swoich ofiarach w sposób równie bolesny, ale mniej 
widoczny. Musimy sprowokować debatę społeczną na temat 
przemocy psychicznej, uświadomienia, w jakim miejscu się 
zaczyna i jak jej przeciwdziałać. Zachęcam ofiary przemocy 
psychicznej do pisania na kartce, jakie sformułowania pada-
ły, jakie były reakcje dziecka, żeby później przekazać to poli-
cjantowi lub prokuratorowi, żeby zapobiec odmowie wszczę-
cia czy umorzenia postępowania. Musimy nauczyć się wal-
czyć o swoje. Prawo jest po stronie ofiary, tylko wykonaw-
cy często zawodzą, dlatego że brakuje edukacji prawnej. 
Najważniejsza rzecz, jaką możemy dać ludziom, to WIEDZA. 
Ona spowoduje, że będą czuć się bezpieczniej, będą lepiej 
reagować i będzie po prostu mniej przemocy.

B-BK: To smutne, że nie znamy tych przepisów, aby je 
egzekwować.
AMW: A więc ci, którzy mają świadomość i wiedzę – muszą 
powalczyć za tych, którym jest trudniej. Wtedy świat będzie 
się zmieniał na lepsze. Zacznijmy już od dziś i wejdźmy wy-
edukowani w nowy rok. Powtórzę za Januszem Korczakiem: 
„Nie wolno nam zostawić świata takim, jakim jest”. •

Bianca-Beata Kotoro

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

BIO

Za znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą  
najbliższą lub pozostającą w stałym lub przemijającym  

stosunku zależności od sprawcy grozi kara do lat 5.
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Kobieta 
zawsze 
młoda
Wywiad z  Ireną Wielochą

Rozmawia: Iza Farenholc 
Zdjęcia: archiwum prywatne
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IF: Wielu ludzi z nadwagą cukier ma w normie, ale czę-
sto za wysokie ciśnienie. Miliony ludzi cierpi na choro-
by cywilizacyjne, które można leczyć dietą i stylem ży-
cia, ale zamiast zmiany, bierze tabletki. „Byłam starszą, 
tęgą panią. A teraz nie jestem ani starsza, ani tęga” – 
to wspaniałe! 
IW: Wyrzuciłam z siebie to, co miałam najgorsze. 

IF: I dokonałaś tego w dość krótkim czasie…
IW: I to niełatwym – wiek emerytalny, menopauza, którą 
przeszłam dosyć ciężko. 

IF: W pewnym momencie powiedziałaś „mam dość”. 
Wiele kobiet ciągle nie pozwala sobie na taką odwagę. 
Jesteś urodzoną feministką…
IW: Nie! 

IF: No ja przynajmniej tak to odebrałam. 
IW: Feminizm jest przerąbany, wiele rzeczy jest w nim 
z góry przesądzonych. To, że ja czasami tak surowo oce-
niam mojego męża (i wielu innych mężczyzn), nic z femini-
zmem nie ma wspólnego.

IF: No jak to? Chciałaś partnerstwa, którego nie miałaś, 
a bardzo potrzebowałaś. 
IW: No wiesz, partnerstwo trzeba sobie wypracować. 
Męża trzeba nauczyć, nie wychować. Moim zdaniem femi-

I
zabela Farenholc: Mówisz, że można spowolnić 
starość.
Irena Wielocha: Bo można! Ja cofnęłam się w czasie,  
jeśli chodzi o moją energię, zachowanie, wygląd – 
właściwie wszystko. Widziałaś przecież moje zdjęcia, 

kiedy byłam grubą, starą babą.

IF: Bez przesady, nie starą…
IW: W jakimś sensie tak – w sposobie siedzenia, w gryma-
sie twarzy. To widać na zdjęciach. Na chwilę, na trochę, ale 
to cofnęłam. Może to jest bzdura, fikcja i science fiction, ale 
dlaczego właśnie tak nie można podejść do życia?

IF: Chyba nawet trzeba! Patrzę na szczęśliwą, spełnio-
ną kobietę. Kierowałaś się myślą Konfucjusza „Człowiek 
ma dwa życia, to drugie zaczyna się, gdy sobie uświado-
mi, że ma jedno”. Twoje podejście do życia jest jednak 
bardzo stoickie – jesteś pogodzona ze sobą i z życiem. Ale 
z drugiej strony jesteś zmianą. 
IW: Uwielbiam nowe rzeczy, nawet jeśli ich nie umiem. Książ-
kę napisałam, bo nie miałam o tym pojęcia.

IF: Podobno w późnym wieku powinniśmy zajmować się 
tym, co jest dla nas trudne, bo tylko wtedy jesteśmy w sta-
nie „rozruszać” nasz mózg. Lubię twoją książkę. 
IW: „Może dlatego, że każdy znajdzie w niej kawałek sie-
bie” – jak mówię w krótkim spocie, w którym ją reklamuję. 
Moja książka nie jest mistrzostwem świata, jest specyficzna. 

IF: Dlaczego specyficzna? Jesteś szczera i autentyczna, 
myślę, że właśnie to przyciąga do ciebie tylu obserwują-
cych. Ale zarzuca ci się, że na przykład reklamujesz krem, 
chociaż wszyscy wiedzą, że Instagram jest także narzę-
dziem do zarabiania. 
IW: No właśnie, a ja przecież jestem polską emerytką i jak 
mam okazję, to zarabiam. 

IF: Nie odpuszczasz, ćwiczysz codziennie, nawet jak go-
rzej się czujesz. Dlaczego to takie ważne? Czasami prze-
cież ciało mówi „nie”. 
IW: Nie odpuszczam, bo to właśnie dzięki temu „zaczęło się 
dziać”. Dzięki temu lepiej wyglądam i świetnie się czuję. 

IF: Uprawianie sportu to wspaniały nawyk, który bar-
dzo szybko wchodzi w krew – nie można bez niego żyć. 
IW: To nałóg. A kiedy zaczynałam, to nie byłam w stanie po-
łożyć się na piłce.

IF: Teraz próbujesz wszystkiego. Łyżwy, rower, rolki. Wy-
gląda na to, że nie boisz się porażki i kontuzji.
IW: Nie boję się – wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyj-
dzie. Miałam kontuzje w obu kolanach, ale się zregenerowały, 
i teraz na łyżwach jeżdżę w nakolannikach. Mam siłę i spraw-
ność, więc trzeba je wykorzystać – nie siedzieć przed telewi-
zorem, tylko żyć! 

IF: To recepta na lepsze życie. I czasem to jedyny ratunek. 
IW: Jedyny. Przecież sama właściwie wpadłam na to, że 
mam początek cukrzycy, której objawy lekarz zignoro-
wał. Byłam gruba, więc to, że mogę mieć za wysoki cukier 
było oczywistością.

I
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nizm jest brakiem siły kobiet. Przez całe życie pracowałam 
z mężczyznami – byłam inżynierką, współpracowałam z archi-
tektami, z robotnikami. I nigdy nie czułam się gorsza od nich. 
Może poza jednym przypadkiem, kiedy podejrzałam, ile zara-
bia mój kolega, pracujący na takim samym stanowisku jak ja – 
zarabiał dużo więcej, co bardzo mnie wkurzyło, bo ja harowa-
łam, a on się opieprzał. 

IF: Co zrobiłaś? 
IW: Poszłam do dyrektora z pytaniem, dlaczego ten pan zara-
bia więcej ode mnie. 

IF: Był zdziwiony? 
IW: Nie. Powiedział – dobrze, będziesz zarabiać tyle samo.

IF: Jesteś też krytykowana za swój stosunek do otyłych 
osób. 

IW: Tak, chociaż jest bardzo pozytywny. Moim zdaniem oso-
by otyłe są chore i nie powinny tego demonstrować z dumą, 
bo dają przykład innym, że tak można żyć. Owszem, ale jak 
długo? Ja nie dyskryminuję, ja im współczuję i chciałabym im 
pomóc. Nie jestem jednak psychologiem i nie potrafię ubrać 
moich opinii w takie słowa, żeby nie urazić tych ludzi. Nie zga-
dzam na lansowanie się w krótkich spodenkach z cellulitem 
na wierzchu. Bo to jest nieestetyczne i robi dużo złego. 
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IF: Przede wszystkim jest niezdrowe.
IW: Tak, też, ale źle działa na psychikę. 

IF: Kobietom, które mają nadwagę w wie-
ku 50 lat, będzie dużo trudniej zrzucić kilo-
gramy niż dwudziestolatkom.
IW: Tak właśnie było ze mną. Kiedyś powie-
działam, że chciałabym żyć tak, jakbym mia-
ła przed sobą jeszcze 80 lat. 

IF: Podoba mi się takie podejście.
IW: Niestety, mąż często mnie hamuje. Nie-
dawno kupiliśmy samochód. I kiedy wyszliśmy 
z salonu, mój mąż powiedział: co myśmy zro-
bili! Przecież za 10 lat nie będziemy sprawni! 
A ja nie myślę, co wtedy będzie. Ciężko jest 
być ze starym facetem, który jest ode mnie 
o parę miesięcy młodszy. 

IF: Jesteś babcią?
IW: Nie, absolutnie! Drastycznie mówię „nie” 
wychowywaniu wnuków, babcia nie zastępuje 
rodziców, nie jest nianią. Babcia musi być no-
woczesna i podziwiana przez wnuka. Nie jest 
po to, by rozpieszczać, tylko by edukować, za-
bierać do kina i muzeum. 

IF: Żałujesz czegoś w życiu? 

Iza Farenholc

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

BIO

Kobieta zawsze młoda  
Irena Wielocha,

Wydawnictwo Agora

IW: Nie chcę iść do tyłu. To już było, minęło. Powinniśmy za-
pomnieć nawet o tych dobrych rzeczach, bo one się już nie 
powtórzą w ten sam sposób. Dla mnie ważne jest to, co bę-
dzie jutro, a nie to, co było wczoraj.

IF: Co teraz jest najważniejsze?
IW: Najważniejszy jest mąż. Jesteśmy sami, więc musimy się 
wspierać. A później siłownia.

IF: Modeling? 

IW: To jest epizod, który nie wiem, jak długo potrwa. Poza tym 
uważam, ze modelka nie może być taka stara (śmiech). 

IF: Tobie jednak się udało. O czym marzysz?
IW: Chciałabym odwiedzić córkę w Szwajcarii i syna w Hisz-
panii, a ciągle brakuje mi czasu. A jeśli chodzi o dalszą per-
spektywę, to nie mam marzeń i jakichś specjalnych chęci. Ży-
cie pokazało, że może zmienić się w jednej chwili. Chciała-
bym, żeby się działo, modeling bardzo mi odpowiada, ale 
to nie znaczy, że mam dużo propozycji. Na pewno wiem, że 
nie będę wszystkiego reklamować i chciałabym w tym świe-
cie funkcjonować na własnych zasadach. •
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C zęsto powtarzamy, że słowa mają moc, że zaklinają rzeczywistość. Najczęściej 
jednak tę moc odnosimy do tego, co pozytywne, budujące albo inspirujące. Nieste-

ty słowo może mieć również moc destrukcyjną, demotywującą oraz niszczącą. 
Może ranić, sprawiać ból, być przyczyną załamania, frustracji, zachwiania samooceny itp. 

Pewnie można by jeszcze dodać, że destrukcyjna moc słowa może zniszczyć autorytet, 
wizerunek jakiejś osoby, a bywa, że i zniszczyć życie, o czym przekonują się osoby 

dotknięte mową nienawiści nazywaną potocznie hejtem. 

HEJT –  
destrukcyjna  
moc słowa!

Tekst, wywiad i wiersz: Monika Mularska-Kucharek
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Samo pojęcie hejt, podobnie jak mowa nienawiści, wywo-
dzi się z języka angielskiego i oznacza nienawiść. To kolo-
kwialne sformułowanie odnosi się do mowy nienawiści za-
równo w internecie, jak i w mowie potocznej. 

Badania pokazują, że hejterzy to przeważnie zwykli ludzie. 
Gdyby nie internet, swoje nienawistne poglądy mogliby za-
pewne wyrażać w wąskim gronie myślących podobnie osób. 
Jednak narzędzie, jakim jest globalna sieć, sprawia, że czu-
ją się anonimowi i bezkarni oraz że mają wielu (czasem tysią-
ce) odbiorców. Hejterzy działają na ogół pod wpływem emo-
cji, chcąc jak najszybciej rozładować negatywne uczucia, np. 
gniew lub lęk, a słowa dobierają w taki sposób, aby jak naj-
bardziej zabolały odbiorcę. I najczęściej przynosi to zamie-
rzony skutek, szczególnie jeśli dotyczy ludzi młodych bądź 
osób z niską samooceną, nieasertywnych albo przeżywa-
jących jakiś poważny życiowy kryzys. Hejterskie wypowie-
dzi mogą siać bardzo duże spustoszenie w głowie osoby, któ-
ra czyta albo słucha odnoszących się do niej przesiąkniętych 
nienawiścią wypowiedzi.

Jak zaznaczają twórcy raportu Mowa nienawiści, mowa po-
gardy właściwsze zamiast o nienawiści byłoby mówienie o po-
gardzie, ponieważ to na tej emocji budowane są działania hej-
terów. Pogarda wyklucza niestety reakcje empatyczne, a jej 
celem jest uprzedmiotowienie drugiej osoby.

Co istotne, z badań wynika, że w mózgu hejtera uruchamia  
się tzw. układ nagrody. Z poniżania innych, deprecjonowa-
nia, pozornie wymierzanej mową nienawiści sprawiedliwo-
ści, odczuwa on przyjemność i pozytywne emocje. Ta wie-
dza neuropsychologiczna pozwala zrozumieć, dlaczego dys-
kusja z hejterem nie ma sensu, a wręcz staje się dla niego po-
żywką. Warto o tym mówić, uświadamiać tych, którzy niejed-
nokrotnie mają nadzieję, że ich odpowiedź, reakcja, wyjaśnie-
nia zmienią myślenie autora nienawistnych wpisów albo skło-
nią go do przeprosin, skruchy czy empatii. To złudne nadzie-
je. Co zatem w zamian? 

Tam, gdzie spotykamy się z hejtem, na ogół pojawiają się py-
tania: jak sobie z tym radzić, jaki jest sposób na hejtera? Rady 
są różne: nie wchodzić w dyskusję, zablokować hejtera, usu-
nąć z grona znajomych, zgłosić administratorowi portalu albo, 
z troski o swoje zdrowie psychiczne, nie czytać tego, co hej-
ter pisze. Wobec hejtera można również wyciągnąć konse-
kwencje. Mało kto wie, że na rynku dostępne są już polisy 
ubezpieczeniowe na wypadek hejtu. Korzystają z nich najczę-
ściej osoby publiczne, które są szczególnie narażone na hejt. 
Taka polisa może pokryć np. koszty sądowe, działania praw-
nika, ale i opłacenie terapii. 

Ta wiedza jest tym bardziej potrzebna, iż zjawisko hejtu sta-
je się coraz bardziej powszechne i, co niepokojące, dotyczy 
ono coraz młodszych osób, które nie mają wystarczających 
mechanizmów, żeby obronić się przed mową nienawiści. 

Natomiast my, dorośli, bardziej świadomi, mający większe 
doświadczenie i zasoby mamy do zdania niebywale ważny 
egzamin z tej dziedziny. Budowanie świadomości na temat 
hejtu, godności i praw człowieka, sposobów radzenia sobie 
z mową nienawiści, wzmacnianie asertywnej postawy, rozwój 

empatii, kształtowanie pozytywnej samooceny to klu-
czowe zagadnienia tego egzaminu. Bądźmy wsparciem 
dla młodszego pokolenia, a także źródłem siły, mocy 
i wiedzy, które w zderzeniu z mową nienawiści przy-
niosą oczekiwany rezultat. Jestem o tym przekona-
na! Dlatego tym bardziej popieram i wspieram kampa-
nię „nie hejtuję – motywuję”, której inicjatorką jest Ilo-
na Adamska.

Monika Mularska-Kucharek: Co było impulsem do  
zainicjowania kampanii „Nie hejtuję – motywuję”?
Ilona Adamska: To był spontaniczny pomysł, który po-
wstał w mojej głowie pod koniec 2020 roku, jednak po-
trzebowałam czasu, aby dojrzeć do jego realizacji. Gdy 
coraz więcej kobiet zrzeszonych w Europejskim Klubie 
Kobiet Biznesu, którego jestem prezeską, zaczęło mi się 
w prywatnych rozmowach żalić, że doświadcza hejtu, 
zdecydowałam, że pora ruszyć z akcją. W roku 2021 za-
częłam działać. Zaprosiłam do współpracy Członkinie 
Klubu, które finansowo wsparły sesje wizerunkowe ak-
cji i to dzięki nim pojawiły się pierwsze billboardy m.in. 
w Nysie, Sanoku, Rzeszowie, Otwocku czy na trasie 
w Bieszczady. Kolejne pojawią się na dniach w Warsza-
wie i Ostrowcu Świętokrzyskim. 

MM-K: Czy miały na to wpływy twoje doświadczenia?
IA: Tak. Od liceum doświadczam hejtu. Choć już w pod-
stawówce dokuczano mi dość mocno, że jestem córką 
dyrektorki, mam „załatwiane” oceny, jestem traktowa-
na wyjątkowo. Wyśmiewano mnie z tego powodu. Póź-
niej, w liceum kilka koleżanek dokuczało mi tak moc-
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no, że myślałam o zmianie szkoły. Zostałam tylko ze wzglę-
du na drużynę koszykarską, w której grałam i której byłam 
kapitanem. 

MM-K: Ale z tego, co mi wiadomo, teraz również doświad-
czasz mowy nienawiści? 

IA: W dorosłym życiu z hejtem mierzę się praktycznie cały 
czas. Uczę się tego nie przeżywać, ale bywa różnie. Na pew-
no jednak słucham tego, co ma mi do powiedzenia dru-
ga strona, i jeśli uważam, że jest w tym coś prawdziwego, 
na co warto zwrócić uwagę, czego np. ja nie widzę, biorę so-
bie to do serca i wprowadzam zmiany. Konstruktywna kry-
tyka to błogosławieństwo. Pozwala nam się rozwijać. Zmie-
niać coś na lepsze. Nauczmy się jednak rozróżniać krytykę 
od hejtu.

MM-K: Ale za konstruktywną krytyką stoją zupełnie inne 
intencje.
IA: Dokładnie tak, dlatego na taką formę krytyki jestem 
otwarta, a na mowę nienawiści nie ma we mnie zgody. Dlate-
go też tak mocno angażuję się w kampanię, bo mam poczu-
cie, że nie wszyscy potrafią to odróżnić. 

MM-K: Jaki jest jej cel kampanii?
IA: Pokazanie, że nikt w sieci nie jest anonimowy. Że nie 
możemy dawać przyzwolenia na hejt. Że możemy i powin-
niśmy walczyć o swoje dobre imię. Niestety mowa nienawi-
ści jest powodem wielu dramatów, w tym samobójstw, ostat-
nio szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W 2021 roku aż 1496 
młodych ludzi podjęło próbę samobójczą i aż 127 takich za-
chowań zakończyło się śmiercią. W stosunku do roku 2020 
oznacza to wzrost prób samobójczych o 77%, a samo-
bójstw o 19%. Statystyki dotyczące roku 2022 niestety nie 
napawają optymizmem, mamy bowiem do czynienia z kolej-
nym wzrostem tych przerażających wskaźników. Wśród głów-
nych przyczyn takich decyzji znajduje się hejt, wyśmiewanie 
przez kolegów, brak zainteresowania ze strony rodziców i ni-
skie poczucie własnej wartości. 

MM-K: Niestety spotykam się z tym w swojej pracy. Jest 
to bardzo niepokojące, co dzieje się z młodymi ludźmi, 
którzy bywają wobec siebie mało empatyczni i potrafią 
mocno się ranić słowem. Technologia temu sprzyja. 
IA: Dlatego też zaczęliśmy w ramach kampanii prowadzić 
warsztaty w szkołach. To był bardzo dobry pomysł, a mło-
dzież naprawdę to doceniła. Do grudnia mamy zapełniony 
kalendarz i pojawimy się m.in. Warszawie, Nysie, Kępnie, Rze-
szowie, Sanoku, Przemyślu i Lesznie. 

MM-K: Jakie jeszcze działania podejmujesz w ramach 
kampanii?
IA: Za nami cztery sesje wizerunkowe z udziałem ludzi biz-
nesu, członkiń EKKB oraz gwiazd. Pierwsze billboardy pro-
mujące hasło akcji stanęły już w Polsce. Kolejne pojawią 
się do końca listopada. 1 października ruszył telefon zaufa-
nia dla osób, których dotknął hejt. Psycholożki, pedagoż-
ki i prawniczki zrzeszone w Klubie będą służyć poradami. Po-
nadto na stronie www.ekkb.pl pojawiają się materiały porad-
nikowe dotyczące hejtu. Specjaliści z psychologii i prawa pi-
szą artykuły np. o konsekwencjach prawnych hejtu. 

MM-K: Kto wspiera cię w tych działaniach i na czym to  
wsparcie polega?
IA: Akcję wspiera sporo gwiazd. Do współpracy zaprosiłam 
m.in. Weronikę i Teresę Rosati, Krystiana Wieczorka, zespół 
Blue Cafe, Piotra Kupichę, Katarzynę Pakosińską, Beatę Sa-
dowską, Katarzynę Miller, Marka Kaliszuka, Darię Widawską. 
Każda z osób promowała naszą akcję w swoich social me-
diach. Wsparł nas także na Facebooku Bartosz Węglarczyk, 
Tomasz Jastrun, Andrzej Pągowski. Patronat honorowy nad 
kampanią objęli także Marszałkowie Województwa Mazo-
wieckiego i Dolnośląskiego: Adam Struzik i Cezary Przybylski. 

MM-K: W kampanię zaangażowane są także kobiety sku-
pione w ramach twojego Klubu.
IA: Tak, wspierają nas oczywiście i przede wszystkim nasze 
klubowiczki. dziewczyny, które brały udział w sesjach, ale nie 

Konstruktywna  
krytyka to błogosła-

wieństwo. Pozwala  
nam się rozwijać. 

Zmieniać coś na lep-
sze. Nauczmy się  

jednak rozróżniać 
krytykę od hejtu.
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BIO

nia na tego typu zachowania. Pokażemy, że słowa, które kie-
rujemy do drugiego człowieka, mają potężną moc i siłę i czę-
sto ranią bardziej niż sztylet. 

Zaś tym, których czyjeś słowa dotknęły zbyt mocno, dedyku-
ję wiersz Słowo od słowa.

Słowo od słowa

Słowa mają moc, 
ale ludzie władzę nad nimi!
Nie pozwól, aby te, które zraniły, 
wiecznie zaprzątały twoją głowę.
Zgubne są losy przyszłości, 
która żyje przeszłością!

– rzekło Słowo do Człowieka
w nadziei, że coś zmieni! •

tylko. Promują hasła akcji w swoich social mediach. Pojawia-
ją się w stacjach radiowych na wywiadach. Małgorzata Grusz-
ka zorganizowała konkurs filmowy dla szkół z Nysy pod hasłem 
Nie hejtuję – motywuję. Dorota Augustyniak zorganizowa-
ła własną kampanię zdjęciową z jej współpracownicami, z ha-
słami naszej akcji. Sporo dziewczyn wzięło się ostro do pracy 
i podjęło własne inicjatywy w swoich miastach. Joanna Czer-
ny prowadzi telefon zaufania, Katarzyna Kukielińska warto-
ściowe wykłady w szkołach. Ponadto na stronie www.ekkb.pl  
kilka razy w miesiącu publikujemy wartościowe treści porad-
nikowe dotyczące hejtu przygotowywane przez naszych psy-
chologów, coachów, prawników. Promujemy akcję w me-
diach. Pisano o nas w serwisach: onet.pl, „Zwierciadło”, „Wy-
sokie Obcasy”, w magazynie „Świat Kobiety”, „Nasz Biznes” 
czy „Poznański Prestiż”.

MM-K: Jakie są efekty twoich działań? Czy kampania coś 
zmieniła?
IA: Kampanię mam rozpisaną na dwa lata. Trudno na razie 
zmierzyć efekty. Patrząc jednak na liczne rekomendacje, któ-
re dostajemy po warsztatach w szkołach od dyrektorów, wi-
dzimy powtarzające się w nich stwierdzenie, że bardzo moc-
no podnosimy poziom świadomości uczniów dotyczący hej-
tu i konsekwencji z niego wynikających. O akcji robi się na-
prawdę głośno. Tak naprawdę kampania dopiero nabie-
ra rozpędu. Myślę, że po roku będę mogła więcej powie-
dzieć na ten temat. Obydwie wiemy, że jedna kampania nie 
sprawi nagle, że ludzie przestaną się hejtować, ale na pew-
no zaczniemy zwracać uwagę na to, by nie dawać przyzwole- 55
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Magdalena Łyczko: Jak prowadzi się biznes odpowiedzial-
ny społecznie?
Marzena Kluszczyńska: Chyba nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi. Uważam, że najważniejsze to nie zapominać, że istotą 
tego biznesu jest człowiek. 

MŁ: Myśli pani, że Polacy są odpowiedzialni społecznie? 

MK: Staramy się być odpowiedzialni społecznie i niejed-
na akcja pokazała, że potrafimy się skrzyknąć bez wzglę-
du na wszystko. To, co się wydarzyło i nadal dzieje w Ukra-
inie, jest tego najlepszym przykładem. Nie zastanawialiśmy 
się nad konsekwencjami, tylko otwieraliśmy domy i serca. 
Myślę, że w Polakach jest wielki potencjał, i chcę wierzyć, że 
się nie mylę.

MŁ: Med4Me to sieć sklepów medycznych, a jedną z głów-
nych grup odbiorców są osoby ze stomią. Skąd wybór ta-
kiego, a nie innego kierunku?
MK: W życiu najwięcej zawdzięczamy przypadkom. U mnie 
było podobnie. Kilkanaście lat temu przez zbieg okoliczno-
ści moja droga skrzyżowała się ze stomikami. Gdy zobaczy-
łam, z jakimi problemami borykają się na co dzień, od psy-
chicznych zahamowań przez lęk przed odrzuceniem społecz-
nym, samoizolację, a nawet próby samobójcze, wtedy pomy-
ślałam, że ci ludzie potrzebują konkretnego wsparcia. 

MŁ: Jaka jest misja Med4Me?

MK: Med4Me to sieć jedenastu sklepów stacjonarnych w całej 
Polsce i jeden sklep internetowy. Z myślą o pacjencie zapro-
jektowaliśmy nawet wnętrza naszych sklepów, nie ma w nich 
nic z chłodnego i sterylnego klimatu szpitali. To bardzo cie-
płe, przyjazne miejsca, w których pacjent czuje się swobod-
nie i komfortowo. Naszym powołaniem nie jest sprzedaż kon-
kretnie wybranego sprzętu stomijnego, ale sprzedaż pro-
duktów każdej marki dostępnej w Polsce oraz kompleksowe 
wsparcie, czyli pomoc w doborze odpowiednich worków i ak-
cesoriów, a także nauka obsługi zmiany sprzętu, a także pielę-
gnacji stomii oraz skóry wokół niej. Ważnym celem jest infor-
mowanie o prawach stomików, a dotyczy to choćby dodatko-
wych form wsparcia dostępnych dla nich. 

Naszą misją jest również edukacja w temacie stomii, burze-
nie murów tabu oraz pokazywanie stomikom, że codzienność 
z workiem na brzuchu, to często wygrana bardziej wartościo-
wa niż szóstka w totolotku – bo stawką jest coś bezcenne-
go – życie. 

MŁ: Jak od początku istnienia Med4Me zmienił się rynek 
produktów i sami stomicy? 

MK: Początki spółki na rynku to rok 2003, dekada wydaje 
się dość długim czasem, żeby zaszły spektakularne zmiany. 
Przykro mi to mówić, ale nadal czekamy na najważniejszą – 
korektę zasad refundacji, które realnie odpowiedzą na po-
trzeby stomików. Dotychczasowe próby były powierzchow-

Pomaganie  
mam we  
krwi

Najgorzej jest, gdy w biznesie trzeba wybrać między sercem  
a rozumem, bo to nigdy nie są łatwe decyzje – mówi  

Marzena Kluszczyńska, dyrektor ds. sprzedaży Med4Me. 
W rozmowie porusza temat tabu, jakim jest stomia, opowiada 
o trudach prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie  

i osobistej potrzebie niesienia pomocy innym.

Rozmawia: Magdalena Łyczko  
        

Wywiad z Marzeną Kluszczyńską
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MK: Moim niespełnionym marzeniem było studiowanie psy-
chologii, ale pomysł ten został mi skutecznie wyperswado-
wany, ponieważ w czasach, gdy podejmowałam studia, nie-
wiele osób korzystało z pomocy takich specjalistów. Krót-
ko rzecz ujmując, praca psychologa nie rokowała wielkich 
możliwości. To, co robię, jest w pewnym sensie zamiennikiem 
niespełnionego marzenia – w końcu pracuję z pacjentami. 

Myślę, że pomaganie mam we krwi. I to dosłownie, bo chęć 
wsparcia innych zaczęła się u mnie od krwiodawstwa. Pa-
miętam, że nie mogłam się doczekać pełnoletności. I to nie 
przez wejście w osławioną dorosłość. Pełnoletnia osoba może 
oddawać krew, a ja zawsze chciałam to robić. Podczas jed-
nej z wizyt w stacji nie mogłam dogadać się z pielęgniarką. 
Na jej pytanie: dla kogo oddaję krew, odpowiedziałam, że 
dla siebie. Na co usłyszałam: nie rozumiem. Oddaję ją dla sie-
bie – wytłumaczyłam – bo to pomoże komuś, kto tego po-
trzebuje, ponieważ miał mniej szczęścia. Mam też nadzieję, 
że i dla mnie będzie krew, gdybym jej potrzebowała. Świa-
domość czynienia dobra sprawia, że lepiej czuję się sama ze 
sobą. Sprawczość ma moc. Nie wyobrażam sobie, bym od-
mówiła osobie proszącej o pomoc. Nie ma takiej opcji. Je-
śli nie wiem, jak mogę pomóc osobiście, na pewno wskażę 
osobę lub miejsce, gdzie problem można będzie rozwiązać. 

MŁ: A co jest najważniejsze w relacji z drugim człowiekiem?

ne, a nawet tak nietrafione, że wręcz je wycofa-
no po kilkunastu miesiącach. Żyjemy w trudnych 
czasach, w kraju nieustannie zmieniają się przepi-
sy, od niedawna szaleje inflacja, coraz częściej lu-
dzie mają problemy finansowe, dlatego staramy się 
pomóc, nie tylko rozmawiać, poznawać ich, ale rów-
nież, w zależności od potrzeb, podpowiadać, gdzie 
szukać wsparcia, wskazujemy instytucje, gdzie 
mogą otrzymać pomoc MOPS lub PFRON, poma-
gamy wypełniać wnioski. Sami stomicy są dużo bar-
dziej świadomi, choć mimo łatwiejszego dostę-
pu do wiedzy niż to było dziesięć czy piętnaście lat 
temu, wciąż zdarzają się tacy, którzy nie wiedzą, że 
istnieje cały wachlarz produktów, ułatwiających co-
dzienne życie, albo nie zdają sobie sprawy, że są 
na rynku sprzęty innych marek niż te, których uży-
wają od lat. Na samym początku działalności mie-
liśmy pacjenta, który od kilku lat funkcjonował ze 
stomią, ale nie miał pojęcia, że w ogóle istnieje coś 
takiego jak sprzęt stomijny. To było niewiarygod-
ne! Jak ten pacjent miał zapytać o worki, skoro nie 
wiedział, że w ogóle istnieją? Nie zmieniło się jed-
no: zagubienie pacjentów tuż po wyłonieniu stomii. 
Sytuacja, chociaż w wielu przypadkach zaplanowa-
na, a także poprzedzona rozmową z pielęgniarką, 
która wyznacza miejsce wyłonienia stomii, daje wo-
reczki do naklejenia „na sucho”, jednak jest wej-
ściem w nowe doświadczenia, którym towarzyszy 
wiele niepewności.

MŁ: Wspomniała pani o zmieniających się prze-
pisach, z pewnością wprowadzają zamieszanie w życiu pa-
cjentów, a jak oddziałują na biznes? 
MK: Każdy, kto prowadzi firmę i stara się nią sensownie zarzą-
dzać, czuje złość i bezsens wszystkiego, bo zamiast skupić się 
na najważniejszej i bezpośredniej części pracy – wykonywa-
niu podstawowych obowiązków, zmaga się z przepisami. My-
ślę, że większość przedsiębiorców ma podobne zdanie. Ide-
alnie byłoby, gdyby przepisy były stałe i logiczne. Niestety 
zbyt wiele z nich jest niejednoznacznych, dających szerokie 
możliwości do interpretacji. To na przedsiębiorcach spoczy-
wa udowodnienie i takie zrozumienie „co miał na myśli usta-
wodawca”, które będzie jak najkorzystniejsze dla pacjenta. 

MŁ: Zdarzyło się pani udzielić pomocy stomikowi w jakiś 
niecodzienny sposób?
MK: Wielokrotnie zdarzyło mi się, że sama zawoziłam pacjen-
towi sprzęt albo umyłam naczynia w jego mieszkaniu, to są 
rzeczy normalne. Realna pomoc wynikająca z potrzeby chwili. 
Nie uważam, że robię coś niebywałego. Robię to, co uważam 
za właściwe. Ważna jest osoba, która stoi przede mną, a nie 
to, czy jest bileterem, czy właścicielem teatru. Dla mnie to za-
wsze będzie po prostu człowiek, nie interesują mnie skróty 
przed nazwiskiem, pozycja społeczna itp. Kiedy działam, nie 
myślę o tym. 

MŁ: Skąd w pani chęć niesienia pomocy innym?

Wywiad z Marzeną Kluszczyńską
Polacy mają cudow-
ną umiejętność zry-

wów pomocowych 
i otwierania serc 

dla wielkich spraw. 
Jednak drzemie w nas 
wiele lęków i skrótów  

myślowych, które  
bywają krzywdzące.
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MK: Myślę, że przede wszystkim uczciwość. Bez tego trud-
no mówić o pomocy czy prawidłowej komunikacji. Uczciwość 
to podwalina wszystkiego. 

MŁ: Co motywuje panią do działania?
MK: Małe rzeczy, z których potrafię się cieszyć. Rozmowa  
z pacjentem, który akurat zadzwoni na infolinię, a ja jestem 
po drugiej stronie. Często w słuchawce słyszę osobę zdener-
wowaną, bo odkleja się worek, zalewa łóżko, do tego docho-
dzi zmęczenie po nieprzespanej nocy, itd. Staram się bar-
dzo spokojnie, krok po kroku wytłumaczyć, co i jak robić. Pod 
koniec rozmowy to jest już inny człowiek. Nie mówię, że zni-
kają wszystkie lęki, ale podobno potrafię rozpalić w ludziach 
światełko nadziei. 

MŁ: Co w pani pracy jest najtrudniejsze?
MK: Gdy przychodzi wiadomość, że pacjent zmarł, to przyty-
ka mnie w gardle. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przesada, 
bo to przecież dla mnie obcy ludzie. Nie są to może przyjaź-
nie, ale znamy się, latami budujemy relację, często znamy ro-
dziny pacjentów, bywamy u nich w domach, gdy zdarzają się 
awarie. I nagle ten ktoś odchodzi, w takich chwilach przepeł-
nia mnie okropny smutek. Staram się wtedy jeszcze więcej 
pracować – pomagać, bo to nadaje życiu sens. 

MŁ: Każda działalność nastawiona jest na zysk. Jak za-
chować równowagę między interesem własnym a dobrem 
społecznym? 

MK: To bardzo trudne. Przy nastawieniu, jakie mamy, chcie-
libyśmy więcej niż to możliwe. Najtrudniej jest, gdy naprze-
ciw siebie stają serce i rozum. Serce mówi: „zróbmy to i to, 
i jeszcze to”, a rozum: „nie, nie, trzymaj się za kieszeń”. Czę-
sto wiele rzeczy robimy własnym sumptem, poświęcamy 
dużo energii oraz prywatnego czasu. Tu nie ma mowy o ruty-
nie, jesteśmy zaskakiwani pytaniami i sytuacjami, które przy-
noszą pacjenci. Wydawało mi się, że pracując od strony za-
rządzająco-administracyjnej, nie będę nigdy musiała pomóc 
stomikowi zmienić worek. Ale przyszedł taki dzień, kiedy sy-
tuacja faktycznie była patowa, osoba z niepełnosprawnością 

nie była w stanie zmienić sobie worka, nie było w okolicy ni-
kogo, kto mógłby pomóc.

MŁ: I co pani zrobiła? 

MK: Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się, czy dam 
radę, tylko powiedziałam: „nie ma sprawy, za dwie-trzy go-
dziny będę”. Dopiero gdy wyszłam od pacjentki, uświado-
miłam sobie, co zrobiłam. Nie tylko pierwszy raz widziałam 
na żywo stomię, ale wymieniłam też worek. Sama nie mogłam 
w to uwierzyć! Chęć pomocy drugiej osobie okazała się  sil-
niejsza od własnych ograniczeń. Balsamem na duszę był tele-
fon od pacjentki, że przespała całą noc i worek się nie odkleił.

MŁ: Dlaczego w temacie stomii jako społeczeństwo jeste-
śmy tak mało tolerancyjni? Ludzie przekazują sobie fał-
szywe przekonania – odsuwają się od stomików lub wy-
muszają izolację…
MK: Trafiła pani w samo sedno. Polacy mają cudowną umie-
jętność zrywów pomocowych i otwierania serc dla wielkich 
spraw. Jednak drzemie w nas wiele lęków i skrótów myślo-
wych, które bywają krzywdzące. Ci, którzy wytykają stomi-
ków palcami, odsuwają się od nich, o stomii wiedzą tyle, 
co nic. Dlaczego? Bo lubimy piosenki, które już znamy. Sto-
mia to coś, o czym mówi się głośno, ale wciąż za mało. Je-
śli coś jest nieznane, to na pewno niebezpieczne, a jak nie-
bezpieczne, to pewnie trzeba się tego bać. A skoro wypa-
da się bać, to z myślą „oby jak najdalej ode mnie”. To za-
mknięte koło. Z zasady nie rozmawiamy o kupie, sikaniu czy 
bąkach. Już od dziecka wpaja się nam, że to coś złego i nie-
właściwego. A przecież każdy lekarz powie, że to, co wydala-
my, kolor, konsystencja, zapach, itp. wiele mówi o stanie na-
szego zdrowia.

Jeśli chodzi o izolację, znam przypadek, kiedy przedszkole  
odmówiło przyjęcia dziecka z powodu stomii. W momencie 
gdy w placówce znalazła się jedna logicznie myśląca osoba, 
która chciała się czegoś dowiedzieć, okazało się, że to nic 
skomplikowanego, i nagle dziecko zostało przyjęte. 
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Magdalena Łyczko
Dziennikarka związana z mediami od kilkunastu lat. Pierwszy artykuł opublikowała w „Gaze- 
cie Lubuskiej“. Pracowała m.in. w Teleexpressie, Dzień Dobry TVN, magazynie „Gala“ oraz  
w onet.pl. Najważniejsze są dla niej ostatnie siedem lat; wtedy została mamą i stworzyła portal 
zaradna-mama.pl

BIO

MŁ: Po co Med4Me Fundacja STOMAlife?
MK: Fundacja w pełni wyraża naszą misję pomocy stomikom 
i ich bliskim. STOMAlife to edukacja oparta na wiedzy i do-
świadczeniu. Udostępniamy sprawdzone informacje o sto-
mii, nie chcemy zamiatać tego tematu pod dywan, ale przeła-
mywać tabu. STOMAlife to miejsce, które jest wiarygodnym 
źródłem wiedzy, zweryfikowanej przez najlepszych fachow-
ców w Polsce. Kiedy powstawała fundacja, trudno było zna-
leźć w polskim internecie zdjęcie stomii. Wszystkie dostęp-
ne fotografie, czasem wraz z historiami, pochodziły z innych 
stron świata. Trudniej identyfikować się z tak odległym stomi-
kiem, znaleźć podobieństwo doświadczeń. Poza tym po pol-
sku można było znaleźć porady koszmarki, których nawet nie 
chcę tutaj cytować. Zaktywizowaliśmy stomików, na stronie 
fundacji można przeczytać setki artykułów, poznać historie 
innych pacjentów, dowiedzieć się o nowościach produkto-
wych i znaleźć pomoc. Wydajemy kwartalnik, książki, organi-
zujemy spotkania, mamy plebiscyt stomaPERSONA i prężnie 
działający fanpage na Facebooku oraz grupę zamkniętą Sto-
mia – symbol zwycięstwa oraz Drużyna Torbaczy. Wiemy, że 
do zrobienia jest jeszcze wiele, i mamy mnóstwo pomysłów, 
choć misja jest trudna. Chcemy docierać do stomików z róż-
nym doświadczeniem i w różnym wieku, a także do ich bli-
skich, którzy potrzebują nieco innych informacji oraz wspar-
cia. Wśród odbiorców naszych działań są także pracowni-
cy ochrony zdrowia. Ich doświadczenie pozwala dostarczać 
rzetelne materiały edukacyjne tym, którzy ze stomią mają 
do czynienia bardzo rzadko. Październikowymi happeninga-

mi i rozdawaniem róż w różnych miejscach Polski nagłaśniamy 
temat stomii i budujemy społeczne zrozumienie dla tego spo-
sobu wyjścia z różnych chorób.

MŁ: Nie tak dawno podobnym tematem tabu były ama- 
zonki.
MK: Znakomity przykład. Czy ktoś pamięta, co mówiono  
o nich 15-20 lat temu lub co można było wyczytać w inter-
necie? Amazonki były uważane za kogoś gorszego, bo prze-
cież same sobie do piersi raka pakowały albo co gorsza, jed-
na z drugą, na pewno były grzesznicami i Bóg je chorobą po-
karał. Przepraszam, może te cytaty kogoś obrażą – ale takie 
były społeczne reakcje. Na szczęście dzisiaj wiemy już więcej 
zarówno w kwestii nowotworów piersi, jak i o stomii. Choć na-
dal obecny jest strach przed ostracyzmem.

Dzięki opisywaniu historii naszych pacjentów w kwartal-
niku czy na stronie fundacji powoli temat stomii przesta-
je być tabu, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia w tej kwe-
stii. Dzisiaj, kiedy mówię komuś, czym się zajmuję, słyszę: 
„moja mama ma stomię” albo „ktoś w rodzinie miał”… Wcze-
śniej nikt się do tego nie przyznawał, szkoda, bo przecież sto-
mia to symbol zwycięstwa! •
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A więc zespół Korsakowa może ujawnić się w prze- 
biegu chorób powodujących zaburzenia wchła-
niania witaminy B1 z przewodu pokarmowego. 
Należą do nich anoreksja, bulimia, nowotwory  
żołądka i jelit, zespół krótkiego jelita. Oczywi-
ście najczęstszą przyczyną zespołu Korsakowa  
będzie choroba alkoholowa, bowiem alkohol  
uszkadza ścianki jelita cienkiego, w którym 
wchłania się najwięcej witaminy B1. Długotrwa-
ły niedobór tiaminy prowadzi do trwałych zmian 
w tych częściach mózgu, które odpowiedzialne 
są za pamięć i kojarzenie faktów.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B1 u do-
rosłego człowieka wynosi ok. 1,5 mg, a u dziecka  
do 3 roku życia około 0,5 mg. Dawka w przypad-
ku kobiet w ciąży wzrasta nawet do 2,2 mg, po-
dobnie u wyczynowych sportowców. Witaminę B1  
można znaleźć m.in. w mięsie, a szczególnie w wie- 
przowinie, w orzechach: arachidowych, pistacjo-
wych, w kaszy mannie czy pieczywie pszennym.

Najbardziej charakterystycznym objawem zespo-
łu Korsakowa jest niezdolność do zapamiętywa-
nia nowych informacji, co znacząco pogarsza ja-
kość życia pacjentów. Chory zazwyczaj z więk-
szą łatwością przypomina sobie wydarzenia, któ-
re miały miejsce dawniej, w młodości. Okres bez-
pośrednio przed chorobą objęty jest niepamię-
cią. Zdarza się również, że osoby z zespołem am-
nestycznym Korsakowa przypominają sobie okre-

Niepamięć

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

S iergiej Korsakow to rosyjski psychiatra 
i neurolog, który jako pierwszy opisał 

zaburzenie amnestyczne, dziś nazywane 
zespołem Korsakowa, najczęściej kojarzone  

z alkoholikami. Zbyt duże dawki spożywanych 
napojów alkoholowych doprowadzają do znisz-

czenia ciał suteczkowatych w międzymózgo-
wiu, a właśnie ich brak wywołuje tę chorobę. 

Bardzo ważne jest jednak to, że nie tylko 
alkoholizm jest powodem wystąpienia zespołu 

amnestycznego Korsakowa. Występuje on także 
u osób po obustronnych udarach wzgórza 

oraz u pacjentów z guzem komory trzeciej. 
Nie należy więc ludziom z takim rodzajem 

amnezji bezkrytycznie i pochopnie przypinać 
etykietki alkoholika. Współcześnie, dzięki 

rozwojowi nauki, stwierdzono, że akurat ten 
rodzaj zespołu amnestycznego jest związany 
także z deficytem specyficznych składników 

pokarmowych – tiaminy (witaminy B1) – której 
patologicznie zmniejszone ilości mają osoby 
niedożywione, w tym oczywiście alkoholicy, 

ale UWAGA – także pacjenci z nowotwo- 
rem żołądka i jelit!
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ślone sytuacje z przeszłości, ale nie potrafią ich upo-
rządkować chronologicznie. Wspomnienia mogą być 
częściowo zachowane, jednak pozbawione wzajem-
nych relacji, zdezorganizowane i chaotyczne. Pacjen-
ci pamiętają wcześniej wyuczone umiejętności, nato-
miast najczęściej kojarzone z tym zaburzeniem konfa-
bulacje mogą, ale nie muszą, występować i nie są ko-
nieczne do stwierdzenia choroby, zaś samo wypełnia-
nie luk pamięciowych fałszywymi wspomnieniami, może 
współwystępować z innymi zaburzeniami neurologicz-
nymi. Chorzy na zespół amnestyczny Korsakowa wy-
magają terapii neuropsychologicznej. Praca z nimi po-
winna skupiać się na najbardziej efektywnym wykorzy-
stywaniu pozostałych sprawnych funkcji poznawczych. 
Przy leczenie zespołu Korsakowa podaje się również 
dożylnie duże dawki witaminy B1 w celu uzupełnie-
nia jej niedoboru (w ilości 50-100 mg na dobę). Efek-
ty takiej kuracji zależne są od indywidualnych cech pa-
cjenta oraz zaawansowania choroby. Zmiany psychicz-
ne, które zaszły na skutek spowodowanych chorobą 
zniszczeń w obrębie mózgowia, są trudne do całkowite-
go wyleczenia – tylko u ¼ chorych objawy zespołu Kor-
sakowa ustępują w całości, u połowy tylko częściowo, 
a u pozostałych leczenie niestety nie przynosi efektów.

Niepamięć

WAŻNE:
Tiamina jest niezbędna do prawidłowego funk-
cjonowania ośrodkowego układu nerwowego, 
a jej niedobór prowadzi do obniżenia metaboli-
zmu mózgowego, zaburzeń przewodnictwa ak-
sonalnego, transmisji synaptycznej oraz syn-
tezy DNA. Ponieważ tiamina jest gromadzo-
na w organizmie w niewielkim stopniu, niedo-
bory pojawiają się już po około trzech tygo-
dniach jej nieprzyjmowania.

Encefalopatia Wernickego po operacji baria-
trycznej występuje rzadko, szacuje się, że jedy-
nie u około 1% pacjentów, choć dane te mogą 
być zaniżone. Rozwija się w ciągu 4–12 tygo-
dni i to głównie u młodych kobiet z nasilony-
mi wymiotami. Rekomenduje się zatem profi-
laktyczne dożylne podawanie witamin B1, B2 
i B6 po operacji przez co najmniej sześć miesię-
cy, gdyż doustne podawanie tych witamin jest 
nieskuteczne.

Zespół Wernickiego-Korsakowa,  
który łączy dwa rodzaje objawów:  
neurologiczne, czyli encefalopatię  
Wernickiego, i psychiatryczne, czyli  
zespół amnestyczny Korsakowa.  
W najostrzejszej fazie występują  
trzy specyficzne objawy: poraże- 
nie okoruchowe, ataksja oraz za- 
burzenia świadomości. Oprócz te- 
go równolegle mogą pojawić się 
konfabulacje, zwane także wspo-
mnieniami rzekomymi. Luki w pa-
mięci chory wypełnia opowieścia-
mi o wydarzeniach, które nigdy 
nie miały miejsca. Lżejsze objawy 
(chroniczne Korsakowa) są związa-
ne z zaburzeniami pamięci, zmia-
nami osobowości, drażliwością, 
poirytowaniem oraz apatią. 

Aby choroba nie powróciła, konieczna jest całkowi-
ta rezygnacja z alkoholu, włączenie diety bogatej w wi-
taminy z grupy B i ubogiej w węglowodany.

By postawić diagnozę zespołu Korsakowa, najczęściej  
wystarczy wywiad lekarski z pacjentem. Chory nie musi  
przy tym zdradzać wszystkich objawów choroby – bywa,  
że zespół Korsakowa stwierdza się tylko na podstawie  
objawów psychiatrycznych, neurologiczne nie muszą 
występować. Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy  
jest oznaczenie poziomu witaminy B1 w surowicy krwi  
lub w moczu – jeśli jest znacznie obniżony, wskazuje  
to na zespół Korsakowa. W przypadku wątpliwości  
diagnostycznych rozpoznanie można postawić także 
na podstawie wyników rezonansu magnetycznego móz- 
gu lub tomografii komputerowej głowy. Badania po-
winny wykazać, czy objawy choroby nie są skutkiem 
guza mózgu, tętniaka lub udaru.

Objawy zespołu Korsakowa można zatem podzielić 
na dwa rodzaje: neurologiczne i psychiatryczne. Te 
pierwsze obejmują:

• niezborny chód;

• zaburzenia czucia i kontroli ruchów;

By postawić diagnozę zespołu Korsakowa, najczęściej wystarczy wywiad lekarski  
z pacjentem. Chory nie musi przy tym zdradzać wszystkich objawów choroby
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Bianca-Beata Kotoro

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

BIO

• oczopląs;

• nierówność źrenic;

• brak reakcji na światło;

• drgawki;

•  uszkodzenie nerwów obwodowych, zmiany skórne 
i zaczerwienienie błon śluzowych (rzadko).

Druga grupa objawów dotyczy psychiki – należą do niej:

•  zaburzenia pamięci bieżącej – chory nie potrafi za-
pamiętywać i przywoływać nowych informacji;

•  trudności z przywoływaniem minionych wydarzeń –  
nawet jeśli chory pamięta wydarzenia z przeszło-
ści, najczęściej trudno mu ustalić ich chronologię, 
w jego przekazach są one pozbawione wzajemnych 
relacji, chaotyczne, nieuporządkowane;

•  konfabulacje, czyli opowiadanie zmyślonych histo-
rii – mają za zadanie wypełnić luki w pamięci;

•  zaburzenia świadomości – chory traci poczucie cza-
su, nie potrafi wskazać kolejności dat, ma zaburzone 
postrzeganie przestrzeni;

• problemy z myśleniem abstrakcyjnym.

Należy przy tym zaznaczyć, że osoba z zespołem Korsa-
kowa zachowuje świadomość, rozumuje logicznie i pra-
widłowo wykonuje polecenia. Z wyjątkiem przypadków, 
gdy występuje u niej niepamięć całkowita. •
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K ilka lat temu wybrałem się do fryzjera. Okazało się 
ku memu smutkowi, że zakład, z usług którego naj-
częściej korzystałem, został zamknięty, gdy byłem 

na urlopie. Odszukałem więc na jednym z bydgoskich osie-
dli inny i śmiało wszedłem. Po około 10 minutach (mam nie-
zbyt wyszukaną fryzurę) było po wszystkim. Wstałem z fote-
la i zapytałem o cenę usługi. Pani, która mnie strzygła, spoj-
rzawszy na mnie zapytała: „A pan ma zniżkę dla emerytów?”. 
„Nie”, odrzekłem. „A to będzie 12 złotych”.

Nastrój w jaki wpadłem, mając już ostrzyżoną głowę, nie był  
najlepszy, choć jednocześnie sytuacja mnie rozśmieszyła.  
No cóż, pomyślałem: pewnie już wyglądam na dostojnego  
starszego pana, który jak na starych filmach korzysta z usług 
fryzjera (zachodzę w głowę, że tam chyba chodziło o golenie). 
I wtedy przypomniały mi się słowa Dezyderaty: „Przyjmuj po-
godnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymio-
tów młodości”. Jednak wiem, że bliższe są mi słowa Czesła-
wa Miłosza, który ponoć zapytany, co sądzi o starości, od-
rzekł, że jest przeciw. Ja też. Widziałem starzenie się człon-
ków mojej rodziny, widzę na co dzień starych pacjentów, przy-
gniecionych chorobą i starością. Ileż to razy na korytarzu szpi-
talnym spotykałem starych, zagubionych ludzi, którym wy-
tłumaczenie tego, co mają zrobić ze skierowaniem na USG, 
było trudniejsze, niż dla mnie zrozumienie kiedyś drugiej za-
sady termodynamiki.

Kiedy zaczynamy się starzeć? Czym jest młodość, dorosłość?  
Mickiewicz dał znakomity skrót problemu upływu czasu  
w utworze Polały się łzy. Wiek męski – wiek klęski. Świat dziec-
ka jest, choć nie zawsze, prosty i jasny. Są rodzice, dom, po-
tem szkoła, koledzy, podwórko. Zastanawiałem się, czy doro-
słość nie jest po prostu pewnym stanem ducha, charaktery-
zującym się uspokojeniem emocji. Większość „rzeczy pierw-

szych” jest już za nami. Pierwszy pocałunek, pierwszy papie-
ros, seks, kac po wódce. Już wiemy, jak jest. Zawsze to samo, 
choć nie tak samo. Młodość to chwila przed zjedzeniem mio-
du, jak mawiał Kubuś Puchatek. Ponoć najpiękniejsza. Ale 
czyż nie byliśmy zawiedzeni owymi pierwszymi razami? Za-
zwyczaj były nieudanie. Seks w strachu i bez orgazmu, ka-
szel po papierosie, wymioty po alkoholu. Dorosły wie, kie-
dy i ile, żeby czerpać przyjemność. A starzec? No cóż zbli-
ża się albo już jest po „rzeczach ostatnich”. Wszystko już było, 
a jednak ze smutkiem i zazdrością patrzy na młodych. Na ich 
zachłanność świata. Chce im powiedzieć:

„Rwijcie róż pąki, póki młode,

Czas pierzcha w bystrym pędzie: 

Kwiat, co dziś stroi się w urodę,

Jutro umierać będzie”. 

A kiedy kończy się fiesta młodości, niektórzy czują to, o czym 
pisał Marquez: „Ogarnął go smutek znany tylko tym, któ-
rzy sprzątają sceny po wielkich przedstawieniach”. Kto wie, 
może w owym zakładzie fryzjerskim spojrzałem na odpad-
ki z życia mojego i ludzi, z którym je dzieliłem. Gasną świa-
tła rampy. Zostaje pusta sala, jeszcze kilka godzin temu wy-
pełniona śmiechem i muzyką. Pewnie ważne jest to, żeby 
była w miarę czysta dla tych, którzy przyjdą na następny po-
kaz. O ile się da… •

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny

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

BIO

Tekst: Wojciech Szczęsny
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CZY MOGĘ DOBRZE – LEPIEJ ODDYCHAĆ?
Oczywiście, że tak. Pierwszą istotną rzeczą podczas oddycha- 
nia jest nos! Zaobserwuj najpierw podstawy. Czy podczas 
oddechu masz otwarte usta czy zamknięte? Zdrowsze jest 
oddychanie przez nos (usta koniecznie muszą być zamknięte), 
ponieważ wdychane powietrze jest ocieplane i organizm jest 
odpowiednio dobrze dotleniony. Drugim elementem jest ję-
zyk – pozycja spoczynkowa języka to taka, gdy opiera się on 
o podniebienie i znajduje się za zębami. Następnie pamiętaj, 
aby nie oddychać głęboko i szybko. Dlaczego? Ponieważ 
dochodzi wtedy do hiperwentylacji – a za tym idzie pogor-
szenie samopoczucia i zmniejszenie dostawy tlenu do mózgu.

Jest mnóstwo technik oddychania, treningów, które cieszą się  
popularnością. Na przykład w Holandii jest to metoda Kon-
stantyna Butejki i Stans van der Poel.

Butejko, lekarz o ukraińskich korzeniach, 7 października 1952 
roku odkrył korzystny wpływ ćwiczeń oddechowych na orga-
nizm człowieka. Zaobserwował u pacjenta z nadciśnieniem, 
że oddychanie zbyt głębokie i ciężkie źle wpływa na zdrowie, 
więc podjął próbę uspokojenia jego oddechu i odkrył, że ci-
śnienie tętnicze znacznie spada a ból głowy mija.

Stans van der Poel również przeanalizowała pacjentów z za-
burzeniami oddechu i zachęcała ich do aktywności fizycz-
nej, aby sprawdzić, jak wysiłek wpływa na oddech i warto-
ści tętna.  

Podczas wdechu przepona obniża się – podczas wydechu  
unosi.
Przykładowe ćwiczenia:

1. Połóż się na plecach, nogi ugięte, ręce wzdłuż tułowia. Na-
bierz powietrza nosem i wypuść nosem. Nie spiesz się, oddy-
chaj powoli.

2. Połóż się na plecach, nogi ugięte, ręce wzdłuż tułowia. Na-
bierz maksymalną ilość powietrza nosem, wypuść ustami, wy-
dając dźwięk: „aaaa”.

 3. Usiądź na krześle, oprzyj plecy o oparcie i policz, ile od-
dechów wykonujesz podczas 1 minuty. Oddychaj spokojnie 
i bez pośpiechu.

4. Usiądź na krześle, oprzyj plecy o oparcie, ręce połóż 
na biodrach, weź głęboki i wolny wdech, zatrzymaj na 3 se-
kundy, a następnie powoli wypuszczaj powietrze. Podczas 
wdechu i wydechu usta są zamknięte. Powtórz 5 razy.

Wielu naukowców badało już temat roli przepony w życiu co-
dziennym. Oddech – to prosta, codzienna czynność, więc nad  
czym się tu zastanawiać, co analizować?

CZY ODDECH MOŻNA ĆWICZYĆ?  
A JEŚLI TAK, TO PO CO I JAK?
Patrząc anatomicznie, przepona odgranicza jamę brzuszną 
od jamy klatki piersiowej, pod nią leży żołądek, wątroba, dol-
na część przełyku, nerki i jelita. Składa się trzech części: że-
browej, lędźwiowej i mostkowej. Przepona to mięsień wde-
chowy, dzięki któremu możemy oddychać torem brzusznym. 
Jej wielofunkcyjność wykorzystywana jest w trakcie porodu, 
w utrzymaniu wyprostnej postawy ciała czy na przykład pod-
czas oddawania moczu. 

PRAWIDŁOWY ODDECH – ZDROWY BRZUCH!
To, jak oddychamy, ma ogromny wpływ na wygląd zewnętrzny 
i wewnętrzny naszego brzucha. Przepona oddechowa i mię-
śnie brzucha to jedność – prawidłowymi ćwiczeniami i co-
dziennymi nawykami możemy poprawić pracę mięśni brzu-
cha, co będzie miało pozytywny wpływ na przykład na układ 
pokarmowy – w tym na pracę jelit. Problemy trawienne za-
czynają się, gdy dochodzi do konfliktu tlenu i dwutlenku wę-
gla we krwi. Osoby nieprawidłowo oddychające bardzo czę-
sto skarżą się na wzdęcia czy gazy.

Co się dzieje, kiedy chodzimy cały czas na wciągniętym 
brzuchu, gdy nasza bielizna i odzież są bardzo obcisłe? 
Co na to przepona, mięśnie brzucha powierzchowne i głę-
bokie? Czują ogromny dyskomfort, ucisk. To tak, jakbyśmy 
nadmuchali balon i cały czas, non stop go ściskali, co się 
w końcu stanie? Balon zaczyna słabnąć, powierzchnie się osła-
biają i balon pęka. Tak właśnie czują się nasz brzuch, przepo-
na i trzewia. Nie ma możliwości swobodnej pracy przepony 
oddechowej z resztą ciała, a przecież komunikacja przepo-
na–jama brzuszna jest bardzo ważna. Nasuwa się pytanie – 
ok, a czym to wszystko grozi? Co się stanie? Czy to rzeczywi-
ście takie niebezpieczne? Odpowiedź jest prosta, im większy 
nacisk na nasze ciało zewnętrznie i wewnętrznie, tym więk-
sze prawdopodobieństwo przeróżnych dolegliwości, takich 
jak: przepuklina kresy białej, przepuklina pępkowa, przepu-
klina pachwinowa (praca przepony = praca mięśni brzucha = 
praca dna miednicy), organy wewnętrzne są niedotlenione, 
pojawiają się złe samopoczucie i bóle głowy.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Ruta

Oddech i funkcja przepony  
w życiu codziennym
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Cztery ZŁOTE ZASADY:
1. Nie wciągaj brzucha.

2. Unikaj obcisłych ubrań, które krępu-
ją twoje ruchy i uciskają brzuch.

3. Często zmieniaj pozycje.

4. Wykonuj ćwiczenia rozciągające całego ciała.

Problemy wynikające z nieprawidłowej pracy przepony:

• zaburzenia statyki całego ciała: kręgosłupa, dna miednicy;

• mała ruchomość żeber i klatki piersiowej;

• problemy trzewne;

• twardy i wzdęty brzuch;

• rozejście się mięśni prostych brzucha;

• zespół jelita drażliwego;

• rozdrażnienie;

• nadmierne męczenie się;

• nieprawidłowe rytmy serca.

Zalety wykonywania ćwiczeń oddechowych:

• wspomaganie układu oddechowego;

• poprawa samopoczucia;

• poprawa jakości snu, zasypiania;

• zmniejszenie dolegliwości bólowych głowy;

• zmniejszenie bólów zatok;

• łagodzenie bólów jelitowych (praca prze-
pony = praca mięśni brzucha);

• u kobiet: zmniejszenie dolegliwości związa-
nych z bolesnym miesiączkowaniem, owulacją;

• lepsze ukrwienie mięśni dna miednicy u kobiet i mężczyzn.

5. Usiądź na krześle, oprzyj plecy o oparcie, ręce połóż na bio-
drach, weź głęboki i szybki wdech, a następnie wolno wy-
puszczaj powietrze. Podczas tego ćwiczenia usta na wde-
chu są zamknięte, a na wydechu lekko otwarte.
Powtórz 3 razy. Nie powinniśmy przekraczać liczby powtó-
rzeń, gdyż dojść może do zaburzeń ortostatycznych (zawro-
ty głowy).

6. Stań w rozkroku, stopy na szerokość bioder, lewą rękę po-
łóż na brzuchu, prawą na klatce piersiowej. Spokojny wdech 
(lewa ręka i brzuch lekko się unosi), następnie na wydechu de-
likatnie, bez dużego nacisku chowaj brzuch (wciskanie pęp-
ka w odcinek lędźwiowy na 20-30%).

PAMIĘTAJ!
Podczas tego ćwiczenia ręce są twoją pomocą, oddychaj 
tak, aby ruch klatki piersiowej był jak najmniejszy.
7. Wzdychaj – oddychaj. Podczas oddechu staraj się wzdy-
chać (lekko otwarte usta). Każde wzdychanie rozluźnia mię-
śnie krtani, odcinka szyjnego i co najważniejsze dotleni two-
je dno miednicy.

8. Stań w rozkroku, stopy na szerokość bioder, ręce na bio- 
drach; następnie wykonaj lekki opad miednicy (tak jak do  
przysiadu). Najpierw ruszaj miednicą w przód i w tył. Następ-
nie podczas ruchów miednicy kolejno: miednica w tył (cha-
rakterystyczne wypięcie pupy) – wdech, chowanie miednicy –  
wydech. Powtórz 8 razy.

PAMIĘTAJ!  
Twój prawidłowy oddech  

to równowaga dla  
twojego całego ciała!

Bibliografia:
A. Bochenek, M. Reicher, Anatomia  
człowieka, tom I, Wydawnictwo Lekarskie  
PZWL, Warszawa 2016.

P. McKeown, Tlenowa przewaga,  
Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2017.

W. Hof, K. De Jong., Droga Icemana,  
Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2020. 

Aleksandra Ruta

Fizjoterapeutka, zawodowe serce umiejscowiła w fizjoterapii uroginekologicznej. Swoją pracę 
traktuje jak misję w niesieniu pomocy pacjentom. Studentka ziołolecznictwa i fitoterapii. Marzy-
cielka. Z zamiłowania fotografka i obserwatorka kosmosu. Wszystko co słowiańskie, nie jest jej 
obce. Ceni swobodę i rzetelność. 

BIOKażdy trening, ćwiczenie oddechowe korzystnie wpłynie 
na poprawę ogólnego stanu zdrowia.
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Doceńmy i uhonorujmy osoby, które od lat poświęcają się pacjentom
stomijnym, pomagając im każdego dnia.

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

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

WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

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

Plebiscyt stomaPERSONA organizowany jest 
w ramach działań fundacji 

 PATRONAT HONOROWY SPONSOR              ORGANIZATOR   

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



Mgła
Tekst: Maja Jaszewska

nasz to uczucie, kiedy prowadząc o zmierzchu samo-
chód, musisz stawić czoła coraz gęstszej mgle, powle-
kającej wszystko wokół? Z minuty na minutę droga i to, 

co przy niej, coraz bardziej znika. Bywa, że tylko domyślasz się 
kształtu rzeczy na podstawie ich niewielkich fragmentów wy-
łaniających się z gęstych chmur drobinek wody. Na szczęście 
samochody mają światła przeciwmgielne, ale mimo to, jadąc 
w tym ledwo widocznym otoczeniu, musimy utrzymać maksy-
malną koncentrację, aby nie ulec wypadkowi. A bywa, że mu-
simy się zatrzymać ze względu na znikomą widoczność.

Nic dziwnego, że mgła jest tak częstym elementem sceno-
grafii horrorów, potęgującym nastrój grozy. Zawsze niesie 
ze sobą niepokojące podejrzenie, że kryje straszne i groźne 
dla bohaterów sytuacje i postaci. Kiedy nie możemy w peł-
ni dostrzec i ocenić otaczającej nas rzeczywistości, stajemy 
się bezbronni wobec zagrożeń i tracimy moc podejmowa-
nia świadomych i autonomicznych decyzji. Pozbawieni poczu-
cia bezpieczeństwa zostajemy zdani na łaskę i niełaskę losu.

Okazuje się, że taką mgłę mogą tworzyć nie tylko kropelki  
wody czy kryształki lodu zawieszone w powietrzu, ale też nasi  
bliscy.

Magdę wychowała matka. Ojciec odszedł z domu, kiedy Mag-
da była jeszcze mała. Rozwód z żoną potraktował jako jedno-
czesne zwolnienie z ojcowskich obowiązków. Sprowadził je 
do regularnego płacenia alimentów. „Kocham mamę i jestem 
z nią mocno zżyta – opowiada Magda. Poświęciła mi dużo cza-
su i wysiłku. Zawsze się starała, żeby mi niczego nie brakowa-
ło. Wspierała i pomagała, jak było trzeba”. Magda kończy stu-
dia i jednocześnie pracuje. Dużo czasu spędza poza domem, 

ale matka nigdy o to nie robiła jej pretensji. Wręcz przeciwnie, 
zawsze powtarzała, że nauka i praca są w życiu bardzo waż-
ne, bo dzięki nim można do czegoś dojść. Ostatnio to wyrozu-
miałe podejście bardzo się zmieniło. Magda ze swoim chłopa-
kiem postanowili zamieszkać razem. Dziewczyna opowiedzia-
ła matce o tym pomyśle i chciała jej pokazać zdjęcia mieszkań 
do wynajęcia. „Mama nie chciała ich oglądać i zakomuniko-
wała mi, że zamiast wyrzucać pieniądze, możemy trochę po-
czekać, aż ona umrze, wtedy będziemy mieli własne miesz-
kanie – żali się Magda. Zamurowało mnie, nie byłam w sta-
nie wykrztusić nawet słowa. Było mi strasznie przykro. Po ja-
kimś czasie próbowałam wrócić do rozmowy, ale mama po-
wtórzyła to samo: «umrę, to się będziecie tutaj rządzić». Nie 
jestem w stanie z nią spokojnie porozmawiać. Ilekroć wspo-
mnę, że chcielibyśmy z Łukaszem razem zamieszkać, ona od 
razu opowiada o swojej rychłej śmierci. Kiedyś powiedziała: 
«chyba możesz mi poświęcić jeszcze kilka lat i nie zostawiać 
samej? Z Łukaszem się jeszcze namieszkasz, a matkę masz tyl-
ko jedną i to nie wiadomo, jak długo jeszcze to potrwa»”.

Istnieje w psychologii pojęcie szantażu emocjonalnego na-
zwane FOG (ang. ‘mgła’), na które składają się trzy słowa:

F jak fear, czyli ‘strach, lęk’;

O jak obligation, czyli ‘obowiązek’;

G jak guilt, czyli ‘wina’.

Zachowanie matki Magdy zawiera wszystkie znamiona szan-
tażu emocjonalnego, wywołując w Magdzie lęk o życie mat-
ki, poczucie konieczności mieszkania z nią w dowód wdzięcz-
ności za całą troskę i opiekę, jakich Magda od matki doświad-
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czyła, oraz poczucie winy za samą myśl, że mogłaby zostawić 
matkę samą i wyprowadzić się z domu.

Padając ofiarą szantażu emocjonalnego, czujemy się rów-
nież zagubieni i bezradni. Zostaje nam odebrana możność ja-
snej oceny sytuacji, a przez to samodzielnych decyzji. Szan-
taż emocjonalny oplata nas jak gęsta mgła. Często wówczas 
nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje, co powinniśmy zro-
bić, jakich wyborów dokonać i co jest dobre, a co złe. Szanta-
żysta przymusza nas do przyjęcia swojego punktu widzenia, 
w przeciwnym razie męczymy się niezadowoleni z własnych 
zachowań. Bardzo często padając ofiarą szantażu emocjonal-
nego, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Stałym elementem strategii szantażu jest nie tylko wzbudzanie 
negatywnych uczuć u ofiary, ale również karanie jej. A wszyst-
ko po to, by zmieniła zachowanie wobec szantażującego.

Ilona co jakiś czas rozbija się o mur milczenia swojego mę- 
ża Maćka. „Nie rozumiem – skarży się kobieta – dlaczego  
nie może powiedzieć mi wprost, co mu nie pasuje, co robię 
nie tak. Przecież bym wysłuchała i postarała się zrozumieć. 
Ale nie, on milknie jak rażony gromem i jeszcze w żywe oczy 
mi kłamie, że wszystko jest w porządku, kiedy go pytam, czy 
coś się stało. Wykańczają mnie takie sytuacje. Niepewność 
wprawia mnie w całkowite rozdygotanie. Ostatnio poprosi-
łam go, żeby wracając z pracy, zrobił małe zakupy. Przyszedł 
do domu i już w trakcie rozpakowywania toreb nagle się prze-
mienił. Zaczął ze mną zdawkowo rozmawiać i widać było wy-
raźnie po minie, że z czegoś jest niezadowolony. Zapytałam 
raz, drugi, trzeci, czy wszystko jest w porządku. Za każdym ra-
zem odburkiwał, że tak, aż wreszcie warknął, że jest zmęczo-
ny i żebym przestała go męczyć. Uważam, że zmęczenie nie 
upoważnia do bycia niemiłym, więc mu to powiedziałam. Drą-
żyłam tak długo, aż wreszcie wyznał, o co chodzi. Obraził się 
na mnie za to, że nie podziękowałam mu serdeczniej za zro-
bienie zakupów, nie pochwaliłam, że chociaż taki zmęczo-
ny po całym dniu pracy, to je zrobił. Nieporozumienie trwa-
ło kilka godzin i zepsuło mi cały wieczór. A najbardziej mnie 
rozdrażniło to, że chociaż po jednej minie Maćka widziałam, 
że coś jest nie w porządku, on cały czas odpowiadał, że się 
mylę i żebym dała mu spokój. Naprawdę nie można było od 
razu wprost powiedzieć: pochwal mnie, że zrobiłem zakupy? 
Tak lubię, kiedy mnie chwalisz?”.

Jak widać nie można było i Maciek wybiera inną drogę w re-
lacjach z Iloną. Nie zależy mu na szybkim rozwiązaniu nie-
dopowiedzeń, tylko na manipulowaniu żoną, aby zmusić ją 
do określonych zachowań w celu uniknięcia kary. Stosując ta-
kie techniki, zdobywa nad żoną władzę, decydując o jej do-
brym bądź złym nastroju.

Podobną strategię stosuje szefowa Joanny: „ilekroć nasza re-
daktor naczelna jest z czegoś niezadowolona, chodzi po biu-
rze jak gradowa chmura i trzaska drzwiami. W takich momen-
tach nigdy nie wiemy, o co jest zła i na kogo. Zanim raczy 
to wyjaśnić, wszyscy tężeją z niepokoju”.

W tym przypadku manipulatorka nie tylko wzbudza lęk i po-
czucie winy u swoich podwładnych w redakcji, ale też przy-
musza ich wszystkich do atencji względem siebie. Podwład-
ni, widząc jej zły nastrój, przypisują sobie winę za spowodo-
wanie go i całą swoją uwagę skupiają na szefowej oraz domy-
słach, co zrobili nie tak i jak powinni na przyszłość się zacho-
wać. Niestety, różne rodzaje szantażu emocjonalnego mają 
miejsce nie tylko w relacjach intymnych, ale są również po-
wszechne w zawodowych. 

Z racji ogromnej presji społecznej, chorych wzorców propa- 
gowanych przez media społecznościowe, na które szcze-
gólnie są podatne młode osoby, często zdarza się, że dzie-
ci stosują szantaż emocjonalny wobec swoich rodziców. Gro-
żą, że stanie się coś złego, zostaną wyśmiane i odrzucone 
przez kolegów, jeśli nie dostaną konkretnego modelu tele-
fonu albo ubrania popularnej firmy. To duży problem, po-
nieważ dzieci i młodzież z racji swojej niedojrzałości emocjo-
nalnej potrzebują szczególnej uwagi i rozważnego traktowa-
nia. Jeśli szantaż emocjonalny ze strony dziecka powtarza się 
mimo prób omówienia problemu, należy wówczas rozważyć 
konsultację z psychoterapeutą, aby błędnymi reakcjami nie 
pogłębić problemu.

Kolejną, nieco odmienną od poprzednich, metodą szantażu  
emocjonalnego jest nagradzanie za odpowiednie zachowa-
nia. Strategia ta wymaga dobrej znajomości ofiary, aby oso-
ba szantażująca mogła ocenić, na czym szczególnie jej zależy.

„Naszła mnie ostatnio przykra myśl, że Zuzka zachowuje się 
tak, jakby kupczyła swoim ciałem. Ilekroć zrobię coś, na czym 
jej bardzo zależy, a na co ja nie mam zbytniej ochoty, jest 
dla mnie wyjątkowo hojna w łóżku. Może to moje przywidze-
nie – zastanawia się Grzegorz – ale tak to odbieram i nie po-

Z racji ogromnej presji społecznej, chorych wzorców propagowanych  
przez media społecznościowe, na które szczególnie są podatne młode osoby,  

często zdarza się, że dzieci stosują szantaż emocjonalny wobec swoich rodziców. 
Grożą, że stanie się coś złego, zostaną wyśmiane i odrzucone przez kolegów,  

jeśli nie dostaną konkretnego modelu telefonu albo ubrania popularnej firmy. 
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doba mi się to, co widzę, bo czuję się, jak tresowany niedź-
wiedź, a nie kochany przez swoją kobietę facet.

Przyzwolenie na szantaż emocjonalny i życie w psycholo-
gicznej mgle niesie za sobą liczne negatywne skutki nisz-
czące komfort życia. Po pierwsze odbiera ofierze poczucie 
bezpieczeństwa, utrzymując ją nieustannie w negatywnych 
emocjach. Złość, dezorientacja, poczucie winy, wstyd, nie-
pewność bądź lęk uniemożliwiają świadome decyzje i od-
bierają poczucie własnej wartości. Trwanie w takiej mgle ge-
neruje poczucie nieustannego zagrożenia. Bywa, że ofia-
ry szantażu emocjonalnego pozwalają się tak „wytresować”, 
że bez względu na własne potrzeby robią wszystko, aby nie 
sprowokować szantażysty.

Co zrobić, kiedy czujemy, że padamy ofiarą szantażu emo-
cjonalnego, a wokół nas rozsnuwa się mgła negatywnych 
emocji?

Pierwszym krokiem do jakichkolwiek zmian jest uświadomie-
nie sobie tego, co się dzieje. Dobrze jest zrobić to jak najpre-
cyzyjniej, a więc zastanowić się, kiedy otacza nas mgła, jak 
długo oraz w wyniku jakich zachowań i słów szantażysty się 
to dzieje.

Kolejnym krokiem jest nazwanie swoich emocji. Konfronta-
cja z negatywnymi odczuciami nie jest rzeczą łatwą, ale ko-
nieczną do poprawy jakości życia. Tylko nazwanie rzeczy 
po imieniu daje szansę na przemianę.

Kiedy już rzeczywistość tworząca wokół nas mgłę zostanie za-
uważona i jasno nazwana, możemy przejść do działania. Tak 
jak fizyczną mgłę możemy i powinniśmy w trakcie jazdy roz-
świetlić specjalnymi światłami samochodu, tak i mgłę psycho-
logiczną trzeba prześwietlić rozmową z osobą stosującą emo-
cjonalny szantaż.

Trzeba jej uświadomić, że widzimy ukryty cel jej zachowań 
i nie zgadzamy się na to. Trzeba też jasno wyrazić, jak manipu-
lacja wpływa negatywnie na jakość relacji i na nasze uczucia. 
Jeśli w wyniku szantażu emocjonalnego nosimy się z zamia-
rem zerwania relacji, powiedzmy to wprost. Tylko jasne po-
stawienie sprawy daje szansę na uzdrowienie chorej relacji.

Warto jednak, abyśmy nie nastawiali się na to, że osoba ma-
nipulująca, obnażona w swych działaniach, natychmiast się 
przyzna do stosowania szantażu. Skoro do tej pory nie umia-
ła wprost komunikować swoich potrzeb i pragnień, to naj-
prawdopodobniej „prześwietlona” naszymi słowami zacznie 
się bronić i wszystkiemu zaprzeczać. Być może przejdzie na-
wet do kontrataku i nasili swoje manipulacje. Warto być 
na to przygotowanym i ze spokojem obnażać każde kolejne 
próby szantażu. Często manipulujący robią to nieświadomie 
a im dłużej ich strategia się sprawdza, tym bardziej się z nią 
utożsamiają, nie widząc w niej nic niewłaściwego. Najważniej-
sza jest dobra wola. Jeśli widzimy, że nasze obnażanie szanta-
żu budzi dyskomfort w manipulatorze, ale jednocześnie bie-
rze on nasze słowa do serca i próbuje je przemyśleć, dajmy 
mu czas na oswojenie się z nową rzeczywistością. Nie naci-
skajmy na zbyt szybką przemianę. Nie jest łatwo rozstać się ze 
skutecznymi strategiami zachowania, nawet jeśli są one nie-

zdrowe. Jeśli jednak widzimy, że ktoś nadal trzyma się ich kur-
czowo, a dodatkowo reaguje agresją na to, jak demaskuje-
my jego nieczyste intencje, warto się zastanowić nad sensem 
dalszej relacji.

Bywa też, że sprawdzają się metody szokowe.

Magda nie raz już prosiła matkę, żeby nie straszyła jej wizją 
swojej nadchodzącej śmierci. Tłumaczyła też, że wyprowa-
dzenie się z domu nie oznacza zerwania kontaktów, obiecy-
wała również, że będą ją z Łukaszem regularnie odwiedzać, 
a Magda zadba też o to, aby miały czas tylko dla siebie. Mó-
wiłam jej, że przy dobrej woli wszystko da się ustalić i zadba-
my o siebie nawzajem. „Przecież nie wyprowadzam się na ko-
niec świata, tylko raptem parę kilometrów dalej – opowiada. 
– Moja mama jednak sprawiała wrażenie głuchej na wszyst-
kie argumenty i wciąż powtarzała, że kiedy umrze, to mnie 
od siebie uwolni. Kilka tygodni temu rozzłoszczona i dopro-
wadzona do ostateczności zagadnęłam ją: «Skoro wciąż wra-
casz do tematu swojej śmierci, to chciałabym wiedzieć kil-
ka rzeczy. Może pora je omówić, jeśli tak bardzo tego chcesz. 
Czy wolałabyś kremację, czy klasyczny pochówek? Czy 
chcesz mieć pogrzeb kościelny, czy świecką uroczystość?»”. 
Usłyszawszy te pytania matka Magdy osłupiała. A po chwi-
li zerwała się od stołu i wyszła z pokoju, trzaskając drzwiami. 
Przez kilka godzin była obrażona i nie odzywała się, ale po-
tem przyszła do Magdy i z płaczem wyznała, że perspekty-
wa wyprowadzki córki kompletnie ją rozbiła i przerosła. Był 
to pierwszy krok do długiej rozmowy, pełnej łez, ale też szcze-
rości i serdeczności.

Czasami szantaż emocjonalny nie wynika ze złej woli, tylko  
z niemocy stawienia czoła wyzwaniom. Dlatego tak ważna  
jest zawsze szczera, jasna w intencjach rozmowa. Jej zwień- 
czeniem mogą być wtedy nowe ustalenia dotyczące rela-
cji i tego, komu i co jest w niej potrzebne, aby czuć się bez-
piecznie i autonomicznie. •

Czasami szantaż emocjonalny 
nie wynika ze złej woli, tylko  

z niemocy stawienia czoła wy-
zwaniom. Dlatego tak ważna  

jest zawsze szczera, jasna  
w intencjach rozmowa.
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Rozmawia: Beata Pawłowicz

Beata Pawłowicz: Czy „porozumienie bez  
przemocy”, metoda komunikacj i opraco-
wana przez amerykańskiego psychologa  
Marshalla Rosenberga, może przydać się 

lekarzom i pacjentom? 

Elżbieta Więcław: Praca lekarzy to przede wszystkim kon-
takt z ludźmi o tyle szczególny, że pod ich skrzydła trafiają lu-
dzie chorzy, często przestraszeni, z poczuciem bezradności. 
Niezależnie od tego, jakie mają diagnozy, to, jak je przed-
stawią lekarze, ma ogromne znaczenie. Zgodnie z NVC, aby 
przymierze terapeutyczne mogło zostać zawarte, chory po-
trzebuje, aby lekarz zobaczył w nim człowieka, który ma swo-
je emocje i potrzeby. 

BP: To nie jest proste, bo przecież realia są takie, że leka-
rze są zapracowani i zestresowani?!
EW: Porozumienie bez przemocy to postawa, dzięki któ-
rej wszyscy zyskują – w tym wypadku i lekarze, i pacjenci. 

A to dlatego, że podstawą komunikacji w NVC jest świado-
mość samego siebie, swoich emocji i potrzeb. Potem dopie-
ro jest czas na potrzeby i emocje drugiego człowieka. Mar-
shall Rosenberg, szukając sposobu komunikacji, który wzbo-
gacałby życie ludzi, doszedł do wniosku, że jego warunkiem 
jest empatyczna zdolność słuchania siebie i innych. Stwier-
dził też, że my się z tą zdolnością rodzimy i że to wychowanie 
nam ją zabiera. 

BP: Trzeba więc cofnąć się do czasu, kiedy byliśmy dzieć-
mi, aby móc się dogadać z innymi? 
EW: Jako dzieci jesteśmy po prostu szczerzy – pokazujemy 
swoją złość, smutek czy radość. Potem wychowanie wrzu-
ca nas w różne „wypada – nie wypada” i to często powo-
duje, że nie chcemy mówić o tym, co czujemy. W NVC mó-
wimy, że emocje są dziećmi potrzeb. A co więcej: że te po-
trzeby są wspólne dla wszystkich. To właśnie stanowi nie-
zwykłą podstawę porozumienia bez przemocy – ja i ty po-

W białym  
fartuchu
Wywiad z Elżbietą Więcław

B

Kiedy do kompetencji merytorycznych i profesjonalizmu dodamy świadomą, 
empatyczną komunikację, znacznie zwiększy się    bszar wpływu lekarzy na 
pacjentów i współdziałania między nimi – mówi Elżbieta Więcław, pedagog  

i trener Porozumienia Bez Przemocy (NVC). 
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trzebujemy szacunku i bezpieczeństwa, bycia dostrzeżonym.  
Kiedy więc lekarz, dostrzegając emocje pacjenta, zobaczy 
za nimi potrzeby, tworzy możliwość nawiązania relacji na naj-
głębszym ludzkim poziomie. A to wpłynie na pacjenta po-
zytywnie, na jego chęć współpracy, a nawet zdrowienie. Je-
śli kobieta poroni i usłyszy od lekarza: „nie ma się co ze sobą 
cackać, to czas rekonwalescencji, zapisuję takie i takie leki” – 
może niechętnie współpracować z tym lekarzem. Poczucie, że 
jest nieważna, skoro lekarz nie daje jej prawa do uczuć, może 
osłabić w niej chęć życia, wzmocnić lęk, a nawet ból fizyczny. 
Jeśli jednak – a znam taką historię – podejdzie do niej położ-
na, weźmie za rękę i powie: „Widzę, że to jest bardzo trud-
ne dla pani. Wyobrażam sobie, jak ciężko się zmierzyć z tym, 
co się wydarzyło. Mam nadzieję, że się zobaczymy za rok, ale 
na innym oddziale” – to te słowa ukoją jej stan. Dodadzą siły 
choćby do zażywania zapisanych leków. Ta kobieta poczu-
ła się ważna, bo pielęgniarka zobaczyła jej ból i była z nią 
blisko. A taka postawa wiele zmienia. Zawsze wzrasta w nas 
chęć życia, kiedy ktoś zobaczy w nas człowieka – uzna nasze 
potrzeby – w tym wypadku prawo do doświadczania trud-
nych emocji, do godności i nadziei. 

BP: Lekarz, to też człowiek z potrzebami i emocjami. Za-
pewne po nocnym dyżurze, zmęczony i sfrustrowany ilo-
ścią pracy!?
EW: Właśnie, ważne są też potrzeby lekarza i to, żeby on o nie 
zadbał, bo inaczej nie będzie miał sił na porozumienie z pa-
cjentami. Tymczasem zazwyczaj lekarze odczuwają deficyt 
odpoczynku, snu, jedzenia – wszystkiego, co wpływa na ich 
dobrostan i zdolność do empatii wobec siebie i innych. Wie-
działa o tym jedna z moich znajomych, kiedy trafiła w środ-
ku nocy na oddział położniczy i tam usłyszała od lekarza: 
„pani też ma zamiar tutaj dziś rodzić?!” Pierwsza odpowiedź, 
jaką podsunęła złość, mogła brzmieć: „Nie! No, k…a, skąd?! 
Przyszłam się tu kawy napić!” Na szczęście była po trenin-
gu NVC i odpowiedziała inaczej, dostrzegając potrzeby leka-
rza ukryte za jego słowami: „Zapewne ma pan mnóstwo pa-
cjentek i chce pan zadbać o ich bezpieczeństwo, ale mar-
twi się pan, że jest ich za dużo?”. Lekarz wtedy złapał od-
dech i odpowiedział: „Tak! Przecież odpowiadam za ich ży-
cie i zdrowie!” 

Elżbieta Więcław – nauczycielka z 35-letnim  
stażem, współzałożycielka liceum, szkoły pod-

stawowej i przedszkola, w których obecnie  
jest dyrektorem programowym. Pomysłodaw-

czyni i współorganizatorka ogólnopolskich  
gliwickich konferencji „Jestem rodzicem –  

wybieram empatię”. Od 2020 kieruje Placówką 
Kształcenia Ustawicznego w Gliwicach.  
Certyfikowana trenerka NVC,media-
torka, trenerka rozwoju osobistego.

BP: Wszyscy potrzebujemy być widziani i słyszani?
EW: Zdecydowanie tak! Jedno z założeń NVC mówi, że ludzie 
nigdy nie działają przeciwko innym. Zawsze kieruje nimi chęć 
zaspokojenia swoich potrzeb. Czyli za każdym naszym zacho-
waniem stoi jakaś potrzeba. Kiedy spojrzymy na innych z tej 
perspektywy, poszukamy, co się kryje za ich słowami, wtedy 
zaczynamy widzieć w nich ludzi. Niezależnie od tego, co po-
wiedzą czy zrobią, warto pomyśleć, jakie potrzeby chcą tak 
zaspokoić? Kiedy lekarz powie: „pani też tu chce dziś rodzić”, 
mogę pomyśleć: „co za cham! ale ci lekarze są okropni”, ale 
mogę też przejść ponad samymi słowami i postawą, aby zo-
baczyć za nimi zmęczonego człowieka, który chce zadbać 
o swoje pacjentki. 

Mając kontakt z potrzebującymi pomocy, musimy pamiętać, 
że z pustego nawet Salomon nie naleje. A to znaczy, że empa-
tię dla innych trzeba zaczynać od siebie. Zadbanie o swój do-
brostan, to konieczna część pracy lekarza. A to dlatego, że od 
tego, czy będziemy wyspani, najedzeni itd., zależy, w której 
z czterech stref regulacji znajdzie się nasz mózg: zielonej, nie-
bieskiej, czerwonej czy żółtej. Jeśli zadbamy o siebie, to znaj-
dziemy się w strefie zielonej, czyli w stanie największego we-
wnętrznego zintegrowania, kiedy w pełni korzystamy z na-
szej kory mózgowej. Dzięki temu możemy skutecznie wspie-
rać siebie i innych. Warto tę strefę w sobie pielęgnować i roz-
wijać. W zielonej możemy doświadczać trudności, dyskom-
fortu, stresu, wyzwań, ale pokonywanie ich jest pozytywnym 
doświadczeniem, uczymy się dzięki niemu i rozwijamy zdol-
ność do empatii. 

BP: A jak nie wyśpimy się i nie zjemy? 
EW: Wtedy zmniejszamy szanse na zachowanie spoko-
ju w obliczu trudności. Nasz autonomiczny system nerwo-
wy, rozpoznając ten stan jako zagrożenie, może nas „prze-
rzucić” do strefy czerwonej albo niebieskiej, gdzie kieru-
je nami gadzi mózg. W strefie czerwonej, łatwo wpadamy 
w złość i robimy rzeczy, które dodatkowo konfliktują nas ze 
światem i wzmagają jeszcze lęk. Jeśli jesteśmy przemęcze-
ni, łatwo np. wpadamy w złość, a wtedy nie pomożemy też 
zdenerwowanemu pacjentowi. Gdy trafimy do strefy niebie-
skiej, odetniemy się od czucia siebie, zdysocjujemy, zamrozi-
my. Stracimy więc zdolność do empatii. 

BP: Jak wrócić do strefy zielonej?
EW: Zadbać o strefę żółtą, czyli o: odpoczynek, sen, nicniero-
bienie – wszystko to, co pomaga „zresetować system”. Wte-
dy znów będziemy w kontakcie ze sobą i zdolni do kontak-
tu z innymi. 

BP: Ale myślę, że jednak lekarze, dla których codzienno-
ścią jest druga doba w pracy, zabiją nas teraz śmiechem…
EW: Jeśli lekarz nie dba o własny dobrostan, to znaczy, że 
stosuje przemoc wobec samego siebie. Rosenberg określał 
przemoc jako to, co robimy, ignorując swoje potrzeby albo po-
trzeby innych ludzi. To się zdarza na trzech poziomach: men-
talnym, werbalnym i fizycznym. Najwięcej stosujemy przemo-
cy mentalnej, często wobec siebie samych. Ona jest zamknię-
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ta w naszych myślach, które w ogromnym stopniu wpływa-
ją na nasze samopoczucie. Lekarz może więc mieć wiele kry-
tycznych myśli wobec siebie i przekonań, które go zmusza-
ją do pracy nad siły, np. „Inni ogarniają, a tylko ja nie ogar-
niam?!”. Może też być przekonany, że sam musi dać radę, że 
nie wolno mu prosić o pomoc. To częste fałszywe przeko-
nanie, wynikające z potrzeby sprawczości i zmuszające leka-
rzy do pracy ponad ludzkie siły. Kiedy jednak lekarz zoba-
czy, a to możliwie dzięki NVC, że ma nierealistyczne oczeki-
wania wobec siebie, może zechcieć zadbać o balans życio-
wy. Zwłaszcza gdy zrozumie, że dopiero wtedy pacjenci będą 
w jego rękach bezpieczni. 

BP: Może warto powiedzieć, jakie potrzeby w relacji z le-
karzem zazwyczaj ma pacjent? 
EW: Fundamentalna jest potrzeba bezpieczeństwa. Czło-
wiek, który idzie do lekarza, ma ją zwykle obniżoną, nie wie, 
czy sprawa jest poważna, czy to tylko krępujące badanie. 
Może czuć niepewność, nie wie, co go czeka, a boi się za-
pytać. Może być spięty i przerażony. Jeśli lekarz znajdzie mi-
nutę, żeby powiedzieć: „zdaję sobie sprawę, że to badanie 
może być nieprzyjemne, może pani mieć trudne i przykre my-
śli i po ludzku się bać. Ale ja tu jestem, żeby wszystko odby-
ło się możliwie profesjonalnie i by zadbać o panią”, to pa-
cjentka poczuje się znacznie lepiej i zapewne też lekarzowi ła-
twiej będzie to badanie przeprowadzić. Pacjenci chcą czuć 
się ludźmi, a nie przypadkami medycznymi, bo to zmniej-
sza ich lęk. 

BP: Dlaczego postawa empatyczna pomaga chorym?
EW: Przez lata pisało się, że stres szkodzi ludziom. Okazuje 
się, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy wierzymy, że jest szko-
dliwy. Badania mówią, że zmiana narracji wewnętrznej, czy-
li powiedzenie sobie: „czuję, jak wali mi serce, jak zaciska-
ją się moje dłonie, to znak, że moje ciało jest moim sprzy-
mierzeńcem, że zbiera siły: pompuje krew, adrenalinę, cukier 
i oksytocynę, żebym sobie lepiej poradziła” wystarczy, by 
pod wpływem stresu nie zwężały się naczynia. A więc świa-
domość siebie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowa-
nia na wieńcówkę. Co więcej neurobiolog afektywny i psy-
cholog James Coan, twierdzi, że ból i poczucie, jaki wysiłek 
musimy w coś włożyć, zmniejszają się, gdy ktoś nam towarzy-
szy. Jeśli więc lekarz powie: „jestem przy pani, jest pani bez-
pieczna”, spowoduje same dobre rzeczy. 

BP: A jeśli nie powie?
EW: Psychiczny ból pojawia się, kiedy ludzie nas nie widzą 
i nie słyszą, kiedy myślimy, że nie jesteśmy dla nich ważni A ta-
kie poczucie uruchamia w mózgu te same ośrodki, które są 

odpowiedzialne za ból fizyczny. Różnica jest jednak taka, że 
bólu psychicznego nie łagodzą strzały dopaminy, które or-
ganizm aplikuje sobie sam w wypadku fizycznego cierpienia. 
Dla tego znieczulenia dopaminą niektórzy są w stanie się oka-
leczyć, kiedy odczuwają ból psychiczny. 

BP: Empatia jako sposób na psychiczne i fizyczne bóle?
EW: Tak, ale zawsze zaczynajmy od empatii wobec siebie, 
bo zadbanie o siebie, to warunek bezpiecznego wchodzenia  
w interakcje społeczne. Jeśli się nie wyśpię i nie najem, to za-
grażam innym swoim brakiem uważności, łatwo mogę po-
pełnić błąd i mogę powiedzieć to, co pewien dyżurny le-
karz do mojej przyjaciółki: „Po co pani tu przyjechała? Powin-
na pani być w hospicjum!”. Na szczęście był tam też inny le-
karz, który wziął ją za rękę, pomógł uspokoić oddech i po-
wiedział: „Nigdy nie wiadomo, co będzie. Ale ja potrzebuję 
pani pomocy i pozytywnego myślenia, żebym mógł pani po-
móc”. Ten lekarz wiedział, że nastawienie psychiczne ma fun-
damentalne znaczenie. Domyślam się, ile jest wyzwań w za-
wodzie lekarza, ale też jednym z nich jest nie dodawać cier-
pienia do bólu, jaki chorzy już odczuwają. „Znam pani dia-
gnozę, to trudna sytuacja, zrobię wszystko, żeby pani pomóc. 
Co mogę teraz zrobić, żeby pani poczuła się lepiej?” Czasem 
ludzie mówią, żeby z nimi posiedzieć albo pogłaskać po po-
liczku. Czasem nawet tego nie trzeba, wystarczy samo oka-
zanie empatii. Można to zrobić także w milczeniu. Warto tak 
w szpitalach, jak i w szkołach, a przede wszystkim w rodzinach 
robić świadomie miejsce dla empatii, zwyczajnie się jej uczyć, 
bo w tej kwestii potrzeba nam treningu i praktyki. 

BP: Porozumienie bez przemocy nie mówi o pocieszaniu?
EW: Można nim nawet zaszkodzić, wtedy gdy jest zaprzecze-
niem tego, co ten człowiek wie i odczuwa. To, czego zawsze 
potrzebujemy, to pełna akceptacja naszych uczuć. Ale to jest 
też najtrudniejsze, bo wymaga pobycia w tym, wytrzyma-
nia. Niektórzy powiedzą: „bierność, chcemy działać, widzieć 
efekty”. Ale chodzi o coś innego, właśnie o to, żeby nie od-
wracać uwagi, umieć uznać strach, ból czy smutek. Nie pła-
wić się w nich, tylko je dostrzec, uznać, że są. To, co jest, cza-
sem trudno unieść. Dlatego lekarze potrzebują dbać o sie-
bie. Bo, jak powiedział psychotraumatolog Stephen Porges: 
„stan organizmu określa zakres możliwych zachowań”. Cho-
dzi o bycie jak najczęściej w strefie zielonej. Ci, którzy, tak 
jak lekarze, pracują z ludźmi cierpiącymi, potrzebują kogoś, 
komu będą mogli opowiedzieć, jak się czują, kiedy umrze ich 
pacjent. Wtedy poza smutkiem dotyka ich też poczucie bez-
radności, szczególnie dla nich trudne. Dlatego ważne, by po-

Psychiczny ból pojawia się, kiedy ludzie nas nie widzą  
i nie słyszą, kiedy myślimy, że nie jesteśmy dla nich 

ważni, a takie poczucie uruchamia w mózgu te same 
ośrodki, które są odpowiedzialne za ból fizyczny. 
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BIO

stępowali bez przemocy wobec samych siebie i samych sie-
bie umieli empatycznie słuchać.

BP: Co to znaczy empatycznie słuchać siebie?
EW: To samo, co słuchać empatycznie innych, czyli dotrzeć 
do własnych emocji, poszukać potrzeb, jakie za nimi się kryją, 
wybrać sposób wspierania siebie, zobaczyć też własne myśli, 
które mogą nakręcać ból lub złość. Ważną częścią NVC jest 
umiejętność dokonania obserwacji jak z oka kamery i sfor-
mułowania konkretnej prośby – do siebie lub innych. Ważną 
częścią empatii jest włączenie ciekawości i wyłączenie tego, 
co od ciekawości odcina, czyli: dyscyplinowania, doradza-
nia, pocieszania, litowania się, oceniania. Podstawą jest zgo-
da na to, co się dzieje. Takie: „to tak jest, w tym jestem teraz”. 
Jeśli diagnoza jest poważna – nie wolno udawać, że to dro-
biazg, ani omijać tego tematu. Mówić o tym, co jest, ale z sza-
cunkiem, starając się odgadnąć emocje tej osoby: „wyobra-
żam sobie, że może pani przeżywać potężny lęk. Taka wiado-
mość jest szokiem”. 

BP: Lekarz może się obawiać, że jeśli okaże empatię, 
to uczucia chorego go zatopią!?
EW: Dobrze, aby lekarz umiał usłyszeć strach. Zachować spo-
kój i profesjonalizm przy postawie empatycznej: „Znam dia-
gnozę, zdaję sobie sprawę, jak bardzo się pani boi. I pewnie 
chciałaby pani mieć zaufanie, że leczenie przyniesie dobre 
skutki i że sobie poradzimy”. Dzięki takiej postawie zmniej-
szy lęk pacjentki, a nie wzmocni. Bo, tak jak już mówiłam, kie-

dy chory czuje się widziany, to czuje się ważny dla lekarza, 
a dzięki temu wierzy, że ten zrobi wszystko, by mu pomóc. Le-
karz daje też w ten sposób znać, że wie, co się dzieje z pacjen-
tem, i że jest po jego stronie, że chce pomóc. Jeśli wówczas 
da choremu odczuć, że do pozytywnego efektu terapii po-
trzebna jest współpraca pacjenta, ten będzie współpracował, 
bo poczuje, że to ma sens. Lekarz wtedy pokazuje, że daje 
wiedzę i kompetencje, a pacjent ma dodać do tego otwar-
tą głowę i zaangażowanie w terapię. A to wszystko dopie-
ro da szansę na sukces. 

BP: Dla pacjenta stomia to duży wstrząs?
EW: Spodziewam się, że ogromny. Dlatego lekarz musi wy-
tłumaczyć, co się będzie działo. „Mamy takie możliwości za-
dbania o panią i pani zdrowie. Opowiem teraz, jakie leczenie 
zastosujemy, a potem odpowiem na wszelkie pytania. Rozu-
miem, że może pani poczuć złość albo niepewność. Ale je-
stem tu po to, żeby to pani wszystko wyjaśnić”. Ludzie po-
trzebują jasności. Nazywania rzeczy z obserwacji, czyli jak 
to będzie wyglądało, jasno, spokojnie i zrozumiałymi słowa-
mi. Ważna jest też uczciwość i poczucie współzależności. •
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P rotezy są powszechniej-
sze, niż nam się wydaje. 
Nosi je około dziewięciu 

milionów Polaków. Proces 
dobrania protezy do potrzeb 

pacjenta bywa niezwykle trud-
ny. Zrobić taką jak koleżanka 
czy wybrać uśmiech modelki 

z pisma dla kobiet? Kolor 
naturalny czy bijąca po oczach 

hollywoodzka biel? Do tego 
dochodzą problemy z właści-
wym użytkowaniem, higieną  
i dopasowaniem protezy. A co 

zrobić, gdy proteza się zniszczy 
lub zgubi? — pisze Agnieszka 
Fiedorowicz, autorka książki 

Kanał. Co mówią dentyści, kiedy 
nie trzymają języka za zębami. 

Poniżej przedstawiam Państwu 
fragment, który z pewnością 

zachęci do lektury całości. 
Polecam!

– Idę, idę do tej partaczki! – Głos pani Anieli niósł się donośnie po kory-
tarzu przychodni. Irena Rojkiewicz, która przez wiele lat pracowała w niej 
jako specjalistka od protetyki, wyjrzała z gabinetu. – Wszyscy w pracy wiedzie-
li, że lubię i umiem radzić sobie z trudnymi pacjentami, zwłaszcza tymi starszy-
mi – wspomina. O swoich pacjentach, którzy nieraz sprawiali kłopoty, a cza-
sem wręcz szokowali swoimi pomysłami, opowiada z czułością.

– Pani Anielu, przykro mi, że nazywa mnie pani partaczką. Jeśli uważa pani, że 
robię coś źle, może pani chodzić do innego lekarza – powiedziała spokojnie 
dentystka, gdy rozsierdzona pani Aniela wparowała do jej gabinetu.

– Ale nikt prócz pani nie chce mnie przyjmować – westchnęła pani Aniela.

– A co w takim razie zrobiłam źle?

– Proteza jest za duża. Nie mieści się – wysapała pacjentka.

– Ciśnie panią? – dopytywała lekarka.

Pani Aniela spojrzała zdumiona.

– Eeee nie, w buzi dobrze leży. Do tego słoika, do którego poprzednią prote-
zę kładłam, się nie mieści!

Wniosek? Do mierzenia nowej protezy warto wziąć ze sobą stary słoik.

***

Wydawało mi się, że noszenie protezy to rzadkość i problem dotyczy osób 
w mocno zaawansowanym wieku. Myliłam się. Według badań Eurobarome-
tru ponad 40 proc. Polaków w wieku 65–74 lata nie ma własnych zębów. To je-
den z najgorszych wyników wśród krajów rozwiniętych. Co ciekawe, stan ten 
pogorszył się w minionym dwudziestoleciu; jeszcze w 1998 roku zupełnie bez-
zębnych było 34,7 proc. osób w tym przedziale wiekowym. Utrata naturalnych 
zębów dotyczy coraz młodszych osób – z raportu wynika, że 1,5 proc. popula-
cji Polski w wieku 35–44 lat nie posiada już naturalnego uzębienia.

Nie wyciągają jej i nie 
czyszczą miesiącami,  
a nawet latami

Poleca: Bianca-Beata Kotoro

Kanał 
Agnieszka Fiedorowicz,

Wydawnictwo Relacja
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Z badań IQS dla GSK „Corega Tracking", wykonanych w la- 
tach 2016 i 2017 na zlecenie GlaxoSmithKline, właściciela  
marki Corega, wynika, że osób noszących protezę zębową 
jest w Polsce aż dziewięć milionów – w przeważającej czę-
ści są to kobiety oraz osoby o średnim i wyższym wykształ-
ceniu. Aż 67 proc. z nich to osoby od 40. do 59. roku życia. 
Dla tej grupy noszenie protezy jest tematem tabu.

„Wiele osób obawia się, że ktoś zauważy ich protezę zębową, 
wypadnie ona im podczas śmiechu, jedzenia czy kichania,  
a w efekcie zostaną z tego powodu publicznie wyśmiani" – 
czytamy w raporcie. Na to nakłada się powszechne przekona-
nie, że utrata zębów to skutek zaniedbania higieny jamy ust-
nej i braku regularnych wizyt u stomatologa – te powody zo-
stały wskazane jako główne przez ponad 90 proc. respon-
dentów. Badani przyznawali, że proteza odbiera im pewność 
siebie, są mniej aktywni i częściej niż inni rezygnują ze spo-
tkań z rodziną oraz znajomymi.

Raport powstał na potrzeby prowadzonej przez GlaxoSmith-
Kline kampanii społeczno-edukacyjnej „9 milionów powo-
dów", której celem jest zwalczanie poczucia wstydu u osób 
noszących protezę zębową oraz uświadomienie społeczeń-
stwa, że proteza to normalna rzecz. Kampanię wsparły Pol-
skie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzy-
stwo Psychologiczne.

Powodem utraty zębów nie są też wyłącznie zaniedbania hi-
gieny jamy ustnej, ale wiele innych czynników – od uwarunko-
wań genetycznych, poprzez choroby, wypadki, skutki ubocz-
ne terapii onkologicznej, aż po brak dostępu do opieki stoma-
tologicznej — tłumaczy Anna Kędzierska, psycholożka i eks-
pertka kampanii.

Ponad połowa badanych deklaruje, że noszenie protezy wią-
że się z licznymi trudnościami. Jak wynika z raportu Havas PR 
Warsaw dla GSK z czerwca 2019 roku, najczęściej zgłaszany-
mi problemami są dostające się pod protezę drobinki pokar-
mu (83,1 proc.) i poruszająca się proteza (56,6 proc.). Prawie 
połowa osób boi się jej wypadnięcia.

Stomatolodzy, z którymi rozmawiałam, potwierdza-
ją, że wielu pacjentów ma problemy z przyzwycza-
jeniem się do noszenia protezy, a także z zacho-
waniem higieny. Częste są przypadki osób, które 
nie wyciągają protezy i nie czyszczą jej miesiącami, 
a rekordziści nawet latami.

***

– Mój tata miał przypadki protez, które po kilku la-
tach w buzi można było wyjąć tylko chirurgicznie – 

mówi Leszek Szalewski, protetyk z Lublina.

Pytam go, co robi, gdy trafia się pacjent z brudną, niewyj-
mowaną przez długi czas protezą?

– Daję szczotkę i proszę o umycie protezy w łazience – mówi. 
– Jeśli pacjent protestuje, to trudno, musi poszukać inne-
go lekarza.

Irena Rojkiewicz pamięta pacjentkę, która do protezy 
dokleiła sobie taśmę dwustronną, po jednej z stronie z gą-
beczką. Tłumaczyła, że dzięki tej gąbeczce jest jej tak mięciut-
ko i wygodnie. Bakteriom, jak się pani domyśla, też było na tej 
gąbeczce wygodnie – mówi. Gąbeczka miała, jak się okaza-
ło, też inne zastosowania. Pacjentka używała jej na przykład, 
by podczas posiłku zebrać sos z talerza. – Naprawdę nie wie-
działam, czy się śmiać, czy płakać – przyznaje lekarka.

PRZEDSZKOLAKI Z PROTEZĄ
Niekonwencjonalne zastosowanie protez to nie tylko do-
mena starszych pacjentów. – Dzieci to dopiero są pomysło-
we – mówi. – Jak to dzieci? Dzieci noszą protezy? – Jestem 
zszokowana.

Irena Rojkiewicz potwierdza, że zdarzało jej się protezować 
nawet dzieci w wieku przedszkolnym. – Te dzieci straciły 
w wyniku próchnicy zęby stałe, które dopiero co im wyrosły –  
mówi. Przyznaje, że dzieci są wyjątkowo wdzięcznymi pacjen-
tami. – Dorosły człowiek wstydzi się braku zębów i tego, że 
musi mieć protezę. Dzieci mają do tego zupełnie inne po-
dejście. Nieraz, gdy zakładałam im protezę, mówiły z dumą: 
„Tylko ja w przedszkolu mam tyle zębów" lub „Tylko ja mam 
protezę".

Noszenie protezy w przypadku dzieci przekłada się nie tyl-
ko na poprawę komfortu jedzenia, ale także na poprawę wy-
mowy (często seplenią). – No i jak się nie ma łopatki, to i do-
łek w piaskownicy można wykopać – śmieje się stomatolożka. 
Żartuje sobie ze mnie? Nic podobnego!

***

Zdarzają się pacjenci, którzy po zapisaniu się na pierwszą 
wizytę przychodzą przekonani, że od razu wyjdą z protezą. 
Tymczasem zrobienie protezy to nie zakup spodni z sieciów-
ki – jej wykonanie to proces wieloetapowy. Na początku pa-
cjent musi zdecydować, czy protezę wykona „na NFZ", czy 
sam zapłaci za jej zrobienie.

Kanał 
Agnieszka Fiedorowicz,

Wydawnictwo Relacja
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NFZ-owska proteza, czyli jak mawiają czasem starsi ludzie, 
„państwowe zęby", to proteza akrylowa, której estetyka czy 
komfort noszenia pozostawiają wiele do życzenia. Nowocze-
śniejsze protezy, na przykład szkieletowe czy nakładkowe 
(tzw. overdenture), które wypełniają ubytki, bazując na korze-
niach zębów lub na implantach, nie są przez NFZ refundowa-
ne. Ich koszt waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Problemem „państwowych zębów" jest też długi czas ocze-
kiwania w kolejce na wizytę – niektóre przychodnie, mają-
ce podpisane kontrakty z NFZ-em, najbliższe terminy oferu-
ją za trzy–cztery lata. Średni czas oczekiwania to ponad dwie-
ście dni. Maja Łaski podczas studenckich praktyk zetknęła się 
z następującą sytuacją:

– Do poradni protetycznej przyszła pacjentka, powiedzmy – 
pani Kowalska. Sprawdzamy w zeszycie, na ten dzień owszem, 
mamy pacjenta o takim nazwisku, ale pana Kowalskiego.

– Mąż nie doczekał, zmarł, a ja pomyślałam, że może dałoby 
się wykorzystać ten jego termin – wyznała wdowa.

Obecnie pacjenci rejestrowani są w systemie informatycz-
nym, ale kilkanaście lat zapisywano ich w zwykłych zeszytach. 
Pacjentce udało się wykorzystać termin.

„CHCĘ TAKĄ PROTEZĘ, JAKĄ MA KOLEŻANKA"
Na pierwszej wizycie lekarz dokonuje oceny stanu uzębienia; 
decyduje, które zęby trzeba wyleczyć, które usunąć, pobie-
ra też indywidualny wycisk („negatyw pola protetycznego"). 
Na podstawie tego gipsowego wycisku protetyk wykonuje 
tak zwane wały zwarciowe, odpowiadające za utrzymywanie 
szczęki na żuchwie pacjenta.

Wysokość zwarcia określa, jaka powinna być wysokość zę-
bów. Prototyp szczęki z wosku dentystycznego (tego same-
go, z którego ojciec Ireny Rojkiewicz robił dzieciom żyrafki) 
jest następnie próbnie przymierzany i dopasowywany do po-
trzeb pacjenta. Dopiero na końcu wosk jest zastępowany 
przez akryl lub inny utwardzony materiał.

Brzmi nieskomplikowanie? Tak się tylko wydaje. Koszt i ro-
dzaj protezy to tylko początek szeregu decyzji. Pacjent we-
spół z lekarzem muszą ustalić, jaki kształt, wielkość czy kolor 
mają mieć nowe zęby. Jeśli w grę wchodzi proteza częściowa, 
to powinny one być dopasowane do pozostałych zębów pa-
cjenta, ale jeśli ubytków jest sporo albo pacjent jest bezzęb-
ny, można poszaleć.

– Są pacjenci, którzy już na pierwszej wizycie dokładnie wie-
dzą, czego chcą. Często przynoszą zdjęcia z młodości. Nie-
raz pacjentki przychodzą z przyjaciółką i mówią: „Chcę taką 
protezę, jak ma koleżanka; już ją obejrzałam, a nawet przy-
mierzyłam" – mówi ze śmiechem Leszek Szalewski.

Inspiracją bywają też zdjęcia celebrytów lub modelek z ko-
lorowych pism. – Do dziś wspominam pacjentkę, w której 
karcie miałem adnotację: „pacjentka życzy sobie mieć zęby 
jak modelka pisma «NAJ»" – tu dołączony był wycinek kon-
kretnego numeru pisma ze zdjęciem modelki. Naszukali-
śmy się z technikiem dokładnie takich zębów w katalogu, ale 
było warto – pacjentka była przeszczęśliwa.

Barwa zębów powinna być dobrana – zgodnie z zasadami  
sztuki – stosownie do wieku, tak aby zęby wyglądały natu-
ralnie. Irena Rojkiewicz przyznaje, że przez długi czas próbo-
wała wyperswadowywać pacjentom wybór nienaturalnie bia-
łych zębów (tak zwanego Hollywood smile). Zmieniła zdanie 
pod wpływem 86-latki, która przy wymianie protezy na nową 
poprosiła o zęby zdecydowanie bielsze niż miała wcześniej.

Pomyślałam sobie, że ta biel kompletnie nie będzie pasować  
do jej do karnacji. Przekonywałam, ale ona tłumaczyła, że ze  
starą protezą nieładnie wygląda na zdjęciach. Miała rodzinę  
w USA i wstydziła się wysyłać zdjęcia wnuczkom. Uległam  
i zrobiłam takie zęby, jakie sobie życzyła. Gdy przyszła do  
mnie na wizytę kilka miesięcy później, z nową protezą, nie 
poznałam jej. Wyglądała ślicznie, kilkanaście lat młodziej. 
Nowe zęby sprawiły, że pofarbowała włosy na blond, ubra-
na była w wystrzałową różową sukienkę – mówi dentystka. 
Przyznaje, że po latach pracy doszła do wniosku, że jeśli speł-
nienie życzenia pacjenta nie zaszkodzi jego zdrowiu, to nale-
ży to zrobić.

„NIE TEN SAM GOŁAS"
A życzenia potrafią być naprawdę różne. – Zdarzali mi się pa-
cjenci, którzy chcieli, aby proteza jak najbardziej przypomina-
ła ich naturalne zęby, nawet jeśli jakiś ząb był nieco skrzywio-
ny lub mieli diastemę, czyli przerwę między górnymi jedynka-
mi. I ja to rozumiem. Wiesław Gołas miał diastemę, ale jak zro-
bił sobie nowe zęby, to ją skorygował. To już dla mnie nie był 
ten sam Gołas – żartuje dr Rojkiewicz.

Protetykowi Leszkowi Szalewskiemu zdarzało się zdejmować 
z usuniętego zęba pacjenta złotą koronę i umieszczać ją po-

Na NFZ bezpłatnie można naprawić protezę raz na dwa lata.  
Koszty prywatnej naprawy, na przykład pęknięcia, dostawienia  
klamry lub zęba, wzmocnienia drutem wahają się w granicach  
150–300 złotych. Niektórzy pacjenci sięgają więc po, jak im się  

wydaje, prostsze i tańsze rozwiązania. Z różnym skutkiem.
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nownie już w protezie, tak żeby nikt ze znajomych pacjen-
ta nie zauważył różnicy.

Najbardziej szokująca prośba pacjenta, o jakiej usłysza-
łam? Ktoś chciał mieć metalowe korony, aby upodobnić się 
do „Buźki", czarnego charakteru z filmów o Jamesie Bondzie. 
Grany przez Richarda Kiela „Buźka" miał zęby z kobaltu, dzię-
ki czemu był w stanie przegryźć każdy metal. Przeżył m.in. po-
jedynek z rekinem, wypadnięcie z pędzącego pociągu, roz-
bicie gondolką i upadek z urwiska w jadącym samochodzie.

Dentysta prośby nie zrealizował.

***

Filmowemu „Buźce" proteza nieraz ratowała życie. Są jed-
nak przypadki, w których proteza może być powodem na-
głego zgonu. Takiego losu o włos uniknął 72-letni Brytyjczyk, 
który sześć dni po operacji guza w jamie brzusznej ponownie 
pojawił się w James Paget University Hospital w Yarmouth. 
Skarżył się na krwawienie z nosa, bóle gardła, trudności w od-
dychaniu, problemy z jedzeniem. Początkowo lekarze stwier-
dzili, że to tylko infekcja górnych dróg oddechowych. Zapisa-
no antybiotyk i odesłano pacjenta do domu.

Po dwóch dniach pacjent ponownie zgłosił się do szpitala, 
twierdząc, że nie jest w stanie połknąć przepisanych mu le-
ków. Z podejrzeniem zapalenia płuc został przyjęty na od-
dział otolaryngologii. W czasie szczegółowego badania oka-
zało się, że ma on w krtani protezę zębową. Pacjent przy-
znał, że zgubił sztuczną szczękę podczas pierwszego poby-
tu w szpitalu.

Równie niebezpieczna, jak użytkowanie, może być próba na-
prawy protezy. Na NFZ bezpłatnie można naprawić protezę 
raz na dwa lata. Koszty prywatnej naprawy, na przykład pęk-
nięcia, dostawienia klamry lub zęba, wzmocnienia drutem 
wahają się w granicach 150–300 złotych. Niektórzy pacjen-
ci sięgają więc po, jak im się wydaje, prostsze i tańsze rozwią-
zania. Z różnym skutkiem.

KLEJENIE PROTEZY NA KLEJ TYPU KROPELKA
– Pewnie ma pani na myśli klejenie protezy na klej typu kro-
pelka? – zgaduje Irena Rojkiewicz. Klejenie jest częste, ale ją 
bardziej szokuje, że niektórzy pacjenci zamiast czyścić pro-
tezę za pomocą specjalnych pastylek, potrafią zanurzać ją 
w wybielaczu. – Oczywiście taka substancja wżera się w pro-
tezę i czyni spustoszenie w dziąsłach pacjentów – wyjaśnia. 
Zdarzyła jej się też pacjentka, której mąż, hobbystyczny mo-
delarz, naprawił protezę włóknem szklanym.

Tomasz Kupryś spotkał się z przypadkiem pacjentki, któ-
ra po rozpuszczeniu tabletki czyszczącej protezę, zamiast 
włożyć ją do płynu – wypiła go. Adam Zyśk z kolei zetknął 
się z pacjentem, który zespawał protezę. – Metal plus śli-
na, no i zrobiło mu się w buzi ogniwo galwaniczne – kwitu-
je. Mai Łaski zdarzyła się pacjentka, która przyniosła prote-
zę w kawałkach – pogryzł ją pies. Nie udało się jej naprawić, 
trzeba było wykonać nową.

***

Zapotrzebowanie na protezy gwałtownie wzrosło w XIX wie-
ku, wraz z dostępem do cukru. Od 1850 do 1880 roku średnie 
spożycie cukru w USA i Europie wzrosło pięciokrotnie, próch-
nica zaczęła zbierać obfite żniwo. Dentyści starali się sięgać 
po tańsze materiały, np. zamiast złota sięgano po aluminium.

Na początku XX wieku Leo Hendrik Baekeland opracował 
technologię produkcji bakelitu, tworzywa sztucznego opar-
tego na żywicy fenolowo-formaldehydowej. Obecnie złotą 
szczękę prędzej zobaczymy w muzeum niż w buzi sąsiada.

PROTEZA ZE ZŁOTA
Niektórym zdarza się za to taką protezę wykopać. To szczę-
ście spotkało Petera Crossa. Ten brytyjski poszukiwacz skar-
bów, penetrując przy pomocy wykrywacza metalu pole na te-
renie Buckinghamshire, znalazł ubrudzony gliną przedmiot. 
Początkowo sądził, że to fragment szczęki owcy, ale gdy oczy-
ścił znalezisko, okazało się, że jest to ludzka proteza wykona-
na ze złota i kości hipopotama.

„Proteza powstała najprawdopodobniej w pierwszej połowie 
XIX w. i musiała w tym czasie kosztować równowartość domu. 
Jej obecną wartość oszacowano na 7 tys. funtów". Znalezi-
sko Crossa było protezą górną. Dolnej, mimo poszukiwań, nie 
udało się poszukiwaczowi odnaleźć.

***

Proteza mogłaby być ze złota, drogich kamieni czy kości sło-
niowej, ale nie jest pewne, czy spełniłaby oczekiwania pa-
cjentki, jaka trafiła się studentom stomatologii w Lublinie.

Pani przez około godzinę opisywała nam wady swojej pro-
tezy, rozrysowując na kartkach, jak odczuwa zgryz na górze 
po prawej i na dole po lewej, a także, kiedy otwiera usta. Do-
kładnie ją zbadaliśmy, ale nic nie znaleźliśmy, proteza byłą 
znakomicie dopasowana – opisuje Grzegorz Kociuba, który 
studia w Lublinie ukończył dwa lata temu...

– To była pewnie pani Ela albo pani Maria – zgaduje siedzą-
cy naprzeciwko Leszek Szalewski, który jest też wykładowcą 
Grzegorza. Szalewski nieraz próbował pomóc tym wymaga-
jącym pacjentkom.

– Kiedy taka pani Ela odbiera nową protezę, w pierwszej 
chwili jest zachwycona. Powtarza: jest super, doktorze, ko-
cham doktora. Ale po kilku dniach okazuje się, że nowa pro-
teza, tak jak i poprzednie, nie spełnia oczekiwań. Tu źle, a tam 
ciśnie. Takie osoby mają już całe worki protez, z których nie są 
zadowolone – tłumaczy Szalewski. •

Bianca-Beata Kotoro

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

BIO
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kazuje, co jest dla nas, a co już w ogóle nie jest nasze, mimo iż 
może kiedyś było. Czy jednak go słuchamy? Rzadko. Zgo-
dzisz się ze mną?

Mój proces zmiany trwa już dobrych parę lat. Dawno temu  
podjęłam decyzję o rozwoju, wzrastaniu i szukaniu najlep-
szych dla siebie rozwiązań i drogi do lepszego jutra. Praca  
nad sobą to najcięższa praca, ale i dająca najlepsze efekty 
inwestycja. 

Byłam przekonana, że znam siebie już na tyle dobrze, że wiem,  
co i jak, i z czym… Jakże zaskakujący był dla mnie fakt, jak 
wiele nauki o sobie daje po prostu cisza. „Cisza jak ta… jak  
ta….” – śpiewał kiedyś lider wspaniałej Budki Suflera. No wła-
śnie. Nie doceniamy ciszy. Nie czerpiemy z tego, ile daje 
nam spokoju, wiedzy i mądrości. Nie mamy czasu wsłuchać 
się w jej szept, muzykę, śmiech, a czasem krzyk. Co jest 
tego powodem? Myślę, że cię nie zaskoczę – pędzimy. Mamy 
za dużo obowiązków, a za mało czasu. Gonimy własny ogon, 
bo nie mamy luksusu, aby móc się zatrzymać. Nie mówię, 
że to źle. Nie uważam tak nawet. Rozumiem i sama wiem, że 
po prostu chcemy żyć dobrze, żyć godnie, mieć na opłaty 
(nie, nie wejdę na temat panoszącej się inflacji i podwyżek), 
na zasłużone wakacje, no i żeby dziecko miało to, co trzeba, 
aby nie odstawać od rówieśników w szkole. Brzmi znajomo?

I nagle przychodzi taki dzień, kiedy czujesz, że po prostu nie 
dajesz już rady. Że niby wszystko jest, jak było, ale jednak jest 
inaczej. Nie ma prądu. Nie ma sił i pojawiają się błędy – naj-
pierw drobne. Nieuważność, przekroczone deadline’y, spa-
dek wydajności, a praca – mimo że ukochana – nie cieszy już 
jak dawniej. I ten właśnie moment jest błogosławieństwem! 
Dlaczego? Bo obnaża nasze człowieczeństwo i zmusza do za-
akceptowania prawdy. Jesteś człowiekiem i musisz spać. Tak 
jak musisz jeść. Musisz się regenerować i wietrzyć regular-

Tekst: Karolina Nowakowska

FELIETON

Zimowy oddech
„Zamknij oczy, uspokój myśli i poczuj  
swój oddech”– powiedziała. „Od-
dychaj tylko przez nos. Poczuj, jak od-
dech wchodzi w ciebie i jak rozchodzi  
się po twoim ciele. Czujesz go? Gdzie jest te-
raz?”. Zastanawiałam się…

Dawno nie medytowałam. Zdarzało mi się oczywiście odpo-
czywać, siedząc lub leżąc w ciszy, ale w zasadzie nie mogę 
powiedzieć, żebym dotąd praktykowała medytację tak świa-
domie, w każdym razie tak świadomie jak podczas tych kil-
ku dni – dni, które sama sobie podarowałam. Tak, teraz już 
wiem, że zrobiłam sobie najlepszy możliwy prezent. Dałam 
sobie czas. Czas tylko dla siebie – swoich myśli i ciała. Czas 
na bycie ze sobą tu i teraz. Tak oto odkryłam mindfulness 
i poznałam nowego dobrego przyjaciela.

Od dawna czułam, że potrzebuję zatrzymania. Ostatnie mie-
siące były naprawdę wyjątkowo intensywne zawodowo i pry-
watnie i chyba po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że 
mój organizm mówi stop. Przedziwne to uczucie dla osoby 
takiej jak ja, ambitnej, która całe życie działa zadaniowo, któ-
ra nie odpuszcza i ma tendencje do perfekcjonizmu. Ja prze-
cież nie zawalam, ja się nie zatrzymuję, ja ogarniam wszyst-
ko i będąc wziętą aktorką dużo podróżującą po kraju, bę-
dąc najlepszą, jak umiem, mamą, partnerką i gospodynią. 
Ja dbam o rodzinę, pracę i o dom. I o najmłodszego człon-
ka rodziny, czyli psa. To cała ja. Niepotrzebująca snu kobieta, 
która znajduje siłę, chęć i czas, by poza powyższym pracować 
z kobietami jako life coach, wspierać je i czynnie udzielać się 
w spotkaniach i warsztatach stowarzyszenia Akademia Pozy-
tywnych Kobiet, które współtworzę.

„Zamknij oczy, uspokój myśli i poczuj swój oddech” – dźwię-
czy mi w uszach do dziś, choć od warsztatów kobiecych 
z jogą i medytacją minęło już sporo czasu. I wraca do mnie 
jedno – jakież to jest ważne! Gdzie ten mój oddech jest teraz? 
Od tamtej pory często go obserwuję, a medytacja stała się 
moim nowym sposobem na relaks i rozwój osobisty. Tak wie-
le się o sobie przy niej dowiaduję! Bardzo zadziwia mnie to, 
jak dużo znaków daje nam własny organizm. Jak pięknie po-
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FELIETON

Karolina Nowakowska

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

BIO

Nie doceniamy ciszy. 
Nie czerpiemy z tego, 
ile daje nam spokoju, 

wiedzy i mądrości. Nie 
mamy czasu wsłuchać 
się w jej szept, muzykę, 

śmiech, a czasem 
krzyk. Co jest tego 

powodem? Myślę, że 
cię nie zaskoczę – 
pędzimy. Mamy za 

dużo obowiązków, a za 
mało czasu.

nie głowę, bo jak tego nie zrobisz, ona przestanie współ-
pracować. Niby oczywiste, a tak trudne do zrozumienia  
i do zrealizowania. 

Piękne jednak jest to, że istnieją sposoby, aby sobie pomóc. 
Możesz dostrzec te symptomy. Możesz zapytać siebie szcze-
rze, czy taki stan rzeczy jest dla ciebie ok i czy na pewno mu-
sisz w taki sposób funkcjonować. Jako life coach mogę te-
raz zadać wiele pytań, które pomogą ci znaleźć własne odpo-
wiedzi. Jako Karolina i kobieta, która była w tym miejscu cał-
kiem niedawno, powiem ci tylko jedno – szanuj siebie. Je-
steś dla siebie najważniejszą osobą na ziemi – osobą, w rela-
cji z którą będziesz do końca – zadbaj o nią. Zadbaj o siebie. 
I to nieprawda, że to na wiosnę budzimy się do życia i wpro-
wadzamy zmiany. Twoja wiosna może nastać w dowolnym 
momencie, zimą również. Teraz jest idealny czas, aby poszu-
kać swojej ciszy, aby poczuć oddech i obserwować, jak krą-
ży po twoim ciele. Zaopiekować się sobą to wspaniałe uczu-
cie. Spróbuj.

Zamknij oczy, uspokój myśli i poczuj swój oddech… •
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liusza, który zapamiętałam mniej więcej tak: „Wszystko, co  
słyszymy jest opinią nie faktem. Jest punktem widzenia – 
nie prawdą”. Rodzi się zatem pytanie, kogo słuchamy i czy-
je punkty widzenia przyjmujemy. Moja opinia – a nie praw-
da – jest taka: w miarę możliwości staraj się dotrzeć do moż-
liwie wielu opinii, możliwie rzetelnych, użyj własnego umysłu, 
wiedzy i erudycji i wyciągnij własne wnioski. Nie klep i nie po-
wtarzaj jakichkolwiek pasków informacyjnych i tytułów z Inter-
netu bezwiednie, bezmyślnie i bezrefleksyjnie. Myśl, inaczej 
inni zrobią to za ciebie! A wtedy będziesz już tylko pacynką, 
której wydaje się, że scenę swojego życia ułożyła na własnych 
zasadach pełnych wolności. 

Jak dla mnie nie ma prawd ostatecznych i pewnych, poza tą 
jedną z powiedzenia, że pewna jest tylko śmierć i podatki. 
O podatkach się nie wypowiadam, choć je płacę, ale one – 
jak pokazuje system – pewne są tylko w tym, że są. Niepewne 
zaś w tym jest to, jak je ktoś w danym momencie będzie chciał 
zinterpretować i narzucić. Zatem według mnie pewna jest tyl-
ko śmierć. Reszta tak zwanej rzeczywistości w gruncie rzeczy 
zbliżona jest do wniosku z chińskiej bajki, który w dużym skró-
cie zawiera się w stwierdzeniu: „może to dobrze, może to źle, 
któż to wie”. A bajka w skrócie brzmi tak: był sobie starzec, 
który miał jednego konia. Koń mu uciekł. Cała wieś mówi-
ła, jakie to nieszczęście na ciebie spadło, a starzec odpowie-
dział: może to dobrze, może to źle, któż to wie?! Koń dołączył 
do stada dzikich koni i przyprowadził je do starca. I cała wieś 
mówiła, ale ty masz szczęście, a starzec na to swoje: może 
to dobrze może to źle, któż to wie. Konie były dzikie, więc 
trzeba było je okiełznać i ujeździć. Tego zadania podjął się syn 
starca i koń go zrzucił, a chłopak się połamał. I cała wieś ubo-

Tekst: Joanna Haręża

Jako domorosła amatorka profesjonalnej filozofii i pro-
fesjonalna amatorka braku logiki zadałam sobie ostat-
nio trzy pytania. Może dlatego, że prowadziłam samo-
chód przez 1100 kilometrów – no a ile można słuchać 

muzyki z radia, a właściwie głównie reklam. Może również 
dlatego, że dosyć szybko na tym dystansie zmieniały się kra-
je, ale gdyby nie inne języki na tabliczkach, a wciąż te same 
fast foody i logotypy stacji benzynowych po drodze, to nie 
wiedziałabym zbyt dokładnie, gdzie jestem. Ale w sumie i tak 
na właściwą drogę sprowadziłby mnie GPS.

Pytanie numer jeden brzmiało: Dlaczego ludzkość tak upar-
cie uznaje, że skutek w większości ma jakąś jedną głów-
ną przyczynę? A zadałam sobie to pytanie dlatego, że choć 
podczas podróży zmieniały się kraje i narodowości rozmów-
ców, to większość z uporem maniaka twierdziła, że obec-
na trudna sytuacja w Europie jest wynikiem wojny w Ukra-
inie… i na tym tok myślenia się kończył, bo jednocześnie 
w tym punkcie też się zaczynał. Nie sięgając daleko i zbyt 
rozlegle nawet… naprawdę nie było chwilę wcześniej pan-
demii i paraliżu nią spowodowanego?! Lockdownów i zatrzy-
mań całych sektorów gospodarki?! Zerwania łańcuchów do-
staw i braku transportu?! Jedyne chyba, co może kogoś uspra-
wiedliwiać, to powiedzenie, że krótka pamięć jest nieodzow-
na do szczęścia. Brakiem komentarza pominę już fakt, że jed-
na z osób twierdziła, że w sumie to po co „ci Ukraińcy” tak się 
stawiali – przez tyle lat byli częścią Rosji, że dla nich niewiele 
by to zmieniło, a dla Europy zmieniłoby wiele. Byłby spokój. 

Niezmiennie moją uwagę przykuwał fakt, że prawie każdy 
z interlokutorów kończył swoje wypowiedzi stwierdzeniem 
„taka jest prawda”. No i właśnie… lubię cytat z Marka Aure-

J

TRZY PYTANIA NA ZIMĘ, 
CHOĆ JESZCZE NA  
LETNICH OPONACH…
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Psa umieszczono w klatce. Połowa podłogi była pod napię-
ciem. Prawa. Kiedy pies postawił na niej nogę, doznawał 
wstrząsów. Szybko nauczył się uciekać z prawicy na lewicę. 
Potem system zmieniono i pies szybko się zmienił. Tym ra-
zem prawa strona klatki była bezpieczna i tej się trzymał. Po-
tem podłączono całą klatkę pod prąd, a wstrząsy elektrycz-
ne były nieregularne, ale boleśnie powtarzalne niezależnie 
od tego, czy pies stał, siedział czy leżał. Najpierw poczuł się 
zdezorientowany, potem wpadł w panikę, a na końcu się pod-
dał. Leżał i wstrząsami, niemetaforycznie bynajmniej, „dawał 
się bić”. Po czym otworzono drzwi klatki z przekonaniem, że 
pies wybiegnie, ale tego nie zrobił. Został w swoim poddaniu, 
braku wiary i cierpieniu. Zdrowy instynkt ucieczki został oka-
leczony. W ten sposób godzimy się z nienormalnością.

Pytanie numer trzy brzmi zatem – kto jest twoim dostaw-
cą prądu? 
Uważaj, na jakiej podłodze się kładziesz i kto włącza prąd. 
I choć dobrze by było, aby wszystkie stworzenia na tej zie-
mi nauczyły się, że na tym świecie istnieją drapieżcy – w pe-
wien sposób pozostań niewinny/-a i ufny/-a. I pytaj: „Co się 
może za tym kryć?”, „Co w tym może być inne niż mi się wy-
daje?”. Niewinność to nie to samo co naiwność. W niewinno-
ści wiesz wszystko, a jednak zmierzasz ku dobremu. Nigdy nie 
wiemy czegoś na pewno, ale to może tak samo jak z kwiatem, 
o którym, choć dopiero wypuścił pierwsze pąki, mówimy, że 
kwitnie. Nawet jeśli nie w pełni, tylko trochę…

Idzie zima, przyszła zima ale… nie daj się zamrozić. Przyjdzie 
czas zakwitnąć. •

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

BIO

lewała – jedyny syn, jakie nieszczęście, kto ci teraz pomo-
że w polu?! No a starzec swoje, już wiecie co, więc nie po-
wtarzam. Zaczęła się wojna, do wsi wkroczyło wojsko, aby 
dokonać branki i wszyscy młodzi chłopcy poszli w kama-
sze oprócz połamanego syna starca. I cała wieś… no wie-
cie, a starzec na to… też już wiecie.

Dalej… to nie będzie tekst o węglu, gazie lub prądzie, choć 
oczywiście brak każdego z nich może nas zmrozić, ale stąd 
wynikło moje drugie „samozapytanie” na kilometrze 632., 
kiedy wysłuchałam kolejnych wiadomości poprzedzonych 
tabunem reklam – czy aby na pewno to, czego nam za-
braknie, jest nam niezbędne i potrzebne? Podpunkt 
„a” – ogrzewanie i temperatura w mieszkaniu. Wielu lu-
dzi, których znam, biega zimą po mieszkaniu w krótkich 
spodenkach i podkoszulku. Choć ani to zdrowe dla nich, 
ani dla klimatu. Czy aby na pewno nie można przy-
kręcić ogrzewania… Większość nie gasi za sobą świa-
teł, opcja stand by mryga w każdym urządzeniu prawie 
przez 24 godziny na dobę, laptopy stoją otwarte, a tele-
wizory brzęczą bez przerwy niezależnie od tego, czy ktoś 
w nie patrzy. Czy aby na pewno bez zapalonego nocą szyl-
du nie wiedziałabym rano, jak i gdzie mam trafić do naj-
bliższej Biedronki, Żabki lub Pepco, lub innego Subwaya. 
Czy naprawdę każde miasto musi mnie o trzeciej nad ra-
zem kusić podświetlonymi bilboardami, których cenę i tak 
pewnie wliczą mi w koszt produktu?

Czy aby na pewno muszę zimą jeść kiepskiej jakości ho-
dowane na drugim końcu świata – i tak pod folią, i tak 
na wspomagaczach – kiepskie pomidory, co do których 
prawie każdy narzeka, że i tak smaku nie mają, ale więk-
szość i tak je kupuje… zwłaszcza w promocji. Powiem 
krótko swoją opinię, bo nie prawdę. Może po prostu WY-
ŁĄCZ SIĘ z kilku mniej lub bardziej bezmyślnych przy-
zwyczajeń, które raczej ci nie służą, a które powielasz, 
bo po prostu powielasz, bo czyjś „kit” uznałeś za prawdę.

Tak już tylko na jednym z ostatnich marginesów dodam, 
że gdzieś tak na 967. kilometrze, kiedy skończyła mi się 
„własna kawa” z termosu i „własny ryż z warzywami” 
z termosu obiadowego, na kolejnej stacji z kolejnym ba-
rem, bistro, restauracją – jak obuchem w łeb – oświeci-
ło mnie, może nie odkrywczo całkiem, ale jednak w zdu-
mieniu pytanie: jak to jest, że jeden z najbogatszych kon-
tynentów serwuje swoim mieszkańcom taką niezmierzo-
ną ilość tak podłego jedzenia, które dobrze wygląda, 
mami ceną, ale w gruncie rzeczy podtruwa i niszczy, da-
jąc złudną iluzję luksusu i dobrobytu. A jednocześnie ten 
kontynent wyrzuca tak niezmierzone ilości tego jedzenia, 
w tym samym czasie bezmyślnie kupując go całe tony.

Czas na pytanie numer trzy, bo kończy nam się czas. Wy-
nika ono z refleksji nad pewnym eksperymentem pocho-
dzącym z czasów, kiedy ludzkość jednym głosem twier-
dziła, że zwierzęta nic nie czują, ale jednocześnie pro-
wadziła na nich badania dotyczące „czucia”. Ot, taka hi-
pokryzja lub paradoks. To ostatnie zdanie to oczywiście 
moja opinia, bo bynajmniej nie prawda.

Jak dla mnie nie ma prawd osta-
tecznych i pewnych, poza tą jed-

ną z powiedzenia, że pewna  
jest tylko śmierć i podatki.  

O podatkach się nie wypowia-
dam, choć je płacę, ale one – jak 

pokazuje system – pewne  
są tylko w tym, że są. 
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 Tekst: Jakub Jamrozek

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

BIO

Największy dystans pokonany traktorem w ciągu 24 godzin 
to 508,44 km, a rekord w największej liczbie osób grających 
na instrumentach z recyklingu pobiło 391 osób. 

Muzyka to zresztą dziedzina dość wdzięczna, jeśli chodzi o bi-
cie rekordów. Dowód? Bardzo proszę!

Przeprowadziłem kiedyś wywiad z Piotrem Śniegułą z Żół-
wiej Błoci. Piotr to wykształcony muzyk i student Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zapra-
cował też na miano rekordzisty. Przez 24 godziny grał 
na tank drumie (instrumencie perkusyjnym, przypominają- 
cym stalowy bęben, często robionym z butli po gazie) w Ka-
towickim Spodku. Na scenie wystąpił w stroju Stańczyka, któ-
ry uszyła mu mama, a atmosferę budowały trybuny… świecą-
ce pustkami.

Na rekordzie się jednak nie skończyło, bo artysta postano-
wił napisać pracę magisterską poświęconą naszemu podej-
ściu do… bicia rekordów.

Myli się natomiast ten, kto myśli, że to „magisterka” o najlep-
szych, najszybszych, największych albo najmniejszych. Nie, 
to historia każdego z nas, bo i bicie rekordów każdego z nas 
dotyczy. W końcu, nawet jeśli nie grozi nam miejsce w Księ-
dze rekordów Guinnessa, to czy nie możemy bić tych wła-
snych? Jeśli jednego dnia zrobimy 5 pompek, a po kilku ty-
godniach treningów jesteśmy w stanie zrobić ich 15, może-
my nazwać się rekordzistami. Jeśli do tej pory, za każdym ra-
zem spóźnialiśmy się na umówione spotkanie, ale od pewne-
go czasu przychodzimy 5 minut wcześniej, pobiliśmy własny 
rekord. Jeśli po 40. zdecydowaliśmy się na skończenie stu-
diów, osiągnęliśmy sukces.

Ktoś nazwałby to wychodzeniem ze swojej strefy komfortu. 
Ale czy nie przyjemniej być rekordzistą?

PS. Cieszę się, że nie musiałem umieszczać tych wspomnień w naj- 
mniejszej książce świata. Ta powstała w Tokio, ma 22 strony i jest  
wielkości uszka w igle. Na szczęście można kupić nie tylko kopię mi-
niksiążki i szkła powiększającego, ale też jej odpowiednika – w zde-
cydowanie większym rozmiarze. •

N ie zapomnę miny mojej szefowej, kiedy – będąc 
niebywale dumnym z siebie – oznajmiłem, że wła-
śnie wróciłem z mistrzostw świata… w piciu oran-

żady. Do dziś zastanawiam się, czy było w tej minie więcej 
zażenowania, czy zdumienia, szczególnie że relację chciałem 
wyemitować w audycji sportowej – obok opowieści z piłkar-
skich boisk, tenisowych kortów i basenów olimpijskich. Nie 
zmienia to jednak faktu, że sama impreza, podczas której kil-
kudziesięciu śmiałków walczyło z setkami butelek wypełnio-
nych gazowanym płynem, dała mi wiele radości. Wygrywał 
oczywiście ten, kto najszybciej wypił butelkę oranżady. Zawo-
dy odbywały się w dwóch kategoriach – piciu oranżady bia-
łej i czerwonej. Dodatkowo jury postanowiło docenić najbar-
dziej widowiskowe opróżnienie flaszki. Natomiast entuzjazm, 
z jakim uczestnicy zawodów opowiadali o swoich treningach, 
taktyce i startach, przebijał euforię sportowców po zdoby-
ciu medalu olimpijskiego. Mistrzostwa świata w piciu oran-
żady sprawiły, że sam zacząłem interesować się rekordami, 
szczególnie tymi mniej oczywistymi. 

I tak miałem okazję rozmawiać później na przykład z panem 
Jackiem Kosierbem ze Świdnika, który jest posiadaczem naj-
większej liczby zdjęć drużyn piłkarskich w Polsce. W jego ko-
lekcji znaleźć można kilkanaście tysięcy fotografii, a więc kil-
kanaście tysięcy drużyn (każda na zdjęciu mogła pojawić się 
tylko raz). Pan Jacek dba szczególnie o białego kruka swo-
jej kolekcji – zdjęcie reprezentacji Wysp Kokosowych. A po-
myśleć, że zaczęło się od plakatu reprezentacji Polski, któ-
ra na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku zdoby-
ła trzecie miejsce…

Rekordów z prawdziwego zdarzenia jest jednak więcej. Kil-
ka miesięcy temu pobity został rekord w największej licz-
bie osób tańczących jednocześnie kujawiaka – taniec trwał 
3 minuty, a wykonało go 100 osób. Z kolei małżeństwo Stęp-
niów wyhodowało najcięższą truskawkę w Polsce, ważącą 
224g. Serial Gambit królowej sprawił, że nie tylko coraz wię-
cej osób zaczęło interesować się szachami, ale też bić sza-
chowe rekordy. I tak Katarzyna Krajewska to trenerka szacho-
wa, która rozegrała największą symultanę (pojedynek z wie-
loma przeciwnikami jednocześnie). Zagrała z 201 przeciw-
nikami. Symultana trwała 11 godzin 24 minuty i 12 sekund. 
Katarzyna zakończyła ją ze 174 wygranymi, 18 remisami i 9 
przegranymi.

Po rekor d !
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FELIETON

Paulina Młynarska

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

BIO

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

to, choć istnieją tylko nieliczne rzeźby 
ją przedstawiające.

Jej świątynią jest każdy dom, ikoną – ci-
chy płomień dający ciepło, światło i po-
czucie bezpieczeństwa. 

Hestia wita nas w progu, jeżeli uda się 
nam stworzyć dla siebie i bliskich do-
bre, przyjazne, ciepłe miejsce do ży-
cia. Towarzyszy nam w niosącej ukoje-
nie poezji życia codziennego. Jest przy 
tobie w tych chwilach, kiedy na przy-
kład zamiatając schody, nagle spoglą-
dasz pod światło i widzisz w kurzu uno-
szącym się w powietrzu wirujące złote 
wszechświaty. Kiedy ogrzewasz ręce, 
kładąc je delikatnie na ulubionej filiżan-
ce wypełnionej aromatyczną, gorącą 
herbatą, a kot wtula się w twoje kolana. 
Kiedy spoglądasz z zachwytem na śpią-
ce dziecko i okrywasz je kocem. Gdy 
późnym wieczorem stajesz z ukocha-
ną osobą na środku kuchni i długo się 
przytulacie. Takie domy i takie chwile 
wcale nie zdarzają się aż tak często. 

Kto nie odpalił świętego ognia Hestii  
w swym domu pochodzenia, albo, in-
nymi słowy, kto z dzieciństwa nie wy-
niósł umiejętności prowadzenia łagod-
nego życia i tworzenia ciepłego domu, 

K iedy mieszkałam na Podhalu, 
fascynowały mnie stare, po-
chodzące jeszcze z czasów po-

gańskich zwyczaje związane z paster-
stwem. Oczywiście od dawna przeję-
te przez chrześcijaństwo. Należy do  
nich odpalanie przez baców szczap od  
poświęconego przez kapłana ogniska,  
by z początkiem wypasu owiec od te- 
go właśnie ognia rozpalić watrę, czy-
li ogień w bacówce na hali.

Aż do jesieni, gdy owce wracają do wsi, 
watra będzie płonąć nieprzerwanie, 
a bacowie i juhasi będą pilnować pło-
mienia jak świętości. 

Tego typu obrzędy związane z podtrzy-
mywaniem świętego płomienia spoty-
kamy na całym świecie. Popytaj w swo-
ich stronach! Jestem pewna, że najstar-
si mieszkańcy mają na ten temat spo-
ro do opowiedzenia. 

W starożytnej Grecji, gdy młoda dziew-
czyna wychodziła za mąż, także odpa-
lała polanko od świętego ognia, tyle 
że w domu swojej matki. Potem za-
palała ognień pod własnym paleni-
skiem, w którym pod postacią płomie-
nia mieszka Hestia, jedna z najstarszych 
i najbardziej mistycznych bogiń nasze-
go kręgu kulturowego. Opiekunka ży-
cia rodzinnego, nowożeńców, nowo-
rodków i sierot. 

Hestia, w przeciwieństwie do innych bo- 
giń olimpijskich, nie potrzebowała pysz- 
nych świątyń i wyrafinowanych wize-
runków wykutych w kamieniu. Wiemy 

musi często wiele wycierpieć, zanim 
zdoła rozpalić własny ogień, przywołać 
boginię i nauczyć się siedzieć przy niej 
w milczeniu. 

Nie wiem, jaką drogą podążasz. Czy 
miałaś od kogo odpalić swój świę-
ty ognień, czy może nadaremnie pró-
bujesz wykrzesać iskrę z zimnych ka-
mieni znalezionych gdzieś na drodze. 
Jedno jest pewne: najważniejszy dom, 
jaki masz, jest w tobie. 

Daj samej sobie ciepło, bezpieczeństwo  
i światło. 

Jeśli jesteś w jakimś stopniu sierotą, za-
opiekuj się sobą jak matka. Naucz się 
od Hestii, jak rozpalać własny płomień. 
Wtedy będzie od czego odpalić ten, 
który na zawsze rozgrzeje twój dom. 
Dom, który tworzysz z innymi. •

K
Tekst: Paulina Młynarska

Hestia.  
Powrót do  
domu
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Tekst: Iza Farenholc 
Zdjęcia: Tamara Pieńko

Menopauza jako ekscytująca droga w nieznane, jako  
przenikające do cna doświadczenie. Alicja Długo-
łęcka w swojej najnowszej książce przekonuje, że 

tylko dzięki takiej drodze, bez lęku możemy spojrzeć na nad-
chodzącą zmianę. Wyedukować się, przygotować, zaakcep-
tować. To zapis rozmów z niezwykłymi kobietami, które we-
szły na nową drogę życia – często lepszą, ciekawszą i bar-
dzo wyzwalającą.

„Czas przejścia z jednej fazy życia do kolejnej może nam 
uzmysłowić nasz stosunek do zmian jako takich. Zrzucanie 
dotychczasowych ról, masek i nawyków jest jak pozbywanie 
się znoszonych i niepasujących ubrań, odsłania psychiczną 
nagość, pokazuje nas takimi, jakie jesteśmy”. 

Mam 55 lat. Więcej grzechów nie pamiętam. Starzenie się 
dzisiaj to grzech, a karą jest przezroczystość. Stajemy się nie-
widzialne dla męskiego oka, dla świata. Menopauza w tym 
męskim świecie jest nadal słowem zakazanym i wyśmiewa-
nym, tak jak sam proces. Tego słowa ciągle nie można wypo-
wiadać na głos. Czy możemy jeszcze się zakochać po 50.? Być 
radosną? Uprawiać seks? Żyć? Jak? To prawda, że spadek es-
trogenu powoduje wiele dolegliwości – od uderzeń gorąca, 
poprzez suchość pochwy do mgły mózgowej czy depresji – 
ale wybór należy do nas, nie musimy cierpieć w samotności. 

Możemy zazdrościć kobietom, których organizm menopau-
zy nie zauważa. Genetyka? Styl życia? Nie wiemy do koń-

ca, dlaczego właśnie nas to spotyka, ale możemy zaopieko-
wać się sobą, nie tylko na poziomie hormonalnym, bo na-
wet te kobiety, których nie szarpią objawy, dopadnie zmia-
na. Narracja, którą jesteśmy karmione przez ostatnie lata, że 
50. to nowa 30., a 60. nowa 40. itd., zrobiła wiele złego – 
nie pozwoliła nieść z dumą na karku swojego wieku – zamiast 
tego kazała oglądać się za siebie, gonić czas i młodość. 
A przecież młodzi zostają tylko ci, którym w młodości przy-
trafiła się śmierć. Resztę dopada starzenie – sprawiedliwie – 
i mężczyzn, i kobiety.

Każda z nas jest inna, każda menopauza jest innym doświad-
czeniem. Na szczęście budzimy się jednak powoli i nasz do-
brostan jest coraz mniej uzależniony od spojrzeń nic nie zna-

Menopauza, czyli przypływ
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czących patrzących. Czas menopauzy staje się wyzwoleniem 
i wolnością. Zmiana, która – owszem, jest stratą – ale bez niej 
nic się nie wydarza. Dobrze się z tym pogodzić. Wiele ko-
biet zmienia swoje życie radykalnie, odchodzi z bezpieczne-
go portu, przyjmuje wyzwanie od natury, rozsiada się wygod-
nie w kręgu kobiet i… już nigdy nic nie jest takie samo. Musi-
my sobie tylko na tę wolność pozwolić. Niedługo nas, kobiet 
po 50., będzie 1,1 miliarda! A przed nami statystycznie 30-35 
lat życia. Im wcześniej pożegnamy stereotypowy obraz, który 
nam przypisano, tym lepiej – będziemy miały szansę na roz-
wój, siłę i mądrość. Im więcej książek, które uczą, jak poradzić 
sobie z trudnym czasem, jak go oswoić, tym lepiej. 

„Jako że w naszej kulturze rozwój często bywa kojarzony 
z nieustannym wzrostem, parciem naprzód oraz wyznacza-
niem sobie nowych zadań i obowiązków, może nam być trud-
no rozpoznać te okresy, które wychodzą poza stereotypowe 
postrzeganie tego procesu. A przecież rozwój może przybie-
rać różnorodne formy. (…) Wewnętrzny wzrost to odpusz-
czanie i odcinanie tego, co zbędne, zakłócające, obciążające. 
To zrzucanie balastu, który wstrzymuje rozwój lub mu nie 
służy. Ten proces nierzadko polega na kontaktowaniu się 
z żalem i złością, które wyznaczają całkiem nowe perspekty-
wy, kształtują odmienne spojrzenie na wiele spraw i obnaża-
ją granice pomiędzy Ja i nie-Ja. W samorozwoju  chodzi też 
o wybieranie wszystkiego, co karmi nasz dobrostan, a tak-
że pozostaje w zgodzie z naszymi potrzebami i wartościami”.

Alicja Długołęcka, seksuolożka, psychoterapeutka i pedagoż-
ka, w swojej najnowszej książce Przypływ. O emocjach i sek-
sualności dojrzałych kobiet, przekonuje, że dzięki menopau-
zie uzyskujemy specyficzny rodzaj wolności – jego cechą jest 
przekierowanie uwagi na to, co istotne, i zobojętnienie wo-
bec tego, co zbyteczne. Edukacja kobiet według niej to od-
woływanie się do ufności wobec siebie. Autorka bierze pod 
lupę własny czas menopauzy i menopauzę kobiet, które za-
prasza do swojego kręgu. We wstępie czytamy: „Ta książ-
ka powstaje jako wyraz buntu przeciw byciu wciskaną w ogłu-
piający schemat potulnej, nudnej starszej pani, tłumiącej to, 
kim jest i kim może się stawać. Kobiety pozbawianej seksu-
alności, którą próbuje się kontrolować, przypinając jej łatkę 
niestosowności i śmieszności, kiedy wymyka się utartym wy-
obrażeniom. To sprzeciw wobec traktowania dojrzałej kobie-
ty jak przezroczystej i niewidzialnej «baby» – konstruktu bę-
dącego obiektem społecznej irytacji, lęków i drwin. Baby, 
którą diabeł posyła tam, gdzie sam nie może, która scho-
dzi z wozu, żeby koniom było lżej, jest pośmiewiskiem za kie-
rownicą i przychodzi do lekarza ku uciesze innych. Baby, któ-
ra wysiaduje w poczekalni życia”. 

W kręgu seksuolożki zasiada dziesięć kobiet – Agniesz-
ka Czapczyńska, Katarzyna Skórzewska, Iwona Demko, Iza Ci-
sek, Izabela Dziugieł, Agnieszka Graff, Maria Beisert, Magda-
lena Środa, Ewa Woydyłło i Wirginia DJ Viki.

Każda z tych rozmów jest lekcją rozsądku, mądrości, rado-
ści i ukojenia – dla autorki i każdej z nas. Człowiek nie ma daty 
ważności – mówi Ewa Woydyłło w fascynującej i bardzo inspi-

rującej rozmowie. Bycie „ślepym na wiek” pomaga dobrze 
żyć, a lęk przed byciem starą, samotną kobietą jest stereoty-
pem, który sam dla siebie jest pożywką – dodaje. Nie boi się 
starości, bo zachowała sprawność – po rozmowie, z rakietą te-
nisową jedzie rowerem na kort, na codzienny trening, a skoń-
czyła już 80 lat. Twierdzi, że wszystko zależy od stanu zdro-
wia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. „Uważam, że 
samo piękno czasem wystarczy za dobrą jakość życia. Ludzie 
nieszczęśliwi, pogrążeni w smutku czy depresji, zdają się tra-
cić zdolność sensualnego doświadczania świata. Pojawia się 
u nich swoisty daltonizm, głuchota na zewnętrzne bodźce es-
tetyczne, inne zresztą też” – mówi psychoterapeutka. 

„Obdarowując się zaufaniem i dając sobie czas na te wędrów-
ki w stronę cienia, odkrywam, że pojawia się we mnie jakaś 
nowa jakość. Doświadczam jej poprzez ciało. Daje o sobie in-
tensywnie znać przy każdym głębszym oddechu i w chwilach 
rozluźniania napięć mięśniowych. Jej przejawem jest cie-
pło, które czuję w dłoniach i podbrzuszu, a także uwrażli-
wienie wszystkich zmysłów. Te odczucia są dla mnie niczym 
powiew wolności. Kojarzą mi się z ulgą”. 

Czytam tę książkę z mieszanymi uczuciami. Czasami jestem 
przerażona, że nie zrobiłam jeszcze ważnego badania, po-
równuję swoje objawy i myśli z kobietami z kręgu. Za chwi-
lę uspokajam się, że to właściwa trasa. Warto się poznawać, 
te rozmowy otwierają oczy. Znajduję odpowiedź na wiele py-
tań, na wiele wątpliwości. I wiem, że nic i nikt mnie nie zatrzy-
ma w odnajdywaniu ścieżki do siebie. 

„Uświadomienie sobie własnego przemijania oprócz tego, że 
konfrontuje z trudnymi uczuciami niepewności i bezradno-
ści, może nas uwrażliwiać na kwestie godności i – jakkol-
wiek to zabrzmi – sensu życia. Zatrzymanie sprawia, że do-
strzegamy, jak niesprawiedliwy jest ten świat. Zaczyna nas 
obchodzić, co po sobie zostawimy i jak będzie wyglądać życie 
tych, którzy przyjdą po nas. Nasze oczy być może słabiej wi-
dzą litery, ale za to wyraźniej rejestrują ludzkie cierpienie. 
W młodość wpisana jest walko o autonomię i wolność, nato-
miast dla starości właściwe jest upominanie się o sprawie-
dliwość i godność”. •

Iza Farenholc

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

BIO

Menopauza, czyli przypływ

Wszystkie cytaty pochodzą  
z książki Przypływ  

Alicji Długołęckiej,  
Wydawnictwo Znak 
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Rozmawia: Patrycja Bujarska 
Zdjęcia: archiwum prywatne

P atrycja Bujarska: Na początek – 
gdybyś miała opisać siebie w trzech 
słowach, to jakich byś użyła?

Dagmara Domin: Ja, Dagmara, człowiek, ko- 
bieta.

PB: Dagmaro, dlaczego zgodziłaś się na ten 
wywiad?
DD: Może ktoś inny potrzebuje właśnie mojej 
historii, doświadczeń czy choćby jednego sło-
wa, które pozwolą mu podjąć pewną trudną 
decyzję – iść dalej, popchnąć choć trochę 
swój syzyfowy kamień. Właśnie dlatego.

PB: Czy mogłabyś opowiedzieć w skrócie swoją historię? 
Kiedy zostałaś zdiagnozowana, jak brzmiała diagnoza i ile 
już trwa leczenie? 
DD: Diagnozę dostałam w październiku 2021 roku. We wrze-
śniu sama wyczułam małą kuleczkę w piersi. Do październi-
ka była już wielkości śliwki. Pamiętam, że czekając na ostatecz-
ny wynik po biopsji, zostałam wezwana przez lekarza jako jed-
na z ostatnich. Później uświadomiłam sobie, że lekarzom rów-
nież nie jest łatwo przekazywać te trudne diagnozy. Dowie-
działam się, że mam trójujemnego raka piersi, 3 stadium za-
awansowania na 4 możliwe, bardzo agresywny z przerzuta-
mi do węzłów chłonnych pachowych. Z racji agresywno-
ści raka szybko przeszłam procedurę diagnostyki i w listo-
padzie miałam zakładany port naczyniowy do wlewów che-
mii, a tego samego dnia pierwszy wlew chemii. W między-
czasie dowiedziałam się, że mam kolejne przerzuty do wę-
złów chłonnych zamostkowych i do wątroby. Chemię dosta-
wałam przez pół roku. W maju tego roku była operacja – ma-
stektomia radykalna, czyli usunięcie całej piersi wraz z wę-
złami chłonnymi pachowymi. Później rehabilitacja. Teraz mam 
radioterapię. Później immunoterapia, blokery i tak dalej... 
Mówię o tym, żeby uświadomić czytającym, że choroba no-
wotworowa to choroba przewlekła i nie ma końca. Są pewne 

etapy. Można się pozbyć tego jednego konkretnego raka, ale 
pozostaje się w systemie do końca życia.

PB: Tak krótką wypowiedzią uświadomiłaś mi właśnie, jak 
wiele decyzji, zabiegów, emocji kryje się w jednym sło-
wie „rak”. Zastanawiam się, czy spośród tych wszystkich 
doświadczeń, zapadły ci w pamięć jakieś określone sło-
wa lub konkretne sytuacje? Może ze strony lekarza bądź 
bliskich? Coś, co powraca do ciebie w myślach w formie 
flashbacków?
DD: Ogólnie należę do tych uważnych wrażliwców, więc ta-
kich sytuacji jest mnóstwo przez całe moje życie. Nie tylko te-
raz, w chorobie. Pamiętam każdą historię poznaną na onko. 
Każdego lekarza, lekarkę, pacjentkę, ich rodziny. Pew-
na pani doktor przyznała mi się, że jest wypalona zawodo-
wo i to bardziej ona wtedy potrzebowała wsparcia.

PB: To wspomnienie z wypaloną zawodowo lekarką… 
Może poczułaś się wtedy potrzebna, pomocna? 
DD: W pewnym momencie pomyślałam sobie – chyba jestem 
dobrą słuchaczką lub co ja mam w sobie, że ci ludzie tak się 
otwierają przede mną. Był to dla mnie sygnał, że dobrze ro-
kuję w przyszłości jako psycholog. Wszystkich ludzi staram się 
traktować równo, z poszanowaniem i empatią, dlatego mam 

P

Mała kuleczka…
Wywiad z Dagmarą Domin
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ogromną świadomość, że lekarz czy pielęgniarka również 
mogą mieć gorszy dzień, czuć smutek, wypalenie – widząc 
tylu chorych, niejednokrotnie nieuleczalnie.

PB: Jakie uczucia towarzyszyły ci, gdy usłyszałaś diagno-
zę? Czy zauważyłaś może u siebie ich zmienność? Albo pe-
wien schemat, który zauważasz dopiero z perspektywy 
czasu? Na przykład zaprzeczenie, akceptacja, złość?
DD: Tak. Dopadły mnie typowe mechanizmy z psycholo-
gii społecznej, np. wiara w sprawiedliwy świat. Wiele razy 
na początku zadawałam sobie pytania: „dlaczego ja?”, „czy 
jestem złym człowiekiem, że mnie to spotkało?”. Całe szczę-
ście, wiem jak to działa i nie rozgrzebuję tego, bo mam świa-
domość, że to tylko schemat. Niesamowite jednak, że dopa-
dają nawet tych najbardziej świadomych. 

PB: Niektóre osoby po diagnozie postanawiają nagle 
zmienić coś w życiu, zrobić coś, z czym zawsze zwlekały, 
przewartościowują pewne rzeczy. Jak było u ciebie? Czy 
podjęłaś jakąś decyzję lub zmieniłaś coś w życiu w związ-
ku z diagnozą? 

DD: Niestety, zaobserwowałam, że jest to chwilowe zjawi-
sko. To tak jak się przeholuje z alkoholem na imprezie, na dru-
gi dzień, mając kaca, obiecujemy sobie, że nigdy więcej. Aż 
przychodzi kolejna impreza i znowu sięgamy po alkohol. Tak 
samo w tej chorobie. Wszystko się normuje, gdy już czuje-
my się bezpieczniej, wiemy, czego się spodziewać. Wte-
dy wszystkie postanowienia idą w niepamięć. To tylko ob-
serwacja i rozmowy z innymi. Ja od początku wiedziałam, że 
chcę żyć i zawalczę, więc żadnych postanowień nie miałam, 
bo to takie nie moje i sztuczne. Jeśli się boję wsiąść do rol-
lercoastera, to nagle nie skoczę ze spadochronem, prawda? 
Mam tylko jedno mocno przemyślane postanowienie: bar-

dziej walczyć o siebie, więcej myśleć o sobie, być taką zdrową 
egoistką. Jak mnie coś uwiera, to komunikować to i zmieniać.

PB: Być zdrową egoistką – super, że o tym wspomniałaś. 
To umiejętność, z którą my, kobiety, mamy często pro-
blem. A ty generalnie w życiu: myślisz najpierw o sobie 
czy o bliskich? 
DD: O bliskich. O wszystkich innych, tylko nie o sobie. Dlate-
go wcześniej wspomniane postanowienie jest u mnie celowe. 

PB: Myślenie o innych i dbanie o ich komfort pozbawia nas 
często chęci dzielenia się z nimi własnymi problemami. 
Jak było u ciebie? Byłaś otwarta na pomoc bliskich? Czy 
zamknęłaś się w sobie, twierdząc, że tak będzie dla nich 
lepiej?
DD: Zdecydowanie byłam otwarta. Ale nie dlatego, że ja  
tego potrzebowałam, tylko moi bliscy, znajomi tego potrze-
bowali. Jak o coś ich prosiłam, to widziałam ulgę na ich twa-
rzach, że mogą coś zrobić, a nie poklepywać po plecach i rzu-
cać frazesy: „będzie dobrze, dasz radę”, „moja znajoma mia-
ła raka i żyje”. Oni czuli się potrzebni, czuli że mają jakąś 
sprawczość, a ja miałam święty spokój.

PB: Czy korzystałaś lub korzystasz z pomocy psychologa? 
Jeżeli tak, to jak oceniasz tą pomoc? 
DD: Nie korzystałam. Ale niewykluczone, że mogę jesz-
cze potrzebować wsparcia specjalisty. Niestety, bardzo  
mało pacjentów korzysta z pomocy psychologa. No i bar-
dzo mało na oddziałach onkologicznych pracuje psycholo-
gów i psychoonkologów.

PB: Czy i w jaki sposób diagnoza zmieniła twoje życie pry-
watne oraz zawodowe?
DD: Bardzo utrudniła. Przerwała wiele planów i procesów, 
które trwały. Ale nie ma takiej rzeczy, której nie można zmie-
nić lub zmodyfikować. Z pracy nie zrezygnowałam wcale. Je-
stem przedsiębiorczynią. Sama decyduję, ile pracuję. Jak 
czuję zmęczenie czy ból – to po prostu zwalniam. Prywatnie 
najtrudniej mi w roli mamy. Mam jeszcze małe dzieci. Teore-
tycznie zostały przygotowane do tego, co będzie się ze mną 
działo. Wiedzą, że gdy nie ma mnie w domu, to jestem w szpi-
talu. Ale jednak to są dzieci, które potrzebują być zauważo-
ne, przytulone, wysłuchane. Ciężko być cierpliwym, gdy całe 
ciało boli. Całe szczęście mają tatę, ale też supermamą moż-
na być, leżąc w łóżku i przytulając. Nie muszę bawić się, grać, 
jeździć na rowerze, iść z nimi w góry, by być dla nich dobrą 
mamą. A wycieczki, góry, basen, rower – wszystko wróci, tyl-
ko moje ciało potrzebuje teraz tego czasu na odpoczynek. 
Zaakceptowałam, że nie muszę być na 150%. Teraz wystar-
cza 30% i świat się nie wali.

PB: Jak wspominasz swoją pierwszą chemię? 
DD: Byłam przerażona. Tym bardziej, że to była ta zdemo-
nizowana czerwona chemia. Przez cały dzień z przejęcia za-
pomniałam jeść i pić. Weszłam na salę, gdzie w fotelach sie-
działy inne panie. Podpięto mnie. Nagle uświadomiłam so-
bie – te babeczki cały czas się śmieją! Część spała lub czyta-
ła, a reszta… wybuchała śmiechem! Oczywiście „weteranki” 
od razu wyłapały „świeżynkę”, czyli mnie. Podsunęły kraker-

Dagmara Domin –  
świadomość 
diagnozy nie 
pozbawiła jej 

ciepła, empatii, 
wiary i radości  

z życia. Umocniła 
natomiast w prze-

konaniu, że warto być 
zdrową egoistką. Ten 

wywiad może być wzorem przytom-
nego nastawienia do życia. Nie tylko dla osób 
w chorobie – ale też w zdrowiu. Zapraszamy 

do rozmowy o nowotworze, w której nie 
brakuje wdzięczności, wiary, ale również 

radości i humoru. 
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sy i paluszki, mówiąc: „jedz ,bo pewnie nic nie jadłaś, a che-
mii się nie bierze na pusty żołądek, bo zwyczajnie zwymiotu-
jesz”. Wykorzystałam sytuację i zapytałam, w co warto się za-
opatrzyć w trakcie brania chemii. Gdzie kupić najlepsze tur-
bany… po prostu żeby podzieliły się swoim doświadczeniem. 
No i tak zleciało kilka godzin.... W międzyczasie dowiedziałam 
się, jak jednocześnie nie znoszą swoich mężów i ich kochają. 
Jak dzieci je wkurzają. Jak znajomi są potrzebni, ale też jakie 
gafy popełniają. Te kobiety otwierały się, dzieliły swoimi hi-
storiami. Na przykład jedna pani w końcu powiedziała po 30 
latach małżeństwa swojemu mężowi, że nie znosi jego kotle-
tów schabowych. On zdziwiony – bo przecież przez 30 lat je 
uwielbiała… A ona po prostu nie miała serca mu powiedzieć, 
że są okropne. Inna kobieta kupiła sobie różową perukę i jak 
mąż ją zobaczył, to prawie zawału dostał. Ale pani twierdziła, 
że warto było zobaczyć jego minę. To był zdecydowanie czas 
zbierania doświadczenia.

PB: Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Jestem po-
zytywnie zaskoczona, ale też tak sobie myślę, że sposób 
odbierania rzeczywistości zależy od naszego nastawienia. 
Ty widzę jesteś bardzo otwartą i pogodną osobą. Gdybyś 
miała w kilku zdaniach przygotować drugą osobę na le-
czenie, to co byś jej powiedziała?
DD: Na pewno doradziłabym trening cierpliwości. Żeby mieć 
siłę na wielogodzinne czekanie. Po drugie otaczać się ludźmi, 
z którymi lubimy spędzać czas. Nie izolować się. Na onkolo-
gii pytać o wszystko, co nas nurtuje – czy to lekarzy, czy in-
nych pacjentów o ich doświadczenia.

PB: A czy był moment, w którym chciałaś się poddać?

DD: Nie. Mam cudowne życie i nie wyobrażam sobie, że na-
gle może się skończyć. Bywam bardzo zmęczona leczeniem, 
ale regeneruję się i idę dalej.

PB: Jakie zmiany zauważyłaś w swoim ciele podczas che-
mioterapii? Które z nich były dla ciebie najtrudniejsze 
do zaakceptowania?
DD: Dużo by wymieniać. Chemia zmienia ciało od stóp 
do głów. Te najbardziej zauważalne zmiany to oczywiście 
brak włosów. Jednak to było dla mnie tak oczywiste, że nie 
miałam z tym problemów. Nie liczyłam, że w moim przy-
padku wydarzy się cud i włosy nie wypadną. Bardziej ude-
rzył mnie brak brwi i rzęs. Twarz się też bardzo zmieniła i do-
piero wtedy dotarło do mnie, że widać, że mam raka. Naj-
ciężej jednak było mi zaakceptować te niewizualne zmiany, 
czyli znacząco ograniczoną motorykę i ruchliwość z powo-
du bólu kości, stawów i mięśni.

PB: Dużo już przeszłaś. Można powiedzieć, że najtrudniej-
sze już za tobą. Czy czujesz niepokój, że wrócisz za jakiś 
czas do szpitala? Czy bardziej masz poczucie, że zaczy-
nasz nowe życie i nie martwisz się o przyszłość?
DD: Tak jak wspominałam – pacjentką onkologiczną jest się 
do końca życia. Po leczeniu i tak będę musiała jeździć na kon-
trole co 3-6 miesięcy przez 5 lat. Później raz w roku przez 15 
lat i co 2 lata do 20 lat po zakończeniu radioterapii. Oczywi-
ście czuję niepokój, że mogłabym to wszystko przechodzić 
jeszcze raz. Ale z drugiej strony, cieszę się, że będąc pod sta-
łą kontrolą, jestem wygrana, bo wcześnie zostanie wykryty 
rak. Więc są duże szanse na ponowne wyleczenie. Wielu lu-
dzi dowiaduje się, że ma raka, jak jest już za późno. 

PB: Czy doświadczyłaś przez ten czas zachowania, które 
spowodowało u ciebie poczucie smutku, niezrozumienia, 
zlekceważenia lub innej negatywnej emocji? Ze strony le-
karzy, opieki medycznej, bliskich?
DD: Tak. Brak empatii i przedmiotowe traktowanie pacjen-
ta przez lekarzy jest bardzo przykre. Choć myślę sobie, że le-
karze tak właśnie sobie radzą z wypalenie zawodowym. Two-
rzą taki mur, który ma ich chronić. Odczuwam również złość, 
gdy słyszę: „dasz radę, kto jak nie ty”, „moja znajoma mia-
ła raka”… Takie ogólne frazesy. One wcale nie poprawiają na-
stroju, nie dodają otuchy. Wiem, że ludzie tak reagują, bo naj-
zwyczajniej nie wiedzą, co mają robić, co mówić.

PB: Ty kiedyś, a dziś – co się w tobie zmieniło? Czy coś 
w ogóle się zmieniło? 

DD: Dzisiaj bardziej dbam o siebie, o swój dobrostan. Mówię, 
kiedy coś mi nie pasuje. Wcześniej pewnie bym to przemil-
czała. Teraz stwierdzam, że życie mam jedno i jest ono moje, 
więc chcę żyć na swoich zasadach, a nie czyichś.

PB: Najlepsze i najgorsze wspomnienie od czasu usłysze-
nia diagnozy to…?
DD: Najgorsze to chyba rozczarowanie drugim człowie-
kiem. Tym bliskim, który jak jest dobrze, to wie, że może 
do mnie przyjść i przychodził. A jak ja potrzebowałam wspar-
cia, to uciekł. Najlepszych mam dużo – zakończenie każde-
go etapu leczenia, nowo poznana osoba, która wniosła coś 

Dzisiaj bardziej dbam 
o siebie, o swój dobrostan. 

Mówię, kiedy coś mi nie 
pasuje. Wcześniej pewnie 
bym to przemilczała. Te-
raz stwierdzam, że życie 

mam jedno i jest ono moje, 
więc chcę żyć na swoich 
zasadach, a nie czyichś.
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do mojego życia (choćby myśl, refleksję), zyskany szacunek 
wielu ludzi, ten wywiad również będzie dla mnie cudownym 
wspomnieniem i przygodą. Każda nowa rzecz, wydarzenie są 
dla mnie pozytywnym wspomnieniem.

PB: Dagmaro, a gdybyś miała wymienić minusy leczenia  
w Polsce wszelkich chorób nowotworowych, zaczyna-
jąc od nastawienia psychicznego przez opiekę medyczną 
po jakość leczenia – co byś zmieniła? Na co zwróciłabyś 
uwagę, aby ułatwić to doświadczenie innym? 
DD: Chciałabym, aby szpitale były bardziej dofinansowane, 
lepiej zarządzane. Aby kadra medyczna była zadowolona ze 
swoich zarobków i czuła się doceniona – co może przełożyłoby 
się na lepsze traktowanie nas, pacjentów. Lekarze, pielęgniar-
ki mają niesamowitą wiedzę medyczną i naprawdę są dobrzy 
w tym, co robią. Całkowicie zaufałam im jako specjalistom 
i się im poddałam. Jak widać, dobrze zrobiłam. Bo również 
życzyłabym sobie, aby mój klient lub pacjent mi zaufał i uwie-
rzył, że jestem specjalistką, która mu pomoże. Również po-
dejście pacjenta mogłoby się trochę zmienić. Pamiętajmy, że  
po drugiej stronie (lekarz, pielęgniarka) też jest człowiek ze  
swoimi problemami, który nie chce zrobić nam na złość – 
po prostu jesteśmy jednym z jego 50 pacjentów w danym 
dniu. 

PB: Czy żyjesz ideą, że wszystko spotyka nas w życiu  
„po coś”? Czy bardziej odczuwasz poczucie niesprawie-
dliwości? A może masz jeszcze inne podejście? 

DD: Bliżej mi do idei, że coś się dzieje po coś. Szczególnie 
teraz, w chorobie wyjątkowo głośno wybrzmiewa mi powie-
dzenie mojej babci: „co komu naznaczone na drodze roz-
kraczone”. I jeśli nawet ta choroba nie zmieniła mnie samej, 
czy czegoś w moim życiu, to i tak wiele zmieniła w moim 
otoczeniu – w mojej rodzinie, w mamie, tacie i siostrze. 
Oni tego potrzebowali.

PB: Co to znaczy, że „oni” tego potrzebowali? Co twoja  
choroba w nich zmieniła?
DD: Mam wrażenie, że czerpią więcej radości z życia. Więcej 
się uśmiechają. Przytulają. Skończyło się maruderstwo i uty-
skiwanie, tak popularne wśród większości Polaków.

PB: Na zakończenie – mając już tę całą wiedzę, którą 
zdobyłaś podczas leczenia – co byś powiedziała sobie 
w dniu usłyszenia diagnozy? 
DD: Nic. Bo żeby mieć tę wiedzę, doświadczenie, by inspi-
rować innych, musiałabym diagnozę, leczenie i cały proces 
choroby przejść tak, jak przechodzę teraz. Niczego nie zmie-
niając. •

Patrycja Bujarska
Obecnie studentka psychologii, scenarzystka, koordynatorka kreacji w firme marketingowej. Jej 
celem i zarazem pasją jest łączenie pracy kreatywnej z edukacją psychologiczną. Tworząc różno-
rodne projekty społeczne, chce zwiększać świadomość odbiorców w zakresie działania ludzkiej 
psychiki i stojących przed nimi wyzwań społecznych XXI wieku.
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STAŁA OBECNOŚĆ ONLINE – „NAGRODA  
DLA MÓZGU”
Nowe technologie pozwalające na natychmiastową komu-
nikację, spowodowały także zanik dłuższych, indywidual-
nych form pisanych – czyli listów. A nawet, jeśli piszemy dłu-
gi mail, który można porównać do zwykłego listu, np. nie 
umieścimy pod tekstem Post Scriptum – bo i po co, skoro to, 
co nam się przypomniało podczas pisania, możemy bez pro-
blemu i bez szkody dla napisanego tekstu wstawić w odpo-
wiednie miejsce. Zresztą, kto dziś pisze długie listy/maile, je-
śli można zadzwonić, używając whatsappa czy innej aplika-
cji przez internet za darmo, na drugi koniec świata. Szybką in-
formację możemy przesłać w SMS-ie lub wiadomości teksto-
wej w innym komunikatorze. To wszystko sprawia, że zaczę-
liśmy używać prostszych, krótszych zdań, z niewielkim zaso-
bem słów i jeśli nasz wzrok spotyka długi jednolity tekst, au-
tomatycznie go odrzucamy i nie chcemy nawet podjąć wysił-
ku czytania. A kiedy tracimy umiejętność głębokiego czyta-
nia, nie umiemy poświęcić tekstowi całej swojej uwagi, nie-
wykorzystywane obwody neuronalne słabną i zanikają. Mózg 
wtedy zaczyna wykorzystywać nowe połączenie do nowych 
czynności i nowych umiejętności. I owszem te nowe umie-
jętności zyskujemy, ale jednocześnie tracimy stare. Tylko go-
dzina dziennie surfowania po internecie uaktywnia całkiem 
nowe rejony mózgu, co się zatem w nim dzieje, kiedy prze-
bywamy w sieci dłużej? Badania wykazały ponadto, że kie-
dy korzystamy z wyszukiwarki internetowej, aktywne są inne 
rejony mózgu, inne niż podczas czytania tekstu linearnego. 
W tym drugim przypadku działają obszary związane z języ-
kiem, pamięcią i uczeniem się, w pierwszym zaś – z podejmo-
waniem decyzji i rozwiązywaniem zadań. Okazuje się także, 
że kiedy wchodzimy do internetu, wchodzimy w środowisko, 
które z jednej strony sprzyja pobieżnemu, chaotycznemu my-
śleniu, ślizganiu się po powierzchni informacji, co nie prowa-

dzi do zapamiętywania i nauki. Z drugiej zaś wirtualna rzeczy-
wistość pochłania nas i wciąga z taką siłą, że przestajemy re-
agować na to, co się dzieje wokół. Kolejne linki, które klika-
my, przenoszą nas do wirtualnego świata. Jesteśmy bombar-
dowani mnóstwem bodźców stymulujących nasze zmysły (no, 
może poza zmysłem węchu). Ale zmysł dotyku jest angażowa-
ny, kiedy stukamy w klawiaturę, przewijamy okno, czy to uży-
wając myszki, czy to palcem po ekranie, wzroku – kiedy śle-
dzimy na ekranie tekst, a poza nim migające i wyskakujące 
okna itp., oraz słuch – kiedy na ekranie pojawiają się filmi-
ki. Jest także dźwięk przychodzącego maila, SMS-a lub wia-
domości tekstowej, który wyrywa nas z koncentracji na tym, 
co akurat robimy. I właściwie nie musielibyśmy reagować 
na te przychodzące wiadomości, jednak przeświadczenie, że 
jeśli natychmiast na nie nie odpowiemy, stracimy jakąś oka-
zję, nadawca się obrazi, informacja się zdezaktualizuje – jed-
nym słowem zostaniemy wykluczeni – każe nam przerwać to, 
co robimy, i sprawdzić, co też do nas przyszło. A natychmia-
stowa reakcja rozmówcy, natychmiastowe sprawdzenie wia-
domości są dla naszego mózgu nagrodą. Więc po prostu zro-
bimy wszystko, żeby przeczytać SMS-a bądź odpisać na ma-
ila, nawet kosztem dekoncentracji. Jednym słowem sieć sku-
pia naszą uwagę, żeby natychmiast ją rozproszyć.

Wraz z internetem i dzięki niemu zalewa nas coraz więcej infor-
macji – łatwo bowiem dotrzeć natychmiast do newsów z krań-
ców świata i rozprzestrzenić je na cały glob. Jedna wiado-
mość goni drugą, ta pierwsza już po kilku godzinach się dez-
aktualizuje, a my chorobliwie chcemy być ciągle na bieżąco, 
nie możemy przestać śledzić mediów – odświeżamy Facebo-
oka, sprawdzamy maile, wchodzimy na portale informacyjne. 
Dopada nas przeciążenie informacyjne, które stało się cho-
robą naszych czasów. Uzależnienie od internetu jest analo-
giczne do innych uzależnień. Mózg domaga się nagrody po-
przez kontakt z siecią. Zwiększa się rozkojarzenie. Przemoż-
na potrzeba odświeżenia, sprawdzenia poczty, mediów spo-

Tekst: Agnieszka Łodzińska
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Co robi z nami internet  
i nowe technologie 

CZĘŚĆ II

„Wszystko, czego ludzie dokonują w celu łatwiejsze-
go posługiwania się sieciami komputerowymi, ułatwia jed-

nocześnie sieciom komputerowym łatwiejsze posługiwanie 
się ludźmi, choć zgoła w innym celu”. 

George Dyson, Darwin wśród maszyn
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łecznościowych sprawia, że sieć kontroluje nasz dzień. Czę-
sto używamy jej do pracy, nauki, a współcześnie, kiedy jeste-
śmy bombardowani coraz to nowymi wiadomościami o woj-
nie i nie możemy przestać ich słuchać, oglądać – do by-
cia stale na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie. Pozwala-
jąc mediom elektronicznym towarzyszyć nam w każdej chwi-
li dnia, straciliśmy umiejętność skupienia uwagi na wykony-
wanej czynności, a także świadomego, autonomicznego po-
dejmowania decyzji. Nagromadzenie chaotycznych nadcho-
dzących z sieci bodźców bombarduje zarówno nasz świado-
my, jak i nieświadomy mózg, nie pozwalając mu myśleć wni-
kliwie, więc wpuszcza on te bodźce na moment, żeby natych-
miast je wypuścić.

INTERNET A UCZENIE SIĘ
Pamięć długotrwała powiązana jest z ośrodkiem rozumie-
nia. Podczas czytania tekstu internetowego upstrzone-
go hiperlinkami nasz mózg, często na poziomie podświado-
mości, musi podjąć decyzję, czy za którymś z tych linków po-
dążyć, dlatego działa na poziomie podejmowania decyzji, 
a nie przyswajania wiadomości. Linki bowiem zakłócają pro-
ces uczenia się. Jeśli kilka tekstów było umieszczonych jeden 
pod drugim i czytelnik czytał je po kolei, zapamiętywał wię-
cej, niż jeśli te same teksty były podlinkowane do określo-
nych zagadnień w obrębie tekstu głównego. Dzieje się tak 
dlatego, że hiperlinki dostarczają informacji poszatkowa-
nych, a to dekoncentruje. A ponieważ wspomnienia krótko-
trwałe nie zamieniają się w długoterminowe natychmiast, po-
trzebują na to czasu i syntezy specjalnych, nowych białek, na-
wet krótka i delikatna dekoncentracja może zakłócić ten pro-
ces. Ponadto tworzeniu się wspomnień długotrwałych sprzy-
ja ćwiczenie, a ono – poza białkami – prowadzi także do zmian 
anatomicznych w mózgu, a konkretnie do tworzenia się no-
wych synaps. I nawet po usunięciu wspomnienia z pamię-
ci liczba synaps pozostaje większa niż początkowo – dlate-
go kolejna nauka idzie już łatwiej. Zatem – korzystanie ze 
zbyt wielu źródeł informacji, podejmowanie decyzji, co czy-
tać w następnej kolejności, nie poprawia, a pogarsza umie-
jętność uczenia się i zapamiętywania na dłużej. Wielozada-
niowość zmienia trwale nasz mózg, „ucząc” go (budując po-
trzebne połączenia) szybkiego podejmowania decyzji, nato-
miast połączenia odpowiedzialne za refleksję, głębokie za-
myślenie, kreatywność – nieużywane – zanikają.

Wraz z pojawieniem się internetu zmieniliśmy także nasze 
podejście do uczenia się na pamięć i zaczęliśmy postrzegać 
sieć, jako coś, co naszą pamięć zastępuje. Bo po co pamiętać, 
skoro w każdej chwili możemy się odwołać do „pamięci ze-
wnętrznej”, a w szczególności do tego inteligentnego biblio-

Pamięć długotrwała powiązana jest z ośrodkiem rozumienia. Podczas czytania tekstu  
internetowego upstrzonego hiperlinkami nasz mózg, często na poziomie podświadomości,  

musi podjąć decyzję, czy za którymś z tych linków podążyć, dlatego działa na poziomie  
podejmowania decyzji, a nie przyswajania wiadomości. 

tekarza, jakim jest Google, który nie tylko znajdzie potrzeb-
ną nam informację, ale też cytat, którym chcemy się w danej 
chwili posiłkować. Magia ery informatycznej polega na tym, 
że pozwala nam wiedzieć mniej, ale za to uczy nas, jak szyb-
ko potrzebną nam wiedzę znaleźć. Nagle pamiętanie okazu-
je się stratą czasu. A jeszcze niedawno William James mówił, 
że „sztuka pamiętania jest istotą myślenia”. Badania potwier-
dzają, że ciągłe przebywanie online wzmacnia w mózgu połą-
czenia odpowiedzialne za selekcjonowanie informacji, szyb-
kie podejmowanie decyzji, z których informacji skorzystać 
tu i teraz – czyli poprawia naszą pamięć krótkotrwałą. Jed-
nak ponieważ ma ona ograniczoną pojemność, a żeby infor-
macje w niej przechowywane zostały przekazane do pamię-
ci długotrwałej, musi minąć pewien czas, a niestety wciąż na-
pływające nowe, wypychają stare, nie zostają one zapamię-
tane na dłużej. 
W ramach doświadczenia dwie niezależne grupy miały za-
grać w grę w aplikacji, przy czym aplikacja jednej grupy wy-
posażona była w ułatwiacze, podpowiedzi, zaś aplikacja dru-
giej grupy wymagała od nich samodzielnego myślenia i świa-
domego podejmowania decyzji oraz wyciągania wniosków. 
Na początku oczywiście lepiej szło tej pierwszej grupie, ale już 
po niedługim czasie druga grupa ją wyprzedziła. Co więcej, 
jakiś czas później, kiedy obie grupy miały ponownie zagrać 
w tę grę, grupa, której aplikacja podpowiadała, w ogóle nie 
pamiętała, jak się w nią gra, zaś ta, która nie miała ułatwień –  
świetnie ponownie sobie z nią poradziła. Kiedy musimy samo-
dzielnie dochodzić do rozwiązań, szybciej się uczymy i lepiej 
zapamiętujemy. Najlepiej – o czym wie chyba każdy – uczy-
my się na błędach. Aplikacje, które mają nam ułatwiać życie, 
de facto nam je utrudniają. Kiedy jedziemy gdzieś, spraw-
dzając trasę dojazdu lub dojścia na mapie, za drugim razem 
trafimy tam prawie od razu. Jeśli natomiast korzystamy z na-
wigacji, będziemy musieli z niej korzystać za każdym razem. 
Poza tym nieużywane połączenia w mózgu związane z orien-
tacją w terenie będą zanikać i w pewnej chwili może okazać 
się, że nie umiemy trafić do sklepu, w którym byliśmy wielo-
krotnie. Na szczęście okazuje się, że orientację w terenie moż-
na wyćwiczyć, bowiem dowolne powtórzone doświadczenie 
wpływa na nasze synapsy. Nie na darmo starożytni mówili, że 
ćwiczenie czyni mistrza.

JAK ZACHOWAĆ CZŁOWIECZEŃSTWO  
I ŚWIADOMIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU
Terapię musimy zacząć od siebie.  Musimy przemóc w so-
bie mus nieustannego sprawdzania, co się dzieje na świe-
cie. Nawet kiedy u naszych sąsiadów trwa wojna. Dla własne-
go zdrowia psychicznego. Napływ coraz to nowych informa-
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cji i  konkurujących ze sobą komunikatów, nie tylko przecią-
ża pamięć roboczą, ale utrudnia płatom czołowym skupie-
nie się na czymkolwiek. Im częściej zatem korzystamy z sieci, 
tym bardziej ćwiczymy mózg, żeby pozostał rozproszony, czy-
li przetwarzał informacje szybko, ale nie pozostawał skupio-
ny. Dlatego nasz mózg coraz łatwiej zapomina, a coraz trud-
niej zapamiętuje. Wyższe emocje zachodzą zaś w neuronach, 
które z natury są powolne. Im bardziej więc jesteśmy rozpro-
szeni, tym mniej współodczuwamy, jesteśmy mniej wrażli-
wi i empatyczni. Jesteśmy coraz lepsi w rachunkach, w roz-
wiązywaniu zadań, które wymagają myślenia matematycz-
nego, jednak coraz trudniej skupić nam się na własnych my-
ślach, zachwycić pięknem obrazu lub otoczenia, zastanowić, 
co wyraża twarz naszego dziecka lub przyjaciela.

Każde narzędzie, także gdy daje nam nowe możliwości, daje 
też pewne ograniczenia. Np. im więcej piszemy na klawiatu-
rze, tym trudniej nam pisać ręcznie, budować myśli; im czę-
ściej korzystamy ze słownika online, tym trudniej nam zna-
leźć coś w słowniku papierowym, kiedy sami musimy odna-
leźć słowo, posiłkując się znajomością alfabetu. Ceną, jaką 
płacimy za przejęcie technologii, jest wyobcowanie i izola-
cja. W sferze umysłu są to rozumowanie, percepcja, pamięć 
i emocje. 

Po spędzeniu pewnego czasu w cichym miejscu, z dala od cy-
wilizacji, blisko natury nasz mózg wycisza się, zaś zmysły się 

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

BIO

wyostrzają. Kiedy nie jesteśmy bombardowani zewnętrzny-
mi bodźcami, możemy odpocząć, zrelaksować się, ponieważ 
nie trzeba non stop przetwarzać strumienia bombardujących 
nas nowych danych, które wciąż i wciąż nas rozpraszają, ob-
ciążając pamięć roboczą. Dajmy więc naszemu mózgowi od-
począć. Chociaż na godzinę dziennie wyłączmy lub wycisz-
my telefon, program informacyjny w telewizji czy radio. Idźmy 
na spacer – ale nie ze słuchawkami w uszach – idźmy nacieszyć 
się przyrodą, słońcem, wiatrem. Usiądźmy na ławce w par-
ku z książką i zatopmy się w lekturze. Wyjedźmy na weekend 
lub choćby tylko na jeden dzień nad wodę, do lasu, na wieś. 
Świat nie zniknie (miejmy nadzieję), jeśli przez kilka godzin nie 
będziemy śledzić, co się dzieje, nie odbierzemy telefonu, nie 
sprawdzimy, co na Facebooku czy Instagramie zamieszczają 
nasi znajomi i nieznajomi. I stopniowo, za każdym razem, wy-
dłużajmy ten czas izolacji od globalnej sieci. Gwarantuję, że 
poprawi się nasz stan psychiczny, a wraz z nim i zdrowie ca-
łego ciała. •

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

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

8 na 10 ileostomików 
używających PEARLS 

twierdzi, że zapach 
z woreczka został 
zmniejszony lub 

zupełnie wyeliminowany.

Szybkie, czyste i łatwe do zastosowania!

Ich stosowanie:

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

Zamów bezpłatną próbkę pod numerem 885 130 111; info@triopolska.com.pl
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dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny

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

BIO

Zapach pamięci  
i pamięć  
zapachu  

Tekst: Wojciech Szczęsny

pachu perfum, kto odwiedził (zupeł-
nie przypadkowo) jego dom. Była to  
jego poprzednia partnerka. Podob- 
no zjawisko owo znajduje zastoso-
wanie w próbach oddziaływania na  
zachowanie kupujących w sklepach  
lub w innych sytuacjach, mających  
wykreować takie bądź inne zacho- 
wania.

W moim przypadku było odwrot- 
nie. Kiedy zbliżyłem książkę mego  
dzieciństwa do twarzy, zacząłem 
poszukiwać zapachu, który pa-
miętałem. Pisząc te słowa, „czu-
ję” go w pamięci. Był to zapach 
farby drukarskiej, a może kle-
ju?  Do dziś lubię takie zapachy 
z obszaru „chemii gospodar-
czej”. Niestety nie było go już. 
Pięćdziesiąt kilka lat poby-
tu w szafie zabiło go. Stał się 
zatem symbolem przemija-
nia. Zniknął, tak jak miesz-
kańcy tego domu, zwierzę-
ta, przedmioty. Został tak 
jak i oni w mej pamięci. 
Odejdzie wraz ze mną. •

J uż jako bardzo dorosłemu, przyszło mi porządkować, 
a właściwie rzecz ujmując, likwidować dom rodzinny. 
Poświęciłem temu esej, w którym opisałem znalezio-

ny slajd z mojej Pierwszej Komunii. Spośród sfotografowa-
nych osób żyję tylko ja. Właściwie likwidacja rozpoczęła się 
jeszcze przed śmiercią ostatniego mieszkańca posesji, czy-
li mojej matki. Przekonana, nawiasem mówiąc, jak się oka-
zało słusznie, o swej rychłej śmierci, prosiła mnie o decyzję 
co do pewnych przedmiotów. Były to albumy ze zdjęciami, ja-
kieś drobiazgi, precjoza, zabawki, książki. Te ostanie należały 
kiedyś do mnie, a były to zazwyczaj nagrody za dobrą naukę 
w szkole z podpisami nieżyjących już nauczycieli. Większość 
z tych rzeczy zabrałem do siebie. Matka miała chyba prze-
konanie, że będą tu bezpieczne. Istotnie, wiele z nich ota-
cza mnie teraz, jak choćby wykonana z drewna zabawka – zie-
lony wóz ciągnięty przez szarego konia. A wszystko to na plat-
formie z czerwonymi kółkami, spogląda na mnie zza szyby wi-
tryny szafy. Wśród przedmiotów znalezionych gdzieś w cze-
luściach kredensu czy komody mojej matki była pewna książ-
ka. Typowe wydanie dla dzieci. Kilka stron z grubej tektury 
pokryte kolorowymi rysunkami dotyczącymi, jak pamiętam, 
ruchu ulicznego, samochodów i pieszych. Kiedy książka ta, 
po ponad pięćdziesięciu latach znalazła się w moich rękach, 
odruchowo, bezwiednie zbliżyłem ją do twarzy… .

Zapachy przywołują wspomnienia. Wiadomo o tym od daw-
na. Chyba też smaki, że wspomnimy słynne magdalenki z po-
wieści  Marcela Prousta W stronę Swanna. Badania nauko-
we powoli wyjaśniają podstawy owego zjawiska, w którym 
prócz receptorów, bierze udział układ limbiczny. O ile pa-
miętam za prace w tym obszarze przyznano nagrodę Nobla. 
Okazało się, że najbardziej „wspomnieniowo” działają zapa-
chy z wczesnego dzieciństwa, tego do dziesiątego roku ży-
cia. Pewnie każdy ma takie zapachowe reminiscencje. W pol-
skiej literaturze odniósł się do nich Szaniawski w Dwóch te-
atrach. Bohater jednej z jednoaktówek rozpoznaje po za-
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D obra pani ziemi kłodzkiej, inwe-
storka, bizneswoman, filantropka,  
właścicielka pałacu w Kamieńcu  

Ząbkowickim. Niesłusznie przyczepiono  
do niej łatkę skandalistki, podczas gdy  
ona szukała tylko swego szczęścia  
w życiu. Była kobietą niezależną,  
odważną i mimo wielu przeciwności  
losu, twardo stąpającą po ziemi.

Kto przyjedzie na ziemię kłodzką, przeko-
na się, że ta mądra i odważna kobieta  
o dobrym sercu, znacznie wyprzedzająca  
czasy, w których żyła, jest nieodłącznym  
elementem historii tego regionu.

Tekst: Mirela Bornikowska 

Kotlina Kłodzka

Marianna urodziła się w 1810 roku w Berlinie. Była królewną holenderską.  
Oranje to pomarańczowy – nieoficjalny kolor narodowy Holandii. W spadku  
27-letnia Marianna otrzymała dobra kamienieckie na ziemi kłodzkiej.  
Postanowiła stworzyć tam nową siedzibę dla swojej rodziny, z dala od Berlina. 
Zleciła budowę pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim – wspaniałej  
romantycznej rezydencji, wzorowanej na angielskich i szkockich zamkach,  
do dziś widocznej na wzgórzu powyżej tej miejscowości. 

Pewnie nie bez powodu wybrała miejsce na zamek – widok z Grodowego  
Wzgórza w Kamieńcu na pasmo Sudetów jest zachwycający. 

Portret Marianny

„Nie przyszłam na świat, by żyć dzięki  
innym, ale by to ludzie żyli dzięki mnie” – 
mawiała królewna, a mieszkańcy  
nazywali ją „Dobrą Panią”. Do dziś mamy 
m.in. Drogę Marianny, Mariańskie  
Skały, Źródło Marianny czy marmury:  
biała, różowa i zielona Marianna. 

Widok na Sudety

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim

Kraina Marianny Orańskiej
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Nowa właścicielka na własny koszt zbudowała dziesiątki kilo-
metrów dróg, także w trudnym górskim terenie, umożliwia-
jąc rozwój wsi. Najważniejsza z nich to zbudowana w latach  
1845-1860 55-kilometrowa Droga Marianny, łącząca Ząbko-
wice Śląskie i Kamieniec Ząbkowicki ze Złotym Stokiem,  
Lądkiem i Stroniem Śląskim. Budowę tej ważnej drogi  
upamiętnia obelisk przed kościołem ewangelickim  
w Lądku. Odnowiła także źródła wody mineralnej w Lądku  
Zdroju, przyczyniając się do rozwoju lecznictwa uzdro-
wiskowego w tym mieście, słynącym przede wszyst-
kim z pijalni wód i przepięknej tureckiej łaźni.

Marianna czynnie wspierała osadnictwo, darowując działki  
i bezpłatnie dostarczając materiały budowlane chętnym 
do osiedlenia się w jej dobrach. Drewno z jej lasów wykorzy-
stywano jako budulec, również dla potrzeb przemysłu, bo-
wiem kontynuując tradycje wydobycia i przeróbki rud żela-
za w masywie Śnieżnika, w 1843 roku księżna kazała zbudo-
wać piec hutniczy, w którym wytapiano rudę wydobywaną 
w okolicy. W roku 1864, po wyczerpaniu zasobów rud żelaza,  
księżna zbudowała w Stroniu hutę szkła, założyła kamienio-
łom marmuru (dzisiejsza „Biała Marianna”) dostarczający  
głównie budulca dla wznoszonego pałacu w Kamieńcu. 

Odkryła też Międzygórze do dziś nazywane polskim Tyro-
lem. Osobiście przyczyniła się do jego spopularyzowania,  
przybywając tu z mężem. To dzięki niej w Międzygórzu  
powstawały domy gościnne – piękne, drewniane, w alpej-
skim stylu. Wśród nich najładniejszy jest ten zbudowany 
dla samej Marianny, tuż przy wodospadzie Wilczki, nad któ-
rym kazała zbudować istniejący do dziś mostek widokowy.

Na Hali pod Śnieżnikiem znajdowało się gospodarstwo pa-
sterskie. Marianna kazała doprowadzić doń drogę z Mię-
dzygórza, a w 1871 roku zastąpiła stary budynek no-

wym, w modnym wówczas stylu szwajcarskim. Pod Śnież-
nikiem założyła specjalistyczną farmę krów, a do jej prowa-
dzenia zatrudniła specjalistę hodowlanego ze Szwajcarii.

20 lipca 1840 roku dotarła na szczyt Śnieżnika. Wy-
darzenie to upamiętniono później obeliskiem (nieste-
ty, dziś nie istniejącym) z herbami Prus i Niderlandów. 

Zakładała szkoły dla dziewcząt, ochronki, szpitale, finan-
sowała parafie. Zatrudniała nauczycieli dla dzieci z ubo-
gich rodzin, a najzdolniejszym uczniom fundowała stypen-
dia zagraniczne. W czasach głodu kupowała zapasy żyw-
ności dla mieszkańców i zawsze dbała, by mieli zagwaran-
towaną pracę przy prowadzonych przez nią inwestycjach.

Oczywiście w centrum zainteresowań księżnej pozostawał  
Kamieniec Ząbkowicki, w którym wznoszono jej okazałą  
rezydencję. Pałac, którego budowę rozpoczęto w 1839 
roku, ostatecznie ukończono w 18 lat później, ale nad 
wystrojem pracowano jeszcze do końca XIX wieku. 
Była to jedna z najwspanialszych neogotyckich rezy-
dencji w Europie Środkowej. Budowa i wyposażenie pa-
łacu pochłonęły równowartość trzech ton złota.

W 1942 roku pałac zajęła nazistowska organizacja Todta, 
urządzając w jego wnętrzach przejściowy magazyn dla dzieł 
sztuki rabowanych z polskich muzeów. Tuż przed nadejściem 
Armii Czerwonej w 1945 roku ostatni właściciel z rodziną  
wyjechał do Bawarii, a dużą część zbiorów organizacja  
Todta wywiozła do Niemiec. Kolejne 15 wagonów  
ze skarbami Rosjanie wysłali w kierunku Moskwy.

 Pałac w Kamieńcu

95

PRZYRODA I PRZYGODA

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (30) / 2022
PO PROSTU ŻYJ nr 4 (30) / 2022

WĘDRÓWKI NIEUTARTYM SZLAKIEM



WĘDRÓWKI NIEUTARTYM SZLAKIEM

Przez pół roku żołnierze Armii Czerwonej przebywali  
na zamku, w barbarzyński sposób dewastując jego  
wnętrza i otoczenie. Z kaskadowych tarasów zrzucali  
rzeźby i posągi, przewracali kolumny, rozbijali witraże,  
marmurowe posadzki i porcelanę, palili meble  
i książki. W końcu podpalili pałac, grożąc rozstrze-
laniem każdemu, kto pojawi się w pobliżu…

Dalszej dewastacji pałacu i skutecznego nisz- 
czenia „wszystkiego, co niemieckie” dokonała  
peerelowska władza. Materiał budowlany wy-
korzystywany był m.in. do odbudowy Warsza-
wy. W latach 50. XX wieku skuto z podłóg bia-
łe marmurowe posadzki i przekazano do wykończe-
nia wnętrz Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Na-
uki oraz Urzędu Rady Ministrów w Warszawie.

To, co jeszcze zostało, skutecznie rozszab- 
rowali poszukiwacze skarbów i przygód 
na dolnośląskim „dzikim zachodzie”.

Remont piątego co do wielkości pałacu w Polsce  
trwa od 2012 roku, kiedy jego właścicielem stała  
się gmina Kamieniec Ząbkowicki. Do tej pory  
wydano już 40 milionów złotych, a przewiduje  
się wydanie jeszcze stu milionów.

Tekst na podstawie książki K.R. Mazurskiego  
Miłość i dramaty królewny Marianny oraz tek-
stu K. Potockej-Brygier Moje Sudety. •

Mirela Bornikowska

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

BIO

 Pałac w Kamieńcu
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JAKA JEST NA TO RADA? JUŻ NASZE  
PRAPRABABCIE WIEDZIAŁY, CO ROBIĆ!
Wspaniałym rozwiązaniem tego problemu są kiszonki. Nie 
tylko są pyszne i mogą być podstawą wielu potraw albo ich 
urozmaiceniem, ale mają też wiele prozdrowotnych właściwo-
ści. Przyznają to nie tylko nasze babcie, ale również dietety-
cy i lekarze. Rosnące z każdym rokiem grupy wegetarian i we-
gan w swoich dietach połączyły kiszonki z różnymi produkta-
mi i przygotowują takie smakowite dania, że przysięgli mięso-
żercy jedzą je i aż się oblizują. A niebagatelną zaletą tych po-
traw jest niewysoka cena.

Kiszonki znane są od bardzo dawna, ale dopiero od kilku lat 
powróciła na nie moda. W wielu kulinarnych audycjach i blo-
gach doświadczeni zawodowi kucharze i amatorzy kochają-
cy gotowanie popularyzują te przefermentowane produkty.

CO TO SĄ KISZONKI
Długotrwały proces fermentacji, któremu poddaje się rozma-
ite świeże produkty, powoduje, że specjalne kultury bakte-
rii rozkładają cukry na kwas mlekowy. Ten proces zatrzymu-
je gnicie, a w efekcie znacznie przedłuża czas przechowywa-
nia produktów i sprawia, że są zdatne do jedzenia w posta-
ci kiszonek.
W czasie, gdy trwa proces kiszenia i powstaje kwas mleko-
wy, pojawiają się również małe ilości alkoholi i kwasu octowe-
go, które dają dobrze nam znany zapach i kwaskowaty smak.

Chyba wszyscy znają kiszoną kapustę i kiszone ogórki, ale nie 
wszyscy wiedzą, że fermentacja mlekowa może dotyczyć rów-
nież mleka, a wtedy otrzymujemy kefir, jogurt i maślankę.

CO MOŻNA KISIĆ
Pisałam już o ogórkach i kapuście (najważniejsze zasady ich 
udanego przygotowania podam na końcu tekstu). Tak na-
prawdę kisić można prawie wszystkie świeże warzywa i owo-
ce. Począwszy od papryki, marchewki, grzybów, pomido-
rów, rzodkiewek, imbiru, aż do…czosnku, cebuli oraz cytryn, 
jabłek, gruszek i tego, co nam przyjdzie do głowy. Kiszon-
ka przygotowana w odpowiedni sposób z chleba to kwas 
chlebowy.

Bardzo ozdobnie wygląda kiszonka w dużym szklanym słoju, 
w której umieszczono paski żółtej, czerwonej i zielonej papry-
ki, plasterki ogórka, parę rzodkiewek, listki laurowe, łodyż-
ki koperku, ząbki czosnku… To cudowna ozdoba do kuchni, 
no i bardzo smaczny dodatek do obiadu, kolacji czy kanapek. 
Akurat ta kiszonka nie może stać zbyt długo, ponieważ kwas 
ma to do siebie, że „wyciąga” kolory z produktów.

Podobno (bo tego nie sprawdziłam organoleptycznie, czyli we 
własnej kuchni i na własnym talerzu) z poddanych fermenta-
cji nasion soi powstaje tempeh, który weganom i wegetaria-
nom zastępuje mięso. Tempeh można jeść sam albo jako do-
datek do kanapek, sałatek lub warzyw. Zarówno ten natural-
ny, wędzony, smażony, jak i w marynacie czy grillowany do-
skonale sprawdza się również w daniach głównych.

Smakowite  
      i zdrowe kiszonki

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

C hoć nadeszła zima, trzeba – dbając o zdrowie – dostarczać organizmowi wita-
min i minerałów. Najlepiej w postaci warzyw i owoców. Jednak wysoki sezon na 

nie już minął. Na szczęście w wielu sklepach można jeszcze kupić te specjały. 
Nie mamy jednak pewności, czy nie są wielokrotnie opryskiwane chemicznymi specy-

fikami, zbierane jako niedojrzałe i poddane rozmaitym zabiegom, aby wyglądały na 
dorodne. A i ich ceny są wysokie, zwłaszcza, jeśli chcemy jeść je nie od święta,  

ale codziennie i do każdego posiłku. 
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NA ZDROWIE
Ostatnio modne stało się słowo superfoods, które oznacza  
grupę produktów bardzo, bardzo zdrowych. I teraz włączo-
no na tę listę właśnie kiszonki. To znakomicie, ponieważ wiele 
osób uważało kiszone warzywa i owoce za symbol złego gu-
stu kulinarnego. I starało się ich unikać za wszelką cenę. 

Powstające w czasie kiszenia wielkie ilości bakterii mleko-
wych zapewniają kiszonkom rewelacyjne działanie probio-
tyczne. Kwas mlekowy wspaniale wpływa na florę bakteryj-
ną w naszym układzie trawiennym. A ponieważ jelita uwa-
żane są za „drugi mózg” to poprawa ich działania jest nie 
do przecenienia. Bakterie obniżają również ilość cholestero-
lu we krwi i regulują w niej poziom cukru. A co równie waż-
ne, kiszonki zawierają bardzo dużo witamin i minerałów. Kwa-
śny smak podpowiada, że są bogatym źródłem witaminy C, 
a dodatkowo zawierają również witaminy E i K oraz z grupy B.

Kiszonki oddają wielkie zasługi również w kosmetyce, po-
nieważ zawierają różne sole mineralne i co bardzo ważne –  
organiczne związki siarki, które wzmacniają skórę, włosy 
i paznokcie.

NA CO POMAGAJĄ
Kiszonki działają stymulująco na działanie układu immunolo-
gicznego i jelit. Współpracują z korzystnymi dla organizmu  
drobnoustrojami i zapobiegają rozwojowi bakterii chorobo-
twórczych i infekcji grzybiczych. Dlatego są cenne zwłaszcza  
zimą i wiosną, kiedy brakuje słońca, jest zimno i pojawia się 
ryzyko kataru, przeziębienia, anginy i grypy. 

Kiszonki są cudownym remedium na wiele dolegliwości ukła-
du pokarmowego: na przykład na niestrawność czy zgagę. 
Sok z nich pobudza przemianę materii, łagodzi dolegliwo-
ści choroby wrzodowej i zespołu jelita wrażliwego.
Z dwóch powodów kiszonki mogą pomagać w zrzucaniu ki-
logramów. Pierwszy to przyspieszanie metabolizmu, a dru-
gi – regulowanie pracy układu pokarmowego. Można także 
doliczyć im trzeci powód, a mianowicie mimo że mają pra-
wie zero kalorii, dają złudzenie jedzenia i napełniania żołądka. 

Warto jeszcze pamiętać, że kiszonki działają w przewodzie 
pokarmowym jak szczotka, zmiatając niestrawione reszt-
ki pokarmu. Ponadto odkwaszają organizm, co bardzo nam 
pomaga na przykład w utrzymaniu właściwego poziomu pH, 
o co trudniej jest zimą, kiedy brak świeżych warzyw.

Kolejną niebagatelną zaletą kiszonek i soku z nich jest po-
moc w powrocie do zdrowia po nadużyciu alkoholu. Zawarte 
w nich minerały oraz witaminy, a zwłaszcza witaminy z grupy 
B, przyspieszają rozkład alkoholu. 

KILKA WAŻNYCH ZASAD 
Do kiszenia najlepiej nadają się pojemniki szklane lub glinia-
ne. Absolutnie nie można używać plastikowych, chyba że są 
specjalnie do tego przeznaczone. Warzywa i owoce na ki-
szonki powinny pochodzić z w miarę pewnego źródła, ponie-
waż hodowane na zbyt dużej ilości nawozu lub nadgniłe nie 
ukiszą się, tylko zgniją. 

Gdy przygotowujemy kiszonki, pamiętajmy, aby pomiędzy 
ściśle ułożonymi w pojemniku produktami nie znalazło się po-
wietrze. Metody osiągnięcia tego celu są różne: potrząsanie 
pojemnikiem, ubijanie (np. kapusta). A na wierzchu pojemni-
ka powinien się znaleźć np. talerzyk czy czysty kamień, aby 
również znad pokrywki nie docierało powietrze.

Produkty do kiszenia trzeba zalać gorącą wodą z rozpuszczo-
ną w niej solą. 

Do kapusty pokrojonej na wąskie paseczki można dodać tar-
tą marchewkę. A kapusta właśnie powinna być dokładnie ubi-
ta dwa razy. Pierwszy – przy wkładaniu do pojemnika, dru-
gi zwykle po paru dniach, gdy się podniesie (z powodu wy-
dzielających się podczas fermentacji gazów). 

Do ogórków gruntowych dodajemy: koper wraz z baldacha-
mi, nieco czosnku, chrzanu, gorczycy, ewentualnie parę li-
ści wiśni. Niedawno w sklepach pojawiły się wszystkie wy-
mienione suszone dodatki w torebkach – polecam, są bar-
dzo dobre. 

Wszystkie te zasady dotyczą prawidłowego przygoto-
wywania wszystkich kiszonek: wybieranie zdrowych pro-
duktów, mycie ich w zimnej wodzie, potem pozbywanie 
się resztek powietrza z pojemnika spomiędzy produk-
tów i sprawdzanie smaku – czy są już dostatecznie dla nas 
ukiszone. Proces kiszenia spowalnia niska temperatura. 
Jeśli więc chcemy, aby produkt dłużej przetrwał ten etap 
ukiszenia, wystawiamy naczynie na balkon lub wstawia-
my do lodówki.

I KIMCHI
Ostatnio pojawiła się w Polsce moda na kimchi, tradycyjne  
danie kuchni koreańskiej. Przygotowuje się jej podobnie 
do naszej kiszonej kapusty, ale potrzeba do tego nieco wię-
cej pracy i kilku składników więcej. Nie robiłam sama tego da-
nia, ale jadłam w kilku domach i przyznam, że smak ma do-
syć oryginalny. 

Dlatego sięgam do internetu, aby podać dokładny przepis, 
jako że przepisy moich przyjaciół, u których jadłam kimchi, 
różnią się zdecydowanie. 
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Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

BIO

Składniki
1 kg kapusty pekińskiej

2-3 litry wody

5 łyżek soli morskiej

Do przygotowania pasty kimchi potrzebne są:
niepełna szklanka wody

2 łyżki mąki (najlepsza będzie ryżowa)

łyżka cukru

ćwiartka cebuli

3 łyżki sosu sojowego

po 2 łyżki ostrej i słodkiej papryki

łyżeczka startego imbiru

szczypta soli

opcjonalnie płatki chilli.

Dodatkowo można wziąć pół szklanki szczypiorku pokrojone-
go w grube kawałki i małą marchewkę pokrojoną w paski.

Kapustę należy przekroić wzdłuż na cienkie paski, a następ-
nie poszatkować. Przełożyć do dużej miski, zalać wodą z solą, 
docisnąć talerzykiem i odstawić na około godzinę (przyciska-
jąc talerz słoikiem lub kamieniem).

Przygotowanie pasty:
Zagotować mąkę z wodą i cukrem i przytrzymać na ogniu  
przez około 2 minuty, aż zmieni się w gęsty kleik. Odstawić 
do wystudzenia. Cebulę i czosnek bardzo drobno posiekać 
i dodać do kleiku razem z sosem sojowym, papryką (słodką 
i ostrą) i solą. Dokładnie wymieszać. Dodać szczypiorek i mar-
chew i jeszcze raz zamieszać.

Kapustę odcedzić, odcisnąć i przełożyć do dużej miski. Do-
dać pastę, założyć rękawiczki i dokładnie wymieszać (pa-
sta będzie farbować dłonie). Przełożyć do pojemnika lub sło-
ika, szczelnie zamknąć i zostawić na 3-5 dni. Kiedy zrobi się 
lekko kwaśna, słoik przełożyć do lodówki i wykorzystywać, 
w miarę potrzeby.

Kimchi ma wszystkie zalety naszych kiszonek, na przykład za-
wartość wielu ważnych witamin, własności probiotyków, re-
gulację pracy jelit, pomoc przy odchudzaniu itd. •
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M oja znajoma trzy lata temu przygarnęła kota. Kon-
kretnie kotkę. Kupiła właśnie mieszkanie, rozstała  
się z facetem i zaczynała całkiem nowe, samotne  

życie. Kotka miała być jej towarzyszką, ale była też jej pierw-
szym zwierzęciem – w rodzinnym domu na zwierzę nie było  
ani czasu, ani miejsca. Przy kotce uczyła się nie tylko tego, jak 
to jest mieć zwierzę, ale także – z czym wiąże się mieszkanie 
pod jednym dachem z istotą, która nie umie powiedzieć, czy 
jest jej dobrze, czy źle, czy ją coś boli, czy czegoś się boi. A że 
moja znajoma, jedynaczka, wychowywana przez rodziców, 
pochodzących z rodzin, gdzie o „pewnych sprawach się nie 
mówi”, a ponadto przez ojca lekarza – „higiena jest najważ-
niejsza i chroni cię przed wszystkimi dolegliwościami”, kocią 
kuwetę sprzątała nieomalże z zamkniętymi oczami, karmy ku-
powała polecane na forach. Zafundowała więc biednej kotce 
na dzień dobry permanentną biegunkę, ponieważ zmieniła jej 
karmę z dnia na dzień, a biegunki nie rozpoznała, biorąc ją 
za „takie ciemniejsze siki”. Na szczęście wydało jej się dziwne, 
że kup w kuwecie nie znajduje, więc skonsultowała kota z we-
terynarzem i sprawa została zażegnana. Przez kolejne miesią-
ce i lata doskonaliła się w życiu z kotem, który był kotem do-
skonałym – nie brudził, nie kłaczył, po stołach nie chodził. 

Aż przyszedł czas, kiedy moja znajoma uregulowała swoje 
sprawy osobiste. Wyszła za mąż. Do jej i jej kotki mieszkania  
wprowadził się mężczyzna… I… życie wszystkich się zmieniło.  
Kotka – dotąd cicha, spokojna, nie wadząca nikomu – nagle  
zaczęła się pojawiać, w dodatku w najmniej spodziewanych 
miejscach. Na stole, na blatach kuchennych, no i przede wszy- 
stkim – w łóżku! Zamykanie sypialni spowodowało, że dotych-
czas  cichy i niemy kot, zaczął uprawiać całonocne wokalizy, 
a okazało się, że pomimo nikczemnej postury, głos ma dono-

śny. Na szczęście dla kotki nowemu domownikowi nagle obja-
wiona ekspansywność kota nie przeszkadzała tak bardzo, jak 
jej dotychczasowej właścicielce. Jednak do jej niezadowole-
nia dodali swoje zdanie jej rodzice – zwłaszcza ojciec lekarz – 
„bo jak to, przecież na pewno zaraz pojawi się dziecko, jak 
ochronisz noworodka, niemowlaka przed wchodzącym wszę-
dzie kotem; a przede wszystkim – jak ochronisz siebie w cią-
ży, bo… i tu, jak diabeł z pudełka wyskoczyło szatańskie sło-
wo: TOKSOPLAZMOZA!!!

Co wiemy o toksoplazmozie, poza tym, że jeśli zarazi się nią 
kobieta w ciąży, zakaża też płód, który (jeśli nie dojdzie do sa-
moistnego poronienia i rozwinie się w dziecko) może urodzić 
się z ciężkimi wadami wrodzonymi. Może też dojść do po-
ronienia – jeśli uszkodzenia płodu są duże, obumrze i natu-
ra sama go usunie. Kluczowe tu jest słowo może, bowiem 
90% dzieci z wrodzoną toksoplazmozą rodzi się bez żadnych 
objawów.

Czy to jednak koty winne są całemu złu związanemu z paso-
żytem Toxoplasma gondii? Pośrednio tak – bowiem to koto-
wate są ostatnim żywicielem tego pasożyta i to one wraz z ka-
łem wydalają jego oocysty. Jednak niewiele mówi się o tym, 
że – oczywiście, jeśli koty są nim zakażone – zdarza im się 
to tylko raz w życiu, a inny ssak (ale też ptak), aby się zaka-
zić musi zjeść ziemię (lub koci żwirek) z tymi oocystami. Ale 
najpierw te oocysty muszą w tej ziemi leżeć kilka dni, żeby 
dojrzeć. 

Więc po pierwsze, żeby zarazić się toksoplazmozą od kota, 
trzeba by kilka dni nie czyścić kuwet, a po drugie np. nie umyć 
rąk po sprzątaniu kuwety i te ręce potem włożyć do buzi. Prę-
dzej można się spodziewać, że nie domyjemy, nie doskrobie-

Tekst: Agnieszka Łodzińska

Toksoplazmoza
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my warzyw rosnących w ziemi – np. takiej pysznej wiosennej 
marchewki – i chrupiąc ją, zakazimy się toksoplazmozą. Zresz-
tą badania serologiczne nie wykazały istotnej różnicy w czę-
stości występowania zarażenia T. gondii wśród właścicie-
li kotów w porównaniu do osób nie posiadających tych zwie-
rząt. Drugim, a właściwie licząc częstość zakażeń to pierw-
szym, źródłem zakażeń toksoplazmozą jest surowe mię-
so (badania osób zarażonych T. gondii wskazują, że u 30-
63% zarażenie wystąpiło po spożyciu produktów mię-
snych, a tylko u 6-17% po kontakcie z ziemią). Skąd tokso-
plazmoza w mięsie? Otóż zwierzęta hodowlane – świnie, kro-
wy, a nawet drób – spożywają znajdujące się w ziemi oocysty 
wraz z pokarmem. Zaś w Polsce przeznaczone do sprzedaży 
mięso nie jest badane pod kątem toksoplazmozy.

Co zatem może doradzić lekarz kobiecie w wieku rozrod-
czym? A zwłaszcza lekarz, który jest jednocześnie ojcem mło-
dej matki. Przede wszystkim, aby zrobiła sobie testy na prze-
ciwciała T. gondii, co pozwoli zweryfikować, czy przebyła już 
zakażenie wcześniej – wtedy nie ma się czego obawiać, po-
nieważ ma przeciwciała, drugi raz nie zachoruje. 

Jeśli zaś przeciwciał nie ma – podczas ciąży powinna być 
ostrożna – nie spożywać pokarmów mięsnych nie podda-
nych wcześniej obróbce cieplnej (cysty tkankowe zabija tem-
peratura 67OC, ale mogą one przetrwać 4 minuty w tempe-
raturze 60OC i 10 minut w temperaturze 50OC). Powinna tak-
że zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane z nierów-
nomiernym pieczeniem kawałków mięsa np. w mikrofalówce 
lub na grillu. Także w procesie produkcji salami, wędlin dłu-
go dojrzewających, takich jak szynka parmeńska, czy kiełbas 
niegotowanych, wędzonych w niskiej temperaturze – cysty 
Toxoplasma nie są zabijane. Ryzykowne jest także jedzenie 
małży i ostryg, ponieważ mięczaki te, filtrując wodę, pochła-
niają i zatrzymują wszystkie zawarte w niej zanieczyszczenia, 
także oocysty T. gondii.

Jakie środki ostrożności powinna zastosować kobieta w cią-
ży, u której nie stwierdzono wcześniej przeciwciał T. gondii?

• do wszelkich prac w ogrodzie, ale i przy przesadzaniu  
kwiatków w domu (przy kontakcie z ziemią) zakładać ręka-
wiczki ochronne;

• nie dotykać surowego mięsa bez rękawiczek (potwierdzo-
ne jest przenikanie oocyst przez mikrouszkodzenia naskórka;

• dokładnie myć owoce i warzywa;

• myć deski i noże w ciepłej wodzie – najlepiej mieć inne 
deski do mięsa, inne do chleba i warzyw;

• regularnie czyścić kocie kuwety (też najlepiej w ręka- 
wiczkach).

Skoro wyjaśniliśmy sobie już kwestię toksoplazmozy, zajmijmy 
się innymi obawami mojej znajomej (a chyba przede wszyst-
kim jej rodziców) dotyczącymi kota i małego dziecka. Zatem 
po pierwsze – wejdzie do łóżeczka, położy się – nie daj losie 
na dziecku, drapnie – najpewniej w oko, bo dziecku drgnie 
powieka, ruszy rączką itp. A jeśli tych nieszczęść uda się unik-
nąć, przyjdą kolejne, kiedy dziecko zrobi się mobilne, złapie 
za ogon, a kot w obronie zaatakuje, drapnie, ugryzie. 

Na pewno pojawienie się w domu nowego domownika, któ-
ry – inaczej pachnie, wydaje bardzo wysokie, niepokojące 
dźwięki, a przede wszystkim zabiera czas i atencję opieku-
nów, jest bardzo stresujące dla kota i jeśli się go na tę zmia-
nę nie przygotuje, jego reakcja może być różna – od cięż-
kiego stresu, którego finałem może być zapalenie pęcherza, 
do fukania na to stworzenie, które na pewno kotem nie jest, 
ale człowiekiem też raczej chyba nie. 

Jak zatem przygotować kota na pojawienie się noworodka?  
Przede wszystkim dawać mu przytulać się do ciężarnego  
brzucha, nie zabierać mu swojej uwagi, ale trochę mniej cza-
su przeznaczać na kontakty z kotem, za to wyznaczyć jakąś  
konkretną porę, która jest tylko dla kota – zabawy piórkiem, 
myszką itp. Odtwarzać płacz niemowlęcia, żeby kot przy-
zwyczaił się do tego dźwięku. A przede wszystkim dawać 
mu oswoić się z dziecięcymi sprzętami, akcesoriami itp. – 
niech tam leży, niech się ociera, niech będzie obok (oczy-
wiście, warto kota systematycznie wyczesywać i przyzwycza-
ić do systematycznego przycinania pazurków). A po przy-
niesieniu noworodka do domu pamiętajmy – kot był tutaj 
pierwszy, to też jego dom. Pozwólmy mu być obok. Kiedy 
zaś dziecko zacznie się przemieszczać – musimy bardzo uwa-
żać na ludzko-kocie kontakty i w miarę możliwości uczyć 
malucha delikatnego dotykania kota. To wszystko jest na-
sze – rodziców – zadanie. A kot, przyzwyczajony od począt-
ku do dziecka, nie izolowany od niego, nauczy się w sytu-
acjach dla siebie niekomfortowych, takiego malucha nieświa-
domie zaciskającego piąstki na jego futrze unikać.

Pamiętajmy – to od nas, dorosłych kocich opiekunów i rodzi-
ców dziecka zależy prawidłowa międzygatunkowa socjaliza-
cja, bez agresji, z miłością. •

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

BIO

Toksoplazmoza

Więc po pierwsze, żeby zarazić się toksoplazmozą od kota, trzeba by kilka  
dni nie czyścić kuwet, a po drugie np. nie umyć rąk po sprzątaniu kuwety  

i te ręce potem włożyć do buzi. Prędzej można się spodziewać, że nie do-
myjemy, nie doskrobiemy warzyw rosnących w ziemi – np. takiej pysz-
nej wiosennej marchewki – i chrupiąc ją, zakazimy się toksoplazmozą. 
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B lisko trzy czwarte, bo 72%, Polaków ocenia swoją sy-
tuację finansową jako niekomfortową. Ponad jedna  
czwarta (26%) nie ma w ogóle oszczędności, a spo-

śród tych, którzy mają, większość posiada zapas w wysoko-
ści 1-3 miesięcznych pensji. Tak wynika z badania Oszczę-
dzanie w obliczu wysokiej inflacji przeprowadzonego w lip-
cu 2022 roku na zlecenie banku Millenium. Gdy piszę ten 
tekst, inflacja wciąż rośnie, a eksperci prognozują, że zacznie 
spadać dopiero w drugim kwartale 2023 roku. Do tego cza-
su reakcje instytucji państwowych i prywatnych firm mogą 
być bardzo różne, ale na pewno wpłyną na zawartość naszych 
portfeli. Warto więc przygotować odpowiednią strategię i za-
cząć oszczędzać. 

– Największym błędem jest przekonanie, że mamy na to za ma- 
łe dochody – mówi psycholożka dr hab. Agata Gąsiorowska,  
profesorka Uniwersytetu SWPS, która naukowo zajmuje się 
psychologią ekonomiczną. Dodaje, że o oszczędzaniu warto  
myśleć w kategoriach nie tyle wielkich wyrzeczeń, co raczej 
tropienia bezsensownych decyzji. – Lubię porównywać to do  
żywienia. Dziś lekarze i dietetycy zalecają już nie przechodze-
nie na dietę, tylko zmianę nawyków i stylu życia na zdrow-
sze. Intensywne oszczędzanie, podobnie jak restrykcyjna die-
ta, zwykle skutkuje efektem jo-jo – mówi i przekonuje, że war-
to odkładać niewielką sumę na początku miesiąca na specjal-
ne konto oszczędnościowe albo włączyć funkcję autooszczę-
dzania, która jest dostępna w wielu bankach. Chodzi o to, że 
każda płatność kartą zostaje zaokrąglona do określonej kwo-
ty, a końcówka przelana na osobne konto. Jeśli np. płacimy 8 
zł 70 gr, bank zaokrągli to do 10 zł, z czego 1 zł i 30 gr odłoży 
za nas na bok. Takie oszczędzanie jest mniej bolesne.

CZAS NA NAUKĘ
Trudno jednak bez wiedzy ekonomicznej podejmować racjo-
nalne decyzje finansowe, zwłaszcza w ciężkich czasach. Tym-
czasem z raportu Postawy Polaków wobec finansów przygo-
towanego na postawie badania, które przeprowadzono w lu-
tym 2022 roku na zlecenie Fundacji Think! i Fundacji Citi Han-
dlowy, wynika, że tylko jedna trzecia spośród osób deklaru-
jących oszczędzanie pieniędzy rozumie zależność między wy-
sokością stóp procentowych a atrakcyjnością lokat. Jeśli eko-
nomia (ta mikro i ta marko) wydaje ci się czarną magią, za-
cznij od naprawdę prostych tekstów. Może nawet tych przy-
gotowywanych dla młodzieży? Wydaje ci się to przesadą? 
Sondaż przeprowadzony w październiku 2017 roku dla ser-
wisu ciekaweliczby.pl pokazał, że 21% badanych nie wiedzia-
ło, skąd biorą się fundusze na program 500+, a 12% uważa-
ło, że wypłaty pochodzą z „pieniędzy rządowych”. Tymcza-
sem w książce dla uczniów Ekonomia dla ciekawskich autor-
stwa profesora ekonomii Witolda Orłowskiego, która ukaza-
ła się tej jesieni, można przeczytać: „Zapamiętajcie pierwszą 
ważną prawdę: politycy nie rozdają własnych pieniędzy. Mają 
tylko te pieniądze, które zabrali w formie podatków”. 

Są też świetne blogi finansowe, np. Subiektywnie o finansach 
czy Jak oszczędzać pieniądze. Prowadzenie tego drugie-
go zostało wprawdzie w tym roku zawieszone, ale wiele tek-
stów, które tam można przeczytać, nie starzeje się, a rankin-
gi kont i lokat bankowych są nadal uaktualniane. 

Tekst: Ewa Pągowska

B

Jak  
przetrwać  
wysoką inflację
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CO MY TU MAMY, CZYLI OCENA SYTUACJI 
Ostatnio na forum mieszkańców przeczytałam post sąsiad-
ki, którą zastanowiła wyższa kwota za media. Przyczyną mia-
ło być większe zużycie wody. Sąsiadka przeanalizowała po-
przednie rachunki i stwierdziła, że nie było powodu, aby w tym 
kwartale jej rodzina wykorzystała o wiele więcej wody. Mia-
ła rację. To była pomyłka. Dopiero po tym poście niektórzy 
mieszkańcy też postanowili przyjrzeć się swoim rachunkom. 

Jeśli nie znamy dokładnie własnej sytuacji – nie wiemy, ile war-
te jest nasze mieszkanie, samochód, ile dokładnie zarabiamy 
(z premiami i bez), jak oprocentowane są nasze oszczędno-
ści i kredyty (w porównaniu z innymi na rynku), ile i za co do-
kładnie płacimy co miesiąc, trudno zatem nam będzie popra-
wić swoją sytuację. Kiedyś, po latach posiadania tego same-
go abonamentu na telewizję, internet i telefon dowiedziałam 
się, że znajomi wydają na to o dużo mniej Sprawdziłam inne 
oferty i znalazłam taką, dzięki której płaciłam jedną trzecią (!) 
tego, co wcześniej. Niemiłe niespodzianki czekają też tych, 
którzy nie przeglądają regularnie swoich rachunków ban-
kowych. Może wiele miesięcy temu testowo kupili dostęp 
do jakiejś platformy streamingowej, serwisu lub aplikacji? Nie 
spodobały im się, ale zapomnieli zrezygnować. A usługi od-
nawiają się co miesiąc. Wiele osób nie wie też, jakie opłaty 
co miesiąc pobiera ich bank. Gruntowna ocena tego wszyst-
kiego zajmuje sporo czasu, ale zyski też mogą być spore.

POTRZEBY POD LUPĄ
Bardzo często w rozmowach na temat ograniczania wydat-
ków, pada zdanie: „Po odjęciu tych stałych, zostaje mi tyl-
ko…”, bo nierzadko zakładamy, że są koszty, których nie da się 
zmniejszyć i bronimy tego przekonania jak niepodległości. 
A jednak czasami wydajemy pieniądze tylko dlatego, ponie-
waż wychowano nas w przekonaniu, że jakąś rzecz czy usłu-
gę należy mieć albo przyzwyczailiśmy się, że ją mamy. Przy-
kładem może być samochód. Ktoś, kto wiele lat mieszkał 
na wsi, do której nie docierał autobus, po przeprowadzce 
do dużego miasta może w ogóle nie zastanawiać się, czy wła-
sny pojazd nadal jest mu potrzebny. Niektórzy wydają kro-
cie na stomatologa, bo wszyscy w ich otoczeniu powtarzają, 
że „do dentysty nie chodzi się na NFZ”. Albo taki kredyt. Za-
wsze można próbować renegocjować jego warunki. Zresztą 
nie tylko w sprawie kredytu warto się potargować. Kiedyś by-
łam świadkiem telefonicznej rozmowy, jaką z bankiem prowa-

dziła znajoma, która wypłaciła zbyt wcześnie pieniądze z lo-
katy, przez co nie dostała odsetek. Mówiła, że od lat jest sta-
łym klientem tego banku i była pewna, że odsetki się nali-
czą. Usłyszała, że otrzymuje pocztą wszelkie ważne informa-
cje. Kiedy odpowiedziała: „Chyba nie myślicie, że mam czas 
to wszystko czytać”, byłam pewna, że nic nie wskóra. Myli-
łam się. Nie wiem, co ostatecznie zadecydowało, ale odset-
ki jej naliczyli. 

Tak samo jak jest grupa wydatków uznawanych przez wie-
lu za konieczne, tak są koszty, z których według wielu można  
zrezygnować. To np. cała grupa, którą można włożyć do szu-
fladki „Możesz przecież sama…”. Dalej jest: np. „…ćwiczyć  
w domu, zamiast płacić za siłownię”, „…gotować, zamiast 
jeść na mieście”, „…farbować włosy, zamiast płacić za fry-
zjera”. Dla wielu rzeczywiście będzie to świetne wyjście, ale 
dla niektórych strzał w kolano. Ktoś, kto z trudem wyrobił so-
bie nawyk chodzenia trzy razy w tygodniu na pilates, po pod-
jęciu decyzji, że będzie ćwiczyć w domu, może przestać ćwi-
czyć w ogóle. Poza tym coś, co dla kogoś jest fanaberią, 
dla nas może być źródłem wielkiej przyjemności.

– Musimy się zastanowić, co w danej aktywności jest najwięk-
szą wartością. Czy chodzimy ze znajomymi do restauracji, 
bo uwielbiamy je testować, czy ważniejsze jest to, że może-
my biesiadować w miłym towarzystwie? Jeśli prawdziwa jest 
pierwsza odpowiedź, nie rezygnujmy, nie umartwiajmy się. 
Jeśli ta druga, może rozwiązaniem będzie umawiać się na ko-
lację czy wspólne gotowanie w domu – mówi dr hab. Aga-
ta Gąsiorowska.

POSZUKIWANIA DZIURY 
Warto szukać miejsc, z których pieniądze wyciekają niepos- 
trzeżenie – drobnych wydatków, z których po miesią-
cu robi się duża suma. Pomaga w tym zapisywanie zakupów. 
Można wykorzystywać do tego aplikacje na smartfona bądź 
prowadzić ewidencję w excelu (w internecie są gotowe sza-
blony), albo w tradycyjnym zeszycie np. japońską metodą ka-
keibo – wpisujemy ręcznie każdy wydatek (to sprawia, że się 
nad nim zatrzymujemy) w jedną z czterech kategorii: „survi-
val”, „to bez czego mogę się obejść”, „kultura” i „nieprzewi-
dziane”. To pozwala spojrzeć na wydatki z innej perspektywy 
i wyciągnąć wnioski na kolejny miesiąc. Spisywanie wszyst-
kich kosztów na bieżąco także dyscyplinuje (świadomość, że 
każdy paragon znajdzie się w zestawieniu, trochę zniechę-
ca do zakupów). 

...czasami wydajemy pieniądze tylko dlatego,  
ponieważ wychowano nas w przekonaniu, że jakąś  
rzecz czy usługę należy mieć albo przyzwyczailiśmy  
się, że ją mamy. Przykładem może być samochód.
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Często nie mamy też świadomości, ile pieniędzy wycieka nam 
z wodą czy ulatnia się z gazem. – Niestety nie widzimy też na  
bieżąco efektów oszczędzania tych dóbr – mówi dr hab. Aga-
ta Gąsiorowska i podaje przykład obniżenia temperatury 
w domu, czego rezultaty zobaczymy dopiero za jakiś czas. 
Najpierw dostajemy rachunki na podstawie prognozowane-
go zużycia, a potem wyrównanie. Dlatego dobrze jest wyrobić 
w sobie nawyki rozsądnego gospodarowania tymi dobrami. 

W poradniku Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą 
zimą? przygotowanym przez think tank Forum Energii znajdu-
ję m.in. takie pomysły:

• Zamontowanie termostatu i dostosowanie temperatu-
ry do tego, jak często i o jakiej porze przebywamy w danym 
pomieszczeniu (w sypialni powinno wystarczyć 17-19 stopni, 
a w pokoju dziennym 21 stopni). Należy zapoznać się z zasa-
dami jego działania, żeby np. nie zostawiać go rozkręcone-
go w czasie wietrzenia pokoju.

• Odsłonięcie grzejników (zasłanianie ich grubymi zasłona-
mi czy meblami to zły pomysł) i przyklejenie za nimi tzw. ekra-
nów zagrzejnikowych (pianka pokryta folią aluminiową), które 
odbijają ciepło od ścian. 

• Uszczelnienie okien. Warto też odsłaniać je w słoneczne 
dni, by zyskać ciepło z zewnątrz, a zasłaniać w pochmurne. 

• Prysznic zamiast kąpieli. Można też zamontować na kra-
nie perlator. Napowietrza wodę, stwarzając wrażenie wyso-
kiego jej ciśnienia. Komfort mycia jest zachowany, a zużycie 
wody mniejsze. 

• Dbanie o lodówkę (to jedno z najbardziej energochłon-
nych urządzeń) – regularne rozmrażanie jej, ochładzanie gorą-
cych dań przed włożeniem, w razie potrzeby uszczelnienie jej. 
Czasem opłaca się wymienić ją na nową energooszczędną. 

O czajniku elektrycznym nie piszą, ale możemy być zaskocze-
ni tym, że roczny koszt jego użytkowania też jest w czołówce. 
Warto go regularnie odkamieniać i gotować tylko tyle wody, 
ile teraz potrzebujemy. 

MĄDRE ŻYWIENIE 
Wiadomo, że przede wszystkim należy kupować produkty 
sezonowe – zwykle są tańsze i zdrowsze. Na co jednak po-
stawić zimą? Zdrowe i oszczędne menu powinno według ku-
charza i autora Ekonomii kulinarnej Jana Kuronia opierać się 
na kaszach, mrożonych warzywach, bo one zachowują więk-
szość składników odżywczych, warzywach strączkowych 
i kiszonkach: 

– Jeśli jemy mięso, trzeba szukać promocji, ale też warto po-
myśleć o podrobach, bo są one tanie i zawierają wiele cen-
nych składników, które nie giną w obróbce termicznej. Naj-
prostsza do przygotowania jest wątróbka kurza – nie trze-
ba wycinać żadnych kanalików ani moczyć w mleku, co jest 
konieczne w przypadku wieprzowej – mówi kucharz. Je-
śli chodzi o poszukiwanie promocji, Jan Kuroń poleca korzy-
stanie z aplikacji Blix, bo są w niej gazetki wielu różnych skle-
pów; ale można też sprawdzić, gdzie konkretny produkt jest 
sprzedawany najtaniej. – Oczywiście nie należy kierować się 
ceną jednego towaru, bo sklepy często są gotowe stracić 
na jednym, by zarobić więcej na innych, których ceny mogą 
być wyższe niż u konkurencji – pisze Kuroń. Dodaje, że w cza-
sie inflacji nierzadką praktyką jest zachowanie starej ceny, ale 
zmniejszenie gramatury produktów, dlatego radzi sprawdzać 
cenę za kilogram lub za sztukę.

Inną strategią sklepów jest ustawianie towarów, których ter-
min przydatności wkrótce minie z przodu, a tych, które mogą 
jeszcze poczekać, z tyłu. To oczywiście słuszne działanie, ale 
trzeba o nim wiedzieć, bo jeśli nie planujemy zjeść serka czy 
jogurtu w najbliższym czasie, lepiej sięgnąć po ten, który jest 
w głębi, żeby potem nie wyrzucać. – Ja często szukam to-
warów przecenionych i oczywiście pamiętam, żeby je szyb-
ko zjeść. Poluję zwłaszcza na sery dojrzewające, których ter-
min wkrótce minie, bo ich smak bardzo mi odpowiada. Oczy-
wiście są produkty wyjątkowo wrażliwe, jak np. ryby. Je-
śli mam przed sobą taką, którą trzeba zjeść do jutra, to raczej 
jej nie kupię – mówi Jan Kuroń. 

Na zakupy żywnościowe ze zniżką pozwala też aplikacja  
Too Good To Go. Sklepy i restauracje uczestniczące w pro-
gramie, żeby nie marnować jedzenia, wystawiają swoje nad-
wyżki w formie paczek niespodzianek w określonych godzi-
nach w dużo niższych cenach niż regularne. 

Na zakupy żywnościowe ze zniżką  
pozwala też aplikacja Too Good 

To Go. Sklepy i restauracje 
uczestniczące w programie, żeby 
nie marnować jedzenia, wysta-
wiają swoje nadwyżki w formie 
paczek niespodzianek w okre-
ślonych godzinach w dużo niż-

szych cenach niż regularne. 
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Ewa Pągowska
Zawód wyuczony: ekonomistka, wykonywany: dziennikarka. Specjalizacja: zdrowie i psychologia. 
Współpracuje m.in. z „Dużym Formatem", „Wysokimi Obcasami", „My Company" i „Elle”. Jest 
autorką książek: „Psychiatrzy. Sekrety polskich gabinetów." i „Rozmowy ze znanymi polskimi psy-
chiatrami”.  Hobby: Tai Chi, planszówki i literatura dziecięca.

BIO

CENNE PRZEPISY
– Gospodarstwa domowe odpowiadają za 80% wyrzucanej  
żywności – mówi Jan Kuroń i radzi zacząć od poświęcenia  
dwóch godzin na zapoznanie się z regułami przechowywa-
nia jedzenia. Trzeba wiedzieć, jak mrozić – co wcześniej zblan-
szować i co w ogóle można trzymać w zamrażarce. Są produk-
ty, które nie powinny leżeć w lodówce – np. pomidory, i ta-
kie, które nie lubią swojego towarzystwa, np. sąsiedztwo ja-
błek przyspiesza proces psucia się innych owoców. Warto też 
nauczyć się co najmniej 10. przepisów, w których można wy-
korzystywać często wyrzucane produkty. Pod tym względem 
w czołówce jest chleb. – Najłatwiej oczywiście zamrozić od-
powiednią jego ilość, gdy jeszcze jest świeży. Ale jeśli już zo-
staniemy z czerstwym pieczywem, najprościej zrobić francu-
skie tosty, czyli usmażyć grzanki, namoczywszy je wcześniej 
w mleku z jajkiem. Chleb, zwłaszcza razowy, świetnie nadaje 
się do zagęszczania sosów i zup. W Anglii i niektórych rejo-
nach USA jest popularnym farszem do pieczonego kurczaka. 
Trzeba go tylko wcześniej wymieszać z masłem, czosnkiem, 
natką pietruszki lub tymiankiem. Anglicy robią też pudding 
chlebowy – do pieczywa dodają jajka, mleko i cukier, wszyst-
ko rozdrabniają i zapiekają – doradza Jan Kuroń. 

Często też marnujemy ugotowany ryż, ziemniaki albo maka-
ron. Jan Kuroń radzi robić z nich zapiekanki. Poleca pocho-
dzącą z Anglii Shepherd’s pie, czyli zapiekankę farmerską, 

gdzie mięso (w tradycyjnej wersji jagnięcinę) i warzywa zapie-
ka się pod warstwą ziemniaków. Zamiast mięsa można użyć 
przesmażonej wędliny, jeśli akurat nam została. – Wędli-
na wbrew pozorom dość często jest wyrzucana. Dzisiaj jest 
gorszej jakości niż kiedyś, więc szybciej się psuje. Zwłasz-
cza jeśli kupimy ją w plastrach, bo wtedy jest większa po-
wierzchnia, na której mogą osadzać się bakterie – mówi Ku-
roń. Kolejna potrwa, którą poleca, też pochodzi z Anglii – 
to bubble and squeak – placek z kapusty, do której doda-
je się ziemniaki i inne warzywa, jajko oraz trochę mąki. Na-
zwa pochodzi od tego, że gdy placek się smaży, pojawiają się 
bąbelki i słychać skwierczenie. Z zieleniny, której kupiliśmy 
za dużo, np. ruoli, roszponki ale też liści rzodkiewki czy łodyg 
brokułów można robić pesto. Z kolei pojedyncze sztuki wa-
rzyw albo owoców, z których trudno stworzyć jedną potrawę, 
można wrzucić do blendera i zrobić smoothie. Wiele przyjmie 
także pizza. Dlatego zawsze warto mieć zamrożone ciasto.  
– Mam nadzieję, że tak jak w pandemii nauczyliśmy się lepiej 
gotować, tak teraz w kryzysie nauczymy się nie marnować je-
dzenia – stwierdza Jan Kuroń. •
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Na zimowe weekendy przy gorącej herbacie z malinami, na 
zimowe wieczory przy kominku pod kocem, na cudowny 

prezent mikołajkowy lub gwiazdkowy… PO PROSTU – dobra 
książka! Taka, czytając którą, nagle rozumiemy, że na  

wszystko można spojrzeć z zupełnie innej perspektywy…

Przeciętne ludzkie życie jest absurdalnie, wręcz obraźli-
wie, krótkie. Jeśli założyć, że dożyjesz osiemdziesiątki,  
masz przed sobą niewiele ponad cztery tysiące tygo-
dni. Nikomu nie trzeba mówić, że nie ma dość czasu.  
Popadliśmy w obsesję na punkcie wydłużających się 
list zadań, przepełnionych skrzynek odbiorczych, rów-
nowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym 
oraz konsekwentnego rugowania wszelkich źródeł  
rozproszenia. Próbujemy kolejnych metod zwiększają-
cych produktywność i wydajność oraz stosujemy  
rozmaite life hacki, dzięki którym rzekomo zoptymalizu-
jemy nasze dni. Niestety, wiele tych metod wyłącznie  
pogarsza naszą sytuację. Sprawiają, że towarzyszy nam 
coraz silniejsze wrażenie nerwowego pośpiechu,  
a rzeczy, które są w życiu najważniejsze, wciąż tylko  
majaczą na horyzoncie. Mimo to, mało kto dostrzega,  
w jaki sposób te codzienne zmagania z czasem wiążą  
się z naczelnym wyzwaniem w zarządzaniu naszymi  
czterema tysiącami tygodni, a mianowicie znalezieniem  
odpowiedzi na pytanie – jak je najlepiej wykorzystać.  
Może w tym Nowym Roku 2023…

Pewien mężczyzna traci pracę, a gdy do tego wszyst-
kiego rozstaje się z partnerką, postanawia zostawić 
za sobą wszystko, co mu ciąży, i wyruszyć… do Indii. 
Ma nadzieje, że poprzez codzienną praktykę jogi i roz-
mowy z tamtejszymi mędrcami znajdzie odpowiedzi  
na nurtujące go pytania i odzyska życiową równowagę. 
Po przybyciu do Waranasi gubi się w labiryncie zatło-
czonych i hałaśliwych uliczek starego miasta. To właśnie 
w tym momencie rozpoczyna się jego droga ku odnale-
zieniu samego siebie. Spotka na niej z pozoru zwyczaj-
nych ludzi, którzy dzielą się z nim prawdziwą mądrością. 
Mistrz sztuk walki, malarz, staruszka karmiąca  
biednych, opiekunka ogrodów – każda z tych osób  
wypowie słowa, które zapadną mężczyźnie w pamięć 
i na zawsze zmienią jego postrzeganie świata. Najważ-
niejszą naukę przekaże mu jednak mistrz Tatandźi,  
sędziwy mnich żyjący w aśramie wraz ze swoimi kotami.  
To on zdejmie bielmo z oczu bohatera i uświadomi  
mu, że szczęście, którego dotąd bezskutecznie  
poszukiwał, cały czas nosi w sobie. A Państwa  
szczęście, gdzie jest…? Czy je widzicie i dostrzegacie?

Po prostu – książka

Corrado Debiasi, 
Mnich, który kochał koty,  

Wydawnictwo: INSIGNIS 

Oliver Burkeman, 
Cztery tysiące tygodni,  

Wydawnictwo: INSIGNIS 
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Robin Sharma to jeden z najwybitniejszych światowych  
ekspertów w dziedzinie rozwoju osobistego.  
Jego najnowsza książka Kto zapłacze nad twoim grobem.  
101 lekcji o życiu to właśnie 101 porad, sugestii na temat  
codziennego życia. Dzięki tej książce możemy nauczyć się, 
jak stawiać czoła problemom oraz jak świadomie rozwijać, 
dzień po dniu, swoje umiejętności i pasje. Sugestie  
i praktyczne rozwiązania znajdujące się w książce sprawią,  
że odnajdą Państwo w sobie pokłady mądrości, które  
wzbogacą Wasze życie prywatne, zawodowe i duchowe. 

„Gdy się urodziłeś, cały świat się radował, podczas gdy ty 
płakałeś. Żyj tak, żeby w chwili twojej śmierci cały  
świat płakał, podczas gdy ty będziesz się radował”.  
I tego życzę z całego serca każdemu z nas! 

Reginy Brett wielu z nas nie trzeba przedstawiać. Zanim stała  
się poczytną autorką, mówczynią motywacyjną i uznaną felieto-
nistką, sama wielokrotnie znalazła się na życiowym zakręcie.  
Pisarka od lat przekuwa własne doświadczenia w poruszające  
opowieści, w których odnajdzie się każdy z nas – niezależnie  
od wieku, życiowego bagażu czy przekonań. W swojej nowej  
książce Bóg nigdy nie mruga 2. 50 nowych lekcji na najtrudniej-
sze chwile w życiu z czułością i delikatnością podpowiada, gdzie 
szukać nadziei i jak zachować spokój w sercu podczas  
zawieruch, jakie nas dotykają. Nawet najgorsze doświadczenia  
nie powinny stłamsić w nas umiejętności cieszenia się co-
dziennością. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście.

Bianca-Beata Kotoro

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

BIO

Regina Brett, 
Bóg nigdy nie mruga 2,  

Wydawnictwo: INSIGNIS 
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grobem. 101 lekcji o życiu,  

Wydawnictwo:  
Kompania Mediowa 
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Tekst i zdjęcia: Diana Wiszniewska

Zima to czas dekoracji. Ziemia 
dekoruje się puszystym śniegiem, 

aby wszystko było piękne i skrzące. 
My w domach też często szalejemy 
z dekoracjami. Sklepy wręcz przy-
tłaczają od ilości ozdób. Dziś pokażę 
Wam, jak uszyć prosty patchworkowy 
panel. Będziecie mogli wykorzystać 
go zarówno jako pomysł na poduszkę, 
bieżnik, a może jeszcze zupełnie coś 
innego? W moim tutorialu pokażę, jak 
będzie z niego można zrobić poszewkę 
na poduszkę.

3

1

2

PREZENT
POSZEWKA -

5

7

6

  
MATERIAŁY POTRZEBNE NA 
POSZEWKĘ NA PODUSZKĘ 
(ZDJ. 1):

•  tkanina bawełniana (3 wzory na panel  
patchworkowy i 1 wzór na tło);

• suwak o długości 40 cm;

•  dekoracyjna taśma (nie jest to element  
konieczny);

• wypełnienie do patchworku;

• maszyna do szycia, nici.

8
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Diana Wiszniewska

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

BIO

1.  Wycinamy z tkaniny, która ma być pudłem, dwa prosto-
kąty o wymiarach 16,5x8 cm, oraz z tkaniny na tło dwa pro-
stokąty o wymiarach 16,5x2,5 cm. Prostokąty tła przyszy-
wamy jeden z prawej, a drugi z lewej strony czerwonej tka-
niny. (zdjęcie 2) Zwróćcie uwagę, jeśli wzór na waszej tka-
ninie jest w którąś ze stron, aby przypadkiem postacie nie 
były do góry nogami. 

2.  Wycinamy dwa prostokąty pokrywy pudła o wymiarach 
9,5x4,5 cm. Doszywamy je na górze poprzednich pane-
li. (zdjęcie 3)

3.  Wycinamy prostokąt „wstążki” o wymiarach 20x4 cm 
i wszywamy go na środku (zdjęcie 4), łącząc tym samym 
poprzednie dwa panele.

4.  Wycinamy z tkaniny imitującej wstążkę oraz z tkaniny 
tła po dwa kwadraty o wielkości 5x5 cm. Rysujemy linię 
wzdłuż kwadratów tła i składamy prawą stroną do prawej 
(zdjęcie 5), następnie przeszywamy po linii, obcinamy nad-
miar i dzięki temu powstanie nam wzór widoczny na zdję-
ciu nr 6.

5.  Zszywamy ze sobą te dwa tak powstałe kwadraty. Wy-
cinamy z tkaniny tła dwa prostokąty o wymiarach 6,5x5 cm 
i doszywamy je po bokach. (zdjęcie 7)

6. Doszywamy tak powstały pasek do wcześniej uszy-
tego prezentu (zdjęcie 8), dzięki czemu nasz prezent zy-
ska kokardę. Gratulacje! Najtrudniejsza część za Tobą. 
Panel jest gotowy. Można go użyć w wielu ciekawych 
projektach. 

7.  Chcemy, by nasz panel zmienił się w poszewkę na podusz-
kę, doszywamy więc do niego z tkaniny tła po obu bokach 
prostokąty o wielkości 11x23 cm. A następnie dwa prosto-
kąty z tkaniny tła o wielkości 40x10 cm na górze i dole pa-
nelu. (zdjęcie 9)

8.  Mamy gotowy panel na poduszkę. Jeśli nie potrafisz pi-
kować lub nie masz stopki do pikowania, możesz w tym mo-
mencie cały panel podkleić flizeliną i przejść do kroku 10. 
Jeśli chcesz przepikować swoją poduszkę, stwórz „ka-
napkę patchworkową” – ułóż tkaninę spodnią, środek 
i nasz panel i zepnij ze sobą szpilkami. (zdjęcie 10)

9.  Ja postanowiłam przepikować panel we wzór choinek, 
więc rozrysowałam je na tkaninie znikającym pisakiem 
(zdjęcie 11), a następnie zaczęłam pikować (zdjęcie 12), 
a nadmiar tkaniny obcięłam.

10.  Dookoła panelu wszywamy ozdobną taśmę, pamięta-
jąc, by była skierowana do środka panelu. (zdjęcie 13)

11.  Teraz potrzebujemy tyłu naszej poszewki. Wycinamy 
kwadrat o wielkości 40x40 cm. Rozcinamy go i wszywamy 
suwak. (zdjęcie 14)

12.  Następnie układamy panel tyłu na panelu przodu pra-
wą stroną do prawej, spinamy szpilkami i obszywamy. 
(zdjęcie 15) Możemy zabezpieczyć brzegi ściegiem zygza-
kowym lub overlockiem.

13.  Przewijamy na prawą stronę i mamy gotową piękną 
poszewkę na poduszkę. (zdjęcie 16)

9 10
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Oto kilka pomysłów, które wdrożyłam do swojego życia i z po-
wodzeniem stosuję od kilku lat, aby kupować mniej. 

• Lubię ubrania o naturalnym składzie, wolę mieć mniej, ale 
tzw. porządne, nie podążam ślepo za modą.

• Kupuję ubrania z drugiej ręki w komisie przy ul. Madaliń-
skiego, gdzie właścicielka pani Ania bardzo świadomie i od-
powiedzialnie dba o towar. Sprzedaje przedmioty dobrej ja-
kości, wytworzone z naturalnych surowców, często z metka-
mi (są to po prostu nietrafione prezenty). Znaleźć tam moż-
na odzież, kosmetyki, art. domowe, ale też bibeloty. Wierzcie 
mi, można trafić na prawdziwe perełki za ułamek ceny. Właści-
cielka z dużą starannością dobiera towar, podpowiada, dora-
dza, jeśli potrzeba, to również odradza. Kaszmir, wełna, len, 
bawełna i jedwab goszczą na półkach i wieszakach.

F ilozofia ta zakłada, że można wypracować styl życia, 
który nie generuje odpadów. Osoby, które prakty-
kują tę filozofię, starają się produkować jak najmniej 
śmieci (rozsądnie gospodarują odpadami).

W tym celu: 

1) planują posiłki i zakupy spożywcze w taki sposób, aby nic 
się nie marnowało (przygotowują tygodniowe menu i weryfi-
kują nawyki żywieniowe), a np. z pozostałości warzyw przygo-
towują zupę krem;

2) korzystają z „jadłodzielni” (nadmiar jedzenia np. po rodzinnej 
imprezie oddają do specjalnych punktów dla potrzebujących);

3) zastępują plastikowe torebki płóciennymi siatkami wielo-
krotnego użytku;

4) korzystają z inicjatywy „Torba Bumerang”, tworzą punkty, 
w których można zostawić niepotrzebne torby lub wybrać so-
bie jedną z nich;

5) nie boją się i chętnie korzystają z używanych rzeczy, w tym 
ubrań;

6) często sięgają po produkty z recyklingu i oddają je do spe-
cjalnych punktów;

7) należą do grup społecznościowych, których celem jest 
wymiana lub oddanie niepotrzebnego, ale wciąż sprawne-
go sprzętu gospodarstwa domowego;

8) jeśli to możliwe, zakładają kompostowniki w swoich ogród-
kach. Obierki, fusy po kawie, resztki jedzenia mogą być zna-
komitym nawozem dla roślin.

Za założycielkę ruchu zero waste uznaje się Francuzkę Beę 
Johnson, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Napisa-
ła ona książkę i prowadzi blog o tej tematyce. Podpowiada, 
jak wprowadzić i stosować te zasady na co dzień i nie utracić 
wygody oraz jakości życia. Podobno zredukowała ilość wy-
twarzanych przez całą swoją rodzinę śmieci do jednego sło-
ja po ogórkach.

My też możemy trochę pomóc naszemu środowisku. Mam 
wrażenie, że ilość ubrań w sklepach i galeriach jest zatrważa-
jąca. Masa ciuchów, ale nie ma nic ciekawego. Brak świeżo-
ści, dziwny, niewygodny krój, kiepski skład, olbrzymie, domi-
nujące logo. 

Filozofia zero waste,  
czyli zero odpadów

Tekst i zdjęcia: Renata Greń

F
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Filozofia zero waste,  
czyli zero odpadów

• Chętnie odwiedzam sklepik z kamienia-
mi, koralikami i półfabrykatami do tworze-
nia biżuterii ROYAL-STONE przy ul. Puław-
skiej 26a. Na paniach: Ewie, Justynie, Ma-
rzenie i Natalii zawsze można polegać. Pa-
nie, które tam pracują, to prawdziwe ar-
tystki. Potrafią doradzić, zaprojektować, 
przerobić i naprawić każdą biżuterię wy-
konaną z koralików. Dobiorą, skomponu-
ją i dopasują do stroju i okoliczności, a my 
będziemy mieć pewność, że nasze ozdo-
by będą niepowtarzalne. A jeśli ktoś sam 
zapragnie nauczyć się tej sztuki, zaproszą 
na warsztaty robienia biżuterii dla kobiet, 
mężczyzn i dzieci. Nauczą od podstaw, jak 
tworzyć prawdziwe cudeńka.

• Wykonuję drobne naprawy odzieży, 
przyszycie guzika, kilka ruchów igłą i drob-
ne uszkodzenia naprawione. Jeśli napra-
wa mojego ubrania przerasta moje umie-
jętności, udaję się do punktu przeróbek 
krawieckich przy al. Niepodległości 143. 
Tam można liczyć na dużo więcej. Nie tyl-
ko można naprawić podarte rzeczy, ale 
także dokonać innych przeróbek, takich jak 
zwężenie lub poszerzenie odzieży. 

• Zawsze mogę liczyć na pana Andrze-
ja Jakóbisiaka, który naprawia obuwie. 
Dba o nie i z wielką starannością przygo-
towuje do nowego sezonu. W swoim zakła-
dzie szewskim przy ulicy Zamiany 10 potra-
fi naprawić prawie wszystko: obcasy, ze-
lówki, paski, płaszcze skórzane, torebki, 
plecaki, walizki itp. Zawsze wita mnie z pro-
miennym uśmiechem.

• Ubrania, z których nie korzystam, sprze-
daję w komisie, oddaję potrzebującym lub 
przekazuję na aukcje charytatywne.

W Polsce jedna osoba produkuje rocz-
nie ok. 342 kg śmieci. Tylko niewielka ich  
część zostaje poddana recyklingowi, przez  
co zalegają na wysypiskach lub są palo-
ne. Możemy się jednak zmienić. Wystar-
czy odpowiedzialne podejście do redu-
kowania produkcji odpadów, do segrega-
cji śmieci oraz spróbowanie życia w sty-
lu zero waste.

Drobne zmiany powodują duże zmiany. 

Drobne radości życia zmienią się w duże 
radości życia. •

Renata Greń

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

BIO
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Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Garniturów moc

M oc jest w nas, a siła wewnę- 
trzna podkreślona świetnie  
skrojonym garniturem doda  

nam skrzydeł.

Moda męska zawsze inspirowała kobie- 
ty, szczególnie te, które były wybitne  
i artystycznie utalentowane, jak pi-
sarka George Sand, aktorka Marle-
na Dietrich czy projektantka Coco Cha-
nel. Dodatkową siłę czerpały one wła-
śnie z ubiorów męskich.

Natomiast projektant Yves Saint Lau-
rent w 1966 roku jako pierwszy prze-
wrotnie wprowadził garnitury damskie 
na wybiegi modowe i jako must have 
do damskiej szafy.

Dla kobiet pracujących w biznesie to  
oczywistość, gdyż garnitur to tzw. po-
wer dressing, a w środowisku męskim 
to siła przebicia, odwaga, ambicja. 
I dlatego właśnie garnitury są zdecydo-
wanie niezwykle ważne.

Jednak w biznesie raczej stosuje się do-
puszczone w dress codzie kolory, czy-
li czarny, granatowy, grafitowy, biały, 
ewentualnie czerwony.

Dziś na topie są dodające energii i wy- 
razistości garnitury w intensywnych,  
szalonych barwach. Ta energia bardzo  
nam się przyda w czasie przygotowań 
świątecznych, a szaleństwo podczas za-
baw sylwestrowych i karnawałowych.

Tak! W efektownym garniturze możemy  
pójść na firmowy opłatek, na Wigilię 
i świąteczne przyjęcia oraz na bal syl-
westrowy i karnawałowy. Oczywiście 
wtedy nie traktujmy garnituru zbyt po-
ważnie, okraśmy go dodatkami i wy-
bierzmy dla nas najlepszy kolor i fa-
son. Mamy tu szeroką gamę do wybo-

ru, bo w XXI wieku wszystko jest mod-
ne i dozwolone, o ile wyglądamy w tym  
pięknie, jest nam wygodnie i prze- 
de wszystkim – prezentujemy się este- 
tycznie.

Myślę, że panie, które mają już 
czarny lub granatowy garni-
tur, mogą pokusić się o inten-
sywny kolor fuksji czy poma-
rańczy. Dobierzmy kolor tak, 
aby nasza cera wygląda-
ła olśniewająco.

Tradycjonalistki każdy inten-
sywny kolor zawsze mogą ze-
stawić z czarnymi dodatka-
mi – czarny top lub golf, czar-
ne buty i torebka, ale świątecz-
nie i karnawałowo spróbujmy 
poszaleć, dodając złote buty lub 
brokatową torebkę. Kolory też moż-
na zestawić niekonwencjonalnie np. fu-
ksję z kolorem pomarańczowym lub fu-
ksję z intensywną zielenią, szafir z kolo-
rem koralowym.

Raz przekonane do garnituru kobiety  
nigdy z niego nie zrezygnują, dlatego  
projektanci mody oprócz wyrafinowa-
nej palety barw zaproponowali efek-
towne elementy, które garnitur ze zwy-
kłego przeistaczają w strój wieczorowy.

Otóż w tym sezonie karnawałowym hi-
tem są strusie pióra, które mogą sta-
nowić efektowne wykończenie ręka-
wów marynarki lub nogawek spodni – 
tego rodzaju wykończenia są dopina-
ne na zatrzaski i garnitur może być za-
równo strojem biznesowym, jak i wie-
czorowym. Cekinowe i brokatowe do-
datki stworzą karnawałowo-wieczoro-
wą stylizację. Ozdobnym elementem  

M

mogą być też szalowe poły marynarki  
wykończone satyną z połyskiem oraz  
taki sam, także połyskujący, lampas na  
spodniach.

Jeśli wybrałyśmy już kolor pasujący 
do naszej karnacji, należy dobrać ide-
alny dla nas fason. Odpowiedni dobór 
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Garniturów moc

zależy od sylwetki, ale też od usytuowania wo-
reczka stomijnego.

Marynarki modne są we wszystkich długościach 
i szerokościach, gdyż over size, czyli „za duże”, cały 
czas jest w modzie. Mogą więc być dopasowane 
w talii lub luźne, bądź dwurzędowe.

Garniturowe spodnie również dobierzmy pod ką-
tem wyłonionej stomii – mogą być wysokie w stanie, 
szerokie do dołu, takie jakie nosiła Marlena Dietrich 
i włoska mafia w Ameryce w latach 20. ubiegłe-
go stulecia, lub z krótszą nogawką w formie cyga-
ra – ten krój dla pań o szczupłej, zgrabnej kostce. 
Spodnie biodrówki, węższe w udach i rozszerzające 
się ku dołowi dla pań o zgrabnych udach i masyw-
niejszych łydkach.

Projektanci mają też w ofercie dwa rodzaje spodni 
do wyboru – jednym z tych modeli są szorty –  
panie o zgrabnych nogach mogą nosić tę wersję 
również zimą, gdyż założone do tego rajstopy kaba-
retki i efektowne kozaki na szpilce stworzą świetną 
karnawałową kreację.

Można też zwykły klasyczny, szafirowy garniturek połą-
czyć z czerwonymi dodatkami i wtedy jego charakter zu-
pełnie się zmieni z biznesowego na imprezowy.

Inwestycja w dobry garnitur to strzał w dziesiątkę, 
bo garnitur to strój ponadczasowy i zawsze modny. 
Dlatego warto też zadbać o jego świetną jakość, bo-
wiem wtedy jest szyk, styl i komfort. Nie zapominajmy 

też, że można oddzielnie nosić marynarkę np. ze 
spódnicą, lub spodnie z kurtką skórzaną tzw. 
ramoneską. 

Dla panów dobry garnitur to podstawa
Klasyczny, gatunkowy i dobrze dobrany do syl-

wetki. Przeważnie każdy z panów ma czarny, 
granatowy lub grafitowy garnitur. Natomiast 

w tym sezonie są też w ofercie inne kolory garnitu-
rów np. szafirowe, zielone i bordo. Odważni mogą też 
włożyć czerwone i fioletowe, ale te muszą mieć nowo-
czesny i modny styl.

Tak jak u pań, tu też fason spodni i marynarki należy do-
brać do umiejscowienia stomii.

Garnitur męski oprócz koszuli czarnej i białej świetnie 
prezentuje się z modnym cienkim golfem. Szafirowy 
garnitur można wieczorowo włożyć z czarną koszulą i sa-
tynowym czarnym krawatem.

Święta, Nowy Rok czy Walentynki to piękny czas! Bądź-
cie zdrowi i kolorowi w modnych garniturach! •

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 
2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lala-
mido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny 
Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej. Kocha podróże, uwielbia ludzi.
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Ś wietlista cera, smokey eyes, czerwone usta i teatralne 
rzęsy to zawsze hity sylwestra i karnawału, więc stono-
wane palety nude chowamy do szuflady i zaopatruje-

my się w rozświetlacze i brokaty.

Już teraz można zatroszczyć się o skórę twarzy, intensywnie 
ją nawilżając.

Wśród pań młodszych, o nieskazitelnej cerze modny jest efekt 
tzw. mokrej twarzy, czyli skóry połyskującej, ja jednak pole-
cam na karnawałowe imprezy mat, bowiem matowy makijaż 
dłużej się utrzymuje, a bale trwają przecież do białego rana.

Sugeruję więc użyć matowego podkładu w postaci flu-
idu i dodatkowo mieć ze sobą matujący puder sypki. Pamię-
tajcie o nałożeniu podkładu na usta i powieki, gdyż zarów-
no cienie, jak i szminki lepiej się utrzymują nałożone na pod-
kład. Nakładamy go gąbeczką – koniecznie zamoczcie ją 
przed użyciem, bo wtedy nie wchłania podkładu – lub spe-
cjalnym pędzlem do fluidu. Ciemnym pudrem bądź bronze-
rem konturujemy twarz.

Kolejnym etapem jest opracowanie oka. Tu wszystko zależy 
od kształtu powieki i koloru tęczówki. Przy zielonych oczach 
świetnie sprawdzają się fiolety i oberżyna, a do ciemnych 
oczu pasuje właściwie wszystko. Smokey eyes ciągle w mo-
dzie, więc staramy się pędzelkiem lub bagietką jak najbar-
dziej rozetrzeć cień, aby nie było widocznego konturu. Jeże-
li mamy sprzyjający kształt powieki, możemy zastosować ja-
sny cień i zrobić efektowną kreskę w stylu Marylin Monroe 
na linii rzęs eyelinerem. Nowym trendem w branży beauty 
jest cut crease – tzn. dzięki odpowiedniemu nałożeniu eyeli-
nera i cieni oraz ich kontrastowi maksymalnie powiększamy 
oko i powiekę, tworząc efekt bajkowej sarenki Bambi – tu po-
trzebny jest jednak trening sprawnościowy, więc poćwiczcie 
wcześniej.

Zwieńczeniem opracowanego oka są rzęsy – w tym sezo-
nie prawdziwie teatralne, czyli długie i gęste. Ten efekt moż-

na uzyskać, doklejając kępki na całej długości lub tylko na ze-
wnętrznej stronie powieki – w razie trudności można popro-
sić o pomoc koleżankę. Kępki doklejajmy po uprzednim wy-
tuszowaniu rzęs. Można też przykleić sztuczne rzęsy na ca-
łej długości powieki, pamiętając jednak, aby zewnętrzny ko-
niec przykleić nieco wyżej, by „otworzyć” oko . Usta – szcze-
gólnie na balu – muszą kusić, no i muszą być efektowne i po-
nętne całą noc. Najpierw więc koniecznie należy obrysować 
je konturówką. Wypełnienie pomadką najlepiej wykonać pę-
dzelkiem, bo wtedy szminka dłużej się utrzyma. Sylwestrowy 
kolor pomadki może być intensywny i zależy od koloru kre-
acji. Ale pamiętajmy, że szminka może mieć kolor nieade-
kwatny do naszego stroju, np. do amarantowej kreacji użyj-
my pomarańczowej szminki lub do zielonego garnituru z pió-
rami usta mogą być cyklamenowe.

Róż na kościach policzkowych może być satynowo połysku-
jący. Gdy całość jest gotowa, można użyć brokatu, ja w tym 
sezonie proponuję nałożyć go na usta, wtedy nawet skrom-
na „mała czarna” nabierze balowego charakteru Oso-
biście preferuję drobny sypki brokat, który można nało-
żyć na usta palcem lub bagietką, delikatnie go przyklejając 
do pomadki. Kolory brokatu można nakładać na różne od-
cienie pomadki np. na czerwoną nałożyć ciemnoróżowy i od-
wrotnie. W ofercie są też brokaty o większej gradacji i tym 
brokatem możemy ozdobić nie tylko zewnętrzną część po-
wiek, ale także skronie i kości policzkowe. Warto potrenować 
przed sylwestrem, aby podczas balu czuć się komfortowo .

Życzę Wam  wystrzałowej zabawy!!! •

Tekst: Wiganna Papina

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 
2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lala-
mido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny 
Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej. Kocha podróże, uwielbia ludzi.

BIO

Ach te bale  
w karnawale

Ś
114

MODA I URODA

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (30) / 2022



Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

Dyski ślizgowe –

Ćwiczenie

Ćwiczenie

1

2

Stań obiema nogami na dysku, lekko ugnij nogi w kolanach, tułów pochyl do przodu, 
napnij brzuch, naprzemiennie przesuwaj w bok raz jedną, raz drugą nogę z jednocze-
snym wznosem ramion w bok. Możesz wykonać to ćwiczenie, wysuwając nogę do przo-
du lub do tyłu i zwiększyć kierunek i zakres ruchu rąk.

Wykonaj podpór na rękach z wyprostowanymi nogami. Uginając nogi w kolanach, 
podciągaj uda jak najbliżej klatki piersiowej i z powrotem prostuj. Ćwiczenie moc-
no angażuje mięsień prosty brzucha.

funkcjonalny przyrząd  
do treningu fitness

SPORT

cjonalny wykorzystujący ciężar własnego ciała. Stosowane 
są w nim podstawowe wersje najprostszych ćwiczeń w pod-
porach z czterech form stabilizacji: antywyprostnej – leżąc 
na plecach jednoczesne opuszczanie przeciwnej nogi i ręki, 
antyzgięciowej – reverse plank – leżenie w podporze tyłem, 
bocznej – side plank – leżenie w podporze bokiem na prze-
dramieniu i antyrotacyjnej – side plank leżenie w podporze 
bokiem na dłoni ze skrętem do środka. 

Wytrenowany tym sposobem silny gorset mięśniowy uła-
twia przenoszenie siły z jednych mięśni na drugie i zmniej-
sza obciążenie angażowanych w ruch stawów. Ćwiczenia po-
winny być wykonywane świadomie i poprawnie techniczne, 
z dużą koncentracją.

Z pozoru łatwe do wykonania ćwiczenia z użyciem dysku śli-
zgowego wymagają dużej siły nóg, pośladków, pleców i rąk. 
Utrzymanie ciała w równowadze zwiększa ciśnienie w klatce, 
co utrudnia oddychanie. Nie wolno wstrzymywać oddechu. 
Zaczynamy od kilku powtórzeń w podporze na rękach, na-
stępnie przechodzimy do ćwiczeń w postawie stojącej, w któ-
rych ruch jest bardziej złożony i wymaga lepszej równowagi, 
ponieważ środek ciężkości ciała znajduje się wyżej od podło-
ża. Ćwiczenia rąk można rozpocząć przy ścianie, wypady i wy-
kroki – podtrzymując się oparcia krzesła. Wszystko zależy od 
zaawansowania i naszej wyobraźni. Dyski ślizgowe możemy 
zastąpić ręcznikiem złożonym w kostkę. 

Jeśli chcesz mieć prawidłową postawę, a twoje ciało z łatwo-
ścią wykonywało podstawowe funkcje życiowe, stosuj trening 
funkcjonalny z dyskami ślizgowymi.

Uwaga: Wszystkie ćwiczenia angażują plecy, uda, poślad-
ki i ramiona. W opisie wskazany jest mięsień, który jest naj-
mocniej zaangażowany.

T renerzy różnych dyscyplin sportowych oraz fitness po-
szukują coraz to nowych rozwiązań, aby trening był 
skuteczny, bezpieczny i spełniał oczekiwania w drodze 

do celu, jaki chcemy osiągnąć. Taką nową jakość aktywno-
ści wzmacniającej cały system mięśniowy dają dyski ślizgo-
we. Zwiększają one pulę możliwości wykonywania ćwiczeń 
w podporze na rękach oraz wykroków. 

Dysk ślizgowy ma dwie różniące się od siebie powierzchnie. 
Dolną – ślizgową – gładko sunie po podłożu, górną – o do-
brej przyczepności – zapewnia pełną stabilność i kontrolę 
nad każdym ruchem.

Ćwiczenia z wykorzystaniem dysku ślizgowego mają w teo-
rii zwiększyć siłę mięśni posturalnych oraz stabilizację korpu-
su, tzw. stabilizację centralną nazywaną z angielskiego „core”. 

Ćwiczenia mięśni głębokich mają poprawić postawę i zwięk-
szyć czucie głębokie, czyli propriocepcję, oraz chronić przed 
kontuzjami. „Core” to przeciwieństwo typowego wielostawo-
wego treningu siłowego z dużym ciężarem. To trening funk-

Ach te bale  
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Ćwiczenie 5
Połóż się na plecach, lekko unieś biodra, naprzemiennie uginaj raz jed-
ną, raz drugą nogę, w kierunku pośladków. Ćwiczenie bardziej zaawan-
sowane, angażuje tylną część uda i pośladki.

Ćwiczenie

Ćwiczenie

7

6

W klęku na jednej nodze wysuwaj naprzemiennie wyprostowa-
ną raz jedną, raz drugą rękę do przodu. Trzymaj nieruchomo unie-
sioną prostą nogę, napnij pośladek. Ćwiczenie angażuje mięśnie ra-
mion, obręczy barkowej i karku, oraz dodatkowo tylną część ud. (wer-
sja zaawansowana)

Wykonaj podpór na rękach z wyprostowanymi nogami (plank).  
Wysuwaj naprzemiennie wyprostowaną raz jedną, raz drugą rękę 
do przodu. Ćwiczenie angażuje mięsnie ramion, obręczy barkowej 
i karku.

Ćwiczenie 8
Wykonaj plank bokiem, podciągaj jednocześnie obie nogi w stronę 
klatki piersiowej. Ćwiczenie mocno angażuje skośne mięśnie brzucha. 
(wersja zaawansowana)

Ćwiczenie 4
Wykonaj podpór tyłem (reverse plank), podciągaj jednocześnie oby-
dwie nogi w kierunku pośladków. Wersja trudniejsza na przedramio-
nach. Ćwiczenie angażuje tylną część uda i pośladki.

3Ćwiczenie
Wykonaj podpór na rękach z wyprostowanymi nogami. Uginaj na-
przemiennie raz jedną, raz drugą nogę w kolanie, kierując ją na ze-
wnątrz w kierunku barku. To samo możesz robić, kierując nogę do we-
wnątrz lub na wprost. Ćwiczenie angażuje skośne mięśnie brzucha.
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Hanna Fidusiewicz

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

BIO

SPORT

Ćwiczenie 10
Usiądź w siadzie skrzyżnym, oprzyj dłonie z przodu na dys-
kach i ruchem jednostajnym wykonaj skłon w przód, po-
ślizg pozwoli ci sięgnąć dalej i mocniej rozciągnąć napię-
te plecy i pośladki.

Stań w lekkim rozkroku na szerokość bioder, wykonaj ślizgiem wypad do tylu  
w skos do nogi postawnej. Możesz wykonać ruch naprzemiennie (trudniej) lub 
kilka powtórzeń jedną, a potem drugą nogą. Ćwiczenie angażuje przednią 
część uda i pośladki, wyszczupla talię.

Ćwiczenie 9
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Katarzyna Miernicka: Nauczyciel dla mnie oznacza przyja-
ciela. A przyjaciel raczej nie instruuje i nie poucza drugie-
go przyjaciela, za to z radością dzieli się z nim swoim rozu-
mieniem drogi życia. I tak też widzę swoją Drogę i dzielenie 
się nią z innymi.

Iwonna Widzyńska-Gołacka: Czy ten rodzaj ćwiczeń był  
twoją pasją od zawsze, czyli od wczesnej młodości, i to  
właśnie w nim widziałaś swoje przeznaczenie?
KM: Praktycznie przez całe swoje życie w ten lub inny sposób 
pracowałam z własnym ciałem. Oprócz wywijania salt na przy-
domowym trzepaku, wspinania się na drzewa i przeskakiwa-
nia przez siatkę szkolnego boiska tuż obok otwartej bramy, 
szczęśliwie i stosownie do moich ruchowych hiperpotrzeb za-
częłam próbować swoich sił w klubie sportowym dla młodzi-
ków, gdzie dziwnym zbiegiem okoliczności trener wystawiał 
mnie do biegu przez płotki – zawsze to lepsze wyzwanie niż 
żadne. Potem odkryłam taniec i szaleństwa na parkiecie. Aż 
w końcu studia aktorskie dały mi możliwość wyrażania sie-
bie w pełnym zakresie. Uczyłam się wszystkich rodzajów tań-
ca, rytmiki, szermierki, pantomimy i wielu innych wspania-
łych form ruchu. Byłam w swoim żywiole. Jednak rozwijanie 
wielu zdolności i opanowanie ich na poziomie ciała w żaden 
sposób nie wpływało na poskromienie emocji, które szalały 

Rozmawia:  
Iwonna Widzyńska-Gołacka

K atarzyna Miernicka, nauczycielka i pasjonatka kochającą tai chi, opowie 
nam o niezwykłej sztuce poruszania się, która czasem jest ćwiczeniem, 
czasem tańcem, a czasem po prostu obroną przed atakiem.

w moim wnętrzu. Zawód aktora jest niezwykle wymagający, 
bo  pracując często w ekstremalnych stanach emocjonalnych, 
aktor, gdy nie jest w pracy, powinien stale zachowywać rów-
nowagę i spokój, co jest wielką sztuką nie tylko dla artysty. 

W każdym razie dla mnie ta sztuka – pielęgnacji i zarządza-
nia swoją energią była jeszcze poza zasięgiem. Wciąż nie ra-
dziłam sobie z bardzo silnymi emocjami, których wyrażanie 
łatwiej mi przychodziło na scenie, lecz dużo trudniej dawa-
ły się one okiełznywać w życiu. Teraz z perspektywy własne-
go doświadczenia wiem, że był to jeden z kolorów wyraża-
nia siebie i nie ma nic złego w emocjach, jeśli się rozumie, że 
są częścią naszej natury. Bowiem emocje, jak wiemy, to mniej 
lub bardziej harmonijnie przepływająca przez nas energia, 
której istotnym celem jest komunikowanie się z własnym 
środowiskiem.

Ale wówczas, żyjąc w szalonym pędzie aktywności i wyda-
rzeń, o wiele silniej je odczuwałam – gromadził się stres i fru-
stracja, ponieważ nie rozumiałam w pełni siebie i życia. Zdro-
wie pogarszało mi się z dnia na dzień i cierpiałam na całko-
wity brak energii. Zaczęłam więc szukać metody, która przy-
niesie mi ulgę, wytchnienie i pozwoli przeniknąć kulisy zja-
wisk, by dotrzeć do esencji prawdy o życiu. Dzięki temu naj-
pierw zetknęłam się z jogą i dosłownie niewiele później usły-

Wspaniałe  
formy ruchu
Wywiad z Katarzyną Miernicką
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szałam o tai chi i qigongu. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam, 
jak mój chiński nauczyciel demonstrował wolne i pełne gra-
cji ruchy, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu i radości, coś 
w środku mnie rozumiało, co on robił. Tak, jakby moja ener-
gia życiowa – moja qi – przemówiła: „Znam to i chcę tego! 
O to mi właśnie chodziło, tego szukałam”. (Tak się złożyło, 
że moi nauczyciele qigongu i tai chi byli rdzennymi Chiń-
czykami i nie znali dobrze ani języka polskiego, ani angiel-
skiego. Pierwszy z nich, oprócz tego, że zapewne z uprzej-
mości nauczył się imion swoich uczniów, moje wymawia-
jąc „Kazia”, powtarzał tylko nieustannie słowo „qi” i „ener-
gia”. Drugiemu zaś nieznajomość angielskiego posłużyła bar-
dzo prostemu wprowadzeniu nas do qigongu, ponieważ ko-
munikował się tylko trzema słowami: „rozluźnij się”, „uspo-
kój” i „uśmiechnij”. Tak to jest z każdym prawdziwym mi-
strzem: nawet bez znajomości twojego języka będzie zdolny 
zademonstrować moc i przekaz energii. Zrobi to przez swój 
stan spokoju i równowagi).

Głęboko przeczuwałam, że kluczem do stanu równowa-
gi może stać się wiedza o sobie samej i praktyczne metody, 
które uczynią tę wiedzę użyteczną. Ćwiczenia gimnastyczne, 
te czysto ruchowe, już nie wystarczały. Fascynowały mnie stu-
dia w szkole teatralnej, gdzie były głównie zajęcia praktyczne: 
etiudy teatralne, pantomima, szermierka, zajęcia z tańca, ryt-
miki i ruchu scenicznego. Wszystko to miało służyć do precy-
zyjnego wyrażania różnych stanów uczuciowych i emocjonal-
nych. Zatem najważniejszym narzędziem dla aktora czy tan-
cerza jest jego własne ciało. Aktor musi być dobrym psycho-
logiem, ale musi też umieć tańczyć. To dlatego wspaniały re-
żyser Peter Brook porównał sztukę aktorską do profesji sa-
muraja. Zarówno ciało wojownika, jaki i umysł muszą być wy-
ćwiczone, nastrojone jak instrument, plastyczne i otwarte jak 
u dziecka. Przychodzi mi na myśl przepiękne irlandzkie po-
wiedzenie: „nigdy nie wręczajcie miecza mężczyźnie, który 
nie potrafi tańczyć”.

Na dość wczesnym etapie pracy zawodowej zaczęłam od-
czuwać aktorstwo jako zbyt odtwórcze, a nawet rutynowe 
(zwłaszcza w sztampowych serialach telewizyjnych, nie przy-
padkiem zwanych mydlanymi operami). Aktor jak najbar-
dziej musi poszukiwać i działać twórczo, zawsze jednak ist-
nieją ograniczające go ramy w postaci tekstu czy przesła-
nia autora lub reżysera, z którym niekoniecznie musi się zga-
dzać, a jakże często musi mu się podporządkować. Chyba że 
ma na tyle silną pozycję, dającą mu wpływ na role, które do-
staje. W aktorstwie najciekawsze jest budowanie roli odgry-
wanej postaci – penetrowanie jej motywów i psychiki, wypra-
wa w poszukiwaniu prawdziwych źródeł ludzkiego zachowa-
nia i emocji. Dobrze się dzieje, kiedy nasze życie zaczyna sta-
nowić całość w różnych jego aspektach. Zintegrowanie siebie 
jako jednostki daje taką zwyczajną ufność w sens tego, co się 
robi. Piękno tkwi w człowieku, ponieważ on sam jest częścią 
Natury. Sztuką zaś jest przestać oddzielać się od niej. Chro-
niąc i pielęgnując to wszechobecne piękno Natury, szanuje-
my i celebrujemy własne życie. 

IW-G: Co spowodowało, że zainteresowało cię tai chi? 

KM: Od najwcześniejszych lat poszukiwałam ćwiczeń, które 
pomogłyby mi poradzić sobie z emocjami i stresem obecny-
mi nie tylko w zawodzie aktorskim, ale i w codziennym życiu. 
Szukałam sposobu do głębszego zrozumienia siebie i własne-
go życia. Chciałam odkryć, czy istnieje jakiś most łączący to, 
co w sobie przeżywałam, z tym, co się działo „na zewnątrz mo-
jego świata”, i czy w ogóle można to wszystko kontrolować. 
Cichutki głos w moim sercu mówiący, by zrozumieć prawdę 
życia i uwolnić się od automatycznego, skonwencjonalizowa-
nego funkcjonowania w świecie, po krótkim czasie rozpalił 
się na dobre, a metoda, której zaczęłam się uczyć, przyjaźnie 
mi tę ścieżkę poznania i rozwoju rozświetlała. Tak też trafiłam 
na ten starochiński system ćwiczeń zdrowotnych, który od bli-
sko 27 lat mojej praktyki i nauczania, nie tylko stoi na stra-
ży mojego zdrowia, ale na stałe wpisał się w moją codzien-
ność. Przy czym trzeba koniecznie pamiętać, że coś takie-
go, jak stały i raz na zawsze ustalony poziom równowagi nie 
istnieje. Nie ma o tym mowy, bo to, co nazywamy życiem, 
jest ruchem energii, która dzięki temu, że przepływa i oży-
wia, nieustająco zmienia ten stan. Nie trać więc bezsensow-
nie energii, postępuj, mierz zamiar według sił. Zatem życie 
zgodnie z tao, to pozostawanie w ciągłym ruchu, w gotowo-
ści na zmiany bez chwytania wyłącznie tego, co sprawia przy-
jemność, i uciekania przed tym, co się nie podoba. Jedynym 
stałym punktem oparcia jest pewność, że wszystko się zmie-
nia. To zmienność ruchu warunkuje życie. Nie ma żadnej in-
nej drogi – wszystko jest w nas i z nami się przemieszcza. Jak 
mówi Lao Tse: „Wielka biel zdaje się jak czerń”. A znakomity 
komentator jego dzieła, taoista Wang Bi rozwija tę myśl: „Tyl-
ko ten, kto zna biel, lecz wspiera czerń, osiąga Wielką Biel”.

IW-G: Czy jest to ten rodzaj ćwiczeń, który może upra-
wiać każdy człowiek? Czy są jakieś przeciwskazania np. 
zdrowotne?
KM: Nie nadają się do tych ćwiczeń sceptycy, którzy nie do-
puszczają do siebie odwiecznego prawa natury, że człowiek 
stanowi jedność z Niebem i Ziemią i że od stanu umysłu za-
leży zdrowie i osobisty poziom energii, jakim dysponujemy. 
A od silnego, zdrowego ciała zależy to, w jakim stopniu i czy 
w ogóle będziemy mogli cieszyć się życiem. Ciężko chorzy 
psychicznie również nie będą mogli podjąć tych ćwiczeń. 
Nie zachęcam też specjalnie młodzieży poniżej wieku 20 lat. 
Tym bardziej dzieci, gdyż one zazwyczaj mają nadmiar ener-
gii i niełatwo im spowalniać i kontrolować ruchy, w przeci-
wieństwie do ludzi starszych, dla których takie ruchy są na-
turalne. Poza tym każdy może spróbować ćwiczeń tai chi, ale 
dobrze, jeśli przy tym rozwija w sobie odwagę, ponieważ nie 
każdy ma śmiałość zobaczyć siebie! 

IW-G. Jak długo trzeba ćwiczyć, aby dostrzec korzyści  
wypływające z tai chi? 
KM: Adept sztuki tai chi powinien ćwiczyć od 6 do 12 mie-
sięcy, żeby przyzwyczaić swoje ciało do takich wolnych ru-
chów, ale wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. 
Korzyści jak zwykle pojawiają się, kiedy ćwiczy się regularnie 
(na początku, kiedy uczymy się formy, optymalnie jest ćwi-
czyć pod okiem nauczyciela 2 razy w tygodniu). Ale obecnie 
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w dobie internetu oraz spotkań online, jeśli nie ma innej moż-
liwości, można uczyć się w domu z filmiku. Ważny jest począt-
kowy kontakt z nauczycielem, który w trakcie procesu ucze-
nia pokaże nam prawidłowe ruchy, pomoże nam je skorygo-
wać oraz je zrozumieć. I dlatego chyba warto korzystać z wy-
jazdów i praktyki w grupie z doświadczonym prowadzącym. 
Daje to dużo więcej korzyści i wzmacnia energię

IW-G: Jakich korzyści mogą spodziewać się systematycz-
nie ćwiczący? I właśnie – czy systematycznie to znaczy 
codziennie? 
KM: Zdecydowanie codziennie, a nawet  jeszcze częściej. 
Jest takie powiedzenie wśród nauczycieli qigongu i tai chi: 
nie chodzi o to, żebyś ćwiczył z dużym wysiłkiem, ale o to, 
abyś ćwiczył właściwie. Ale i to nie jest najważniejsze, żebyś 
ćwiczył właściwie, sztuką jest, żebyś ćwiczył regularnie. I nie 
musisz robić długich sesji od czasu do czasu. Bardzo skutecz-
ne są krótkie, ale regularne. Takie regularnie i przynajmniej 
raz dziennie wykonywane ćwiczenia, nieoczekiwanie przy-
noszą dość często spotykane i potwierdzane przez prakty-
ków korzyści, takie jak: wzmocnienie systemu nerwowego, ła-
godzenie i pomoc w zwalczaniu chronicznych chorób, pozby-
cie się z negatywnych emocji, regeneracja i wzmocnienie po-
więzi, ścięgien i mięśni, poprawa cyrkulacji krwi i wiele innych. 
Należy jednak być cierpliwym, ponieważ nigdy nie wiadomo, 
u kogo efekty pojawią się szybciej, a u kogo będą przychodzi-
ły łagodnie, prawie niezauważalnie. 

IW-G: Jak często ćwiczyć?
KM: Warto powtórzyć raz jeszcze: żeby zacząć ćwiczyć qi-
gong, nie musimy być młodymi, supersprawnymi i wyspor-
towanymi ludźmi – chyba że ktoś chce uprawiać twarde, ze-
wnętrzne style. To, że ktoś nie rozpoczął ćwiczeń w wie-
ku dziecięcym, nie ma większego znaczenia. Jeśli podaru-
jesz sobie choćby kwadrans na codzienne ćwiczenia – to już 
świetny start. Trzydzieści minut jest lepsze, a godzina jesz-
cze lepsza. Jednak długość sesji i liczba powtórzeń ćwicze-
nia zależą wyłącznie od ciebie. Tempo ćwiczeń powinno być 
umiarkowanie wolne, tzn. takie, w którym możesz utrzymać 
skupienie na tym, co robisz. Jeśli czujesz, że możesz i potrze-
bujesz szybszych ruchów, to też jest w porządku. Osoby star-
sze lub słabsze mogą wykonywać ćwiczenia jeszcze wolniej 
niż umiarkowane tempo. Nie musisz również znać całej for-
my. Możesz powtarzać kilkakrotnie tylko ten fragment, któ-
ry znasz. Pora na ćwiczenia to praktycznie cała doba. Jedy-
nym wyjątkiem jest odczekanie około godziny po posiłku za-
nim zaczniemy ćwiczyć.

IW-G: Ćwiczę już jakiś czas i poprawiłem zdrowie, co dalej? 

KM: Jeśli po pewnym czasie ćwiczeń poprawiło się nam zdro-
wie, za żadną cenę nie przerywajmy praktyki, ponieważ cho-
roba zazwyczaj wraca. Nasze narządy starzeją się i zużywają, 
poza tym wciąż mamy do czynienia z wirusami, drobnoustro-
jami i innymi negatywnymi czynnikami, które mogą powodo-
wać choroby. Zdarza się, że na zajęciach, pojawiają się oso-
by, które bardzo szybko się uczą i nawet przez jakiś czas re-
gularnie przychodzą, jednak – czy to ze znudzenia, czy z typo-
wego nastawienia na natychmiastowe efekty, w pewnym mo-
mencie przerywają, niwecząc to, co dotychczas wypracowa-
ły. Natomiast osoby o otwartym umyśle, pogodne i radosne 
dużo szybciej zdrowieją i osiągają efekty. W przeciwieństwie 
do nich ludzie, którzy się nadmiernie martwią swoją choro-
bą, niestety opóźniają jej szybkie wyleczenie. Tysiące lat do-
świadczeń mistrzów i adeptów sztuki tai chi potwierdza, że 
regularna praktyka ma moc głębokiej przemiany życia czło-
wieka. Nie tylko pomaga utrzymać zdrowie i długie życie, 
ale czyni adepta szczęśliwym, spełnionym fizycznie i ducho-
wo. Dlatego powinna stać się naszym dobrym nawykiem co-
dziennego życia. Tai chi jest jak lustro – pokazuje cechy nad-
miaru i niedoboru. W czasie ćwiczeń mamy szansę zrówno-
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W praktyce tai chi najważniejsze są dwa czynniki: 

•  regularność (czyli codzienna, choćby dziesięciominu-
towa praktyka, skupiona tylko na jednym ćwiczeniu);

•   spełnienie warunku uważności tzw. trzech skarbów  
(czyli spokojny, nierozproszony umysł neutralnie śle-
dzący ruchy ciała i dopasowujący się do tych dwóch 
naturalny oddech). 

Nasz umysł, czyli myślenie, powinien poddać się ciału. 
Mówimy: umysł podąża za ruchem, a tam, gdzie podąża  
umysł, tam płynie energia. Oddech zaś naturalnie łączy 
ruch ciała i umysłu. Tylko wtedy następuje głębokie od-
prężenie. Powyższe dwa warunki są sekretem wszelkich 
praktyk ciała i umysłu.
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Iwonna Widzyńska-Gołacka

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

BIO

ważyć, zniwelować w sobie obie skrajności. To naprawdę war-
tościowa praca z samym sobą. Człowiek staje się pewniejszy 
siebie, więcej czuje i odbiera, ponieważ jest wyciszony. Spo-
kojny człowiek, jest w stanie podejmować bardzo dobre de-
cyzje. Ten, kto zaufa i odda się tym ćwiczeniom, poczuje, że 
są oparciem na resztę życia. 

IW-G: Prowadzisz ćwiczenia w Warszawie, organizujesz  
sesje wyjazdowe w pięknych, energetycznych miejscach 
i zawsze jesteś ubrana na biało. Czy to przypadek? 
KM: W ciągu roku, czyli jesienią, zimą i wczesną wiosną na za-
jęciach stacjonarnych, kiedy ćwiczymy na sali, zakładam cie-
plejsze kimona szare lub czarne. Piękne, energetyczne miej-

sca sprzyjają praktyce mającej wyciszyć, uspokoić i zrówno-
ważyć nasz aktywny umysł z jego uczuciami i emocjami. Bia-
ły kolor nie jest lepszy od innych, osobiście lubię wszystkie 
kolory. Biały w moim przypadku naturalnie dostraja mnie 
i wspiera stan czystego i otwartego umysłu.

IW-G: Jakie są rodzaje tai chi i czym się różnią?
KM: Podkreślić trzeba to, że tai chi zachowało swój związek 
z taoizmem i połączyło w sobie dwa źródła: ruchy zaczerp-
nięte ze sztuk walki kung-fu, ruchy pochodzące z medyta-
cji taoistycznej i elementy tradycyjnej chińskiej wiedzy me-
dycznej. W historii Chin sztuki walki oraz aspekty zdrowot-
ne i duchowe były doskonalone i ewoluowały w różnych czę-
ściach kraju i rodzinach, a one przekazywały sobie własny styl. 
Stąd mamy najpopularniejsze style, których nazwy wzięły się 
od nazwisk rodów: tai chi Chen, tai chi Yang, tai chi Wu sta-
re, tai chi Wu nowe, tai chi Sun, tachi Hao. Każdy z nich oparty 
jest na podobnych fundamentach, nawet nazwy ruchów zo-
stały te same. Różnią się głównie wykonywaniem i prowadze-
niem energii w ruchach – bardziej lub mniej dynamiczną, sło-
wem, formą, kolejnością figur i stylem. •
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Kluczem nie jest ani długość czasu, jaki po-
święcamy praktyce, liczba powtórzeń ani wy-
siłek, jaki wkładamy, ale nasze nastawienie 
i nastrój. Jeśli podejmujemy praktykę zrelak-
sowani, szczęśliwi i czerpiemy z tego przy-
jemność, prędzej czy później pojawią się 
bardzo konkretne rezultaty.

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

www.beataVITA.pl

Serdecznie zapraszamy do zakupu książek edukacyjnych  
Wydawnictwa Beata Vita w księgarniach internetowych i stacjonarnych

• 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
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S ala konferencyjna w Ambasadzie Brytyjskiej w Warsza-
wie wydaje się tonąć w powodzi różowych róż – kolo-
rze fundacji STOMAlife. „Stomicy bardzo często po-

równują stomię do róży” – tłumaczy wiceprezeska funda-
cji Agnieszka Siedlarska, witając gości, którzy tłumnie przy-
byli na wręczenie nagród w siódmej już edycji plebiscytu Sto-
maPERSONA. W plebiscycie tym osoby z wyłonioną stomią 
za pośrednictwem internetu, korespondencyjnie i telefonicz-
nie wybierają osoby, dla których „codzienna troska o godne 
życie stomika nie jest jedynie zawodowym obowiązkiem, ale 
misją i prawdziwym życiowym powołaniem”. „To szczegól-
na nagroda, bo przyznawana jest przez zwykłych ludzi, gło-
sujących pacjentów, a my jako fundacja jesteśmy tylko po-
średnikiem, który w ich imieniu te nagrody wręcza” – doda-
ła Agnieszka Siedlarska.

„KOCHAM SWOJE CIAŁO BARDZIEJ NIŻ 
KIEDYKOLWIEK”
Tegoroczna Gala objęta została patronatem Rzecznika Praw  
Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ambasady 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-
nej w Polsce. „Celem Fundacji STOMAlife, zainicjowanym 
przez brytyjską firmę Salts, jest przełamanie tabu związane-
go ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w tym 
zakresie. Aby pacjenci mogli wrócić do normalnego życia za-

wodowego i społecznego, potrzebny jest dostęp do wyso-
kiej jakości sprzętu stomijnego, a także do profesjonalnej 
opieki medycznej” – zauważyła w swoim przemówieniu Jen-
nifer MacNaughtan, zastępczyni szefa Misji Ambasady Brytyj-
skiej w Polsce. Jak podkreśliła, niezwykle ważną rolę odgry-
wa wsparcie pacjentów przez inicjatywy społeczne oraz oso-
by indywidualne, które opowiadają o swoich doświadcze-
niach ze stomią. W tej kwestii dużo się dzieje, zarówno w Pol-
sce, jak i w Wielkiej Brytanii, gdzie niedawno na okładce po-
pularnego magazynu „Women’s Health” pojawiło się zdjęcie 
znanej prezenterki BBC Radio One Adele Roberts z widoczną 
stomią. W poruszającym wywiadzie dziennikarka mówi o trud-
nym procesie samoakceptacji, przekonując, że teraz ko-
cha „swoje ciało bardziej niż kiedykolwiek”. 

DRUŻYNA TORBACZY I „BRATNICH DUSZ”
„Chcę wam opowiedzieć o fenomenie drużyny skupionej wo-
kół fundacji STOMAlife. Co mam na myśli, mówiąc «feno-
men»? To wsparcie, bezinteresowna pomoc, bliskość, szcze-
rość, zaufanie, przyjaźń, a nawet miłość łącząca ludzi, którzy 
dotąd nie widywali się w «realu»” – mówiła Mirela Bornikow-
ska, pedagog, od dwóch lat stomiczka. Jak podkreśliła, rela-
cja ta coraz częściej wychodzi poza ekrany laptopów. „Spo-
tkamy się na żywo, pijemy razem kawę w różnych miastach 
Polski, latamy na «sabat czarownic», czyli bal andrzejkowy, or-

Gala rozdania nagród 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz
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ganizujemy kolonie dla dzieci ze stomią i innymi niepełno-
sprawnościami, wydajemy książki, gazetę” – wyliczała. Z cze-
go ten fenomen, owa więź między „torbaczami a przyjaciół-
mi torbaczy”, wynika? Zdecydowanie nie jest to tylko kwe-
stia choroby czy cierpienia, które zbliżają ludzi, równie waż-
ny jest łączący tę drużynę „apetyt na życie”. „Podpowiedź 
przyniósł mi monodram Iwony Kusiak Baszert. Tytułowa «ba-
szert» ma w języku jidysz podwójne znaczenie: ‘bratnia du-
sza’ oraz ‘przeznaczenie’. Jeśli na drodze naszego życia sta-
je przeznaczenie, to życzmy sobie, żeby to była równocześnie 
owa bratnia dusza” – zauważyła Mirela Bornikowska.

„STOMIK – CZŁOWIEK – OBYWATEL”
Jaki jest współczesny stomik? Czy jesteśmy jako społeczeń-
stwo gotowi, by żyć razem ze stomikami? Czy potrzebujemy 
w tej kwestii większej edukacji? A może zmian legislacyjnych? 
Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy debaty „Stomik –  
Człowiek – Obywatel” – stomicy: Bartłomiej „Bart” Pisarski  
i Mirela Bornikowska oraz Joanna Zakrzewska – pielęgniar-
ka stomijna, Marzanna Bieńkowska z biura Rzecznika Praw Pa-
cjenta, posłanka Monika Rosa oraz Agnieszka Siedlarska wi-
ceprezeska Fundacji STOMAlife. Prowadzący debatę dzien-
nikarz naukowy Piotr Kościelniak, prywatnie wspiera stomi-
ków w realizacji ich pasji – jako instruktor nurkowania. „Kil-
ka lat temu fundacja zwróciła się do mnie o pomoc w organi-
zacji kursu dla stomików, którzy chcieli spróbować nurkowa-
nia. I przyznaję, spędziłem w wodzie z kursantami – Szymo-
nem i Eweliną – trzy najlepsze godziny w mojej karierze in-
struktorskiej. Zastanawiałem się, dlaczego im tak dobrze po-
szło, i doszedłem do wniosku, że im po prostu bardzo zależa-
ło, oni chcieli bardziej, niż inni” – zauważył moderator. 

Czy stomicy doznają w polskim społeczeństwie dyskrymina-
cji? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. „Widzę ogromną 
zmianę, jaka nastąpiła na przestrzeni ostatnich piętnastu lat, 
ale wciąż jest wiele do zrobienia. Widać to świetnie, gdy przy-
chodzi nowy rok szkolny, a wraz z nim problemy, jakie napo-
tykają dzieci ze stomią idące do szkół i przedszkoli” – zauwa-
żyła Agnieszka Siedlarska, wiceprezeska fundacji STOMAlife. 

O dyskryminacji, z jaką spotykał się, będąc dzieckiem, opo-
wiedział Bartłomiej Pisarski, stomik z 25-letnim stażem. 
„Dużą część dzieciństwa spędziłem w szpitalu, społeczeń-
stwo raz mnie odrzucało, raz przyjmowało, a zaakceptowa-
ło dopiero wtedy, gdy ja sam zmieniłem swoje nastawienie 
do stomii. Grając jako nastolatek z kolegami w siatkówkę, 
uzmysłowiłem sobie, że owszem mam worek, ale jestem tak 
samo sprawny, jak oni” – mówił Pisarski, dodając, że chciałby, 
aby dzieci obecnie nie musiały się mierzyć z problemami, ja-
kie były jego udziałem. 

Marzanna Bieńkowska, zastępca Dyrektora Departamentu  
Postępowań Wyjaśniających w Biurze Rzecznika Praw Pacjen-
ta, przyznała, że do Biura RPP docierają liczne zgłoszenia od 
rodziców, którzy szukają pomocy w kwestii adaptacji stomi-
ka w szkole. „Jeśli nauczyciele, rodzice oraz dzieci otrzymują 
wiedzę na temat stomii, to nie mają problemów z akceptacją, 
dlatego ważne jest zwiększanie świadomości społecznej” – 
mówiła. Podkreśliła, że stomicy są pacjentami, którzy powin-
ni otrzymywać pomoc i wsparcie, jakiego potrzebują na da-
nym etapie życia ze stomią. Wśród najważniejszych proble-
mów, jakie napotykają stomicy, jest dostęp do poradni sto-
mijnych oraz do informacji. „Pacjent, który trafia na oddział, 
czasem nawet nie wie, że zostanie mu wyłoniona stomia, nic 
o tej stomii nie wie. Gdyby nie to, że po przebudzeniu na-
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potyka na swojej drodze bratnie dusze: lekarzy, pielęgniar-
ki, działaczy fundacji – to zostałby z tym problemem sam” –  
zauważyła. Jej zdaniem fundamentalne znaczenie mogłyby 
wnieść rozwiązania systemowe, dzięki którym będą funkcjo-
nowały łatwo dostępne poradnie stomijne i skuteczny sys-
tem edukacji. 

STOMIA TO NIE „OSTATECZNOŚĆ”, ALE SYMBOL 
ZWYCIĘSTWA 
Joanna Zakrzewska, pielęgniarka stomijna, zwróciła z ko-
lei uwagę na kwestię edukacji personelu medycznego. „Pra-
cuję od szesnastu lat w przychodni proktologiczno-stomijnej 
i wciąż zdarza mi się spotykać młodych lekarzy, którzy mó-
wią, że «brzydzą się stomią». Jeśli młody chirurg ma takie wy-
obrażenie, to czego oczekiwać od reszty społeczeństwa?” – 
ubolewała. Jak zauważyła, ogromnym problemem jest do-
stęp do poradni stomijnych. „Walczę, by poradnia, w której 
pracuję, istniała, widzę, jak bardzo potrzebują jej pacjenci. 
Młodzi lekarze, którzy ze mną pracują, uczą się empatii i wła-
ściwego postępowania z pacjentami. Powtarzam im, że my 
nie jesteśmy tylko od tego, aby przykleić pacjentowi płyt-
kę. Na pielęgniarkach i lekarzach ciąży ogromny obowiązek, 
musimy dawać pacjentom poczucie bezpieczeństwa, tak aby 
wychodzili z poradni, wiedząc, że w każdej chwili, gdyby co-
kolwiek się działo, nasze drzwi są dla nich otwarte” – mówi-
ła Zakrzewska. Podkreśliła, że systematyczne wizyty w porad-
ni stomijnej pozwalają w porę wychwytywać problemy oko-
łostomijne, które na początkowym etapie są łatwe do wyeli-

minowania, a prawidłowe zaopatrzenie stomii pozwala unik-
nięć zupełnie niepotrzebnego cierpienia i wykluczenia z ży-
cia społecznego. 

Prof. dr hab. Krzysztof Bielecki, chirurg, który ze stomikami  
pracuje od czterech dekad, zauważył, że wśród lekarzy poku-
tuje mit, że stomia to „ostateczność”. „To jest alternatywny 
sposób postępowania, często wybawienie dla pacjenta, a nie 
«ostateczność»!” 

Z jego słowami zgodziła się Mirela Bornikowska, która szcze-
rze przyznała, że z perspektywy czasu żałuje, że w jej przy-
padku wcześniej nie doszło do wyłonienia stomii. „Stomia nie 
jest kalectwem ani krzywdą, jest symbolem zwycięstwa! My 
nią likwidujemy chorobę, dzięki niej zapominamy o cierpie-
niu, zaczynamy żyć” – mówiła. 

POTRZEBNE SĄ ZMIANY! 
„Kocham góry. Na początku września przeszedłem Kotli-
nę Jeleniogórską, pokonując 155 kilometrów w 33 godziny 
bez snu. To był dla mnie ogromny wyczyn. Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie dostęp do dobrze dobranego, wysokiej ja-
kości sprzętu stomijnego” – zauważył Bartłomiej Pisarski. 
To dzięki niemu, jak dodał, może aktywnie żyć, czuć się peł-
noprawnym obywatelem, realizować się jako mężczyzna, oj-
ciec, pracownik, a także sportowiec.

„Dostępny sprzęt stomijny jest na miarę XXI wieku i jeśli tyl-
ko będziemy mieć do niego dostęp, to będziemy aktywni, 
empatyczni wrażliwi i szczęśliwi” – argumentowała Mirela Bor- 
nikowska. 
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Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej i zdrowotnej. Współpracuje z miesięcznikami 
„Focus”, „Elle”, „Przekrój”, magazynem „Integracja” i portalem niepelnosprawni.pl. Laureatka 
nagrody Pióro Nadziei 2010 Amnesty International Polska dla dziennikarzy, piszących o prawach 
człowieka, za tekst poświęcony tematyce whistleblowingu. Trzykrotnie nominowana do Grand 
Press w kategoriach publicystyka i dziennikarstwo specjalistyczne.
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Zaopatrzenie w sprzęt stomijny to zaspokojenie kluczowych 
potrzeb 65 tysięcy osób z wyłonioną stomią w Polsce. Nieste-
ty, mimo apeli środowiska limity refundacyjne na ten sprzęt 
nie są od lat rewaloryzowane, co więcej – zmiany planowa-
ne przez ministerstwo zdrowia miały znacząco pogorszyć do-
stępność do sprzętu. Interwencji w tej sprawie podjęła się 
posłanka Monika Rosa, a do działania na rzecz stomików uda-
ło jej się przekonać parlamentarzystów, nie tylko z własnej 
opcji politycznej, w efekcie czego ministerstwo pracuje nad 
poprawą treści rozporządzenia. 

Monika Rosa, która także brała udział w debacie podczas 
Gali, zauważyła, że „państwo jako instytucja odpowiada za to, 
aby wszyscy jego obywatele czuli się pełnoprawnymi człon-
kami społeczności. Stomicy nie mogą być stawiani w sytuacji, 
kiedy konieczna jest walka o ich godne życie”. 

Debatę podsumowała wiceprezeska Fundacji STOMAlife 
Agnieszka Siedlarska stwierdzeniem, iż „wygląda na to, że 
wszyscy są zgodni co do tego, że zmiany w dostępie do wie-
dzy na temat stomii, jak i w refundacji sprzętu stomijnego są 
konieczne. Potrzebna jest przede wszystkim naprawdę po-
ważna debata nad tym, jakie są możliwości i realia, a przede 
wszystkim potrzeby samych stomików”. 

ANIOŁY W KITLACH, BRATNIE DUSZE… 
Emocje sięgnęły zenitu, gdy przystąpiono do rozdania tego-
rocznych statuetek StomaPERSONA oraz voucherów eduka-
cyjnych ufundowanych przez firmę Med4Me. Pierwsze dwie 
statuetki powędrowały do „aniołów w kitlach”, czyli przed-
stawicieli personelu medycznego, których stomik napoty-
ka na początku swojej drogi. W kategorii „pielęgniarka” na-
grodzono Mariolę Mikołajczak pracującą na Oddziale Chi-
rurgii szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, a prowadzącą też 
w tym mieście poradnię stomijną. Dała się ona poznać pa-
cjentom jako „osoba życzliwa, wrażliwa na potrzeby innych 
i zaangażowana w pomoc stomikom”. W kategorii „lekarz”, 
nagrodę otrzymał prof. dr hab. n.med. Jacek Śmigielski, or-
dynator Oddziału Chirurgii w Szpitalu Wojewódzkim im. Pry-
masa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, wprowa-
dzający w czyn słowa Leonarda da Vinci: „lekarze, którzy zaj-
mują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest 
człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki spo-
sób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymu-

je”. „Każda nagroda cieszy, ale ta jest wyjątkowa! Nagro-
da dana przez pacjentów daje dodatkowe wsparcie, siłę w na-
szej codziennej pracy” – powiedział prof. Śmigielski, który, 
nie mogąc osobiście uczestniczyć w Gali, przesłał nam nagra-
ne podziękowania. 

Nagroda StomaPERSONA 2022 dla Bratniej Duszy trafiała  
do pani poseł na Sejm RP Moniki Rosy. W kategorii Przyja-
zne Miejsce wyróżniono sklep medyczny Herba-Med w Lesz-
nie, mieszczący się przy ulicy 55 Pułku Piechoty 2, prowadzo-
ny przez Mariolę Wojciechowską. „Mój najmłodszy klient ze 
stomią ma 4 lata, najstarszy 94. Mój syn często żartuje, że kie-
dy rozmawiam z pacjentem ze stomią to poświęcam mu tyle 
uwagi, że w tym czasie ktoś mógłby wynieść mi towar ze skle-
pu” – żartowała Mariola Wojciechowska, odbierając nagrodę. 
Podkreśliła, że stomik, który do niej przychodzi, musi wyjść ze 
sklepu ze świadomością, że jeśli będzie miał jakikolwiek pro-
blem – to może śmiało przyjść o każdej porze. To my jesteśmy 
dla pacjentów, a nie pacjenci dla nas. 

Nagroda specjalna za pokazywanie, że „niemożliwe nie ist-
nieje, a bariery są tylko w naszych głowach”, trafiła do Bartło-
mieja Pisarskiego. „Bartku! Żebyś nie tylko kicał po górach, 
ale i bujał się w chmurach” – żartowała, wręczając nagro-
dę Mirela Bornikowska. Zaskoczony i wzruszony laureat po-
dziękowania skierował do rodziców. „Walczyli o mnie dziel-
nie przez wiele lat, wychowali mnie tak, żebym się nie podda-
wał! To ich zasługa!”

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

Fundacja STOMAlife      ul. Tytusa Chałubińskiego 8            00-613 Warszawa
NAZWISKO

NR DOMU

NR TELEFONU

NR MIESZKANIA  KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Data i czytelny podpis

..............................................................

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

IMIĘ

ULICA

E-MAIL

N a kanapie siedzi cień. Cień człowieka. Osoby wy- 
pompowanej pracą ponad miarę. Od dawna  
mam wrażenie, że wokół mnie jedni pracują 
o wiele za dużo, a inni prawie w ogóle. Przy czym 

obie strony narzekają. Jedni są wycieńczeni i nie mają cza-
su na żadne przyjemności. Drugim nie starcza na życie. Kino? 
Nie pamiętam kiedy byłam. Teatr? No co ty, w robocie sie-
dzę, wieczorem i tak kolację po 21. jadam. Nie chciałbyś wró-
cić na studia, zrobić może drugi dyplom albo coś zaocznie? 
Znajoma prawniczka, specjalistka od prawa ubezpieczenio-
wego, mówiła mi niedawno, że ciekawe są w Szkole Głów-
nej Handlowej zajęcia z zarządzania kapitałem ludzkim. Jak-
kolwiek odpychająco ta nazwa by nie brzmiała, to koleżan-
ka z wypiekami na twarzy opowiadała o zawodach przyszło-
ści. I nie chodziło o zawody miłosne. Rzuciła: bo „w weeken-
dy często nadrabiam to, czego nie zdążę w kancelarii w ty-
godniu, a ponadto opieka nad teściem oraz dzieckiem”. I tak 
bez przerwy od trzydziestu, a nawet czterdziestu lat, bo zwy-
kle zaczynamy pracę w wieku studenckim. Podobno w pe-
erelu ludzie nie pracowali tak ostro, gdy byli studentami, ale 
to chyba są legendy kwiatu paproci. Rozglądając się po mojej 

rodzinie, to wszyscy bliscy i studiowali, i pracowali. Mój ojciec 
studiował ekonomię, ale wcześnie zadebiutował jako dzien-
nikarz i biegał po mieście, robiąc wywiady. Matka studiowa-
ła, m.in. reżyserię w łódzkiej filmówce, ale już pisała piosenki, 
publikowała reportaże. Mój brat, studiował w… Chile. Dora-
biał sobie w piekarni, sprzedając bajgle. Na piątą rano przy-
chodził, trzy godziny spędzał za kontuarem, a potem myk, 
myk na zajęcia na dziewiątą rano stawiał się cały niewyspa-
ny. Oczywiście ja też na studiach pracowałam. Jako sprzą-
tająca uniwersyteckie sale wykładowe dwa razy w tygodniu, 
a w weekendy złotym jajem było dawanie korepetycji. Zwłasz-
cza że trafiła mi się niezbyt lotna córka szejka z Kuwejtu (na-
prawdę!), która miała co prawda talent do jazdy konnej, jeź-
dziła bajecznie, ale jej rodzice liczyli, że dostanie się na dobre 
studia w USA. Musiała więc poprawić oceny z historii sztu-
ki europejskiej – dla mnie to akurat było łatwiejsze niż hippi-
ka, więc kułam z nią dzieła Michała Anioła i włoskiej sztuki re-
ligijnej. Do dzisiaj na widok fresków Giotta czy portretów Ra-
faela Santi przypomina mi się, jak zajadamy się popcornem 
przy odpalonym rzutniku. 

Tekst: Agata Passent

Na kanapie  
siedzi cień
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Mitologizowanie czasów gierkowskich, w których jakoby żyło  
się spokojniej, też wzbudza mój rechot. A stachanowcy? I tak 
nasza praca nie należała oczywiście do tak niebezpiecznej, 
jak praca w kopalni na przodku czy praca dzieci w przędzal-
niach w Wielkiej Brytanii. Dziś mało opowiadamy naszym 
dzieciom, wnukom, że nie tak dawno, bo przez cały XIX wiek 
w krainie lordów w pepitkach, sygnetach i królowych w mod-
nych garsonkach oraz biżuterii z kradzionymi z kolonialnych 
krajów diamentami, czyli właśnie w Anglii, dziesięcioletnie 
dzieci pracowały po 12 godzin dziennie (!) w przędzalniach. 
Dopiero komisje pracy i brytyjskie tzw. factory laws nie-
co zmieniły ten stan. W Łodzi, Żyrardowie i tu w tzw. Polszcze, 
jak pisze o ziemiach Polski pańszczyźnianej dr Karol Pobłocki, 
wcale nie było lepiej. 

To, że bywało jeszcze gorzej, nie znaczy, że współczesne na-
rzędzia opresji, współczesna kultura pracy, a raczej jej brak, 
są dla mnie akceptowalne. Być może to jakaś słabość narodo-
wa, a być może lata kapitalistycznej propagandy, ale fakt jest 
taki, że dziś mało kto zrzesza się w silnych związkach zawo-
dowych, a osoby, które znam, często uważają się za niezależ-
ne i mające wszystko pod kontrolą, więc do związków się nie 
zapisują. Część autentycznie pracuje, bo lubi i nie ma za bar-
dzo pomysłu na inne formy spędzania czasu. Albo kompen-
suje w pracy jakieś braki. Słaby kontakt z dziećmi. Nieudane 
życie towarzysko-uczuciowe. Pytanie, co było pierwsze. Pra-
coholizm czy słaby kontakt z córką? Część wpadła w spiralę 
kredytową. Część ma na utrzymaniu chorych rodziców. Część 
ma depresję i nie jest zdolna do pracy.

Jednak część po prostu kocha to, co robi, albo jara się, jak 
mawiają młodzi ludzie, tym, że chcą zbudować lepszy ład 
społeczny. Część uwielbia rywalizację, mają jakiś gen ambicji, 
motywacji i nieważne, czy mają lat piętnaście, czterdzieści czy 
osiemdziesiąt pięć, chcą robić postępy. Wybitny pisarz Józef 
Hen ma 96 lat i gdy ostatnio rozmawialiśmy przez telefon, cie-
szył się ze swojej nowej publikacji.

Niektórzy mają pracę fizyczną, więc tyle lat nie mogą w za-
wodzie być, ale angażują się społecznie i też zasuwają. Nie-
które emerytowane panie działają na rzecz uchodźców lub są 
opiekunkami do dzieci. Tymczasem debata o pracy jak zwy-
kle jest spolaryzowana i czarno-biała. Jedna strona krytykuje 

tych ambitnych i pracujących bardzo dużo, mówiąc, że dość 
już tego zapierniczania, tego siedzenia do nocy, pracy w nie-
dzielę i korporacyjnego wyzysku. Inni zaś z kolei drwią z tych, 
którzy nie pracują. Rzucają obraźliwymi, poniżającymi epite-
tami typu: pasożyt, leń, księżniczka. Pamiętam, jak po drugim 
porodzie zwlokłam się z łóżka z dzieckiem na rękach i podrep-
tałam z bolącym kroczem do recepcji pielęgniarek. Akurat 
żadna w recepcji nie siedziała. Obok stały dwie inne pacjent-
ki i rozmawiały. „Widziałaś? Pewnie śpią te suki. Nic nie robią, 
tylko żrą czekoladki, co to w prezencie od wdzięcznych tatu-
siów dostają”. Osoby takie jak ja, czyli pracujące na „śmie-
ciówkach” zazdroszczą etatowcom, że ci wychodzą z pra-
cy o 16 i mają wywalone, a my to cały czas w robocie. Eta-
towcy zaś zazdroszczą tym, co na umowach o dzieło, bo my 
nie mamy głupich lub histerycznych szefów, którzy potrafią 
dzwonić podczas urlopu albo oczekują dyspozycyjności. 

Jak nie zwariować? Ja jak zwykle wszelkie zmiany zawsze za-
czynam od siebie. Jeśli odczuwam, że nadchodzi wypalenie 
lub że rozluźnia mi się kontakt z dziećmi, albo że w kinie nie 
byłam już miesiąc, zapala mi się czerwone światło. Stawiam 
granice. Odmawiam zleceń. Każdą umowę o pracę czytam 
bardzo uważnie. 

Pracodawcy mają podobne cechy do dzieci. Sprytnie mani-
pulują uczuciami oraz przesuwają granice. Warto w pracy ro-
bić postępy i się rozwijać, ale warto też regularnie stawiać 
na swoim. Można być asertywnym bez bycia chamskim. Po-
lecam moją wypróbowaną formułkę: „To nie będzie moż-
liwe”. Raport na jutro? Praca w weekend? Wyręczanie ko-
leżanki z działu? Odbieranie połączeń z kilku komunikato-
rów po godzinach pracy? To nie będzie możliwe. I nie tłu-
maczmy się. Między pracą a życiem towarzysko-uczuciowym 
biegnie zauważalna linia. •
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NA ZAKOŃCZENIE

Agata Passent

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