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Zarówno kawa, jak i zielona herbata mają w swoim składzie kofeinę. Kawa powstaje ze specjalnie  

suszonych ziaren, a zielona herbata, jeśli się nie mylę, to młode, niesfermentowane liście  

krzewów herbacianych. Jaka ilość kofeiny jest bezpieczna dla ludzkiego zdrowia? Czy napoje  

z obydwu tych produktów są zdrowe i czy mój trzynastoletni wnuk może je bezpiecznie pić, a szcze-

gólnie – czy może pić zieloną herbatę? Oraz czy to prawda, że kofeina wpływa na utratę wagi?

Prawdą	jest,	że	kawa powstaje	ze	specjalnie	suszonych	ziaren	kawowca,	zaś	zielona herbata  

to produkt	powstający	z młodych,	niesfermentowanych	liści herba
cianych,	które	po zebraniu  

więdną,	tracąc	przy	tym	sporo wody, a następnie	są	one	ogrzewane,	na przykład	na parze,  

później	zwijane,	aby	się	nie	pokruszyły,	a na końcu suszone.

Kawa dostarcza ponad	trzykrotnie	więcej	kofeiny	niż	zielona herbata.	Klasyczny	kubek	czyli 240 ml 

kawy dostarcza 96 mg kofeiny, podczas gdy ta sama ilość	zielonej	herbaty	dostarcza tylko 29 mg 

tego składnika.	 
Jednak	zawartość	kofeiny	w herbacie	zależy	jeszcze	od	wielu dodatkowych	czynników,	takich	 

jak: gatunek, czas zbioru liści,	temperatura wody, czas parzenia czy metoda zaparzania.	 

W niektórych	przypadkach	zawartość	kofeiny	będzie	nawet	kilkuk
rotnie	wyższa.

Według badań, spożycie 400 mg kofeiny dziennie jest uważane za bezpieczne dla dorosłych.  

Dopuszczalny dzienny limit dla nastolatków wynosi tylko 100 mg! Kofeina, która jest obecna  

zarówno w zielonej	herbacie,	jak	i kawie,	choć	w różnych	ilościach,	jest	środkiem	pobudzającym,	

który	może	poprawić	uwagę,	czujność	i czas	reakcji.	 

Jednak	spożywanie	zbyt	dużych	ilości kofeiny	może	powodowa
ć	kłopoty	ze	snem,	 

a nawet	drgawki.

Oba te	napoje	są	kojarzone	z utratą	wagi,	ponieważ	kofeina ułatwienia rozpad	tłuszczu  

i powoduje	przyśpieszenie	metabolizmu poprzez zawartość	kwasu chlorogenowego,	 

teofiliny	i teobrominy.

W spożywaniu zarówno kawy, jak i herbaty	–	warto zachować	rozsądek	i umiar –  

jak	przy	wszystkich	innych	używkach.

Alergie	pokarmowe	mają	podłoże	immunologiczne	i są	związane	z przeciwciałami IgE (Immuno- 
globulina E	jest	jedną	z pięciu klas	immunoglobulin	wytwarzanych	przez ludzki układ	odpornościo-
wy),	natomiast	nietolerancje	mogą	wiązać	się	z działaniem	przeciwciał	IgG	lub	niedoborem	enzy-
mu rozkładającego dany	związek.	Przy	standardowej	alergii pokarmowej po spożyciu pokarmu do-
chodzi zwykle do ostrej i natychmiastowej,	trwającej	od	kilku minut do ok.	dwóch	godzin	od	spoży-
cia reakcji układu immunologicznego.	Wśród	najczęstszych	objawów alergii wyróżnia się	kichanie,	
katar,	wysypkę,	biegunkę	i wymioty.	Alergia pokarmowa może	także	wywoływać	wstrząs	anafilak-
tyczny,	który	jest	stanem	zagrażającym	życiu danej	osoby!	 W przypadku nietolerancji pokarmowych	objawy	są	zazwyczaj	bardziej	złożone	i mniej niebezpiecz-
ne.	Mogą	to być	migreny,	ogólne	osłabienie	organizmu,	złe	samopoczucie,	bóle	kostne,	 niedokrwistość.	Mogą	pojawić	się	nawet	kilka dni po spożyciu danego składnika.

Czy alergie i nietolerancje pokarmowe są tym samym? Czy polegają tylko na nieprawidłowej reakcji  
organizmu na spożywany pokarm? Słyszałam, że mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu.  Czy to prawda?

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.
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Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ

W iosna.	Święta wielkanocne.	Zieleń.	Soczysta zieleń.	Dłuż-
szy	dzień.	Słońce.	I wraz z przebudzeniem	się	natury	–	
pozytywne nastawienie w nas.	Odrodzenie.	Entuzjazm.

Pozytywne nastawienie do życia to wręcz symbol	naszych	czasów.	
Przyzwyczailiśmy	 się,	 że	powinno się	dawać	 z siebie wszystko i za-
wsze, w każdej	 chwili,	 każdego dnia pozytywnie	 się	 nastawiać.	 Nie	
wolno narzekać!	Trzeba zawsze	tryskać	dobrą	energią	 i optymizmem.	
Taki jest	wszechobecny	przekaz.	Wbrew pozorom jednak takie komunika-
ty	nie	zawsze	dopingują	 i zrobić	mogą	więcej	złego niż	dobrego.	Napraw-
dę	tak.	Bo umiar	jest	potrzebny	we	wszystkim.	W pozytywności też.	Uważajmy	–	
na toksyczną	pozytywność...

Nasuwa się	pytanie,	czy	pozytywność	 jako życiowa filozofia może	być	 toksyczna?	Nie-
stety	może.	To taka postawa, która przekazuje	nam	szkodliwie	wyidealizowaną	wizję	rze-
czywistości poprzez lekceważenie	negatywnych	aspektów życia.	A przecież	 i takie ele-
menty – w większym	lub	mniejszym	stopniu,	rzadziej	lub	częściej	(pewnie,	że	lepiej	niech	
to będzie	rzadziej)	składają	się	na nasze	życie.	Toksyczna pozytywność	odbiera nam pra-
wo do słabości,	do gorszych	chwil,	smutku lub	zagubienia.	Wywiera natomiast	presję	po-
zytywnego stosunku do wszystkiego,	nawet	jeśli w obiektywnej ocenie nasza sytuacja nie 
przedstawia wyłącznie	 pozytywów,	a wręcz przeciwnie.	 Toksyczna pozytywność	może	
wyrządzić	wiele	złego.	

Zgubny	jest	także	niezdrowy	perfekcjonizm	i związany	z nim	stres,	frustracja,	którą	prze-
żywamy,	bo wmawiamy	sobie,	że	–	za wszelką	cenę	–	powinniśmy	być	zawsze	szczęśliwi,	
chętni do pracy,	ogarnięci i pozytywnie nastawieni do życia.	A,	o ironio, wtedy nasza sa-
moocena się	obniża!	Czasem	przecież	po prostu nie	dajemy	rady!	Ile	czasu możemy	być	
na wysokim	C?	

Kiedy	ktoś	bliski przeżywa gorsze	dni,	nie	wmawiajmy	mu,	by	wziął	się	w garść,	myślał	po-
zytywnie,	dawał	z siebie 100% i nigdy	się	nie	poddawał.	Świat	składa się	z różnych	emocji,	
tych	pozytywnych	oraz tych	negatywnych,	a wszystkie	one	mają	ważną	rolę	do spełnie-
nia.	Te	negatywne	są	dla nas	sygnałem,	że	teraz właśnie	trzeba odpuścić	i dać	sobie	czas	
na odpoczynek,	zaakceptować	niepowodzenie.	A przede	wszystkim	nie	mieć	z tego po-
wodu poczucia winy!	Nietoksyczną	alternatywą	do zmuszania kogoś,	by	wciąż	„myślał	
pozytywnie”,	 jest	prawdziwe	wsparcie	dla niego lub dla siebie.	Okazywanie	zrozumie-
nia dla trudnej sytuacji i nie	negowanie	jej	istnienia.	Przecież	można zaoferować	pomoc,	
pocieszyć,	przytulić,	powspółczuć	–	to wszystko trochę	zmniejszy	stres	i presję.	

Tego Państwu PO PROSTU życzę	na wiosnę,	na święta,	na całe	życie…

W
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Anka,  
Hanka,  
koleżanka ...

Rozmawia:	Mirela	Bornikowska	
Zdjęcia:	Rafał	Nebelski

Wywiad z	Anną	Haliczanowską	 
i	Hanną	Maciantowicz
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M irela Bornikowska: Witajcie dziewczyny. To  
będzie rozmowa kilku osób naraz. Spotka-
łyśmy się w babskim gronie i tak po bab-
sku sobie pogadamy. Zgadzacie się?

Hanna Maciantowicz: Pogadajmy po przyjacielsku.	

Anna Haliczanowska: Jasne,	im	więcej	osób,	tym	weselej.
MB: Znajdujemy się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wiel-
kopolskim, więc temat książek i ich rola w waszym ży-
ciu na pewno się pojawi, ale na początek chciałabym, żeby 
każda z was powiedziała kilka słów o sobie.
AH: Mogę	zacząć?
MB: Oczywiście Aniu.
AH: Nazywam	się	Anna Haliczanowska i mam	32	lata.	Podob-
nie jak Hania i ty,	Mirelko,	mieszkam	w okolicy	Gorzowa Wiel-
kopolskiego, a konkretnie w pięknej	 miejscowości Wyso-
ka nad	 jeziorem	 Marwicko.	 Uczęszczam	 na Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej	w Chwalęcicach,	 zaś	 czas	 wolny	 spędzam	
w gronie	rodziny,	którą	kocham	najbardziej	na świecie.

MB: O tak, znam wasz „rodzinny klan”, przedstawisz go  
bliżej?
AH:	Mieszkam	w dużym	domu z mamą	oraz rodzinami sio-
stry Bogusi i brata Huberta.	Jest	nas	sporo,	przez co zawsze 
jest rodzinnie i wesoło.	Najbardziej	dumna jestem z roli cio-
ci,	którą	jestem	dla Alberta, Antka i maleńkiej	Zosi.	Ona jest 
oczkiem w głowie	nas	wszystkich.

MB: A ty, Haniu, przedstawisz nam się bliżej?
HM: Nazywam	się	Hanna Maciantowicz,	mam	14	lat,	chodzę	
do ósmej	klasy	szkoły	podstawowej	i szóstej	klasy	szkoły	mu-
zycznej.	Jakiś	czas	temu przeprowadziłam	się	na wieś	i czuję	
się	tam	dobrze.	Lubię	zwierzęta,	a tam	jest	ich	sporo.	Bywam	
często u moich	dziadków i wujka,	którzy	mieszkają	w Baczynie 
niedaleko miejscowości,	w której mieszka Ania.

MB: Powiecie mi trochę o swoich zainteresowaniach?
AH: Ja najbardziej na świecie	kocham	rysować,	malować,	ko-
lorować	obrazki.	Bardzo lubię	układać	puzzle,	najlepiej	takie	
duże,	tylko mama się	denerwuje,	jak	zajmuję	połowę	podło-
gi w salonie.	Uwielbiam	muzykę	i książki,	a z nich	najbardziej	
przygody Harrego Pottera.

MB: A Ty Haniu? Znam twoje liczne hobby i pasje, ale 
chciałabym, żebyś sama nam o nich opowiedziała.
HM: Wiesz więc,	że	z Anią	łączą	nas	niektóre	zainteresowa-
nia.	Najbardziej	skupiam	się	na rysowaniu, programowaniu, 
matematyce,	psychologii,	śpiewaniu,	animacji,	tworzeniu fil-
mów, graniu na pianinie i języku angielskim.	Lubię	też	filozo-
fować,	dyskutować,	rozwiązywać	zagadki,	grać	i tworzyć	gry	
planszowe,	 tańczyć,	występować	w swoich	filmach,	 tworzyć	
muzykę,	 tworzyć	 oraz przeglądać	memy.	Mam	nadzieję,	 że	
istnieją	 jeszcze	dziedziny,	których	do tej pory dla siebie nie 
odkryłam.

MB: Jestem o tym przekonana, że obie będziecie odkry-
wać nowe zainteresowania i pasje. Dziewczyny, to praw-
da, że jesteśmy sąsiadkami, jak wspomniałyście przed 

chwilą, ale to nie jest główny powód, dla którego zapro-
siłam was do rozmowy. Nasz wywiad będą czytać m.in. 
stomicy i osoby związane z Fundacją STOMAlife. Wy sto-
mii nie macie, a jednak temat ten nie jest wam obcy, praw-
da? Jakie macie związki z… Torbaczami?
HM: To teraz ja zacznę,	co wy na to?

MB: Oczywiście, Haniu. 
HM: Historia zaczyna się	od	pani i mojej	mamy…	

MB: Zamieniam się w słuch.
HM:	Moja mama była pani uczennicą.	Wiem,	że	bardzo się	lu-
biłyście	i wciąż	utrzymujecie	kontakt.

MB: Absolutnie potwierdzam. Ten stan trwa nadal.
HM: Ważnymi wartościami dla mnie i mojej	mamy	są	empa-
tia,	odwaga,	przyjaźń,	wsparcie	oraz szacunek dla siebie, in-
nych	osób	i przyrody.	Dzięki mojej	mamie	dowiedziałam	się	
o Fundacji STOMAlife,	 jak	 również	o koloniach	organizowa-
nych	przez tę	fundację.	Z chęcią	się	na nie	zapisałam	razem	
z moją	przyjaciółką.	Było super i na koniec	już	planowaliśmy,	
kto przyjedzie w następne	wakacje.	Byliśmy	zgraną	paczką.

AH: Ja mogę	to samo powiedzieć	o swojej rodzinie, co ty Ha-
niu mówisz o swojej.	Sama jestem	osobą	z niepełnosprawno-
ścią,	więc	przeżywam	to chyba jeszcze	silniej,	ale	dzięki naj-
bliższym,	a zwłaszcza dzięki mojej	ukochanej	starszej	siostrze	
Bogusi,	czuję	się	wspaniale	i sama jestem bardzo czuła na los 
innych	ludzi.

MB: Dziewczyny, do końca rozmowy daleko, a ja już „myję 
oczy”. Pewnie jeszcze nieraz naszej rozmowie będzie to-
warzyszyć wzruszenie, ale już teraz powiem wam, że dzię-
ki waszym rodzinom jesteście wspaniałymi, wartościowy-
mi młodymi kobietami. Skoro temat stomików zwanych 
Torbaczami już się pojawił, to powiedzmy czytelnikom, 
w jaki sposób zaistniał on w waszym życiu. Haniu, zapro-
szenie na kolonie to nie był pierwszy kontakt?
HM: Nie, najpierw był	Tomek.

AH: O tak, Tomek, ja też	go znam!

MB: Anka i Hanka – Tomka koleżanka?
HM:	Pewnie!
AH: Pięknie,	prawdziwie	i w dodatku do rymu.

MB: No właśnie, obie poznałyście Tomka, czyli bohate-
ra książeczki edukacyjnej wydanej przez naszą fundację. 
Opowiecie, w jaki sposób ta książka trafiła w wasze ręce?
AH: Ja ją	dostałam	w prezencie	od	ciebie,	 jak	przyjechałaś	
do mnie w Dniu Kolorowych	 Skarpetek.	 Pamiętam	dobrze.	
Byłaś	ubrana jak Pani Wiosna.

MB: Też to dobrze pamiętam. Wśród twoich licznych 
umiejętności i zainteresowań jest plastyka i również to łą-
czy cię z Hanią. Widziałam wiele twoich prac, Aniu, podzi-
wiałam kolorowe mandale i wiedziałam, że w naszej ksią-
żeczce zainteresuje cię nie tylko tekst, a obrazki do kolo-
rowania również. 
AH:	Tak,	uwielbiam	malować,	kolorować,	mam	mnóstwo przy-
borów do rysowania.

M

Wywiad z	Anną	Haliczanowską	 
i	Hanną	Maciantowicz
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MB: Haniu, ty poznałaś Tomka, zanim książeczka trafiła  
do druku. Przypomnisz, jak to było?
HM: Oczywiście,	 podobnie	 jak	w przypadku kolonii,	 dzię-
ki mojej mamie i jej	znajomości z panią,	tylko to było wcze-
śniej.	Mama dała mi do przeczytania Bajkę o dzielnych ma-
leństwach i ich opiekuńczych mamach kangurzycach.	Dzię-
ki temu dowiedziałam	się,	czym	 jest	stomia i jakie cele sta-
wia przed	sobą	Fundacja STOMAlife.	Mama powiedziała,	że	
ogłoszono konkurs na rysunki do tej	bajki.	Uwielbiam	ryso-
wać,	chciałam	także	zrobić	coś	dla osób	ze	stomią,	więc	bar-
dzo chętnie	wzięłam	w tym	udział.	Jestem	szczęśliwa,	bo kil-
ka moich	prac,	a także	wielu innych	osób	ukazało się	w ksią-
żeczce,	którą	odebrałam	jako nagrodę	w konkursie.

MB: Im dłużej rozmawiamy, tym więcej wspólnych nitek  
wiąże nas ze sobą, z książkami, z Fundacją STOMAlife, 
a co za tym idzie również z tematyką niepełnosprawno-
ści i jej postrzegania. Te wszystkie wątki doskonale łą-
czy Tomek – bohater naszej książeczki. Spróbujmy każdej 
z tych nitek chwilę poświęcić. Zacznijmy od książek. To nie 
przypadek, że spotykamy się w bibliotece. Na począt-
ku powiedziałam, że niezły babiniec tu mamy, bo Hani to-
warzyszy mama Kasia, a Ani siostra Bogusia. Kasiu, czy 
mogłabym z pytaniem o bibliotekę zwrócić się do ciebie?
Katarzyna Maciantowicz:	Zgoda.	Wiem,	że	to dziewczyny	są	
bohaterkami tej rozmowy, ale ja krótko wspomnę,	że	bez na-
szego zamiłowania do książek	mogłoby	do tak	pięknej	zna-
jomości nie	dojść.	U mnie	przyjaźń	 z książkami od niedaw-
na idzie w parze z literaturą.	Jestem	bibliotekarką.

MB: Tu muszę dodać, że taką bardzo… niezwykłą.
KM:	 Ach,	Mirelo,	 dziękuję.	 Czasy	 się	 zmieniają	 i wizerunek 
osób	 pracujących	 w bibliotekach	 również.	 Zarówno ja, jak 
i moi znajomi bibliotekarze	 staramy	 się,	 by	 czytelnikom	bi-
blioteka kojarzyła się	z miejscem aktywnym, otwartym i tęt-
niącym	życiem.

MB: Właśnie z takiego podejścia urodził się pomysł na  
„Gimnastyczny regał WiMBP”?
KM: Dokładnie	 tak.	To akcja, w której	aktywny	udział	wzię-
li m.in.	 stomicy	 i ich	 przyjaciele,	 za co jestem ogromnie 
wdzięczna.

MB: Przypomnisz króciutko, na czym polegała zabawa?
KM: Mówiąc	w skrócie,	 chodziło o propagowanie gimnast-
ki ciała poprzez ćwiczenia oraz umysłu poprzez czytanie, ale 
w konkursowej	 fotografii należało te	 dwie	 czynności połą-
czyć.	Odzew przeszedł	moje	najśmielsze	oczekiwania.	Zaan-
gażowały	 się	 przedszkola,	 szkoły,	 uczelnie,	 biblioteki i inne 
instytucje kultury, osoby prywatne, w tym	stomicy.	Pojawiły	
się	zdjęcia nie tylko z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie mie-
ści się	Filia nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej	Biblioteki Publicznej 
im.	Zbigniewa Herberta, w której	pracuję,	ale	 również	z ca-
łej	Polski,	a nawet z Wielkiej Brytanii czy	Egiptu!	Nie	zabra-
kło oczywiście	zdjęć	osób,	na które w tej	chwili patrzę.	Mam	
na myśli wyjątkowo aktywną	stomiczkę,	czyli ciebie,	siedzą-
cą	obok	mnie	Anię,	która pokazała się	jako zaczytana w po-
zycji kwiatu lotosu i naszego pana fotografa –	Rafała.	Wiele	
radości sprawiło mi,	że	ta zabawa z książką	cieszyła się	takim	
powodzeniem.
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MB: A my dziękujemy za piękne dyplomy nie tylko indywi-
dualne, ale także dla całej naszej społeczności skupionej 
wokół Fundacji STOMAlife.
KM: Nasza dalsza współpraca ponownie prowadzi do rezo-
lutnego Tomka.	Pamiętasz wasze	zdjęcie	piruetów z książecz-
ką	na spotkaniu stomików w Szczecinie?

MB: Oczywiście. Goście kawiarni na 22 piętrze byli trochę 
zdziwieni naszymi wygibasami.
KM: To był	dla mnie impuls do kolejnych	wspólnych	działań.	
Odezwały	się	biblioteki z Gorzowa Wielkopolskiego, w tym 
WiMBP,	chcące	mieć	w swoich	zasobach	książeczkę	o Tomku.	
Ja poszłam	o krok dalej i zaprosiłam	ciebie	 i uczniów III kla-
sy	Szkoły	Podstwowej	nr	1	na zajęcia do Biblioteki im.	Bol-
ka i Lolka, w której	pracuję.	Tomek	i ty	przyciągnęliście	uwa-
gę	nie	tylko uczniów i ich	wychowawczyni,	ale	także	Telewizji  
TVP 3, która odwiedziła nas z kamerą.	Poprowadzone	przez  
ciebie	zajęcia były	naprawdę	świetne	 i odczarowały	w bez-
bolesny sposób nie tylko temat stomii, ale i innych	niepełno-
sprawności,	 również	 tych,	których	nie	widać.	Książeczki na-
dal	rozdaję	najmłodszym	czytelnikom,	by	w domu wraz z bli-
skimi czytali historię	Tomka.	Systematycznie	 fundacja dosy-
ła mi egzemplarze,	cieszę	się.

MB: Masz rację Kasiu, warsztaty dla szkół z wykorzy-
staniem naszej dydaktycznej bajki są bardzo potrzebne 
i spotykają się z niesamowicie pozytywnym odbiorem. 
Po ich przeprowadzeniu kolejny raz stwierdzam, że bo-
imy się i nie akceptujemy tego, czego nie znamy. Tymi sło-
wami chciałabym zwrócić się do Bogusi, która mając sio-
strę z jednym dodatkowym chromosomem, potrafiła nie 
tylko wraz z rodziną stworzyć Ani szczęśliwy dom, w któ-
rym może się rozwijać, realizować zainteresowania i pa-

sje, ale pokazując to innym, oswoić temat niepełnospraw-
ności na – nie boję się tego powiedzieć – gigantyczną, 
ogólnopolską skalę. Powiesz, Bogusiu, kilka słów o stro-
nie Ania + 1 chromosom?
Bogusia Światłowska-Kujtkowska: Strona „Ania +1	chromo-
som”	powstała przez zupełny	przypadek.	Osoba,	która pra-
gnie	pozostać	anonimowa,	sprawiła Ani niespodziankę.	Na-
graliśmy	 moment	 otwierania prezentów.	 Była ogromna ra-
dość	Ani,	 ale	były	 też	 łzy.	 Jej	 i nasze.	 Łzy	 szczęścia i wzru-
szenia,	że	ktoś	swym	gestem	sprawił	Ani tak	ogromną	przy-
jemność.	Na prośbę	darczyńcy	umieściliśmy	film	na Facebo-
oku i tak	powstała strona.	Odzew i zasięg	przeszedł	moje	naj-
śmielsze	oczekiwania.	W ciągu godziny	„polubiło nas”	ponad	
200	osób.	Teraz nasz fanpage ma ponad	37	tysięcy	obserwu-
jących.	Dzięki tej	 stronie	mamy	nadzieję	 choć	 trochę	 zmie-
nić	 spojrzenie	 społeczeństwa na niepełnosprawność,	 jaką	
jest nie tylko zespół	Downa,	 ale	 i inne	 schorzenia,	 upośle-
dzenia,	inności.	Nawiązaliśmy	wiele	kontaktów z innymi oso-
bami obdarzonymi dodatkowym	chromosomem,	z ich	rodzi-
nami.	 To są	 już	 nasi przyjaciele.	 Na stronie Ani najczęściej	
można zobaczyć	szczere,	prawdziwe	emocje,	bo ludzie z ze-
społem	Downa nie	oszukują.	Kochają,	 lubią,	szanują	każde-
go i tego samego chcieliby	dla siebie.	Tylko „tyle”.	Niestety,	
dla niektórych	to ciągle	„aż	za wiele”.	Na szczęście	ludzi do-
brej woli jest	więcej	i właśnie	takimi staramy	się	otaczać.	Wy	–	
kochani Torbacze	–	również	do nich	należycie.

MB: Dziękujemy bardzo, miło to słyszeć.
BŚ-K:	Nie	będę	ukrywać	Mirelo,	że	dzięki znajomości z tobą	
problemy,	 radości i smutki stomików stały	 nam	 się	 bliższe,	
choć	w najbliższej	 rodzinie	mieliśmy	stomika i wiedzieliśmy,	
czym stomia jest.	Natomiast	to,	co robi Fundacja STOMAli-

Łzy szczęścia i wzruszenia, że 
ktoś swym gestem sprawił Ani tak 
ogromną przyjemność. Na prośbę  

darczyńcy umieściliśmy film  
na Facebooku i tak powstała  

strona. Odzew i zasięg przeszedł  
moje najśmielsze oczekiwania.  
W ciągu godziny „polubiło nas”  

ponad 200 osób. 
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fe, to „odczarowywanie	woreczka”,	myślę,	sprawia,	że	dlate-
go tak	dobrze	nam	się	rozmawia,	wspólnie	działa i realizuje 
podobne	projekty.	Odkąd	z dumą	należę	do Różowej	Druży-
ny i obserwuję,	co robicie, jakimi fantastycznymi, radosnymi, 
kreatywnymi,	pełnymi pasji ludźmi jesteście,	wiem,	że	to nie 
osoby z niepełnosprawnością	 „mają	 problem”.	 Wszystkie	
problemy	rodzą	się	w głowie.	Brak	akceptacji,	empatii,	znie-
czulica, czy to nie	są	pewne	braki w osobowości?	A jeśli braki, 
to czy	nie	można nazwać	ich	swego rodzaju niepełnospraw-
nościami?	Każdy	inny,	wszyscy	równi,	być	może	brzmi to jak 
slogan, ale to są	prawdziwe	słowa.	Wystarczyłoby,	gdyby	każ-
dy	je	zrozumiał,	a świat	byłby	piękniejszy,	po prostu.

MB: Dziękuję, Bogusiu. Obiema rękami podpisuję się pod 
każdym słowem, które powiedziałaś. Kasiu, ciebie znam 
o wiele dłużej niż Bogusię. Znam cię po prostu od dziec-
ka. Twoja droga zawodowa świadczy i pokazuje, jak bli-
ski ci jest drugi człowiek. Wiele lat pracowałaś z osoba-
mi z niepełnosprawnościami. Czy chciałabyś podzielić się 
swoimi przemyśleniami dotyczącymi tej tematyki w kon-
tekście naszej rozmowy?
KM: Ta praca była dla mnie	dobrym	doświadczeniem.	Upew-
niłam	się,	że	różnimy	się	od	siebie	–	my	ludzie	–	a jednocze-

śnie	 jesteśmy	 pod	wieloma względami podobni.	Myślę,	 że	
wszyscy	 potrzebujemy	 czuć	 się	ważni,	 szanowani,	 akcepto-
wani,	sprawczy.	Chcemy	czuć	się	bezpiecznie.	Wszyscy	mamy	
potrzeby i chcemy,	by	były	zaspokajane.	Bardzo cenię	sobie	
szczerość,	współpracę,	uczciwość	i zaufanie.	Tam	to było co-
dziennością.	Były	oczywiście	i trudne momenty, jak to w ży-
ciu,	te	uczyły	cierpliwości i szukania nowych	rozwiązań.	Pod-
sumowując	 –	myślę,	 że	 budujące	 jest	 łączenie,	 otwierające	
jest szukanie wspólnego języka.	Obserwując	działania Fun-
dacji STOMAlife,	widzę,	że	idzie	wam	to bardzo dobrze.

MB: Aniu, Haniu, z zainteresowaniem przysłuchiwałyście 
się temu, co powiedziała Kasia i Bogusia. Chciałabym wró-
cić jeszcze do rozmowy z wami i zapytać was, o czym ma-
rzycie i co chciałybyście zrobić pierwszy raz w życiu.
AH: Moim	 największym	 marzeniem	 jest	 zaprosić	 do mo-
jego domu na kawę	 i własnoręcznie	 upieczone	 ciasto Ele-
ni oraz członków zespołu Bayer	Full.	Tych	piosenkarzy	kocham	
miłością	ogromną.	Przeogromną.	Malować	mogę	sama,	ale	
muzyka to żywi ludzie i nie	mam	większego marzenia niż	to,	
żeby	z nimi porozmawiać,	przytulić	się	do nich,	gdyby	się	zgo-
dzili,	posłuchać,	jak	śpiewają	na żywo.	Gdyby	to marzenie	się	
spełniło,	tobym	była najszczęśliwszą	Anią	na świecie!!!	A dru-

gie?	Nigdy	 nie	 znudzi mi się	 nic,	 co jest	 związa-
ne z Harrym	Potterem.	Mogłabym	tylko takie pre-
zenty	dostawać.	Mam	już	kubki,	pościel,	podusz-
ki,	ręczniki i ciągle	mi mało.	A jeśli chodzi o zrobie-
nie	czegoś	pierwszy	raz w życiu,	to chciałabym	się	
czymś	pochwalić,	mogę?

MB: Oczywiście Aniu, słuchamy.
AH: Ale	 zanim	 zacznę	 się	 chwalić,	 tobym	 chcia-
ła się	do czegoś	przyznać.

MB: Brzmi intrygująco. Możesz powiedzieć 
wszystko, co chcesz, czym chcesz podzielić się 
z czytelnikami.
AH: Chciałam	 wam	 powiedzieć,	 że	 często mam 
wielkiego stracha.	 Wiele	 razy	 byłam	 w szpitalu, 
przeszłam	 kilka operacji i nie	 lubię	 przypominać	
sobie	złych	i smutnych	chwil.	Chyba dlatego lubię	
czuć	 się	 bezpiecznie,	 bo wtedy	wiem,	 że	 jestem	
zdrowa i nic mi nie	 grozi.	 Ale	 ten	 strach	 czasem	
jest	tak	wielki,	że	nie	chcę	próbować	nowych	rze-
czy.	Ponad	cztery	lata trwało zanim	odważyłam	się	
wejść	na pomost	nad	jeziorem.	 I tu mogę	się	po-
chwalić.	Zrobiłam	to!!!

Podobnie	było z jazdą	na rowerze.	Myślałam,	że	ni-
gdy to się	nie	stanie,	a jednak	odważyłam	się,	prze-
łamałam	i jeżdżę.	

MB: Powiem WOW (po angielsku). Brawo, Aniu! 
Nawet nie wiesz, jak ważne jest to, do cze-
go „się przyznałaś”, choć słowo to absolutnie 
tutaj nie pasuje. Mówić o swoich lękach, zwłasz-
cza o takich, które udało się pokonać, to praw-
dziwe zwycięstwo. Jestem przekonana, że wie-
lu czytelników pomyśli teraz o swoich „pomo-
stach i rowerach”, które może już odczarowa-
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li, a może jeszcze nad tym pracują? Odwaga to nie szaleń-
stwo, a rozwaga. Tobie absolutnie jej nie brakuję. Gratu-
luję ci z całego serca.
HM: Super,	Aniu!	Jestem	pod	wrażeniem!	
MB: A Ty Haniu? Jak odpowiedziałabyś na podobne pyta- 
nie?
HM:	Gdy	Ania opowiadała o swoich	zwycięstwach,	zaczęłam	
zastanawiać	się,	czy	coś	podobnego wydarzyło się	w moim 
życiu?	Z powodu dolegliwości zdrowotnych,	 które	 towarzy-
szą	 mi od wielu lat,	 odważyłam	 się	 pójść	 na akupunkturę.	
Mama mi też	przypomniała,	że	przełamuję	strach	przed	pu-
blicznością	w czasie	występów,	a trudno jest	nie	dać	się	zjeść	
stresowi.	Ponieważ	jestem	osobą	nieśmiałą,	sporym	wyzwa-
niem jest dla mnie	nawiązanie	nowej	znajomości,	a to udaje 
mi się	coraz częściej.	Jeśli chodzi o marzenia,	są	ważną	czę-
ścią	życia i motywują	do działania.	Uważam,	że	życie	bez nich	
byłoby	szare.	Pragnę	tworzyć	książki,	gry	komputerowe,	se-
rial i film	oraz mieszkać	ze	zwierzętami i pogłaskać	lwa.	Ma-
rzę	również,	by	w swoim	życiu spotykać	bratnie	dusze,	budo-
wać	przyjaźnie.	Cieszę	się,	że	dotychczas	kilka takich	spotka-
łam.	Pozdrawiam	was.

MB: Babińcu, mój kochany, powiedziałam o splocie ni-
tek, które nas połączyły. Wydaje mi się, że o każdej z nich 
udało nam się trochę opowiedzieć. Na koniec nie zadam 
wam konkretnego pytania, a po prostu udzielę głosu. Czy 
jest coś, czym chciałybyście podsumować naszą rozmowę 
albo przekazać czytelnikom?

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

AH: Jestem	szczęśliwa,	że	otaczają	mnie	tak	wspaniali ludzie 
jak	ty	–	Mirelo,	że	dzięki tobie	poznałam	Hanię	i jej	mamę	Ka-
się.	To dla mnie	ważne,	gdy	wiem,	że	ktoś	mnie	lubi i szanu-
je.	Ja w zamian	ofiaruję	mu miejsce w moim serduszku i milio-
ny	ton	sympatii.

HM:	 Myślę,	 że	 warto wspierać	 siebie	 nawzajem.	 Jeśli jest 
to możliwe,	warto komuś	pomóc,	 choćby	uśmiechem	 i do-
brym	słowem.	Dziękuję	za rozmowę	

BŚ-K:	Każda z nas tu zebranych	bez względu na wiek ma swój 
bagaż	 doświadczeń	 i przeżyć.	 Każda z nas do tej rozmo-
wy	wniosła coś,	 co mam	nadzieję,	 pomoże	 innym	w zrozu-
mieniu świata ludzi chorych,	 z niepełnosprawnościami,	 coś,	
co sprawi,	że	nasz wspólny	świat	będzie	lepszy,	piękniejszy.	
Jeżeli dzięki nam	choć	jedna osoba się	uśmiechnie,	poda rękę	
drugiej,	 zauważy	 potrzebującego i pomoże	 mu,	 to będzie	
nasz wielki sukces!

KM: Dziękuję	za to spotkanie.	Od	dawna przekonuję	się,	że	
w życiu nie ma przypadków.	 Są	 szczęśliwe	 sploty	 przezna-
czenia.	Do zobaczenia zatem wkrótce na którejś	z życiowych	
ścieżek

MB: Dziękuję! Po prostu wam bardzo dziękuję za to niesa-
mowite spotkanie. •

Pragnę tworzyć książki, gry komputerowe, se-
rial i film oraz mieszkać ze zwierzętami i pogła-
skać lwa. Marzę również, by w swoim życiu spo-
tykać bratnie dusze, budować przyjaźnie. Cieszę 

się, że dotychczas kilka takich spotkałam.
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Rozmawia:	Magdalena	Łyczko	 
	 	 											Zdjęcia:	Michał	Zieliński

Wywiad z Radosławem	Grabowskim

W życiu  
trzeba  
mieć  
cel
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Magdalena Łyczko: Dlaczego stomia to wstydliwy temat?
Radosław Grabowski: Zdrowi ludzie	 nie	 są	w stanie zrozu-
mieć,	z czym zmaga się	stomik.	Choroba to niewygodny te-
mat w świecie,	w którym media kreują	rzeczywistość	koloro-
wą,	idealną	i nieprawdziwą.	Wiele	osób	na myśl	o worku od-
czuwa obrzydzenie, a ja uważam,	że	nie	ma się	czego wsty-
dzić.	Wstyd	przekazywany	jest	nam	z dziada pradziada,	cały	
naród	jest	nim	dotknięty.	

MŁ: Coś w tym polskim wstydzie jest… 
RG: Kiedy odwiedzam kolegów z pracy,	 zajdę	 czasem	
na obiad do ulubionej tawerny w Gdyni.	Pamiętam,	że	kiedyś	
złożyłem	zamówienie	i pech	chciał,	że	rozszczelnił	mi się	wo-
rek.	Poszedłem	do toalety,	chwilę	zajęło mi ogarnięcie	sytu-
acji.	Wróciłem	 i mówię	kelnerce	prawdę,	mam	taką	przypa-
dłość	–	stomię	 i problem, bo właśnie	rozszczelnił	się	worek,	
a ona jakby	nigdy	nic	powiedziała:	„Nie	ma problemu, zapa-
kuję	danie	na wynos, zje pan spokojnie w domu”.	

Podziękowałem,	bez stresu i załatwione,	ale	mam	znajomych	
stomików,	którzy	od	lat	rezygnują	z wielu rzeczy, na przykład	
z przyjemności plażowania,	 bo obawiają	 się	 pogardliwych	
spojrzeń.	Jeśli ktoś	bardzo się	wstydzi,	są	przecież	fajne	po-
krowce na worki.	

MŁ: Od dawna ma pan stomię?
RG: Od maja 2021	roku.	

MŁ: Co było najtrudniejsze w oswojeniu się w nowej 
rzeczywistości? 

RG: Trudno powiedzieć,	 tuż	po operacji wszystko wydawa-
ło się	 trudne,	 choć	 nie	 niemożliwe.	 Zawsze	 staram	 się	 być	
optymistą,	bez względu czy	myślę	o tym, co jutro, czy wy-
biegam	 myślami w daleką	 przyszłość.	 Pamiętam,	 jak	 cięż-
ko było mi przed	operacją,	a jak	jest	teraz.	Stomię	trzeba za-
akceptować	albo przynajmniej	się	z nią	polubić	i oczyścić	gło-
wę	z czarnych	myśli,	wtedy	wszystko zaczyna się	układać.	Je-
śli musiałbym	 wybrać	 jedną	 trudność,	 to proces testowa-
nia sprzętu –	był	żmudny	i trudny.	

MŁ: Jak zaczęła się pana historia choroby?
RG: Zawsze	byłem	okazem	zdrowia.	Nigdy	nie	chorowałem,	
przez trzydzieści dwa lata służby	wojskowej	może	uzbierałoby	
się	trzydzieści dni zwolnienia, a może	nawet	mniej.	Moje	pro-
blemy	 zdrowotne	 zaczęły	 się	 bardzo niewinnie.	Czułem	 się	

wzdęty.	Niby	nic,	ale	kiedy	nie	byłem	w stanie	wypić	choćby	
szklanki wody,	stało się	 to nie do zniesienia.	Ratowałem	się	
powszechnie	dostępnym	Espumisanem,	jednak	gdy	zaczęły	
się	 poważne	problemy	 z brakiem	możliwości wypróżnienia,	
postanowiłem	skorzystać	z fachowej	pomocy.	

MŁ: Ile upłynęło czasu od momentu zgłoszenia dolegliwo-
ści do diagnozy? 

RG: Około 30	dni,	gdybym	posłusznie	czekał	przez kilka mie-
sięcy	na gastroskopię	i nie	zaczął	działać	na własną	rękę,	i dia-
gnozować	się	prywatnie,	kto wie, co byłoby	dalej.	W okoli-
cach	 Bożego Narodzenia 2020 roku pojawiły	 się	 pierwsze	
objawy.	 Wytrzymałem	 do marca.	 Wtedy	 zacząłem	 chodzić	
do lekarzy.	W kwietniu wykonałem	pierwsze	badania,	do ko-
lonoskopii nie	byłem	w stanie	się	nawet	przygotować.	

MŁ: W chorobach jelit wyniki nie zawsze są jednoznaczne.
RG: Pierwsze badania niewiele	wykazały.	Udałem	się	do woj-
skowej	przychodni w Gdyni i lekarz po zerknięciu na moje ba-
dania od razu stwierdził,	że	muszę	mieć	guza na jelicie i nie 
ma na co czekać.	Natychmiast	wypisał	skierowanie	do szpita-
la.	Ten	lekarz uratował	mi życie.	Będę	o tym	pamiętał	do koń-
ca swoich	dni.

MŁ: Sprawdziły się podejrzenia?
RG: To był	guz na łączeniu jelita cienkiego z grubym – me-
dyczna nazywa tego łączenia to zastawka krętniczo-kątnicza.

MŁ: Trafił pan do szpitala i… 
RG: Najpierw spędziłem	 30	 godzin	 na SOR-ze.	 Tam	wyko-
nano mi szereg	 różnych	badań,	bo wyniki sprzed tygodnia, 
które	miałem,	mogły	być	 już	nieaktualne.	Kolejny	raz bada-
nia nie	 były	 jednoznaczne.	 Przyszedł	 chirurg,	 zbadał	 mnie	
i mam	wrażenie,	że	znał	już	diagnozę,	ale	dla pewności skie-
rował	mnie	na tomograf z kontrastem.	Okazało się,	że	guz za-
blokował	mi przejście	 treści z jelita cienkiego do grubego.	
Zostałem	przewieziony	na oddział	chirurgii,	gdzie	przygoto-
wywano mnie do operacji,	byłem	tak	obolały,	że	niewiele	pa-
miętam	z tamtych	dni.	Wspominano,	że	spróbują	zrobić	ope-
rację	laparoskopowo,	a jeśli się	nie	uda,	to laparotomia – czy-
li tradycyjnie z cięciem	przez cały	brzuch	i może	się	zdarzyć,	
że	wyłonią	stomię.	

MŁ: Wiedział pan co to znaczy? 

N awet do stomii i zdrowia można podejść zadaniowo. Trzeba wyznaczyć 
sobie małe priorytety, ich realizacja daje siłę do osiągnięcia głównego 

celu – wyzdrowieć. Brzmi jak wojskowy rozkaz? Radosław Grabowski ze 
Słupska o historii ze stomią opowiada krótko i rzeczowo, jak na żołnierza 

przystało, bo od 30 lat służy w wojsku. O wstydzie, szczerości oraz niezbędnym  
do życia optymizmie.

N
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RG:	Nie	miałem	pojęcia,	 ani co to jest, ani jakie	 są	 konse-
kwencje	 wyłonienia stomii.	 Nic.	 Kiedy	 człowiek	 jest	 zdro-
wy,	nie	 interesuje	się	zbytnio takimi sprawami.	1	maja 2021 
roku o godzinie	dziesiątej	rano pojechałem	na operację,	nie	
wiem,	ile	trwała,	fakty	kojarzę	dopiero od	około godziny sie-
demnastej tego samego dnia.	

MŁ: Pierwsza myśl po operacji?
RG: Dotknąć	brzucha,	żeby	sprawdzić,	co i jak…	przesunąłem	
dłoń	 i pod palcami poczułem	worek.	Był	pełen.	Obudziłem	
się	z ileostomią.	Bardzo się	zdenerwowałem,	bo obawiałem	
się,	że	nie	będę	wiedział,	jak	z tym	żyć	i jak	ten	worek	obsługi-
wać.	Z racji zawodu nie	potrafię	być	niesamodzielny.	

MŁ: Czy żołnierski dryl pomagał panu w rekonwalescencji?
RG:	 Życie	w wojsku wiele	mnie	 nauczyło.	 Zawsze	 dążyłem,	
by	 nigdy	 się	 nie	 wstydzić	 własnych	 działań,	 robić	 wszyst-
ko, co w mojej	mocy,	by	wykonywać	obowiązki najlepiej jak 
potrafię.	W życiu zawsze	miałem	 cele	 –	 mniejsze,	 większe,	
krótkoterminowe i te na dalszą	 przyszłość.	 Kiedy	 wyłonio-

no mi stomię,	moim	celem	było wrócić	do zdrowia oraz do pra-
cy.	A po drodze	też	inne,	na przykład	dzielić	się	z innymi tym, 
co o stomii już	wiem	z autopsji.

MŁ: Miał pan żal, że nie udało się uniknąć stomii?
RG: Nie, bo jeśli ją	mam,	 to znaczy,	 że	 lekarze	 nie	widzie-
li innej	możliwości.	Kiedy	przyszły	wyniki,	tylko potwierdziły	
słuszność	ich	decyzji.	Histopatologia wykazała drugi stopień	
nowotworu kątnicy.	

MŁ: Jak szybko oswoił się pan ze stomią?
RG: Po dwóch	 dniach	 od	 operacji już	 wstawałem	 z łóż-
ka i pierwszy raz spróbowałem	ten	worek	opróżnić.	Zdarzy-
ło mi się,	że	worek	kilka razy mi wybuchł,	bo kompletnie nie 
wiedziałem,	kiedy	i jak go obsługiwać.	Kiedy	dostałem	nerkę	
i próbowałem	sam	go opróżnić,	byłem	jeszcze	obolały	 i nie 
trafiłem	tam,	gdzie	trzeba…	Pacjentów na oddziale	jest	dużo,	
pielęgniarki uwijają	się	jak	w ukropie.	Nie	ma możliwości,	by	
poświęciły	każdej	osobie	wystarczająco dużo czasu.	W sto-
sunku do ilości obowiązków,	jest	ich	po prostu za mało.	Oczy-

wiście	 zostałem	 przeszkolony	 w szpitalu w kwe-
stii obsługi stomii, ale nic z tego nie	 zapamięta-
łem.	Po operacji człowiek	jest	w jakimś	stanie	za-
wieszenia, jakby nie wszystko do niego docierało.	
Byłem	chwilę	po wyłonieniu oraz otrzymaniu infor-
macji,	że	był	to nowotwór.	Wychodząc	ze	szpitala,	
nie	wiedziałem	nic	na temat stomii i jej	pielęgnacji.	
Teraz mógłbym	o stomii napisać	książkę.	

MŁ: Ma pan ileostomię… 
RG: Zgadza się.	Kiedy	po ponad tygodniu wróci-
łem	do domu,	treść	jelitowa była bardzo wodnista.	
Na wypisie	ze	szpitala,	wśród	zaleceń	było między	
innymi picie	trzech	litrów wody.	Cały	czas	się	od-
wadniałem.	Po dwóch	 tygodniach	miałem	wizytę	
kontrolną	u chirurga.	Dowiedziałem	się,	że	samo pi-
cie wody nic mi nie	daje,	że	do wody trzeba „do-
sypać”	 elektrolitów.	Wylądowałem	 na nefrologii, 
bo przestawały	mi działać	nerki,	z wątrobą	też	za-
czynało być	groźnie.	Chyba po dwóch	czy	trzech	
dniach	odwiedziła mnie moja pielęgniarka stomij-
na –	Gosia Kanclerz i w zasadzie dopiero po jej wi-
zycie oraz po konsultacji z lekarzami zacząłem	się	
czuć	lepiej.	Do dziś	przed	każdym	posiłkiem	biorę	
Enterol,	loperamid,	białka (Protifar).

MŁ: A później… 
RG:	 Później	 czekała mnie	 chemia.	 Na szczęście,	
dzięki podpowiedzi mojej	 prowadzącej	 dok-
tor Jagody Palasik, w szpitalu w Szczecinku, zain-
stalowano mi port (syntetyczny przewód umiesz-
czony w żyle,	 który	 na powierzchni ciała pacjen-
ta ma element z możliwością	 łatwego nakłucia.	
Dzięki temu umożliwia regularne, bezbolesne po-
dawanie wlewów w trakcie leczenia onkologicz-
nego bez każdorazowego wkłuwania,	przyp.	red),	
który w trakcie leczenia ułatwił	mi życie.	W trakcie 
przyjmowania chemii skóra bardzo często zmie-
nia swoje pH – raz pasuje taki worek, innym ra-

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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zem	 inny.	 Pacjenci,	 którzy	 mają	 stomię	 i mają	 refundację	
sprzętu na poziomie	300	czy	400	złotych,	nie	są	w stanie za-
opatrzyć	się	w sprzęt	nawet	na pół	miesiąca!	Nie	wspomnę	
o spokojnym przetestowaniu różnych	 możliwości i wybra-
niu tego, co dla kogo najwygodniejsze.	Osobiście	mogłem	
sobie	 pozwolić	 na zakup z własnego budżetu wszystkiego, 
czego chciałem	spróbować,	ale	wiem,	że	są	 ludzie,	których	
nie	 stać	na podstawowe i niezbędne	 rzeczy	do codzienne-
go funkcjonowania ze	stomią.	Kiedy	pojawia się	jakaś	nowość	
w sprzęcie	–	często inwestuję	w to własne	pieniądze,	potem	
dzielę	 się	wrażeniami ze znajomymi stomikami.	W taki spo-
sób	też	pomagam.	

MŁ: Jak wygląda finansowe zaplecze stomika. Czy obecne 
limity są pana zdaniem wystarczające?
RG: W grudniu ubiegłego roku miałem	ostatni wlew chemii;	
limit, jaki miałem	na sprzęt,	w ogóle mi nie	wystarczał.	Po-
czątkowo sam	finansowałem	większość	niezbędnych	rzeczy,	
bo zdarzało się	że	zużywałem	pięć	worków dziennie.	Mogłem	
sobie na to pozwolić,	ale	byłem	kiedyś	świadkiem	zdarzenia,	
które	szarpnęło mnie za serce.	Poszedłem	do sklepu medycz-

nego,	przede	mną	stała pacjentka i miała dylemat, ile wor-
ków wziąć,	pytała,	 ile	kosztuje	taki,	a taki,	finalnie	zdecydo-
wała się	tylko na 10	sztuk.	Nie	kupiła ani pierścieni zabezpie-
czających,	z pielęgnacji też	nic	nie	wzięła,	nic.	Wyczułem,	że	
nie ma na pieniędzy,	zrobiło mi się	potwornie	przykro,	odda-
łem	jej	swój	limit	i tyle.	Jeśli kiedykolwiek	mam	więcej	sprzę-
tu,	niż	potrzebuję,	oddaję	go innym.	Uważam,	że	nie	powin-
no się	sprzedawać	takiego sprzętu dla własnej	korzyści,	tyl-
ko oddawać	potrzebującym.	W całym	kraju jest mnóstwo lu-
dzi zdesperowanych,	zabezpieczających	się	 jakkolwiek,	byle	
funkcjonować	i cieszyć	się	życiem.	

MŁ: Co dla stomików oznacza wprowadzenie w życie 
ministerialnego pomysłu ustawy ograniczającej limity 
na sprzęt, dostęp do specjalistów, itp. 
RG: Znam	pacjentów,	którzy	mają	obecnie	poważne	proble-
my	finansowe,	już	nie	stać	ich	na sprzęt.	Inflacja rośnie	w za-
straszającym	tempie,	ciągle	straszą	nas	kolejnymi podwyżka-
mi.	Wprowadzenie	zmian	w limitach	zamknie	najbiedniejszych	
stomików w domu, bo nie	można funkcjonować	bez worka czy 
pielęgnacji.	Na stomii nie da się	oszczędzić	albo postanowić:	

Na stomii nie da się zaoszczędzić, 
postanowić: będę zużywał mniej  

worków. To siła wyższa, nie  
można nad tym zapanować.
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będę	 zużywał	 mniej	 worków.	 To siła wyż-
sza, nie jestem w stanie nad tym zapano-
wać.	Uważam,	że	każdy,	kto pracuje nad ta-
kim projektem, powinien na kilka dni taki wo-
rek	sobie	przykleić	oraz wlewać	i spuszczać	pół	
litra wody co dwie	godziny,	może	wtedy	przemó-
wiłoby	to do wyobraźni pomysłodawców.	Może	ten	
ktoś	 poczułby,	 co to znaczy	 oderwać	worek	 od	 skóry	
bez takich	wspomagaczy,	jak	chusteczki lub spray typu „dru-
ga skóra”.	Są	różne	rodzaje	stomii:	urostomia (dotyczy	ukła-
du moczowego), kolostomia (na jelicie grubym) oraz ileosto-
mia (na jelicie	cienkim).	Treść,	która wydobywa się	z tej ostat-
niej,	jest	najbardziej	żrąca.	Najmniejszy	przeciek	z worka pa-
rzy	skórę,	a worek trzeba przykleić	–	nawet	jeśli skóra jest bar-
dzo podrażniona.	Można ją	zabezpieczyć,	ale	czym	to zrobić,	
jak	 zostaną	 obcięte	 limity?	 Ktoś	 powie,	 ale	 to przecież	 kil-
ka złotych.	Tak,	tylko skóra się	nie	zagoi jednego dnia, czasa-
mi trwa to nawet kilka tygodni.	Pomysł	wprowadzenia ograni-
czeń	dla stomików jest niebezpieczny dla ich	zdrowia.	

MŁ: Ile czasu zajmuje panu dzisiaj wymiana worka? 

RG: Kiedyś	córka zmierzyła,	że	z wejściem	i wyjściem	z łazien-
ki niecałe	pięć	minut.	Gdy	mam	więcej	czasu,	to na całą	pielę-
gnację	i suszenie skóry, bo powinna trochę	pooddychać,	po-
święcam	pół	godziny.	

MŁ: Od wyłonienia stomii minął ponad rok, jak radzi pan 
sobie w nowej rzeczywistości? 
RG: Dzisiaj	 czuję	 się	 jak	 osoba zdrowa.	Duży	w tym	udział	
miała rodzina,	 najbliżsi znajomi i cały	mój	wydział	 oraz ko-
leżanki i koledzy z pracy.	Nigdy	nie	wycofałem	się	społecz-

nie,	nie	ukrywam	się,	sam	
często inicjuję	 kontakt	
z kolegami z pracy, py-
tam, co u nich	słychać,	
a raz na dwa tygodnie 
staram	się	wpaść	cho-
ciaż	na kawę.	

MŁ: Najbliższe oto-
czenie zaakceptowa-

ło u pana stomię?
RG: Wszyscy od same-

go początku mnie wspie-
rali.	Być	może	nie	wszyscy	ro-

zumieli, co przeżywam.	Myślę,	że	
tylko ten, kto ma wyłonioną	 stomię,	

jest w stanie	zrozumieć	stomika.	Niektórzy	
się	do mnie	nie	odezwali,	ale	nie	dlatego,	że	mnie	odrzuci-
li, tylko ze	strachu,	co powiedzieć,	jak	się	zachować.	Czasem	
lepiej	 milczeć,	 niż	 powiedzieć	 coś	 niewłaściwego albo coś	
co może	sprawić	przykrość.	

MŁ: Co daje panu siłę?
RG:	 Fakt,	 że	 chcę	wrócić	 do pracy, to główny	 cel,	 ale	 naj-
pierw zdrowie.	 Gdyby	 udało się	 uzyskać	 90%	 sprawno-
ści sprzed	 operacji,	 sukces	 gwarantowany.	W życiu zawsze 
trzeba mieć	 cel,	 nawet	górnolotny,	 jeśli się	do niego dąży,	
a po drodze zrealizuje inne, mniejsze priorytety, nawet je-
śli ten	najważniejszy	pomysł	nie	wypali,	ilość	tych	małych	jest	
w stanie	 zrekompensować	 ten	 jeden,	 duży.	 Odpowiadając	
na pytanie,	siłę	dają	mi moja żona i dzieci, a przede wszystkim 
trójka wspaniałych	wnuków.	Gdy	o nich	myślę,	chce	się	żyć.	

MŁ: Mógłby pan powiedzieć coś tym stomikom, którym 
siły brakuje?
RG: Najgorzej	 jest,	gdy	człowiek	upadnie	psychicznie,	cięż-
ko się	wtedy	przystosować	do nowej	rzeczywistości.	Chciał-
bym pani powiedzieć	 coś	 mądrego i jednoznacznego, ale 

Każdy, kto pracuje nad takim  
projektem, powinien na kilka  
dni taki worek sobie przykleić  
i wlewać, i spuszczać pół litra  

wody, może wtedy przemówiłoby 
to do wyobraźni pomysłodawców.
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Magdalena Łyczko
Dziennikarka i pisarka związana z mediami od blisko dwudziestu lat.	Pierwszy	artykuł	opublikowa-
ła w „Gazecie	Lubuskiej".	Pracowała m.in.:	w Teleexpressie,	Dzień	Dobry	TVN	oraz onet.pl.	Pisa-
ła dla "Gali",	"Wprost",	"Wysokich	Obcasów"	oraz "Traveler	-	National	Geographic".	Prywatnie	
jest	mamą	trzynastoletniej	Poli.

BIO

chyba nie da się	 zamknąć	 tego w jednym	 czy	 dwóch	 zda-
niach.	Jeśli ktoś	biadoli z powodu stomii,	chcę	powiedzieć:	
stomia ratuje	 życie,	 nikt	 jej	 nie	 wyłania,	 by	 pacjenta zabić.	
Stomia jest	 częścią	 mnie,	 jeśli o nią	 zadbam,	 to pozosta-
ła część	mojego organizmu będzie	czuła się	znakomicie.	Resz-
ta to kwestia wychowania,	usposobienia i doświadczeń	życio-
wych.	Uważam,	że	w ludziach	jest	wiele	dobra i siły	do walki, 
tylko nie	zawsze	wiemy,	jak	je	wydobyć.	Może	po prostu war-
to cieszyć	się	z małych	rzeczy.	

MŁ: Jest coś, czego panu w życiu potrzeba, brakuje…
RG:	Żeby	zespolić	się	i móc	zadzwonić	do wszystkich	z infor-
macją:	jestem	zdrowy!	

MŁ: Wiem, że jest taka szansa… 
RG: Tak,	niebawem	wybieram	się	na konsultację	do dokto-
ra, profesora Jacka Śmigielskiego do Wrocławia i zobaczy-

my.	Otrzymałem	właśnie	wyniki tomografii,	kolonoskopii,	je-
lita czyste, bez rozsiewów.	Prześwietlenie	płuc	też	znakomite.	

MŁ: W takim razie czekam na telefon i dobrą wiadomość… 
RG: Nie	dziękuję,	bo nie	chcę	zapeszyć.	•

Wywiad powstał w ramach projektu Stomia Symbol Zwycięstwa  
realizowanego na zlecenie Fundacji STOMALife wrzesień 2022

Pomysł wprowadzenia ograniczeń dla stomików,  
jest niebezpieczny dla ich zdrowia. 
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Wywiad	z	Agnieszką	Nowak	 
i	Olgą	Żelichowską

Rozmawia:	Mirela	Bornikowska	
Zdjęcia:	Michał	Zieliński

Bieszczadzkie Anioły  
w Lublinie
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M irela Bornikowska: Witaj Agniesz-
ko. Tekst, który czytelnicy prze-
czytają za chwilę, to efekt kilku na-
szych oddalonych od siebie cza-
sowo rozmów. Mogę je podzielić 
na te „przed” i „po” Lublinie.

Agnieszka Nowak: O tak, spotkanie w Lublinie to było waż-
ne wydarzenie w moim	życiu.	

MB: Ale zanim wrócimy do Lublina, proszę powiedz nam 
kilka słów o sobie. Ile masz lat, gdzie mieszkasz, jaka jest 
twoja sytuacja rodzinna, czy pracujesz zawodowo?
AN:	Nazywam	się	Agnieszka Nowak, mam 32 lata i od trze-
ciego roku życia mieszkam w Tarnobrzegu.	Mam	brata,	który	
jest	12	lat	młodszy	ode	mnie.	Przez te	lata,	zanim	on	się	uro-
dził,	nie	czułam	się	jedynaczką,	gdyż	mój	tato ma pięcioro ro-
dzeństwa,	więc	mam	liczne	rodzeństwo cioteczne.	Rodzina ni-
gdy	nie	dała mi odczuć,	że	przez swoją	niepełnosprawność	
jestem	inna.	Od	5	grudnia 2011 roku pracuję	w markecie bu-
dowlanym jako kasjer	–	sprzedawca.	A od	sześciu lat, mimo iż	
od urodzenia jestem	poruszającą	się	na wózku osobą	z nie-
pełnosprawnością,	mieszkam	sama w swoim	mieszkanku.

MB: Na co chorujesz?
AN:	Urodziłam	się	ze	schorzeniem	o nazwie przepuklina opo-
nowo-rdzeniowa.	Mam	 rozszczep	kręgosłupa,	a także	kolo-
stomię,	ponieważ	urodziłam	się	z zarośniętym	odbytem.	

MB: Czy jest coś, co choroba ci zabrała? Czy miałaś marze-
nie, które nie mogło być zrealizowane? A może udało się 
je spełnić mimo choroby?
AN:	 Tak	 naprawdę	 nigdy	 za wiele	 nie	 rozmyślałam	 na ten 
temat.	Staram	się	cały	czas	mieć	marzenia.	Te	mniejsze	 i te 
większe.	 Niektóre	 powoli się	 spełniają,	 inne	 nadal	 spokoj-
nie	 sobie	 czekają.	 Mimo niepełnosprawności udało mi się	
w 2013 roku zdać	egzamin	na prawo jazdy.	Mam	swój	samo-
chód.	Poruszanie	się	nim	daje	mi ogromne poczucie wolno-
ści.	To na pewno jedno ze	spełnionych	marzeń.	Chciałabym	
w przyszłości znaleźć	kogoś,	z kim	stworzę	szczęśliwy	zwią-
zek.	Jak	większość	kobiet	marzę	o rodzinie,	mężu,	dzieciach.	
Wierzę,	że	kiedyś	i to marzenie	się	spełni.

MB: Czy łatwo było ci zaakceptować chorobę i wynikającą 
z niej konieczność wyłonienia stomii?
AN: Wiele	razy	zastanawiałam	się	nad	tym	pytaniem.	Urodzi-
łam	się	z tymi dysfunkcjami, innego życia nie znam, a to, któ-
re	mam,	kocham	i akceptuję.	Podobnie	jest	ze	stomią.	Uwa-
żam,	że	dla osoby na wózku inwalidzkim jest ona dużym	uła-
twieniem,	więc	i chorobę,	i stomię	w pełnym	stopniu akceptu-
ję.	W 2017 roku miałam	także	chemioterapię	z powodu chło-
niaka Hodgkina.	Tę	przypadłość	też	zaakceptowałam.	Stwier-
dziłam,	iż	był	to taki mój sprawdzian z wiary w Boga.	

MB: Co najbardziej lubisz robić? Przy czym się relaksujesz?
AN: Od kilkunastu lat co roku wyjeżdżam	 do Okunin-
ki na dwutygodniowy	 turnus	 rehabilitacyjny.	Tam	zazwyczaj	
realizuję	swoją	pasję,	jaką	jest	fotografia.	Uwielbiam	fotogra-
fować	przyrodę	–	jezioro,	kaczki,	lilie	wodne.	Kolejnym	moim	

hobby	są	książki,	które	bardzo lubię	czytać,	a także	muzyka,	
o której za chwilę	powiem	więcej.

MB: Tak, do roli muzyki w twoim życiu na pewno jeszcze 
wrócimy w tej rozmowie.
AN:	Już	nie	mogę	się	doczekać,	ale	powiem	jeszcze,	że	uwiel-
biam	pomagać	 ludziom	 i działać	w grupie na rzecz innych.	
Znalazłam	takie	miejsce	na terenie	parafii,	w której mieszka-
ją	moi rodzice.	Od	lat	jestem	związana z Ruchem	Światło Ży-
cie	potocznie	zwanym	Oazą.	Pokazuję	tam	młodzieży,	że	bę-
dąc	osobą	na wózku,	można czerpać	z życia garściami i moż-
na mieć	uśmiech	na ustach	każdego dnia.	Można dziękować	
Bogu za każdy	dzień	życia,	 jakie	by	ono nie	było,	bo to jest 
jedyne	życie,	 jakie	mamy.	 Innego nie	będzie.	To od nas za-
leży,	co z nim	zrobimy.	Staram	się,	by	moje	było szczęśliwe	
i spełnione.	

MB: O marzeniach już trochę powiedziałaś, ale czy jest 
coś, co chciałabyś zrobić pierwszy raz w życiu?
AN:	 Chciałabym	 kiedyś	 polecieć	 helikopterem.	 Mam	 wie-
le	takich	marzeń,	ale	jedno towarzyszy mi już	połowę	moje-
go życia i wiąże	się	z muzyką.	

MB: No właśnie, napięcie rośnie, a my zbliżamy się do me-
ritum naszej rozmowy, więc uchylmy rąbka tajemnicy. 
AN: To marzenie	 jest	 też	 swego rodzaju miłością.	 Jest	 to  
trwająca połowę	 mojego życia miłość	 do Starego Dobre-
go Małżeństwa.	

MB: Połowa życia, to brzmi poważnie, choć powiem, że 
u mnie ta sama miłość to… 2/3 życia. Powiesz mi, jak to się 
zaczęło?
AN:	Zaczęło się	niewinnie,	niby	przypadkiem.	Szesnaście	lat	
temu,	kiedy	miałam	dokładnie	16	lat,	podczas	ogniska orga-
nizowanego w ramach	Oazy	jeden	z naszych	opiekunów za-
pomniał,	 że	 ja razem z innymi chcę	grać	w siatkówkę	 i mój 
wózek	 schował	 do bagażnika.	Wszyscy	 pobiegli na boisko, 
a ja obserwowałam	ich	grę	z fotela auta.	W samochodowym	
radiu z kasety	 „leciało”	 Stare	 Dobre	 Małżeństwo.	 Pamię-
tam	 jak	dzisiaj,	 że	pierwsza piosenka,	którą	usłyszałam,	no-
siła tytuł	 Jak.	 Te	 utwory	wtedy	wpadły	mi w ucho i siedzą	
tam do dziś.	We	wrześniu 2022 roku udało mi się	wyruszyć	
na weekendowy wyjazd w Bieszczady z kolegami i koleżan-
kami ze	szkoły	mego brata.	Nazwałam	tę	podróż	„poszuki-
waniem	Bieszczadzkich	Aniołów”,	 bo nawiązywała do tytu-
łu najnowszej	 płyty	 Starego Dobrego Małżeństwa Schroni-
sko Aniołów,	 którą	mam,	a piosenką	przewodnią	mojej	wy-
prawy	była oczywiście	 ta pt.	Bieszczadzkie Anioły. Kilka lat 
temu byłam	na koncercie Starego Dobrego Małżeństwa w Fil-
harmonii Podkarpackiej.	Moją	ulubioną	piosenką	tego zespo-
łu jest utwór Z nim będziesz szczęśliwsza.	Do dzisiaj	 się	za-
stanawiam, dlaczego właśnie	ta piosenka, ale ona najbardziej 
mi się	podoba,	choć	uwielbiam	wszystkie.

MB: Informacje na temat miłości do tego zespołu dosta-
łam od ciebie na długo przed naszym spotkaniem, do któ-
rego doszło 6 listopada 2022 roku. Gdzie to było?
AN: W Lublinie!	O którym	 wspominałyśmy	 już	 na począt-
ku naszej	rozmowy.

M
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MB: Z jakiej okazji?
AN: Z okazji koncertu Starego Dobrego Małżeństwa,	na któ-
ry	zaprosiła mnie Fundacja STOMAlife!!!	Pamiętasz,	co ci wte-
dy	napisałam?	Gdy	dowiedziałam	się,	jaką	cudowną	niespo-
dziankę	dla mnie	szykujecie?

MB: Nie pamiętam dokładnie, choć wiem, jak bardzo by-
łaś szczęśliwa. Możesz przytoczyć?
AN:	Napisałam,	że	mój	wózek	porusza się	10	cm	nad	ziemią,	
a u ramion	wyrosły	mi skrzydła bieszczadzkich	aniołów.

MB: Tak, rzeczywiście, teraz pamiętam, choć muszę ci po-
wiedzieć, że ja taką właśnie cię w Lublinie zobaczyłam. Je-
śli powiem, że w euforii, to przesadzę?
AN: Ani trochę!	 Ta niedziela od rana do późnego wieczo-
ra była magiczna.	Najpierw podróż	 z tatą	 do Lublina, spo-
tkanie z wami i członkami Starego Dobrego Małżeństwa już	
na parkingu, a to dopiero był	początek.	Bardzo się	ucieszy-
łam,	że	przed	koncertem	było spotkanie przy kawie ze stomi-
kami, w którym	uczestniczył	także	mój	tato.	Poznaliśmy	wiele	
nowych	osób,	a przede	wszystkim	spotkałam	dawno nie wi-
dzianą	koleżankę	–	Olgę,	z którą	znamy	się	od	dzieciństwa.

MB: Pozwoliłam sobie zaprosić Olgę do naszej rozmowy, 
ale na razie to ty jesteś główną bohaterką. Czy coś jeszcze 
chciałabyś dodać na temat tej magicznej niedzieli?
AN:	Oczywiście!!	Myślę,	że	stron	w gazecie by nie wystarczy-
ło na zamieszczenie	wszystkich	moich	wrażeń	 i wspomnień,	
ale	muszę	krótko opowiedzieć	o koncercie, a przede wszyst-
kim o tym, co się	wydarzyło po nim.	Dziękuję	ci bardzo za to, 

że	dopięłaś	swego,	by	znaleźć	i porozmawiać	z bardzo zajętą	
przed	koncertem	panią	menager	zespołu.	Wiadomo,	że	ape-
tyt	rośnie	w miarę	jedzenia i po jednym	spełnionym	marzeniu,	
jakim	był	bilet	w ręce,	miałam	kolejne,	by	choć	na moment 
spotkać	 się	 z panem	 Krzysztofem	Myszkowskim	 i jego ko-
legami,	 by	poprosić	o autograf,	 by	 zrobić	 sobie	 z nimi pa-
miątkowe	zdjęcie.	A że	była to niedziela cudów, to rzeczywi-
stość	przerosła moje	wyobrażenia.	Napisz koniecznie o tym, 
że	po koncercie	zostaliśmy	w pustej sali i to…	Bieszczadzkie	
Anioły	sfrunęły	ze	sceny	prosto do nas.	

MB: O tak. Ciary mieliśmy wszyscy, bo cała nasza różo-
wa ekipa, która ci towarzyszyła, to wielbiciele Stare-
go Dobrego Małżeństwa. Kolejny raz potwierdziło się, że 
prawdziwemu kunsztowi muzycznemu i charyzmie towa-
rzyszy niezwykła skromność i klasa. Pan Krzysztof Mysz-
kowski przyjął fundacyjną koszulkę z naszym hasłem prze-
wodnim „Ukochaj siebie”, którą mu podarowaliśmy.
AN: Tak!	 I Powiedział,	że	czyni to od	urodzenia.	Pamiętasz?	
Pewnie dlatego od tylu lat	kocha go taka rzesza ludzi!	Spotka-
nie z zespołem,	to był	dla mnie drugi koncert!!!	Z jednej stro-
ny	nie	mogłam	uwierzyć,	że	to się	dzieje	naprawdę,	że	dzię-
ki Bratnim Duszom z Fundacji STOMAlife	 jestem	 tu i teraz, 
a z drugiej	strony	dzięki atmosferze,	 jaką	stworzyli ci wspa-
niali muzycy, w ogóle	nie	czułam	się	onieśmielona i skrępo-
wana.	Czułam	się,	 jakbym	z paczką	przyjaciół	siedziała przy 
ognisku na bieszczadzkiej polanie i po prostu rozmawia-
ła o życiu.	Ta krótka rozmowa jeszcze	dobitniej	uświadomi-
ła mi czterdziestoletni fenomen tego zespołu.	Oni naprawdę	
tacy	są.	Scena i fotele dla publiczności to tylko konieczna de-

Z Olgą poznałyśmy się 
jako małe dziewczynki,  
o ile dobrze pamiętam  

to miałyśmy wtedy 
może 4 albo 5 lat. Nale-
żałyśmy do tego same-

go stowarzyszenia zrze-
szającego dzieci niepeł-

nosprawne ruchowo.
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koracja.	Więź	 jest	po prostu szczera, prawdziwa, autentycz-
na i naturalna.	

MB: Każde z tych słów, Agnieszko, jest również moje. Z ra-
cji różnicy wieku, mam dłuższy staż w miłości do Stare-
go Dobrego Małżeństwa, ale na potwierdzenie twoich 
słów, proszę, jeśli możesz, byś przytoczyła dedykację, 
jaką pan Krzysztof napisał ci na płycie?
AN: Oczywiście,	że	chętnie	podzielę	się	z wami tym	pięknym	
wpisem.	Brzmi on: „Agnieszce, Ku Dobru.	Miło było poznać	
i się	zaprzyjaźnić”.

MB: Myślę, że to najpiękniejsza puenta twoich wspomnień.
AN:	Oj	tak!
MB: Naszej rozmowie przysłuchuje się Olga, która była  
z nami na kawce w Lublinie, ale z zaproszenia na koncert 
nie mogła skorzystać z dość istotnego powodu. Prawda, 
Olgo? Powiesz nam, jaki to był powód?
Olga Żeligowska: Jasne.	Po prostu następnego dnia wcze-
śnie	rano musiałam	być	w szpitalu w Warszawie.	Po roku ocze-
kiwania – 7 listopada wyłoniono mi stomię.

MB: No to rzeczywiście jesteś usprawiedliwiona. Tym bar-
dziej doceniamy, że w towarzystwie babci zdążyłaś wpaść 
na kawkę ze stomikami. Bardzo ci za to dziękujemy. Cie-
szę się, że mogłam ciebie – uczestniczkę naszych cotygo-
dniowych wtorkowych czatów online – poznać na żywo.
OŻ: Ja też	się	bardzo cieszę,	że	w końcu mogłam	poznać	Tor-
baczy, do grona których	 szczęśliwie	 dołączyłam.	 Szczegól-

nie mocno ucieszyłam	się	na widok	Agnieszki,	którą	znam	od	
dawna i z którą	wiele	mnie	łączy.

AN: Ja też	bardzo się	ucieszyłam,	że	cię	widzę.

MB: Dziewczyny, czy wspólnie opowiedziałybyście nam 
historię Waszej znajomości?
OŻ: Z Agnieszką	poznałyśmy	się	jako kilkuletnie dzieci na tur-
nusach	rehabilitacyjnych	organizowanych	przez stowarzysze-
nie osób z przepukliną	oponowo-rdzeniową.	Potem	nasz kon-
takt	się	urwał	i odnowiłyśmy	go dopiero rok temu dzięki grupie 
na Facebooku zrzeszającej	przyszłych	i aktualnych	stomików.

AN:	Tak	było.	Z Olgą	poznałyśmy	się	 jako małe	dziewczyn-
ki, o ile	dobrze	pamiętam	to miałyśmy	wtedy	może	4	albo 5 
lat.	Należałyśmy	do tego samego stowarzyszenia zrzeszają-
cego dzieci niepełnosprawne	ruchowo.	Pamiętam	nawet,	że	
udało nam	się	spotkać	bodajże	na dwóch	turnusach	rehabili-
tacyjnych,	które	organizowało to stowarzyszenie,	były	to tur-
nusy w Spale.	Trafiłam	tam	dzięki Fundacji Aktywnej	Rehabi-
litacji na obóz dla osób	„niepełnosprytnych”	 (nie	 lubię	sło-
wa niepełnosprawni).	 Kolejne	 nasze	 spotkanie	 było w Mu-
szynie.	Potem,	 tak	 jak	mówi Olga, nasze drogi się	 rozeszły,	
tym	bardziej	 się	 cieszę,	 że	dzięki internetowi się	odnalazły-
śmy,	a dzięki Fundacji STOMAlife	po latach	znów mogłyśmy	
się	spotkać.	

MB: Olgo, czytelnicy, podobnie jak Agnieszkę, też chcieli-
by poznać cię bliżej. Powiesz nam kilka słów o sobie?
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OŻ:	Nazywam	się	Olga Żęligowska,	mam	30	lat	 i mieszkam 
z dziadkami w Lublinie.	Jak	dotąd,	ze	względu na oczekiwa-
nie na operację,	a potem okres rekonwalescencji nie	podję-
łam	pracy,	ale	myślę,	że	jako szczęśliwa stomiczka już	niedłu-
go będę	mogła to zrobić.	 Choruję,	 podobnie	 jak	 Agniesz-
ka, na przepuklinę	 oponowo-rdzeniową,	 której	 jedną	
z konsekwencji jest	ziejący	odbyt	oraz jelito neurogenne.	Te	
dwa schorzenia były	przyczyną	wyłonienia u mnie	stomii.

MB: Naszą rozmowę będą czytać osoby, z których 
wiele ma problemy z układem pokarmowym, dlate-
go powiedzmy ciut więcej o schorzeniach, które tak bar-
dzo ci dokuczały.
OŻ: Jelito neurogenne to problemy z biegunkami, zaparcia-
mi, bólami brzucha,	 natomiast	 ziejący	 odbyt	 to wypadanie 
odbytnicy.	Okropna dolegliwość,	dlatego tak bardzo marzy-
łam	o wyłonieniu stomii i w końcu ją	mam.

MB: Zapytałam Agnieszkę o to, czy choroba jej coś zabra-
ła, czy nie mogła zrealizować jakichś marzeń, a może uda-
ło się je spełnić mimo choroby. Jak ty odpowiedziałabyś 
na takie pytania?
OŻ: Sama przepuklina specjalnie nie utrudnia mi życia.	Na-
tomiast bardzo je	komplikowały	problemy	z wypróżnianiem,	
które	są	z nią	związane	i którym	musiałam	podporządkować	
i pod	nie	zorganizować	całe	moje	życie.	Jestem	tuż	po wy-
łonieniu,	wszystko jest	jeszcze	świeże,	ale	już	czuję	poprawę	
komfortu mojej egzystencji dzięki stomii.	Liczę,	że	z czasem 
będzie	 tylko lepiej.	 Staram	 się	 żyć	 normalnie.	Udało mi się	

ukończyć	 dwa kierunki studiów –	 filologię	 polską	 i kulturo-
znawstwo.	Odbyłam	dwa staże	w instytucjach	kultury,	korzy-
stam z wydarzeń	kulturalnych,	gdy	jest	okazja spotykam	się	
ze	znajomymi.

MB: Czy udało ci się zaakceptować i chorobę, i stomię?
OŻ: Z chorobą	żyję	od	urodzenia i chociaż	czasem	bywa cięż-
ko, to jestem do niej przyzwyczajona i nie znam innego życia.	
Wyłonienie	stomii było moim	marzeniem	od	dłuższego cza-
su i w mojej sytuacji jest	wybawieniem,	więc	nie	miałam	kom-
pletnie	żadnego problemu z jej	akceptacją.		

MB: Jesteście z Agnieszką w podobnym wieku. Jakie ty 
masz zainteresowania? Co najbardziej lubisz robić? Przy 
czym się relaksujesz?
OŻ:	Najbardziej	 lubię	oglądać	filmy,	 szczególnie	dokumen-
talne o różnorodnej	 tematyce.	 Najlepiej	 relaksuję	 się	 przy	
słuchaniu muzyki pop.	 Gdy	 mam	 okazję,	 chętnie	 chodzę	
do teatru, lecz nie	dzieje	się	to zbyt	często.	W okresie pande-
mii bardzo fajny	był	dla mnie szeroki dostęp	do spektakli on-
line.	Uwielbiam	musicale.	Jak	każdej	kobiecie	humor	popra-
wiają	mi zakupy.

MB: A o czym marzysz? Co chciałabyś zrobić pierwszy 
raz w życiu?
OŻ: Chciałabym	móc	w końcu korzystać	z basenu.	

MB: Myślę, że to marzenie jest absolutnie realne już 
lada chwila, jak tylko szwy po operacji się wygoją. Jako ko-

Z chorobą żyję od urodzenia  
i chociaż czasem bywa ciężko, to  
jestem do niej przyzwyczajona  
i nie znam innego życia. Wyłonie-
nie stomii było moim marzeniem 
od dłuższego czasu i w mojej sy-
tuacji jest wybawieniem, więc nie 
miałam kompletnie żadnego pro-
blemu z jej akceptacją.  20
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bieta „ze skrzelami” będę trzymać kciuki, byś spełniła je 
jak najszybciej.
OŻ: Dziękuję.	Może	uda się	kiedyś	razem	popływać?

MB: Mnie dwa razy nie trzeba powtarzać. Dziewczyny, 
bardzo miło rozmawia mi się z wami. Obie jesteście fan-
tastycznymi młodymi kobietami, które pokazują, jak wie-
le zależy od nas samych. Jesteście reżyserkami własne-
go życia i muszę powiedzieć, że realizowane przez was 
filmy oglądam z zapartym tchem i ogromnym podzi-
wem. Na koniec chciałabym zapytać. Czy jest coś, co każ-
da z was chce przekazać koleżance? A co obie chciałyby-
ście powiedzieć czytelnikom?
OŻ:	 Chciałam	 powiedzieć,	 że	 bardzo się	 cieszę,	 iż	 po la-
tach	 udało mi się	 odnowić	 dawną	 znajomość	 z Agnieszką.	
Oprócz tego,	 chciałam	 powiedzieć	 wszystkim	 czytelnikom,	
że	jeżeli czegoś	pragną,	to nie	mogą	się	poddawać	 i muszą	
walczyć,	by	ich	pragnienia się	ziściły.	Ja marzyłam	o wyłonie-
niu stomii,	walczyłam	o to prawie dwa lata i mimo różnych	prze-
ciwności osiągnęłam	 swój	 cel.	 Stomia tak bardzo poprawi-
ła mi komfort	życia,	że	jest	absolutnym	potwierdzeniem	tego,	
że	 trzeba wierzyć,	wiedzieć,	czego się	chce,	 i marzenia naj-
pierw przekształcać	w plany, a potem	te	plany	realizować.

AN: Olgo, bardzo się	 cieszę,	 że	 po odnowieniu znajomo-
ści online	udało się	nam	choć	na chwilę	spotkać.	Czas	spę-
dzony z tobą	ruszył	w mej	głowie	lawinę	pozytywnych	wspo-

mnień	 z dzieciństwa.	 Czytelnikom	 też	 chcę	 powiedzieć	 kil-
ka słów o stomii.	 Ja i moja stomia żyjemy	 ze	 sobą	 ponad	
30	lat.	Chcę	powiedzieć	wszystkim,	że	stomia to nie wyrok, 
a z pewnością	dla wielu to ratunek.	Nie	bójmy	się	 jej.	Z nią	
można żyć	i w pełni korzystać	z życia.	Spełniajmy	swoje	ma-
rzenia,	jakie	by	one	nie	były.	One	dodają	nam	skrzydeł	i dają	
nam kopa do działania.	Nawiążę	tu także	do innego aspek-
tu mojego życia mianowicie do niepełnosprawności.	Ona też	
mnie w niczym	 nie	 ogranicza.	 Potrafię	 życie	 ułożyć	 tak,	 by	
szło właściwym	 torem	 i miało swój	 pozytywny	 sens.	 Każ-
dy	 przechodzi w swoim	 życiu przez „burze, deszcze, grad-
obicia”,	ale	pamiętajcie,	proszę,	że	po burzy	zawsze	wycho-
dzi słońce!!!	

MB: Nie wiem jak Wy, dziewczyny, ale ja wyraźnie sły-
szę szum skrzydeł bieszczadzkich aniołów unoszących się 
nad Lublinem. Myślę, że przysłuchiwały się naszej roz-
mowie i ta kropla na moim policzku, to nie listopadowy 
deszcz, tylko łza wzruszenia z anielskiego oka. Taka jed-
na, mała zielona łza wśród anielskich uśmiechów. Podnie-
ście do góry głowy, na pewno je zobaczycie. •
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Rozmawia:	Magdalena	Łyczko	 
	 	 											Zdjęcia:	Natalia	Kruczyńska

Wywiad z	Katarzyną	Kurłowicz

Jak jelito  
zobaczyło 
świat
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Magdalena Łyczko: Gdyby tematem rozmowy nie była sto-
mia tylko Katarzyna Kurłowicz przed chorobą, co opowie-
działaby mi pani o niej?
Katarzyna Kurłowicz: Od matki dostałam	umiejętność	rozu-
mienia ziół	 i słońca.	Wiem,	 ile	trzeba jednego, a ile drugie-
go,	 żeby	 rozsmakować	 gości w dzbanku gorącego naparu.	
Stopami dotykam	wilgotnej	ziemi,	żeby	poczuć	każdy	kolej-
ny	dzień.	Łączność	z lasem codziennie daje mi dowody na ist-
nienie.	Jestem	antropologiem	kultury	 i pedagogiem,	mamą	
dwójki dzieci.	 Rodzinnie	 prowadzimy	 szkołę	 podstawową	
i szkoły	branżowe.	Ponad	dwadzieścia lat temu wraz z part-
nerem	zamieszkaliśmy	na wsi z zamiarem stworzenia miejsca, 
gdzie	będą	się	działy	rzeczy,	które	lubimy	i kochamy.	Nieda-
leko Szczecina wśród	łąk,	nieopodal	lasu,	stworzyliśmy	Ośro-
dek	Poszukiwań	Twórczych,	gdzie	odbywają	się	warsztaty	te-
atralne, koncerty, plenery malarskie i festiwale	 muzyczne.	
To miejsce	jest	wiecznie	żywe.	Oddając	swoją	najbliższą	prze-
strzeń	 innym,	 chciałam	 się	 z tym	czuć	dobrze.	Wiedziałam,	
że	jest	to możliwe,	jeśli na czas spotkania powołamy	z drobin 
codzienności święto.	Jeśli będziemy	w kontakcie z miejscem 
i wobec siebie w ciekawości.	Gdy	witam	nowych	gości,	po-
wtarzam:	czujcie	się	jak	u siebie w domu i traktujcie to miej-
sce	jak	swój	dom.	

MŁ: Jak czuje się pani ze stomią? 

KK: Mój	związek	ze	stomią	trwa niecały	rok.	Jestem	w prze- 
dedniu kolejnej zmiany, bo czeka mnie	 proces	 wychodze-
nia ze stomii –	zespolenie.	Powiem	szczerze,	że	to kolejne wy-
zwanie, bo z woreczkiem	 żyje	 się	 dobrze,	 zaprzyjaźniłyśmy	
się,	stomia stała się	częścią	mojego ciała.	

MŁ: Czy można powiedzieć, że „związek” ze stomią 
wzmocnił pani kobiecość?
KK:	Myślę,	że	związek	ze	stomią	spowodował,	że	musiałam	
być	 jeszcze	 bliżej	 swojego ciała.	 Być	 sama sobie opiekun-
ką,	czułą	przewodniczką.	Nie	od	razu zrozumiałam	tę	relację.	
Ona wynikała najpierw z bólu.	Potem	z zaakceptowania i za-
opiekowania się	czymś,	co było obce, a musiało stać	się	 in-
tegralną	częścią	mnie.	Mogłabym	walczyć	 i nie	zgadzać	się.	
Zrozumienie i oswojenie swojego ciała z elementami do nie-
go przypisanymi pozwoliło mi na odnalezienie intymnej re-
lacji ze	 sobą	 samą.	Był	 to okres dawania sobie czasu i tro-
ski.	 Jakieś	dwa miesiące	 temu,	 jak	 co rano wstając	 z łóżka,	
patrząc	na siebie,	pomyślałam:	wyglądam	przepięknie!	Wpa-
dłam	w zachwyt	sama nad	sobą.	Pomyślałam,	że	bardzo chcę	
mieć	ślad	po tym czasie, bo stomia jest pewnego rodzaju bli-

zną.	 Pamiątką	 po przebytym	 głębokim	 i ważnym	 doświad-
czeniu.	 Poprosiłam	 zaprzyjaźnioną	 fotografkę,	 Natalkę	 Bie-
gańską	 o sesję	 zdjęciową.	 Stworzyła przepiękne	 akty,	 do-
kładnie	tak,	jak	to widziałam	wcześniej	w lustrze.	Gdy	zoba-
czyłam	 zdjęcia,	 pomyślałam,	 że	może	warto pokazać	 je	 in-
nym.	Być	może	komuś	pomogą,	dodadzą	odwagi,	 rozwieją	
wątpliwości…	Pomyślałam,	że	to ważne.	Zdjęcia są	subtelne,	
widać	na nich	kobietę	z woreczkiem na brzuchu,	bije	z nich	
naturalne	piękno.	 I naprawdę	nie	mam	 się	 czego wstydzić.	
Wręcz przeciwnie – po całej	drodze,	 jaką	przeszłam,	jestem	
szczęśliwa i dumna z tego,	jak	wyglądam.	Wierzę,	że	nic	nie	
dzieje	się	bez przyczyny – z powodu tych	zdjęć	prowadzimy	
dzisiaj	rozmowę…

MŁ: Widzę przed sobą kobietę dojrzałą, pewną siebie,  
wiedzącą, czego chce i dokąd zmierza. Jak dojść do tego  
momentu? 

KK: Predyspozycje przekazane w genach,	 od	 Boga,	 trud-
no powiedzieć.	Można to wypracować,	 osiągnąć	 bez więk-
szego trudu.	 Potrzeba trochę	 świadomości i samodyscypli-
ny, która powoduje,	 że	 co rano wstaję,	 ćwiczę,	 oddycham	
i medytuję.	 Staram	 się	 dobrze	 nakarmić	 swoje	 ciało,	 odży-
wić	w taki sposób,	żeby	dobrze	mi służyło.	Niby	niewiele	ele-
mentów,	ale	każdy	z nich	jest	bardzo istotny.	Choroba wrzu-
ciła mnie na ścieżkę	uważności wobec	samej	siebie.	To do-
bra ścieżka i nie	chcę	z niej	schodzić.	Wybrałam	zdrowie	i ży-
cie, jestem dla siebie	ważna.

MŁ: O ciele metaforycznie mówi się, że to nasz dom, 
a w nim zdarzają się nieoczekiwane awarie, jak w tym 
prawdziwym, z czterema ścianami.
KK: Moja awaria wydarzyła się	 sześć	 lat	 temu.	 Pamiętam	
to dosyć	 dobrze,	 bo weszłam	wtedy	w 44.	 rok	 życia,	 a je-
stem	numerologiczną	44.	Zastanawiałam	się,	co ta gigantycz-
na zmiana,	jaką	była wiadomość	o nowotworze	odbytu,	może	
oznaczać	w moim	życiu.

MŁ: Co oznaczała?
KK: Oczywiście	na początku wylałam	litry	łez,	ale	gdy	zbior-
nik	wyczerpał	się	i wypłakałam	wszystko,	co niezbędne,	pod-
jęłam	decyzję,	że	sama wezmę	odpowiedzialność	za choro-
bę,	za zdrowienie i siebie.	Podjęłam	dużo życiowych	zmian.	
Z dnia na dzień	przeszłam	na dietę,	która eliminowała:	mię-
so,	 laktozę,	gluten	 i cukier.	Czyli wszystko to, co może	po-
wodować	 stany	 zapalne	w organizmie.	 Skontaktowałam	 się	
z kilkoma naturoterapeutami i dietetykiem, specjalistami od 
mikrobioty jelitowej i suplementacji.	Wróciłam	do jogi, któ-

Choroba może być drogą przez mękę albo podróżą, której celem jest poznanie 
siebie w warunkach ekstremalnych. Katarzyna Kurłowicz stoczyła kilkulet-

nią walkę z nowotworem, potem wyłoniono u niej stomię. Nam opowiada  
o kulisach sesji zdjęciowej, która jest osobistym świadectwem przekraczania 

własnych granic, a także o tym, jak pozbyła się wstydu i pokochała siebie z całych sił. 
C
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rą	bardzo kochałam	oraz intensywnie	praktykowałam	w trak-
cie	studiów.	Zaczęłam	medytować,	robić	treningi oddecho-
we	(pranajamy),	by	poradzić	sobie	z lękiem.	Działałam	wielo-
torowo.	Czułam,	że	radzenie	sobie	z chorobą,	wiąże	się	z du-
żymi zmianami w życiu – zmianami dla ciała,	ducha i umysłu.	

MŁ: Jak na pomysł niestandardowych metod leczenia za-
reagowali najbliżsi?
KK: Zaufali mi,	choć	na pewno się	bali.	Cały	system	rodzinny	
był	mocno wpleciony w moją	chorobę.	Myślę,	że	każda oso-
ba z mojego najbliższego otoczenia dostała pakiet pew-
nego rodzaju traumy	 czy	 lęku.	 Jestem	 osobą	 dość	 upartą.	
Członkowie	 rodziny	wiedzieli,	 że	 tak	 chcę	 –	 co mogli inne-
go zrobić?	Tylko zaakceptować.	Poza tym	największy	 ciężar	
odpowiedzialności spadał	na mnie.

MŁ: Kontrolowała pani w jakiś sposób swój stan 
zdrowia?
KK: Kiedy w 2017 roku zaczęłam	 od	wykonania re-
zonansu i kolonoskopii – opis badania histopatolo-
gicznego był	 jednoznaczny	 –	miałam	nowotwór	od-
bytu.	 Stanęłam	 na komisji onkologicznej w Szczeci-
nie.	Oczywiście,	regularnie	wykonywałam	potem	ba-
dania krwi i sprawdzanie	markerów.	Trwało to cztery 
lata.	Bardzo schudłam,	nigdy	nie	miałam	ciała w nad-
miarze,	ale	moje	kształty	zawsze	były	kobiece.	Moż-
na powiedzieć,	 że	 byłam	bardzo fit.	Wszystko było-
by	okej,	ale	nagle	zaczął	się	potworny	ból.	Ponownie	
zrobiłam	rezonans,	który	tym	razem	nic	nie	wykazał.	
Gdyby	nie	fakt,	że	w opisie	było odwołanie	do pierw-
szego badania,	lekarze	nie	wiedzieliby	nawet,	że	czte-
ry lata temu zdiagnozowano u mnie	nowotwór.	Odbyt	
to trudne	miejsce,	totalnie	intymne.	Żeby	się	leczyć,	
się	trzeba pozbyć	wstydu.

Ból był moim okrut-
nym nauczycielem,  

poznałam, czym jest 
pokora, praca sama  
ze sobą i wiara w to, 

co można ze sobą  
zrobić. Nauczyłam  

się przesuwać  
granice własnej 
wytrzymałości. 
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MŁ: Dupa, kupa, siku – te słowa śmieszą czterolatka, ale 
dla czterdziestoczterolatki, która musi poddać się wie-
lu niekomfortowym badaniom, do śmiechu już nie jest. 
Dlaczego?
KK:	Wypróżnianie	 to temat, o którym	nikt	nie	chce	mówić,	
i udajemy,	że	tego nie	ma.	Mamy	pachnieć	 i dobrze	wyglą-
dać,	 szybko się	 pozbywać	 tego,	 co z nas	 wychodzi.	A wy-
chodzi kupa.	Cieszę	się,	że	udało mi się	wygrać	ze	wstydem.	
Życie	wymusza na nas	pewne	 zachowania.	Czasem	musimy	
przeskoczyć	dużą	przeszkodę	–	 czy	 to wstyd,	 czy	 lęk,	 trze-
ba czasem	 podjąć	 trudne	 wyzwanie.	 Jak	 na przykład	 wte-
dy,	gdy	zdecydowałam	się	przeprowadzić	na wieś	i musiałam	
oswoić	lęk	przed	pająkami.

MŁ: Jak udało się wygrać ze wstydem, to trudny prze- 
ciwnik?
KK: Trochę	nie	miałam	wyjścia.	Pomogło mi żartobliwe	i otwa- 
rte	potraktowanie	tematu.	Gdy	jestem	w towarzystwie, a moje 
jelito odezwie	się,	zaśpiewa,	„zapufa”,	to bez wstydu mówię:	
„O!	Właśnie	moje	jelito zabiera głos	w tej	sprawie”.	To trochę	
tak,	jakby	żyło we	mnie	zwierzę,	które	jest	niezależne	od	mo-
jej	woli.	Spersonalizowanie	jelita i wesołe	podejście	do tema-
tu pomaga –	dobrze	się	z tym	czuję.	Proces	mojego bycia – 
życia z rakiem	był	długi,	można powiedzieć,	że	nauczyłam	się	
z nim	żyć.	W ciągu tych	czterech	lat	dogadaliśmy	się.	Wszyst-
ko było okej do momentu, gdy dwa lata temu pojawiła się	
szczelina odbytu – trudna przypadłość	i cholernie	bolesna.	

MŁ: Ponoć tylko ból jest w stanie wymusić w nas wizytę 
u lekarza. 
KK: Jestem	twardzielką,	długo radziłam	sobie	sama,	jestem	
niezła w radzeniu sobie z bólem.	Robiłam	dużo ćwiczeń	na in-
tegrację	ciała,	oddechu i bólu, to rzeczywiście	bardzo mi po-
magało i ustawiało głowę.	Ale	nadszedł	czas,	kiedy	byłam	to-
talnie	wyłączona z życia.	Nie	byłam	w stanie	jeździć	samocho-
dem i właściwie	w ogóle	wychodzić	z domu.	Przestałam	brać	
udział	w życiu społecznym,	nawet	w życiu rodzinnym.	Prawie	
w ogóle	nie	siadałam,	mogłam	tylko stać	 lub	 leżeć.	Na do-
datek	gdy	stałam,	stawiałam	 jedną	nogę	na blacie lub sto-
le.	Proszę	sobie	wyobrazić,	 że	w tej pozycji trzeba na przy-
kład	ugotować	zupę	czy	zmyć	naczynia...	Majstersztyk,	praw-
da?	Dotarłam	do ściany…	wiedziałam,	że	trzeba poprosić	le-
karzy o pomoc.

MŁ: Otrzymała ją pani?
KK: Byłam	 u wielu specjalistów,	 każdy	 stwierdzał,	 że	 nie	
da się	 leczyć	 chirurgicznie	 szczeliny	 odbytu,	 jeśli wcześniej	
stwierdzono tam komórki nowotworowe.	 Nawet	 jeśli zmia-
na była mała i prawie	niezauważalna.	Lekarze	zaproponowa-
li mi leczenie	standardowe	–	radiochemiczne.	Po czterech	la-
tach	stanęłam	ponownie	na komisji onkologicznej, tym razem 
w Poznaniu i do tego zaocznie…

MŁ: Komisja na dodatek onkologiczna, brzmi prawie jak 
sąd ostateczny.
KK: Za pierwszym razem totalnie mnie to przeraziło.	 We-
szłam	 do dużej	 sali ze	 stołami.	 Za nimi zasiadało kilku róż-
nych	specjalistów – na pewno chemioterapeuta,	chirurg	on-
kologiczny,	radioterapeuta.	Ja siedziałam	naprzeciwko nich.	

Jeden z lekarzy	wypowiedział	diagnozę	–	ma pani raka od-
bytu.	Wyjaśnił,	 że	proponują	 radiochemioterapię,	docierały	
do mnie	strzępy	zdań:	„będzie	pani miała spalone	jajniki,	żad-
nych	więcej	dzieci”.	Jedna z lekarek	dorzuciła też,	że	to lecze-
nie to alternatywa dla dożywotniej	stomii.	Szumiało mi w gło-
wie.	Stomia,	rak,	radiochemia…	Chciałam	uciec	 i nigdy tam 
nie	wracać.	Poczułam,	że	to straszne	miejsce,	byłam	przera-
żona.	Za drugim razem, w Poznaniu,	było już	spokojniej.	Nie	
musiałam	stawić	się	osobiście.	Wystarczyło wysłać	dokumen-
tację	i ponownie,	zaocznie	założyć	kartę	DiLO (Karta Diagno-
styki i Leczenia Onkologicznego), a potem	 czekać	 na tele-
fon.	Komisja zaproponowała radioterapię	 lub	 radiochemio-
terapię.	Onkolodzy	mieli podjąć	decyzję,	która z form lecze-
nia jest	właściwa dla mnie.	Zgodnie	z procedurą,	w przypad-
ku raka odbytu stosuje	 się	 radiochemioterapię.	 Wtedy	 też	
dowiedziałam	się,	że	muszę	mieć	wyłonioną	stomię,	bo ina-
czej	nie	byłabym	w stanie	przejść	leczenia.	Mimo że	nie	były	
to łatwe	kwestie,	miałam	w sobie	większy	 spokój.	Wiedzia-
łam,	 że	 trzeba coś	 z tym	 zrobić,	 że	muszę	 podjąć	 leczenie	
i zgodziłam	się	na to.	Nie	miałam	wyjścia.	

MŁ: Znalazła pani lekarza, któremu zaufała?
KK:	Długo szukałam,	pytałam	znajomych.	W końcu trafiłam	
do profesora Tomasza Banasiewicza z Poznania.	

Po pierwszym spotkaniu z nim	wiedziałam,	że	jest	to lekarz, 
któremu chcę	zaufać.	Wykazał	się	niesamowitą	empatią,	za-
dawał	 liczne,	wnikliwe	 pytania,	 przez całą	 rozmowę	patrzył	
mi w oczy	–	takie	podejście	nieczęsto się	spotyka.	Poczułam,	
że	prawdziwie	się	o mnie	 troszczy.	Mimo że	mieszkam	pod	
Szczecinem,	zdecydowałam	się	leczyć	w Poznaniu, do które-
go przeprowadziłam	się	na osiem	miesięcy.	Byłam	już	w ta-
kim	stanie,	że	można mnie	było tylko przewozić	samochodem	
w pozycji półleżącej.	Na szczęście	miałam	wokół	 siebie	 cu-
downych	przyjaciół,	a także	rodzinę.

MŁ: Jak wspomina pani ten czas?
KK: To była całkowita koncentracja na sobie, na pracy ze 
sobą.	Dzisiaj	myślę	o tym jak o podróży	–	oczywiście	towarzy-
szył	jej	ból.	Walczyłam	jak	lwica,	by	z silnych	leków przeciwbó-
lowych	korzystać	jak	najmniej	i próbowałam	wszelkich	sposo-
bów,	by	zminimalizować	ich	ilość.	Robiłam	ćwiczenia z tech-
nik integracji ciała i oddechu,	technik	integracji bólu, a także	
korzystałam	z marihuany	leczniczej	z użyciem	waporyzatora.	
Ćwiczyłam	codziennie	i często to pomagało.	

MŁ: Finalnie wyłoniono pani stomię…
KK:	Onkolodzy	poznańscy,	gdy	usłyszeli o tak aktywnej i roz-
ległej	szczelinie,	byli zdania,	że	nie	będę	w stanie	przejść	te-
rapii, która głównie	miała polegać	na naświetlaniu – oparza-
niu chorego miejsca.	Twierdzili,	że	z moją	raną	to się	nie	uda.	
Wróciłam	więc	na oddział	do profesora,	wyłoniono mi stomię.	
W międzyczasie	 przeszłam	 covid,	 wszystko rozciągało się	
w czasie.	Później	miałam	sporo perypetii i awarii, bo moje je-
lita były	bardzo niezadowolone z tego,	że	ktoś	je	ruszał,	do-
tykał,	wyciągał,	wycinał.	Przeszłam	osiem	ataków zablokowa-
nego żołądka.	

MŁ: Co to znaczy?
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KK:	 Żołądek	 rozciągał	 mi się	 do monstrualnych	 rozmiarów  
i uciskał	wszystkie	inne	narządy.	Za każdym	razem	kończyło się	
szpitalem i wypompowywaniem	treści z żołądka.	Było trochę	
perypetii, ale w końcu się	 uspokoiło i trafiłam	 na dwumie-
sięczne	leczenie	onkologiczne	w poznańskim	centrum	onko-
logicznym.	Cieszę	się,	że	otwartość	tych	lekarzy	była inna niż	
ta,	którą	znałam.	Powiedziałam,	że	nie	chcę	 i całym	sercem	
czuję,	 że	nie	potrzebuję	 chemii,	 która miała być	uzupełnia-
jącą	terapią	do głównej	terapii radiologicznej.	Stwierdzili,	że	
jeśli taka jest moja wola, to będą	najlepiej,	 jak	potrafią,	 le-
czyć	mnie	tylko naświetleniami.	Oczywiście	musiałam	podpi-
sać	wszystkie	zgody,	tonę	papierów,	ale	naprawdę	czułam,	że	
to może	mi zaszkodzić,	osłabić.	

MŁ: Trudne doświadczenia są jak nieodrobione lekcje, 
czasami uczą, ale bywa, że zostawiają w nas piętno…
KK:	Ból	był	moim	okrutnym	nauczycielem,	poznałam,	czym	
jest pokora, praca sama ze	 sobą	 i wiara w to, co można ze 
sobą	 zrobić.	Nauczyłam	 się	przesuwać	granice	własnej	wy-
trzymałości.	Nie	 rozumiem,	gdy	 ktoś	o cierpieniu mówi,	 że	
to krzyż,	który	trzeba dźwigać,	albo o poczuciu niesprawie-
dliwości i zadawaniu pytań:	dlaczego ja?	Nigdy	tego nie od-
bierałam	w tego sposób.	Dla mnie to kolejne	 doświadcze-
nie, bardzo trudne i bolesne, ale do przejścia,	z którego moż-
na wyciągnąć	coś	dobrego.	Trudne	doświadczenie,	jeśli nas 
nie przewróci, to uczy	jak	żadne	inne.

MŁ: Ból – nauczyciel, a stomia? 
KK: Podobnie.	Długo się	przed	nią	broniłam,	to była bardzo  
trudna decyzja.	 Moje	 przyjaciółki w ramach	 oswajania  
i obśmiewania tematu,	mówiły:	„wiesz Kasia,	tę	stomię	moż-
na nosić	z dumą,	jak	torebkę	Gucci”.	Teraz nie mówimy o sto-
mii inaczej	 niż	 torebka Gucci.	 Kiedy	 wróciłam	 po operacji, 
popatrzyłam	 i powiedziałam	do siebie:	 fajnie,	przestało bo-
leć.	Zerknęłam	na worek i stwierdziłam,	że	jest	całkiem	nieźle,	
a torebeczka całkiem	zgrabna.	Cieszyłam	się.	

MŁ: Stomia to duża zmiana, wiąże się z dużym obciąże-
niem psychicznym… 
KK: Pierwszy	 dzień	 był	 dosyć	 trudny.	 Pamiętam,	 że	 dosta-
łam	do jedzenia szpinak.	Proszę	sobie	wyobrazić	wypróżnie-
nie po szpitalnym	szpinaku.	Miałam	wrażenie,	 że	całe	moje	
ciało śmierdzi.	Wszędzie	czułam	smród,	było mi trudno wy-
trzymać	sama ze	sobą.	Trwało to dobę,	niedługo.	

MŁ: Udało się pani zaakceptować stomię?
KK: Z akceptacją	stomii nie	miałam	problemu.	Na początku  
miałam	 trochę	 trudności ze	 zmienianiem	worków,	 ale	 trafi-
łam	na fantastycznych	ludzi –	pielęgniarki i pielęgniarzy,	dzię-
ki którym szybko nauczyłam	 się	 obsługi sprzętu.	 Nie	 jest	
to jakoś	 skomplikowane.	 Przez długi czas	 zamawiałam	wor-
ki z przezroczystą	ścianką,	bo intrygowało mnie obserwowa-
nie,	 jak	zachowuje	się	moje	 jelito,	chciałam	to widzieć.	Kie-
dy	 wróciłam	 już	 ze	 szpitala do tymczasowego poznańskie-
go mieszkania, podczas zmiany pierwszego worka, zanim za-
łożyłam	 kolejny,	 z gołym	 brzuchem	wyszłam	 na balkon, by 
moje jelito zobaczyło świat.	 Mówiąc	 w myślach:	 „zobacz,	
tak	wygląda ulica Półwiejska (jedna z najbardziej	ruchliwych	
ulic w centrum	Poznania,	przyp.	red.),	a tak	ludzie…	Zawsze	

żyło w środku mnie, w ciemności,	cieple,	a teraz jest inaczej, 
to podejście	pomogło mi zdystansować	temat	i całą	sytuację.	

MŁ: Czy nadal praktykuje pani jogę, oddechy i dietę? 

KK: Jasne, bo przede	mną	kolejne	wyzwanie.	Poważny	pro-
ces przygotowania fizycznego i psychicznego.	Kolejna ope-
racja,	trudniejsza.	Zawsze	uważałam,	że	moje	ciało ma swo-
ją	 mądrość,	 wie,	 jak	 sobie	 poradzić	 ze	 wszystkimi sprawa-
mi,	wystarczy	je	wesprzeć.	Być	może	w jakiś	sposób	je	oczy-
ścić,	innym	razem	odżywić.	Powiem	pani szczerze,	że	dopie-
ro w wieku 40	 lat	 przekłułam	 sobie	 uszy,	 bo wcześniej	wy-
dawało mi się,	 że	 to zbyt	 duża ingerencja,	 kaleczenie	 wła-
snego ciała.	 Teraz przede	mną	moment	 zespolenia,	 to jest 
dla mnie nie lada wyzwanie.	Przygotowuję	 się,	 ćwiczę	mię-
śnie,	żeby	zwieracze	podjęły	pracę	 i wszystko zadziałało jak 
należy.	Ale	oczywiście	trochę	się	boję.	

MŁ: Jak radzi sobie pani ze strachem?
KK: To nie	 jest	 strach	 obezwładniający,	 tylko motywujący.	
Przypomina mi,	że	powinnam	zrobić	dzisiaj	jeszcze	ćwiczenia,	
bo już	 jest	mało czasu.	Jak	sobie	radzić?	Wracać	do siebie.	
Pomedytować,	bo wtedy	jesteśmy	najbliżej	siebie.	

MŁ: Co w życiu dla pani jest najważniejsze?
KK: Pusta głowa,	otwarte	serce	 i zajęte	ręce.	Pusta głowa –  
to nietrzymanie	 się	 koncepcji.	 Mimo jakichś	 doświadczeń,	
pewnej	wiedzy	 podchodzę	do wszystkiego, jakbym nic nie 
wiedziała.	 To się	 łączy	 z otwartością	głowy,	bo jeśli nic nie 
wiem, to jestem ciekawa wszystkiego, co przychodzi.	Otwar-
te serce to miłość,	a zajęte	ręce	–	to po prostu zajęcie,	które	
służy	innym	i daje mi satysfakcję.	

MŁ: Jakie ma pani plany i marzenia do spełnienia?
KK: Kiedy przez dwa miesiące	kładłam	się	do akceleratora,  
gdzie	 mnie	 naświetlali,	 za każdym	 razem	 maszyna wyda-
wała dźwięk,	 który	 przypominał	 mi tętent	 końskich	 kopyt.	
Przez dwa miesiące	„jeździłam	konno"	i tylko konie	się	zmie-
niały.	Marzyłam	wtedy,	że	jak	wyjdę,	to najpierw będę	jeździ-
ła na rowerze, a potem	konno.	Jeżdżę	na rowerze, za chwilę	
będę	jeździła konno.	To są	marzenia,	z których	realizacji bar-
dzo się	cieszę,	a za chwilę	pewnie	będą	kolejne…	Poza tym 
nie stawiam sobie bardzo dużych	wymagań.	Po prostu cieszę	
się,	że	jestem	zdrowa,	mam	spokojne	życie	i dostrzegam ra-
dość	w każdym	drobiazgu.	Widzę	za oknem	drzewo.	Każde-
go dnia inne,	choć	to samo od	lat.	Przycinam	liście	winorośli.	
Przytulam	dynie.	Codziennie	mówię	do swojego ciała,	wymie-
niając	po kolei:	kocham	cię	moje	serce,	cieszę	się,	że	dla mnie 
bijesz i jesteś	zdrowe,	i tak	mówię	do swoich	płuc,	jelit…	itd.	
To buduje szacunek i miłość	do samej	siebie.	Bardzo się	cie-
szę	z tego odkrycia.	Miłość	do samej siebie to otwarte drzwi, 
a ja uwielbiam	przekraczać	progi.	•

Magdalena Łyczko
Dziennikarka i pisarka związana z mediami od blisko dwudziestu lat.	Pierwszy	artykuł	opublikowa-
ła w „Gazecie	Lubuskiej".	Pracowała m.in.:	w Teleexpressie,	Dzień	Dobry	TVN	oraz onet.pl.	Pisa-
ła dla "Gali",	"Wprost",	"Wysokich	Obcasów"	oraz "Traveler	-	National	Geographic".	Prywatnie	
jest	mamą	trzynastoletniej	Poli.
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PASJE

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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maskotek,	zwykle	zwierząt,	a często także	postaci z ani-
me,	filmów,	gier	lub	przedmiotów z ludzkimi cechami (np.	
oczami).	Maskotka zalicza się	do amigurumi, gdy jest zde-
formowana w sposób nazywany chibi.	Chodzi o to,	że	gło-
wa jest	nieproporcjonalnie	duża w stosunku do tułowia,	
a kończyny	krótkie.	Natomiast	oczy	muszą	być	niepropor-
cjonalnie	duże.	Początek	popularności tej sztuki przypa-
da na rok	2003.	Ja tą	techniką	zainteresowałam	się	po-
nad trzy lata temu,	miałam	wtedy	niespełna 13	lat.

Szydełkowania nauczyłam	się	na początku mojej	choro-
by z filmików na YouTubie.	Wtedy	(z konieczności)	dużo cza-
su spędzałam	w domu,	więc	w internecie	szukałam	spo-
sobów na zajęcie	długich	godzin	i pomoc w niemyśle-
niu o chorobie.	Punktem	zwrotnym	były	narodziny	synka ko-
leżanki mojej	mamy.	Chciałam	mu zrobić	oryginalny	pre-
zent i tak	powstał	pierwszy	mały	niebieski miś,	który	dziś	
wydaje mi się	strasznie	brzydki,	ale	nikt	nigdy	nie	odbie-
rze mu tego,	że	był	pierwszy.	To hobby	relaksuje	mnie	bar-
dzo i chyba powoli przeradza się	w pasję,	bo bez szydeł-
ka w ręce	„nie	mogę	żyć”.	Cieszę	się	bardzo,	gdy	moje	ma-
skotki trafiają	w do moich	znajomych,	a także	do niezna-
jomych,	którzy	mogą	obserwować	je	na moich	trzech	ka-
nałach	–	na Facebooku, Instagramie i Tik-Toku.	Szydełko-
wanie to zajęcie	wymagające	skupienia i spokoju, a ja je-
stem	młodą,	aktywną	dziewczyną,	która od czasu ostat-
niej operacji czuje	się	świetnie,	więc	oczywiście	czę-
sto szydełko leży	w koszyczku, a ja pływam,	spaceru-
ję,	czyli aktywnie	spędzam	czas	na świeżym	powietrzu.

Moim	pierwszym	największym	marzeniem	są	podróże	–		 
chciałabym	kiedyś	polecieć	do USA, Japonii  
i Londynu.	Drugie	wiąże	się	z moją	pasją.	Chciałabym	 
w przyszłości mieć	własną	pasmanterię,	w której  
będzie	można kupić	moje	maskotki.	•

Mam	na imię	Roksana, niedawno skończyłam	17	lat.	
Mieszkam	w Pabianicach.	Po wakacjach	idę	do dru-
giej	klasy	technikum	gastronomicznego o specjaliza-
cji „technik	żywienia i usług	gastronomicznych”.

Choruję	na wrzodziejące	zapalenie	jelita grubego.	 
Stomię	wyłoniono mi ponad rok temu – 22 czerwca  
2020	roku.	Według	lekarzy	nie	musi być	ze	mną	
na stałe,	ale	ja na razie	nie	myślę	o zespoleniu.

Być	może	choroba mi nie	zabrała marzeń,	bo one	są	we	
mnie	głęboko ukryte, ale przez chorobę	straciłam	prawie	 
wszystkich	znajomych	i nie	rozwijałam	się	fizycznie	w ta-
kim tempie, jak moi rówieśnicy,	dlatego nie	wyglądam	
na swój	wiek.	Nie	ukrywam,	że	teraz ciężko jest mi na-
wiązywać	nowe	znajomości.	Marzę	o tym,	żeby	to się	
zmieniło.	Pierwsze	lody	już	pękły,	bo podczas weeken-
du w Rozalinie zorganizowanego przez Fundację	STO-
MAlife	poznałam	fantastycznych	kolegów i (jedną)	ko-
leżankę,	z którymi jestem w stałym	kontakcie.

Przed	operacją,	by	zminimalizować	cierpienie,	byłam	na  
wielu bardzo rygorystycznych	dietach.	Po wyłonieniu mo-
głam	wreszcie	zjeść	wszystko,	na co miałam	ochotę,	bez  
bólowych	konsekwencji i myślę,	że	to był	jeden	z ważniej-
szych	powodów,	dzięki któremu szybko zaakceptowa-
łam	stomię.	Ile	to trwało?	Trudno mi na to pytanie kon-
kretnie	odpowiedzieć.	Przed	operacją	rozmawiałam	o sto-
mii z psychologiem,	który	pomógł	mi zrozumieć,	dlacze-
go to wszystko się	dzieje.	Znałam	też	jedna osobę,	doro-
słą	kobietę,	która miała wyłonioną	stomię	z tego same-
go powodu co ja.	Ona wszystko mi pokazała i wytłumaczyła.	
Więc	myślę,	że	stomię	zaakceptowałam	już	przed	operacją.

Od	ponad	trzech	lat	wykonuję	amigurumi.	Jest	to japońska  
sztuka szydełkowania charakterystycznych,	wypychanych	
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Nazywam	się	Anna Mroczkowska.  
Mam	34	lata i mieszkam w Gdańsku.	Mam	
dziesięcioletnią	córeczkę	Amelkę	i partne-
ra Władysława,	górala z Zakopanego.	Pra-
cuję	jako opiekunka do dzieci.

Choruję	na chorobę	Leśniowskiego-Crohna.	 
Blok	operacyjny	odwiedziłam	25	razy.	Choroba  
bardzo wiele mi zabrała,	ponieważ	miała ciężki  
przebieg.	Zaczęłam	chorować	w wieku 13	lat.	
W szpitalu spędzałam	więcej	czasu niż	w domu, 
przez co miałam	nauczanie	indywidualne.	Ina-
czej	nie	byłoby	szans,	bym	ukończyła szkołę.	
Z tego powodu nie	miałam	koleżanek,	nie	mo-
głam	wyjeżdżać	na kolonie	letnie.	Nie	miałam	
zwykłego dzieciństwa ani okresu dorastania z tym, 
co w nim	najpiękniejsze	–	grono znajomych,	im-
prezy, wyjazdy, spotkania towarzyskie.	To wszyst-
ko zabrał	mi „crohn”,	ale	ja nigdy	się	nie	podda-
łam.	Zawsze	z optymizmem	patrzyłam	na świat.	
Mimo wielu przeciwności losu zawsze	byłam	
uśmiechnięta i nie	dałam	się	złamać	chorobie.

Od 2013 roku mam	wyłonioną	ileostomię.	
Po narodzinach	córki choroba tak mi doskwie-
rała,	że	sama poprosiłam	chirurga o jej	wyłonie-
nie.	Mimo że	była to moja świadoma decyzja, 
po przebudzeniu z narkozy	byłam	przerażona wor-
kiem na brzuchu.	Początki były	trudne,	bo do-
datkowo mam bardzo dużą	wadę	wzroku i cięż-
ko było mi samodzielnie	zmieniać	sprzęt	stomij-
ny.	Naprawdę	zmieniałam	go po osiem do dzie-
sięciu razy	dziennie.	Z czasem	udało mi się	dobrać	
odpowiedni sprzęt	i nauczyłam	się	go wymieniać.	
Odtąd	było prościej.	Zaczęłam	cieszyć	się	życiem,	
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którego wcześniej	nie	miałam,	bo przed 
operacją	nie	byłam	w stanie nigdzie nor-
malnie	wyjść.	Nosząc	pampersy,	człowiek	
traci pewność	siebie	i ustawicznie boi się	
wpadki.	Dzięki stomii moja pewność	sie-
bie	wróciła.	Mogę	wszystko zjeść,	wszę-
dzie	pojechać,	korzystać	z kąpieli,	któ-
re po prostu są	moją	pasją.	Mogłabym	
nie	wychodzić	z wody.	Uwielbiam	kąpiele	
w każdym	akwenie	–	od	morza po  
aquaparki.	Cieszę	się,	że	w tych	wodnych	
szaleństwach	mogę	towarzyszyć	córce.	
Bez stomii nie	byłoby	to możliwe.	Po dzie-
sięciu latach	od	wyłonienia żałuję	tyl-
ko tego,	że	tak	długo zwlekałam.	Mogłam	
zacząć	żyć	normalnie	dużo wcześniej.

Oprócz wody i morza, nad którym miesz-
kam	obecnie,	kocham	góry.	Mieszkałam	
tam kilka miesięcy	i tam	poznałam	miłość	
swojego życia.	Moim	marzeniem	i planem  
na przyszłość	jest	przenieść	się	tam	
na stałe,	bo mój	ukochany	ma tam dom 
i dużą	działkę,	na której	chcemy	postawić	 
domki pod wynajem i z tego żyć.

Co szalonego chciałabym	zrobić	pierwszy	 
raz w życiu?	Połączyć	góry	z morzem	i…	
skoczyć	z góry	głową	w dół	na bungee, 
by	zatrzymać	się	tuż	nad	taflą	wody.•
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Stoję	jeszcze	przed	wyborem	między	trzema kierunkami:  
pielęgniarstwo,	pedagogika i dziennikarstwo.	

W wolnych	chwilach	lubię	rozwijać	swoje	hobby:	piszę	teksty	 
piosenek,	tańczę	i pomagam w organizacji różnych	eventów  
w moim	mieście.	Oprócz tego uwielbiam	projektować	
przeróżne	rzeczy	–	od	ubrań	po wnętrza i ogrody.	Marzę	
o tym, by w stworzyć	własną	markę	odzieżową	bądź	z ja-
kąś	współpracować.	Uwielbiam	projektować	bieliznę.	Chcia-
łabym	stworzyć	własną	markę	bielizny,	której	projekty	by-
łyby	skierowane	indywidualnie	na potrzeby kobiet, tak by 
każda czuła się	pięknie,	wyjątkowo,	a przede wszystkim 
komfortowo w swoim	ciele.	Zarówno kobiety z woreczka-
mi,	rozstępami,	starsze,	młodsze,	o różnych	rozmiarach.	

Chciałabym	w przyszłości pracować	w telewizji,	pomagać	 
w organizacjach	większych	eventów oraz mieć	możliwość	 
ich	prowadzenia.	Marzę	o przeprowadzaniu wywiadów  
z ciekawymi ludźmi,	chcę	też	rozwijać	pasję	pisania  
piosenek,	współpracując	z artystami,	którzy	chcieliby	 
śpiewać	moje	teksty.	Uwielbiam	również	wycieczki  
rowerowe, na które	jeżdżę	w wolnym	czasie.

To tyle i aż	tyle	o mnie.	Pozdrawiam	wszystkich.	•

Jestem Roksana, mam 19 lat i tyle	właśnie	 
czasu trwa moja przygoda z woreczkami.	 
Wiele	osób	mówi,	że	jestem	weteranem	 
walki z chorobą,	mimo dość	młodego wieku.	 
Ciężko się	z tym	nie	zgodzić.	

Historia mojej	choroby	zaczęła się	w pierwszych	go-
dzinach	mojego życia.	Chwilę	po narodzinach	zostały	
mi wyłonione	dwie	stomie:	urostomia ze	względu  
na brak	pęcherza oraz kolostomia ze	względu na brak 
zwieraczy.	Nie	znam	życia bez stomii,	więc	są	one	
dla mnie	normą.	Były	od	zawsze.	Nigdy,	nawet	w dzie-
ciństwie,	nie	odczuwałam	ich	jako problemu.	Jedyną	
przeszkodą	było ćwiczenie	na lekcjach	wf-u ze	wzglę-
du na to,	że	wstydziłam	się	przebierać	w szatni razem 
z innymi koleżankami.	Od	zawsze	ukrywałam	swój	
stan zdrowia, co było dość	trudne	ze	względu na wie-
lokrotne pobyty w szpitalu,	który	stał	się	moim	dru-
gim	domem.	Spędziłam	tam	zdecydowaną	większość	
życia,	do tej	pory	przeszłam	18	operacji.	Były	one	
związane	głównie	z wycinaniem torbieli, które tworzy-
ły	mi się	w przeróżnych	miejscach,	oraz niedogodno-
ściami wynikającymi z noszenia woreczków.	Było także	 
wiele	innych	powodów.	Jedna operacja wpływała na  
konieczność	wykonania nowej.	I tak w kółko.	

W 2016 roku moje jelito grube	przestało działać.	 
Zrobiły	się	w nim	ogromne	złogi.	Przez blisko dwa  
lata w nieświadomości nosiłam	w swoich	jelitach	trzy	
kilogramy	kału.	Lekarze	na początku nie wiedzieli,  
co mi dolega.	Zdiagnozowali ten problem podczas  
innej operacji –	usunięcia jajnika, na którym	wyrosła,	 
jak	się	podczas	operacji okazało,	nieoperacyjna  
torbiel.	Dlatego podjęto decyzję	o usunięciu całego  
narządu.	Podczas	kontrolnego USG	lekarze	wykryli  
również	problematyczne	jelito i postąpili tak samo, 
jak w przypadku jajnika.	Spędziłam	wtedy	ponad	pół	
roku w szpitalu,	tracąc	dwa narządy.	Po usunięciu jelita  
grubego moja kolostomia została zamknięta,	a zamiast niej 
zostały	mi wyłonione	dwie	nowe	stomie	–	ileostomia,	 
na jelicie cienkim, oraz jedna dodatkowa przetoka, który  
na razie	nie	działa (briker).	Została wytworzona w celu  
przeszczepu nerki, na który	obecnie	czekam.	

I tak	sobie	żyję	z trzema woreczkami.	Przyznacie,	że	to dość	
pokręcona historia.	Od	około roku moje	zdrowie	się	unor-
mowało,	skończyłam	szkołę	średnią,	aczkolwiek	do matury  
nie	podeszłam.	Odłożyłam	maturę	i studia,	stawiając	moje	 
zdrowie na pierwszym	miejscu.	Mój	przeszczep	zbliża się	 
wielkimi krokami i to na nim	chcę	się	skupić	teraz.	

Chcecie	wiedzieć,	co porabiam w życiu,	oprócz zajmowanie  
się	swoim	zdrowiem?	Chodzę	do kosmetologicznej	szkoły	 
policealnej – to świetne	zajęcie	ponieważ	w przyszłości  
chciałabym	otworzyć	własną	markę	naturalnych	kosmety-
ków,	więc	szkoła i wiedza na pewno się	przydadzą.	W tym 
roku,	jeżeli zdrowie pozwoli, w końcu przystąpię	do matury.	 
Pójście	na studia to jedno z moich	małych	marzeń	życio-
wych,	a mam	ich	sporo.	 

Mirela Bornikowska

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

Choroba refluksowa przełyku (ang.	 GERD)	 wystę-
puje,	 gdy	 kwas	 żołądkowy	 wielokrotnie	 przepły-
wa z powrotem do przełyku,	 czyli rurki łączącej	
jamę	ustną	i żołądek.	Wraz z połkniętym	wcześniej	

pokarmem do przełyku wraca także	 wytwarzany	 w żołąd-
ku kwas solny i enzymy	trawienne,	powodując	pieczenie,	czy-
li tzw.	zgagę.	To cofanie	się	treści (refluks	kwaśny)	może	po-
drażniać	wyściółkę	przełyku.	Głównymi objawami refluksu są:	
zgaga oraz uczucie cofania się	treści żołądkowej	do przełyku,	
a nasilają	się	one,	kiedy	jesteśmy	w pozycji leżącej	na wznak, 
przy	pochylaniu się,	zwłaszcza po obfitym	lub	tłustym	posiłku.	

Wiele osób od czasu do czasu doświadcza refluksu żołądko-
wego.	 Jednakże	gdy	 refluks	 żołądkowo-przełykowy	powta-
rza się,	w miarę	upływu czasu może	powodować	GERD.

GERD	jest	spowodowany	częstym	refluksem	kwaśnym	lub	re-
fluksem	niekwaśnej	treści z żołądka.

Podczas	 przełykania okrągłe	 pasmo mięśni znajdujące	 się	
wokół	 dna przełyku (dolny zwieracz przełyku)	 rozluźnia się,	
umożliwiając	 przepływ pokarmu i płynów do żołądka.	 Na-
stępnie	 zwieracz ponownie	 się	 zamyka.	 Jeśli zwieracz nie 
rozluźnia się,	 tak	 jak	powinien,	 lub	słabnie,	kwas	żołądkowy	
może	płynąć	z powrotem do przełyku.	To ciągłe	wypłukiwa-
nie kwasu podrażnia wyściółkę	przełyku,	często powodując	
jej	stan	zapalny.

Do typowych	 objawów refluksu należą:	 zgaga,	 puste	 odbi-
jania oraz uczucie cofania się	treści żołądkowej	do przełyku.	
Często dolegliwości te	 nazywane	 są:	 pieczeniem	 za most-
kiem,	 nadkwasotą,	 kwaśnym	 odbijaniem	 czy	 bólem	 górnej	
części brzucha.	Wszystkie	te	symptomy	nasilają	się	w ułoże-
niu na wznak,	zwłaszcza po obfitym	lub	tłustym	posiłku,	przy	
pochylaniu się	i podczas	parcia.

Objawami niepokojącymi,	 wymagającymi zgłoszenia się	 do  
lekarza i przeprowadzenia szybkiej i dokładnej	diagnostyki,	
są:

•  zaburzenia połykania (dysfagia).	 Dysfagią	 nazywamy	
utrudnienie w połykaniu początkowo pokarmów stałych,	
a następnie	 płynnych.	 Jest	 to jeden z wiodących	 obja-
wów zwężenia przełyku w przebiegu nowotworu;

• 	ból	przy	połykaniu (odynofagia);	

• 	niezamierzone	zmniejszenie	masy	ciała;

• 	ból	brzucha w nocy	(budzący	ze	snu);

• 	utrzymujące	się	wymioty	lub	krwawienie	z przełyku (ina-
czej wymioty z krwią)	 –	 nie	 jesteśmy	 bowiem	w stanie 
stwierdzić	bez gastroskopii,	czy	przyczyną	krwawienia są	
zmiany w przełyku,	czy	w innym	miejscu,	np.	w żołądku.

Choroba refluksowa może	też	powodować	objawy	nietypo-
we,	takie	jak:	chrypka,	szczególnie	poranna,	suchy	kaszel	lub	
świszczący	oddech	oraz ból w klatce	piersiowej	naśladujący	
pochodzenie	sercowe,	a także	„uczucie	kluski”	w gardle.

Warunki,	które	mogą	zwiększyć	ryzyko wystąpienia GERD,	to:

• otyłość;

• ciąża;

• zaburzenia tkanki łącznej,	takie	jak	twardzina skóry;

• opóźnione	opróżnianie	żołądka;

•  przepuklina rozworu przełykowego – górna część	żołąd-
ka jest	wepchnięta do klatki piersiowej przez cieńsze	miej-
sce w przeponie,	mięśniu oddzielającym	płuca.

Tekst: Fundacja STOMAlife 
Nadzór	merytoryczny:	Wojciech	Szczęsny	
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Czynniki,	które	mogą	nasilać	refluks	żołądkowy,	to:

• palenie;

• jedzenie	obfitych	posiłków lub	jedzenie	późno w nocy;

• 	spożywanie	określonych	pokarmów (wyzwalaczy),	 takich	
jak	tłuste	lub	smażone	potrawy;

• picie	niektórych	napojów,	takich	jak	alkohol	lub	kawa;

• przyjmowanie	niektórych	leków,	np.	takich	jak	aspiryna.
Z biegiem czasu GERD	może	powodować:

•  zapalenie tkanki w przełyku,	 czyli zapalenie	 przełyku.	
Kwas	żołądkowy	może	rozkładać	tkankę	w przełyku,	po-
wodując	 stan	 zapalny,	 krwawienie,	 a z czasem	 otwartą	
ranę	 (wrzód).	 Zapalenie	przełyku może	powodować	ból	
i utrudniać	połykanie;

• 	utworzenie	się	blizny	w dolnym	przełyku z powodu uszko-
dzenia tkanki przez kwas	 żołądkowy.	 Tkanka bliznowa-
ta zwęża drogę	 pokarmową,	 co prowadzi do proble-
mów z połykaniem;

• 	zmian	 przedrakowych	 przełyku –	 przełyk	 Barretta,	 tzw.	
metalpazja jelitowa przełyku.	Kolejnym	etapem	jest	dys-
plazja i na jej	podłożu rak.	Uszkodzenie	przez kwas tkan-
ki wyściełającej	dolny	przełyk	może	powodować	tworze-
nie	się	w niej	zmian,	które	wiążą	się	ze	zwiększonym	ryzy-
kiem raka przełyku.

W razie	wystąpienia objawów refluksu warto zmodyfikować	
styl	 życia,	a szczególnie	 sposób	odżywiania się.	Posiłki po-
winny	być	mniejsze,	ale	spożywane	częściej	i nie	przed	poło-
żeniem	się	do łóżka – ostatni posiłek	należy	zjeść	najpóźniej	3	
godziny	przed	snem.	Należy	unikać	pokarmów tłustych,	moc-
no przyprawionych,	 gazowanych	 napojów,	 cytrusów,	 kawy	
i czekolady.	Wskazane	jest	także	odstawienie	używek	–	alko-
holu i papierosów.

W przypadku otyłości lub nad-
wagi zaleca się	dążenie	do  
zmniejszenia masy	 ciała.	
Warto wypróbować	także	
spanie na łóżku z wezgło-
wiem uniesionym o kil-
kanaście	 centymetrów.	
Poza tym	 należy	 unikać	
prac w wymuszonej pozy-
cji ciała oraz ciasnych	ubrań	
i pasków.	•

Źródło:	https://www.mayoclinic.org/

Nadzór merytoryczny: dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny
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W moim magicznym domu
wszystko się zdarzyć może.

Same zmyślają się historie,
Sam się rozgryza orzech.
Licho śpi w kącie cicho
i zegar tyka serdecznie.
Gościu znużony, gościu znudzony,
jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony,
Zajrzyj tu do nas koniecznie....
Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie	znałaby	tej	pięknej	
piosenki W moim magicznym domu ze	słowami Magdy	Cza-
pińskiej	śpiewanej	przez Hannę	Banaszak.	Złote	myśli zawarte 
w tym	tekście	oraz hasło „Ukochaj	siebie”,	widniejące	na na-
szych	koszulkach,	stały	się	mottem	nowego projektu Funda-
cji STOMAlife	nazwanego „Podróże	pod	róże”.	

Dlaczego róża?	 I dlaczego koniecznie	 różowa?	 Wiadomo!	
To symbol	naszej	fundacji.	

A dlaczego podróże?	Tu odpowiedzi nie da się	zamknąć	w kil-
ku zdaniach,	ale	ośmieleni słowami poetki:

Gościu znużony, gościu znudzony,
jeśli ci kiedyś będzie po drodze,
zajrzyj tu do nas koniecznie…
A zatem	wiedzcie,	że	jest	nam	do Was „po drodze”	i że	chce-
my	zobaczyć	Wasze	magiczne	miejsca,	Wasze	małe	ojczyzny,	
przestrzenie	najbliższe	Waszym	sercom!	

Od	 lat	 jedną	z naszych	misji jest integracja środowiska sto-
mijnego.	Chcemy,	by	od	stomii ważniejszy	był	ten,	komu zo-
stała wyłoniona –	stomik!	Człowiek	z woreczkiem na brzuchu,	
którego ten	szczegół,	jakim	jest	stomia,	nie	musi ani definio-
wać,	ani tym	bardziej	przytłaczać,	a już	z całą	pewnością	nie	
powinien	ograniczać.	I chociaż	bezspornie	to stomia jest tym, 
co nas	połączyło,	 i ona naszą	znajomość	zaczęła,	 to ta zna-
jomość	na stomii na pewno nie musi się	zakończyć	 i do roz-
mów o niej	ograniczać.	

Znane	są	nasze	rozmaite	działania,	które	wcielają	w życie	wy-
żej	 wymienione	 idee,	 ale	 „Podróże	 pod	 róże”	 to zupełnie	
nowa inicjatywa.	To duży	krok	naprzód	w naszej	chęci zacie-
śniania więzi z Wami.

Podróże  
pod róże 

Tekst i zdjęcia:	Fundacja STOMAlife

W 
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O co chodzi w tym projekcie?
Tym razem to Wy,	Kochani,	możecie	być	Gospodarzami,	któ-
rzy	zapraszają	nas	jako swoich	gości.	Ruszamy	na drogi i bę-
dziemy	 podróżować	 po wszystkich	 zakątkach	 Polski,	 a je-
śli usłyszycie	 lub	przeczytacie,	że	wybieramy	się	w Waszym 
kierunku,	 postaramy	 się,	 aby	 było nam po drodze do Wa-
szych	magicznych	domów,	jeżeli tylko będziecie	mieć	na na-
sze	odwiedziny	ochotę.

Podczas	 tych	podróży	 chcemy	wkraczać	w Wasze	 środowi-
ska,	przekraczać	progi domów,	siąść	przy	Waszych	stołach,	
spotkać	się	z Wami w Waszych	ogrodach	i pogłaskać	Wasze	
psy i koty,	 które	 równie	 chętnie,	 jak	 ich	właściciele,	 pozują	
do zdjęć.	

Jaki jest cel naszego projektu?	Chodzi o to, aby nawzajem 
poznawać	 się	w nowych,	 innych	 niż	 dotychczas,	 okoliczno-
ściach.	To Wy	podczas	tych	spotkań	jesteście	u siebie i to zu-
pełnie	zmienia wymowę	i nastrój spotkania i wywiadu.

Za nami już	dwie	tury	takich	„Różanych	podróży”,	kiedy	to za-
prosiliście	nas	z kamerą	i mikrofonem do siebie.	To były	wy-
jątkowe	spotkania,	zupełnie	inne	niż	wspólne	picie	kawy	lub	
weekendowe	 wyjazdy.	 Każda z rozmów oscylowała wokół	

czterech	pytań:	Twoja historia…	Twoje	pasje…	Twoje	miejsce	
na ziemi...	Twoje	przesłanie	dla innych…

Materiał	 zgromadzony	 do tej	 pory	 podczas	 „Podróży	 pod	
róże”	jest	piękny,	ciekawy	 i wzruszający,	a prezentujemy go  
w odcinkach	 w internecie na stronie Fundacji STOMAlife.	
Zapraszamy Was do śledzenia wizyt,	 jakie	 składamy	 kolej-
nym stomikom w ich	domach,	 i liczymy	cichutko na kolejne 
spotkania…

Do kogo mamy	przyjechać?	Kogo odwiedzić?	Kto chce	po-
kazać	 nam	 swoje	 domowe	 królestwo i opowiedzieć	 swoją	
historię?

Piszcie na adres	biuro@stomalife.pl,	podając	adres	 i telefon 
kontaktowy.

Ukochaj	siebie...	bo warto!

Opowiedz nam o tym, a my	podzielimy	się	tym	z innymi.	•
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Z acznijmy	od	definicji tego trudnego pojęcia.	Wiki-
pedia podaje	tak:	„Metaplazja jest	sytuacją,	w któ-
rej komórki zmieniły	swój	pierwotny,	dojrzały	typ	

zróżnicowania w inny	 typ	zróżnicowanych	komórek,	 również	
dojrzałych,	 w odpowiedzi adaptacyjnej na chroniczne	 po-
drażnienie,	patogen	lub	karcynogen	(czynnik	rakotwórczy)”.	
Dotyczy ona komórek	nabłonka (jelita, oskrzela itp.)	oraz tkan-
ki łącznej.	Ważne	jest	to,	że	działa jakiś	czynnik	drażniący,	któ-
ry w efekcie	powoduje	opisane	wyżej	zmiany.	W przewodzie 
pokarmowym mamy do czynienia z tym zjawiskiem w żołąd-
ku oraz na pograniczu przełyku i żołądka,	czyli w tzw.	wpu-
ście.	Zacznijmy	może	od	tej	drugiej	lokalizacji.	Każdy	zapew-
ne	słyszał	o czymś	takim	jak	zgaga.	To nieprzyjemne odczu-
cie bólu lub	częściej	pieczenia w dolnej	części mostka.	Wy-
stępuje,	 choć	 nie	 tylko,	 po obfitych	 tłustych	 bądź	 słodkich	
posiłkach.	Jaka jest przyczyna tego objawu?	Otóż	świadczy	
to o zarzucaniu kwaśnej	treści z żołądka do dolnej	części prze-
łyku,	 co powoduje	 podrażnienie	 i właśnie	 ból.	 Teraz krót-
ka lekcja anatomii i fizjologii.	

Otóż	 w warunkach	 zdrowia kwaśna treść	 żołądkowa (jest 
taka z powodu obecności tam kwasu solnego)	dzięki mecha-
nizmom zarówno natury anatomicznej, jak i fizjologicznej	nie	
przedostaje	 się	 poza jego obręb.	Wiele	 czynników patolo-
gicznych	powoduje,	że	ten	„zastawkowy”	mechanizm	zawo-
dzi i kwas, na krócej	lub	dłużej,	wlewa się	do przełyku.	Do tych	
czynników należy	 otyłość,	 która zwiększa ciśnienie	w jamie 
brzusznej, przepuklina rozworu przełykowego i inne, rzad-
sze.	Teraz kilka słów z dziedziny	histologii,	czyli nauki o tkan-
kach.	 Otóż	 nabłonek	 wyścielający	 żołądek	 i przełyk	 różnią	

się.	Ten	w przełyku jest bardziej odporny na uszkodzenia me-
chaniczne,	zaś	błona śluzowa żołądka dzięki wielu mechani-
zmom,	których	opisanie	przekraczałoby	ramy	tego artykułu,	
jest odporna na kwas.	Jeśli zatem	kwas	„zaatakuje”	przełyk,	
objawem	 jest	właśnie	zgaga.	Kiedy	wykonujemy	gastrosko-
pię,	widzimy	moment	przejścia z przełyku do żołądka pod po-
stacią	zmiany	koloru nabłonka.	Ten	w żołądku jest	„łososio-
wy”	zaś	w przełyku jaśniejszy.	Granica nazywana jest	„linią	Z”.	
Wielokrotne powtórzenia zarzucania kwasu powodują,	że	na-
błonek	przełyku „zaczyna się	bronić”.	Jak?	Otóż	wspomnia-
na „linia Z”	przesuwa się	do góry w postaci „języków”	różo-
wego nabłonka.	I to właśnie	jest	metaplazja.	Organizm	pró-
buje	osłonić	wrażliwą	 śluzówkę	przełyku takim	nabłonkiem,	
który jest odporny na kwas.	

Niestety,	 ten	nowy	nabłonek	nie	 jest	 taki sam jak w żołąd-
ku.	Jest	„metaplastyczny”,	a to oznacza,	że	choć	trochę	bro-
ni przed kwasem, niestety ma też	 wady.	 To tak jakby woj-
sko wycofało się	z dobrze	ufortyfikowanego terenu z beto-
nowymi bunkrami i naprędce	zbudowało jakieś	proste	okopy	
i barykady.	Może	 i trochę	tak	wytrzymają,	ale	raczej	niedłu-
go.	Sytuację	w przełyku powstałą	wskutek	opisanych	zjawisk	
nazywamy	„przełykiem	Barretta”	.	Z definicji jest	to:	„zastą-
pienie w przełyku prawidłowego nabłonka wielowarstwowe-
go płaskiego przez nabłonek	gruczołowy	z obecnością	me-
taplazji jelitowej”.	Nazwa pochodzi od nazwiska lekarza, któ-
ry po raz pierwszy	opisał	to zjawisko.	Nie	jest	to dobre roz-
poznanie.	 Bowiem	przełyk	Barretta jest stanem przedrako-
wym, a jego częstość,	między	innymi z powodu epidemii oty-
łości,	wzrasta.	

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o.
email: info@zensiv.pl 
tel.: 800 121 122
Producent: Oxmed International

Z

Metaplazja  
jelitowa

Tekst:	Wojciech	Szczęsny
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Co to jest	 stan	 przedrakowy?	 To zmiana patologiczna, na  
podłożu której, w ujęciu statystycznym,	częściej	niż	w przy-
padku innych	chorób	może	rozwinąć	się	nowotwór.	Tu poja-
wia się	nowe	pojęcie	–	dysplazja.	Jaka jest	definicja?	To „nie-
prawidłowości w wyglądzie	 komórek	 (zmiany	 cytologiczne)	
oraz zaburzenia w architekturze	 tkanki wskazujące	na wcze-
sny krok w kierunku transformacji nowotworowej, zaburze-
nia budowy	komórek	(polimorfizm,	nieprawidłowości jąder),	
ich	dojrzewania i różnicowania”.	Właśnie	w przełyku Barret-
ta pojawiają	się	takie	komórki,	prekursorki raka.	Jeśli rozpo-
znamy stan przedrakowy, trzeba wprowadzić	 ścisły	 nadzór.	
Chodzi o to,	żeby	jeśli znajdziemy zmiany nowotworowe, in-
gerować	od	razu.	Metody	leczenia są	różne	i nie ma tu miej-
sca na ich	dokładny	opis.	Ostatecznym	rozwiązaniem	jest	wy-
cięcie	części przełyku.

Metaplazja jelitowa pojawia się	także	w żołądku,	będąc	jed-
nym z etapów powstawania raka żołądka.	 Na tle przewle-
kłego zapalenia (zazwyczaj	 przyczyną	 jest	 infekcja bakterią	 
H. pylori)	dochodzi do zaniku błony	śluzowej,	następnie	wła-
śnie	 pojawia się	metaplazja (próba odtworzenia nabłonka),	
a na jej podstawie dysplazja i wreszcie	 rak.	 Obecność	 ta-
kich	 zmian	 także	 wymaga nadzoru endoskopowego i oce-
ny, z jakim zaawansowaniem mamy do czynienia.	Metapla-
zja występuje	także	w innych	narządach	poza przewodem po-
karmowym.	Na przykład	w błonie	 śluzowej	 dróg	oddecho-
wych	w gruczole	piersiowym	czy	tarczycy.	Tam	także	wyma-
ga obserwacji.

Pojawia się	zatem	pytanie,	jak	ustrzec	się	niekorzystnych	na-
stępstw metaplazji.	 Oczywiście	 wykonywaniem	 badań,	 ta-
kich	 jak	gastroskopia czy	USG	w przypadkach,	kiedy	mamy	
do czynienia ze	zgagą	czy	innymi objawami „żołądkowymi”.	
Redukcja masy	ciała,	rzucenie	palenia i spożywania alkoholu,	
to tylko niektóre z zalecanych	działań.	Leczenie	infekcji H. py-
lori.	Konsultacja z lekarzem,	jeśli coś	nas	niepokoi.	Trzeba być	
o krok	przed	chorobą,	a jest to dzisiaj	możliwe.	•

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o.
email: info@zensiv.pl 
tel.: 800 121 122
Producent: Oxmed International

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny

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

Refundacja

S ystem refundacyjny sprzętu stomijnego obowią-
zujący od stycznia 2023 roku podstawa prawna

•			Rozporządzenie	Ministra Zdrowia z dnia 27	paździer-
nika 2022	 r.	 zmieniające	 rozporządzenie	w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych	wydawanych	na zlece-
nie	(Dz.U.	2022	r.,	poz.	2319)

•			Rozporządzenie	 Ministra Zdrowia z dnia 13 grud-
nia 2022	r.	zmieniające	rozporządzenie	w sprawie zle-
cenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zle-
cenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U.	 2022	 r.,	
poz.	2713)

Obwieszczenie	Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 24 listopada 2022	 r.	w sprawie	 ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach	 opie-
ki zdrowotnej	 finansowanych	 ze	 środków publicznych,	
Dz.U.	 2022,	 poz.	 2561:	 https://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002561

Wprowadzono dwa oddzielne zlecenia na zaopatrze-
nie stomijne:

1. Kod P.099

worki stomijne w systemie	jednoczęściowym	lub	dwu-
częściowym	 lub	 płytki stomijne, lub worki do zbiór-
ki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia) 

2. Kod P.141

wyroby	 stomijne	 (pasty	 uszczelniające,	 pudry,	 paski,	
półpierścienie,	 pierścienie	 o właściwościach	 uszczel-
niających	lub	gojących,	produkty	do zmywania/	odkle-
jania płytki stomijnej lub do ochrony	skóry	wokół	sto-
mii (tzw.	 druga skóra)	 lub	 środki zagęszczające	 luźną	
treść	jelitową)

Tekst: Fundacja STOMAlife

Refundacja sprzętu  
stomijnego

KODY ZAOPATRZENIA I LIMITY
1. Worki i płytki, bez dopłat (kod refundacji P.099):
   Kolostomia P.099.K	–	wartość	refundacji –	450	zł

   Ileostomia P.099.I –	wartość	refundacji –	450	zł

   Urostomia P.099.U –	wartość	refundacji –	530	zł									

   Inne przetoki P.099.IP	–	wartość	refundacji –	450	zł

2.  Akcesoria stomijne, konieczność dopłaty w wysoko-
ści 20% wartości pobieranego w ramach zlecenia sprzę-
tu (kod refundacji P.141):

   Kolostomia P.141.K	–	wartość	refundacji –	120	zł

   Ileostomia P.141.I –	wartość	refundacji –	120	zł

   Urostomia P.141.U –	wartość	refundacji –	120	zł

   Inne przetoki P.141.IP	–	wartość	refundacji –	120	zł

Jednorazowe zlecenie dla nowo wyłonionej stomii w wy-
sokości podwójnego miesięcznego limitu refundacyjnego:
1.  Worki i płytki, bez dopłat w ramach limitu refunda-

cji (kod refundacji P.099A):
   Kolostomia P.099A.K	–	wartość	refundacji –  900 zł
   Ileostomia P.099A.I –	wartość	refundacji – 900 zł
   Urostomia P.099A.U –	wartość	refundacji – 1.060 zł
   Inne przetoki P.099A.IP –	wartość	refundacji – 900 zł
2.  Akcesoria stomijne w przypadku nowo wyłonionej sto-

mii – zlecenie jednorazowe z podwójnym limitem, z do-
płatą pacjenta 20% (kod refundacji P.141A):

   Kolostomia P.141A.K –	wartość	refundacji – 240 zł
   Ileostomia P.141A.I –	wartość	refundacji – 240 zł
   Urostomia P.141A.U –	wartość	refundacji – 240 zł
   Inne przetoki P.141A.IP	–	wartość	refundacji – 240 zł
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WZÓR ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

8) W przypadku wyrobów medycznych	przysługujących	comiesięcznie,	dla których nie została określona liczba sztuk w prze-
pisach	wydanych	na podstawie	art.	38	ust.	4	Ustawy	z dnia 12 maja 2011	r.	o refundacji leków,	środków spożywczych	specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	(Dz.U.	z 2022	r.	poz.	463,	z późn.	zm.),	należy wpisać liczbę 1 
albo jej wielokrotność (w przypadku uprawnień dodatkowych), z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Lekarz:

• chirurgii ogólnej;

• chirurgii dziecięcej;

• chirurgii onkologicznej;

• onkologii klinicznej	lub	chemioterapii nowotworów;

• onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej;

• POZ;

• medycyny	rodzinnej;

• pediatrii;

• chorób	wewnętrznych;

• laryngologii;

• felczer ubezpieczenia zdrowotnego;

• lekarz urologii lub urologii dziecięcej	(na URO i KOLO);

•  w przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także	 le-
karz posiadający	specjalizację	w dziedzinie	chirurgii klat-
ki piersiowej lub ginekologii onkologicznej;

•  lekarz ze specjalizacją z gastroenterologii (tylko na  
KOLO i ILEO);

•  w przypadku przetoki ślinowej:	 lekarz posiadający	 spe- 
cjalizację	w chirurgii szczękowo-twarzowej	 lub	 otolaryn- 
gologii;

•  lekarz spełniający	 wymagania do udzielania świadczeń	
gwarantowanych	 z zakresu opieki paliatywnej i hospi-
cyjnej,	 realizowanych	 w warunkach	 domowych,	 o któ-
rym mowa w przepisach	wydanych	na podstawie	art.	31d	
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004	r.	o świadczeniach	opie-
ki zdrowotnej	 finansowanych	 ze	 środków publicznych,	
w zakresie wykonywania tych	świadczeń;

•      pielęgniarka lub położna, o której mowa w art.15a ust.	
1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011	r.	o zawodach	pielęgniar-
ki i położnej;

•  kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, 
o której mowa w art.15a ust.	1	 i 2 Ustawy z dnia 15 lip-
ca 2011	r.	o zawodach	pielęgniarki i położnej,	jest możli-
wa przez okres do 6	miesięcy	od	dnia określonego w do-
kumentacji medycznej.

OD KOGO MOŻEMY OTRZYMAĆ ZLECENIE NA WYROBY STOMIJNE –  
CZYLI KTO MOŻE WYSTAWIĆ ZLECENIE NA SPRZĘT STOMIJNY P.99, P.141, P.99A, P.141A
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ZLECENIE JEŚLI POSIADAMY WIĘCEJ PRZETOK PRZY TYM SAMYM RODZAJU STOMII  
PRZY LIMICIE PODSTAWOWYM

WYLICZENIE PRZYSŁUGUJĄCEGO LIMITU REFUNDACJI JEST POMNOŻENIEM LICZBY PRZETOK  
I MIESIĘCZNEGO LIMITU DLA RODZAJU STOMII

ZLECENIE DLA OSÓB Z PODSTAWOWYM LIMITEM:

43)

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Zlecenia realizowane w kodzie zaopatrzenia P.099 w wysokości przysługującego miesięcznego ryczałtu są w całości fi-
nansowane przez NFZ (osoba realizująca świadczenie nie musi nic dopłacać).
Przykład realizacji zlecenia na akcesoria w kodzie P.141 z obowiązującą dopłatą 20%:
• 		jeśli zlecenie zostanie zrealizowane w kwocie	przysługującego  limitu 120	zł	to 120	zł	x	20%	=	24	zł	wartość	refundacji wy-

niesie	96	zł,		a osoba realizująca świadczenie	dopłaci 24	zł;

• 	jeśli zlecenie	zostanie	zrealizowane	poniżej	kwoty	przysługującego 	limitu,	np.	55	zł	(jedna pasta uszczelniająca),	to 55	zł	x	
20%	=	11	zł,	czyli wartość	refundacji wyniesie		44	zł,	a  osoba realizująca świadczenie	dopłaci 11	zł;

• 	jeśli zlecenie	zostanie	zrealizowane	powyżej	kwoty	przysługującego 	limitu,	np.	130	zł,	to 120	zł	x	20%	=	24	zł	oraz 130	zł	–	
120	zł	=	10	zł,	czyli wartość	refundacji wyniesie		96	zł	osoba realizująca świadczenie	dopłaci 34	zł		(24	zł	+	10	zł).

NOWE ZASADY REFUNDACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA KODÓW P.097 I P.098  
OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2023 ROKU

ZLECENIE DLA OSÓB Z DODATKOWYMI UPRAWNIENIAMI DAJĄCYMI MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA  
LIMITU REFUNDACJI 47ZN/47ZND/ 47DN

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem liczby przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju sto-
mii oraz liczby sztuk (wielokrotności limitu podstawowego np. 3).
Wartość	limitu x liczba przetok x liczba wielokrotności limitu,	np.	450	zł	(wartość	limitu podstawowego dla kolostomii) x 1 prze-
toka (liczba posiadanych	przetok)	x	przyznany	limit	,	np.	1,5	=	450	x	1	x	1,5	=	675	zł	wartość	miesięcznego limitu refundacji.

43)
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W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji  
pod numerem telefonu: 800 633 463.

•  Zlecenia wystawione w roku 2022 na sprzęt	stomijny	z ko-
dem	P.099	są	nadal	ważne.	Można na nie	odebrać	wyłącz-
nie worki i płytki w systemie	jedno-	lub	dwuczęściowym	
w nowym	limicie	finansowania.	

•  Od 1 stycznia 2023 roku należy	uzyskać	zlecenie	z kodem 
P.141	 na środki pielęgnacyjne	 (akcesoria)	 –	 obowiązuje	
dopłata osoby	realizującej	świadczenie	w wysokości 20%.	
Dotyczy	również	dzieci i osób z uprawnieniami dodatko-
wymi 47DN,	47ZN,	47ZND.

• Wszystkie	limity	odnoszą	się	do stomii, a nie	osoby.

•  Wprowadzono jednorazowe zlecenie dla osób z nowo wy-
łonioną	 stomią	w podwójnym	 ryczałcie	miesięcznego li-
mitu podstawowego kody	P.099A i P.141A.

•  Zlecenia w 2023 roku nadal	mogą	być	wystawiane	na okres 
12	miesięcy,	a jednorazowo realizowane od 1 do maksy-
malnie	6	miesięcy.

•  Osoba wystawiająca zlecenie pacjentom z uprawnieniem 
dodatkowym	 (47ZN,	 47ZND,	 47DN)	 może	 zlecić	 wielo-
krotność	jednomiesięcznego ryczałtu.	

		 	Przykład	 wyliczenia limitu finansowania dla 47ZN/47ZN-
D/47DN	w przypadku KOLOSTOMII:	wielokrotność	mie-
sięcznego ryczałtu podstawowego (np.	2)	x	wartość	limi-
tu finansowania (450	zł)	=	900	zł	(wysokość	przysługujące-
go miesięcznego limitu).

• 	Obecnie	 lekarze	 ze	 specjalizacją	w dziedzinie	 położnic-
twa i ginekologii oraz w dziedzinie	 rehabilitacji zosta-
li uprawnieni do wystawienia zlecenia na sprzęt	stomijny.

•  Wprowadzono możliwość	 wystawienia zlecenia na inne 
nieokreślone	 przetoki lub	 stomie	 wymagające	 ewaku-
acji fizjologicznej	lub	patologicznej	treści z narządów (z wy-
jątkiem	nefrostomii)	na kody:	P.099/P.099A i P.141/P.141A.

•  Skrócono możliwość	 kontynuacji zlecenia przez pielę-
gniarkę	i położną	do 6	miesięcy.

•  W kategorii P.097	 ujednolicono zasady refundacji wor-
ków do zbiórki moczu.	Wprowadzono możliwość	zamien-
nej refundacji worków urostomijnych	do 12	 szt.	w przy-
padku nefrostomii, z osobnym	limitem.

•  Wprowadzono osobną	kategorię	P.098	pasków albo pasa  
do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie	25	zł	 
za zestaw albo za 1	 szt.	 raz na 6	miesięcy,	 we	 wskaza-
niu:	 choroby	 wymagające	 cewnikowania pęcherza mo-
czowego,	 choroby	 wymagające	 stosowania cewników  
zewnętrznych,	 nadpęcherzowe	 odprowadzenie	 moczu,	
nefrostomia.

INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN REFUNDACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU: 
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Torbacze i Spółka  
kolonie 2023

KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI

Na koloniach	są	Kangury,

tylko nie wiadomo który,

bo przecież	nasze	Torbacze

Nie	żyją	inaczej!

Worek to jest	fajne	słowo,

można sobie z nim	wędrować,

a niektórzy	mają	taki,

który	wolą	schować.

Czy na plecach,	czy	na brzuchu

nosisz to, co ci wypada,

więc	pamiętaj,	Drogi Zuchu,

Nie ma o czym	gadać!!!

Rozrusznik czy okulary,

kolo, ileo czy uro,

ważne	byś	nie	stracił	wiary,

że	kolonie	górą!!

Spotkaliśmy	się	tu po to,

żeby	autem	lub	piechotą

zwiedzać,	tańczyć,	odpoczywać,
Z tym, co złe,	wygrywać!

To nie	są	zwykłe	kolonie,

mają	cel	dobrze	ukryty:

My,	Kangury	i Torbacze,

obalamy	mity!!

Jesteśmy	w połowie	 roku –	między	 latem	poprzednim	a kolejnym.	
Tak	się	składa,	że	letnia pora zaczyna nam	się	kojarzyć	m.in.	z organi-
zowanymi koloniami.	Mając	doświadczenia i wspomnienia z lat ubie-
głych,	w roku 2023	pragniemy	zrobić	 to po raz kolejny.	Tym	 razem	
w innym miejscu, co nie	znaczy,	że	nieznanym	czy	niesprawdzonym.	
Wręcz przeciwnie!	 Po agroturystyce w Myszogodzie	 nadal	 chcemy	
zostać	w otoczeniu przyrody i natury.	Jak	zwykle	zorganizujemy	nie-
zapomniany,	pełen	nowych	atrakcji,	wypoczynek.	

Tym razem zapraszamy Was do Szczawina, do malowniczego gospo-
darstwa agroturystycznego zlokalizowanego pod adresem: Holendry 
21	09-550	Szczawin.

Z uwagi na konieczność	dojazdu we	własnym	zakresie,	 tak	 jak	 i po-
przednio możemy	zorganizować	odbiór	z pobliskiego Gostynina,	Kut-
na albo Płocka.

Atrakcji z pewnością	nie	zabraknie.

KAŻDY	INNY	–	WSZYSCY	RÓWNI

To idea naszych	kolonii,	na które zapraszamy dzieci i młodzież	od	lat	
7 do 18 w terminie 15-23 lipca 2023	roku.

Pierwszeństwo mają	młodzi Torbacze, ale bycie stomikiem nie jest 
warunkiem	koniecznym.	Zapraszamy	każdego,	kto zechce	zostać	na-
szym	kolonistą	–	dzieci z niepełnosprawnościami i bez nich!	Uczest-
nikom, którzy tego potrzebują,	mogą	towarzyszyć	rodzice	lub	opie-
kunowie.	Wszystkie	szczegóły	organizacyjne	podamy	w późniejszym	
terminie.

Sądzimy,	 że	 opinie	 uczestników poprzednich	 edycji zachęcą	 nowe	
osoby, a nowe	miejsce	sprawi,	że	z niektórymi z Was	spotkamy	się	ko-
lejny	raz?	Może	trzeci?	My	na pewno tam	będziemy!!!

Tekst i zdjęcia:	Fundacja STOMAlife
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„Przez cały	wyjazd	nie	mieliśmy	czasu,	by	się	nudzić,	dzię-
ki wielu atrakcjom.

Miło i zabawnie	spędziłam	czas	z nowo poznanymi osobami.

Cieszę	się,	że	obóz dla osób zarówno ze	stomią,	jak	i zdro-
wych	się	odbył.

Z chęcią	pojadę	na następny	wyjazd”.	Marysia

„Dzieci wróciły	 z obozu bardzo zadowolone.	Mimo pew-
nych	 obaw,	 córka świetnie	 poradziła sobie z pielęgnacją	
stomii z życzliwą	pomocą.

Obóz Torbaczy	 był	 pierwszym	 samodzielnym	 wyjazdem	
Marysi od czasu wyłonienia stomii, z pewnością	wzmocnił	
jej	wiarę	w siebie i poszerzył	horyzonty	nowych	możliwości.

Na obozie	panowała miła,	 rodzinna atmosfera.	 Spotkanie	
innych	rodziców dzieci ze	stomią	pozwoliło na wymianę	do-
świadczeń.	Opiekunowie	 byli w stałym	 kontakcie	 z rodzi-
cami.	Marysia z radością	czeka na kolejny	wyjazd!”.	Rodzi-
ce Marysi 
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„Co zapadło nam w pamięć?	Wszystko,	począwszy	od	pierw-
szej kolacji przy grillu i ognisku,	 skończywszy	 na wyprawie 
do kina.	Nie	było naszym zdaniem niczego takiego, co chcie-
libyśmy	zmieniać.	

Jako rodzic,	 który	 przebywał	 na tych	 koloniach	 jako opie-
kun	 własnego dziecka,	 mogę	 śmiało napisać,	 że	 organiza-
cja była wzorcowa.	 Pyszne	 i dostatnie	 jedzenie.	 Wyciecz-
ki krajoznawcze i mnóstwo atrakcji dla dzieci,	więc	nie	miały	
czasu na nudę,	czas	wypełniony	był	w 100%.	Dzięki wam Szy-
mek	miał	okazje	być	pierwszy	raz na koloniach.	W przyszłym	
roku na pewno będzie	chciał	jechać,	bo bardzo mu się	podo-
bało”.	Szymon i jego mama Elwira

„Jestem	zachwycona tym,	jak	wielkie	serce	okazała cała ka-
dra naszym	dzieciakom.	To nie	były	zwykłe,	sztampowe	kolo-
nie.	To było spotkanie	cudownych	ludzi,	pełnych	pasji poma-
gania, oddawania siebie innym, swojego cennego czasu w ra-
mach	wolontariatu,	a wszystko po to, by na buziach	naszych	
dzieci wywołać	uśmiech.	Fantastycznie	zorganizowany	czas,	
wszystko przygotowane perfekcyjnie, od wycieczek w cu-
downe miejsca po zajęcia na miejscu.	Na nudę	nie	było miej-
sca.	Do tego wszystkiego przepyszne jedzenie, przygotowa-
ne indywidualnie do potrzeb	 każdego dziecka.	Nie	 umiem	
wyrazić	 słowami wdzięczności dla organizatorów, opieku-
nów oraz wszystkich,	którzy	przyczynili się	do tego,	że	te	cu-
downe	kolonie	się	odbyły.	Dziękuję”. Kasia, mama Roksany

„Podczas wyjazdu poznałem	 dużo bardzo fajnych	 osób,	
z którymi będę	starał	się	utrzymać	kontakt.	Codziennie	ba-
wiliśmy	 się	w różne	gry,	 aby	 się	poznać	 i zintegrować.	 Jeź-
dziliśmy	 na wiele wycieczek w interesujące	 miejsca.	 Moim	
zdaniem	wyjazd	był	bardzo udany.	Mam	nadzieję,	że	za rok 
znowu w takim	samym	lub	większym	gronie	się	zobaczymy,	
w mam	nadzieję,	innej	lokalizacji”.	Bartek – Starosta
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Z pierwszymi cieplejszymi promieniami słońca przyj-
dzie i ona – Wiosna – z rozwianym	włosem,	w krót-
kiej sukience, z bukiecikiem stokrotek w dłoni.	
Bezwstydnie	młoda,	piękna i pełna energii.	

Choć	 liczy	 sobie	 tysiące	 lat,	niezmiennie,	od	nowa zachwy-
ca delikatną	dziewczęcą	urodą,	nietkniętą	żadnymi balsama-
mi, cudownymi plasterkami i kremami pod oczy oraz na piętki.	

Żyje	pełnią	życia,	w zgodzie z rytmem	natury,	nie	marnując	
ani jednego dnia.	 Ona wie,	 że	 czas	 jest	 nieprzekupny	 i że	
skrupulatnie	odliczane	przemijanie	dotyczy	wszystkich,	także	
jej	samej.	Dlatego właśnie	ubiera świat	w życie	pełne	światła,	
kolorów, smaków i zapachów.	Maluje	niebo w błękit,	który	ka-
piąc	z pędzla,	zdobi płatki niezapominajek, przegania ciemne 
zimowe	chmury,	zapraszając	do zabawy	białe	podniebne	ba-
ranki,	cwałujące	po błękitnej	łące	między	ciekawskimi promie-
niami słońca.	Budzi do życia pracowite	pszczoły,	kapryśne	ko-
lorowe	motyle,	wdzięczne	ważki,	zabiegane	mrówki i pasiko-
niki.	Ziemia po zimowym letargu kolejny raz tętni nadzieją.	Ży-
cie znów pachnie	rumiankiem,	polną	różą	i bzem, gra pszcze-
lą	kapelą	w kwitnących	mirabelkach	 i świerszczowymi skrzy-
peczkami w szumiących	trawach.	

Idzie nowe
Znów mamy	szansę	obserwować	magię	i to nie	taką	udawaną,	
wykadrowaną	 i kontrolowaną,	 do jakiej	 przyzwyczajają	 nas	
social media.	Wiosna przynosi najprawdziwszy	 dar.	 To cie-
pło i światło,	za którymi tak bardzo tęsknimy	przez długie	zi-
mowe	miesiące.	Matka natura,	wiedząc,	 jak	 jesteśmy	zabie-

gani, nieporadni i w ciągłym	kryzysie,	znów przychodzi do nas 
z ofertą.	I nie, nie jest istotne, czy to kryzys	dotykający	sfery	
materialnej,	duchowej	czy	zdrowotnej.	To oferta dla wszyst-
kich,	 dla szczęśliwych	 i smutnych,	 zdrowych	 i chorych,	 sta-
rych	i młodych.	

I nie	jest	ważne,	czy	odnaleźliśmy	już	wewnętrzny	spokój,	czy	
wciąż	 go szukamy,	 przycupnąwszy	 na skraju życia w pozie 
oczekiwania na cud.	Nie	chodzi też	wcale	o to, czy czekamy 
na nią,	czy	też	nie.	Ona i tak przyjdzie, jak co roku znajdując	
ten	właściwy	moment	w odwiecznym cyklu trwania i przemi-
jania.	Przyjdzie,	przynosząc	z sobą	życiodajną	energię	i świa-
tło.	 I tylko od	nas	samych	będzie	zależeć,	czy	cały	ten	ofia-
rowany	nam	dobrostan	będziemy	umieli przyjąć	 i właściwie	
wykorzystać.		

To będzie	moja pierwsza wiosna…	W zasadzie tak napraw-
dę	to będzie	pierwsza wiosna dla nas	wszystkich,	bez wzglę-
du na to,	ile	ich	już	widzieliśmy.	Wkręceni w wir spraw wpa-
damy z impetem z tygodnia w tydzień,	z miesiąca w miesiąc,	
pozornie	wciąż	w tej samej rutynie: praca–dom, dom–praca–
przedszkole–zakupy–dom,	 może	 szpital,	 potem	 znów dom 
i praca, i znów pogorszenie zdrowia i szpital, a w nim nie swo-
je	łóżko w nie swoim pokoju, za to niezdrowo swojska obcość	
mieszająca się	z równie	dobrze	znaną	samotnością,	bezrad-
nością	i bólem...	Rutyna?	Tylko pozornie.	Nasze	życie	jest	tro-
chę	jak	wielka układanka puzzli.	Każde	wydarzenie	to kolejny 
element	pasujący	do poprzedniego,	budujący	obraz nasze-
go bycia.	Może	w tym roku czyjś	syn	zdał	maturę,	może	cór-
ka wyszła za mąż,	może	ktoś	pożegnał	drogiego przyjaciela, 

Wiosna  
z rozwianym włosem

Tekst i zdjęcia:	Izabela Janaczek
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a ktoś	inny	wygrał	milion	na loterii.	Może	to był	rok	otrzyma-
nia diagnozy, która zmieniła czyjeś	życie,	i może…	finalnie…	
ktoś	zdecydował,	że	chce	wreszcie	znów przejąć	nad	swoim	
życiem	kontrolę	–	i nie	jest	już	ważne,	że	będzie	do końca ży-
cia nosić	przytwierdzoną	do brzucha torebkę.

Obrazek	–	historia życia,	którą	przychodzi nam	układać,	wy-
biera nam	Los,	lub,	jak	powiedzą	inni,	Siła Wyższa –	Stwórca.	
Jednak,	choć	nie	mamy	często wpływu na to, jaki obraz do-
staniemy do obróbki, to już	na wybierane kolory, które two-
rzą	jego klimat i charakter	–	zdecydowanie	tak.	

Bardzo trudno jest	zdobyć	everest	własnych	marzeń,	gdy	nie	
ma się	kondycji i sił,	nawet	do tego,	by	uczynić	 jeden	mały	
krok	 pozwalający	 wyjść	 z własnej	 bańki komfortu.	 I wiem, 
co mówię,	sama taką	bańkę	„pękłam”	dopiero po 12	latach	
oglądania świata zza jej	okopconych,	toksycznych,	wciąż	kur-
czących	się	ścian.	Okopana w tym, co już	znałam,	i zbyt	umę-
czona życiem,	na jakie sama wyraziłam	zgodę,	bałam	się	zary-
zykować	opuszczenie	strefy,	która była moją	normalnością	–	 
chorą	normalnością	 trwającą	całe	12	wiosen.	W bańce	zna-
łam	każdy	jej	element:	ból	zaostrzenia choroby,	rozczarowa-
nie kolejnymi gorszymi wynikami,	 rezygnację	 z marzeń,	 ja-
kie	nieśmiało snułam…	To była moja bańka i bałam	się	świa-
ta poza nią.	Dopiero perspektywa całkowitego braku powie-
trza wpłynęła na to,	 że	odważyłam	się	 ją	definitywnie	opu-
ścić.	Tęsknota za kolejną	wiosną	wygrała ze	strachem	 i nie-
pewnością.	Bo wiosna tak	już	ma,	że	kusi,	że	szepcze	do ucha,	
że	budzi w człowieku nadzieję.	A nadzieja jest	mocą	spraw-
czą,	bo daje	nadzieję,	że	się	da,	choć	trudno,	choć	pod	górkę	
i to w mentalnych	ciemnościach,	na drodze	pełnej	dziur	i wy-
bojów.	Jednak	w połączeniu z wiosną	nadzieja nabiera rozpę-

du i „pęka wszystkie	złe	bańki”,	w których	wielu z nas, z róż-
nych	powodów,	tkwi prawie	już	na bezdechu.

Dlatego właśnie	przygarniam	do serca tę	potarganą	dziew-
czynę	z rozwianym	włosem	w kusej	 sukience.	Bo ona,	choć	
młoda duchem	 i o aparycji podlotka, nosi w sobie	mądrość	
starego pielgrzyma, co to widział,	wie	i rozumie	wiele.	Biorę	
tę	Wiosnę	za rękę	–	ma mocny,	kojący	uścisk.	Czuję	się	bez-
piecznie w świetle,	 jakim	 emanuje,	 a ciepło,	 które	 promie-
niami słońca kładzie	mi na twarzy,	powoduje,	że	znów chcę	
spróbować	pomalować	moje	puzzle	w żywe,	radosne	kolory.	
Będzie	w nich	sporo niezapominajkowego błękitu,	rumianko-
wej bieli, zieleni pożyczonej	od	brzozowych	listeczków i złoci-
stych	smug	malowanych	promieniami słońca.

Wiosna to wybór, to pretekst, by znów zacząć	 od	 nowa,	
bo ona wybiera każdego z nas, nikogo nie	 wyróżnia.	
To taka trochę	przekupka,	co to otwiera kram z totalnie dar-
mowymi różnościami,	gdzie	dominuje	słowo „mogę”	w prze-
różnych	 konfiguracjach:	 mogę wystawić	 twarz do słońca,	
mogę chodzić	boso po trawie, mogę iść	na spacer z tymi, 
których	kocham,	mogę snuć	plany,	mogę	czuć,	mogę być,	
mogę żyć	 poza bańką.	 Tak	 naprawdę	 żyć	 pełną	 piersią	
i wreszcie	–	jasną	głową.

To będzie	moja,	Twoja,	nasza pierwsza wiosna poza bańką.	

Wybieram	wiosnę.	•

Iza Janaczek

Kiedyś CUdak, dziś STOMIK - praktyk. Inżynier z wykształcenia, felietonistka i fotograf z zamiło-
wania. By w czasie choroby, uratować choć głowę, gdy jelit się nie dało, stworzyła na Instagramie 
profil: Ratunkuzyje, gdzie satyryczno-sarkastycznie opisuje świat i to, co dla nas ważne. Prywatnie 
optymistka, co by się nie działo.
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W całym	procesie	 leczenia wielu z nas	 stawianych	
jest przed dylematem podejmowania różnego  
rodzaju decyzji:	 czy	 rozpocząć	 przyjmowanie	
poszczególnych	 grup	 leków,	 którego specjali-

stę	wybrać,	jaką	dietę	prowadzić	i czy w ogóle	być	na diecie.	
Czasem trzeba się	zmierzyć	z decyzją,	czy	poddać	się	zabie-
gowi operacyjnemu.	

Podejmowanie decyzji w procesie leczenia jest trudne – nie 
mam co do tego żadnych	wątpliwości.	Nie	mam	również	wąt-
pliwości co do tego,	że	jest	to duży	przywilej.	Nim	opowiem	
wam, co można zrobić,	by	przywilej	nie	stał	się	naszą	udręką,	
wyjaśnię,	czym	właściwie	jest	decyzja.	Można znaleźć	w lite-
raturze i w sieci wiele	definicji decyzji,	które	można uogólnić	
taką,	że	jest	to świadomy	wybór	jednego działania z pewnej 
puli możliwych.	

Pamiętam	ogrom	decyzji,	jakie	sama musiałam	podjąć,	cho-
rując	na wrzodziejące	zapalenie	jelita grubego.	Dziś	wiem,	że	
nie wszystkie z nich	były	świadome.	Nie	wszystkie	moje	de-
cyzje	były	 też	przeze	mnie	przemyślane	 i poddane analizie 
opartej na faktach.	Dziś	wiem	jeszcze	jedno:	wszystkie	moje	
działania i decyzje	 były	 podjęte	 z ukrytą	 myślą	 przewod-
nią:	nie	pozwolić	na to,	by	wyłoniono mi stomię.	Bałam	się	
tego stanu.	Bardzo.	A wiecie	dlaczego?	Bo było to dla mnie 
coś	nieznanego.	Myślałam,	że	nie	będę	się	mogła kąpać.	My-
ślałam,	że	moje	życie	zmieni się	na gorsze.	Bardzo się	myli-
łam.	Pozwoliłam	na to,	 by	 choroba wycieńczyła moje	 ciało,	
poszargała moją	duszę.	Pozwoliłam	chorobie	na to, by zago-
niła mnie w kąt	i bym sama zaczęła prosić	o zabieg.

Mimo tego wszystkiego, z czym	musiałam	się	 zmierzyć,	nic	
bym	nie	zmieniła.	Wówczas	nie	byłabym	tą	samą	osobą,	którą	
jestem	dziś.	Wówczas	nie	mogłabym	przedstawić	wam	wnio-
sków, do jakich	doszłam,	oraz podzielić	się	z wami radami, ja-
kie mam dla was	dziś.	Radami z punktu widzenia pacjenta.

Podejmując	decyzje	w procesie leczenia, warto pamiętać	o:

1.		Rzetelnej	konsultacji lekarskiej, a to znaczy, by:

•  lekarz przeanalizował	 twoją	 całą	 historię	 choroby	 i do-
tychczasowe	leczenie;

• rozpatrzone	zostały	wszystkie	możliwości leczenia;

• oszacowano wpływ leczenia na organizm;	

•  oceniono twoje szanse i rokowania (trzeba spojrzeć	w od-
ległą	przyszłość);

• skonsultować	się	u lekarza, którego darzysz zaufaniem;

• nie	bać	się	zestawić	opinii więcej	niż	jednego lekarza.

2.			Poruszeniu tematu ze	swoją	najbliższą	rodziną:	rodzicami,	
rodzeństwem,	żoną	czy	mężem.	Oczywiście	jeśli wiesz,	że	
otrzymasz od tej rodziny wsparcie, i chcesz,	by	brali udział	
w tym	procesie	(wiem,	że	czasem	chcemy	oszczędzić	na-
szym	bliskim	dodatkowych	emocji).

3.		Przeanalizowaniu swojej obecnej sytuacji zawodowej –  
wiem,	że	w niektórych	przypadkach	np.	wyłonienie	stomii  
może	dyskwalifikować	pacjenta z wykonywania przez nie-
go zawodu.	 Jeśli jesteś	w takiej sytuacji, porozmawiaj ze 
swoim	 przełożonym,	 sprawdź,	 czy	 istnieją	 alternatywne	
stanowiska pracy,	 jakie	 możesz objąć	 w obecnym miej-
scu zatrudnienia.	 Sprawdź,	 jakie	 inne	 perspektywy	 stoją	
przed	tobą.

W 
Tekst: Paulina Wesołek

Podejmowanie  
decyzji 
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4.			Mądrym	 filtrowaniu wszystkiego, co znaj-
dziesz na stronach	 internetowych,	 forach	 czy	
usłyszysz od	 innych	 pacjentów.	 Pamiętaj,	 że	
każdy	 pacjent,	 każdy	 organizm,	 każda histo-
ria są	inne.	

5.			Możliwości zasięgnięcia pomocy u psychologa,	
terapeuty	czy	coacha.

Powyżej,	bazując	na swoim	doświadczeniu,	udzie-
liłam	 wam	 kilku rad.	 Podzieliłam	 się	 moimi do-
świadczeniami.	Ale	teraz chcę	wyjść	z roli pacjen-
ta.	Chcę	za to wejść	w buty	coacha i opowiedzieć	
wam o procesie podejmowania decyzji z trochę	
innej	perspektywy.

Podczas sesji jako coach	wykorzystuję	 różne	na-
rzędzia,	dzięki którym moi klienci mają	możliwość	
odkrycia, co jest dla nich	ważne,	np.	jak	rzucić	pa-
lenie,	 czy	 też	 określenia,	 w jaki sposób popra-
wić	 poczucie	własnej	 wartości.	 Jednym	 z narzę-
dzi,	które	może	być	przez was samodzielnie wyko-
rzystane,	jest	zadanie	sobie	tzw.	pytań	kartezjań-
skich.	Tę	metodę	wykorzystuje	 się,	 kiedy	poszu-
kujemy odpowiedzi na pytanie	„czy?”.	Jak	samo-
dzielnie	ją	zastosować?

Krok 1
Przygotuj	sobie	kartkę/zeszyt	oraz coś	do pisania.

Krok 2
Zadaj pytanie, na jakie	chcesz znaleźć	odpowiedź,	
np.:

• 	Czy	 decydować	 się	 na operację	 wyłonienia  
stomii?

• Czy	decydować	się	na zespolenie?

•  Czy jako stomiczka powinnam	decydować	się	
na dziecko?

Krok 3 

Odpowiedz na cztery pytania kartezjańskie.

I.	 Co się	stanie,	jak	to zrobisz?	

II.	 Co się	nie	stanie,	jak	to zrobisz?

III.	 Co się	stanie,	jak	tego nie	zrobisz?

IV.	Co się	nie	stanie,	jak	tego nie	zrobisz?

Odpowiadając	na pytania,	pamiętaj	o:

• szczerości;

• otwartości;

• szansach	i zagrożeniach,	jakie	się	pojawiają;

• 	poświęceniu na odpowiedzi odpowiedniej ilo-
ści czasu.

Krok 4
Zastanów się	 na spokojnie nad udzielonymi od- 
powiedziami.

Wykorzystanie	pytań	kartezjańskich	pozwala na poszerzenie 
perspektywy.	Ja uważam	dodatkowo,	że	pozwalają	one	rów-
nież	zobaczyć,	czego chcemy	w głębi duszy i na co jesteśmy	
gotowi właśnie	dzisiaj.

Mam	 nadzieję,	 że	 los	 nie	 zadecyduje	 za was,	 że	 będziecie	
mieć	ten	przywilej,	o którym	pisałam	wcześniej,	 i będziecie	
mogli samodzielnie	podejmować	ważne	dla was decyzje, za-
równo te,	które	są	związane	ze	zdrowiem,	jak	również	w każ-
dym	innym	zakresie.

Dla osób	zainteresowanych	wykorzystaniem	pytań	kartezjań-
skich	przedstawiam	poniżej	przykład	 ich	 zastosowania.	Ce-
lem	 uniknięcia przeniesienia własnych	 doświadczeń	 wybio-
rę	pytanie	przewodnie,	 które	nie	 jest	 związane	z procesem 
leczenia.

Paulina Wesołek

Coach, szkoleniowiec, facylitator, terapeuta, studentka trzeciego roku psychologii. Posługuje się 
językiem migowym. Jest etatowym pracownikiem działu HR. Od 17 lat osoba z niepełnospraw-
nością.

BIO

PYTANIE: CZY ZDECYDOWAĆ SIĘ  
NA ZMIANĘ PRACY?

Co się stanie, jeśli zmienię pracę?
• będę	więcej	zarabiać;

• poznam	nowych	ludzi;

• będę	mogła się	rozwijać;

• inne.		

Co się nie stanie, jeśli zmienię pracę?
• nie	dostanę	za szybko kolejnego awansu;

• 	nie	będę	miała umowy na czas	nieokreślony	 
i będę	mieć	problem	z kredytem;

• inne.	

Co się stanie, jeśli nie zmienię pracy?
• będę	czuła co raz większą	frustrację;

• może	wreszcie	dostanę	awans;

• będę	miała większe	szanse	na kredyt;

• inne.	

Co się nie stanie, jeśli nie zmienię pracy?
• nie	poznam	nowych	ludzi;

• nie	poszerzę	horyzontów;

• inne.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Leczenie 
to nie cuda

Wywiad z	Jackiem	Śmigielskim

Rozmawia:	Magdalena	Łyczko	 
	 	 											Zdjęcia:	archiwum	prywatne
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tu i teraz.	Przychodzi pacjent i następnego dnia lub w krót-
kim	okresie	wychodzi i najczęściej	jest	zdrowy.	W przeciwień-
stwie do leczenia dermatologicznego,	psychiatrycznego czy 
innych	terapii zabiegowych,	gdzie	leczenie	trwa tygodniami, 
jak	nie	miesiącami,	tu można szybko zobaczyć,	poczuć	efekt.	

MŁ: Kiedy po blisko trzydziestu latach w zawodzie wcho-
dzi pan na salę operacyjną, to o czym pan myśli?
JŚ: Sala operacyjna to miejsce, jedno z niewielu, gdzie trze-
ba bardzo tłumić	myśli i emocje, zarówno pozytywne, jak i ne-
gatywne, bo przeszkadzają.	Często żartuję	z pacjentami,	że	
jestem	 jak	mechanik	 samochodowy	–	mam	na stole	choro-
bę,	otwieram	maskę,	sprawdzam,	dlaczego silnik	nie	działa,	
i podejmuję	decyzję	o naprawie.	Otwieram	brzuch	czy	klatkę	
piersiową	i muszę	rozwiązać	problem.	

MŁ: Skąd pan wie, czy podejmuje słuszną decyzję?
JŚ: To chyba lata nauki,	doświadczenia i pewne predyspozy-
cje	osobowościowe.	Poza tym leczenie to nie	są	cuda.	Wie-
lokrotnie	powtarzam,	że	nie	jestem	w stanie	uzdrowić	kogoś,	
kogo uzdrowić	nie	może	medycyna,	mimo że	wyobraźnia pa-
cjenta może	podpowiadać	coś	 innego.	Dlatego muszę	mó-
wić	prawdę,	na czym polega choroba,	przedstawiam	możli-
wości leczenia i to pacjent	podejmuje	decyzję,	 jaki sposób 
leczenia wybiera.	Każdego dnia słyszę	pytanie:	„a pan co by 
wybrał?”.	 To dla lekarza najtrudniejsze z możliwych	 pytań.	
Mam	świadomość,	że	pacjent	chce	to ode	mnie	usłyszeć,	ale	
nie	mogę	podjąć	za niego tej	decyzji.	

MŁ: Jednak decyzję jakąś trzeba podjąć… 
JŚ: Opowiem pani, jak to wygląda.	Przychodzi pacjent z pro-
blemem	 choroby	 nowotworowej,	 odwiedził	 już	 trzy	 różne	
szpitale i usłyszał,	 że	nic	nie	da się	zrobić.	Zerkam	w doku-
menty, ma wszystkie aktualne badania, nie jest w podeszłym	
wieku i ma pełną	diagnostykę.,	Wiem,	że	trzeba zrobić	bar-
dzo rozległy	 zabieg,	 wyciąć	 dwa,	 trzy	 sąsiadujące	 ze	 sobą	
narządy.	 Efekt	 będzie	 taki,	 że	 to upośledzi funkcjonowanie 
całego organizmu, ale nie ma w tych	dokumentach	ani jed-
nej informacji, która dyskwalifikuje	 pacjenta z tego zabie-
gu – poza trudnością	samej	operacji.	Tłumaczę	pacjentowi,	
że	gdybym	miał	10	osób	chorych	jak	pan,	to z założenia,	je-
żeli zoperuję	każdego z was	–	czterech	może	umrzeć	na sto-
le operacyjnym albo po zabiegu, albo po wyjściu do domu.	

Magdalena Łyczko: W czasach nastoletnich był pan świet-
nie zapowiadającym się pływakiem. Czy gdyby nie medy-
cyna, zostałby pan mistrzem olimpijskim? 
Jacek Śmigielski: Nie.	Gdy	miałem	dziewiętnaście	lat,	byłem	
już	w stanie	ocenić	swoje	realne	możliwości.	Pływanie	spra-
wiało mi niesamowitą	 frajdę,	 ale	wiedziałem,	 że	olimpijczy-
kiem	nie	zostanę.	Największe	osiągnięcie,	to trzecie miejsce 
na Mistrzostwach	Europy	Wschodniej.	Potem	przyszedł	mo-
ment,	by	zająć	się	czymś	innym,	co też	będzie	dawało przy-
jemność	i w czym	będę	mógł	się	realizować.	

MŁ: Od pływania do medycyny trochę daleko…
JŚ: Miałem	 zostać	 trenerem	pływania.	 Chodziłem	do klasy 
o profilu sportowym.	Bardzo dobre wyniki na maturze i osią-
gnięcia sportowe	 dały	 mi indeks do Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie.	Rodzice	zagrali ze	mną	va banque: 
„Synu, jest taka akademia, medyczna, w Łodzi,	może	chciał-
byś	się	sprawdzić?	Jesteś	już	studentem,	przecież	nic	nie	ry-
zykujesz…"	Poczułem,	 że	 to może	być	wyzwanie,	a ja lubię	
współzawodnictwo.	Sprawdziłem	się,	zdałem	egzaminy	 i je-
stem lekarzem, a przy okazji sześciokrotnym	mistrzem	świa-
ta medyków w pływaniu.

MŁ: Wybór specjalizacji był trudny?
JŚ: Jak w większości rzeczy w życiu,	zadecydował	o tym przy-
padek.	Podczas	studiów bardzo podobała mi się	praca neu-
rochirurgów,	 mój	 sportowy	 duch	 i umiejętność	 pokonywa-
nia przeszkód oraz wspinania się	coraz wyżej	podpowiadały	
mi,	że	to będzie	najlepsze.	Z czasem równie atrakcyjna wyda-
ła mi się	chirurgia i przy	niej	zostałem.	Powiem	pani,	że	dziś,	
nawet po tylu latach,	nic	bym	nie	zmienił	 i nie ma we mnie 
chęci,	by	się	zatrzymać	w rozwoju.

MŁ: Za co lubi pan swoją pracę?
JŚ: Najciekawsze w tej	pracy	jest	to,	że	każdy	dzień	jest	inny	
od	poprzedniego.	Lubię	 ją	za nieprzewidywalność.	Nie	wy-
obrażam	sobie	siebie	w stale	powtarzanych	rytmach,	od	go-
dziny do godziny jak w Dniu świstaka.	 Każdy	 pacjent	 jest	
inny,	choroba jest inna i operacja też.	Każdy	 inaczej	 reagu-
je na pewne	bodźce,	gesty,	 interakcje,	które	podejmuje	się	
z chorym.	Chirurgia to dziedzina medycyny z dużą	dynami-
ką	procesu leczenia.	Można człowiekowi pomóc w zasadzie 

W  życiu zawodowym stosuje dwa kompasy moralne. Pierwszy, przekazany 
przez babcię: „pomóż komuś dziesięć razy, a może i ty doczekasz raz 

pomocy”, drugi, autorstwa nauczyciela akademickiego: „traktuj każdego 
pacjenta jak matkę lub ojca.” W relacjach z pacjentami czuje się jak ryba 
w wodzie i to nie jest zasługa znakomitych umiejętności pływackich, ale 

niezwykłej intuicji, cierpliwości oraz doświadczenia. W szczerej rozmowie 
profesor Jacek Śmigielski opowiada o moralnych dylematach,  

a także o tym, czy warto być przyzwoitym. 
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Z różnych	powodów,	bo taka jest	statystyka.	Ale	sześciu z was 
uda się	wyciąć	to,	co trzeba…	i przedłużę	im	życie.	Inną	opcją	
jest	brak	podjęcia działania i wszyscy	umrzecie;	pytanie	tyl-
ko kiedy?	Jeden	pacjent	odbierze,	że	60%	szans,	to jest	coś	
i warto spróbować,	 dla innego 40%	powikłań	 śmiertelnych	
będzie	za dużym	ryzykiem	 i nie zgodzi się	na operację.	Pa-
cjent ma możliwość	podjęcia decyzji.	Kiedy	słyszał	w trzech	
różnych	miejscach,	 że	nic	nie	da się	 zrobić,	 to dla niego te 
60% jest jak lot na Księżyc!	Ja bym	podjął	takie	ryzyko.

MŁ: W internecie znalazłam mnóstwo opinii na pana te-
mat, najwięcej z nich mówiło o tym, że pan nie kłamie 
i sprawia, że pacjent czuje się ważny. Zacytuję dwa: „le-
karz, który potrafi sprawić, że pacjent nie czuje wielkie-
go wstydu przed tymi niezbyt łatwymi i przyjemnymi ba-
daniami”, „wreszcie czułem się jak pacjent, a nie śmieć”. 
JŚ: To bardzo miłe,	że	ktoś	pisze	takie	słowa po spotkaniu ze 
mną.	 Często zgłaszają	 się	 do mnie	 firmy,	 które	 proponują	
mi pisanie opinii na mój	 temat.	 Stanowczo przeciwstawiam 
się	 takim	działaniom,	bo to fałszowanie	 rzeczywistości.	Ale	
cytaty, o których	pani mówi, czyli opinie	moich	pacjentów,	
to sedno mojej	pracy.	

MŁ: Leczenie to nie cud, z etykietą bogów lekarze walczą 
od lat, a co ze znieczulicą? Jaka jest pana opinia na ten 
temat?
JŚ: W każdym	zawodzie	znajdzie	pani ludzi z pasją	 i takich,	
których	 interesuje	 tylko stan	 konta.	Niestety,	w medycynie 
można wpaść	w samozachwyt,	bo pacjenci często postrzega-
ją	 lekarzy	 jako cudotwórców.	Ale	powoli się	to zmienia.	Pa-
cjenci są	bardziej	świadomi,	mają	wybór	i nie powinni godzić	

się	na bylejakość	czy	obojętność.	Według	mnie	na znieczuli-
cę	nie	ma miejsca w medycynie.

Czytałem	kiedyś	 reportaż	o pacjentach	w RPA,	 tam	podję-
cie decyzji na temat	pacjenta,	może	odbyć	się	na podstawie 
dwóch	niezależnych	opinii lekarskich.	W naszym kraju – z ca-
łym	szacunkiem	do wielu wspaniałych	lekarzy	–	gdy	pacjent	
chce	 skonsultować	 opinię	 z jeszcze	 innym	 specjalistą,	 jest	
to źle	odbierane.	Niestety,	znakomita większość	kolegów czu-
je	się	albo urażona,	albo niedoceniona.	

MŁ: Dlaczego tak jest?
JŚ: Nie	 wiem.	 Często namawiam pacjentów na dodatko-
wą	 konsultację,	 bo nie	 chcę,	 by	 ktoś	 pomyślał,	 że	 Śmigiel-
ski to wyrocznia.	Zawsze	przekazuję	pacjentom	aktualną	wie-
dzę	medyczną	 albo najlepszą,	 jaką	 znam	w tym	 zawodzie.	
To pacjent ma czuć	się	zaopiekowany	i poinformowany.		Kie-
dyś	przeczytałem	mądre	słowa:	Doświadczony	 jest	bardziej	
ten,	który	popełnił	albo widział	więcej	błędów.	Nie	jest	dobre	
uczenie	 się	 na własnych	 błędach,	 choć	 one	bardziej	 zosta-
ją	w pamięci,	sztuką	jest	uczyć	się	na błędach	cudzych.	Trze-
ba być	bardzo dobrym	obserwatorem.	

MŁ: Jakie są pana obserwacje na temat stomii i faktu, że 
jest źle postrzegana społecznie?
JŚ: Zrobiono badania medyczno-socjologiczne,	jak	czują	się	
pacjenci,	gdy	mają	stomię	 i nie	mają	odbytu.	Wynik	był	za-
skakujący:	więcej	niż	połowa powiedziała,	że	już	się	zaadop-
towali do nowej	sytuacji.	A prawidłowo wykonana stomia jest 
łatwa do obsługi.	Dlaczego?	Bo stomia jest z przodu, a od-
byt z tyłu.	Jak	człowiek	widzi to, o co musi zadbać,	umyć	sto-

Zrobiono badania medycz-
no-socjologiczne, jak czują  
się pacjenci, gdy mają sto-
mię i nie mają odbytu. Wy-
nik był zaskakujący: więcej  

niż połowa powiedziała,  
że już się zaadoptowali 

 do nowej sytuacji. A prawi-
dłowo wykonana stomia  

jest łatwa do obsługi. 
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mię,	osuszyć,	przykleić	worek,	to po pewnym czasie wydaje 
mu się	to proste.	A tak,	podcieramy	się	na ślepo…	mało kto, 
kto ma odbyt,	myśli o tym na co dzień.	Robi to z automatu.	
To paradoks,	że	to,	co brudne i niewidoczne, bo z tyłu,	jest	
akceptowalne, a gdy mamy to przeniesione na brzuch,	to już	
jest to trudniejsze.	Oczywistym	jest,	że	każdy	boi się	nowej	
sytuacji, szczególnie gdy dotyczy ona zdrowia, i być	może	
z tego to wynika.	Ale	już	po 3-4	miesiącach	większość	stomi-
ków akceptuje	stomię.	Szybciej	chyba jednak kobiety, trud-
niej	 jest	mężczyznom.	Na pewno grupy wsparcia np.	 STO-
MAlife	pomagają	 zrozumieć	problem	 i przekonują,	 że	 życie	
ze	stomią	nie	traci wartości.

MŁ: Nie wszystkich pacjentów udaje się uratować. Pamię-
ta pan pierwszego pacjenta, którego pan stracił?
JŚ:	Nie	pamiętam.	Głowa wypiera takie	doświadczenia,	mam	
tylko jakieś	 slajdy	 śródoperacyjne.	Miałem	kilku pacjentów, 
których	operowałem,	jako człowiek	z pięcio-	czy	ośmioletnim	
doświadczeniem	w pracy.	Wówczas	operowałem	pod	okiem	
dużo bardziej	doświadczonych	kolegów i…	tak,	zdarzyło się.	
To jest gorzki smak tego zawodu.	Dzisiaj	 trudno to wszyst-
ko ocenić,	 jestem	 dwadzieścia lat	 starszy,	 zmieniła się	 chi-
rurgia i chyba nie ma większego sensu,	by	nad	 tym	 się	 za-
stanawiać.	Większą	 korzyścią	 dla mojej pracy ma pochyle-
nie	się	nad	operacjami,	które	robiłem	miesiąc	lub	dwa tygo-
dnie	temu.	Często analizuję	swoje	operacje	i zastanawiam	się,	
czy na jakimś	etapie	mogłem	zrobić	coś	inaczej,	bo jeśli spo-
tka mnie taka sama sytuacja w przyszłości,	to będę	wiedział,	
jak	postąpić.	To trochę	jak	z błędami w życiu codziennym, je-
śli nie	wiemy,	że	popełniliśmy	błąd,	nigdy	nie	będziemy	w sta-
nie go poprawić.	Życie	zawodowe	nauczyło mnie,	że	nawet	
najdziwniejsza sugestia bądź	propozycja jest warta rozważe-
nia, bo może	być	w niej	jakiś	element,	który	można wykorzy-
stać.	Trzeba słuchać.	

MŁ: Przeprowadza pan czasem bardzo trudne, intymne 
rozmowy z pacjentami. Jak można skrócić dystans między 
pacjentem a lekarzem?
JŚ: Trzeba być	 prawdziwym.	 Pacjenci krygują	 się,	 mówią:	
boli mnie z tyłu,	 tam	między	 pośladkami.	A ja muszę	 wie-
dzieć	 dokładnie:	w środku czy na zewnątrz,	 z prawej stro-
ny czy z lewej.	Gdy	badam,	też	zadaję	pytania.	Gdy	raz po-
wiem:	 rozumiem,	 że	ma pani problem w dupie i jakoś	 trze-
ba temu zaradzić,	nagle	otwierają	się	szerokie	wrota,	bo jest 
realnie i śmiesznie.	Oczywiście,	nie	można tak	mówić	do każ-
dego pacjenta, na ile	można sobie	pozwolić,	trzeba wyczuć	
podczas	pierwszych	minut	rozmowy.	Ale	większość	osób	ak-
ceptuje	taką	formę	przekazu.	

MŁ: Co w relacji chirurg–pacjent jest najważniejsze?
JŚ: Współpraca.	 Lata pracy	 nauczyły	mnie,	 że	pacjenta do  
operacji trzeba przygotować.	 Są	 czynniki zależne	 od	 leka-
rza i są	takie,	które	zależą	od	pacjenta.	Jeżeli to przygotowa-
nie z obu stron	będzie	dobre,	to wtedy	zdecydowanie	rośnie	
szansa na sukces	operacyjny.	Wie	pani,	jakie	jest	najczęstsze	
pytanie pacjenta przed	operacją,	gdy	umawiamy	się	na wizy-
tę	lub	spotkanie?	

MŁ: Kiedy wyjdzie do domu? 
JŚ: Nie, to jest	 pierwsze	 pytanie,	 kiedy	 już	 jest	w szpitalu.	
Nie	pyta,	 jak	 przebiegła operacja, co zostało,	 zrobione,	 ile	
ma szwów…	nic	z tych	rzeczy.	

MŁ: To jakie jest pytanie przed operacją?
JŚ: Kiedy	można zrobić	tę	operację?	Moja odpowiedź	jest	za-
wsze taka sama: to zależy	od	pani/pana.	Bo ja mogę	opero-
wać	teoretycznie	jutro,	jeśli pacjent	jest	przygotowany.

MŁ: Mówiąc o przygotowaniu, ma pan na myśli badania, 
czy chodzi o sferę psychiczną?
JŚ: Jedno i drugie.	Sfera psychiczna jest bardzo ważna.	Czę-
sto jest	tak,	że	dzwonią	rodziny	pacjentów i mówią,	że	mama,	
babcia czy	wujek	mają	raka i o tym	nie	wiedzą,	i proszę	o tym 
nie	mówić.	Drodzy	Państwo,	tak	nie	można…

Najciekawsze w tej pracy 
jest to, że każdy dzień jest 
inny od poprzedniego.  
Lubię ją za nieprzewidywal-
ność. Nie wyobrażam sobie 
siebie w stale powtarzanych 
rytmach, od godziny do go-
dziny jak w Dniu świstaka.
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MŁ: Czyli nie ukrywać i mówić… 
JŚ:	Oczywiście,	że	mówić!	Pacjent	musi wiedzieć,	z czym	bę-
dzie	 walczył.	 Tylko trzeba to zakomunikować	w odpowied-
ni sposób.	Czasami rodzina pyta,	czy	może	przyjechać	na wi-
zytę	bez pacjenta, z samymi wynikami badań.	Odpowiadam,	
że	nie.	Wolę	poznać	pacjenta,	jego psychikę.	Zrozumieć,	czy	
on ma ochotę	walczyć,	czy	choroba pozwala na walkę	 i czy 
pacjent jest do tego zdolny.	To są	czynniki,	których	przez te-
lefon	 ustalić	 się	 nie	 da.	 Po dwóch	 zdaniach	 wiem,	 czy	 pa-
cjent	 jest	 fajterem,	 czy	 jest	 załamany	 i rodzina przyciągnę-
ła go jak psa na smyczy, a on	mówi:	przyszedłem,	bo rodzi-
na chce	mnie	na siłę	leczyć.	To bardzo trudne, ale trzeba wy-
tłumaczyć	rodzinie,	że	niczego nie	można robić	na siłę,	to do-
rosły	człowiek	i ma prawo zdecydować	o własnym	losie.	Dla-
tego do gabinetu zapraszam pacjenta z rodziną,	 jeżeli cho-
ry sobie tego życzy.	Ma to swoje	dobre	strony,	gdyż	percep-
cja ludzka jest	ograniczona.	Jest	wiele	badań	socjologicznych	
mówiących	o tym,	że	pacjent	może	przyjąć	dziesięć	procent	
tego, co usłyszy.	Obecność	bliskiej	osoby	czasami ułatwia ko-
munikację.	Kiedyś	od	 jednego z moich	nauczycieli usłysza-
łem:	 „jeżeli chcesz być	dobrym	 lekarzem,	 to traktuj	 każde-
go pacjenta jak	matkę	lub	ojca”.	To jest niesamowite sformu-
łowanie	i wystarczy	się	go trzymać.	

MŁ: Twierdzi pan, że trzeba mówić, ale czy zawsze jest pan 
szczery i ochoczo przekazuje najczarniejszy scenariusz? 
JŚ: Jeżeli pacjent	jest	świadomy	choroby,	sprawa jest	łatwiej-
sza, to znaczy,	że	w jakiś	sposób	już	przetrawił	trudną	sytu-
ację,	trzeba mu pokazać	drogę	leczenia,	nie	dawać	złudzeń,	
nadziei, bo to byłoby	fałszywe	i nieuczciwe.	Trzeba pokazać	
diagnostykę	i możliwości form	leczenia.	

Natomiast	dużo trudniej	jest,	gdy	przychodzi pacjent do tej 
pory zdrowy, wiek 60 plus i mówi:	 „Przyszedłem,	 bo mam 
krwawe	stolce.	Dzieci wyczytały	w internecie,	że	pan	się	taki-
mi rzeczami zajmuje, i nie	wiem,	czy	mam	leczyć	te	hemoro-
idy,	czy	nie”.	Wykonuję	badanie	per rectum i czuję	guz,	oczy-
wiście	palcem	nie	da się	potwierdzić,	czy	to rak,	czy	nie.	Nie-

skromnie to zabrzmi, ale po dwudziestu sześciu latach	takich	
badań,	z dużą	dozą	prawdopodobieństwa wiem, kiedy to rak.	
Wtedy moja głowa chciałaby	się	pochwalić,	że	rozpoznałem	
nowotwór i mógłbym	powiedzieć:	to może	być	rak,	który	już	
krwawi, jak najszybciej trzeba podjąć	 leczenie	 onkologicz-
ne.	Ale	mam	dylemat,	bo z jednej	strony	jestem	świadomy,	
że	 pacjent,	 który	 przychodzi do mnie	 ze	 świadomością,	 że	
ma hemoroidy,	nie	 jest	na to przygotowany – taka informa-
cja będzie	dla niego szokująca.	Z drugiej	strony	zaś	mam	inną	
opcję,	mogę	powiedzieć:	podejrzewam	coś	niepokojącego,	
ale trzeba zrobić	dodatkowe	badania.	Decydując	się	na dru-
gą	opcję,	zawsze	boję	się,	że	pacjent	pójdzie	do innego leka-
rza i on powie mu to, czego ja nie	powiedziałem	tuż	po bada-
niu wprost.	Pomyśli,	badał	mnie	i nie	poznał,	a ten	mówi,	że	
mam	raka…	to znaczy,	że	się	nie	zna.	I cała zawiła sprawa po-
lega na tym, by u pacjenta wzbudzić	zaufanie,	że	jednak	się	
znam na tej	robocie.	Do każdego trzeba podejść	inaczej,	ale	
najczęściej	 wybieram	drugą	 opcję,	 że	 coś	 się	 dzieje	 i trze-
ba zrobić	badania.	Jeśli pacjent po badaniach	wróci do mnie, 
najczęściej	mówi:	miał	pan	rację!	Wtedy	widzę,	że	mamy	nić	
porozumienia, a chory	nie	przychodzi już	do mnie jak do ob-
cego faceta, tylko do kogoś,	kto go dobrze	pokierował	i dość	
szybko rozpoznał,	co jest	grane.	Ma zaufanie, a to jest	ważne	
w procesie	leczenia.

MŁ: Profesor Bartoszewski powiedział, że warto być przy-
zwoitym, choć nie zawsze to się opłaca.
JŚ: Słowa profesora Bartoszewskiego towarzyszą	mi każde-
go dnia.	Miałem	w życiu kilka trudnych	sytuacji i dylemat:	być	
przyzwoitym i liczyć	się	z tym,	że	trzeba będzie	za to zapłacić,	
czy	może	pójść	na skróty i więcej	zyskać.	Dzisiaj	jestem	dum-
ny,	 że	 z pełną	odpowiedzialnością	mogę	powiedzieć	moim	
dzieciom,	że	te	słowa są	prawdziwe	i zawsze	takie	będą.	War-
to być	 przyzwoitym,	 nawet	 jeśli życie	 wymierza policzek, 
albo trzeba się	cofnąć.	Jestem	zadowolony,	że	miałem	odwa-
gę	powiedzieć	komuś	coś	–	co mu się	nie	podobało.	Spoglą-
dam w lustro i nie mam wyrzutów sumienia, mimo że	czasa-
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mi z powodu tej	przyzwoitości trzeba było zmienić	pracę.	Dzi-
siaj tego nie	żałuję.	

MŁ: Jest coś, czego pan żałuje?
JŚ: Kilku rzeczy,	pewnie	jak	każdy	z nas, ale to jeszcze nie ten 
etap,	bym	mógł	odpowiedzieć	na to pytanie.	Obiecałem	so-
bie,	że	kiedyś,	na emeryturze,	napiszę	książkę.	Zdania zamie-
rzam	dotrzymać,	być	może	wtedy	wyleję	swoje	żale,	dzisiaj	
wolałbym	rozmawiać	o tym, co sprawia mi przyjemność,	daje	
radość	i motywuje mnie do działań	niemal	niemożliwych.

MŁ: Moją największą słabością jest… 

JŚ: Mam	kilka słabości,	bo jestem tylko człowiekiem.	Na pew-
no naiwność.	Moja babcia kiedyś	mi powiedziała:	pomóż	ko-
muś	dziesięć	razy,	a może	i ty doczekasz raz pomocy.	Z zało-
żenia staram	się	ufać	 i wierzyć,	że	 inni mówią	prawdę.	Nie-
stety, czasami się	rozczarowuję.	Zapominam,	że	złodziej	bę-
dzie	traktował	wszystkich	z otoczenia jako złodziei,	bo to jest 
norma.	Dla kłamcy	wszyscy	dookoła będą	kłamać.	A przecież	
trzeba mieć	do zaoferowania krztynę	 zaufania.	Oczywiście,	
jeśli raz mnie	ktoś	okłamie,	drugi raz już	nie	zaufam.

MŁ: Kto jeszcze, oprócz babci, odegrał w pana życiu rów-
nie ważną rolę?
JŚ: We	wczesnym	etapie	rodzice,	później	w życiu dorosłym,	
to żona.	Jest	dla mnie	mentorem	każdego dnia, zawsze do-
pytuje,	 jakie	były	przypadki,	 jak	się	czuję,	czy	coś	mnie	po-
chłonęło.	Pomimo tylu lat w zawodzie,	codziennie	jest	coś	no-
wego.	Ale	ona wie i zauważa,	gdy	mam	jakiś	dylemat:	„my-

ślisz o tej	 pacjentce”,	 „coś	 cię	 niepokoi”,	 „na pewno znaj-
dziesz rozwiązanie”	–	takie	wsparcie	w domu jest bardzo waż-
ne.	Bez tego byłoby	trudno.	Funkcjonujemy	w zupełnie	innych	
zawodach,	żona jest	związana z kulturą,	to zupełnie	inna dzie-
dzina.	 Uwielbiam	 nasze	 rozmowy,	 które	 łączą	 te	 dwa świa-
ty,	wymieniamy	poglądy,	co dzieje	się	towarzysko,	medialnie,	
społecznie	i rozmawiamy o cichych	bohaterach	–	bo nie	sły-
szy	się,	ani w „Faktach”	czy	w „Wiadomościach”,	że	zopero-
wano dzisiaj	tysiąc	pięćset	osób	i tysiąc	pięćset	wyszło szczę-
śliwych	do domu, tylko podaje	się,	że	gdzieś	„doprowadzo-
no”	do śmierci jednego pacjenta, bo to jest bardziej medial-
ne.	O lekarskich	 codziennych	 sukcesach	 się	 nie	 opowiada,	
bo są	dla większości normalne i oczywiste.	

MŁ: Czego nieoczywistego mogę życzyć osobie, która  
jest spełniona zawodowo, osobiście…
JŚ: Radości z wnuków.	 Jestem	dziadkiem	od	 siedmiu mie-
sięcy	i w skrytości serca liczę	na kolejne	wnuczęta,	bo to fan-
tastyczna nowa rola!	O wyzwaniach	zawodowych	nie	myślę,	
bo te	zawsze	są	i będą.	•

Wywiad w ramach projektu fundacji  
STOMAlife Bratnia Dusza wrzesień 2022

57

ZNANI



Dlaczego choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza zespół nadwrażliwego jelita, tak 
często dotykają dorosłe dzieci alkoholików (DDA)? Jak wspomóc psychologicznie leczenie 

chorób przewodu pokarmowego – mówi Wojciech Eichelberger, psychoterapeuta.

Wewnętrzne 
dziecko cierpi 
na jelita

Rozmawia: Beata Pawłowicz

Wywiad z Wojciechem	Eichelbergerem
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B eata Pawłowicz: Zespół jelita drażliwego to cho-
roba, z jaką często mierzą się dorosłe dzieci al-
koholików. Jaka może być tego przyczyna?

Wojciech Eichelberger: To prawda, z moich	obserwacji wy- 
niesionych	 z pracy	 psychoterapeutycznej	 wynika,	 że	 DDA  
często cierpią	 z powodu zaburzeń	 układu pokarmowego,  
a zwłaszcza jelita grubego.	 Moim	 zdaniem	 przyczyna tkwi  
w tym,	że	dorosłe	dzieci alkoholików od wczesnego dzieciń-
stwa żyją	w permanentnym stresie i napięciu.	I właściwie	nic	
więcej	nie	 trzeba,	aby	struktura i fizjologia ciała przejawiały	
różne	dysfunkcje.	Gdy	młody	organizm	działa w trybie nie-
ustającego stresu, czyli pod	wpływem	kortyzolu,	to ma wów-
czas na stałe	 włączony	 tryb	 walka/ucieczka.	 Funkcjonuje	
więc	tak,	 jak	organizm	żołnierza na froncie	wojennym.	Wte-
dy nie tylko cała fizjologia i struktura organizmu są	przecią-
żone,	mniej	 wydolne	 są	 także	 procesy	 wzrostu i regenera-
cji oraz układ	odpornościowy.	 Ponieważ	 stres	 zaburza rów-
nież	funkcje	trawienne	i wydalnicze, pokarm nie jest ani wła-
ściwie	 trawiony,	 ani odpady	 potrawienne	 nie	 są	 skutecznie	
wydalane, co w wieloletniej perspektywie uprawdopodab-
nia pojawienie	się	zespołu jelita wrażliwego.

BP: Układ trawienny na skutek stresu jest rozregulowany 
u DDA w jakiś szczególny sposób?
WE:	 Występujące	 u DDA zaburzenia układu pokarmowe-
go i wydalniczego mają,	oprócz warstwy	fizjologicznej,	rów-
nie	 ważny	 wymiar	 symboliczny.	 Oczywistym	 celem	 ukła-
du wydalniczego jest	jak	najszybsze	pozbywanie	się	z orga-
nizmu toksycznych	odpadów przemiany	materii,	których	z ra-
cji nieustannego kortyzolowego stresu i związanych	z tym za-
kłóceń	procesu trawienia i wchłaniania jest w ich	układzie	tra-
wiennym	znaczny	nadmiar.	Układ	wydalniczy	DDA jest	więc	
w stanie ustawicznego alarmu:	 Usuń	 toksyny!!!	 Tak	 więc	
w nieuświadamianej	warstwie	psychicznej	 i symbolicznej je-
lito nadwrażliwe	to nic innego jak	fizjologiczny	przejaw dra-
matycznego pośpiechu w uwalnianiu ciała,	serca i umysłu od 
groźnych	psychotoksyn skondensowanych	w otoczeniu tych	
dzieci –	 czyli:	 lęku i nie	dającej	 się	unieść	odpowiedzialno-
ści za niewydolnych,	agresywnych	 i autoagresywnych	doro-
słych	–	wraz z psychotoksynami upokorzenia, krzywdy, bólu, 
przemocy, a nierzadko także	gwałtu.	

BP: Zespół jelita drażliwego to symbol oczyszczania się 
z tego, co bolesne w relacjach dzieci z rodzicami i innymi  
dorosłymi z ich otoczenia?
WE:	 Dokładnie	 tak.	 Chorujący	 na to zazwyczaj dostawa-
li w dzieciństwie	 i okresie dojrzewania od swojego otocze-
nia niewiele	dobrego,	okruchy	tego,	co odżywcze	 i wzmac-
niające.	W sumie prawie nic, co warto by w organizmie zatrzy-
mać	i zasymilować.	

BP: Czy stres, jakiego doświadczają DDA, różni się od 
innych? 

WE: Wspólny wszystkim DDA wymiar stresu to odpowie-
dzialność	za przetrwanie	 rodziny.	Dziecko z alkoholowej	 ro-
dziny robi, co może,	żeby	uratować	środowisko,	które	zapew-
nia mu minimum	bezpieczeństwa.	Robi to ogromnym kosz-
tem,	wchodząc	w jedną	z opisanych	w literaturze przedmio-

tu ról.	Może	stać	się	rodzinnym	bohaterem	po to,	by	skupić	
rodziców wokół	swoich	sukcesów.	Wspomaga ich	wtedy	tak-
że	 swoją	 pracowitością	 i odpowiedzialnością,	 zwłaszcza że	
uzależnieni rodzice	mają	osobowość	niedojrzałą	 i nie	 radzą	
sobie z wieloma sprawami.	Może	 także	 nałożyć	maskę	 ko-
zła ofiarnego,	a wtedy	ogniskuje	uwagę	 rodziców i rodzeń-
stwa na problemach,	jakie	stwarza.	Stają	się	one	klejem	spa-
jającym	rodzinę.	Dziecko w roli błazna rozbawia,	wygłupia się,	
by	rozładować	napięcie,	jakie	w rodzinie	panuje.	Udaje	mu się	
czasem swoimi wygłupami wygasić	 awantury.	 Niewidzialne	
dziecko – kolejna rola, która ma wzmacniać	 słabe	 rodzinne	
więzy,	polega na niedodawaniu rodzicom	problemów,	więc	
dziecko prawie znika z pola widzenia.	Nikt	się	nim	nie	 inte-
resuje i nie dostrzega jego dziecięcych	potrzeb.	To instynkt 
każe	dziecku,	aby,	nie	zważając	na ogromne	koszty	własne,	
walczyć	o przetrwanie	rodziny.	 Instynkt,	który	mówi,	że	wa-
runkiem jego przetrwania jest	przetrwanie	rodziny.	

BP: Czyli nazwa „dorosłe dzieci alkoholików” nie bierze się  
tylko z tego, że ten syndrom dotyczy ludzi, którzy już daw- 
no opuścili domy alkoholowych rodziców, ale też od za-
wsze musieli być dorośli? 

WE: Co robią	dorosłe	dzieci alkoholików?	Ich	życie	mogłoby	
się	radykalnie	zmienić,	kiedy	dorośli.	Ale	niestety	zazwyczaj	
dalej	trwają	w tym samym mindsecie, czyli sposobie	myśle-
nia, odczuwania i reagowania, którego nauczyli się	w dzieciń-
stwie.	A więc	nadal	pozostają	w tym stanie stresu, w którym 
już	byli w dzieciństwie.	W praktyce	wybierają	sobie	partne-
rów, za których	będą	mogli brać	odpowiedzialność,	jak	wte-
dy za swoich	pijanych	rodziców,	i od	których	nie	będą	dosta-
wać	wsparcia.	Będą	 łykać	 to wszystko bez stawiania granic 
i jak	najszybciej	wydalać,	to dobrze	im	znane	piekło.	

BP: Jak wyrwać się z tego błędnego koła cierpienia?
WE:	 Aby	 tak	 się	 stało,	 DDA muszą	 przekroczyć	 wzorzec	
współuzależnienia,	którego nauczyły	się	w dzieciństwie,	sku-
piony obsesyjnie na zabieganiu o przetrwanie	rodziny.	Ponie-
waż	ta obsesja nie	zniknęła,	dlatego zazwyczaj bycie za wszel-
ką	cenę	z uzależnionym,	toksycznym	partnerem,	staje	się	ko-
lejną	obsesją	DDA.	Aby	z tego wyjść,	trzeba na wszystkich	po-
ziomach	uznać	fakt,	że	nie	jest	się	już	dzieckiem,	nie	musimy	
żyć	w toksycznym	środowisku.	Trzeba się	otworzyć	na trudną	
prawdę,	że	istnieje	inna wersja życia,	w której	się	można po-
czuć	bezpiecznie,	kochanym	i akceptowanym.	

BP: Przyjąć, że się było skrzywdzonym i nie kochanym?
WE: To bardzo trudne.	Dlatego często wolimy	chorować,	niż	
spojrzeć	prawdzie	w oczy.	A rak to przecież	choroba autoa-
gresywna.	DDA,	gdy	dorosną,	nie	potrafią	pokochać	siebie	 
ani zaopiekować	się	tym	fantastycznym,	dzielnym	dzieckiem,	 
które	przeżyło w dzieciństwie	prawdziwy	koszmar	–	i dało ra- 
dę!	Trzeba oddać	sprawiedliwość	i podziękować	temu dziec-
ku,	którym	się	kiedyś	było.	Powiedzieć:	„Kocham	cię!	Cudu do-
konałeś,	że	przeżyłeś!”.	Objąć	to dziecko mentalnie, emocjo-
nalnie,	objąć	samego siebie i zacząć	czerpać	siłę	z tego do-
świadczenia i z tego małego bohatera.	

B
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BP: DDA często zapadają na nowotwory i inne autoim-
munologiczne choroby, jeśli tej miłości sobie samym nie 
dadzą?
WE:	 Tak.	 Bo strategią	 przetrwania ludzi autoagresywnych	
jest	chorowanie.	Po to,	by	dostać	choćby	odrobinę	wsparcia  
i opieki oraz uzyskać	moralne	usprawiedliwienie	dla odpusz-
czenia sobie nieustannej walki o poczucie	bezpieczeństwa.	
Bo DDA w swoim	arcytrudnym	dzieciństwie	dostawały	trochę	
ulgi i oddechu,	gdy	chorowały.	To była jedyna sytuacja, kiedy 
mogły	je	dostać.	Przenoszą	więc	tę	strategię	w dorosłe	życie.

BP: Mogą nie chorować? Ale jak to zrobić?
WE:	 Drogą	 jest	 odzyskanie	 zdolności do kochania siebie.	
A w sensie	praktycznym	–	pokochania tego dziecka, którym 
się	kiedyś	było.	

BP: Ale jak odzyskać miłość do siebie?
WE:	 Znaleźć	 symboliczny	 obiekt,	 który	 reprezentuje	 we- 
wnętrzne	dziecko.	Może	 to być	pluszak	 albo cokolwiek, co  
oznaczymy w umyśle,	 jako symbol	 wewnętrznego dziecka.	
Terapia polega na tym,	że	zawsze,	gdy	powracają	wspomnie-
nia dziecięcych	traum,	a my	–	by	przetrwać	 -	nieświadomie	
wchodzimy	w sojusz z krzywdzicielami i zaczynamy dziecku, 
którym	byliśmy,	dowalać,	krytykować	je,	poniżać,	brzydzić	się	
nim – to bierzemy na kolana reprezentanta tego małego bo-
hatera i mówimy do niego:	 „uspokój	 się,	 ja jestem	dorosłą	

wersją	 ciebie.	Opowiem	 ci o tym, czego dokonałem/doko-
nałam	dzięki tobie, twoim cierpieniom i wysiłkom!	 Zobacz,	
dzięki tobie	żyję”.	Wtedy	budujemy	tak	potrzebną	więź	z na-
szym	wewnętrznym	dzieckiem	i zaczynamy	utożsamiać	się	ze	
świadomą,	 dorosłą	 częścią	 siebie.	Możemy	 też	 napisać	 list	
do wewnętrznego dziecka,	składający	się	z trzech	rozdziałów.	
Pierwszy zaczyna się	od	słów:	„przepraszam	cię	za to,	że	o to-
bie	zapominam,	że	wciąż	cię	krytykuję	i ci dowalam.	Że	cze-
piam	się	ciebie	i się	ciebie	wstydzę.	Przepraszam,	że	nie	mam	
dla ciebie czasu ani pozytywnej,	wspierającej	uwagi.	Przepra-
szam	cię	 za to,	 że	 traktuje	cię	 tak,	 jak	 traktowali cię	kiedyś	
niedojrzali i okrutni dorośli”.	Drugi rozdział	 listu zaczynamy 
od:	„Dziękuje	ci za to,	że	przetrwałeś,	że	zniosłeś	to wszyst-
ko,	że	dzięki tobie	 istnieję	teraz jako twoja dorosła postać”.	
Po jakimś	czasie	 tej	praktyki stanie	się	dla nas	możliwe	po-
wiedzenie do naszego wewnętrznego dziecka z serca i szcze-
rze:	„Kocham	cię”.	Wtedy	nasza autoagresja zacznie stopnio-
wo wygasać,	a tym samym pojawi się	szansa na wyzdrowie-
nie.	•

Beata Pawłowicz

Dziennikarka i autorka książek psychologicznych m.in. Zdrowo żyć, zdrowo leczyć się, Dekalog 
szczęścia;  współautorka m.in. Cyfrowe dzieci – z dr. Tomaszem Srebnickim (Wyd. Zwierciadło 
2021). Na stałe związana z miesięcznikami „Zwierciadło” i „Sens”. Studiowała kulturoznawstwo  
i dziennikarstwo. Autorka trzech tomików wierszy.
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Poskładaj ubrania,  
poukładaj w głowie!
Wywiad z 	Sophie	Liard

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz

Zdjęcia:	Klaudia Muniak	-	Insignis	Media

„W składaniu nie chodzi o to, aby mieć w szafie ubrania w perfekcyjnie złożonych kupkach i ich nie 
ruszać. Składamy je dla wygody, aby łatwiej z nich korzystać, nie tracąc czasu na ciągłe szukanie 

potrzebnej rzeczy”, przekonuje Sophie Liard, znana z Instagrama „pani od składania”, autorka 
wydanej właśnie w Polsce The Folding Lady. Poskładaj się. 
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AF: Ale wtedy nie układałaś jeszcze wszystkiego, tak jak 
obecnie. I traciłaś czas, choćby na poszukiwanie ulubio-
nych majtek.
SL: Majtek	w stylu Bridget	Jones	(śmiech).	Śpieszyłam	się	tego  
dnia,	 żeby	 zdążyć	 do pracy i odwieźć	 George’a do szkoły	
przed	pracą.	Wtedy	postanowiłam,	że	muszę	uporządkować	
szufladę	z bielizną!

AF: I w efekcie okazało się, że masz zdecydowanie za dużo  
majtek.
SL: Konsekwencją	poskładania rzeczy i ułożenia ich	w równych	
rządkach	jest	to,	że	nagle	widzisz,	ile	ich	masz,	ile	naprawdę	
nosisz, a ile	leży	bezużytecznie	w szafie.	Zaczynasz się	zasta-
nawiać:	„Czemu kupiłam	tę	rzecz?	A może	mam	ich	za dużo?”.

AF: Nadmierne kupowanie zaliczasz w swojej książce do  
tzw. „śmieciowych wartości”. Ich przeciwieństwem są  
tzw. „wartości ekstra”. Jak pozbyć się tych pierwszych, 
a zacząć tworzyć w swoim życiu te drugie?
SL: Z pojęciem	„śmieciowych	wartości”	zetknęłam	się,	czy-
tając	książkę	Johanna Hariego Jak odzyskać siebie i utraco-
ne więzi. Wyjść z depresji i odnaleźć nadzieję. Jego zdaniem 
śmieciowe	wartości napędza materialistyczna potrzeba po-
siadania tego, co mają	inni.	Chcemy	upodobnić	się	do osób, 
które	nam	imponują	–	czy	to celebrytów, czy to przyjaciół,	zy-

A gnieszka Fiedorowicz: W składanie ubrań 
„wciągnęłaś się" już pierwszego dnia pra-
cy w domu towarowym. Zobaczyłaś tam 
pięknie poukładane dżinsy marki Diesel.

Sophie Liard: Stoisko było bardzo estetycznie	zaaranżo-
wane,	 spodnie	 ułożone	według	 rozmiaru –	 od	 najwięk-
szego do najmniejszego.	Nagle	zobaczyłam,	że	kilka par 
jest	odłożonych	na bok.

AF: Nie mogłaś się powstrzymać…
SL: I próbowałam	je	poskładać.	(śmiech)	Wtedy	usłysza-
łam,	 jak	ktoś	za moimi plecami mówi:	„Nie	tak	się	skła-
da te	 dżinsy!”.	 Obsługująca stoisko dziewczyna, z któ-
rą	potem	bardzo się	zaprzyjaźniłam,	podeszła,	a widząc	
moje	zainteresowanie,	pokazała mi,	jak	fachowo złożyć	te	
spodnie.	Nie	była to łatwa technika,	ale	od	razu połknę-
łam	bakcyla i chciałam	poznać	 kolejne	 sposoby	 składa-
nia ubrań.	

AF: W ciągu kolejnych kilkunastu lat pracy w han-
dlu stałaś się prawdziwą mistrzynią składania. Skła-
dałaś setki różnych marek, jak piszesz „od 7 For All 
Mankind po kultowe dżinsy Victorii Beckham z koro-
ną wyhaftowaną na tylnej kieszonce; od polówek Ral-
pha Laurena po T-shirty Armaniego”. 
SL: Tak.	Nie	jest	to wiedza powszechna,	ale	ubrania skła-
da się	inaczej,	w zależności od	sezonu.	Na przykład	w cza-
sie	wyprzedaży	czy	przed	Bożym	Narodzeniem	trzeba je 
składać	 tak,	 aby	 pomieścić	 jak	 najwięcej	 sztuk	 na pół-
kach,	w innym	czasie	można tak	je	wyeksponować,	by	wy-
glądały	niesamowicie	i zachęcały,	aby	je	kupić.	

AF: Nawyki z pracy zaczęłaś przenosić i przeniosłaś do  
własnego domu. Praca nauczyła cię, jak piszesz, że  
„dbanie o porządek, czystość i organizację przestrze-
ni w domu to także ciągły proces – nigdy nie można  
spocząć na laurach”. 
SL:	 Zawsze	 dbałam	 o to, aby w przestrzeni, w której 
mieszkam,	 panował	 porządek,	 to dawało mi poczucie 
satysfakcji.	 Pierwszego syna,	 George’a,	 urodziłam,	 ma-
jąc	21	lat,	potem	na świat	przyszedł	drugi,	Arthur.	Dwoje	
dzieci,	mąż	i niewielkie mieszkanie – w takiej sytuacji po-
rządek	jest	kluczowy,	inaczej	dom	szybko pogrążyłby	się	
w chaosie.

A

The Folding Lady. Poskładaj się  
Sophie	Liard,

Tłumaczenie:	Michał	Strąkow
Wydawnictwo Insignis

154 The Folding Lady

SKŁADANIE T-SHIRTÓW I KOSZULEK DO SZUFLADY
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skać	w ten	sposób	ich	uznanie,	ale	i podnieść	poczucie	wła-
snej	wartości.	Kupujemy	więc	 to,	 co oni mają,	naśladujemy	
styl	ich	życia.	Ale	szybko okazuje	się,	że	zakup	nie	przyniósł	
nam	pożądanej	satysfakcji,	nie	sprawił,	że	nasze	życie	zmie-
niło się	diametralnie.	I aby	poprawić	sobie	ponownie	humor,	
kupujemy	kolejny	przedmiot.	

AF: A potem dopada nas frustracja z powodu bezsen-
sownie wydanych pieniędzy i bałaganu, jaki te wszystkie 
przedmioty tworzą. 
SL:	Nie	jest	łatwo zmierzyć	się	z takim	wnioskiem,	ale	warto.	
Ja np.	w pewnym	momencie	uporządkowałam	 i zredukowa-
łam	liczbę	posiadanych	kosmetyków,	a miałam	ich	osiem	szu-
flad!	Kupowałam	ich	za dużo,	a brakowało mi pieniędzy	np.	
na porządny	odkurzacz.	W tym momencie jego zakup	byłby	
czymś,	co naprawdę	by	mi się	przysłużyło.

AF: Jak piszesz „wartość ekstra to pozytywne doznanie, 
satysfakcja płynąca z podjęcia jakiegoś działania – czy 
to ze spędzenia z kimś czasu, czy to z kupienia jakiegoś 
produktu. Nie powinniście opierać się na cudzych opi-
niach ani sugestiach, tylko na swoich własnych potrze-
bach, wymaganiach i pragnieniach”. 

SL: Mnie	np.	taką	ekstra wartość	dała decyzja o tym, 
aby po urodzeniu drugiego syna,	Arthura,	nie	wracać	
od razu do pracy, tylko przedłużyć	urlop	macierzyń-
ski.	To była świetna decyzja.	Zmieniłam	w tym cza-
sie	swoje	nawyki,	zamiast	odwozić	George’a do szko-
ły,	 odprowadzałam	 go,	 idąc	 przy	 okazji na spacer 
z Arthurem	w wózku.	Poświęcaliśmy	ten	czas	ze	star-
szym	 synem,	 aby	 spokojnie	 porozmawiać,	 pobawić	
się.	Wracając,	 często słuchałam	 podcastów,	 spoty-
kałam	znajomych.	Szybko dostrzegłam,	jak	te	space-
ry, bycie na świeżym	powietrzu poprawiło mi samo-
poczucie.	Wcześniej	 tego nie	robiłam.	 I to jest war-
tość	ekstra.	

AF: Przyszedł rok 2020, a z nim pandemia CO-
VID-19. Wprowadzono lockdown…
SL: I z dnia na dzień	wielu z nas, w tym	 ja,	wylądo-
wało na przymusowych	urlopach.	Z moją	przyjaciół-
ką	Rhiannon	postanowiłyśmy,	że	zaczniemy	publiko-
wać	posty	na TikToku.	Pewnego dnia,	sprzątając	jed-
ną	z szuflad,	nakręciłam	jej	stan	„przed”	 i „po”	po-
składaniu rzeczy i ułożeniu ich	w pudełkach:	 filmik	
się	spodobał;	więc	parę	dni później	pokazałam,	jaką	
techniką	składam	śpioszki.	Z każdym	kolejnym	filmi-
kiem	miałam	 coraz więcej	 wyświetleń.	 Ludzie	 pisa-
li do mnie, zadawali mi pytania,	prosili,	aby	pokazać,	
jak	poskładać	inne	typy	ubrań.	Pomyślałam,	a może	
powinnam	zacząć	publikować	moje	nagrania regular-
nie?	Owszem	musiałabym	zainwestować	trochę	cza-
su,	ale	przecież	i tak	uwielbiam	składać	rzeczy!	

AF: Momentem przełomowym był filmik, na którym 
pokazałaś jak zwijać skarpety „po wojskowemu”.
SL: Do dziś	obejrzano go ponad cztery i pół	milio-
na razy.	Mój	kanał	się	rozkręcał,	zaczęłam	na nim za-
rabiać	i wreszcie	musiałam	podjąć	decyzję,	czy	chcę	
się	 tym	zajmować	na cały	etat	 i zrezygnować	z do-
tychczasowej	pracy.	Miałam	odłożoną	pewną	sumę	
pieniędzy,	 wtedy	 też	 pojawiła się	 oferta napisa-
nia książki.	To nie	była łatwa decyzja,	ale	dziś	z per-
spektywy czasu cieszę	się,	że	ją	podjęłam.

AF: Kto pomagał ci na początku twojej kariery 
jako The Folding Lady? 

SL:	Przede	wszystkim	mogłam	liczyć	na wsparcie mo-
jej rodziny: mamy i siostry Kelly – to ona podsunę-
ła mi pomysł	 nazwy	 „The	 Folding	 Lady”	 (‘Pani od 
składania’),	mówiąc,	że	ludzie	tak	właśnie	mnie	nazy-
wają	w komentarzach.	Mogłam	też	liczyć	na pomoc 
mojej	przyjaciółki Sarah	McAllister,	która w tym sa-
mym	czasie	rozkręciła swój	kanał	„Go Clean”	i udzie-
liła mi wielu cennych	porad.	

AF: Sporo miejsca w książce poświęcasz idei re-
organizacji domowej przestrzeni. Zauważasz, że 
taki reset jest potrzebny, gdy w naszym życiu za-
chodzi jakaś zmiana, np. rodzi się nam dziecko lub 
wracamy do pracy stacjonarnej, po okresie pra-
cy zdalnej. 

102 The Folding Lady

SKŁADANIE LUB ZWIJANIE PO WOJSKOWEMU

Ta metoda wywodzi się z wojska – żołnierze składają w ten sposób całą swoją 
odzież przed spakowaniem jej do plecaka, bo dzięki temu zajmuje w nim mniej 
miejsca i jest tam należycie uporządkowana. Dostosowałam tę metodę do domo-
wych potrzeb i po zrolowaniu wsuwam jeden brzeg za zakładkę, co daje znakomi-
ty efekt w przypadku koców, ręczników i pakowania zestawów ubrań. 

Świetnie nadaje się do składania: ręczników, koców, a także wszystkich elemen-
tów odzieży, gdy zależy nam na oszczędności miejsca.
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132 The Folding Lady

NIEKONWENCJONALNY SPOSÓB SKŁADANIA DŻINSÓW NA WIESZAK

Jest to metoda 
ze sklepu. Umożliwiała 
nam powieszenie 
większej liczby 
par dżinsów tam, 
gdzie nie mogły 
wisieć normalnie. 
Stosowałam ją także 
u siebie w mieszkaniu, 
w szafie z dwoma 
drążkami.
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SL: Reset przestrzeni może	nam	dać	„świeży	start”,	
poradzić	 sobie	 ze	 zmianą,	 ale	 też	 wspomóc,	 np.	
wprowadzić	nowy	zdrowy	nawyk,	hobby.	Aby	so-
bie w tym	pomóc,	musimy	tak	zorganizować	prze-
strzeń,	 aby	 potrzebne	 nam	 do tego rzeczy	 były	
pod	ręką,	w zasięgu naszego wzroku.	Chcemy	wię-
cej czasu poświęcać	na lekturę	książek?	Zaaranżu-
jemy przytulne miejsce do czytania, z fotelem,	pół-
ką	z książkami.	Chcemy	pić	zdrowe	koktajle?	Umie-
ścimy	w kuchni wyciskarkę	i misę	ze	świeżymi owo-
cami i warzywami.

AF: Moja córka co jakiś czas robi taki reset swo-
jego pokoju, zmienia ustawienia mebli, ułożenie 
rzeczy w szafach. Mówi, że to ją relaksuje.
SL:	(śmiech)	Jak	ja dobrze	ją	rozumiem.	Myślę,	że	
większości z nas	 układanie,	 reorganizacja prze-
strzeni daje	satysfakcję.	

AF: Ja na przykład uwielbiam wieczorami skła-
dać świeżo wyprane i wysuszone pranie, oglą-
dając odcinek ulubionego serialu. 
SL: Ubrania najlepiej	złożyć	od	razu po wysuszeniu, 
nie	tworzą	się	wtedy	zagniecenia.

AF: W swojej książce, oprócz ukazania wielu  
technik składania ubrań, dajesz masę takich 
wskazówek. Niektóre stosowałam już wcześniej,  
jak np. poradę, by mokre kostiumy po basenie 
zawijać w ręcznik, żeby nie pomoczyć całej tor-
by. Jednak wiele porad było dla mnie zaskocze-

PRZYDATNE WSKAZÓWKI – PORZĄDEK W SZAFACH  
(na podstawie	Sophie	Liard,	The Folding Lady. Poskładaj się, Wydawnictwo Insignis,	2022).	

• 	Układając	ubrania w stosy na półkach,	 starajcie	się	umieszczać	na samym dole te sztu-
ki odzieży,	których	używacie	najrzadziej, a na górze	te	używane	najczęściej.	Dzięki temu wa-
sze ulubione ubrania będą	łatwiej	dostępne	i zmniejszy	się	ryzyko powstania bałaganu.

• 	Starajcie	się	nie	układać	ubrań	w szufladach	i na półkach zbyt ciasno – w przeciwnym razie 
powstaną	na nich	głębokie	zagniecenia,	które	trzeba będzie	wyprasować.	Dotyczy	to także	
wieszania ubrań	w szafie;	upychanie	w niej zbyt wielu rzeczy	sprawia,	że łatwo się gniotą.

•  Ubrania codzienne	–	lepiej	powiesić.	Stwórzcie	szafę	kapsułową	z ubraniami, które nosicie 
najczęściej,	aby	wszystkie	stałe	elementy	waszej	garderoby	znajdowały	się	w jednym miej-
scu i były	zawsze	pod	ręką;	w tym	płaszcze	i swetry noszone w chłodniejsze	pory	roku,	a tak-
że	odzież	do pracy.

•  Ubrania sportowe	 –	 mogą	 być	 złożone.	 Zazwyczaj	 nie	 gniotą	 się	 one	 tak	 łatwo,	 a do  
tego po złożeniu wyglądają	estetycznie	 i zajmują	niewiele	miejsca,	dlatego najlepiej jest 
przechowywać	je	w szufladach.

•  Płaszcze i kurtki –	jeśli nie	są	regularnie	noszone,	złożyłabym,	schowała do pudełka i prze-
chowywała w mniej	dostępnej	części pokoju,	np.	w głębi szafy, pod łóżkiem lub w szaf-
ce.	Możecie	też	rozważyć	przeniesienie ich na strych, o ile dysponujecie takim pomiesz-
czeniem.	Polecam	zapakować	je	w szczelnie	zamykane	pudełka z tworzywa sztucznego lub 
w worki próżniowe.
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niem. Radzisz np. aby składać pościel w pakiety, zwijając 
razem prześcieradło, poszewki na kołdrę i poduszki. 
SL: W moim rodzinnym domu składało się	osobno poszew-
ki na kołdry,	 osobno na poduszki,	 pamiętam,	 że	 irytowa-
ło mnie,	że	często nie	mogłam	ich	sparować.

AF: Brakujące poszewki na poduszki są zupełnie jak te 
drugie skarpetki od pary, które giną gdzieś w pralce.
SL: (śmiech)	Po co się	frustrować,	skoro rozwiązanie	proble-
mu jest	takie	proste.	Podobne	pakiety	możemy	robić,	składa-
jąc	 ubrania na wakacje w jednodniowe	pakiety	 zawierające	
T-shirt	oraz bieliznę.	

AF: Wiele osób na wieszakach w szafie trzyma rzadko  
używane rzeczy, np. sukienki czy garnitury na specjalne 
okazje.
SL: Ja natomiast	przekonuję,	aby	 to miejsce w szafie	zajęły	
rzeczy,	które	nosimy	najczęściej,	aby	były	zawsze	pod	ręką.	
Im	łatwiej	dostępne	jest	miejsce,	gdzie	przechowujemy	dany	
element	 garderoby,	 tym	większe	 prawdopodobieństwo,	 że	
będziemy	 tej	 rzeczy	 używać.	 Zachęcam	do stworzenia sza-
fy	kapsułowej	–	lepiej,	aby	rzeczy	było mniej,	ale	by	były	lep-
szej	jakości i można je	było ze	sobą	zestawiać	w rożny	sposób.	

AF: Aha, czuję, że to może być wartość ekstra!
SL: W poradach,	 których	 udzielam,	 zarówno w książce,	 jak	
i w moich	 mediach	 społecznościowych	 chodzi o coś	 wię-
cej	niż	tylko składanie	ubrań,	o zmianę	stylu życia.	Nie	cho-
dzi o to,	aby	mieć	w szafie	ubrania w perfekcyjnie	złożonych	
kupkach	i ich	nie	ruszać.	Składamy	je	dla wygody,	aby	łatwiej	
z nich	korzystać,	nie	tracąc	czasu na ciągłe	szukanie	potrzeb-
nej	rzeczy.	Składanie	jest	krokiem	do stworzenia wokół	siebie	

PRZYDATNE DOMOWE AKCESORIA  
(na podstawie	Sophie	Liard,	The Folding Lady. Poskładaj się, Wydawnictwo Insignis,	2022).	

•  Pojemniki do szuflad –	np.	Ikea Skubb	dostępne	w trzech	rozmiarach,	w opakowaniach	po sześć	sztuk.	Na-
dają	się	idealnie	do trzymania mniejszych	przedmiotów,	takich	jak	akcesoria sportowe czy ubranka dla dzieci.

•  Regulowane przegródki do szuflad.	Znakomicie	sprawdzają	się	w przypadku większych	przedmiotów,	ponie-
waż	możemy	sami ustalić,	jaką	część	szuflady	chcemy	przeznaczyć	na przechowywanie	danej	rzeczy.	

•  Słoiki –	dostępne	w wielu sklepach.	Można wykorzystać	też	fajne	słoiki,	które	już	macie,	po zużyciu ich	zawar-
tości.	W kuchni wolę	używać	pojemników wykonanych	ze	szkła,	ponieważ	szkło łatwiej	się	czyści i można je	myć	
w zmywarce.

•  Wieszaki – z jednej bajki i w liczbie	wystarczającej	do tego,	by	można było na nich	powiesić	wszystkie	ubra-
nia.	To,	jakie	wieszaki wybierzecie,	zależy	od	waszych	potrzeb	i preferencji.	Zasadniczo im	cieńszy	wieszak,	tym	
więcej	ubrań	pomieści się	w szafie.	Można podejść	do tej zasady w mniej	oczywisty	sposób;	otóż	jedna z osób 
obserwujących	mnie	w mediach	społecznościowych	powiedziała mi kiedyś,	że	specjalnie	używa grubych	drew-
nianych	wieszaków,	ponieważ	zajmują	więcej	miejsca,	co powstrzymuje	ją	od	kupowania kolejnych	ubrań.

•  Kosze do przechowywania.	Nie	powinny	być	za małe,	raczej	w rozmiarze kosza na pranie.	Takie	kosze	przy-
dają	się	też	w trakcie	pobieżnego sprzątania,	bo można szybko powrzucać	do nich	rzeczy	zebrane	z podłogi.

•  Pokrowce turystyczne.	Można je	nabyć	w wielu sklepach	internetowych.	Pozwolą	wam	one	podzielić	bagaż	
wkładany	do walizki na kilka części,	dzięki czemu łatwiej	i szybciej	znajdziecie	potrzebne	rzeczy.

przestrzeni, w której	będziemy	czuć	się	dobrze,	komfortowo,	
która nie	będzie	powodowała naszego zdenerwowania.	

AF: A kiedy spojrzymy na elegancko ułożone na półce 
w łazience ręczniki…
SL: …złożone	 „na trzy”,	 to możemy	 poczuć	 się	 jak	 
w ekskluzywnym	hotelu.	Dlaczego nie	zapewnić	sobie	odro-
biny takiego luksusu we	własnym	domu?	

AF: Czy wśród wielbicieli twojego kanału są osoby, któ-
re przyznają, że nie wdrażają w życie twoich wskazówek?
SL: Pewnie.	Mnóstwo osób	 pisze,	 że	 nie	 składa ubrań,	 ale	
oglądanie	filmów,	na których	ja to robię,	daje	im	satysfakcję.	
I to też	mnie	cieszy!	

AF: To OK, jeśli czasem zdarzy nam się nabałaganić?
SL:	Oczywiście,	mnie	 też	 się	 to zdarza.	 (śmiech)	Nie	da się	
uniknąć	bałaganu,	jest	oznaką,	że	efektywnie	spędzamy	czas,	
jak	wspólnie	ugotujemy	wspaniały	domowy	obiad	–	to w efek-
cie mamy stos garnków i naczyń;	jak	wspólnie	pogramy	w pił-
kę	–	brudne	ubrania.	Moje	porady	mają	służyć	temu,	aby	na-
sze	sprzątanie	było szybsze i efektywniejsze, w efekcie	więcej	
czasu będziemy	mieli dla siebie.	•

Agnieszka Fiedorowicz
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P erfekcjonizm	nie	jest	chorobą	ani zaburzeniem.	Zdaniem	
badaczy	jest	on	nieadaptacyjnym	wzorcem	myślenia.	

Psychologowie	kliniczni Paul Hewitt oraz Gordon	Flett	wyróż-
nili trzy rodzaje perfekcjonizmu:

•   zorientowany na siebie, kiedy osoba wymaga od siebie naj-
lepszej	jakości wykonania zadań,	ciężko pracuje, a w przy-
padku niepowodzenia koncentruje	 się	 na swoich	 upad-
kach.	Jest	samokrytyczna i skupiona na swych	błędach.	

•   zorientowany na innych,	kiedy	osoba wyznacza innym nie-
realne	wymagania,	nagradzając	je	tylko wtedy,	gdy	je	speł-
nią.	Często też	umniejsza ich	zasługi.	Wymaga perfekcji od 
innych,	często jest krytyczna, apodyktyczna i bez przerwy 
oceniająca.	 Chce	 sprawować	 kontrolę,	 jest	 niecierpliwa,	
sprawia wrażenie,	że	nie	obchodzą	jej	potrzeby	innych.

•			uwarunkowany	społecznie,	kiedy	osoba wierzy,	że	inni wy-
magają	od	niej	doskonałości,	oceniają	ją	bardzo surowo i tyl-
ko dzięki wzorowemu wykonaniu zadań	może	ona uzyskać	
akceptację	 otoczenia.	 Ten	 rodzaj	 perfekcjonizmu w wie-
lu przypadkach	skutkuje	unikaniem	nawiązywania nowych	
relacji interpersonalnych,	traktując	je	jako rodzaj	testu.

Inny	podział	dzieli perfekcjonizm na:

•			zewnętrzny,	kiedy	osoba uważa,	iż	będzie	cenionym	jedy-
nie jako wyjątkowa i idealna.	Takie	osoby	często odczuwają	
presję	i brak wsparcia najbliższych.	Uważają,	że	muszą	za-
służyć	na akceptację	otoczenia,	dlatego wyznaczają	sobie	

Tekst: Bianca-Beata Kotoro

Czy zawsze dążysz do tego, aby we wszystkim, co robisz, być najlepszym? Masz w stosunku 
do siebie bardzo wysokie wymagania, które często nie są możliwe do osiągnięcia? Zwykle 

podczas wykonywania jakiegoś zadania towarzyszy ci silny strach przed porażką? Oczeku-
jesz, że ciężko pracując, zasłużysz na podziw ze strony otoczenia, rodziny, przyjaciół? 

Uwaga – jeśli na większość z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, może to oznaczać,  
że charakteryzuje cię niezdrowy i zagrażający perfekcjonizm. 

coraz to nowe,	bardziej	wymagające	cele,	czym	próbują	zy-
skać	uznanie.	Często na ten rodzaj perfekcjonizmu cierpią	
dzieci bardzo wymagających	 rodziców,	 czujące	 koniecz-
ność	nieustannego udowadniania swojej	wartości,	by	 za-
służyć	na miłość	z ich	strony.

•			wewnętrzny,	 nieustanne	 podnoszenie	 sobie	 poprzeczki,	
stawianie coraz wyższych	 standardów,	 skutkuje	w konse-
kwencji wystąpieniem	perfekcjonizmu wewnętrznego.	Per-
fekcjonista wewnętrzny,	 częściej	 niż	 zewnętrzny,	 ponie-
waż	 nieustannie	 obawia się	 popełniania błędów,	 upatru-
jąc	w nich	porażki,	 stale	 jest	przygnębiony	 i podenerwo-
wany,	gdy	coś	nie	idzie	po jego myśli.	Zawyżone	standar-
dy	wobec	siebie	przenoszą	się	na rosnące	wymagania wo-
bec otoczenia, co wywiera destrukcyjny	wpływ na relacje 
interpersonalne.

Zaś	 psycholog	 Don	 E.	 Hamachek,	 profesor	 z Uniwersytetu  
w Michigan	 wyróżnił	 dwa rodzaje perfekcjonizmu: zdrowy  
i neurotyczny.	To,	w którym	wymiarze	znajduje	się	dany	czło- 
wiek,	zależy	od	natężenia dwóch	charakterystycznych	dla per-
fekcjonizmu cech:	

•			perfekcjonistycznych	 dążeń,	 czyli wyznaczania sobie am-
bitnych	celów i dążenia do ich	 realizacji,	z elastycznością	
w razie	trudności;

•			perfekcjonistycznych	 obaw,	 czyli lęku przed	 oceną	
i porażką,	z bardzo silnym samokrytycyzmem i przeżywa-
niem wstydu w razie niepowodzenia lub	 niedoskonałe-
go wykonania.

P

Chory 
perfekcjonizm…
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Zdrowy perfekcjonizm, czyli ten z niskim	natężeniem	obaw,	
mobilizuje do realizacji ambitnych	celów,	przy	 jednoczesnej	
wyrozumiałości i trosce o siebie.	Taki perfekcjonizm nazywa-
my adaptacyjnym, a według	badań	osoby,	 które	mają	 taką	
cechę,	częściej	przeżywają	pozytywne	emocje	i mają	większą	
satysfakcję	z życia.	

Niezdrowy, neurotyczny perfekcjonizm, z wysokim	 natęże-
niem	 obaw,	 powoduje	 natomiast,	 że	 nawet	 zgodna z pla-
nem realizacja celu nie	daje	satysfakcji.	Zawsze	przecież	moż-
na było zrobić	 to lepiej,	więc	przy	kolejnej	okazji poprzecz-
ka idzie w górę.	 Towarzyszy	 temu widzenie	 czarno-białe	 –	
albo spełnianie	standardów i bycie	doskonałym,	albo bycie 
do niczego – nie ma nic	pomiędzy.

Ja jestem	 zwolenniczką	 podziału na perfekcjonizm zdrowy, 
czyli ten pozytywny, i niezdrowy, czyli negatywny, zwany neu-
rotycznym.	Według	tego podziału,	perfekcjonizm	nie	zawsze	
jest	 czymś	 złym	 i negatywnym.	Te	 same	 zachowania mogą	
mieć	zarówno charakter	adaptacyjny,	jak	i dezadaptacyjny – 
w zależności od	kontekstu.	Perfekcjonizm	pozytywny	wystę-
puje	wtedy,	gdy	człowiek	potrafi czerpać	satysfakcję	z dąże-
nia do doskonałości,	ale	 jest	 świadomy	granic	 swoich	moż-
liwości.	 Natomiast	 perfekcjonizm	 negatywny	 ma miejsce 
wtedy, gdy nie odczuwamy satysfakcji z dotychczasowych	
osiągnięć,	 a są	 one	 oczekiwaniami po prostu niemożliwy-
mi do osiągnięcia.	

Źródłem	 perfekcjonizmu są	 oczywiście	 czynniki związane	 
z osobowością	 oraz temperamentem.	 Jednak	 stosowany	 
przez rodziców czy opiekunów styl	 wychowania odgrywa  
istotną	 rolę	w kształtowaniu się	 określonych	 cech.	 Styl	 de-
mokratyczny – przyczynia się	 raczej	 do ukształtowania wy-
sokiego poczucia własnej	 wartości,	 natomiast	 styl	 autory-
tarny – zmniejsza wiarę	we	własne	możliwości.	Z tego powo-
du niezwykle	ważne	jest,	byśmy	nie	nagradzali naszych	dzie-
ci i wnuków wyłącznie	za odnoszone	sukcesy,	ale	chwalili też	
za samo podejmowanie prób i włożony	wysiłek.	 To będzie	
kształtowało w nich	poczucie	kompetencji i sprawstwa.

Dużą	skłonność	do perfekcjonizmu wykazują	ci z nas, którzy 
byli w dzieciństwie	krytykowani przez najbliższych	 i/lub	wy-
magano od	nas	zbyt	wiele.	Problem	stanowią	również	takie	
przeżycia we	wczesnym	dzieciństwie,	jak	śmierć	lub	w ogóle 
utrata kogoś	bliskiego.	

Ale	pamiętajmy,	że	niezdrowy	perfekcjonizm	to także	przypa-
dłość	tak	zwanych	zdrowych	osób,	bez ciężkich	przeżyć	czy	
złych	rodzinnych	doświadczeń.	To problem	osób,	które	cał-
kowicie	podporządkowały	się	kultowi bycia idealnym, ale nie 
są	w stanie	sprostać	stawianym	sobie	wymaganiom.	

Zatem nie trzeba nosić	w sobie	zranień	z przeszłości,	by	zna-
leźć	się	w pułapce	perfekcjonizmu.	Ten	niezdrowy	perfekcjo-
nizm	może	prowadzić	nawet	do zachorowania na nerwicę	lub	
depresję!	Nerwica jako konflikt	wewnętrzny	będzie	dotyczy-
ła niemożności zrealizowania idealnej wersji siebie i wynikają-
cej z tego frustracji.	Depresja zaś	będzie	już	stanem	całkowi-
tego załamania,	wynikającego ze zrozumienia, i to niekoniecz-
nie na poziomie	świadomym,	że	nawet	przy	największych	wy-

Jeśli przejawiamy	perfekcjonistyczne	dążenia,	warto się	te- 
mu przyjrzeć	z dużą	ciekawością,	podchodząc	jednocześnie	
z ostrożnością	 do tego, czego od	 siebie	 wymagamy.	 Tym	
bardziej,	że	przecież	świat,	w którym	żyjemy,	często podpo-
wiada nam,	że	możemy	i powinniśmy	dawać	z siebie	więcej.	

Proponuję	mały	test,	który	pomoże	Wam	sprawdzić,	czy	nie	
macie problemu z tą	perfekcyjną	przypadłością.	Spróbujcie	
odpowiedzieć	sobie	na kilka pytań:

•   czy w związku lub	 innej	 ważnej	 relacji zawsze to ty mu-
sisz mieć	ostatnie	zdanie?

•   czy w związku lub innej relacji wszystko musi być	po two-
jej	myśli?

•   czy po popełnieniu nawet najmniejszego błędu wpa- 
dasz we	wściekłość	i długo nie umiesz się	z tym	pogodzić?

•   czy wolisz pracować	samodzielnie,	by	nie	musieć	popra-
wiać	błędów lub	niedoskonałości innych	osób?

•   czy wpadasz w panikę,	gdy	ktoś	odwiedza cię	niespodzie-
wanie, a ty	jesteś	np.	w piżamie,	nie	uczesany	albo nie	zdą-
żyłeś	posprzątać	mieszkania?

•   czy niskie oceny twojego dziecka wywołują	 u ciebie 
wściekłość?

•   czy brak uznania i pochwał	odczuwasz jako zagrożenie?

Jeśli na większość	 pytań	 odpowiedzieliście	 twierdząco,	 to  
prawdopodobnie	dotyczy	Was	problem	perfekcjonizmu.

siłkach	nie	damy	rady	osiągnąć	tego,	co sobie	narzuciliśmy.	
Przymus bycia doskonałym	wyniszcza wewnętrznie	 i odbie-
ra chęć	do życia i radość	z niego, dlatego osoby	nim	dotknię-
te	 często popadają	w stany	depresyjne.	Perfekcjoniści czę-
sto są	cenieni przez innych	na przykład	jako sumienni pracow-
nicy, ale sami ze	sobą	czują	się	bardzo niekomfortowo.

Pomocne w walce z perfekcjonizmem jest: 

•			uświadomienie	sobie,	że	nikt	z nas nie jest i nie	może	być	
doskonały;

•   zrezygnowanie z części zadań	 lub	 projektów,	 których	 się	
wstępnie	podjęliśmy;

•		zrozumienie,	że	błędy	mogą	być	okazją	do rozwoju;

•		zrozumienie,	że	wszyscy	popełniamy	jakieś	błędy;

•			skoncentrowanie	się	na wykonywaniu jednej	czynności,	nie	
zaś	kilku czy kilkunastu jednocześnie;

•  zadbanie o dobry sen i zdrowie;

•  zadbanie o dobre relacje z innymi ludźmi.

Osoby,	które	przejawiają	zdrowy	styl	perfekcjonizmu,	są	bar-
dzo zaangażowane	w pracę:	 lubią	 ją,	postrzegają	 jako waż-
ną,	dbają	o wysoką	jakość	wykonywanych	zadań.	Ale	bywa,	
że	popadają	w pracoholizm	i czują	ciągłą	potrzebę	pracowa-
nia – trudno jest	im	skończyć	pracę.
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infolinia
800 121 122

www.med4me.pl
biuro@med4me.pl

Saszetki żelujące 
ZENSetiv

akcesoria stomijne

Jeśli masz problem z podciekaniem, 
balonikowaniem woreczka lub irytuje Cię 
zapach treści jelitowej, ten produkt jest 
idealny dla Ciebie.

Żel jest biały
Nie zmienia koloru
treści jelitowej

Zalety:
- Aktywnie pochłania zapach w woreczku
- Wspomaga działanie filtra
- Zapobiega podciekaniu zagęszczając treść jelitową w woreczku
- Sprawiają, że woreczek jest bardziej płaski przez co bardziej dyskretny
- Łatwiejsze opróżnianie
- Żel nie plami ubrania i toalety
- Zauważalne zmniejszenie zapachu podczas opróżniania woreczka 
- Eliminuje odgłosy z woreczka
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o.
email: info@zensiv.pl , tel.: 800 121 122

Producent: Oxmed International

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

To łączy	 je	 z osoba-
mi,	 które	 zmagają	 się	
z niezdrowym i nieada-
ptacyjnym perfekcjo-
nizmem.	 Tym	 osobom	
praca jednak rzad-
ko przynosi satysfakcję,	
za to często doświad-
czają	 one	 wypalenia  
zawodowego, czyli bar- 
dzo silnych	 negatyw-
nych	 emocji skierowa-
nych	do miejsca pracy, 
współpracowników,	
klientów bądź	 obo-
wiązków.	

„Well,	nobody’s	perfefect”,	
świetnie	 pamiętamy	 kwestię	 z kultowego filmu Pół żartem, 
pół serio z 1959 roku, a wypowiada ją	 do swej	 ukochanej	
Osgood Fielding, gdy ta wyznaje	mu,	że	tak	naprawdę	jest	
mężczyzną.	 Niech	 to będzie	 naszym	 wiosennym	 mottem.	
A więc	z uśmiechem	i przekonaniem powtarzajmy sobie: cóż, 
nikt nie jest doskonały!	•

Warto przeczytać:

•   Will	van	der	Hart,	Rob	Waller,	Perfekcjonizm. 
Zmierzając ku wolności.

•			Martin	M.	Antony,	Kiedy doskonałość nie wy-
starcza. Jak sobie radzić z perfekcjonizmem.

•			Margaret	 Robinson	 Rutherford,	 Perfekcyjny 
do bólu. 

•		Richard	Winter,	W pułapce perfekcjonizmu. 

•  Brenè Brown, Dary niedoskonałości. 
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P od koniec ostatniej jesieni ukazała się	wspaniała  
książka Kontakty z dzieckiem – jak regulować, jak 
egzekwować? Poradnik praktyczny autorstwa Jo-

anny Hetman-Krajewskiej, która jest cenionym adwokatem 
i radcą	prawnym.	Ma wieloletnie	doświadczenie,	a pierwszy 
raz w sądzie	była już	w wieku 5 lat – z mamą,	która przez po-
nad	 40	 lat	 pracowała jako sędzia rodzinny.	 Specjalizuje	 się	
w prawie rodzinnym i prawie	 autorskim.	 Obsługując	 klien-
tów w sprawach	rodzinnych,	w tym	rozwodowych	bądź	oko-
łorozwodowych,	stara się	nie	tylko udzielić	im	wsparcia praw-
nego,	 ale	 również	 spojrzeć	 na problem	 całościowo.	 Dlate-
go jako sprzymierzeńców traktuje mediatorów czy	psycholo-
gów, w tym	psychoterapeutów par.	Ukończyła Studium Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Stowa-
rzyszenie Niebieska Linia oraz studia doktoranckie w Insty-
tucie	Nauk	 Prawnych	 PAN.	 Jest	 autorką	 książek:	Podstawy 
prawa własności intelektualnej (Biblioteka Analiz, wiele wy-
dań),	 Rozwód	 czy	 separacja?	 Poradnik praktyczny (Wolters 
Kluwer, Warszawa 2020), Rozwód i separacja. Wzory pism 
z komentarzem (Wolters Kluwer, Warszawa 2020), Alimen-
ty – jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny (Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2021), Alimenty. Wzory pism z komen-
tarzem (Wolters Kluwer, Warszawa 2021), Kontakty z dziec-
kiem – jak regulować, jak egzekwować? Poradnik praktycz-
ny (Wolters Kluwer, Warszawa 2022).	Wkrótce	–	również	na-
kładem	oficyny	Wolters	Kluwer	–	ukaże	się	jej	kolejna książ-
ka: Kontakty z dzieckiem. Wzory pism z komentarzem. Joan-
na Hetman-Krajewska jest	również	nauczycielem	jogi i medy-
tacji z blisko dwudziestoletnią	praktyką,	zasłużonym	Honoro-
wym	Krwiodawcą	i trenerem radykalnego Wybaczania.

Jej najnowsza książka jest pierwszym na polskim rynku tak 
obszernym i napisanym	przystępnym	językiem	poradnikiem	
dotyczącym	spraw o kontakty z dziećmi,	przeznaczonym	dla  
zwykłego czytelnika –	 NIEPRAWNIKA.	 Napisane	 przystęp-
nym	 językiem	 wyjaśnienia aspektów prawnych	 przeplatają	
się	 z 	 życia wziętymi przykładami,	 uzupełnionymi wywiada-
mi ze specjalistami zajmującymi się	 pomocą	 ludziom	bory-
kającym	się	z problemem kontaktów z dzieckiem,	m.in.	z sę-
dzią	rodzinnym,	mediatorem,	psychologiem	dziecięcym,	ku-
ratorem	sądowym,	działaczem	ruchu obrony praw ojców, co-
achem	oraz trenerem radykalnego wybaczania.

To jedyny na rynku tak obszerny praktyczny poradnik doty- 
czący	 spraw o kontakty z dziećmi – zarówno z punktu wi-
dzenia osób	 uprawnionych	 do kontaktów, jak i tych,	 które	
jako główni opiekunowie	dziecka,	są	zobowiązane	do umoż-
liwienia kontaktów z nim.	Opisane	w nim autentyczne przy-
kłady	ukazują	standardowe	sytuacje	w tego typu sprawach,	
a najważniejsze	zagadnienia są	ujęte	w ramki.

Autorka traktuje	 tytułową	 problematykę	 w sposób kom-
pleksowy – przede wszystkim przedstawia aspekty kontak-
tów dziecka z rodzicem,	ale	odrębnie	omawia zagadnienia do-
tyczące	jego kontaktów z rodzeństwem,	dziadkami bądź	in-
nymi osobami bliskimi (np.	macochą	czy	ojczymem).	

Poleca: Bianca-Beata Kotoro

Kontakty  
z potomstwem 

P Kontakty z dzieckiem.  
Jak regulować, jak egzekwować? 

Poradnik praktyczny
Joanna Hetman-Krajewska, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer
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Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze:  
jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom  
i jak bardzo kocha swoje dzieci.

Kirk Douglas

Poniżej specjalnie dla czytelników „PO PROSTU ŻYJ” frag-
ment książki Joanny Hetman-Krajewskiej Kontakty z dziec-
kiem – jak regulować, jak egzekwować? Poradnik praktycz-
ny (Wolters Kluwer, Warszawa 2022)

RÓŻNE POSTAWY RODZICIELSKIE
Regulowanie, a następnie	realizacja kontaktów rodzica z dziec-
kiem	mają	 jeden	 wspólny	mianownik:	 rodzice	 dziecka nie	 są	
już	 razem.	Oznacza to,	 że	–	w większości przypadków –	mają	
za sobą	 trudne	 doświadczenia dotyczące	 ich	 wspólnego ży-
cia, a następnie	rozstania.	A to nie	ułatwia harmonijnej	współ-
pracy	rodzicielskiej.	Są	też	dalsze	konsekwencje:	nieprzerobio-
na frustracja z okresu wspólnego życia,	niełagodzona już	cie-
plejszymi odcieniami stworzonego razem	stadła,	daje	o sobie 
znać	w ostatniej	łączącej	byłych	małżonków czy partnerów sfe-
rze	–	sprawach	wspólnych	dzieci,	w tym	tych	dotyczących	kon-
taktów z nimi.	Niestety,	sfera ta staje	się	często polem	walki.

NADOPIEKUŃCZE MATKI
Często występujący	po stronie matek (jako statystycznie naj-
częściej	pełniących	rolę	rodziców pierwszoplanowych)	problem	
z realizowaniem kontaktów byłego męża czy partnera z dzieć-
mi i sprowadzający	się	do mniej	lub	bardziej	świadomego blo-
kowania spotkań	może	mieć	różne	podłoże.	Fakt,	że	często ko-
biety	leczą	w ten	sposób	własne	frustracje	związane	z nieuda-
nym	związkiem	czy	małżeństwem,	biorąc	odwet	na mężczyźnie.	
Jednak	drugą,	nie	mniej	ważną	przyczyną	 tych	 trudności jest 
matczyna nadopiekuńczość.	Kobiety	są	często przekonane,	że	
ojciec sobie nie poradzi, dzieci będą	chodzić	głodne,	odwod-
nione,	niewłaściwie	ubrane,	wrócą	z katarem	bądź	poważniej-
szymi chorobami.	 Ten	 lęk	 często ma realne podstawy – sko-
ro do tej pory to ona zajmowała się	dziećmi niemal w stu pro-
centach,	mąż	czy	partner	nie	miał	szansy	nauczenia się	reago-
wania na potrzeby	latorośli.	W razie rozstania trzeba jednak	dać	
mu szansę,	by	się	tego nauczył.	Może	na początku nie	będzie	
łatwo,	może	raz czy dwa dzieci wrócą	„niedojedzone”,	bez sza-
lików i rękawiczek.	 Najważniejsze,	 by	 wykrzesać	 z siebie mi-
nimum zaufania –	że	ojciec	chce	dla dzieci dobrze,	że	będzie	
się	starał.	Może	warto zrobić	mu krótki kurs	„obsługi”	potom-
stwa, a najważniejsze	kwestie	spisać	w łatwych	do przyswoje-
nia punktach?

OJCOWIE, KTÓRZY ODPUSZCZAJĄ
Rozumiem,	że	kiedy	walka o kontakty z dzieckiem przybiera na  
sile i często staje	się	dla ojca beznadziejna – bo nawet najko-
rzystniejsze	rozstrzygnięcie	sądu o kontaktach	może	posłużyć	
jako tapeta na ścianę,	gdy	kobieta się	uprze,	by	go nie realizo-
wać	–	mężczyzna w pewnym	momencie	odpuszcza.	Mówi so-
bie: „trudno, jak dziecko dorośnie,	to wtedy mu wytłumaczę”.	

Nic	 bardziej	 błędnego.	 Nawet	 jak	 dziecko podrośnie	 czy	
wręcz dorośnie	 i będzie	umiało racjonalnie	zrozumieć	mo-
tywacje ojca, pozostanie w nim	 rozżalenie,	 ból,	 że	 zosta-
ło przez ojca porzucone, zdradzone, a więź	nie	zostanie	na-
leżycie	zbudowana.	A to ma wpływ na życie	człowieka,	nie-
stety	–	wpływ negatywny.

NĘKACZ
Na drugim	biegunie	są	ci,	którzy	nie	tylko nie odpuszcza-
ją,	 ale	 jeszcze	 wykazują	 daleko idącą	 kreatywność	w do-
kuczaniu byłej	 żonie	 czy	 partnerce,	 a najlepszą	 płaszczy-
zną	do tego są	kontakty	z potomstwem.	Mam	takie	 spra-
wy, w których	 żelaznym	 punktem	 programu przy	 każdym	
kontakcie z dzieckiem jest wezwanie policji, tata pojawia się	
przy odbiorze dziecka z nową	konkubiną,	 jeszcze	bardziej	
wrogo nastawioną	 do byłej,	 która dosłownie	 i w przeno-
śni wkłada nogę	między	 drzwi –	 żeby	 podgrzać	 atmosfe-
rę.	Sąd	co chwila zarzucany jest kolejnymi wnioskami o ure-
gulowanie kontaktów z dzieckiem, o zabezpieczenie	 tych	
kontaktów, o ukaranie	byłej	za brak realizacji kontaktów itd.,	
itp.	To są	przypadki,	do których	idealnie	pasują	słowa mo-
jej	mamy,	doświadczonego sędziego rodzinnego: „Czasa-
mi trzeba się	ubrać	w żelazną	koszulę”.

CO WYBIERAM: KRZYWDĘ CZY SZCZĘŚCIE 
DZIECKA?
Specjaliści są	zgodni –	konflikty	rodziców mają	przemożny	
wpływ na dziecko, zarówno na jego bieżące	 funkcjonowa-
nie, jak i jego przyszłe	życie,	w tym funkcjonowanie w rela-
cjach	 społecznych,	 rodzinnych,	 ogólne	 poczucie	 satysfak-
cji z życia.	Rozstania rodziców się	zdarzają,	bo – jak wiado-
mo – na miłość	nie	ma lekarstwa, jednak to w rękach	do-
rosłych	jest	odpowiedzialność	za zapewnienie swoim dzie-
ciom	 jak	 najbardziej	 łagodnego przejścia przez taki kata-
klizm	życiowy,	za nieobarczanie dzieci sprawami dorosłych.	
Zapewnienie potomstwu – mimo rozstań,	rozwodów lub in-
nych	 problemów świata dorosłych	 –	 spokojnego dzieciń-
stwa, pozytywnego rozwoju, budowania szacunku dla siebie 
i innych,	a w konsekwencji szczęśliwego przyszłego życia,	
leży	wyłącznie	w rękach	ich	dorosłych	opiekunów.	I tu trze-
ba zadać	sobie	pytanie:	co wybieram	–	krzywdę	czy	szczę-
ście	dziecka?

WAŻNE!
Odcięcie	dziecka –	częściowe	bądź	całkowite	–	od	drugie-
go rodzica działa dewastująco na jego psychikę.	Spokojny	
rozwód i szczęście	dziecka leżą	wyłącznie	w rękach	jego do-
rosłych	opiekunów.	•

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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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



K iedy	mówię	uczestnikom	szkoleń	lub	wykładów o mo- 
tywacji, zaczynam na ogół	 od	 stwierdzenia,	 które	
przywołuję	w tytule w artykułu,	co wywołuje	na twa-

rzach	słuchających	„niewinny”	uśmiech.	W moim przekona-
niu zdanie, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce sta-
nowi punkt	wyjścia do zastanowienia się	nad	tym,	co popy-
cha nas do działania,	co sprawia,	że	angażujemy	swoją	ener-
gię,	co decyduje o tym,	że	jednym	chce	się	coś	zrobić,	a in-
nym	niekoniecznie.	To znamienne „mi się	nie	chce”	towarzy-
szy	 przecież	 ludziom	w odniesieniu do przeróżnych	 aktyw-
ności czy	sfer	życia.	Znacząca modlitwa:	„Boże	spraw,	żeby	
mi się	 chciało,	 tak	 jak	 mi się	 nie	 chce”,	 wypowiadana jest 
przez osoby w różnym	wieku,	na różnych	stanowiskach.

Pewnego razu, na użytek	publicznego wystąpienia zaprezen-
towałam	 swoją	 autorską	 „koncepcję”	 dotyczącą	 motywa-
cji,	 którą	 określiłam	 mianem	 „misiolandii”.	 Zaryzykowałam	
stwierdzenie,	 że	 słysząc	 zewsząd	 wyrażenia „mi się	 chce”,	
„mi się	 nie	 chce”,	 żyjemy	w jakiejś	 „misiolandii”,	 nosząc	 ze	
sobą	tu i ówdzie	przeróżne	„misie”.	Po wykładzie	kilka osób 
podeszło,	 żeby	 podzielić	 się	 swoimi wrażeniami,	 refleksja-
mi na temat	mojej	„teorii”	i powiedziało,	że	bardzo wiele im 
to uświadomiło i że	pora zostawić	„misie”	w domu i popra-
cować	nad	automotywacją!	Przyznam,	że	zainspirowało mnie 
to do dzielenia się	 opracowaną	 koncepcją,	 szczególnie	 że	
kolejny	prelegent,	 jakim	był	nasz olimpijczyk Artur Partyka, 
stwierdził	publicznie,	że	jako młody	sportowiec	wielokrotnie	
przegrywał	walkę	z „misiem”	i brakowało mu automotywacji.	
Bez niej trudno osiągać	cele,	 realizować	plany,	wywiązywać	
się	z powierzonych	obowiązków – to dość	oczywiste.	

Automotywacja to umiejętność	 motywowania samego sie-
bie.	 Jest	 związana ze	 sferą	 psychiczną	 człowieka,	 ma cha-
rakter	 wewnętrzny.	 To swego rodzaju pobudzanie same-
go siebie do podejmowania określonego działania.	 Jest	
to taki nasz pedał gazu.	Bez motywacji nie ruszymy do przo-
du z naszymi planami, celami czy	zadaniami.	Umiejętność	mo-
tywowania siebie to bardzo ważna i potrzebna umiejętność,	
którą	możemy	rozwijać,	doskonalić	poprzez szkolenia, warsz-
taty,	terapię	bądź	też	szeroko rozumianą	pracę	nad	sobą.	

Słowo motywacja pochodzi od	 łacińskiego słowa movere	
i oznacza ‘ruszać	się’.	Motywacja to suma wszystkiego, co po-
pycha człowieka do działania.	 To zespół	 czynników natury 

psychicznej	 lub	 fizjologicznej	 uruchamiający	 i organizujący	
zachowanie	człowieka,	skierowane	na osiągnięcie	określone-
go celu.	Najczęściej	motywację	określa się	takimi terminami, 
jak:	wewnętrzny	nacisk,	chęć,	popęd,	pragnienie,	impuls.

W procesie	motywacyjnym	możemy	wyodrębnić	 trzy	głów-
ne	 składowe:	 ukierunkowanie	 wysiłku na cel (koncentra-
cja);	wzbudzenie	 energii w sobie lub w innych	 (indywidual-
ne czynniki motywujące	–	motywatory);	trwanie	w wykonywa-
niu zadania, dopóki nie zostanie ono zakończone	(wytrwałość	
w doprowadzeniu zadania do końca).	Warto przyjrzeć	się	tym	
składowym,	bo każda z nich	odgrywa istotną	rolę	w motywo-
waniu siebie do wykonania określonego zadania.	

Przydatne w procesie motywowania samego siebie oraz  
innych mogą się okazać prawa motywacji Richarda De- 
nny’ego:
1.	 aby	innych	motywować,	sami musimy	mieć	motywację;

2.	 motywowanie wymaga celu;

3.	 motywacja nie trwa wiecznie;

4.	 motywacja wymaga uznania;

5.	 współuczestnictwo motywuje;

6.	 motywuje nas poczucie rozwijania się;	

7.	 	wyzwanie	 jest	 motywujące,	 tylko wtedy,	 kiedy	 możesz  
wygrać;

8.	 każdego coś	motywuje;

9.	 przynależność	do grupy	motywuje.

Świadomość	powyższych	praw może	ułatwić	nam	osiąganie	
celów,	konsekwentne	realizowanie	powierzanych	zadań	i wy-
ruszanie w drogę	po lepszy	dzień.	Przekonuję	się	o tym, pra-
cując	z ludźmi na sali szkoleniowej czy podczas pracy tera-
peutycznej.	 Sama również	 doświadczam	 przydatności po-
wyższych	praw na co dzień,	bo stanowią	istotne	tło w proce-
sie motywowania siebie i innych.	Nieoceniona jest	 również	
wiedza neuropsychologiczna dotycząca procesu motywacji, 
która pozwala nam	zrozumieć,	jak	działa nasz umysł,	dlacze-
go zachowujemy	się	w taki, a nie	inny	sposób.	

Motywacja,	gotowość	do podejmowania wysiłku i radość	ży-
cia powstają	w mózgu dzięki neuroprzekaźnikom	–	dopami-
nie, opioidom i oksytocynie.	 Każdy	 z nich	 pełni specyficz-

K

Żeby mi się chciało,  
tak jak mi się nie chce! 

Tekst	i	wiersz:	Monika	Mularska-Kucharek
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ną	 funkcję,	a wszystkie	 trzy	 łącznie	 sprawiają,	 że	 człowiek	
ma ochotę	uczyć	się,	rozwijać	i podejmować	wyzwania.	

Z badań	wynika,	że	każda z półkul	mózgowych	ma własne ją-
dro półleżące,	obszar,	który	sprawia,	że	nieustannie	znajdu-
jemy	motywację	do działania.	Dotyczy	to wszystkich	aspek-
tów naszego życia:	poprawy	jakości życia,	dążenia do osią-
gnięcia równowagi emocjonalnej, dobrego samopoczucia, 
satysfakcji, do poznawania nowych	bodźców itp.	Jądro pół-
leżące	to ośrodek	w mózgu, który odpowiada m.in.	za od-
czuwanie	przyjemności.	To on pomaga człowiekowi znaleźć	
motywację	 do osiągania kolejnych	 celów i uwierzenia,	 że	
podejmowane	wysiłki się	opłacą.

Głównym	 zadaniem	 jądra półleżącego jest aktywowanie  
systemu motywacji i stymulowanie do działania.	 To wła-
śnie	ono zamienia chęci w przypływ optymizmu i sprawia, 
że	pragnienia przeradzają	się	w serię	zachowań	prowadzą-
cych	do realizacji celu.	Obszar	ten	znajduje	się	na drodze, 
jaką	przemieszcza się	dopamina,	czyli neurotransmiter, od-
grywający	kluczową	rolę	we	wzbudzaniu motywacji i regulo-
waniu zachowań,	opierając	się	na porównaniu zysków i strat.	
Głównymi zadaniami jądra półleżącego jest zatem kontro-
la motywacji, uczucia przyjemności i satysfakcji.

Nie	sposób	pisać	o motywacji,	nie	wspominając	o prokra-
stynacji, która nazywana jest	motywacją	w kryzysie.	 Defi-
niowana jako nawykowe odsuwanie rzeczy w czasie, odwle-
kanie,	odkładanie	na później	znacznie	obniża jakość	życia.	
U niektórych	to stan	wręcz chorobliwy.	Ta tendencja może	
ujawniać	się	w każdej	dziedzinie	życia.	Prokrastynacja to jed-
nak objaw, a nie problem sam w sobie.	Warto zastanowić	
się	nad	jej	przyczyną	 i wyeliminować	źródło powstania, by 
wzbudzić	w sobie	motywację	do działania.	Tym,	którzy	do-
świadczają	 prokrastynacji,	 poza wiedzą	 o neuropsycholo-
gicznych	aspektach	motywacji,	przydadzą	się	z pewnością	
działania mające	wpływ na podniesienie	motywacji.	Ja po-
lecam takie:

•  deklaracja innym tego, co mamy	zrobić,	bo rodzi to kon-
sekwencje i zaangażowanie;

•  analiza celów –	ważne,	aby	cel	był	realny,	osadzony	w cza- 
sie,	mierzalny	itp.;	

•  zaplanowanie nagrody za wykonanie celu – mózg lubi  
nagrody;

•  wizualizacja celu –	twórcze	wykorzystanie	wyobraźni;

•  analiza negatywnych	 konsekwencji niezrealizowania  
celu;

•  analiza pozytywnych	konsekwencji zrealizowania celu;

•  gwarancja 5.	minut	–	trzeba po prostu zacząć,	bo jak wia-
domo najtrudniejszy	jest	pierwszy	krok;

• 	rozpoczęcie	zadania od	czegoś	prostego –	mały	sukces	
zachęci nas do dalszej	pracy;

•  metoda szwajcarskiego sera –	 wykonywanie	 kolejnych	
kroków przybliża nas do realizacji celu;	

• 	poprawienie	znajomości przedmiotu, co pozwoli zmini-
malizować	lęk	przed	nieznanym.	

Żeby mi się chciało,  
tak jak mi się nie chce! 

dr Monika Mularska-Kucharek

Doktor nauk humanistycznych, socjolożka, autorka książek z zakresu rozwoju osobistego oraz 
poezjoterapii. Terapeutka, właścicielka firmy szkoleniowej ART OF TRAINING, trenerka umiejęt-
ności psychospołecznych, mentorka rozwoju osobistego, wykładowczyni akademicka. Laureatka 
stypendium dla wybitnych młodych naukowców, naukowo zajmująca się jakością życia, kapitałem 
społecznym, przedsiębiorczością. Autorka książek z zakresu rozwoju osobistego. Jest założycielką 
Łódzkiej Akademii Kobiecości. Pełni funkcję koordynatora merytorycznego Klubu Aktywnego 
Seniora działającego w Centrum Kultury Młodych w Łodzi.
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Z kolei,	mając	na uwadze	fakt,	że	żyjemy	w „Misiolandii”,	su-
geruję	towarzystwo jednego misia,	definiowanego jako:	MIŚ	
–	MARZENIA–INICJATYWA–ŚMIAŁOŚĆ.	Wtedy	mamy	dużą	
szansę	na to,	aby	budzić	się	z motywacją,	a zasypiać	z satys-
fakcją!	•

Warto wspomnieć,	że	prokrastynacja dotyczy	różnych	obsza-
rów życia,	a nieznajomość	technik	automotywacji,	brak	świa-
domości w tym	aspekcie	 są	 źródłem	wielu trudności,	 przy-
krych	 emocji i doświadczeń.	 I nie dotyczy to tylko zadań,	
celów, szczególnie w kontekście	 zawodowym,	ale	 także	 ży-
cia prywatnego, relacji czy	dobrostanu.

Niejednokrotnie	zdarzyło mi się	usłyszeć	od	różnych	osób,	że	
z czymś	się	spóźniły,	coś	odkładały	na później,	komuś	czegoś	
nie	 powiedziały	w porę,	 uparcie	 przekładały	 sprawy	 na ju-
tro,	pojutrze,	kiedy	indziej,	że	zabrakło im motywacji do zro-
bienia czegoś.	 Pozostał	 żal,	 smutek,	 frustracja,	 bo jak wia-
domo z „potem”,	„później”,	„kiedyś”,	„innym	razem”	różnie	
w życiu bywa…	Czasem	los	jest	nieubłagalny	i tego, co odło-
żyliśmy,	nie	będziemy	już	mieli okazji zrobić.	Dlatego też,	ma-
jąc	 na uwadze znaczenie automotywacji w codziennym	 ży-
ciu,	dedykuję	Wam,	drodzy	Czytelnicy,	wiersz z mojego tomi-
ku poezji Roztropny romans ze szczęściem:

	 Nie	odkładaj	życia
	 Nie	odkładaj	życia na potem!
	 POTEM	może	się	spóźnić
	 lub	pójść	inną	drogą.

 Nie	odkładaj	marzeń	na kiedyś!
	 KIEDYŚ	może	nie	nadejść
	 lub	przyjść	nie	w porę.

 Nie	odkładaj	szczęścia na jutro!
 JUTRO może	zaskoczyć
 albo rozczarować!

 Nie	odkładaj	miłości na później!
	 PÓŹNIEJ	może	zgrzeszyć
 albo zatracić	się	w utopii!

 Nie	odkładaj	słów na lepszy	czas.
	 CZAS	może	przeminąć
 albo upłynąć	w milczeniu!

	 Żyj tu i teraz!
	 Doświadczaj	nocy	i dnia!
 Ciesz się	zwykłą	chwilą!
	 Kochaj	dziś,	jutro,	zawsze!
	 Mów odważnie	i pewnie!
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żyć.	Unikam	tego,	co mi nie	służy.	Mam	w sobie spokój wy-
nikający	ze	świadomości siebie i otaczającego mnie	świata.	

Dziś	 z pełną	 odpowiedzialnością	 mówię,	 że	 jestem	 goto-
wa na dalszy rozwój, nowe wyzwania i ciężką	pracę.	Dziś	do-
brze	wiem,	że	jestem	ważna dla siebie i mam w sobie moty-
wację	 i jeszcze	większą	niż	dotąd	siłę	do wspierania innych	
kobiet na ich	 drodze	 rozwoju.	 Tegoroczna wiosna ma więc	
dla mnie	znaczenie	podwójne.	Czuję,	że	wszystko budzi się	
do życia nie tylko wokół	mnie,	ale	 i we	mnie.	Do przeżywa-
nia takiej	właśnie	wiosny	chcę	dziś	zachęcić	i ciebie!	

Jestem najlepszym dowodem na to,	że	jeśli naprawdę	chce-
my,	możemy	 zmienić	 swoje	 życie.	Niech	mój	 e-book	 –	 Jak 
zmienić swoje życie – zbiór inspirujących felietonów –	 bę-
dzie dla ciebie	inspiracją.	Może	wiesz o tym,	że	poza aktor-
stwem	zajmuję	się	także	life	coachingiem	 i pracuję	z kobie-
tami,	wspierając	je	w odkrywaniu własnej	mocy.	W coachin-
gu mówimy o tym,	 że	 prawdziwa gotowość	 na zmianę	 po-
jawia się	zazwyczaj	dopiero wówczas, gdy poziom niezado-
wolenia z obecnej sytuacji jest	 dostatecznie	wysoki.	 Jeste-
śmy	bowiem	tak	skonstruowani,	że	zanim	osiągniemy	ten	mo-
ment,	potrafimy	się	sami pięknie	oszukiwać	 i odchodzić	od	
powziętych	postanowień	czy	prób	zmiany.	Dziś	tym	tekstem	
pragnę	 cię	 zaprosić	 do krótkiej	 pracy	 nad	 sobą,	 która być	
może	sprawi,	że	rozkwitniesz tej	wiosny	jak	kwiat.

Bo dlaczego nie	 dać	 sobie	 wiosennej	 szansy	 na refleksję	
i sprawdzenie, czego aktualnie potrzebujesz, czego prag- 
niesz?	Na postawienie sobie pytania, czy wszystko w twoim 
życiu jest takie, jak sobie tego życzysz?	Czy	jest	w nim	szczę-
ście	i spełnienie?	Czy	czujesz się	ze	sobą	dobrze	tu i teraz?

Moja wiosna jest	dojrzałością.	A dojrzałość	 to między	 inny-
mi umiejętność	 spojrzenia w lustro i przyznanie	 się,	 że	 coś	

Tekst: Karolina Nowakowska

FELIETON

Dojrzała wiosna 

hoć	od	dawna czułam,	że	przyjdzie,	długo na nią	
czekałam.	Na wiosnę,	z całym	jej	pięknem,	pew-
nością,	 promieniami słońca i zapachem	 na-
dziei w powietrzu.	Z falą	pozytywności i spoko-

ju.	Z poczuciem	siły,	z uśmiechem	motywacji i ze	świadomo-
ścią,	że	ze	wszystkimi swoimi planami i wyzwaniami sobie po-
radzę.	I nadeszła.	Ale	wcale	nie	teraz,	wiosną.	Nadeszła jesz-
cze	zimą,	kiedy	pąkom	na drzewach	daleko było do rozkwi-
tu.	Wtedy	właśnie	po raz kolejny	zrozumiałam,	że	nasz osobi-
sty rozkwit nie ma nic wspólnego z porami roku ani z posta-
nowieniami noworocznymi,	które	tak	chętnie	robimy,	żegna-
jąc	stary	rok.

Każdy	z nas ma własną	drogę	 i od dawna daleka jestem od 
oceniania innych.	 Im	dłużej	kroczę	swoją,	 im	dłużej	pracuję	
nad	własnym	rozwojem	 i nad	tym,	aby	rozwiązywać	proble-
my, które los mi na niej stawia, tym bardziej otwarta jestem 
na drugiego człowieka.	Nie	oceniam,	nie	analizuję	postępo-
wania,	nie	krytykuję.	Wiem,	że	nie	mam	do tego prawa.	W za-
mian za to jestem	pełna wdzięczności i docenienia – dla sie-
bie i innych,	bo wiem	 już,	 ile	 kosztuje	dotarcie	do miejsca, 
w którym	się	obecnie	znajdujemy.

Moja wiosna pachnie	dojrzałością.	Mówię	 to z wielką	 rado-
ścią	i przekonaniem,	że	przekroczenie	progu magicznej czter-
dziestki w maju ubiegłego roku było dla mnie	niezwykle	waż-
nym	czasem.	Czuję,	że	dotarłam	w życiu do punktu, w którym 
wszystko zaczęło się	składać,	zarówno w życiu prywatnym, jak 
i zawodowym.

Wieloletnia praca nad	sobą	przynosi konkretne	efekty.	Dość	
dobrze	znam	już	swoje	potrzeby,	braki,	swoje	sympatie	i an-
typatie.	Każdego dnia doceniam	relacje,	które	miałam	szczę-
ście	zbudować,	i bliskość	osób,	bez których	nie	potrafiłabym	
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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

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o.
email: info@zensiv.pl 
tel.: 800 121 122
Producent: Oxmed International

Otwarcie	się	na siebie i nowe	możliwości to piękna wizja dają-
ca obietnicę	spełnienia i szczęścia.	Zupełnie	jak	wiosną,	kiedy	
pąki na drzewach	rozchylają	się,	dążąc	do pełnego rozkwitu.	

Czy dasz się	zatem	zaprosić	do krótkiego ćwiczenia i odpo-
wiesz na moje	pytanie?	Jeśli tak,	znajdź	proszę	dogodny	czas	
i przestrzeń	na to,	aby	mieć	dla siebie 10 minut w ciszy i sku-
pieniu.	Odłóż	telefon,	wycisz się.	Możesz zamknąć	oczy,	aby	
lepiej	skomunikować	się	ze	sobą.	Gdy	poczujesz się	spokoj-
nie i bezpiecznie odpowiedz na pytanie: 

Co musi się	 wydarzyć,	 abyś	 czuła/	 czuł,	 że	 jesteś	w pełni  
szczęśliwa/szczęśliwy?	

Daj sobie na to ćwiczenie	 tyle	 czasu,	 ile	 potrzebujesz.	 Za-
pisz odpowiedzi.	Możesz do nich	wracać.	Niech	pracują	w to-
bie,	niech	rezonują.	Niech	prowokują	kolejne	pytania…

Co o tym	sądzisz?	Spróbujesz?	Z całego serca trzymam za cie-
bie	kciuki.

Niech	ta wiosna będzie	czasem	twojego rozkwitu,	abyś	po-
tem w pełni mogła lub	mógł	cieszyć	się	latem.	•

Dojrzałość to między innymi 
umiejętność spojrzenia w lustro  

i przyznanie się, że coś nie działa, 
że coś robię źle, że nie mam racji. 

To świadomość siebie i tego,  
co mogę i powinnam zmienić,  

aby moje dalsze życie było  
dla mnie samej lepsze.

nie	działa,	że	coś	robię	źle,	że	nie	mam	racji.	To świadomość	
siebie i tego, co mogę	i powinnam	zmienić,	aby	moje	dalsze	
życie	było dla mnie	 samej	 lepsze.	To pogodzenie	 się	z fak-
tami i pokorna praca nad	 sobą.	Nie	 zawsze	w takich	 chwi-
lach	trzeba prosić	o pomoc	coacha,	choć	wsparcie	takiej	re-
lacji daje	często niesamowite i szybsze	efekty.	Czasem	jed-
nak wystarczy rozmowa ze	 sobą,	 zadanie	 sobie	 kilku pytań	
i szczera na nie	 odpowiedź.	 Taka gotowość	 może	 się	 stać	
początkiem	 pięknej	 drogi rozwojowej, wzrostu i rozkwitu.	
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MYŚLI:
1.	  Teoretycznie o życiu ludzkim mówi się,	że	jest	bezcenne,	ale	w praktyce 

wycenia się	go nieustannie.	Na przykład	w towarzystwach	ubezpieczenio-
wych,	sądach,	dokumentach	rządowych.	W tych	pierwszych	przypadkach	
zazwyczaj	jesteśmy	warci mniej, ale po „rozłożeniu na części”,	a konkret-
nie na organy pobrane z ciała,	w którym bije jeszcze serce, suma robi się	
dla niektórych	zawrotna –	2	miliony	dolarów.

2.	  Wraz z upadkiem zdyskredytowanego komunizmu i „ogłoszoną”	śmiercią	
człowieka pracy	właściwie	wszyscy	już	chyba uznali,	że	kapitalizm	to naj-
lepsza z możliwych	 form	 zyskiwania i podziału dóbr.	 Często już	 różni-
ca między	lewicą	a prawicą	to tylko spory o LGBT+,	aborcję,	inwigilację,	
ślad	węglowy	i wszystko, co jest	ważne	,	ale…	nie	dotyka sedna.

3.	 	Jest	nas	już	8	miliardów.	Nie	pamiętam	roku upublicznienia danych,	ale	
nie	było to zbyt	dawno,	gdy	OXFAM	w swoim	raporcie	napisał,	że	85	naj-
bogatszych	ludzi świata razem	wziętych,	ma majątek	nie	mniejszy,	a raczej 
większy	niż	3,5	miliarda biedniejszych	razem	wziętych.

4.	 	Kiedy	komunizm	był	jeszcze	czystą	niezbrukaną	ideą	i pomysłem	na inne 
uporządkowanie	 świata i pieniądza,	 gdzieś,	 chyba w Ameryce	 Łaciń-
skiej, jeden z duchownych	mówił,	że	kiedy	zajmuje	się	rozdawaniem	chle-
ba biednym,	nazywają	go prawie	świętym,	ale	kiedy	zaczyna pytać,	dla-
czego ci biedni tego chleba nie	mają,	odpowiedź	jest	tylko jedna, a wła-
ściwie	zamiast	odpowiedzi pojawia się	zarzut,	że	jest	komunistą.

5.	 	Jesteśmy	przyzwyczajeni do map	 świata (takie	 nam	od	 szkoły	 podsta-
wowej	pokazują),	na których	Europa jest	mniej	więcej	w centrum	czy	też	
pośrodku,	ale…	na przykład	w Afryce	można kupić	mapy	świata druko-
wane w Chinach	 i wtedy mapa już	 nie	 jest	 taka sama.	Wtedy	Chiny	 –	
Państwo Środka –	 są	w centrum.	Ameryka poleciała na prawo, a Euro-
pa na koniec po lewej.	No i jak oni wtedy	myślą	o świecie…

WIOSENNA ŁĄKA MYŚLI 
NIEPRZEMYŚLANYCH,  
ALE ZAISTNIAŁYCH

N ic mnie tak nie wy- 
kańcza jak nowo- 
roczne postano-

wienia i wiosenne 
porządki. Profilaktycznie  

więc ich nie robię.
Idzie wiosna i trochę chyba 

pstro mam w głowie, a tu trzeba 
się pochylić nad białą kartką 
i zapisać coś, co teoretycznie 

przynajmniej dla kogoś  
z Państwa mogłoby stanowić 

jakąś chwilową choćby wartość. 
Kiedy nie wiem, co zrobić, 

czasem zaczynam od liczb. Taki 
na przykład 21 marca – czyli 

pierwszy dzień wiosny. Spróbuję 
zapisać 21 myśli, które jakoś tam 
czasem mniej, czasem bardziej 
paradoksalnie mnie nurtują,  

i jeśli się uda (ponieważ marzec 
to miesiąc o numerze 3), wycią-
gnąć z tego jakieś trzy wnioski.

Tekst: Joanna Haręża
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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

14.		Słowa,	jak	ludzie,	robią	kariery.	Niektóre	są	długo na to-
pie,	 inne	 znikają	 ze	 sceny	 i nie spotkasz ich	 już	 nawet	
na zapleczu.	Słowo „zasłużyć”	 i narracja z niego wyni-
kająca to bardzo trwała i nośna podwalina.	 Ci,	 którzy	
zarabiają	najwięcej,	 sobie	na to zasłużyli,	ci,	którzy	na-
grzeszyli,	 zasługują	 na odpuszczenie	 grzechów,	 nawet	
ci uduchowieni,	którzy	mówią,	że	jesteś	wszystkim,	cze-
go potrzebujesz,	 jesteś	 kompletny,	 często w pierwszej 
kolejności przygotowują	 warsztaty	o przykładowej	 na-
zwie	„zasługujesz na miłość”.

15.		Ci,	 którzy	 zdaniem	 innych	 nie	 zasłużyli,	 a powiedzmy 
sobie wprost – biedni to nie tylko ci,	którym	nie	chcia-
ło się	postarać,	to zazwyczaj oni wraz z rzeszą	bezrobot-
nych,	nie	mających	perspektyw będą	łakomym	kąskiem	
dla wszystkich	dyktatur.

16.	 Jedna z terapeutycznych	 definicji tyrana mówi o tym, 
że	 tyran	 to człowiek,	który	 tak	bardzo boi się	życia,	 że	
przede	 wszystkim	 nie	może	 pozwolić,	 aby	 swobodnie	
w sposób	niekontrolowany	płynęło.	

17.		Czy	otyłość	to otyłość,	czy	raczej	głód	krajów bogatych,	
w których	często biedniejsi zajadają	się	śmieciowym	je-
dzeniem.	Jak	również	ci na nowych	rynkach	zbytu,	któ-
rzy	kusząco zapakowane,	czasem	kusząco tanie, czasem 
kusząco promocyjne	–	łykają	jak	przynętę	i po chwili są	
już	w sieci…	nie	tylko handlowej.

18.	 W dużej	 mierze	 podstawą	 naszej	 zachodniej	 wiedzy	
o życiu były	sekcje	zwłok.	Bazą	zaś	głównie	anatomia.	

19.	 Aborygeni podobno wszyscy punktualnie przybywa-
li na pogrzeb	wodza.	Niby	nic	dziwnego,	ale	w ogrom-
nych	przestrzeniach,	żeby	na niego zdążyć,	wyruszyć	mu-
sieli,	kiedy	nic	jeszcze	nie	zapowiadało,	że	wódz umrze, 
a nawet	 jeszcze	 nie	 chorował.	 Skąd	 więc	 wiedzieli,	 że	
trzeba już	ruszyć.	

20.	 Konstrukcja naszego mózgu podobno zapewnia,	że	za-
wsze uspokaja się	on	w obliczu życzliwości,	choćby	tro-
chę.	A „trochę”	to bardzo często wiele.

21.	 Na początku XX wieku, w roku 1907	 amerykański le-
karz opublikował	w czasopiśmie	 naukowym	 pracę	 po-
partą	 badaniami,	 w której	 stwierdził,	 że	 dusza ludz-
ka waży	 21	 gramów.	 Badania są	 nieaktualne.	 Nowych	
danych	brak.

WNIOSKI:
I na koniec zgodnie z obietnicą	trzy	wnioski…	Raz,	dwa,	trzy	–	 
teraz po swojemu pomyśl	o tym	Ty.	•

6.	  O gwiazdozbiorach	 myślimy	 tak,	 że	 na przykład	
taki Wielki Wóz to coś	bardzo trwałego i jednoznacz-
nie pewny punkt odniesienia na nieboskłonie.	Tym-
czasem konstelacja ta w ogóle	nie	istnieje.	Albo ina-
czej – owszem istnieje, ale tylko w naszej	 głowie,	
bo w praktyce to punkty	światła pochodzące	z kom-
pletnie	różnych	źródeł,	bywa że	oddalonych	od	sie-
bie	miliony	lat	świetlnych.	„Istnieje”,	bo my go wy-
myśliliśmy.	Na naszej	myślowej	kalce.

7.	 	Chyba to zabrzmi niezbyt dobrze, ale czy nie jest 
tak,	że	tak	zwana prawda będzie	tym	w codziennym 
życiu,	co jakoś	nas	po prostu subiektywnie przeko-
nuje.	A przekonuje nas na podstawie wiedzy, któ-
rej nam dostarczono albo którą	 sami zdobyliśmy.	
Albo którą	wyparliśmy,	żeby	wszystko nam	się	bar-
dziej	zgadzało albo po prostu nie	niepokoiło.

8.	  Podobno z młodych	 gniewnych	 czasami wyrastają	
starzy	pierdziele.	Kiedyś	chcieli zmieniać	świat,	 te-
raz pragną	 go zachować	 (ale	 tylko według	 swoich	
reguł).

9.	  To, czego zazwyczaj	 większość	 z nas pragnie, to  
w większości to, co nam	się	proponuje,	czy	 raczej,	
co nam	się	sugeruje,	podpowiada jako odwieczne, 
bezpieczne,	właściwe,	tradycyjne,	prastare	i…	pod-
sycone	kuszącą	perspektywą.	Najczęściej	 już	 li tyl-
ko skupioną	na materii.	Czasem	(w niektórych	opi-
sach)	 tak	mówi się	o francuskim 1968 roku – wte-
dy	młodzież	chciała demontażu całego tego syste-
mu.	Współcześnie	młodzież	 żąda raczej od syste-
mu ochrony.

10.	 Niewidzialna ręka rynku i informacja o tym,	że	ona  
o wszystko zadba i doskonale wyreguluje – to chy-
ba jedna z najbardziej	współczesnych	bajek,	w któ-
rą	większość	z nas	chciałaby	wierzyć,	z braku pomy-
słu na inną	opowieść.	W tej bajce wilk z Wall Street 
nażarł	się	nie	tylko Czerwonym Kapturkiem, ale jesz-
cze	 popił	 wielomiliardowymi subwencjami od po-
dobno niepotrzebnego nikomu państwa,	zaś	Czer-
wony	Kapturek	 został	 z długami po wyeksmitowa-
niu z domu babci, która nie	doczekała się	swojej	ko-
lejki na operację.	A bajkę	nadal	opowiadamy…

11.		Mark	Twain,	autor	wielu skądinąd	bystrych	i trafnych	
powiedzeń,	z których	jedno lubię	szczególnie	(„Ła-
twiej	jest	mieć	zasady,	kiedy	jest	się	najedzonym”),	
jest	 również	 autorem	 cytatu „Kupujcie	 ziemię,	 już	
jej	nie	produkują”.	Gdyby	go wrzucić	w wyszukiwar-
kę	 i zawierzyć	 Google,	 główna refleksja na temat 
tego powiedzenia dotyczy	bezpośredniego zapoży-
czenia tej maksymy przez wszystkich,	którzy	pragną	
cię	namówić	do inwestowania w nieruchomości.

12.		Zazwyczaj	uczy	się	nas	mówić,	przemawiać,	wyrażać	
siebie…	nauka słuchania nie	jest	już	w cenie i cenni-
ku tak	powszechna.	

13.	 Czy granica poznania i granica niepoznania to ta 
 sama granica?
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Tekst: Iza Farenholc 

Claire Ragozzino jest	instruktorką	jogi i nauczycielką	ajurwedy.	Dzię-
ki niej	wyleczyła się	z poważnych	dolegliwości.	Od	tego czasu to tak-
że	jej	wielka pasja i sposób na życie.	Mówi,	że	jeśli będziemy	mie-
li odpowiednie	 narzędzia,	możemy	 z powodzeniem	 zadbać	o sie-
bie i swoje	zdrowie.	Ajurweda,	którą	uważa się	za „matkę	wszelkiej	
medycyny”,	 dowodzi,	 że	 zdrowie	 i uroda są	 efektem	 utrzymywa-
nia równowagi pomiędzy	trzema energiami (doszami), zwanymi vata,	
pitta i kapha,	a ich	 indywidualne	połączenie	 tworzy	niepowtarzal-
ną	 równowagę	w każdym	z nas.	To tradycyjna medycyna indyjska, 
która postrzega zdrowie poprzez pryzmat wielu aspektów, a czło-
wiek	uczy	się	patrzeć	na układ	ciało–umysł–duch	w kontekście	na-
tury.	To wiedza o życiu i długowieczności.	Claire	Ragozzino,	autor-
ka wspaniale	wydanej	książki Ajurweda. Życie w zgodzie ze sobą, pi-
sze,	że	ajurweda to język,	który	pomaga nam	opisać	naturalny	świat	
i naszą	 z nim	 relację	 –	 powinniśmy	 przyswajać	 informacje	 powoli,	
szukać	 sposobów na identyfikowanie	 cech	poszczególnych	 żywio-
łów i dosz ciała oraz umysłu.	Po jakimś	czasie	te	koncepty	wejdą	nam	
w krew,	 także	 dzięki intuicji, której w trakcie nauki będziemy	 bar-
dziej	ufać.	Dla Claire ajurweda to sztuka życia,	która znana jest na ca-
łym	świecie	 jako system wzmacniania zdrowia i dobrego samopo-
czucia dzięki codziennym	praktykom.	

VATA, PITTA, KAPHA
Według	 ajurwedy	 istnieje	 więź	 pomiędzy	 makrokos- 
mosem a mikrokosmosem	 –	 od	 wszechświata do  
jednostki – co oznacza,	 że	 wszystko,	 co istnieje na  
zewnątrz,	 ma odbicie w nas.	 Pięć	 wielkich	 żywiołów  
(przestrzeń,	powietrze,	ogień,	woda i ziemia) nie tylko  
buduje	życie,	ale	też	odzwierciedla podstawowe zasa-
dy	fizyki kosmosu, energii, transformacji, cieczy i ma-
terii.	Te	elementy	formują	nasze	fizyczne	ciało,	ponie-
waż	 każdy	 z żywiołów jest	 związany	 z subtelną	 ener-
gią	 (tanmatra),	 która koresponduje z naszymi zmysła-
mi:	słuchem,	dotykiem,	wzrokiem,	smakiem	i węchem.	
Ajurweda łączy	żywioły	w trzy	różne	energie	albo siły,	
znane jako dosze	–	vata,	pitta,	kapha – obserwujemy je 
we wszystkim – od pór roku i dnia, po sylwetki i działa-
nia organizmu.	Każdy	człowiek	ma unikalny odcisk pal-
ca i tak samo jest w przypadku unikalnego połącze-
nia energii, zwanego prakryti – to wrodzone zestawie-
nie	cech,	które	kształtuje	relację	z otoczeniem.	Istnieje	
siedem	głównych	typów konstytucyjnych	–	V,	P,	K,	VP,	

Ajurweda –  
sztuka życia

A jurweda i medycyna chińska 
są systemami medycznymi, 
które postrzegają zdrowie 

jako równowagę na poziomie 
ciała, umysłu oraz ducha. Od 
lat holistyczne podejście do 
zdrowia jest coraz bardziej 
popularne na Zachodzie, 
coraz częściej szukamy 
ratunku w medycynie, 
która postrzega nas 
właśnie w ten sposób. 

A
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PK,	VK,	VKP	–	większość	ludzi ma jedną	doszę	lub	kombinację	
dwóch,	ale	jedna jest	zawsze	dominująca.	Niezdrowo wzmac-
niające	się	dosze	mogą	doprowadzić	do długotrwałego za-
niku równowagi, a to w konsekwencji do chorób	lub	zwyrod-
nień.	Zidentyfikowanie	dosz i ich	cech	w ciele, jest pierwszym 
krokiem do zrozumienia tego,	czym	są	 i jaką	pełnią	funkcję.	
Brzmi skomplikowanie,	ale	możemy	sobie	sami zrobić	test	on-
line, a najlepszym	wyjściem	byłoby	znalezienie	nauczyciela,	
który	 określi jakim	 typem	 jesteśmy.	 Kolejnym	ważnym	 ele-
mentem	są	zmysły,	które	są	naszym	łącznikiem	między	świa-
tem	zewnętrznym	i wewnętrznym,	a schemat	odbioru doznań	
i reakcji na nie	kreuje	nasze	postrzeganie	rzeczywistości.	Je-
śli rozwiniemy	świadomość	działania zmysłów,	przestaniemy	
korzystać	z nich	automatycznie	i nawykowo, a to pozwoli nam 
wyrwać	 się	 z niezdrowych	nawyków żywieniowych,	 nałogo-
wego oglądania telewizji czy	bolesnych	procesów emocjonal-
nych.	Kiedy	nasze	zmysły	są	narażone	na zbyt	dużo bodźców,	
przez co są	 przeciążone,	 nabieramy	 nieświadomych	 nawy-
ków,	które	wpływają	na nasze	zachowanie.	Jeśli przed snem 
przeglądamy	media społecznościowe,	 będziemy	mieli pro-
blemy z zaśnięciem.	Spożywanie	zbyt	pikantnych	czy	słonych	
potraw lub palenie papierosów może	 przytępić	 wrażliwość	
kubków smakowych.

Wszystkie drogi w ajurwedzie	prowadzą	do trawienia, bo to  
podstawa zdrowia.	Według	autorki wyrobienie sobie nawy-
ku spożywania posiłków jest jak podtrzymywanie ognia – 
musimy go podsycać	odpowiednią	liczbą	posiłków o odpo-
wiedniej porze i poczekać,	aż	pokarm	się	strawi,	zanim	do-
łożymy	kolejną	porcję.	I podaje przepis, a właściwie	rozpisa-

ny	schemat	skomponowania zbilansowanego posiłku ajurwe-
dyjskiego – Budda bowl.	Jak	przekonuje	Claire,	jeśli nauczy-
my	się	zasad	łączenia poszczególnych	smaków i produktów, 
komponowanie	 pełnowartościowych	 dań	 stanie	 się	 czystą	
przyjemnością.	

PRZEPIS NA CODZIENNĄ PRAKTYKĘ
Żyjemy	w coraz szybciej	pędzącym	świecie,	jednak	dzięki co-
dziennym	rytuałom	jesteśmy	w stanie	trzymać	się	odpowied-
niego rytmu dnia.	Autorka,	która jest	vatą	i sporo podróżuje,	
co naraża ją	na zaburzenia wewnętrznej	równowagi – co jest 
zupełnie	naturalne	–	wie	świetnie,	co tę	równowagę	przywra-
ca.	Joga,	pranajama i medytacja (które	są	filarami ajurwedy), 
masaż	 ciepłym	 olejem	przed	 spaniem	pozwalają	 jej	 wrócić	
do naturalnego stanu.	Świadome	gotowanie	jest	najszybszą	
drogą	ku zrównoważeniu dosz i utworzeniu więzi z naturą	–	
w książce	znajdziemy	ponad	80	wegetariańskich	przepisów – 
które	usprawnią	trawienie.	Dinaczarja to jedno z najpotężniej-
szych	narzędzi ajurwedy,	schemat	rytuału pielęgnacyjnego – 
stosowanie zabiegów każdego dnia pozwoli zadbać	 o cia-
ło i umysł,	jest	to również	praktyka samopoznania oraz oka-
zja,	by	zaobserwować,	co może	nam	dolegać	danego dnia – 
język,	oczy,	nos,	skóra,	mocz,	stolce	i pot	mogą	wskazywać,	
które	dosze	są	zaburzone.	Ajurweda proponuje wiele zabie-
gów uzdrawiających:	pobudka o odpowiedniej dla danej do-
szy porze, czyszczenie oczu, jamy ustnej i nosa, szczotkowa-
nie na sucho.	I najważniejszy	–	masaż	ciepłym	olejkiem,	który	
wspiera wszystkie trzy dosze, koi układ	nerwowy,	łagodzi sta-
ny	zapalne,	stymuluje	przepływ limfy i odżywia skórę.	Oczy-
wiście	bardzo istotne	są	także	sen,	kąpiel,	relaksacja.	

Książka Claire Ragozzino to niezwykły	i bardzo pięknie	wyda-
ny	podręcznik	do lepszego życia.	Warto wrócić	do tych	nie-
zwykłych	rytuałów i przepisów,	które	jakby	zostały	stworzo-
ne do tego,	żeby	nas	ukoić	i wprowadzić	nasze	życie	na lep-
sze	 tory.	 To podróż	 przez cały	 rok,	w której autorka wyja-
śnia i pokazuje,	jak	czerpać	korzyści z pożywienia,	oddechu,	
medytacji i rytuałów w każdej	porze	roku.	Jak	poskromić	zim-
no i dobrze	czuć	się	w upalne	dni,	jak	uspokoić	umysł,	kiedy	
natłok	myśli i czynności nie pozwala normalnie	funkcjonować.	
To niezwykła podróż.	•

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

Ajurweda.  
Życie w zgodzie ze sobą 

Claire Ragozzino,  
Wydawnictwo Znak 
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Ewa Pągowska: Która z historii podopiecznych waszej fun-
dacji Niezdiagnozowani najbardziej cię poruszyła? 
Pamela Kozioł: Trzydziestoletniej kobiety, która od	 pięciu  
lat cierpi z powodu silnych	objawów ze strony wielu układów  
i z wycieńczenia sypia nawet po 20 godzin na dobę.	Gene-
tyk	poradził	jej,	by	znalazła fundację,	która pomoże	jej	zebrać	
środki na badania genetyczne,	dzięki którym	być	może	wresz-
cie uda się	postawić	właściwe	rozpoznanie.	Dlatego właśnie	
kilka miesięcy	 temu trafiła do nas.	 Wcześniej	 podejrzewa-
no u niej	 m.in.	 gorączkę	 śródziemnomorską	 i fibromialgię,	
ale	współpracujący	z nami lekarze	nie	mają	co do tego stu-
procentowej	pewności.	Sądzę,	że	u tej pani współistnieje	kil-
ka chorób,	co bardzo utrudnia diagnostykę.

EP: Na czym, poza zbieraniem środków na badania, po-
lega wasze wsparcie dla osób, które od dłuższego cza-
su bezskutecznie szukają wyjaśnienia dla swoich obja-
wów i odpowiedniego leczenia?
PK: Bardzo ważną	 częścią	 naszej	 pracy	 są	 przygotowanie	
i strukturyzacja dokumentacji podopiecznych,	 np.	 piszemy	 
skrócone	historie	leczenia i dotychczasowej	diagnostyki,	czę-
sto w punktach,	 żeby	 specjaliści mogli szybciej	 zapoznać	
się	z historią	choroby	 i żeby	żadna ważna informacja im nie 
umknęła,	oraz uczymy	podopiecznych,	jak	w najbardziej efek-
tywny	sposób	komunikować	się	z lekarzami.

EP: Czy wasi podopieczni przedstawiają potem przygo-
towane przez was dokumenty i historie choroby kolejnym 
lekarzom?
PK: Tak, ale czasem my sami kontaktujemy	się	z lekarzami.	
Sprawdzamy, kto jest ceniony w danej dziedzinie, i próbuje-
my	umówić	do niego wizytę	albo staramy	się,	by	na podsta-
wie	dostarczonych	przez nas dokumentów przynajmniej wy-
dał	wstępną	opinię	 lub	 coś	 doradził.	 I to się	 udaje.	Czasa-
mi w przypadku podopiecznych,	którzy	mają	wyjątkowo skom-
plikowaną	sytuację	i muszą	być	pod	opieką	wielu lekarzy	róż-
nych	specjalności,	organizujemy	konsylia.	Jestem	pozytywnie	
zaskoczona, bo wielu lekarzy	jest	gotowych	do takiej	współ-
pracy.	Niekiedy	też	umawiamy	wizyty	i załatwiamy	hospitali-
zacje za podopiecznego.	Wiadomo,	 ile	 to wymaga energii, 
zwłaszcza jeśli usługa ma być	w ramach	NFZ.	Osoby,	które	od	
lat	próbują	uzyskać	diagnozę,	często są	już	tym	bardzo zmę-
czone i zniechęcone.	Brakuje	im	motywacji i nadziei, bo uciąż-
liwe i trudne do wytłumaczenia objawy wielu osobom utrud-
niają	 nie	 tylko realizację	marzeń	 zawodowych	 i osobistych,	
np.	tych	o posiadaniu dzieci, ale i zwyczajnie	utrudniają	co-
dzienne	 funkcjonowanie,	 wpływają	 negatywnie	 na funkcje 
poznawcze,	np.	na pamięć	czy	szybkość	przetwarzania infor-
macji.	Dlatego załatwienie	wielu spraw w przychodni czy szpi-
talu bywa dla naszych	podopiecznych	trudniejsze	niż	dla in-
nych	osób.	

Rozmawia: Ewa Pągowska

W poszukiwaniu 
diagnozy

C o robić, gdy od długiego czasu bezskutecznie szukamy przyczyny swoich 
dolegliwości oraz skutecznego leczenia? Błąkamy się od lekarza do lekarza 
w poszukiwaniu pomocy albo krępujemy się iść do innego specjalisty po 

kontrdiagnozę, żeby przypadkiem nie urazić tego, który od lat ma nas pod opieką, 
ale wciąż nie wie, co nam jest. Na te pytania odpowie i Państwa wątpliwości 
rozwieje Pamela Kozioł, która jest prezeską fundacji Niezdiagnozowani i dokto-
rantką psychologii – wciąż czekającą na ostateczną diagnozę swoich objawów.

Wywiad z Pamelą	Kozioł
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EP: Przewlekła choroba może też przyczyniać się do roz-
woju zaburzeń psychicznych, ból bowiem pogarsza na-
strój, ale też, jak twierdzą naukowcy, stan zapalny przy-
czynia się do powstania depresji. Z kolei zaburzenia psy-
chiczne negatywnie wpływają na funkcje poznawcze. 
PK: Dlatego uważam,	że	jeśli lekarz kieruje	osobę,	która od 
dłuższego czasu nie	może	 znaleźć	diagnozy,	 do psychiatry,	
warto się	 umówić.	 Mieliśmy	 podopiecznego,	 którego lęk	
mógł	według	lekarza nasilać	objawy	ze	strony	układu pokar-
mowego.	Trudno było odróżnić	to,	co zostało spowodowane 
przez chorobę	główną,	od	tego,	co było wywołane	gorszym	
stanem	emocjonalnym.	Psychiatra miał	pomóc	wyciszyć	obja-
wy	ze	strony	psychiki i dzięki temu wyczyścić	obraz choroby,	
ułatwić	diagnozę.	Ale	oczywiście	zdarzają	się	specjaliści,	któ-
rzy	kiedy	nie	potrafią	postawić	rozpoznania,	zrzucają	wszyst-
kie objawy na psychikę.

EP: Podobno psychiatrzy nierzadko się z tym spotykają. 
Profesor Jakub Kaźmierski opowiadał mi w wywiadzie, 
jak podczas nocnego dyżuru został wezwany na oddział 
internistyczny przez lekarkę, która twierdziła, że starszy 
pan dostał schizofrenii, bo widzi diabła. Okazało się, że 
to było majaczenie spowodowane niewydolnością wątro-
by, a nie chorobą psychiczną.
PK: Schizofrenię	 podejrzewano też	 u dziennikarki Susan-
nah	Cahalan,	 która w ciężkim	 stanie	 trafiła do szpitala psy-
chiatrycznego.	Ostatecznie	po wielu nieskutecznych	próbach	
zdiagnozowania jej	okazało się,	że	choruje	na autoimmunolo-
giczne	zapalenie	mózgu.	Cahalan	opisała to w książce	Umysł 
w ogniu. 

Nie	wszyscy	lekarze	potrafią	przyznać,	że	nie	potrafią	posta-
wić	diagnozy.	Ale	nawet	ci,	którzy	mówią	„nie	wiem”,	mogą	
to robić	na dwa sposoby.	Ktoś	o tym	fajnie	napisał	na naszym 
profilu na Facebooku.	 Jest	 „nie	 wiem,	 do widzenia”	 i „nie 
wiem,	ale	się	dowiem”.	Kiedyś	usłyszałam	od	starszej	pani hi-
storię	sprzed	dwudziestu lat, kiedy to wreszcie podczas ko-
lejnej	hospitalizacji trafiła na empatyczną	panią	doktor,	któ-
ra ją	przytuliła i powiedziała:	„Nie	wiemy,	co panią	atakuje,	
ale	nie	wypuszczę	pani ze szpitala, dopóki się	tego nie do-
wiemy”.	Ta staruszka po tylu latach	opowiadała o tym spotka-
niu ze	łzami w oczach.	

EP: Czy w waszej fundacji można liczyć też na wsparcie 
psychologiczne?
PK:	Tak.	Pierwsza wizyta u terapeutki jest	darmowa,	ale	jeśli  
ktoś	 decyduje	 się	 na dłuższą	 terapię,	musi za nią	 zapłacić.	
Tyle	że	ceny	są	niskie	 jak	na Warszawę	–	120	zł	za godzinę.	
Obecnie to jedyna płatna usługa w naszej	fundacji.

EP: Jak można zostać waszym podopiecznym? 

PK: Najpierw trzeba wysłać	do nas odpowiednie dokumenty, 
dzięki którym	będziemy	mogli posługiwać	się	dokumentacją	
medyczną	dotyczącą	podopiecznego.	Na początku przedsta-
wiamy	 ją	między	 innymi współpracującym	z nami lekarzom, 
sprawdzamy,	 czy	 rzeczywiście	mamy	do czynienia z osobą,	
która od dawna nie	może	uzyskać	diagnozy.	 Zdarza się,	 że	
ktoś	się	do nas	zgłasza,	a nie	był	jeszcze	u żadnego specjali-
sty i nie ma zrobionych	podstawowych	badań.	Wtedy	może-
my mu coś	doradzić,	np.	podpowiedzieć,	jaki lekarz jest do-
bry w danej	dziedzinie,	zasugerować	 jakieś	 rozwiązanie,	ale	
nie	możemy	go wziąć	pod	opiekę.	Odpowiednie	pełnomoc-
nictwo jest	ważne	także	z tego powodu,	że	w razie czego mo-
żemy	zgłosić	podejrzenie	przemocy.	Mam	 tu na myśli m.in.	
przeniesiony	 zespół	 Münchhausena –	 zaburzenie	 psychicz-
ne, które polega na tym,	 że	opiekun	chorego podtrzymuje 
jego objawy	np.	przez podawanie leków, które mu szkodzą.	
To nie	 są	 częste	przypadki,	 ale	 chcemy	być	na nie przygo-
towani i w razie czego musimy	mieć	możliwość	 interwencji.	
Jeśli po przeanalizowaniu dokumentów przez naszych	człon-
ków uznajemy,	 że	 kandydat	 na podopiecznego jest	 osobą,	
która mimo długiej	 diagnostyki wciąż	 nie	 otrzymała rozpo-
znania,	roztaczamy	nad	nim	opiekę.	

EP: Co byś poradziła osobie, która do was nie trafiła, ale 
od dawna cierpi z powodu różnych, utrudniających jej ży-
cie objawów, chodzi do różnych lekarzy, ale do tej pory 
nie uzyskała pomocy?
PK: W pierwszej	 kolejności doradziłabym	stworzenie	 takich	
dokumentów, jakie my przygotowujemy dla naszych	 pod-
opiecznych.	 Ileż	 ja razy	 słyszałam	 w poczekalni: „Zawsze 
się	 przejmuję,	 żeby	o niczym	nie	 zapomnieć,	 i zawsze cze-
goś	zapominam”.	Dlatego trzeba wszystko spisać.	Najlepiej	
w punktach	albo w tabeli.	Trzeba wypisać	objawy,	przyjmo-
wane	leki,	dotychczas	wykonane	badania i odbyte wizyty le-
karskie.	Warto to jakoś	pogrupować,	np.	objawy	podzielić	ze	
względu na układy,	jakich	dotyczą:	pokarmowy,	oddechowy	
itd.	Bardzo istotne	 są	 notatki dotyczące	 reakcji na leki.	 Je-
śli jakiś	preparat	spowodował	nasilenie	lub	zmniejszenie	do-
legliwości,	 to ta informacja ma ogromne znaczenie dla dia-
gnozy.	Ważne,	żeby	nie	pisać	tego dzień	wcześniej	na kolanie.	
Bez systematycznej samoobserwacji trudno to dobrze przy-
gotować.	Można to potem	odczytać	lekarzowi albo mu zosta-
wić	do przejrzenia.	Są	tacy	lekarze,	którzy	będą	gotowi w wol-
nej	chwili się	z tym	zapoznać.	

EP: Warto też chyba zapisać sobie kolejne kroki, jakie 
mamy wykonać, bo często wizyta u lekarza kończy się kil-
koma skierowaniami do innych lekarzy czy na badania. 
Kolejny specjalista, to często kolejna lista. Szybko moż-
na mieć dość.

Nie wszyscy lekarze potrafią przyznać, że nie potrafią postawić diagnozy. 
Ale nawet ci, którzy mówią „nie wiem”, mogą to robić na dwa sposoby. 
Ktoś o tym fajnie napisał na naszym profilu na Facebooku. Jest  
„nie wiem, do widzenia” i „nie wiem, ale się dowiem”. 
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PK: Tak,	myślę,	że	prowadzenie	kalendarza,	w którym notu-
jemy, kiedy co mamy	 zrobić,	 nawet	 jeśli ma to być	 telefon	
do przychodni,	mobilizuje.

EP: Zdarza się jednak, że ważnego skierowania nie dosta-
jemy, bo lekarz twierdzi, że jesteśmy zbyt młodzi na jakąś 
chorobę albo zbyt starzy, by objawy, które zgłaszamy ko-
gokolwiek dziwiły. Co można w tej sytuacji zrobić?
PK: Na pewno się	nie	poddawać.	Negocjować.	Można po-
prosić	o pisemne uzasadnienie, dlaczego lekarz uważa to ba-
danie za niepotrzebne, bo chcemy	 je	przedstawić	 fundacji,	
która wspiera osoby	długo diagnozowane.	Możemy	też	po-
wołać	 się	 na lekarza innej	 specjalności,	 jeśli ten zasugero-
wał	konieczność	wykonania tego badania.	Natomiast	docelo-
wo radziłabym	poszukać	innego,	bardziej	empatycznego le-
karza.	Ważne	jest	też,	by	nie	ograniczać	się	do jednego spe-
cjalisty.	Nie	mówię,	że	należy	skakać	od	jednego do drugie-
go,	 ale	 sądzę,	 że	 warto poznać	 inną	 perspektywę.	 Błędne	
diagnozy to problem, z którym	zmagają	się	wszystkie	kraje.	
Przyczyniają	się	do tego głównie	presja czasu,	przeciążenie	
i ograniczone	środki.	

EP: W jaki jeszcze sposób możemy sobie pomóc?
PK:	Nie	pozwolić,	by	dewaluujące	uwagi niektórych	 lekarzy	 
np.	„To niemożliwe,	żeby	tak	panią	bolało”	doprowadziły	do  
tego,	że	zaczniemy	sami siebie	dewaluować.	

EP: I nie przyjmować do wiadomości słów: „Nic nie pora-
dzimy. Musi boleć”.
PK: Absolutnie	nie!	To jest bardzo cierpiętnicza i bliska na-
szemu społeczeństwu postawa.	Pamiętam	zaskoczenie	pani,	
która po latach	 uzyskała diagnozę	 rzadkiej	 odmiany	 endo-
metriozy i wreszcie	otrzymała odpowiednie	leki.	Nie	wierzy-
ła już,	że	może	żyć	w takim	komforcie.	Ale	nie	tylko o ból	cho-
dzi.	Jest	wiele	innych	objawów,	które	bardzo utrudniają	życie,	
a bywają	lekceważone,	bo nie	dotyczą	tego,	co powszechnie	
jest uznawane za „ciężką	chorobę”.	Podczas	ostatniej	debaty,	
którą	 organizowaliśmy,	wiceprezes	 naszej	 fundacji Agniesz-
ka Górecka poprosiła słuchaczy,	by	przypomnieli sobie, jak 
się	czuli,	gdy	chorowali chociażby	na zapalenie	zatok.	Wszy-
scy	zgodnie	stwierdzili,	że	była to jakaś	tortura:	nie	dało się	
spać,	jeść	ani oddychać.	Tymczasem	są	osoby,	które	z powo-
du ciężkiej	alergii borykają	się	z tymi objawami cały	czas,	a le-
karze	im	mówią:	„To nie	jest	poważna choroba”.	My	jako fun-
dacja wciąż	powtarzamy,	że	każdy	pacjent	zasługuje	na po-
prawę	jakości życia.•

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

BIO

SILIKONOWA TAŚMA
ZenSetiv

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

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

przyleganie do skóry.

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

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

dzięki czemu można go nakładać na skórę kilkakrotnie.

•
Silikonowa Taśma ZenSetiv jest odpowiednia w przypadku delikatnej

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

 www.zensiv.pl
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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

Zapraszam  
do siebie!

Ladonia znajduje	 się	 na przykład	 w południowej	 Szwecji.	
Jej	 niepodległość	 ogłosił	 w 1996 roku artysta Lars	 Vilks.	
I o ile	Giorgio Rosa swoje	państwo założył	na wodach	eks-
terytorialnych,	 to Vilks	 zrobił	 to na lądzie,	 nie	 uznając	
po prostu zwierzchności własnego rządu.	W 1980 roku przy-
był	 na odludny	 teren	 –	 półwysep	 Kullaberg,	 gdzie	 wzniósł	
dwie	drewniane	wieże.	Przez dwa lata nikt	nie	wiedział	o ich	
istnieniu, o tej swoistej samowoli budowlanej.	Do czasu.	Vil-
ksowi wytoczono proces i nałożono na niego finansową	karę	
na rzecz rezerwatu.	Ten	do zaleceń	się	nie	dostosował,	budo-
wał	dalej	(nie	tylko kolejne	wieże,	ale	i kamienny mur), a kary 
rosły.	 W pewnym momencie artysta postanowił	 wysadzić	
swoje	 dzieło,	 chcąc	 uczcić	w ten	 sposób	 rocznicę	 noblow-
ską,	jednak	szwedzkie	władze	przeniosły	jedną	z drewnianych	
wież	do muzeum w Sztokholmie.	To wciąż	nie	koniec	tej	hi-
storii, bo Lars Vilks jako „szef”	Ladonii wypowiedział	wojnę	
Szwecji, a później…	USA,	a nawet	 San	Marino.	Dziś	w tym 
„kraju”	właściwie	nikt	nie	mieszka,	ale	nie	przeszkadza to nie-
którym w składaniu wniosków o obywatelstwo, a nawet azyl 
polityczny.

Do listy mikronacji należałoby	dopisać	też	wiedeński Kugel-
mugel,	 Republikę	Minervy	 i…	Księstwo Łeby.	 Polski rodzy-
nek	miał	być	z założenia podobny do Księstwa Monako,	An-
dory	czy	San	Marino.	To pomysł	36	biznesmenów tworzących	
przed	laty	łebskie	Forum	Społeczno-Gospodarcze,	który	dziś	
może	być	całkiem	niezłym	sposobem	na promocję	miasta.	

Czasem	zastanawiam	się,	czy	mój	uśmiech	przy	poznawaniu  
tego typu historii związany	jest	bardziej	z rozbawieniem czy 
podziwem?	A może	gdzieś	pod	 spodem	 jest	 też	 zazdrość?	
W końcu założenie	własnego państwa,	realizacji swoich	ma-
rzeń,	to akt	niezwykłej	odwagi.	Odwagi,	której	często braku-
je nam do podjęcia wyzwań	o zdecydowanie	mniejszej	skali.	•

I nsulo de la Rozoj to nie nazwa średniej	 klasy	 hoste-
lu w jednym z krajów bałkańskich,	 ale	 nazwa mikrona-
cji –	pseudopaństwa,	 które	 istniało naprawdę.	 To kraj, 
w którym	 językiem	 urzędowym	 było esperanto,	 choć	

sam jego twórca i prezydent	zarazem,	rodowity	Włoch,	Gior-
gio Rosa był	 inżynierem,	 który	 nie	 lubił	 dostosowywać	 się	
do praw stanowionych	 przez rządzących	 zwyczajnym	 świa-
tem.	 Postanowił	 więc	 zbudować	 własny	 świat.	 11	 kilome-
trów od	wybrzeży	Rimini nad Adriatykiem, miejsca, w którym 
uwielbiają	wypoczywać	Polacy,	wzniósł	na dziewięciu filarach	
sztuczną	platformę,	której	powierzchnia wynosiła ok.	400	m2.	 
Był	 rok	 1967.	 Kilka miesięcy	 później	 Republika Wyspy	 Róż	
miała swój	hymn,	flagę	i walutę.	Znaleźć	można było tam	też	
pocztę,	bar,	restaurację	 i sklep z pamiątkami.	Funkcjonowa-
nie	państwa było rajem dla nonkonformistów,	którzy	przypły-
wali na wyspę	z innych	części Europy i całego świata.	Kluczem	
do sukcesu był	fakt,	że	wyspa znalazła się	na wodach	wyłączo-
nych	z włoskiej	jurysdykcji.	Skoro więc	coś	było zakazane we 
Włoszech,	dlaczego nie	można by	robić	tego na Wyspie	Róż?

Idea nie	 spodobała się	 jednak	 władzom	 Włoch.	 Rządzący	
uważali,	że	platforma powstała bez oficjalnej	zgody,	a co gor-
sza – jako miejsce	turystyczne	zarabiała na siebie, przy oka-
zji unikając	 odprowadzania podatków.	 Prezydentowi Rosie 
zarzucono,	że	stworzył	miejsce,	w którym	propaguje	hazard	
i pijaństwo,	a funkcjonowanie Insulo de la Rozoj	zagraża bez-
pieczeństwu Italii.	

I tak po 55	dniach	wyspę	przejęli karabinierzy.	Padły	oskarże-
nia o to,	że	konstrukcja jest	niestabilna.	Kilka miesięcy	później	
została zniszczona przy	użyciu dynamitu.	Tak	 runęły	marze-
nia twórczego inżyniera,	który	jest	swoją	drogą	bohaterem	fil-
mu Wyspa róży.	Jak	napisałem	wyżej,	ta historia wydarzyła się	
jednak	naprawdę.	Zresztą	syn	Giorgia – Lorenzo Rosa – po-
wiedział	kiedyś	w wywiadzie dla Radia BBC,	że	jego ojciec	był	
inżynierem	w niemieckim rozumieniu tego słowa,	a nuta sza-
leństwa,	sprawiła,	że	został	„księciem	anarchistów”.

Legenda Rosy,	choć	nieznana dziś	całemu światu,	jest	wciąż	
żywa u wybrzeży	Adriatyku.	

Co ciekawe Insulo de la Rozoj to niejedyne	pseudopaństwo,	
będące	wyrazem	ludzkich	pragnień	i marzeń.	

I
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P
ark Krajobrazowy Doliny Bob- 
ru – jeden z dwunastu parków  
krajobrazowych	 na Dolnym  
Śląsku,	to bez wątpienia jedno  
z ciekawszych	 przyrodniczo  

i widokowo miejsc w regionie.	Znajdu-
je	 się	 na bardzo zróżnicowanym	 pod	
względem	rzeźby	 terenie	Kotliny	Jele-
niogórskiej, Pogórza Kaczawskie-
go oraz Gór	Kaczawskich,	a także	Po-
górza Izerskiego.

Główną	osią	parku krajobrazowego jest 
Bóbr, 272-kilometrowa rzeka będą-
ca dopływem	 Odry.	 Początek	 bierze	
w Czechach,	ale	płynie	głównie	po te-
rytorium	Polski.

Bóbr, jak na rwącą	górską	 rzekę	przy-
stało,	wielokrotnie	pokazywał	swój	po-
rywczy	 charakter.	 Na przestrzeni wie-
ków działalność	wody	nie	tylko wytwo-
rzyła malowniczy	 krajobraz,	 ale	 także	
wielokrotnie	 zalewała okolice.	 Dlate-
go na jej przebiegu utworzono mniej-
sze i większe	zbiorniki wodne oraz tamy, 
które w razie	potrzeby	zatrzymają	 falę	
powodziową.	 Ponad	100	 lat	 temu wy-
budowano zaporę w Pilchowicach, któ-
ra wraz ze sztucznym Jeziorem Pilcho-
wickim	pełni funkcję	użytkową	dla tu-
tejszych	mieszkańców,	 a dla przyjezd-
nych	stanowi dużą	atrakcję	turystyczną.

Nad Bobrem, prócz pięknej	 fauny	
i płynącej	rzeki,	można podziwiać	wia-
dukt kolejowy zawieszony 40 me-
trów nad lustrem wody od kilku lat 
znany jako most, który na potrzeby 
filmu miał wysadzić w powietrze Tom 
Cruise.
Proponujemy	 zacząć	 zwiedzanie	 od	
miejsc	 wiele	 mniej	 znanych,	 a usytu-
owanych	w bliskości Karkonoszy 

Tekst:	Mirela	Bornikowska	

JAK ZNALEŹĆ NIEJEDNĄ PERŁĘ  
NAD BOBREM

PERŁY ZACHODU NAD JEZIOREM MODRE
Bóbr	płynący	doliną	pomiędzy	wysokimi kamiennymi wzgórzami wytworzył	ideal-
ne miejsce do pojawienia się	tu jeziora.	Było to możliwe	dzięki zbudowaniu zapory 
Siedlęcinie,	która powstała tu w 1925	roku.

Jezioro Modre	to jezioro zaporowe o długości około 1 km, nad którego brzegiem 
znajdują	się	elektrownie	wodne	Bobrowice	i Bobrowice	II.	Nad	taflą	jeziora prze-
wieszono kładkę	umożliwiającą	obejrzenie	zawieszonej	na stromej skarpie praw-
dziwej	perły	Borowego Jaru – Perły Zachodu, czyli gościńca. 
Walory widokowe tego miejsca doceniono już	w 1927	roku,	tworząc	tu gospodę	
Turmsteinbaud, która już	wtedy	cieszyła się	ogromnym	zainteresowaniem.	Po woj-
nie w tym miejscu otwarto schronisko PTTK	Perła Zachodu,	a w latach	90.	gości-
niec z restauracją	i miejscami noclegowymi.	Przy	budynku znajduje	się	też	kamien-
na wieża widokowa.

Co warto wiedzieć	o Perle	Zachodu w Parku Krajobrazowym	Doliny	Bobru?

• 	Perła Zachodu jest	budynkiem	należącym	do PTTK,	kiedyś	mieściło się	tu schro-
nisko górskie,	dziś	jest	gościniec	z restauracją.

•  Na Perłę	Zachodu można dojść	z Jeleniej	Góry	w około godzinę.

•  Przez Perłę	Zachodu prowadzi szlak	rowerowy.

• 	Od	strony	Siedlęcina można wjechać	tu samochodem,	prosto na parking przy 
gościńcu.

•  Warto odwiedzić	 Perłę	 Za-
chodu jak	najwcześniej,	wte-
dy mamy szanse na odrobinę	
słońca nad	jeziorem.
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ZAPORA PILCHOWICKA I JEZIORO PILCHOWICKIE
Zapora Pilchowicka została wybudowana w reakcji na wiel-
ką	powódź,	 która dotknęła okolice w lipcu 1897	 roku.	 Jest	
obecnie	 największym	 obiektem	 hydrotechnicznym	 na Ślą-
sku,	najwyższą	zaporą	kamienną	 i łukową	w Polsce, a drugą	
pod	względem	wysokości zaporą	w naszym kraju (po tej nad 
Soliną).

Zapora w powstawała w latach	1904-1912.	Ma 290	m	długo-
ści w koronie, 140 m w stopie i 62	m	wysokości.	Mur	na szczy-
cie ma grubość	7,2	m,	a w podstawie	ponad	50	m!	Wyglą-
da monumentalnie zarówno z perspektywy jeziora, powie-
trza, jak i samej	korony	zapory.	U jej	stóp	znajduje	się	elek-
trownia wodna.

Wybudowanie zapory w 1906 roku spowodowało utworze-
nie na rzece Bóbr Jeziora Pilchowickiego.	Jezioro jest niczym 
innym	 jak	największym	na Bobrze	zbiornikiem	 retencyjnym.	
Otoczone	 gęstymi lasami i zróżnicowaną	 rzeźbą	 terenu od 
razu stało się	 dużą	 atrakcją	 turystyczną.	 Wokół	 wytyczo-
no liczne szlaki turystyczne i rowerowe.	Jezioro ma 4	km	dłu-
gości i 300-400	m	szerokości,	czyli ponad	200	ha powierzch-
ni.	W najgłębszym	punkcie,	tuż	przy	zaporze,	do dna jest	aż	
46	m.

Latem po Jeziorze	 Pilchowickim	 można pływać	 sprzętem	
wodnym	(kajaki,	rowery	wodne,	łodzie	wiosłowe,	łodzie	mo-
torowe,	 jachty)	 lub	 drewnianą	 łodzią	 turystyczną	 –	 Karko-
nosz III.	 Jest	 to też	 doskonałe	miejsce	 dla wędkarzy.	 Kolor	
wody jezioro zawdzięcza intensywnemu kwitnieniu sinic, to-
też	kąpiel	w nim	nie	jest	wskazana.

Co warto wiedzieć	o zaporze	Pilchowickiej	w Parku Krajobra-
zowym	Doliny	Bobru?

• Wstęp	na zaporę	jest	bezpłatny.

• 	Nie	można zwiedzać	 budynku elektrowni, ani wchodzić	
do wnętrza zapory.

• 	Nad	jeziorem	znajduje	się	wypożyczalnia sprzętu wodne-
go (przystań	pod	stacją	PKP	Pilchowice	–	Zapora),	a także	
karczma (tuż	przy	zaporze).

• 	Rejsy	łodzią	startują	w agroturystyce	Przystań	Pilchowice.

• 	Nad	 Jeziorem	 Pilchowickim	 poprowadzono ścieżkę	
edukacyjną	 „Jeziora Pilchowickie”.	 Rozpoczyna się	 we	
Wrzeszczynie, a cała trasa ma 8	przystanków.	

KOLEJ DOLINY BOBRU I SŁYNNY WIADUKT KOLEJOWY 
NA BOBRZE
Wraz z powstaniem	 zapory	Pilchowickiej	 zbudowano tu też	
kolej.	Była niezbędna do ukończenia prac	budowlanych.

To jedna z najbardziej	malowniczych	tras	kolejowych	na Dol-
nym	Śląsku i szkoda,	że	od	kilku lat	nie	 jeżdżą	 już	 tędy	po-
ciągi.	 Tory	 prowadzą	 czasem	 kilkadziesiąt	metrów nad po-
wierzchnią	 strumienia,	 jeziora czy	 rwącej	 rzeki.	 Poza walo-
rami krajobrazowymi była też	 bardzo zaawansowana inży-
nieryjnie.	Z uwagi na trudny teren i bliskość	dość	kapryśne-
go Bobru na jej	trasie	konieczne	było stworzenie wielu nasy-
pów, przekopów, wykucie kilku tuneli,	wybudowanie	mostów.

Dziś	trasą	kolejową	można spacerować,	odwiedzając	m.in.	tu-
nel	 kolejowy,	 nieczynną	 stację	 kolejową	Pilchowice-Zapora,	
z fenomenalnym widokiem na jezioro i majaczące	w tle góry, 
czy	most	wiszący	nad	Bobrem.

Most	 wybudowano 40 metrów nad dnem doliny w latach	
1905-1906 roku, czyli chwilę	po rozpoczęciu budowy zapo-
ry w Pilchowicach.	Zyskał	on	ostatnio sławę	za sprawą	…	chę-
ci wysadzenia go przez Toma Cruisa na potrzeby	filmu Mission 
Impossible 7.	Most	w Pilchowicach	miał	udawać	jeden	z mo-
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stów w Szwajcarii, bowiem Szwajcarzy nie zgodzi-
li się	na wysadzenie	żadnych	budowli na terenie 
swojego kraju.

Do jego wysadzenia jednak	nie	doszło.	Za zacho-
waniem mostu wstawiło się	wiele	osób	m.in.	Mar-
szałek	Województwa Dolnośląskiego oraz media  
i miłośnicy	Kolei Doliny Bobru, mimo że	po stro-
nie	 filmowców było m.in.	 Ministerstwo Kultu-
ry.	Aktualnie	obiekt	 jest	wpisany	do rejestru za-
bytków.	 Wciąż	 pozostaje	w bardzo złym	 stanie	
technicznym,	a co za tym	idzie	nie	można na nie-
go wchodzić!

Co warto wiedzieć	o moście	wiszącym	nad	Bob- 
rem?

•  Do mostu Kolejowego na Bobrze	można do-
trzeć,	jadąc	od	strony	Siedlęcina (ok	6	km).

• 	Jest	największym	mostem	wiszącym	w Polsce, 
jest to most kratownicowy z jazdą	górną.

•       Z kolei najdłuższy	 tunel	wykuty	 na potrzeby 
tej	trasy	miał	320	metrów i znajdował	się	pod	
Górą	Zamkową.

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

•  Od 2016 roku kolej Doliny Bobru nie	funkcjonuje	ze	wzglę-
du na zły	stan	torowiska.	Trwają	starania o modernizację	
linii.

•  W Pilchowicach	można też	dojść	do tunelu pod	górą	Czy-
żyk.	 Znajduje	 się	 450	metrów od	 niedziałającej	 już	 sta-
cji kolejowej	Pilchowice.

Przy pisaniu tekstu korzystałam z blogu turystycznego Zbie-
rajsię! Magdaleny i Jacka Zbierajów.
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Z roku na rok coraz bardziej	spełnia się	pragnienie	wie-
lu Polaków, aby nasz kraj	przestał	być	monoetniczny.	

Żyje	w Polsce	 duża i wciąż	 rosnąca grupa Wietnamczyków  
(niektóre	 źródła szacują	 ją	 nawet	 na sześćdziesiąt	 tysięcy	
osób).	Przybywa do Polski coraz więcej	Hindusów,	Chińczy-
ków i Pakistańczyków.	

Minął	 już	 rok	od	wybuchu wojny w Ukrainie i chociaż	część	
ukraińskich	 uchodźców wróciła z Polski do swojego kraju, 
nadal spora grupa Ukraińców i Ukrainek, straciwszy swoje 
domy,	próbuje	ułożyć	sobie	życie	w Polsce.	I tak jak o historii,	
kulturze i religii naszych	ukraińskich	sąsiadów wiemy	już	spo-
ro, tak w przypadku przybyszów z dalekiej Azji często posił-
kujemy	się	stereotypami,	a nawet	błędnymi wyobrażeniami.	
Dotyczy to chociażby	osób	pochodzących	z Indii, o których	
sądzimy,	że	wszyscy	są	wyznawcami hinduizmu.	Tymczasem	
w Indiach	żyją	również	muzułmanie,	buddyści,	chrześcijanie,	
ale	też	żydzi i sikhowie.	Najmniej	znani nam	są	sikhowie,	któ-
rzy	przecież	już	lata temu pojawili się	w kraju nad	Wisłą.	Przyj-
rzyjmy	się	zatem	tej	bardzo ciekawej	społeczności religijnej 
prezentującej	wyraziste,	 a jednocześnie	wyjątkowo otwarte 
na świat	i ludzi poglądy.

Jak	mało którzy	przedstawiciele	innych	monoteizmów sikho- 
wie	uznają,	że	nie	ma lepszych	i gorszych	wyznań,	a żadna z re-
ligii nie jest bardziej uprzywilejowana w drodze do poszuki-
wania prawdy.	Z tym	 samym	 szacunkiem	 traktują	 ateistów.	
Dlatego nie	 używają	 tak	wykluczających	 zwrotów,	 jak	 „nie-
wierni”.	Wyróżnia ich	też	podejście	do kobiet.	Nie	wykluczają	
ich	bowiem,	a wręcz przeciwnie,	podkreślają	bezdyskusyjną	
równość	obu płci.	Z całych	sił	przeciwstawiają	się	w Indiach	
uprzedmiotowieniu kobiet i ograniczeniu ich	 praw.	W sik-
hizmie	kobiety	na równi z mężczyznami mogą	brać	udział	we	
wszelkich	uroczystościach	religijnych,	a nawet	kierować	świą-
tynią,	 prowadzić	 modlitwy	 i publicznie	 odczytywać	 Świętą	

Księgę	sikhizmu.	Bardzo istotną	 i wyróżniającą	sikhizm	spo-
śród	innych	religii kwestią	jest	to,	że	bóg	jest	w tej religii isto-
tą	na równi męską,	jak	i żeńską.	„Ty	jesteś	moim	Ojcem,	Ty	je-
steś	moją	Matką,	jesteś	moim	bratem,	jesteś	moim	bliźnim”,	
śpiewają	sikhowie,	zwracając	się	do boga.	Uważają,	że	kiedy	
odmawia mu się	aspektu żeńskiego,	zaczyna go wtedy brako-
wać	w kulturze i w samej	społeczności.	A to oznacza brak rów-
nowagi i zejście	z drogi prawdy.	

Sikhowie	 są	 bardzo krytyczni wobec kastowego systemu, 
uważając	 go za zaprzeczenie szacunku, jakiego ma pra-
wo oczekiwać	każdy	człowiek.	

Sikhowie	 zamieszkują	 w Indiach	 przede	 wszystkim	 rejon	
Pendżabu.	To duża grupa religijna,	 licząca prawie dwadzie-
ścia pięć	 milionów osób, a jednocześnie	 jedna z najmłod-
szych	religii na świecie,	ponieważ	istnieje	dopiero 600	lat.	

Założycielem	 sikhizmu był	 guru Nanak, poeta, pisarz i po-
dróżnik,	żyjący	w latach	1469–1539.	Ten	wielki reformator od 
samego początku uznał,	że	nie	dogmaty	są	ważne,	ale	postę-
powanie.	O ile dowodzi ono szlachetności serca.	

Podstawą	 życia sikha jest	 odwaga,	 uczciwość,	 stawanie	 po  
stronie prawdy, obrona słabszych	oraz szacunek dla wszyst-
kich	ludzi,	bez względu na ich	wyznanie,	płeć,	status	społecz-
ny i materialny.	Filarami sikhijskiego życia codziennego są:

•  Naam Japna – kontemplowanie boga w każdej	codzien-
nej	czynności;

•  Kirat Karo – pracowanie w uczciwy i pożyteczny	sposób,	
tak	aby	służyć	społeczności,	a nie	działać	jedynie	dla swo-
jego dobra;	

• 	Vand	Chakko –	udzielanie	potrzebującym	wsparcia fizycz-
nego,	psychicznego i materialnego.

Mieszkający	w Polsce	sikhowie	mają	swoją	gminę	pod	War-
szawą	w Raszynie,	gdzie	znajduje	się	ich	świątynia,	tzw.	gu-
rudwara.	 Przy	 każdej	 gurudwarze	 działają	 wielkie	 stołówki,	

Tekst:	Maja	Jaszewska
Zdjęcia:	Andrzej	Ziółkowski

Z 

Diwali – Święto Światła w Złotej 
Świątyni sikhów.  
Amritsar, Indie 2017

Sikhowie   
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do których	 każdy	może	wejść.	 Sikhowie	 z lokalnej	 społecz-
ności pełnią	w niej	dyżury,	gotując	 i wydając	posiłki każde-
mu, kto się	po nie	 zgłosi.	W stołówkach	 tych	panuje	 ideal-
na wprost	czystość.	Sami sikhowie	również	przywiązują	wiel-
ką	wagę	do higieny	osobistej	i schludności miejsc, w których	
przebywają.	Prowadziłam	kiedyś	zajęcia z grupą	uchodźczej	
młodzieży	w Warszawie.	 Po skończeniu wszyscy rozeszli się	
do swoich	spraw.	Został	tylko jeden nastolatek z Indii, który 
sprzątnął	ze	stołu,	poustawiał	krzesła i fotele.	Zapytany,	czy	
ma dyżur	w sprzątaniu,	odpowiedział,	że	jest	sikhem,	a to zo-
bowiązuje	do odpowiedzialności za przestrzeń	wokół	siebie	
bez względu na to, co robią	inni.	

Sikha obowiązuje	też	walka z wewnętrznymi słabościami,	ta-
kimi jak	 pożądliwość,	 nadmierne	 przywiązanie	 do rzeczy, 
gniew i rozbuchane	ego.	Sikh	musi być	w swoich	działaniach	
prawy i szlachetny.	Nie	zapanuje	nad	zewnętrznym	chaosem,	
jeśli nie	potrafi zapanować	nad	samym	sobą.	

Sikhowie	 nie	 składają	 ofiar,	 nie	 mają	 rozbudowanych	 rytu-
ałów,	 są	wolni od	przesądów i uprzedzeń.	Uważają,	 że	bóg	
jest	wszędzie,	a połączyć	można się	z nim poprzez szlachetne	
uczynki i uczciwe	życie.	

Słowo sikh	w języku pendżabskim	oznacza ucznia.	Sikhowie	
uważają	 się	 za uczniów jednego boga, nazywanego Wahe-
guru ‘Cudowny	Darczyńca Oświecenia’.	Warto dodać,	że	nie	
jest to wyobrażenie	boga osobowego.	

Sikhijska wspólnota zbudowana jest na pokorze, braterstwie 
i równości.	Nie	ma w niej	uprzywilejowanych	grup	czy	kast.	
W każdej	 sikhijskiej	 świątyni (gurudwarze)	 znajduje	 się	 ko-
pia Świętej	Księgi Guru Granth	Sahib.	Jest	ona traktowana jak 
żyjący	guru,	więc	każdego wieczoru układa się	księgę	do snu, 
a rano w uroczystej procesji przenosi ją	z powrotem na cen-
tralne miejsce w gurudwarze – palki sahib.	Między	poszcze-

Wierni tłoczący się przed wejściem  
do gurudwary Sri Tarn  
Taran	Sahib,	Indie	2017

Przygotowywanie posiłku dla  
pielgrzymów.  
Patti, Indie 2017

Nabożne czytaniue księgi  
Guru Granth Sahib.  
Tarn Taran, Indie 2017

Wojownik Nihang, członek Armii  
Nieśmiertelnych – religijnego  
zakonu sikhów.  
Tarn Taran, Indie 2017

Wyznawca sikhizmu w drzwiach 
wejściowych gurudwary (świątyni) 
ostatniego guru sikhów – Gobind 
Singha. Na drzwiach świety  
symbol sikhów: Ek Ong Kar –  
Bóg jest jeden..  
Nanded, Indie 2017
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gólnymi czytaniami księga obłożona jest	 jedwabną	materią	
i wachlowana z czcią	należną	monarsze.	

Wszyscy	 przestrzegający	 ściśle	 kodeksu sikhizmu,	 zarówno  
kobiety, jak i mężczyźni,	stanowią	„Zakon	Szlachetnych”	.

Zewnętrzne	atrybuty	przynależności do sikhów to kesh (dłu-
ga broda i długie	 włosy	 zwinięte	 pod	 turbanem),	 keng-
ha (drewniany lub wykonany z kości słoniowej	 grzebień),	
kara (stalowa bransoletka na prawym nadgarstku symbolizu-
jąca wierność),	kirpan (stalowy mieczyk lub sztylet symbolizu-
jący	odwagę	i rycerskość,	który	można użyć	jedynie	w obro-
nie, nigdy do napaści).	Metalowa obręcz na nadgarstku jest 
też	widocznym	nieustannym	przypomnieniem,	że	ręka ją	no-
sząca nie	może	czynić	nic	złego.	

Wychodząc	z domu,	sikhowie	na znak szacunku wobec boga  
i guru przykrywają	głowy.	

Sikhowie	są	wysoko cenieni jako pracownicy,	ponieważ	wy-
różnia ich	 punktualność,	 prawdomówność	 i wydajna praca.	
Do tego są	uczciwi i przedsiębiorczy.	To dlatego na Zacho-
dzie	można spotkać	wielu sikhów wśród	kadry	menadżerskiej	
w obszarze ekonomii i bankowości.	

Niektórych	przeraża fakt,	że	sikhowie	noszą	przy	sobie	broń,	
ale jest ona wyrazem	gotowości do obrony	słabszych,	a nie 
manifestacją	agresji.	Sikhowie	sięgają	po nią	w ostateczności.	

Wszyscy	mężczyźni sikhowie	noszą	nazwisko Sinhg,	co w pen-
dżabskim	 języku oznacza ‘lew’.	 Mają	 więc	 być	 tak	 odważ-
ni jak	lwy.	Dla odróżnienia między	sobą	niektórzy	z nich	no-
szą	dwa imiona.	Jedno jest umieszczone przed nazwiskiem 

a drugie po nazwisku.	A więc	przykładowo sikh	może	się	na-
zywać	Paramjit	Singh	Yadwinder.	Z kolei kobiety	noszą	nazwi-
sko Kaur, co znaczy	‘księżniczka’.	Odzwierciedla to ich	wyso-
ki status	społeczny.	

Sikhowie	charakteryzują	się	racjonalnym	podejściem	do rze-
czywistości.	Są	zdania,	że	życie	nie	polega na tym,	żeby	się	
umartwiać,	 stąd	 obce	 są	 im	 wszelkie	 ascetyczne	 praktyki.	
Uważają,	 że	do boga należy	się	zbliżać	poprzez odpowied-
ni stosunek do ludzi i poprzez godne	życie,	a nie	wymyślne	
rytuały.	Uważają,	że	nie	istnieje	ani piekło,	ani niebo, o ile lu-
dzie sami sobie go nie	tworzą	na ziemi.	

W przeciwieństwie	do powszechnej	w Indiach	tradycji aranżo-
wanych	małżeństw sikhowie	pobierają	się	w pełni dobrowol-
nie, a kobiety	mają	takie	samo prawo do wszczęcia procedu-
ry	rozwodowej	jak	mężczyźni.	

Mieszkający	w Polsce	sikhowie	chwalą	sobie	życie	tutaj	i pod-
kreślają	dobre	stosunki,	które	nawiązują	z Polakami.	Wszyst-
kich	chętnych	do spotkania z sikhijską	społecznością	i kulturą	
zapraszają	do gurudwary w Raszynie	pod	Warszawą.	•

https://www.facebook.com/groups/sikhtemplewarsaw/

Jednoczęściowy sprzęt stomijny 
firmy Oxmed dostępny:
Worek Oxmed - charakterystyka:
• Wygodny spust
• Łatwy w obsłudze
• Opróżnianie
• Czyszczenie
• Bezpieczne i higieniczne zamknięcie
• Rzep wykonany jest z plastiku
• Dający możliwość wypłukania worka po opróżnieniu

Kontrolę nad workiem zapewni: 
- Trwały, wydłużony i wodoodporny filtr

Hydrokoloid, z którego wykonane są płytki nie 
zawiera składników odzwierzęcych.

Worki z ULTRA CIENKĄ płytką 
hydrokoloidową. Doskonale 
i mocno przylegają do skóry.  
zapewniając komfort i poczucie 
bezpieczeństwa w użytkowaniu

infolinia
800 121 122

www.zensiv.pl
info@zensiv.pl

• Worek zamknięty
• Worek odpuszczalny

Worki ODPUSZCZALNE 
- wygodne I łatwe w obsłudze ujście
- zawór umożliwiający odpuszczenie nadmiernej  
 ilości gazów oraz przepłukanie worka 
        po opróżnieniu
- zaopatrzony w duży, wydajny i wodoodporny filtr

BEŻOWY
  Z OKIENKIEM

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o.
email: info@zensiv.pl 
tel.: 800 121 122
Producent: Oxmed International

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

BIO
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A ch,	i jeszcze nie zapominajmy o cudownym	włóknie,	 
które	zawierają	warzywa oraz owoce,	wymiatającym	 
niepotrzebne, niestrawione resztki z przewodu po-

karmowego.	Wiemy,	co się	dzieje	w domu, w którym nikt nie 
sprząta,	tylko spycha cały	nieporządek	do kątów.	Podobnie	
dzieje	się	w ciele.	Zalegające	w jelitach	resztki są	gromadzo-
ne w uchyłkach	jelitowych	i z czasem	zamieniają	się	w kamie-
nie	 kałowe,	 uniemożliwiające	odebranie	 z jelit	 niezbędnych	
organizmowi składników pokarmowych.	 I wtedy	można jeść	
najzdrowsze	pokarmy,	dostarczać	witamin,	mikro-	i makroele-
mentów, a wszystko na nic, bo organizm	nie	może	się	do nich	
dostać.

Badania prowadzone przez naukowców wykazały,	 że	 pew-
ne warzywa i owoce	bardziej	niż	inne	pomagają	w uzupełnie-
niu składników brakujących	w określonych	dolegliwościach.	

WSPANIAŁE KOŚCI
W dzieciństwie	 i młodości rośnie	gęstość	 kości.	 Proces	 ten	
trwa do około 30.	 roku życia,	 a później	 gęstość	 mineral-
na powoli maleje.	Proces	ten	zależy	od	wielu czynników.	Bar-
dzo ważnym	elementem	w tworzeniu nowych	beleczek	 ko-
stnych	są	różne	składniki pokarmowe, a zwłaszcza wapń.	To,	
czy	kości są	mocne	i nie	łamią	się	przy	niewielkim	urazie,	za-
leży,	jaki proces	przeważa –	kościotworzenia czy	też	resorp-
cji (ubywania składników kości).	Najlepsza jest sytuacja, gdy 
te	procesy	się	równoważą.

Bardzo duże	znaczenie	dla budowy	zdrowych	kości ma dostar-
czanie organizmowi takich	pokarmów,	z których	może	on	czer-
pać	składniki niezbędne	do budowy.	Ważne	jest,	aby	składni-
ki te	miały	postać	przyswajalną	dla organizmu.	Co z tego bo-
wiem,	 że	 dostarczymy	 nawet	 dużo wartościowych	 składni-
ków,	jeśli organizm	nie	może	ich	zagospodarować.	

Bardzo dobrym	łatwo przyswajalnym	źródłem	wapnia,	który	
jest	niezbędny	do budowy	kości i zębów,	jest	w nabiał,	czy-
li sery,	kefir,	jogurt,	a także	niektóre	warzywa będące	bogat-
szym	niż	inne	źródłem	wapnia.	Kto dba o swoje	kości i zęby,	
powinien	kłaść	na swoim	talerzu:	brokuły,	kalafiory,	bruksel-
kę,	kapustę,	białą	fasolę,	ziarna słonecznika i maku.

Obok wapnia zielone warzywa zawierają	 witaminę	 K,	 któ-
ra pomaga w produkcji bardzo ważnego białka (osteokalcy-
ny),	odpowiadającego za związanie	wapnia w kościach.	Na-
tomiast zawarta w warzywach	 i owocach	witamina C	zwięk-
sza wchłanianie	 wapna z pokarmu.	 Aby	 podnieść	 gęstość	
kości,	 jedzmy	warzywa zawierające	beta-karoten:	 czyli mar-
chew,	sałatę,	 fasolkę	szparagową	 i posypujmy	 je	natką	pie-
truszki.	Bor,	który	zawierają	warzywa i owoce	(zwłaszcza lio-
filizowane),	chroni kości przed	utratą	wapnia.	Fitoestrogeny	
z soi, fasoli i ciecierzycy	 hamują	 działanie	 komórek	 kościo-
gubnych	(osteoklastów).	

Nie	zapominajmy	także,	że	kości kochają	ruch.	To pomaga im 
pozostawać	w dobrej	 kondycji.	 Ruch	 pobudza komórki ko-
ści do tworzenia i produkcji pozakomórkowej.	A jeśli w czasie 
naszego ruchu na świeżym	powietrzu świeci słońce,	jego pro-
mienie	 pobudzają	 organizm	 do produkcji witaminy D, któ-
ra także	ułatwia wchłanianie	wapnia.	

Uzdrawiające  
owoce i warzywa

Tekst: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Od zawsze słyszy się, że owoce i warzywa są bardzo zdrowe, ponieważ zawierają 
witaminy i mikroelementy. Ale tak naprawdę kto wie, co te składniki konkretnie 

robią w naszym organizmie? Co najbardziej pomaga na stawy, co na nadciśnienie,  
a co na mocne kości albo na serce? 
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ODPORNOŚĆ Z DIETY
Silny	organizm,	opierający	 się	atakującym	go chorobotwór-
czym bakteriom i innym patogenom, to efekt wspólnego dzia-
łania dobrej diety, bogatej w różnorodne	warzywa i owoce, 
aktywności fizycznej	i zwracania uwagi na stan	zdrowia.

W zwykłej	cebuli,	marchwi,	pomidorach,	brokułach,	malinach	
i jabłkach	(zjadanych	ze	skórką)	znajdują	się	skomplikowanej	
budowy	 związki,	 czyli na przykład	 rutyna,	 która w połącze-
niu z witaminą	C,	cynkiem	i wapniem podnosi odporność.	

Tak	jak	my	staramy	się	unikać	ludzi i zjawisk,	których	nie	lubi-
my,	podobną	cechę	mają	patogenne	bakterie,	które	nie	lubią	
pewnych	związków występujących	w warzywach	cebulowych	
i unikają	ich.	Naszą	odporność	podnoszą	więc:	cebula,	czo-
snek, por i szczypiorek.

Aby	zmobilizować	układ	odpornościowy	do walki z drobno-
ustrojami, trzeba dostarczyć	organizmowi karotenoidy, czy-
li spożywać	zawierające	 je:	marchew,	dynię,	szpinak,	sałatę,	
jarmuż,	natkę	pietruszki,	paprykę,	pomidory	oraz liofilizowa-
ne	owoce	rokitnika.

W jelitach	znajdują	się	komórki mające	zdolność	odpowiedzi  
immunologicznej na ataki patogenów.	 Dlatego warto jeść	
kiszonki i mleczne	produkty	 fermentowane,	 aby	dostarczyć	
do jelit	cennych	bakterii kwasu mlekowego.

Witamina C zawarta w natce	pietruszki,	papryce,	jarmużu,	mi-
nikiwi,	porzeczkach	i malinach	poprawia biodostępność	żela-
za dla organizmu,	ponieważ	niewystarczająca ilość	tego pier-
wiastka osłabia pracę	komórek	żernych	niszczących	patogeny.

Cenne dla zdrowia kwasy	 omega-3	 hamują	 stany	 zapalne	
i podnoszą	odporność	organizmu.	Znajdują	się	one	w rybach,	
orzechach	włoskich,	pestkach	dyni i słonecznika.

Budowanie	odporności to proces	długotrwały,	nie	da się	zro-
bić	tego z dnia na dzień.	Można zacząć	od	niewielkich	zmian,	
wprowadzić	do diety	więcej	owoców i warzyw i systematycz-
nie	pracować	nad	silnym	układem	immunologicznym.

UREGULOWAĆ CIŚNIENIE
To, co jemy, jest budulcem dla organizmu i napędem	do jego  
działania.	Ważnym	pierwiastkiem	w diecie osób z wysokim ci-
śnieniem	jest	potas,	który	ciśnienie	obniża.	Zawierają	go po-
midory i kalafiory	 i dlatego powinny	się	jak	najczęściej	znaj-
dować	na talerzu osób	cierpiących	na nadciśnienie.	Warzy-
wa mają	również	błonnik	dający	uczucie	sytości,	ułatwiający	
utrzymanie	lub	osiągnięcie	prawidłowej	masy	ciała.	

Witamina C,	 której	 dużo jest w kiszonkach,	 aronii,	 papryce	
i brokułach,	wzmacnia naczynia krwionośne,	a dzięki temu tęt-
nice i żyły	stają	się	bardziej	elastyczne.	Pomagają	w tym rów-
nież	biała fasola,	biały	ser,	jaja i mięso indyka.

Czarne porzeczki, aronia i wiśnie	zawierają	antocjany,	dobre	
dla naczyń	krwionośnych	i obniżające	ciśnienie	krwi.	

Naczynia krwionośne	wzmacnia też	magnez,	a zawierają	go  
kasze:	jęczmienna i gryczana oraz chleb	pełnoziarnisty.	

Poziom	cholesterolu obniżają	także	tłuste	ryby,	orzechy,	pest-
ki dyni i oliwa.

COŚ NA ODCHUDZANIE
W wielu krajach,	 zwłaszcza tych	 rozwiniętych	gospodarczo,	
lawinowo narasta liczba osób z nadwagą	i otyłością.	Najgor-
sze	 jest	 to,	 że	 problem	 zaczyna dotyczyć	 coraz młodszych	
osób, a nawet	dzieci.	Za tym	 idzie	obniżenie	wieku pacjen-
tów cierpiących	na choroby	układu krążenia i cukrzycę.	Nie-
stety badania wykazują,	że	Polska wiedzie prym i zajmuje nie-
chlubne	pierwsze	miejsce	w Europie w rosnącej	liczbie	dzie-
ci z nadwagą	 i otyłością.	Powodem	najczęściej	 jest	 zła die-
ta i niewielka albo zerowa liczba godzin	aktywności fizycznej	
oraz spędzanie	czasu przed	komputerem.

Jedynym skutecznym sposobem na zmianę	tego stanu rze-
czy jest zmiana – na stałe	–	nawyków.	Eksperci twierdzą,	że	
najbardziej	rozsądnym	i dającym	najlepsze	i trwałe	efekty	jest	
powolne	wprowadzanie	nowych	nawyków.	To warzywa mają	
małą	gęstość	energetyczną,	 czyli zawierają	 niewiele	 kalorii.	
Dlatego warto wprowadzać	je	w coraz większej	ilości do die-
ty.	Wiele	osób	skarży	się,	że	warzywa nie	dają	poczucia syto-
ści.	 Tymczasem	pełnoziarniste	produkty	 zbożowe,	minikiwi,	
pomidory oraz owoce	 ze	 skórką	 zawierają	nierozpuszczalny	
błonnik.	W jelitach	ten	błonnik	chłonie	wodę	i zwiększa swoją	
objętość,	dając	uczucie	sytości.	Rozpuszczalny	błonnik,	któ-
ry	zawierają:	papryka,	brukselka,	kalarepa,	marchewka,	a tak-
że	gruszki,	jabłka,	śliwki,	podtrzymuje	uczucie	sytości i poma-
ga w redukcji masy	ciała.

Nasz wspaniały	produkt,	czyli kiszonki, czuwa nad tym, aby 
w jelitach	utrzymywały	się	bakterie	probiotyczne,	zapewnia-
jące	jelitom	prawidłową	mikroflorę.

Chude	mięso,	ryby,	fasola,	groch	i inne	strączkowe,	produk-
ty	zbożowe,	nabiał	oraz jaja dostarczają	witaminy	z grupy B, 
która odpowiada za ważne	procesy	metaboliczne.	 To dzię-
ki niej	organizm	wykorzystuje	energię	z pożywienia,	zamiast	
ją	magazynować.	 Najważniejszą	 zasadą	 jest	 wykorzystywa-
nie	większej	ilości energii,	niż	ta dostarczona z pożywieniem.	
I wtedy	żaden	produkt	nie	jest	tuczący.

PROFILAKTYKA ANTYNOWOTWOROWA
Predyspozycje genetyczne do chorób	 nowotworowych	 nie	
oznaczają,	że	koniecznie	trzeba na nie	zachorować.	Jeśli pro-
wadzi się	odpowiedni styl	życia,	czyli zachowuje	właściwą	die-
tę,	umie	odreagować	stresy	i kilka razy w tygodniu ćwiczy	lub	
choćby	maszeruje,	predyspozycje	zwykle	się	nie	uaktywniają.	

Bardzo istotne	jest	również	dbanie	o smukłą	sylwetkę,	ponie-
waż	nagromadzenie	tkanki tłuszczowej	sprzyja stanom zapal-
nym w organizmie.	A one z kolei zwiększają	ryzyko wystąpie-
nia chorób	nowotworowych.	•
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Iwonna Widzyńska-Gołacka: Wiosna to czas, 
kiedy przybywa sezonowych warzyw i owo-
ców. Sięgajmy w tym okresie po sałatę, 
rzodkiewkę, młody groszek cukrowy, kala-
repę czy szparagi. To ich najbardziej bra-
kuje nam zimą. Starajmy się powoli rezy-
gnować z przetworów, niech nasza die-
ta obfituje w warzywa i owoce jak najmniej 
przetworzone. Czy ty dobre rady?
Monika Stromkie-Złomaniec: Oczywiście.	
Gdy	 za oknem robi się	 coraz cieplej,	 czę-
sto motywuje nas to do zmian.	Z obserwacji ja-
sno wynika,	że	wiosna to pora roku, która sprzy-
ja poprawie nawyków żywieniowych.	A wraz z nią	
rośnie	chęć	na większe	spożycie	warzyw,	odstawie-
nie	 ciężkich	 potraw i włączenie	 do naszego trybu ży-
cia aktywności fizycznej	 na świeżym	 powietrzu.	 Zdrowa,	
zrównoważona dieta nie jest trudna, ale na wiosnę	wydaje	się	
jeszcze	łatwiejsza w realizacji,	ponieważ	z reguły	wszyscy	są	
spragnieni świeżych	i chrupiących	warzyw.	A to właśnie	one	
powinny	stanowić	podstawę	naszych	posiłków.

IW-G: Co powinno gościć na talerzu podczas wiosny?
MS-Z: Pomimo że	przez cały	rok	mamy	dostęp	do różnorod-
nych	warzyw i owoców sprowadzanych	z cieplejszych	krajów,	
to jednak	ich	smakowitość	pozostawia wiele do życzenia.	Dla-
tego by	 jeść	 smacznie,	 należy	 przestrzegać	 prostej	 zasady	
sezonowości.	Podstawą	naszej	diety	powinny	być	produkty,	
które w warunkach	naturalnych	są	dostępne	w naszym	kraju.	
Na przełomie	lutego i marca mamy	przedwiośnie,	dni są	co-
raz cieplejsze, ale to jeszcze za mało,	by	warzywa swobodnie 
mogły	rosnąć	na polach.	Rozwiązaniem	są	szklarnie	i tunele, 

gdzie	wysiewane	są	przez rolników, tak przez nas wyczekiwa-
ne	pierwsze,	dość	szybko rosnące	warzywa,	takie	jak:	cebu-
la dymka,	sałata,	szpinak	lub	rzodkiewka.	W kolejnych	miesią-
cach	asortyment	warzyw poszerza się,	pojawiają	się	ogórki,	
pomidory,	szparagi,	marchewka,	kalarepa czy groszek cukro-
wy.	Zauważmy,	że	wiosna oferuje	nam	dużo warzyw zielonych,	
są	one	źródłem	chlorofilu,	który	reguluje	proces	detoksyka-
cji organizmu.	Poza tym	wymienione	wcześniej	warzywa na-
leżą	do pokarmów niskoenergetycznych,	dlatego ich	obec-
ność	w codziennym menu będzie	sprzyjała budowaniu posił-
ków o dużej	objętości i zarazem	niskiej	kaloryczność.	To po-
mocne,	 kiedy	 planujemy	 schudnąć	 kilka kilogramów po zi-
mie.	Nie	można pominąć	 faktu,	 że	warzywa nadają	naszym	
posiłkom	nie	 tylko objętości,	 smaku,	ale	 i koloru, co zachę-

Prosta zasada  
sezonowości

Wywiad z Moniką	Stromkie-Złomaniec

Rozmawia: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk  
kliniczny, ekspert programów i projek-
tów poprawiających	nawyki żywieniowe	
Polaków.	Autorka wielu artykułów  
z zakresu zdrowego odżywiania  

się,	współautorka książek.	Prowadzi  
poradnię	dietetyczną	Z kaloriami  
na pieńku.	Uczy,	jak	jeść	zdrowo,	 

sezonowo, smacznie oraz jak  
docenić	rolę	warzyw i owoców.
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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

ca do spożycia,	bo przecież	zwykło się	mówić,	że	„jemy	ocza-
mi”,	i jest to prawda.	Zatem	połowę	wiosennego talerza rów-
nież	 powinny	 zajmować	 rodzime	warzywa i owoce, na dru-
giej jego połowie	jest	miejsce	na porcję	dowolnej	kaszy,	ryby,	
mięsa bądź	nasion	roślin	strączkowych.	

IW-G: Nowalijki z własnego parapetu, czyli co możesz wy-
hodować samodzielnie?
MS-Z: Przy	niewielkim	nakładzie	pracy	i odrobinie	chęci moż-
na niektóre warzywa wyhodować	samodzielnie.	Szczypiorek	
czy natka pietruszki na wyciągnięcie	 ręki?	Jasne!	Wystarczy	
zasadzić	 cebulę,	 która wypuszcza już	 „zielone”,	 do uprawy 
natki sprawdzi się	ścięta górna część	korzenia pietruszki,	ho-
dowla z nasion potrwa nieco dłużej.	Skrzynkę	lub	donicę	trze-
ba ustawić	na słonecznym	parapecie	 i regularnie	podlewać.	
Smaki wiosny to także	kiełki,	możemy	je	kupić	w marketach,	
ale	także	wysiać	nasiona samodzielnie.	Tutaj	sprawdzi się	ta-
lerzyk	wyłożony	watą	 lub	gazą.	Wysypujemy	nasiona,	 pod-
lewamy, a one po kilku dniach	kiełkują,	stając	się	smacznym	
dodatkiem do kanapek.	Na rynku możemy	także	dostać	spe-
cjalne,	piętrowe	kiełkownice,	dzięki którym uprawa może	być	
większa.	Warto dodać,	że	niepozorne	kiełki możemy	zaliczyć	
to tzw.	superfoods,	gdyż	są	bogatym	źródłem	mikro-	 i ma-
kroelementów, a także	dostarczają	antyoksydantów.	Niektó-
re	 zawierają	 luteinę	 czy	 koenzym	Q10	 –	 jak	 kiełki brokułu.	

Warto je	wysiewać	o każdej	porze	roku,	choć	wydaje	się,	że	
wiosną	mamy	większy	do tego zapał.

IW-G: Jakich produktów lepiej unikać, gdy robi się coraz  
cieplej?
MS-Z: Wczesna wiosna to czas, kiedy bez obaw możemy	
korzystać	 jeszcze	 z zeszłorocznych	 warzyw i owoców mro-
żonych.	 Ich	dostępność	 jest	bardzo duża,	ale	na przedwio-
śniu cena mocno spada,	gdyż	sklepy	chcą	wyprzedać	zapa-
sy.	Możemy	 to wykorzystać	 i z mrożonych	owoców przygo-
towywać	 sobie	 na przekąski odżywcze	 koktajle.	 Stopnio-
wo jednak rezygnujmy z przetworów owocowych i wa-
rzywnych	jak	dżemy,	pikle,	kiszonki,	sałatki z warzyw konser-
wowych.	Zrezygnujmy także z ciężkich, rozgrzewających 
potraw oraz gęstych zup.	Stawiamy	głównie	na świeże	su-
rowce, które w razie	potrzeb	możemy	poddawać	krótkiej	ob-
róbce	termicznej.	•
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HYDROTERAPIA – TROCHĘ HISTORII
Współczesne	metody	wodolecznictwa zawdzięczamy	dwóm	 
samoukom,	 żyjącym	 w XIX wieku –	 mieszkańcowi Śląska  
Austriackiego (dzisiejsze	 Czechy)	 Vincenzowi Priessnitzowi  
oraz dwie	 dekady	 młodszemu Bawarczykowi Sebastiano-
wi Kneippowi.	Obaj	w młodym	wieku poważnie	zachorowa-
li – Priessnitz uległ	wypadkowi,	który	doprowadził	do choro-
by organów wewnętrznych,	zaś	Kneipp	zachorował	na gruź-
licę.	Obaj	leczyli się	sami,	korzystając	z dobrodziejstw wody, 
a zainspirowani sukcesami swoich	terapii,	rozwijali zastosowa-
ne przez siebie	metody.

Żyjący	wcześniej	i krócej Priessnitz w stworzonym przez siebie 
domu leczniczym	używał	do terapii wyłącznie	wody,	głównie	
zimnej, w postaci natrysków (w języku polskim	nazywanych	
od jego nazwiska prysznicami),	kąpieli,	ale	także	natrysków,	
saun i lewatyw.	Stosował	także	terapie	wodami leczniczymi, 
zalecał	też	dietę,	gimnastykę	oraz spacery.

Starszy	–	Kneipp	–	wykorzystał	i rozwinął	to,	co działało w te-
rapiach	Priessnitza.	W przeciwieństwie	do niego był	człowie-
kiem	wykształconym	–	w wieku 23	 lat	 został	księdzem,	stu-
diował	 teologię,	 więc	 wszystkie	 zastosowane	 przez siebie 
metody	 terapeutyczne	 szczegółowo opisał.	W swoich	 tera-
piach	dużą	wagę	przywiązywał	po pierwsze do higieny	–	za-
równo codziennej	związanej	z myciem,	używaniem	bielizny	–	 
był,	 można powiedzieć,	 wynalazcą	 lnianej,	 zmienianej	 co-
dziennie	bielizny;	oraz do sposobu życia,	określanego dziś	–	
zdrowym – opartego na ruchu,	ćwiczeniach,	zdrowym	poży-

wieniu oraz odpoczynku.	Stworzona przez niego terapia, na-
zwana później	 metodą	 Kneippa,	 zawierała pięć	 pozostają-
cych	w harmonii elementów: wodolecznictwo (hydroterapię),	
ziołolecznictwo,	naukę	o odżywianiu (dietę),	ruch	oraz zdro-
wy	(higieniczny)	sposób	życia z zaplanowanymi okresami ak-
tywności i odpoczynku.	Można powiedzieć,	że	Kneipp	kiero-
wał	się	przeświadczeniem,	że	ćwiczenie	wzmacnia,	bezczyn-
ność	osłabia,	natomiast	przeciążenie	szkodzi.

Jednak w terapii Kneippa najważniejsza była woda – cie-
pła i zimna, jako aplikowane	 naprzemiennie	 bodźce,	 któ-
re	 ćwiczą	 zdolność	 reakcji skóry oraz naczyń	 krwionośnych	
(zwiększając	 ich	 elastyczność)	 –	w ten sposób pobudza się	
krążenie,	poprawia przemianę	materii i ogólną	odporność	or-
ganizmu.	Poprzez stymulację	skóry	wodą	o różnych	tempera-
turach,	pobudza się	też	nerwy	–	ponieważ	mają	one	swoje	za-
kończenia w skórze	właśnie	–	np.	obniżając	odczuwanie	bólu,	
ale	także	zmniejszając	stres	czy	zaburzenia snu.

WODOLECZNICTWO W WARUNKACH 
DOMOWYCH
Najbardziej	znane	„Kneippowskie”	użycie	wody	to tzw.	spa-
cery w zimnej	 wodzie	 –	 można je	 praktykować	w strumie-
niu albo nalać	do wanny	zimną	wodę	do wysokości ok.	40cm	
i „maszerować”	w niej,	podnosząc	wysoko nogi, przez 3-5 mi-
nut.	Po takim marszu należy	włożyć	ciepłe	skarpety	i usiąść.	
Zimna woda obkurcza naczynia krwionośne,	żeby	zaś	utrzy-
mać	stałą	temperaturę	ciała (36,6oC) naczynia wypełniają	się	

Tekst:	Agnieszka	Łodzińska

Zdrowy dzięki wodzie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o.
email: info@zensiv.pl 
tel.: 800 121 122
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S anus per aquam, mówili starożytni Rzymianie; sto i więcej lat 
temu dla poratowania zdrowia jeździło się „do wód” – cóż takiego 

jest  w wodzie, że nas leczy, zachowuje nasze zdrowie, podnosi 
odporność. Hydroterapia, czyli wodolecznictwo, to dziedzina medycyny 

znana od stuleci. Jest nie tylko jedną z najstarszych, ale i najbardziej 
rozbudowanych sposobów terapii – zawierają się w niej kąpiele, w tym 

kąpiele solankowe lub aromatyczne, natryski, w tym masaże wodą, 
polewania, zmywania, różnego rodzaju kompresy, nacierania, okłady. 

Do zabiegów używa się wody o różnej temperaturze oraz ciśnieniu.

94

DOBRE RADY

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (31) / 2023



potas i in.	 –	będą	wchłaniać	 się	przez skórę.	Kąpiel	powin-
na mieć	 temperaturę	34-40oC i trwać	do 15	minut.	Po wyj-
ściu z wody	nie	należy	się	wycierać,	tylko delikatnie	osuszyć	
ręcznikiem,	a następnie	poleżeć	i odpocząć	ok.	pół	godziny.	
Ciepłe	bodźce	z takiej	 kąpieli zmniejszają	dolegliwości ner-
wowe,	łagodzą	stres,	redukują	zaburzenia snu i regulują	prze-
mianę	materii.	

Wspomniana na początku łacińska maksyma sanus per aqu-
am	daje	skrócić	się	do znanego nam wszystkim SPA, jednak 
ta nazwa ośrodków,	 gdzie	 wykonuje	 się	 zabiegi pielęgna-
cyjne w celu poprawy zdrowia i urody oraz relaksacji klien-
ta,	pochodzi od kurortu o tej	nazwie	znajdującego się	w Bel-
gii, a znanego od	starożytności z występujących	tam	leczni-
czych	wód	termalnych.	

Nie	wszystkie	osoby	mogą	stosować	zabiegi hydroterapeu-
tyczne	(należą	do nich	m.in.	kobiety	we	wczesnej	ciąży),	dla-
tego przed	samodzielnym	ich	podjęciem	należy	poszukać	li-
sty	przeciwskazań	lub	skonsultować	się	ze	swoim	lekarzem.	•

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.
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krwią,	co pobudza krążenie,	a znajdujące	się	w skórze recep-
tory	wysyłają	sygnały	do narządów wewnętrznych,	także	po-
prawiając	ich	ukrwienie.

Przy	 dolegliwościach	 gastrycznych	 Kneipp	 poleca mokre  
okłady	 na brzuch.	 Przygotuj	 ręcznik,	 którym	 przykryjesz  
brzuch	od	żeber	do wysokości pępka,	a nawet	niżej.	Ręcznik	
zanurz w zimnej	wodzie,	wykręć,	okryj	nim	brzuch,	owiń	dru-
gim,	suchym	już,	ręcznikiem,	a następnie	kocem	 i połóż	się.	
Po niedługim	czasie	okład	z ręczników rozgrzeje	się,	uśmie-
rzając	bóle	brzucha.

Naprzemienne	polewanie	zimną	i ciepłą	wodą	(1-2	minuty	–	
najpierw zimną,	 następnie	 ciepłą,	a na koniec znów zimną)	
nasady nosa wspomoże	leczenie	zapalenia zatok.	Zabieg	ten	
ułatwia wypływ wydzieliny z zatok i nosa.

Zimne,	mokre	okłady	na czoło i łydki są	od	dawna stosowa-
ną	 domową	 metodą	 obniżania gorączki,	 zwłaszcza u dzie-
ci.	Należy	tu jednak	pamiętać,	że	w tym przypadku „zimny”	
nie oznacza lodowaty.	Łydki owijamy	mokrym	zimnym	ręcz-
nikiem, a następnie	suchym,	a po ok.	15	minutach	zmienia-
my	okład.

Poza okładami,	polewaniami w warunkach	domowych	może-
my,	jeśli tylko nie	zamieniliśmy	wanny	na brodzik, przygoto-
wać	sobie	kąpiel	solną.	Możemy	do niej	użyć	zwykłej	soli ku-
chennej	 lub	 kupić	 specjalne	 sole	 kąpielowe.	 Takiej	 kąpie-
li można zażywać	co 2-3 dni przez okres kilku tygodni.	Roz-
puszczone w wodzie pierwiastki –	magnez,	 jod,	 sód,	wapń,	
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N ie ma nic	złego w byciu męskim.	Męskości nie 
trzeba gnębić	i mylić	jej	z dominującą	w spo-
łeczeństwie	rolą	mężczyzny	oraz patriarchal-

nym	modelem	rodziny.	Można być	męskim,	podziwiać,	
wzbogacać	męskość	 i wykorzystać	 jej	 potencjał,	 żeby	
odnaleźć	równowagę	i życiową	harmonię.	(Nie)miły fa-
cet to nie	książka o tym,	jak	stać	się	dominującym,	nie-
czułym	i niewiernym facetem XXI wieku.	To książka,	któ-
ra pokazuje,	jak	wyznaczać	swoje	granice,	otwarcie	mó-
wić	o swoich	potrzebach	oraz jak	budować	prawdziwe	
i trwałe	relacje,	nie	zagłuszając	swojego „ja”.	To lektu-
ra zarówno dla panów,	 ale	 również	 dla ich	 partnerek	
i partnerów.

Opierając	się	na wynikach	trwającej	przez lata klinicznej 
terapii grupowej dla mężczyzn	i par,	wybitny	amerykań-
ski psychoterapeuta,	 coach	 i edukator z ponad czter-
dziestoletnim	 doświadczeniem	 zawodowym	 dr	 Ro-
bert	A.	Glover,	 stworzył	 przewodnik	o tym, jak pora-
dzić	sobie	z „syndromem	miłego faceta”.	Ta przełomo-
wa książka zawiera informacje i narzędzia,	które	pomo-
gą	uwolnić	się	od	toksycznych	schematów i nieskutecz-
nych	wzorców.	Wskaże	drogę	do odkrycia prawdziwej 
męskości i odnalezienia szczęścia w relacjach,	 związ-
kach	i miłości.	

Dla czytelników „PO PROSTU ŻYJ”	dr	Glover,	który	jest	
też	 działaczem	 i entuzjastą	 ruchu na rzecz mężczyzn,	
udostępnił	 trzy	 fragmenty	 ze	 swojej	 książki (w tłuma-
czeniu Mateusza Baka).

Poleca: Bianca-Beata Kotoro

N

(Nie)miły 
facet

FRAGMENT 1:
Pokolenie baby boomers i mężczyzna wrażliwy

Każde	dziecko na świecie	doświadczyło jakiejś	formy	porzuce-
nia.	Dzieci mogą	 interpretować	 tego typu zdarzenia na wiele 
różnych	sposobów i rozmaicie na nie	reagować.	Jak	już	wspo-
minaliśmy,	odgrywanie	roli miłego faceta to tylko jedna z moż-
liwych	 strategii.	 Dziecięce	 doświadczenia,	 opisywane	 powy-
żej,	same	w sobie	zapewne	nie	stanowią	jednak	wystarczające-
go wyjaśnienia dla rzeszy miłych facetów,	których	stale	spoty-
kam.	Mili faceci niewątpliwie	istnieli od	zawsze.	Zawsze	dało się	
znaleźć	jakiegoś	Caspara Milquetoasta czy Waltera Mitty.	Z pew-
nością	nigdy	nie	brakowało maminsynków i pantoflarzy.	Myślę,	
że	wielu małych	chłopców rodzi się	z łagodnym	usposobieniem	
i wyrasta na spokojnych,	hojnych	mężczyzn.	Jednak	po latach	
pracy	 terapeutycznej	 nabrałem	przekonania,	 że	na przestrze-
ni ostatnich	pięciu dekad	specjalne	połączenie	dynamiki spo-
łecznej	wyprodukowało rzesze miłych facetów na bezpreceden-
sową	skalę.

Aby	właściwie	zrozumieć	bieżące	zjawisko syndromu miłego fa- 
ceta,	musimy	wziąć	 pod	 uwagę	 serię	 znaczących	 zmian	 spo-
łecznych,	które	rozpoczęły	się	gdzieś	w okolicy	przełomu XIX 
i XX wieku i nabrały	tempa po drugiej	wojnie	światowej.	Obej-
mowały	między	innymi:

• przejście	od	gospodarki rolnej do przemysłowej;

• migracje rodzin z obszarów wiejskich	do miast;
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(Nie)miły facet
Robert	A.	Glover,

Wydawnictwo   
Kompania Mediowa

• nieobecność	ojców w domu;

•  wzrost liczby rozwodów, rodzin z jed- 
nym rodzicem i domów prowadzonych	
przez kobiety;

•  system edukacji zdominowany przez ko- 
biety;

• emancypację	kobiet	i feminizm;

• wojnę	w Wietnamie;

• rewolucję	seksualną.

Wydarzenia te	miały	 ogromny	wpływ na amery-
kańskich	chłopców dorastających	w tej	epoce.	Prze-
miany	 społeczne	 dały	 początek	 trzem	 istotnym	 zjawiskom,	
które	przyczyniły	się	do powstania syndromu miłego faceta, 
tak	powszechnego w pokoleniu baby boomers.

• 	Chłopców oddzielono od ojców i innych	ważnych	męskich	
wzorców.	W efekcie	 uległy	 zerwaniu więzi między	męż-
czyznami w ogóle, co zaburzyło ich	 pojmowanie	 tego,	
czym	jest	bycie	mężczyzną.

• 	Chłopców wychowywały	 kobiety.	 Kwestię	 wychowa-
nia chłopców na mężczyzn	pozostawiono kobietom i sys-
temowi szkolnictwa zdominowanemu przez kobiety.	W re-
zultacie	mężczyźni przywykli,	 że	 to kobiety	 ich	definiują	
i uzależnili się	od	ich	aprobaty.

• 	Radykalny	feminizm	sugerował,	że	mężczyźni są	źli i/	lub	
niepotrzebni.	 Przekaz radykalnego feminizmu propago-
wał	 przekonanie	 żywione	 przez wielu mężczyzn,	 że	 je-
śli chcą	być	kochani i mieć	zaspokojone	potrzeby,	muszą	
stać	 się	kimś,	 kogo w ich	mniemaniu pragną	w nich	wi-
dzieć	kobiety.	Dla wielu oznaczało to próby ukrycia wszel-
kich	cech,	które	mogły	przyprawić	 im	etykietkę	„złego”	
mężczyzny.

FRAGMENT 2:
Używanie niepisanych umów uniemożliwia miłemu face- 
towi zaspokajanie swoich potrzeb

Wszystkich	miłych facetów dotyka ten sam dylemat: jak ukry-
wać	fakt,	że	ma się	potrzeby,	a jednocześnie	stworzyć	takie	
sytuacje, w których	można mieć	nadzieję	na ich	zaspokoje-
nie?	 By	 osiągnąć	 ten	 pozornie	 nieosiągalny	 cel,	miły facet 
wprowadza w życie	niepisane	kontrakty.	Te	nieuświadomio-
ne umowy to podstawowy sposób, w jaki miły facet	wcho-
dzi w interakcje z otaczającym	go światem.	Niemal	wszyst-
ko, co miły facet robi, stanowi jakąś	manifestację	niepisanej	
umowy.

A niepisana umowa brzmi po prostu tak: „Ja zrobię	to...	[uzu-
pełnij	 lukę]	 dla ciebie,	 żebyś	 ty	 zrobiła to...	 [uzupełnij	 lukę]	

dla mnie.	 Oboje	 będziemy	 udawać,	 że	 nie	 zdajemy	 sobie	
sprawy z tego kontraktu”.

Większość	 z nas	 doświadczyła sytuacji, w której	 nachylamy	
się	i szepczemy	ukochanej	do ucha:	„kocham	cię”.	Następnie	
czekamy	niecierpliwie,	aż	odpowie:	„ja ciebie	też”.	To przy-
kład	niepisanej	umowy,	w której jedna osoba daje,	żeby	do-
stać.	Mówienie	„kocham	cię”,	 żeby	usłyszeć	„ja ciebie	 też”	
to najczęstszy	 sposób,	w jaki miły facet	 próbuje	 zaspokoić	
swoje	potrzeby.	Nie	ma nic	złego w proszeniu partnerki,	żeby	
powiedziała,	że	cię	kocha,	ale	mówienie	„kocham	cię”,	żeby	
uzyskać	odpowiedź	„ja ciebie	też”	to działanie	zawoalowane,	
niejasne i manipulatorskie.

W wyniku uwarunkowania,	 jakie	 nastąpiło w jego rodzinie 
i społeczeństwie,	miły facet sądzi,	 że	 jeśli będzie	 „dobry”,	
to powinien	być	kochany,	mieć	zaspokojone	potrzeby	i wieść

bezproblemowe	życie.	W rzeczywistości podstawowy para-
dygmat	obowiązujący	w syndromie miłego faceta to nic	wię-
cej jak jedna wielka niepisana umowa z życiem.

FRAGMENT 3:
Wzięcie odpowiedzialności za własne potrzeby umożliwia  
miłemu facetowi ich zaspokojenie

Aby miły facet mógł	zaspokoić	swoje	potrzeby,	musi zacząć	
zmieniać	leżące	u podstaw paradygmaty.	Zmiana to obejmu-
je	zaakceptowanie	następujących	rzeczy:

• 	potrzeby	są	częścią	człowieczeństwa;

•  dojrzali ludzie	 uznają	 zaspokojenie	 swoich	 potrzeb	
za priorytet;
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• 	mogą	prosić	o pomoc w ich	zaspokojeniu w jasny i bezpo-
średni sposób;

• inni ludzie	chcą	pomóc	im	w zaspokojeniu potrzeb;

• świat	jest	miejscem	obfitości.

Żeby	zaspokoić	swoje	potrzeby,	miły facet musi zrobić	coś	ra-
dykalnie odmiennego od tego, co robił	do tej	pory.	Stawianie	
siebie na pierwszym miejscu nie jest dla niego jedynie propo-
zycją,	którą	może	wypróbować.	To coś	niezbędnego nie tyl-
ko dla zaspokojenia potrzeb,	ale	też	odzyskania sprawczości,	
poczucia,	że	żyje	się	pełnią	życia,	a także	doświadczenia mi-
łości i bliskości.

Co ciekawe, kiedy miły facet	bierze	odpowiedzialność	za wła-
sne potrzeby i stawia je na pierwszym	 miejscu,	 otaczają-
cy go ludzie	również	na tym	korzystają.	Koniec	z niepisany-
mi umowami,	zgaduj-zgadulą,	wybuchami gniewu i zachowa-
niami bierno-agresywnymi.	 Koniec	 z manipulacją,	 apodyk-
tycznym	działaniem	i żalami.	Kilka lat temu dowiedziałem	się	
o tym z autopsji.

Nadciągał	świąteczny	weekend	i nasze dzieci miały	wyjechać	
z miasta.	Starałem	się	zaplanować	czas	z moją	żoną	Elizabeth,	
ale	 widziałem	 jej	mieszane	 odczucia i niechęć	 do skonkre-
tyzowania, czego chce.	Poczułem	się	sfrustrowany	 i odłoży-
łem	plany.	Wreszcie	za namową	przyjaciela postanowiłem	za-
dbać	w weekend o siebie.	Poczyniłem	plany	i powiedziałem	

żonie,	 że	 jeśli naj-
dzie	ją	taka ochota,	
może	 się	 do mnie 
przyłączyć.	Zrobiłem	
parę	rzeczy,	na które 
miałem	ochotę,	w tym 
spędziłem	 trochę	 cza-
su z przyjaciółmi.	Okaza-
ło się,	że	Elizabeth	posta-
nowiła kilkukrotnie do mnie 
dołączyć.	 W poniedziałek	
przyznała,	że	świetnie	bawiła się	
w ten weekend i nie	chciała,	 żeby	
dobiegł	końca.	•

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.
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G orąco polecam	Państwu (nie tylko paniom!)	
książkę	Nieporadnik perfekcyjnej kobiety, 
czyli jak żyć, żeby zwariować Natalii Cho-

dorowskiej-Karamon, która jest	psychologiem	sportu,	peda-
gogiem i terapeutą,	a jej	artykuły	były	publikowane	też	w na-
szym	magazynie.	To entuzjastyczna pasjonatka pracy z kobie-
tami i dla kobiet.	Prowadzi w Jaśle,	w którym	mieszka,	Ga-
binet/Studio Balans, a w nim	m.in.	warsztaty	terapeutyczno-
-ruchowe	dla kobiet oraz treningi pilatesu i pole dance (pole 
therapy).	Prywatnie	mama bliźniaczek	i miłośniczka aktywne-
go wypoczynku,	zwierząt	oraz dobrych	książek.	Kobieta nie-
bojąca się	nowych	wyzwań,	patrząca na życie	z optymizmem, 
ogromną	wdzięcznością	oraz dużym	poczuciem	humoru i ol-
brzymim dystansem do siebie.	

Nieporadnik perfekcyjnej kobiety, czyli jak żyć, żeby zwario-
wać, to idealna podpowiedź,	co zrobić,	żeby	 jednak	tak	się	

nie	stało.	To pozycja,	choć	pisana z perspektywy	żony	i mat-
ki,	trafi także	do „nieżon”	i „niematek”.	Każdy	znajdzie	w niej 
coś	dla siebie!	Nieporadnik to zbiór	nieporad,	dzięki którym 
my	kobiety	możemy	bez oglądania się	na innych	być	PO PRO-
STU sobą.	To lekka lektura,	którą	pochłoniemy	w jeden wie-
czór.	 Wszystkie	 mity	 o idealnych	 związkach,	 rodzicielstwie	
i innych	kobiecych	sprawach	zostają	w niej	obalone.	Humory-
stycznie napisany Nieporadnik to nie tylko lekarstwo na po-
prawę	 nastroju,	 ale	 również	 zbiór	 terapeutycznych	 ćwiczeń	
oraz dziennik	myśli i emocji.	

Drodzy	panowie,	zachęcam	i Was do przeczytania Nieporad-
nika.	Jeżeli macie do siebie dystans i chcielibyście	się	dowie-
dzieć,	o co nam	kobietom	tak	naprawdę	chodzi,	to w tej	książ-
ce	znajdziecie	większość	odpowiedzi.

Tę	książkę	można kupić,	 kontaktując	 się	 z autorką	na Face-
booku (Natalia Chodorowska-Karamon)	 lub	 Instagramie	

Poleca: Bianca-Beata Kotoro

NIEperfekcyjnie
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na profilu psycho_natka.	 A poniżej	 na zachętę	 fragment	
z tego Nieporadnika, który autorka udostępniła tylko czytel-
nikom „Po Prostu Żyj”.

„A propos Twojego wyglądu,	oczywiście,	jak	sama twierdzisz  
nieperfekcyjnego, a nawet beznadziejnego, mam dla Ciebie 
jeszcze	małą	uwagę.	Bywa,	że	kiedy	kobieta nie jest w związ-
ku i ma do swojego wyglądu wiele	zastrzeżeń,	na jego bar-
ki zrzuca niepowodzenia w kontaktach	z facetami.	Uważam,	
że	 absolutnie	 bezpodstawnie.	 Nie	 będę	 się	 tu posługiwa-
ła badaniami, bo nie jest to praca naukowa, ale powiem jed-
no,	wygląd	to sprawa drugorzędna,	serio.	Oczywiście	w mło-
dzieńczych	 latach	 każda dziewczyna i każdy	 chłopak	marzy	
o jakiejś	konkretnie	wyglądającej	osobie.	Kobiety	marzą	do-
datkowo o tym,	żeby	facet	był	czuły,	inteligentny,	szarmanc-
ki,	pachnący,	 żeby	był	arystokratą	z fortuną,	miał	wszystkie	
zęby,	a przed	nazwiskiem	nosił	przydomek	Sir.	Natomiast	fa-
ceci marzą	o tym,	żeby	kobieta miała blond	włosy	do pasa, 
duże	piersi,	pośladki jak	 J	 Lo,	poczucie	humoru jak najlep-
szy kumpel i ogólnie	była demonem	seksu.	I wiesz, co zosta-
je z tych	 fantazji?	Mało co.	 Życie	weryfikuje	wszystko,	 che-
mia opada,	motyle	odlatują	i tak oto facet	zakochuje	się	w ru-
dej i niskiej, a kobieta wybiera na męża rolnika, co Sir	najwyżej	
produkuje z mleka swoich	krów.	Miłość	nie	wybiera,	miłość	
jest	 ślepa.	 Naprawdę,	 wygląd	 staje	 się	 sprawą	 drugorzęd-
ną.	Pewnie	że	człowiek	mógłby	być	zadbany	i ogólnie ogar-
nięty	w szeroko,	indywidualnie	pojętym	znaczeniu tego sło-
wa,	 ale	wygląd	 to wygląd.	On	przeminie,	a to, co człowiek	
ma w duszy,	 zostanie.	 Tak	 więc	 drogie	 kobietki,	 porzućcie	
wskazówki z boskich	poradników,	jak	być	perfekcyjną	dla nie-
go.	Przecież	perfekcja jako kanon	nie	 istnieje.	Przecież,	 jak-
byśmy	wszystkie	czerpały	z tego samego poradnika, jak zro-
bić	się	na bóstwo dla tego wybranego,	wyglądałybyśmy	jak	

klony.	Co to za atrakcja?	Dlatego myślę,	że	najbardziej	pożą-
dana jest	indywidualność,	bycie	sobą,	bez ciśnienia na jakieś	
metamorfozy,	chirurgie	plastyczne	czy	 inne	modne	modyfi-
kacje.	Bycie	sobą	jest	piękne,	a poznanie	swojej	wartości jesz-
cze	piękniejsze.	Kobieta pewna siebie, kobieta bez komplek-
sów na punkcie swojego wyglądu pachnie	 inaczej.	Czuć	od	
niej	zapach	prawdziwej	kobiecości,	a to kręci facetów.	

Więc	drogie	Panie,	jeżeli myślicie,	że	z Wami jest	coś	nie	tak,	
bo nie	możecie	 znaleźć	 tego jedynego, to zmieńcie	myśle-
nie.	Nie	ma nic gorszego niż	upatrywanie	winy	w sobie.	Popa-
trzcie	inaczej,	może	po prostu przestańcie	rozpaczliwie	szu-
kać,	 cieszcie	 się	wolnością,	 nie	bierzcie	 nic	 na siłę,	 bo tym 
to sposobem	nie	wyleczycie	swoich	kompleksów.	Co najwy-
żej,	po nieudanej	przygodzie,	może	Wam	się	zrobić	 jeszcze	
gorzej, bo znowu, jestem tego pewna,	zaczniecie	szukać	winy	
w sobie,	rozgrzebywać,	co zrobiłyście	nie	tak,	i myśleć,	jak	się	
zmienić.	Nie	tędy	droga.	Myślcie	o sobie	dobrze,	kochajcie	
się,	a poradniki,	jak	znaleźć	idealnego mężczyznę	w wakacje, 
wrzućcie	do ogniska i upieczcie na nim	kiełbaski.	To,	że	pew-
ne	związki nie	wychodzą,	to się	zdarza i nie ma w tym nic nad-
zwyczajnego,	przyczyn	jest	jakiś	milion.	Tak	czy	owak,	życzę	
Wam	miłości,	prawdziwej,	nie	opartej	na waszym	wyglądzie.	
A co do wyglądu i samopoczucia kobiety w związku,	małżeń-
stwie,	konkubinacie	czy	jakimś	tam	innym	układzie,	to temat 
zasługuje	na chwilę	uwagi.	Do rzeczy.

Związki ewoluują,	 to oczywiste.	Od	pożądania,	 głębokiego  
zachwytu,	idealizowania partnera do po prostu życia codzien-
nego.	 Oczywiście	 mówię	 tu o zdrowych	 związkach,	 gdzie	
dwoje ludzi darzy	 się	 uczuciami,	 szacunkiem,	 wspiera się,	
ba nawet	 razem	stworzyło potomstwo – w liczbie pojedyn-
czej	lub	mnogiej.	W takim oto związku,	jakże	często aktywu-
je	się	kobieta myśliciel,	 rozdrabniacz,	analizator,	która pew-

Nieporadnik perfekcyjnej  
kobiety czyli jak żyć,  

żeby zwariować

Natalia Chodorowska-Karamon

100

DOBRE RADY

PO PROSTU ŻYJ nr 1 (31) / 2023



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

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o., email: info@zensiv.pl, tel.: 800 121 122, Producent: Oxmed International

nego dnia zauważa,	że	jej	związek	się	zmienił	 (co jest raczej 
normalne, wszystko się	zmienia,	bo życie	płynie	do przodu).	
Ale nie, dla niej to szok.	Zaczyna liczyć,	ile	w ciągu ostatnie-
go miesiąca razy	kochali się	ze	swym	mężczyzną,	ile	razy	on	ją	
przytulił,	ile	razy	wysłał	smsa,	ile	razy	rozmawiali,	ile	razy	wy-
znał	jej	słownie	miłość.	My	kobiety	nie	rozumiemy,	kiedy	facet	
posprząta i umyje	nam	samochód,	że	przez to wyraża swoje 
uczucia.	My	nie	rozumiemy,	kiedy	mężczyzna powie	nam,	że-
byśmy	wyszły	z koleżankami na wino,	żeby	zrestartować	gło-
wę.	My	nie	 rozumiemy,	kiedy	nasz luby	zbije	nam	doniczkę	
z desek,	że	to dowód jego miłości.	My	musimy	to usłyszeć,	
męskie	usta muszą	wypowiedzieć	stary,	utarty	tekst	„kocham	
cię”,	wtedy	dla nas wszystko jest jasne i robi się	nam	jakoś	tak	
dziwnie	 lżej.	Takie	 jesteśmy,	drogie	Panie,	przecież	tak	 jest.	
A wtedy, kiedy facet nie powtarza tej	„kochamcie,	kocham-
cie”	mantry	 regularnie,	 my	 już	 wiemy,	 że	w naszym	 związ-
ku jest	coś	nie	tak.	Szukamy	w Internetach,	poradnikach	„jak	
uratować	małżeństwo”.	No bo nagle	czujesz,	że	ono się	roz-
pada.	Czujesz nagle,	że	nie	jesteś	już	dla niego taka ważna,	
że	nie	podobasz mu się	tak,	jak	kiedyś,	że	już	go tak	nie	krę-
cisz, a to wszystko przez te dwa zakichane	słowa.	Jest,	masz.	
Znajdujesz odpowiedzi w poradniku pt.	Małżeństwo idealne 
i już	 znasz odpowiedz –	 on	 cię	 zdradza,	 a ty, wierna żona,	
matka jego dzieciom, gospodyni, zawsze pokorna i oddana, 
popadasz w paranoję.	To pewnie	dlatego,	że	ostatnio przy-
tyłam,	że	bolała mnie	głowa pół	roku temu,	kiedy	on	chciał	

się	 kochać	 –	 zaczynasz wymyślać.	 Śmieszne?!	 Ale	 wiecie,	
w ilu przypadkach	prawdziwe?	Kobiety,	wrzućcie	na luz.	Prze-
cież	wiecie,	że	życie	się	dynamicznie	zmienia,	my	się	zmienia-
my, nasi faceci się	zmieniają,	każdy	ma swoje problemy, roz-
terki,	 różne	przemyślenia,	pewne	sprawy	dojrzewają	w nas, 
inne	 tracą	 na ważności,	 to naturalne,	 że	 nie	 zawsze	będzie	
perfecto (sorry,	jeśli w jakimś	poradniku czytałaś,	że	będzie).	
Droga kobieto,	 nie	 histeryzuj,	 nie	 szukaj	 winy	w sobie, na-
prawdę	jeżeli od dnia ślubu przybyło ci po 10.	latach	małżeń-
stwa 5 kilo, to twój	mąż	nawet	tego nie	zauważy.	Nie	zauważy	
też	twoich	pierwszych	zmarszczek,	obwisłych	po ciąży	 i kar-
mieniu piersi,	naciągniętej	skóry	na brzuchu czy paru siwych	
włosów.	Nie	zauważy,	bo przecież	jemu też	co bądź	zmarsz-
czyło się,	 obwisło i posiwiało.	 Czas	 dla niego nie	 stanął	
w miejscu.	Idziecie	razem	do przodu i jak do tej pory wszyst-
ko było dobrze, to nagle nie wykopuj problemów spod	ziemi.	
Jeżeli jednak	faktycznie	wiele	się	zmieniło i facet ewidentnie 
kombinuje, to wykop	jego.	Tak	czy	owak,	bądź	silna”.	•

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.
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4

Tekst i zdjęcia:	Diana Wiszniewska

W iosna kojarzy nam się  
z nowym życiem, 
wszystko się budzi. 

Drzewa wypuszczają pąki, 
pierwsze kwiaty zaczynają 
rozkwitać, a ptaki składają  
jaja w gniazdach. 
Przygotowałam dla Państwa 
dziś bardzo prosty tutorial –  
jak uszyć wiosenną kurkę. 
Można nią ozdobić świeże 
gałązki, powiesić w kuchni lub 
dać w prezencie. Myślę, że taka 
kurka ucieszy oko wielu osób. 
Pamiętaj, że możesz wykonać 
kurkę w dowolnym kolorze.

3

1
2WIosenne

KURKI

5
6

  
POTRZEBNE MATERIAŁY 
(ZDJ. 1):

• wykrój na kurkę (zdj. 1)

• bawełna na ciałko kurki;

• filc do zrobienia grzebyka i dzióbka;

• wypełnienie do zabawek;

• sznurek; 

• koraliki na oczka;

• mulina do ozdoby;

• nici i igła. 
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7

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.	  Odrysowujesz 2	 razy	 ciałko kurki na baweł-
nie w odbiciu lustrzanym, a następnie	je	wy-
cinasz.	(zdj.	2)

2.	  Wycinasz z filcu elementy potrzebne na grze-
byk,	dzióbek.	Przykładasz je w odpowiednich	
miejscach	(jak	na zdj.	3).	Na to składasz dru-
gą	 część	 kurki i zszywasz,	 zostawiając	miej-
sce na przewrócenie kurki na drugą	 stronę.	
(zdj.	4)

3.	 Wypychasz kurkę.	(zdj.	5)

4.	  Zaszywasz dziurę	 po wypychaniu ściegiem	
drabinkowym.	(zdj.	6)

5.	  Przyszywasz oczy z koralików.	(zdj.	7)

6.	 	Możesz ozdobić	kurkę,	dodając	haft,	nie	jest	
to jednak	konieczny	krok.	(zdj.	8)

7.	  Na górze kurki robisz zawieszkę	 z grubsze-
go sznurka.	(zdj.	9)

8.	  Na dole	możesz zrobić	z tego samego sznur-
ka nogi, na końcach	zawiąż	supełki.	(zdj.	10)

9.	 	Brawo!	 Twoja kurka jest	 już	 gotowa.	 Mo-
żesz zrobić	 ich	 kilka.	 A teraz zastanów się,	
gdzie	je	powiesisz.	(zdj.	11	i 12)

9

10

12
11

8
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P amiętacie	wycieczki szkolne do muzeum?	Filcowe	kap-
cie,	 zapach	 kurzu,	 nudne	 prelekcje	 przewodników,	
wszechobecne	tabliczki z napisem	„nie	dotykać”,	zgra-

ję	dzieciaków biegających	między	eksponatami,	wystawy	nie-
dobrane do wieku oglądających...	To może	zniechęcić	na wie-
le	lat.	

Obecnie	wiele	się	zmieniło!	Aby	zachęcić	do odwiedzin, muzea  
organizują	dni bezpłatnego wstępu (zazwyczaj raz w tygodniu) 
oraz akcje	specjalne,	takie	jak	Noc	muzeów.	

Aby	 zwiedzanie	 było bezstresowe,	 przygotowuję	 się	 do niego  
wcześniej.	 Wybieram	 wystawę,	 która mnie	 interesuje.	 Jest	 to  
szczególnie istotne w wypadku dużych	muzeów,	gdzie	zbiory	są	
bardzo bogate i zwiedzanie	wszystkich	wystaw jest	niemożliwe.	
Wchodzę	 na stronę	 internetową	 muzeum,	 sprawdzam	 nie	 tyl-
ko ceny biletów i godziny otwarcia, ale czytam ciekawostki i in-
formacje o regionie.	Czytam	biografię	artysty,	staram	się	jak	naj-
więcej	dowiedzieć	o epoce, w której	tworzył,	o kontekście	histo-
rycznym,	 zastanawiam	 się	 nad	 techniką.	Dbam	o sprawy przy-
ziemne,	ubieram	się	odpowiednio.	Wygodne	buty	to podstawa, 
mała torba,	mała butelka wody – nigdy o tym	nie	zapominam.	
Zaglądam	do muzealnego sklepiku.	Moją	 tradycją	stało się	ku-
powanie	zakładek	do książki i malutkich	pudełeczek	na „coś”	–	
uwielbiam	je!	Po zakończeniu zwiedzania odpoczywam w kawia-
rence, gdzie w miłej	atmosferze	wymieniam	się	wrażeniami.	

W ostatnim czasie wraz z mężem	zwiedziliśmy	cudowną	wystawę	
w Muzeum	Narodowym	w Lublinie	 poświęconą	 Tamarze	 Łem-
pickiej.	Temat	przewodni to: „Kobieta w podróży”.	Jak	mawia-
ła ta wybitna artystka:	 „Życie	 jest	 jak	 podróż.	 Spakuj	 tylko to, 
co najbardziej potrzebne, bo musisz zostawić	 miejsce	 na to, 
co zbierzesz po drodze.”	Kontynuacją	wystawy	w Lublinie jest 
wystawa w Konstancinie w pięknej	 i stylowej Villi la Fleur.	Moż-
na tam	zachwycać	się	nie	tylko malarstwem;	wyjątkowego i oso-
bistego charakteru,	nadają	wystawie	pamiątki po artystce	–	uży-
czone przez jej	rodzinę.	Odnajdziemy:	elementy	garderoby,	bi-
żuterię,	fotografie,	notatki i korespondencję.	

Pozostając	w tematyce art déco, co w dokładnym	 tłumaczeniu  
znaczy „sztuka dekorowania”,	 zachęcam	 do odwiedzenia Mu-
zeum	Mazowieckiego w Płocku.	Wystawa stała to wyjątkowe	po-
łączenie	 zabytkowych	eksponatów,	doskonale	 zaprojektowanej	
i zaaranżowanej	 przestrzeni oraz nowoczesnej	 technologii au-

Radość obcowania ze sztuką
Tekst i zdjęcia:	Renata Greń

P
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Radość obcowania ze sztuką
dio–wideo.	Aranżacja wnętrz,	antyki łączo-
ne z luksusowymi błyskotkami,	 obicia me-
bli tapicerowanych,	 stroje,	 a także	 prze-
piękny	 automobil	 z epoki – to coś,	 co nas 
oczaruje!	

Dzięki wizytom w muzeum poznamy prze-
szłość,	możemy	miło spędzić	czas,	obejrzeć	
wystawy o różnej	 tematyce,	 przeżyć	 przy-
godę	i poszerzyć	horyzonty!!!	

Już	niedługo,	bo 12 maja 2023 roku będzie	
miała miejsce kolejna Noc	muzeów.	Wyda-
rzenie	polegające	na bezpłatnym	zwiedza-
niu muzeów w godzinach	 nocnych.	 Ta im-

preza kulturalna cieszy	się	wśród	Polaków ogromną	popular-
nością.	Stała się	wręcz kultowa.	Miło czasem	powiedzieć,	gdy	
byłem	ostatnio w muzeum…	

Bo to są	drobne	radości życia …	•

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

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.
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Tekst,	stylizacje	i	zdjęcia:	
Wiganna Papina

W paski!

U brania w paski to absolutny klasyk i must 
have w szafie	każdej	dziewczyny,	kobie-
ty i damy.

Na salony	odzież	w paski wprowadziła Coco Cha-
nel, jako element	 mody	 marynistycznej.	 Dla-
tego ubrania w paski pojawiają	 się	 zawsze	wio-
sną	 jak	 jaskółka zwiastująca ciepłe	 dni.	 T-shir-
ty w paski biało-czarne	lub	biało-granatowe	
to symbol marynarzy i dlatego zawsze ko-
jarzą	się	z morzem.	

Według	 mnie	 każda z nas	 może	 no-
sić	 ubrania w paski, tylko trzeba je 
dobrze	 wkomponować	 w styliza-
cję	 i dopasować	 do sylwetki.	 Pa-
skami możemy	 wysmuklić	 syl-
wetkę	 lub	 też	 ukryć	 jej	 manka-
menty,	także	posługując	się	tym	
wzorem,	który	może	być	dowol-
nie	ułożony	–	pionowo,	ukośnie,	
poziomo.	 Szerokość	 pasków też	
wpływa na wizualny	 efekt,	 np.	
gęsto ułożone	 na ciemnym tle 
wąskie,	jasne	pionowe	paski będą	
wyszczuplać.

Jeżeli mamy	sylwetkę	z wystającym	
brzuszkiem lub szerokimi biodra-
mi możemy	połączyć	poziome	i piono-
we paski razem.	Paskowany	wzór	z powo-
dzeniem	zakamufluje	też	woreczek	stomij-
ny	niezależnie	od	miejsca wyłonionej	stomii.	
Kultowy wzór w paski nosili m.in.	Marylin	Mon-
roe, Pablo Picasso, Kurt Cobain – bo paski też	ko-
jarzą	się	z rewolucją	.

U
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Ja mam w szafie	osobną	półkę	 tylko na T-shi-
rty, bluzy, swetry, sukienki w paski,	 ponieważ	
ten wzór jest zawsze modny i efektowny.	Moje	
propozycje stylizacji aranżują	paski w różnych	
zestawach	 –	 od	 eleganckiego przez casual 
do sportowego.	Każda z nas	może	nimi wiosen-
nie	 zainspirować.	Można też	ubrać	 się	 jednoli-
cie na biało lub granatowo i dodać	tylko np.	pa-
skowany	szal.	

Wzór w paski może	być	klasyczny,	czyli biało-czar-
ny, tu wiosenna sukienka w wąskie	paski z zieloną	
marynarką	 over size – która będzie	 dodatkowym	
kamuflażem	 woreczka stomijnego.	 Do tego ele-
ganckie	 czółenka w dwóch	 kolorach	 i jako ozdo-
ba mała elegancka biżuteryjna torebeczka.	

Zestaw z amarantową	marynarką	to konfiguracja po-
ziomych	i pionowych	kolorowych	pasków sygnowa-
nych	przez projektantkę	Sonię	Rykiel	–	poziome	pa-
ski na górnej	części sukienki optycznie	poszerzą	ra-
miona natomiast	 podłużne	 paski w biodrach	 wy-
smuklą	sylwetkę.	

Cienki sweterek w kolorowe paski pod	liliową	dwu-
rzędową	marynarką	 to casualowy zestaw do spor-
towej spódnicy i płaskich	butów – idealny na spacer 
w parku lub na randkę.	

Biało-czerwony	 T-shirt	 w paski to ponadczasowy 
top of the top w nowoczesnym zestawie ze spor-

towymi spodniami i białymi trampkami w połącze-
niu z marynarką	 i torebką	 à	 la Chanel	 –	 myślę,	 że	
Coco byłaby	zachwycona!	

Mężczyźni też	 świetnie	 wyglądają	 w T-shirtach,	
bluzach	i swetrach	w paski – najlepiej w klasycz-
nych	kolorach	czyli biało-czarne	 lub	biało-gra-
natowe.	 Idealnie	z górą	w paski zawsze kom-
ponują	się	klasyczne	proste	jeansy	–	i z psem 
na spacer, i na randkę	to zestaw zawsze tra-
fiony	i idealny.	•

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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P o zimie skóra jest	zmęczona,	sucha czasem szarawa – 
szczególnie u mieszkańców naszej	szerokości geogra-
ficznej	–	gdyż	zimie	towarzyszą	temperatury	ujemne,	

skóra jest	stale	osłonięta ciepłym	ubraniem,	a nocami wysta-
wiona na wysuszanie przez włączone	kaloryfery.

Dlatego czas na peeling!	Bo przyszła wiosna!

Dlaczego peeling	 jest	 istotny?	 Tak	 naprawdę	 powinniśmy	
go stosować	 cały	 rok,	 aby	 regenerować	 skórę,	 pozbywając	
się	martwego naskórka, systematycznie go złuszczając.	Wte-
dy	 wchłanialność	 preparatów nawilżających	 i natłuszczają-
cych	jest	znacznie	większa.	Czasem	zastanawiamy	się,	dlacze-
go mimo że	smarujemy	się	mleczkami i balsamami do ciała,	
skóra nadal	pozostaje	sucha i zrogowaciała.	Musimy	po pro-
stu złuszczyć	 ten	 wysuszony	 naskórek,	 używając	 peelingu,	
żeby	wszelkie	preparaty	nawilżające	zaczęły	działać.

W sklepach	dostępna jest szeroka oferta preparatów złusz-
czających	–	są	ekologiczne	i wegańskie	z rozróżnieniem	na te 
do twarzy i do ciała.	Są	też	peelingujące	żele	pod	prysznic,	
które	można stosować	 codziennie	 i stricte peelingi do cia-
ła do stosowania raz na tydzień	lub	raz w miesiącu.

Peelingi do twarzy	muszą	być	delikatniejsze	o drobniejszych	
ziarenkach,	aby	nie	podrażnić	delikatnej	skóry	twarzy.	Są	one	
też	przeznaczone	do różnych	rodzajów skóry	–	suchej,	tłustej	
i mieszanej – i należy	wybrać	ten,	który	jest	dla nas	właściwy.

Ja osobiście	 polecam	 zrobienie	 peelingu w domu,	 gdyż	
sama to robię	i stosuję.

Receptura jest bardzo prosta:
1.	fusy	od	wypitej	kawy	(takie	z filtra);

2.		oliwka z oliwek	lub	olej	migdałowy,	argano-
wy, kokosowy (taki, jaki jest w domu);

3.	cukier	lub	sól	drobnoziarnista;

4.	słoik	500ml	do wymieszania składników.

Mieszamy	wszystkie	składniki w słoiku i gotowe.	Można prze-
chowywać	ten	preparat	w chłodnym	miejscu np.	w lodówce, 
ale	przed	nałożeniem	trzeba rozgrzać	go w dłoniach.	Peeling	
kawowy	może	brudzić,	więc	warto go aplikować	w wannie lub 
zamkniętej	kabinie	prysznicowej.	Nakładamy	peeling	na wil-
gotną	 skórę,	 delikatnie	 masując,	 kolana i łokcie	 mogą	 być	
mocniej	masowane.	 Jeżeli mamy cellulitis, to warto do na-
łożenia peelingu wykorzystać	ostrą	 rękawicę	do mycia i in-
tensywnie	masować	rejony	zajęte	cellulitem	–	czyli przeważ-
nie uda i brzuch.	 Potem	 spłukujemy	wszystko letnią	wodą,	
a po osuszeniu ciała nakładamy	balsam	nawilżający.	Możecie	
się	zdziwić,	ale	skóra po peelingu może	wchłonąć	2	razy	wię-
cej	balsamu!

Peeling do twarzy musi być	 delikatniejszy	 i mieć	 drobniej-
sze ziarenka –	przy	nakładaniu i wmasowywaniu koncentru-
jemy	się	na tzw.	T-zone,	 jest	to czoło–nos–bruzdy	policzko-
we, bo tam zbiera się	sebum	i warto oczyścić	i udrożnić	wła-
śnie	te	okolice.	Na twarz po peelingu warto najpierw zastoso-
wać	serum	lub	regenerującą	maskę,	gdyż	jest	wtedy	najlep-
sza wchłanialność	odżywczych	składników .

Tak przygotowana i wypielęgnowana skóra twarzy i ciała bę-
dzie gotowa na pierwsze promienie wiosennego słońca,	ale	
pamiętajmy,	aby	zabezpieczyć	się	kremami z filtrem,	bo wio-
senne	słońce	jest	bardzo intensywne!

Aby	 przygotować	 organizm	 do spotkania z wiosną,	 moż-
na profilaktycznie	zacząć	zażywać	witaminę	A+E	sun,	wtedy	
unikniemy	poparzeń	słonecznych.	Jeżeli nagle zrobi się	bar-
dzo ciepło,	a nogi są	 jeszcze	bardzo blade,	można zastoso-
wać	samoopalacze	–	w sklepach	jest	dostępna bogata oferta.

Tak	przygotowane	–	przywitajmy	wiosnę	z radością!	•

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 
2-letniej Szkoły Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu Lala-
mido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny 
Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej. Kocha podróże, uwielbia ludzi.
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Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia:	Leszek	Fidusiewicz

SPORT

w późnych	 porach.	 Istotne	 jest,	 żeby	 każde-
go dnia wstawać	o tej	samej	porze,	niezależ-
nie od tego, czy jest to dzień	pracy,	czy	dzień	
wolny.	Należy	 odbierać	 sygnały,	 które	wysy-
ła organizm, i kłaść	się	spać	w momencie, gdy 
mówi nam,	że	jest	zmęczony.	Jeśli mamy po-

trzebę	 regenerującej	 drzemki podczas dnia, powinna być	
ona krótka i odbywać	się	przed	godziną	piętnastą.

Zajmij	się	przed	snem	czymś,	co pozwoli ci się	zrelaksować.	
Zrób	ćwiczenia oddechowe,	medytuj,	czytaj	książkę,	słuchaj	
muzyki.	 Około 30 minut przed snem unikaj telewizji, kom-
putera i telefonu.	Ogranicz kontakt z jakimkolwiek	 źródłem	
światła.	 Jasne	 światło z ekranów zaburza rytm	 okołodobo-
wy,	 hamuje	 produkcję	 melatoniny.	 Najpóźniej	 dwie	 godzi-
ny przed snem zjedz dobrze	 zbilansowany	posiłek.	 Zjedze-
nie	zbyt	mało może	zakłócić	sen	i pogorszyć	jego jakość.	Do-
brze	też	sprawi gorący	napój,	który	organizm	z czasem	może	
postrzegać	jako sygnał	do położenia się	spać.	Przewietrz do-
brze	sypialnię	przed	snem,	śpij	w cichym,	ciemnym	pomiesz-
czeniu, które ma odpowiednią	 temperaturę,	 nie	wyższą	niż	
18	stopni.	Jeżeli sen	długo nie	nadchodzi,	wstań	 i zajmij	się	
czymś	przez 30 minut, a następnie	ponownie	się	połóż.

Nie pij przed snem napojów pobudzających	oraz innych	uży-
wek,	ponieważ	mogą	sprawić,	 że	 trudniej	będzie	ci zasnąć.	
Alkohol	wprawdzie	ułatwia zaśnięcie,	ale	podobnie	jak	kofe-
ina może	skrócić	sen	i pogorszyć	jego jakość.	

Zasady higieny snu:
• uregulowany	tryb	życia –	stałe	pory	wstawania;

•  ekspozycja na światło –	 negatywny	wpływ niebieskiego  
światła,	padającego na oczy;

• 	aktywność	na świeżym	powietrzu – spacer w godzinach	
popołudniowych;

• 	substancje	 stymulujące	 i odżywki –	 napoje	 zawierające	
kofeinę,	 napoje	 energetyczne,	 mocne	 herbaty,	 alkohol	
spłycają	sen;	po takim	śnie	budzimy	się	zmęczeni.	Nie	na-
leży	przed	snem	spożywać	gorących	posiłków i napojów;

•  miejsce snu –	traktować	łóżko jako wyłącznie	miejsce	snu,	
nie	jeść	w łóżku,	nie	oglądać	w nim	telewizji;

•  nie zaleca się	zażywania ciepłych	kąpieli przed snem, po-
nieważ	pobudzają;

•  odpowiednia temperatura pomieszczania – optymal-
na temperatura powietrza powinna wynosić	od	18	do 22 
stopni Celsjusza;

Dobry sen  
najlepszym lekarstwem

S en to cykliczny okres regeneracji organizmu.	Jest	ele-
mentem tak zwanego rytmu okołodobowego.	 Roz-
różniamy	etapy	 snu:	 stan	 czuwania i sen.	W proce-

sie snu bierze	udział	cały	organizm	człowieka,	w szczególno-
ści mózg.	Szczególną	rolę	odgrywa szyszynka, czyli mały	gru-
czoł	dokrewny	umiejscowiony	w międzymózgowiu.	To on jest 
odpowiedzialny za produkcję	melatoniny,	hormonu snu, któ-
ry reguluje cykl dobowy i ma wpływ nie tylko na proces zasy-
piania,	ale	również	reguluje	fazy	snu i ich	długość.	

Sen to okres, w którym zaprzestajemy wszelkiej aktywno-
ści ruchowej,	 zaś	 organizm	 przyjmuje	 postawę	 spoczynku.	
Zmniejsza się	 reaktywność	 na bodźce	 zewnętrzne,	 tracimy	
świadomy	kontakt	z otoczeniem.

Długość	 snu jest	 uzależniona od genetyki i takich	 czynni-
ków jak	płeć,	wiek	lub	rodzaj	wykonywanej	pracy.	Zwyczajo-
wy czas trwania snu u osób	dorosłych	waha się	od	4	do 11 go-
dzin,	jednak	znacząca większość	(niemal	90%)	śpi 6-8	godzin.	
Pomimo że	przesypiamy	1/3	życia,	nie	jest	to czas	stracony.	
Dobry	sen	wpływa na nasze	zdolności poznawcze oraz zdro-
wie	fizyczne	 i psychiczne.	Wspomaga pamięć,	poprawia na-
strój,	zwiększa odporność	na infekcje wirusowe i zmniejsza ry-
zyko zawału serca.

Szczególne obszary znaczenia snu:
• odpoczynek	organizmu;

• regeneracja organizmu;

• pamięć,	koncentracja i zdolność	nauki;

• kumulacja energii;

• ochrona przed	wpływem	środowiska zewnętrznego;

•  utrzymywanie równowagi w mózgu (neurony, które nie 
uaktywniły	 się	 w czasie	 czuwania,	 mogą	 uaktywnić	 się	
w czasie	snu).

Podczas snu wyzwalany jest hormon wzrostu, który po-
zwala dzieciom na prawidłowy wzrost, a w przypadku do-
rosłych przyśpiesza gojenie ran oraz spowalnia procesy 
rozpadu tkanek.
Każdy	 ma inne	 preferencje	 dotyczące	 pory	 zasypiania – 
część	ludzi jest bardziej aktywna wczesnym rankiem, inna zaś	
najbardziej efektywna, w kontekście	 wszelkich	 czynności,	
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Wznos bioder 

Naprzemienne uginanie nóg 

Unoś	powoli,	kręg	po kręgu biodra do góry,	tak	żeby	kolana były	na jednej linii z biodrami.	 
Kieruj kolana w kierunku przeciwnym do głowy.	Rozciąga to mięśnie	przedniej	części uda.	

Unieś	obydwie	wyprostowane	nogi w miarę	możliwości do pionu i naprzemien-
nie uginaj je i prostuj.	Doprowadzi to krew do nóg,	uruchomi stawy	kolanowe.

Rozciąganie pośladka 
Ugnij	jedną	nogę	w kolanie,	oprzyj	ugiętą	na wyprostowanej nodze, ugnij wy-
prostowaną	nogę,	połóż	na niej	dłonie	i przyciągnij	do klatki piersiowej.	Roz-
ciąga to mięśnie	tylnej	części uda i pośladka i mobilizuje	stawy	biodrowe.

• 	specjalnie	 wyprofilowana poduszka pod	 głowę	 niwelu-
je	napięcie	mięśni karku,	wpływa rehabilitacyjnie	na od-
cinek	szyjny	kręgosłupa,	sprawia wrażenie,	że	głowa jest 
„lżejsza”;	

• 	wałek	pod	kolana zmniejsza napięcie	mięśni nóg, „dzie-
ląc”	je	jakby	na dwa krótsze odcinki, co skraca dźwignię	
i zmniejsza ciężar	nóg.	Osobom	z wyłonioną	stomią	po-
maga obniżyć	ciśnienie	na trzewia;

•  poduszka ortopedyczna utrzymuje stawy biodrowe 
w neutralnej	pozycji,	stabilizuje	stawy	biodrowe.

Ćwiczenia w łóżku po przebudzeniu

Przed wstaniem z łóżka wykonaj kilka ćwiczeń,	które	obudzą	twoje	ciało i przygotują	organizm	do dnia.	Szybkie	podniesienie	
może	powodować	szok	ortostatyczny,	brak	dopływu krwi do mózgu i utratę	równowagi,	co grozi upadkiem.	Podczas	snu więk-
szość	krwi zalega w okolicy	brzucha,	poprzez kilka odpowiednich	ruchów doprowadzisz krew do kończyn,	uelastycznisz ścię-
gna, rozruszasz stawy i przygotujesz je do funkcjonowania.	

Na dobry	sen	mają	wpływ regularne	ćwiczenia fizyczne,	oprócz zdobywania odporności i wzmocnienia organizmu,	redukują	 
stres.	Postaraj	 się	 każdego dnia zrobić	 coś,	 co da ci spełnienie.	 Już	 Leonardo da Vinci mawiał,	 że	dobrze	 spędzony	dzień	 
przynosi dobry	sen.

• 	wyciszenie,	 relaks	 –	 należy	 porzucić	 aktywność	 fizyczną	
i umysłową	na około 3	godziny	przed	snem.	W wycisze-
niu mogą	pomóc:	spokojna relaksująca muzyka, medyta-
cja,	ćwiczenia oddechowe,	aromaterapia;

•  komfort snu – odpowiednio dobrany materac – do fizjo-
logii organizmu;	 grubość	 kołdry	 dostosowana do pory 
roku i panującej	temperatury;

• 	środki nasenne – nie bierz na własną	rękę,	mogą	mieć	po-
ważne	skutki uboczne i łatwo się	od	nich	uzależnić,	poszu-
kaj	pomocy	lekarza.

Na rynku można znaleźć	 kilka artkułów,	 które	podnoszą	 ja-
kość	snu pod	względem	komfortu i mają	wpływ na zdrowie 
fizyczne.	
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Prostowanie nogi 
Chwyć	dłonią	palce	u nogi po tej samej stronie 

i staraj	się	ją	wyprostować.	Przytrzymaj	kilka se-
kund,	zmień	nogę.	Wersja dla zaawansowanych:	
ćwiczenie	można wykonać	dla obu nóg jednocze-
śnie,	w lekkim	rozkroku.	Rozciąga ścięgna podko-
lanowe i mięśnie	łydki,	uruchamia staw skokowy.

Ugnij nogi w kolanach,	 wykonaj	 kilka razy	 skręt	 nogami raz w jedną	 raz w dru-
gą	 stronę,	 tułów pozostaw nieruchomo.	Ćwiczenie	mobilizuje	 kręgosłup,	 rozcią-
ga boczne	mięśnie	nóg	oraz powięź	i pośladki.

Skręty tułowia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie  
z instrukcją używania lub etykietą. 

Dystrybutor: Zenmed Sp. z o.o.
email: info@zensiv.pl 
tel.: 800 121 122
Producent: Oxmed International
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RODZAJE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Aerobowa
Wysiłek aerobowy, niekiedy również nazywany wysiłkiem wytrzymałościowym lub 
wysiłkiem kardio, polega na utrzymywaniu rytmicznej aktywności fizycznej dużych 
grup mięśniowych przez dłuższy czas. Zazwyczaj taki trening trwa od 30 minut do dwóch	
godzin i jest	aktywnością	o umiarkowanej	intensywności.

Anaerobowa
Trening anaerobowy polega na krótkim, intensywnym wysiłku fizycznym, podczas 
którego zużycie tlenu przekracza jego zapas. Trening beztlenowy, aby był wykonany 
prawidłowo, nie powinien trwać dłużej niż 30 minut,	ponieważ	ciężko będzie	utrzymać	
tak	wysokie	tętno przez dłuższy	czas	i nasza praca zamieni się	na tlenową	(aerobową).	Tre-
ning	anaerobowy	(beztlenowy)	zazwyczaj	jest	aktywnością	o dużej	intensywności.

Momenty kryzysu
W trakcie treningu możemy mieć „momenty kryzysu” metabolicznego, który często  
powoduje uczucie zmęczenia i w konsekwencji spadek motywacji i rezygnację z trenin-
gu.	Momenty	te	są	związane	z zmianą	metabolizmu pozyskiwania energii przez organizm.	

PODSTAWOWE 
INFORMACJE
Aktywność	fizyczna jest do-
bra dla całego ciała i umy-
słu,	 jest	 także	 cechą	 do-
brego stylu życia.	 Regular-
na aktywność	fizyczna może	
zapobiegać	 wielu choro-
bom cywilizacyjnym, takim  
jak	 choroby	 serca,	 cukrzy-
ca typu 2 i nowotwory.	
Bo właśnie	 aktywność	 fi-
zyczna jest	jedną	z form pro-
filaktyki i terapii tych	 cho-
rób,	które	są	przyczyną	pra-
wie	 trzech	 czwartych	 zgo-
nów na całym	 świecie,	
a może	 też	 pomagać	w ich	
leczeniu.	 Wpływa ona tak-
że	 na zdrowie	 psychiczne	
(może	 łagodzić	 objawy	 de-
presji i lęku)	oraz zdrowie du-
chowo-filozoficzne	 (hartuje	
ciało i umysł,	poprawia pew-
ność	siebie,	umiejętności ak-
tywnego działania,	 procesy	
myślenia,	uczenia się,	a także	
ogólne samopoczucie i do-
brostan).	Wspólna rodzinna  
aktywność ruchowa wpły-
wa na więzy rodzinne, pod- 
nosi poziom społeczny,  
prestiż rodziny i całego  
rodu.

Rysunek 1.	Procesy	anaerobowe/beztlenowe	(niebieski i zielony wykres) i aero-
bowe/tlenowe	(czerwony	wykres)	zachodzące	w trakcie	aktywności fizycznej

Tekst: Bartosz Ruta

Podstawy zdrowej  
aktywności fizycznej
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Pomiędzy	dziesiątą	a trzydziestą	 sekundą	dochodzi do wy-
czerpania zapasów fosfagenu w mięśniach	(niebieski wykres) 
i z tego powodu odczuwamy	pierwsze	zmęczenie	(I).	W tym 
czasie wykorzystywanie procesu glikolizy do pozyskania ener-
gii nie jest jeszcze w pełni wydajne.	Sportowcy	mówią	wów-
czas,	że	muszą	złapać	„drugi oddech”,	aby	móc	kontynuować	
ćwiczenia.	Kolejny	moment	kryzysu przychodzi między	drugą	
a piątą	minutą	(II)	,	choć	nie	jest	on	już	tak	silny	jak	poprzedni,	
jednak	również	można czuć	wówczas	kilkuminutowy	brak	siły	
i zmęczenie	w mięśniach.	Organizm	wykorzystał	już	wszystkie	
zasoby fosfagenu i znaczną	część	glikogenu z mięśni.	Spala-
nie	tłuszczów w procesie	aerobowym	jeszcze	nie	nabrało wła-
ściwego tempa.	Zarówno pierwszy, jak i drugi kryzys me-
taboliczny przypada na czas rozgrzewki, dlatego nie po-
winna być ona mocno intensywna, żeby złagodzić uczucie 
metabolicznego zmęczenia.	 Jeżeli przetrzymamy to zmę-
czenie,	 „złapiemy	 trzeci oddech”.	 Trzecim	 okresem	 kryzy-
su (III)	jest	czas	między	piętnastą	a trzydziestą	minutą	aktyw-
ności,	kiedy	wszystkie	zapasy	glikogenu są	już	wykorzystane,	
a spalanie	tłuszczów w procesie	aerobowym	jeszcze	nie	osią-
gnęło 100%	możliwości.	Trzeba przetrzymać	ten	okres	 i zła-
pać	„czwarty	oddech”.	Od trzydziestej minuty nabywamy 
najwięcej korzyści prozdrowotnych z treningu.

Trening a tętno
Zdrowy	trening	zależny	jest	od	intensywności,	a intensywność	
ocenia się	nie	tylko zmęczeniem,	ale	też	tętnem.	W zależno-
ści od wieku „zdrowe”	wartości tętna dla bezpiecznego tre-
ningu są	zmienne.	Najprościej	spojrzeć	na rycinę	2,	sprawdzić	
swój wiek i zalecane dla niego wartości tętna.	Wysiłki o umiar-
kowanej	intensywności będą	mieścić	się	w polu żółtym,	a te 
o dużej	intensywności w polu pomarańczowym.	Pole	czerwo-
ne zazwyczaj zarezerwowane jest dla profesjonalnych	 i pół-
profesjonalnych	sportowców.	Dla przeciętnej	osoby	przekra-
czanie	swoich	możliwości nie ma szczególnych	wartości proz-
drowotnych.	 Przekraczanie	 85%	 tętna maksymalnego tym 
bardziej nie powinno być	kwestią	zawodów „kto lepszy”	lub	
„patrz, co potrafię”.

ZALECENIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Informacje ogólne
Każda aktywność	fizyczna jest lepsza niż	żadna,	a im	jej	więcej,	
tym lepiej, jednak wszystko w bezpiecznych	i zdrowych	gra-
nicach.	Dla zdrowia i dobrego samopoczucia Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (ang.	World	Health	Organisaton	–	WHO)	za-
leca wszystkim	dorosłym	co najmniej 150-300 minut aerobo-
wej	aktywności fizycznej	o umiarkowanej	intensywności tygo-
dniowo (lub	równoważną	ilość	intensywnej	aktywności).	Od-
powiada to mniej	więcej	pięciu treningom w tygodniu po 30 
minut dziennie lub trzem treningom po 50 minut jako swo-
iste minimum dla trzymania formy.	Nie	oznacza to,	że	musimy	
cały	czas	odwiedzać	klub	sportowy.	W ramach	aktywności fi-
zycznej o umiarkowanej	intensywności mieszczą	się	takie	ak-
tywności jak	szybkie	chodzenie	w celach	turystyczno-rekre-
acyjnych,	średnio intensywna praca fizyczna (której pracow-
nicy intelektualni często nie	mają	wcale),	średnio intensywny 
dojazd rowerem do pracy.	Także	pracownicy	fizyczni mogą	
mieć	 złe	 nawyki.	 Krótkotrwałe	 dziesięciominutowe	 „zrywy”	
do bardzo intensywnej	pracy	ponad	swoje	siły	i konieczność	
długotrwałego odpoczynku nie	mieszczą	się	w granicach	su-
gerowanych	przez WHO i nie	są	korzystne	dla zdrowia.	W cza-
sie	aktywności fizycznej	 również	nie	powinno się	podejmo-
wać	 cały	 czas	 tych	 samych	 czynności/ćwiczeń	 (np.	 ciągłe-
go podnoszenia ciężarów).	Do aktywności fizycznej	o umiar-
kowanym	charakterze	zaliczyć	także	można średnio intensyw-
ne prace domowe i przydomowe.	Wszystkim	dzieciom	i mło-
dzieży	zaleca się	średnio 60	minut	aerobowej	aktywności fi-
zycznej o umiarkowanej	intensywności dziennie.	Osoby	star-
sze (w wieku 65 lat i więcej)	powinny	dodatkowo podejmo-
wać	aktywność	fizyczną	wzmacniającą	równowagę	 i koordy-
nację,	 jak	również	wzmacniać	mięśnie,	co pomaga zapobie-
gać	upadkom	 i poprawia zdrowie.	Do takiej	aktywności za-
liczyć	można np.	 taniec,	 jogę,	pilates,	 umiarkowany	fitness,	
bezkontaktowe	 gry	 zespołowe,	 bezkontaktowe	 sztuki wal-
ki (tai-chi,	karate	kata,	ćwiczenie	form	kung-fu).

Rysunek 2.	 Zależność	 tętna treningowego od wieku  
dla aktywności fizycznej	umiarkowanej	i dużej
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Wg raportu WHO globalne szacunki wskazują,	 
że	 27,5%	 dorosłych	 i 81%	młodzieży	 nie	 spełnia  
zaleceń	WHO z 2010 roku dotyczących	aktywności  
fizycznej.

Zalecenia dla dzieci i młodzieży w wieku  
5-17 lat
U dzieci i młodzieży	 aktywność	 fizyczna przynosi wiele ko-
rzyści,	takich	jak	poprawa sprawności fizycznej,	zdrowia kar-
diometabolicznego (ciśnienie	 krwi,	 dyslipidemia i insulino-
oporność),	zdrowia kości,	funkcji poznawczych	(wyniki w na-
uce, funkcje wykonawcze), zdrowia psychicznego (zmniej-
sza objawy depresji) i zmniejsza otyłość.	 Ponadto grupo-
wa aktywność	 fizyczna poprawia relacje	 społeczne	między	
członkami grupy, a także	 przenosi się	 na relacje poza gru-
pą.	Wspólna aktywność	członków rodziny wzmacnia więzi ro-
dzinne	natomiast	aktywność	międzypokoleniowa jest	formą	
animacji czasu wolnego dla dzieci i osób w podeszłym	wie-
ku,	 aktywność	 fizyczna przez prace praktyczne uczy od-
powiedzialności i umiejętności praktycznych	 niezbędnych	
w samodzielności,	 aktywność	 przez prace	 społeczne	 (dba-
nie o miejsca kultury,	ekologię,	zdrowie	innych	itp.)	uczy	to-
lerancji i współdziałania dla wyższej	idei.	Zalecane	jest	mini-
mum	60	minut	dziennie	 aktywności fizycznej	o umiarkowa-
nej	lub	dużej	intensywności przez cały	tydzień;	większość	tej	
aktywności fizycznej	powinna być	aerobowa.	W tym aktyw-
ność	o dużej	intensywności powinna być	wykonywana przy-
najmniej trzy razy w tygodniu.

Dorośli w wieku 18-65 lat
Wg informacji podanych	 przez WHO „u dorosłych	 aktyw-
ność	 fizyczna przynosi korzyści w postaci następujących	
efektów dla zdrowia: mniejsza śmiertelność	z powodu cho-
rób	 układu krążenia,	 mniej	 przypadków nadciśnienia tętni-
czego, mniej przypadków nowotworów charakterystycznych	
dla danego organu, mniej przypadków cukrzycy typu 2, po-
prawa zdrowia psychicznego (zmniejszone	objawy	lęku i de-
presji);	poprawa funkcji poznawczych	 i snu;	wskaźniki otyło-
ści mogą	również	ulec	poprawie”.	Wszystkie	te	wskaźniki bez-
pośrednio wpływają	na jakość	 i radość	 życia.	 Tak	 samo jak 
u dzieci prowadzenie	 aktywności fizycznej	w grupie, rodzi-
nie, w ramach	czynności praktycznych	i społecznych	przeno-
si się	dodatkowo na poziom	wyższych	idei niż	tylko zdrowie 
osobiste.	 Dorośli mający	 150-300	minut	 aktywności fizycz-
nej o umiarkowanej	 intensywności,	 75-150	minut	 aktywno-
ści o dużej	intensywności lub	aktywność	mieszaną,	mogą	wy-
raźnie	zmniejszyć	 ryzyko śmiertelności z przyczyn	ogólnych	
i podnieść	 swoją	 jakość	 życia.	 Pomimo że	główną	przyczy-
ną	zgonów są	choroby	cywilizacyjne,	jednak	wypadki w pra-
cy,	upadki,	choroby	infekcyjne	również	stanowią	pewien	od-
setek	tych	przyczyn.	Podejmując	aktywność	fizyczną,	popra-
wiamy	szybkość,	refleks,	zwiększamy	odporność	organizmu,	
przeciwdziałając	również	tym	czynnikom.	Ćwiczenia o umiar-

kowanej	 lub	 większej	 intensywności wzmacniające	mięśnie,	
obejmujące	 wszystkie	 główne	 grupy	 mięśni,	 wykonywane	
co najmniej 2 dni w tygodniu przynoszą	dodatkowe	 korzy-
ści dla zdrowia.	Jeżeli w ramach	ćwiczeń	fizycznych	wykona-
my prace na rzecz rodziny,	lokalnej	społeczności lub organi-
zacji społecznej,	zapunktujemy	dodatkowo.

Osoby starsze 65+
U osób	 starszych	 aktywność	 fizyczna wykazuje podobne 
efekty zdrowotne w kwestii zmniejszenia ryzyka śmiertelno-
ści ogólnej,	związanej	z chorobami serca etc.	Ponadto u osób 
starszych	aktywność	fizyczna pomaga zapobiegać	upadkom	
i urazom	związanym	z upadkami oraz pogorszeniu zdrowia ko-
ści i sprawności ruchowej.	Aktywność	podejmowana w gru-
pie	 zwiększa poczucie	 przynależności do społeczności ro-
dzinnej,	lokalnej,	narodowej	itp.	Często dla osób	samotnych	
aktywność	fizyczna w formie	prac	społecznych	na nowo przy-
wraca sens	życia.

Osoby starsze powinny, tak samo jak	osoby	dorosłe,	podej- 
mować	 tygodniowo 150-300	 minut	 aktywności fizycznej	
o umiarkowanej	 intensywności lub 75-150 minut o dużej	 in-
tensywności.	Przy	czym	za poziom	intensywności należy	rozu-
mieć	indywidualny	poziom	aktywności dostosowany do moż-
liwości.	Podobnie	jak	u osób	dorosłych	ćwiczenia wzmacnia-
jące	mięśnie	powinny	stanowić	2	treningi w tygodniu.	Dodat-
kowo u osób	starszych	trzy	treningi w tygodniu nacelowane 
powinny	być	na równowagę	funkcjonalną,	koordynację	i tre-
ning	siłowy.	Aktywność	fizyczna prowadzona w grupach	ro-
dziny	bądź	społeczności lokalnej	wyraźnie	poprawia spraw-
ność	umysłową.

Kobiety w ciąży i połogu
Wg WHO „U kobiet w ciąży	 i w połogu aktywność	fizyczna  
przynosi następujące	korzyści zdrowotne dla matki i płodu:	 
zmniejszone ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego, 
nadciśnienia ciążowego,	nadmiernego przyrostu masy	ciążo-
wej,	 powikłań	 porodu i depresji poporodowej oraz zmniej-
sza liczbę	 powikłań	 u noworodków, nie ma negatywne-
go wpływu na masę	 urodzeniową	 i wzrost ryzyka urodze-
nia martwego dziecka.[…]	 Kobiety,	 które	 przed	 zajściem	
w ciążę	zwykle	wykonywały	ćwiczenia aerobowe o dużej	 in-

Złotym środkiem jest podejmowanie  
aktywności fizycznej 4 razy w tygodniu  
po 45 minut w sposób zorganizowany  
lub spontaniczny, ale najważniejsze,  

żeby w sposób świadomy. 
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tensywności lub	były	aktywne	fizycznie,	mogą	kontynuować	
te	zajęcia podczas	ciąży	i połogu”.	Zaleceniem	jest,	aby	ko-
biety w ciąży	prowadziły	co najmniej	150	minut	aktywności fi-
zycznej o umiarkowanej	 intensywności.	Aktywność	 300-mi-
nutowa i aktywność	o dużej	intensywności mogą	być	prowa-
dzone przez kobiety w ciąży	pod	warunkiem,	że	wcześniej	też	
prowadziły	taką	aktywność.

Podsumowując:	aktywność	fizyczna w ciąży	nie	 jest	niebez-
pieczna, a przynosi dużo korzyści.	Niestety	badania naukowe 
pokazują,	że	o ile	ogólną	wiedzę	o korzystnym	wpływie	ak-
tywności fizycznej	na zdrowie kobiety w okresie	ciąży	i poło-
gu posiada 90% kobiet, o tyle	szczegółową	wiedzę	teoretycz-
ną	na ten temat zdobywa jedynie	około 60%	ankietowanych,	
praktycznych	prób	dbania o tą	aktywność	jedynie	około 30%, 
natomiast	regularną	aktywność	fizyczną	kobiety	w ciąży	i po-
łogu prowadzą	jedynie	w 10%	przypadków.	

Nieregularne	 podejmowanie	 aktywności fizycznej	 jest	
dużo lepsze	niż	 regularne	nierobienie	niczego.	Nawet	 jeże-
li nie	spełnia się	zaleceń,	ważne	jest,	żeby	robić	tyle,	ile	moż-
na.	Jeżeli kobiety w ciąży	przed	zajściem	w ciążę	nie	prowa-
dziły	zalecanej	aktywności fizycznej,	ważne	jest,	żeby	zaczę-
ły	od	podejmowania niewielkich	ilości aktywności i stopnio-
wo zwiększały	czas	 i intensywność	od	małej	do umiarkowa-
nej.	Trening	mięśni dna miednicy	można wykonywać	codzien-
nie celem zmniejszenia ryzyka nietrzymania moczu,	ułatwie-
nia porodu, przyspieszenia rekonwalescencji w okresie	poło-
gu, zmniejszenia ryzyka zrostów, bolesnego współżycia,	blo-
kad	psychicznych.

Dorośli z chorobami przewlekłymi
Sam	fakt	chorowania na choroby	przewlekłe	nie	zmienia zna-
cząco wytycznych	 dotyczących	 prowadzonej	 aktywności fi-
zycznej.	Należy	 jednak	zapoznać	się	z wytycznymi dotyczą-
cymi bezpieczeństwa.	

Jeżeli w przypadku prób podejmowania zalecanej aktywno-
ści fizycznej	spełnienie	powyższych	zaleceń	nie	jest	możliwe,	
dorośli z chorobami przewlekłymi powinni starać	się	podej-
mować	aktywność	fizyczną	zgodnie	ze	swoimi możliwościa-
mi.	Osoby	takie	powinny	zacząć	od	podejmowania niewiel-
kich	ilości aktywności fizycznej,	a następnie	stopniowo zwięk-
szać	 jej	 częstość,	 intensywność	 i czas	 trwania.	 Zgoda leka-
rza na wykonywanie	 ćwiczeń	 o niewielkiej do umiarkowa-
nej	 intensywności,	 nieprzekraczającej	wymagań	 związanych	
z szybkim	marszem	lub	życiem	codziennym,	nie	 jest	zazwy-
czaj	 potrzebna.	 Dobrym	 pomysłem	 jest	 skonsultować	 się	
z fizjoterapeutą	 lub	personelem	medycznym	celem	uzyska-
nia porady na temat rodzajów i ilości aktywności odpowied-
nich	 dla swoich	 indywidualnych	 potrzeb	 i modyfikacji le-
ków.	Intensywna aktywność	fizyczna powinna być	prowadzo-
na jednak	pod	nadzorem	specjalisty.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
Dzieci z niepełnosprawnością	 nie	 mają	 wytycznych	 odręb- 
nych	 od	 zdrowych	 dzieci.	 Zasadne	 jest	 jednak	 pilnowanie	 
pewnych	zasad	bezpieczeństwa.	Jak	 zwykle	podejmowanie	 
sporadycznej	 aktywności fizycznej	 jest	 lepsze	 niż	 jej	 brak.	

Nawet sporadyczna aktywność	 przyniesie	 wiele	 korzyści  
dla zdrowia.	Dzieci i młodzież	z niepełnosprawnością	powin-
ny	zacząć	od	niewielkich	ilości aktywności fizycznej	stopnio-
wo zwiększając	 ilość,	 czas	 i intensywność	 działań.	W przy-
padku takich	osób	nie	istnieje	większe	ryzyko związane	z ak-
tywnością	fizyczną,	jeśli jest ona odpowiednia dla aktualne-
go poziomu aktywności,	 czyli dostosowana do umiejętno-
ści i stanu zdrowia tej	osoby.	W razie	wątpliwości dobrze jest 
skonsultować	się	z fizjoterapeutą	lub	innym	przedstawicielem	
zawodu medycznego.

PODSUMOWANIE
Ruch	to nie tylko zdrowie	fizyczne,	ale	także	psychiczne	i du- 
chowe.	Ruch	to nieodłączny	element	życia,	związany	z jego  
stylem, relacjami społecznymi,	 dbałością	o zdrowie, presti-
żem	i modnym	wyglądem	(który	co prawda jest	najmniej	waż-
ny,	ale	jest	fajnym	efektem	ubocznym).	Ruch	może	mieć	for-
mę	 zorganizowaną	 (kluby	 sportowe,	 kluby	 fitness,	 praca fi-
zyczna),	 częściowo zorganizowaną	 (regularne	 spacery	 tury-
styczne,	 planowane	 wakacje,	 regularne	 ćwiczenia fizycz-
ne z rodziną)	i spontaniczną	(taniec,	grupowy	trening	w par-
kach,	 niedzielne	 dłuższe	 spacery	 po obiedzie, intensywny 
„shopping”)	 oraz nieplanowaną	 (dłuższy	 spacer	 na piecho-
tę	do urzędu,	nieplanowany	dojazd	do pracy rowerem, pilne 
zrobienie przez 30	minut	szybkich	zakupów).	Osoby	nieprze-
konane	 powinny	 zapamiętać,	 że	 lepiej	 robić	 nieregularnie	
coś	niż	 regularnie	nic.	Złotym	środkiem	 jest	podejmowanie	
aktywności fizycznej	4	razy	w tygodniu po 45 minut w spo-
sób	zorganizowany	lub	spontaniczny,	ale	najważniejsze,	żeby	
w sposób	świadomy.	Do tego można dołożyć	aktywność	nie-
planowaną,	której	nie	powinniśmy	zaniechać,	jeżdżąc	dla wy-
gody	autem.	Zdrowa aktywność	fizyczna nie	może	być	także	
prowadzona w formie	niezdrowej	konkurencji.	Na koniec	ży-
czę	Ci,	drogi Czytelniku, zdrowia i…	do roboty!	•

dr n. med. Bartosz Ruta

Fizjoterapeuta, wykładowca akademicki, a także mąż, tata, człowiek wielu talentów. Posiada 
zaawansowaną wiedzę z dziedziny naturopatii, zielarstwa, medycyny wschodu, elektroniki, 
informatyki, teologii, ekonomii, prawa. Wezyr i społecznik, popularyzator prawa naturalnego. 
Pracował w Polsce i za granicą. Prezes rodzinnej mikrospółki z o.o., członek zarządu malutkiej 
Fundacji Wspierania Rodzin „Aria”, współpracownik Fundacji STOMAlife, freelancer. Karierę 
naukową i zawodową poświęcił budowie inteligentnych elektronicznych urządzeń do rehabilitacji, 
wdrażaniu standardów Światowej Organizacji Zdrowia, rozwijaniu fizjoterapii psychiatrycznej  
i fizjoterapii prorodzinnej, tworzeniu programów holistycznego leczenia chorób cywilizacyjnych.
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I
nflacja jest jednym z podstawowych	wskaźników ma-
kroekonomicznych	obrazujących	sytuację	gospodarczą	
danego kraju i wzrost	cen.	Zjawisko to oznacza po pro-
stu,	że	ceny	na rynku rosną,	co bezpośrednio oddziału-
je na siłę	nabywczą	pieniądza.

Naukowcy	 alarmują,	 że	 rosnące	 koszty	 życia związane	 z in-
flacją	mogą	powodować	stres,	większe	napięcie	psychiczne	
i niepokój.	Zaś	ekonomiści ostrzegają	nas,	że	ceny	nadal	będą	
rosnąć…	Chociaż	sama inflacja niekoniecznie	wiąże	się	z po-
gorszeniem zdrowia psychicznego,	to kiedy spojrzymy na sy-
tuację	osób	o niskich	zarobkach,	przeznaczających	swoje	do-
chody	głównie	na artykuły	pierwszej	potrzeby,	nabieramy	in-
nego spojrzenia...	To właśnie	ta grupa najbardziej cierpi, gdy 
inflacja osiąga zawrotny	poziom.

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług	ciągle	się	zmie-
niają:	jedne	rosną,	a inne	spadają.	Jednak	o inflacji mówimy 
dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym	
wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektó-
rych	dóbr.	Kiedy	inflacja rośnie,	za tę	samą	kwotę	można ku-
pić	coraz mniej, czyli wartość	nabywcza pieniądza spada.	Wy-
soka inflacja oznacza,	że	ceny	rosną,	natomiast	płace	pozo-
stają	na niezmienionym	poziomie.	W takiej sytuacji za tę	samą	
kwotę	w kolejnych	miesiącach	możemy	kupić	coraz mniej.	

Czynniki,	które	mają	wpływ na poziom	inflacji to m.in.:

• drukowanie	pieniędzy	przez bank	centralny;

•  wzrost lub spadek cen surowców kluczowych	dla produk-
cji towarów czy dla świadczenia usług;	np.	wzrost	cen	ener-
gii i paliw,	wzrost	cen	zbóż	(spowodowany	nieurodzajem);

• 	zbyt	duży	napływ kapitału inwestycyjnego lub konsump-
cyjnego w porównaniu z możliwościami gospodarki;

• 	nagły	 wzrost	 lub	 spadek	 popytu na produkty i usłu-
gi oraz nieprzystosowanie	się	podaży	do tej	sytuacji;

• 	nieproporcjonalny	 wzrost	 płac	w stosunku do wydajno-
ści pracowników.

Wymienione	wyżej	zmiany,	aby	miały	wpływ na poziom	infla-
cji,	nie	mogą	być	 jednak	chwilowe	 lub	 jednorazowe.	Są	 ro-
dzajem	procesu,	 stałym	 i utrzymującym	się	w danej jedno-
stce	czasu.	Pamiętajmy,	że	jednorazowe	podwyżki cen danej 
rzeczy	lub	usługi w ogóle	nie	będą	ujmowane	w kategoriach	
inflacji.

Wielu z nas	jest	już	u kresu sił.	Najpierw covid,	potem	wybuch	
wojny na Ukrainie, a następnie	znaczący	i galopujący	wzrost	
inflacji,	 nie	 tylko zresztą	w naszym	 kraju.	 To wszystko wca-
le	nie	działa pocieszająco!	Choć	 inflacja już	nie	raz wzrasta-
ła w przeszłości – to nie	zawsze	przekładało się	to na napięcie	
finansowe	i zdrowie	psychiczne	obywateli.	Oczywiście	w wie-
lu miejscach	płace	rosną,	co poniekąd	łagodzi stres, ale prze-
cież	wyższe	koszty	życia to zaledwie	ułamek	stresorów,	jakich	
doświadczamy	na co dzień.	

Do wzrostu cen towarów i usług	warto dodać	 rosnące	 sto-
py procentowe, a spora część	polskiego społeczeństwa za-
smakowała w kupowaniu na kredyt,	 zwłaszcza nieruchomo-
ści.	 Kiedy	w ciągu kilku miesięcy	 zeszłego roku raty kredy-
tów wzrosły,	często blisko dwukrotnie, zmiana ta miała ogrom-
ny	wpływ na poziom	 stresu,	 najczęściej	młodych,	 Polaków.	
Okazywało się	bowiem,	że	zaczynają	mieć	problem	ze	spła-
tą	kredytu,	a przecież	z mieszkania, w którym	mieszkają	(czę-
sto z całą	rodziną)	i w które inwestowali już	przez lata,	się	nie	
wyprowadzą.	 Zaproponowane	 przez rząd	 „wakacje	 kredy-
towe”	niewiele	załatwiają,	bo przecież	nie	jest	to umorzenie 
raty, tylko odsunięcie	jej	spłaty	w czasie.

Lisa Strohschein,	 socjolożka z University	 of	 Alberta,	 któ-
ra bada m.in.	 skutki napięć	 finansowych,	 mówi:	 „Ludzie	
potrafią	 poradzić	 sobie	 z jedną	 stresującą	 rzeczą,	 ale	 kie-
dy	 stresory	 zaczynają	 się	 kumulować,	 to właśnie	 stawia lu-
dzi na krawędzi”.	

Nasze	nerwy	mogą	znaleźć	się	u kresu wytrzymałości,	a stres 
fizyczny	 i emocjonalny	stać	się	nie	do zniesienia, a to może	
przerodzić	się	w załamanie	nerwowe.	Nie	jest	ono oczywiście	
uważane	 za zaburzenie	 psychiczne.	 Jest	 to termin z mowy 

Inflacja, stres, 
zdrowie psychiczne…

I
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Z dnia na dzień rosną ceny podstawowych produktów spożywczych, higienicznych  
i przemysłowych, a media alarmują nas o wysokiej inflacji. Czym ona jest i jakie są jej 
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potocznej,	 zaś	 w psychologicznym	 żargonie	 wykorzystuje	
się	go do nazwania nagłego zaburzenia równowagi psychicz-
nej	czy	też	ostrej	reakcji na stres.	Rozumie	się	przez to chwi-
lową,	 ale	 skrajną	 reakcję	 na równie ekstremalne i nieprze-
widziane	 wydarzenie.	 Wśród	 psychologów nie ma zgody 
co do definicji załamania nerwowego.	Jest	ogólnie	postrze-
gane jako okres, w którym	pojawiają	się	intensywne	objawy	
stresu i niemożność	 radzenia sobie z wyzwaniami życiowy-
mi.	 Stres	 jest	 na takim	poziomie,	 że	 odbiera przeżywającej	
go osobie	możliwość	kontrolowania swoich	zachowań	i racjo-
nalnego myślenia.	Osoby,	 które	 przeżywają	 załamanie	 ner-
wowe,	mogą	również	wycofać	się	z relacji z rodziną,	przyja-
ciółmi i współpracownikami.	Oznaki takiego zachowania to: 

• unikanie	spotkań	i imprez towarzyskich;

• odmawianie wspólnego spożywania posiłków;

• niedbałość	o wygląd;

• spóźnianie	się	na spotkania;

• opuszczanie dni w pracy;

• odizolowanie	się	i zamknięcie	w domu.

Jeśli czujemy,	rosnące	napięcie,	nieuzasadnioną	irytację	lub	
zdenerwowanie,	możemy	spróbować	samodzielnie,	doraźnie	
nad	zwiększającym	się	stresem	zapanować,	próbując:

• 	pooddychać	głęboko,	licząc	od	12	do 0,	gdy	czujemy	się	
niespokojni;

• 	wyeliminować	z diety	kofeinę	i alkohol	oraz wszelkie sub-
stancje	pobudzające;

• 	wyeliminować	wysoko przetworzone	produkty	spożywcze;

• 	skorzystać,	jeśli istnieje taka możliwość,	z masaży	w gabi-
necie	rehabilitanta czy	fizjoterapeuty;

• 	regularnie	zacząć	ćwiczyć	co najmniej 3 razy w tygodniu – 
wystarczy nawet 30 minut spaceru po okolicy, w której 
mieszkamy;

• 	zaplanować	stałe	godziny	snu,	a to pomoże	nam	dobrze	
się	wyspać;

• 	koniecznie	bierzmy	każdego wieczoru ciepły	prysznic,	wy-
łączmy	elektronikę,	wypijmy	kubek	ciepłego mleka z cy-
namonem	lub	herbaty	ziołowej	 i/lub	poczytajmy	książkę	
przed	snem.

W razie nasilenia objawów należy	też	rozważyć	pójście	do psy-
chologa,	psychoterapeuty	lub	psychiatry	na konsultację.	Pa-
miętajmy,	że	zgłaszanie	się	po pomoc do specjalisty nie jest 
objawem	słabości,	 tylko wyrazem	mądrości.	Tak	 jak	z bolą-
cym	zębem	idziemy	do dentysty, z katarem do internisty – tak 
z niespokojną	psychiką	warto udać	się	do osoby	specjalizują-
cej	się	w leczeniu tejże.	•

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.
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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
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W tygodniku „Polityka”	 czytałam	 jakiś	 czas	
temu wywiad z pisarką,	scenarzystką	i au-
torką	piosenek	Dorotą	Masłowską,	w któ-
rym	 mówiła m.in.	 o dopasowywaniu się.	

Cytuję:	„Nie	 lubię	ulegania owczym	pędom.	Czerpania siły	
z przynależności,	 podpinania się	 do zbiorowej	 tożsamości.	
Bo to też	podpięcie	 się	do średniości”.	 Rozmowę	przepro-
wadziła krytyczka literacka i dziennikarka Justyna Sobolew-
ska.	Cała rozmowa, jak i cała twórczość	Doroty	Masłowskiej	
zwykle	nie	pozostawiają	mnie	obojętną,	 to jedna z tych	pi-
sarek, na której	 teksty,	 również	 sztuki teatralne i wypowie-
dzi czekam.	Ucieszyłam	się	z tej deklaracji o uleganiu pędom,	
bo ja też	tak	to odczuwam.	Choć	Masłowska mówi,	że	zwykle	
za taki bunt i „fikanie”	jej	się	w życiu dostawało.	

Jednak	gdzie	leży	ta granica między	uleganiem	pędom	a do-
pasowaniem, które po prostu gwarantuje nam rozwój lub 
przetrwanie?	 Jakie	 mają	 Państwo doświadczenia z ulega-
niem,	 bądź	 nie,	 wszelkim	 modom	 czy	 wymogom?	 I kiedy 
taka uległość	lub	odwaga myślenia samodzielnego w nas	się	

kształtuje?	Pewne	rzeczy	tak	wcześnie	programują	nam	rodzi-
ce,	sąsiedzi czy	katechetka,	że	niekoniecznie	wydają	się	nam	
„owczym	pędem”,	a wręcz czymś	„naturalnym”;	czymś,	cze-
go w ogóle nie da się	kwestionować.	Gdy	Andrzej	Fidyk,	wy-
bitny	reżyser	filmów dokumentalnych,	spytał	króla Suazi (pań-
stwo w Afryce),	który	miał	kilkanaście	żon	i setkę	dzieci,	o to, 
czy w takim	razie	również	kobiety	powinny	mieć	po kilkuna-
stu mężów,	ten	wybuchnął	gromkim,	autentycznie	szczerym	
śmiechem.	

Trwa dziś,	 przynajmniej	w niektórych	 banieczkach,	 debata  
o tym,	 że	 młodzi ludzie	 rezygnują	 z lekcji religii, a dorośli  
dokonują	aktów apostazji.	Nagle	dociera do nich,	że	nie	chcą	 
chodzić	za resztą	stada,	że	być	może	właśnie	ktoś	wepchnął	 
ich	w koleiny, w których	 im	 niewygodnie.	 Ot,	 babcia była  
chrzczona,	prowadziła mamusię	do kościółka,	komunię	mie-
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li sąsiedzi z osiedla, kuzynka miała komunię	w hotelu,	a foto-
grafia wnuczka w ślicznym	garniturku ze	świecą	w ręku stoi za-
wsze u dziadka na kominku.	Wszyscy	przynajmniej	do komu-
nii szli.	 To część	 kalendarza.	 Czas	 komunii,	 bo kwitną	 bzy.	
Ja okresu buntu w tym przypadku nie	przeszłam,	bo sferę	du-
chową	moi rodzice i babcia praktykowali poza religią.	Nie	szu-
kali też	w kościele	akurat	poczucia przynależności do wspól-
noty.	Kręciły	 ich	 inne	wspólnoty.	Wspólne	wyjazdy	do lasu, 
nad	jeziora,	organizowanie	dużych	spotkań	w domu, wspól-
nota lektur, wspólnota ludzi śpiewających,	poszukujących	do-
brej	 sztuki,	 rodzinności,	 tworzenia.	W dodatku dorastałam	
w PRL-u, gdy co prawda Kościół	był	o wiele	bliżej	ludzi,	a po-
litycznie to wręcz bywał	schronieniem	dla opozycji albo miej-
scem rozdzielania pomocy	charytatywnej	(paczki z Zachodu,	
dziś	 zwanego imperialnymi Niemcami bądź	 zgniłą	 Francją),	
więc	lekcje	religii nie	były	narzucane	przez szkołę	tylko odby-
wały	się	w salach	parafii.	

Dziś	 dzieciaki ulegają	 owczemu pędowi social mediów, ale 
to nie	 znaczy,	 że	w czasach	 przed	 internetem	 presji na to, 
by	wyglądać,	ubierać	się,	należeć	do jakiejś	grupy,	nie	było.	
Chłopcy,	który	wyróżniali się	tym,	że	uprawiają	jakiś	„elitarny”	
sport,	np.	szermierkę,	lub	mają	jakieś	artystyczne	zaintereso-
wania,	np.	oszczędzają	dłonie,	bo grają	na skrzypcach,	po-
trafili dostać	regularny	łomot	od	szkolnych	czy	osiedlowych	
przemocowców.	Nie	było instagrama czy tiktoka, a dziewczę-
ta też	potrafiły	być	okrutne	i hejtować	koleżanki za to,	że	słu-
chają	nie	takiej	muzy,	trzymają	się	z przyjaciółką	z ręce	na uli-
cy albo noszą	ciągle	tę	samą	bluzę	z kapturem.	Nie	wiem	dla-
czego,	ale	cały	ten	pęd	na to,	by	nosić	się	modnie	lub	przy-
należeć	do jakiejś	konkretnej	kontrkultury	zupełnie	mnie	omi-
nął.	Owszem,	bywałam	przedmiotem	drwin	i szyderstw, któ-
re	szczególnie	odczułam,	gdy	trafiłam	do liceum w Stanach	
Zjednoczonych,	gdzie	presja rówieśnicza jest	 chyba jeszcze 
silniejsza niż	w Europie.	Dziewczyny	nie	dawały	mi spokoju, 
pokazywały	mnie	palcem	w szatni i na boisku, bo odmawia-

łam	golenia nóg.	Po prostu uważałam	i nadal	uważam,	że	trzy-
nastolatki czy	piętnastolatki nie	mają	obowiązku kupować	ży-
letek, golarek, kremu lub,	jeszcze	gorzej,	chodzić	na bolesną	
depilację	za pieniądze	tatusia i mamusi.	

Jednak	skłamałabym,	pisząc,	że	w życiu nigdy nie ulegam pre-
sji.	Często zdarzało mi się	ulec	presji mężczyzn,	których	wy-
bierałam	sobie	za partnerów.	A to dałam	się	na kilka lat	wtło-
czyć	w rolę	partnerki osoby	uzależnionej	i uległam	scenariu-
szom „dzielna kobieta uratuje	związek;	nad	miłością	i związ-
kiem	należy	pracować;	nie	wymienia się	partnera tylko dlate-
go,	że	znika i zapija;	popatrz , taki Jakub to już	sześć	lat	trzeź-
wy, a pił	 dwadzieścia lat,	 od	 liceum	przecież”.	Uległam	 też	
presji wzorca rodziny, podczas gdy nie ma na naszej plane-
cie jednego wzorca rodziny.	W Kairze?	W Japonii?	W Watyka-
nie?	W willi na Żoliborzu?	Z owczego pędu udaje mi się	wyry-
wać	tylko dlatego,	że	po pierwsze	mam	wsparcie	znajomych,	
którzy	nie	będąc	w tymże	pędzie,	widzą	mnie	z perspektywy, 
i po drugie,	że	w sumie	lubię	zmieniać	coś	w życiu na lepiej.	

Zmiana tempa, zmiana stada,	bunt	zwykle	okazują	się	dobrym	
pomysłem,	bo zrobiliśmy	 coś	na własnych	warunkach.	Cza-
sami warto spróbować	czegoś,	co wzbudza entuzjazm	mas.	
Na przykład	 seriale.	Nie	 lubię	 seriali i ich	nie	oglądam,	 ale	
raz na pół	roku jakiś	jeden	odcinek	obejrzę.	Po co?	Żeby	nie	
być	pustelniczką	 i móc	czasem	włączyć	się	do rozmowy, je-
śli trafię	na towarzystwo, które nie czyta książek.	O tak.	Zbio-
rowość	osób	nieczytających	książek	–	to wielka zbiorowa toż-
samość,	pod	którą	nie	mam	zamiaru się	podpiąć.	•
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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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