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Urodzeni pewnego 
błękitnego dnia
- wywiad z Przemysławem
Tomalskim

Jak rozwija się dziecko, czego możemy 
dowiedzieć się o jego rozwoju obserwu-
jąc jego zabawę i interakcje z rodzicami, 
jakie czynniki mogą zwiększać ryzyko 
wystąpienia zaburzeń rozwoju np. spek-
trum autyzmu i czy wczesna diagnoza 
zwiększa szanse dziecka na normalne 
życie?

Nowa nadzieja 
w walce z rakowa-
tością otrzewnej

Pierwszy we wschodniej części Europy 
środkowej Program Dootrzewnowej Pod-
ciśnieniowej Chemioterapii Aerozolem 
(PIPAC – ang. Pressurized intraperitoneal 
aerosol chemotherapy).

Być dobrym 
człowiekiem!
- wywiad z José Torresem

Niesamowity artysta pochodzący 
z Kuby. Absolwent Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu. Od 31 lat zajmuje pierwsze 
miejsce w ankiecie na najpopularniejsze-
go muzyka roku w kategorii instrumenty 
perkusyjne. Występuje od ponad 35 lat 
na polskiej scenie muzycznej i współpra-
cuje z wieloma gwiazdami estrady.
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„Już TRZECIA jesień park nasz wyzłaca, kasztany lecą z drzew TRZECI raz…” 
Zarówno jesień jak i piosenkę uwielbiam za klimat i przenikające szepty… i szepnę 
Państwu: już TRZECIĄ jesień tworzymy to pismo… Chociaż nie, nie będę szeptać, 
raczej wolę radośnie to wyśpiewać. 

Oczywiście, nie było by nas, bez Was Szanowni Państwo! Bez naszych cudow-
nych, wiernych i motywujących nas Czytelników.

Po stokroć dziękujemy i złotymi liśćmi Was obsypujemy. Tej jesieni złoty i żółty 
w przyrodzie, modzie i urodzie króluje. Pięknie się w każdej dziedzinie komponuje. 
A święta jesienne i nostalgiczne przemijanie z innym spojrzeniem niech będą od-
bierane. Wykopki, grzybobranie czy owoców w sadach zbieranie oraz Halloween, 
Święto Zmarłych czy Zaduszki niech będą wydarzeniami dla każdego PO PROSTU 
innymi, ale wartościowymi i nowy wymiar w Wasze życie wprowadzającymi.

Redaktor Naczelna Po Prostu ŻYJ
Bianca-Beata Kotoro

Hurra! Nareszcie JESIEŃ! Wstrząśnięci? Zmieszani? Uwielbiam lato, ale powiedz-
my sobie szczerze to czas posuchy towarzyskiej - wszyscy albo się pakują, albo są na 
wakacjach. A ja uwielbiam jesienne ogniska z przyjaciółmi i cydr z antonówek... Także 
w kinach, teatrach i księgarniach w lato sezon ogórkowy. 

A jesienią: jeśli nie będę zalegać przy kominku pochłaniając nowy tom Camilli 
Läckberg to na bank znajdziecie mnie w kinie: już w październiku „Pierwszy śnieg”, 
czyli ekranizacja Jo Nesbo – i Michael Fassbender w roli komisarza Harry Hole! Po 
norweskich mrozach śnieżyca dopadnie podróżnych Orient Expressu... Jestem przy-
wiązana do klasycznej ekranizacji „Morderstwa w Orient Expressie” Sidneya Lumeta 
z 1974 roku z genialną Lauren Bacall w roli pani Hubbard. Ale nowa wersja także 
wiele obiecuje: reżyseruje ją szekspirowski geniusz Kenneth Branagh, który wcieli się 
też w rolę Herkulesa Poirot, demonicznego Ratchetta zagra Johhny Deep, a księżnę 
Dragomiroff – Judi Dench. Czy wspomniałam, że jesienią startuje też nowy musical 
w Teatrze Roma - „Piloci”, a na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni pojawi się bia-
łowłosy Geralt z Rivii - musical na podstawie „Wiedźmina” - to może być coś! No cóż, 
PO PROSTU ubóstwiam jesień!

Zastępca Redaktor Naczelnej Po Prostu ŻYJ
Agnieszka Fiedorowicz
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Agnieszka	Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej i zdro-
wotnej. Współpracuje z miesięcznikami Focus, Elle, maga-
zynem Integracja i portalem niepelnosprawni.pl. Laureatka 
nagrody Pióro Nadziei 2010 Amnesty International Polska 
dla dziennikarzy, piszących o prawach człowieka, za tekst 
poświęcony tematyce whistleblowingu (tzw. społecznego 
donosicielstwa). Trzykrotnie nominowana do Grand Press 
w kategoriach publicystyka i dziennikarstwo specjalistyczne.

dr	Michał	Fiedorowicz
Biolog i dziennikarz naukowy. Pracuje w Instytucie Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie zajmu-
je się badaniami przedklinicznymi z wykorzystaniem technik 
rezonansu magnetycznego. Współpracował z miesięcznikiem 
Focus i tygodnikiem Polityka. 

Bianca-Beata	Kotoro	
Człowiek renesansu. Zodiakalny Lew. Działa pomiędzy Eros                   
a Tanatos. Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog, psycho-
onkolog, wykładowca, edukator. Od wielu lat ekspert telewi-
zyjny i radiowy. Z pierwszego wykształcenia magister sztuki, 
artysta grafik, projektant wnętrz, fotografik. Laureatka kilku 
prestiżowych nagród, autorka i współautorka wielu książek.
Jako jedna z pierwszych osób wprowadziła w Polsce pro-
gram opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów 
z wyłonioną stomią. „Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

Małgorzata	Kalicińska
Niesamowita i bardzo poczytna pisarka, obsypana niejedną 
nagrodą. Z wykształcenia mgr inż. ekonomista rolnik. Świat 
poznaje przez kulinaria. Lubi muzykę klasyczną, dzierga na 
drutach – kocha rodzinne spotkania. Uprawia zioła i kwi-
atki. Choć ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, 
napisała wiele książek cieszących się dużym zaintereso-
waniem - w tym mazurską sagę „Nad rozlewiskiem”, to za 
swój największy sukces życiowy uważa córkę i syna. 

dr	Monika	Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospołecz-
nych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 
pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsiębiorczości, 
kapitale społecznym. Redaktor Serii Gerontologia przy Wy-
dawnictwie Łódzkim. W swojej pracy terapeutycznej i tre-
nerskiej z oddaniem i zaangażowaniem stara się poprawić 
jakość  życia osób poszukujących pomocy, tak aby było ono 
dla nich źródłem radości i spełnienia. Prywatnie pełni dwie 
ważne role, żony i mamy. Uwielbia teatr i muzykę Seweryna 
Krajewskiego. 

prof.	dr	hab.	n.	med.	Wojciech	Zegarski
Kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkolo-
gii w Bydgoszczy oraz past Prezes Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej. Wybitny specjalista chirurgii ogól-
nej oraz onkologicznej. Do jego głównych zainteresowań 
zawodowych należą choroby nowotworowe przewodu po-
karmowego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń jelita 
grubego. Stworzył wiodący ośrodek w Polsce w zakresie                                                                                                                           
leczenia nowotworów jelita grubego. Współpracuje ze sz-
wedzkim Uniwersytetem w Upsalli, w zakresie badań genety-
cznych w nowotworach. Wolne chwile dzieli między rodzinę, 
sport i podróże. Gentelman o nieskazitelnym guście.

dr	hab.	n.	med.	Tomasz	Jastrzębski
Chirurg onkolog. Związany z Gdańskiem, w którym urodził 
się, zdobywał wykształcenie lekarskie, a teraz leczy. Laureat
konkursu Forbes Profesjonaliści 2014. Wprowadził jako 
pierwszy w Polsce metodę leczenia przerzutów do otrzewnej 
– HIPEC. Zaangażowany jest w tworzenie i prowadzenie por-
tali informacyjnych dla pacjentów z chorobą nowotworową. 
Zawodowo interesuje się diagnostyką i chirurgicznym lecze-
niem nowotworów. Prywatnie miłośnik nurkowania i podróży. 3
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Grzegorz	Kotoro
Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie 
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żoł-
nierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM, uczestni-
czący w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący 
się profilaktyką zdrowia i prawami pacjenta. Prowadził wiele 
konferencji i wydarzeń jako moderator i prelegent na arenie 
europejskiej, w tym w Parlamencie Europejskim. Obecnie 
Prezes Europejskiego Centrum Edukacji PO PROSTU. Zawo-
dowy kucharz (z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdro-
wego talerza.

Adam	Lewanowicz
Częstochowianin z urodzenia, warszawiak z wyboru. Ludzkie 
emocje mają dla niego największe znaczenie w życiu. Wrodzoną 
umiejętność czytania ludzi przekuł na swój zawód. Pracuje jako 
psycholog wspierając podopiecznych hospicjum. Z pasją łączy 
te obowiązki z fotografią. Znakomity portrecista dusz. Przed 
jego obiektywem stali m.in. Bruce Willis, Anna Dymna, Anna 
Dereszowska, Magdalena Lamparska.

Renata	Greń
Stylistka i edukatorka. Z pierwszego wykształcenia fizjote-
rapeutka. 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 zawo-
dowej. Doradza jak funkcjonalnie zorganizować przestrzeń 
prywatno-zawodową. Współwłaściciel cenionej firmy szkole-
niowej Greń Communication. Krakuska z dziada pradziada, 
która całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.

Elwira	Jeunehomme
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkol-
nego w przedszkolu integracyjnym, specjalista w zakresie                                        
terapii pedagogicznej. Wspomaga rozwój ruchowy                                                                                                        
i emocjonalno-społeczny dzieci. Swoimi doświadczeniami 
dzieli się z młodymi nauczycielami. Z zamiłowania do nauki, 
sztuki i innych obszarów szeroko pojętej kultury, uczestni-
czy w nocnych wyprawach do muzeum, jest wielbicielką 
festiwalu „WATCH DOCS”, lubi oglądać przedstawienia 
teatrów ulicznych. 

Marzanna	Janeczek
Pielęgniarka. Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 
z wieloletnim doświadczeniem. Jedna z laureatek wyróżnie-
nia I edycji plebiscytu stomaPERSONA. Stawia na nieustanny 
rozwój osobisty i zawodowy, bo swoją pracę wykonuje z po-
wołania i pasji. Wolne chwile spędza z dobrą książką bądź 
aktywnie, poznając nowe miejsca.

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

Dorota Minta
Psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu 
Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Prowadzi szkolenia i warsztaty uczące asertyw-
ności, komunikacji interpersonalnej, kreatywności i rozwoju 
osobistego. Autorka publikacji prasowych i ekspert w zakresie 
tematów psychologicznych w mediach. Wykładowca psycholo-
gii na SGGW w Warszawie.

Magdalena	Łyczko
Dziennikarka z mediami związana od kilkunastu lat. Pierwszy 
artykuł opublikowała w Gazecie Lubuskiej. Pracowała m.in. 
w Teleexpressie, Dzień Dobry TVN, magazynie „Gala“ oraz 
w onet.pl. Najważniejsze są dla niej ostatnie sześć lat; wtedy 
została mamą i stworzyła portal zaradna-mama.pl
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Andrzej	Piwowarski
Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie 
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – dorad-
ca ds. osób niepełnosprawnych. Aktywny społecznik, wolon-
tariusz. Magister pedagogiki społeczno–opiekuńczej. Studia 
podyplomowe w zakresie orientacja i doradztwo zawodowe. 
Działalność społeczna w Polskim Towarzystwie Stomijnym 
POL-ILKO (od 1997) oraz w Stowarzyszeniu Wspomagania 
Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA” (od 2002). Pasjonat tu-
rystyki rowerowej, tenisa stołowego, zwiedzania Polski, kibic 
sportowy, amator muzyki.

dr	n.	med.	Maciej	Nowacki
Adiunkt w Katedrze Chirurgii Onkologicznej Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi m.in. badania 
z zakresu chirurgii onkologicznej ze szczególnym uwzględ-
nieniem technik małoinwazyjnych i nowoczesnych metod 
leczenia wznów i guzów przerzutowych oraz innowacyjnego 
zastosowania techniki chemioterapii dootrzewnowej w hi-
pertermii (HIPEC). Za swoją działalność naukową został na-
grodzony wieloma wyróżnieniami o zasięgu krajowym i mię-
dzynarodowym.

Rafał	Rybka
Psycholog terapeuta, ukończył psychologię na Uniwersyte-
cie Gdańskim. Zodiakalna Ryba. Swoim magicznym piórem 
wspiera osoby w trudnych chwilach, dając otuchę i wiele po-
zytywnej energii. Można z nim porozmawiać na każdy temat, 
poświęca bardzo dużo uwagi swoim pacjentom angażując się 
w każdy problem. Jest człowiekiem czynu, wyznaje zasadę 
„chcieć to znaczy móc”. Rozpala światełko w tunelu wytycza-
jąc kierunek działania.

Aleksandra	Walczak
Florysta, miłośnik natury. Ekspert telewizji śniadaniowej. 
Z pierwszego wykształcenia finansista, kontroler finansowy,  
menedżer. Krąży pomiędzy liczbami a kwiatami. Jedno i dru-
gie jest wielką pasją, ale również rzetelnie wyuczonymi za-
wodami.

Przemysław	Styczeń	
Lekarz, specjalista medycyny estetycznej. Absolwent                 
Akademii Medycznej w Katowicach. Słuchacz Podyplomo-
wej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Szko-
leniowiec w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice.                          
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej                                                                                                                                     
i Anti-Aging oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran. Autor wielu artykułów prasowych z zakresu me-
dycyny estetycznej. Prowadzi gabinet medycyny estetycznej               
w Warszawie.

Joanna	Zakrzewska	
Pielęgniarka z ponad dwudziestopięcioletnim doświadcze-
niem. Od dziesięciu lat zajmuje się stomikami w poradni 
proktologicznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Człowiek 
o wielkiej empatii i jeszcze większej wiedzy. Romantyczna na-
tura wyciąga ja na nostalgiczne wędrówki po bezdrożach, ale 
po odpoczynku wraca do działania bo zawsze ma jasno okre-
ślony cel i stawia sobie wysokie wymagania.

Wiganna	Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister  Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły 
Kosmetycznej w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kul-
towego kabaretu Lalamido. Obecnie współpracuje z TVP, 
TVN, Polsat. Dba o wizerunek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny 
Torbickiej, Alicji Resich-Modlińskiej, Marzeny Rogalskiej... 
Kocha podróże, uwielbia ludzi.

Halszka	Sokołow
Dietetyk, diet coach, członek Polskiego Towarzystwa Dietety-
ki. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). 
Jest jednym z pierwszych diet coachów w Polsce. Z dietety-
ką związana od ponad 10 lat. Umiejętności zawodowe i die-
tetyczny szlif zdobywała u boku najlepszych specjalistów 
w kraju. Prowadzi gabinet dietetyczny, w którym pomaga  
pacjentom m.in. w zrzucaniu zbędnych kilogramów i w powro-
cie do zdrowia. Prywatnie - miłośniczka dobrego jedzenia.
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Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Wywiad z José Torresem

Niesamowity artysta pochodzący z Kuby, wirtuoz instrumentów perkusyjnych. Absolwent Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu, założyciel pierwszej w Polsce orkiestry salsowej pod nazwą „José Torres y Salsa Tropical”. Od 
samego początku pobytu w Polsce mieszka we Wrocławiu. Dłużej żyje już w Polsce, niż na Kubie. Nie odwiedzał 
wyspy przez 30 lat. Występuje od ponad 35 lat na polskiej scenie muzycznej i współpracował z wieloma gwiaz-
dami estrady, m.in. Marylą Rodowicz, Kayah, Ewą Bem, Urszulą, Maanam-em, Ryszardem Rynkowskim, Stani-
sławem Soyką, Grzegorzem Ciechowskim, Mietkiem Szcześniakiem i innymi. Koncertował i nagrywał również 
z czołówką muzyków jazzowych: Tomaszem Stańko, Wojciechem Karolakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Ja-
rosławem Śmietaną czy Leszkiem Możdżerem. Brał udział w ponad pięćdziesięciu pięciu nagraniach płytowych 
polskich wykonawców, a także w nagraniach muzyki filmowej m.in. „Krew i wino” z Jackiem Nicholsonem. Od 31 
lat zajmuje pierwsze miejsce w ankiecie na najpopularniejszego muzyka roku w kategorii „instrumenty perkusyj-
ne”, którą corocznie organizuje najstarsze i najbardziej renomowane czasopismo muzyczne „Jazz Forum”. Pełnił 
funkcję kierownika muzycznego w programach telewizyjnych „Egzotyczne lato z Tercetem” oraz „Wieczór z Ja-
gielskim”. W grudniu 2007 roku w księgarniach ukazała się jego autobiograficzna książka „Salsa na wolności”, 
a pół roku później na zlecenie Telewizji Polskiej Pr1 powstał film dokumentalny wyreżyserowany przez znakomitą 
dokumentalistkę Marię Zmarz-Koczanowicz zatytułowany „Moja Kuba, moja Polska”. Od listopada 2008 roku 
piastuje honorową funkcję Prezesa Fundacji „Sztuka Zdrowie Tolerancja”. Ten cudowny i energetyczny człowiek 
to oczywiście JOSÉ TORRES. Mąż wspaniałej Izabeli i ojciec dwóch dorosłych synów, również muzyków.
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Bianca-Beata	Kotoro: José, jakie są twoje rozważania o sen-
sie życia, o przemijaniu?

José	 Torres: Rozważania...są takie: przychodzimy na ten 
świat i trochę się męczymy (śmiech). Ale poważnie - w dzie-
ciństwie narzucają nam pewne kanony, kanony do których 
nie jesteśmy przygotowani. Mało tego, nie jesteśmy świado-
mi tego, co w nas wpajają zarówno ideowo, jedzeniowo, czy 
religijnie.

B-BK: Po prostu jako dzieci musimy to wszystko zaakceptować.

JT: Dokładnie, zaakceptować, a kiedy zaczynamy być do-
rośli, i zaczynamy mieć swoje zdanie - to zaczynamy to se-
gregować.

B-BK: Ale czasami nie dajemy rady segregować...

JT: Ponieważ tak mocno nam to wpajano. Zobacz, począw-
szy od religii, od grzechu pierworodnego. Wmawiają nam, że 
mamy czuć się winni, że się w ogóle urodziliśmy. I my potem 
ciągniemy cały czas ten ciężar, ten krzyż. Zaczynając etap ży-
cia dorosłego, na barkach nosimy problemy nie nasze, tyl-
ko naszych rodziców, dziadków i pradziadków - nie wiedząc 
o tym. Nie układa się nam życie, dziwimy się. A ono się nie 
układa bo idziemy tymi wzorcami, które nie są nasze!

B-BK: Aż do momentu kiedy nam ktoś nie otworzy oczu...

JT: A my będziemy chcieli je otworzyć. I zobaczyć, że to nie 
są nasze problem! Oczywiście trzeba się temu problemowi 
ukłonić. Wiedzieć, iż on istnieje, ale nie jest mój! A w więk-
szości sytuacji my je ciągniemy, wchodzimy w różne układy, 
również układy małżeńskie, które są chore i trzymamy je nie 
wiadomo po co.

B-BK: Bo nie wiemy jak je rozwiązać.

JT: A do tego przychodzą dzieci i nie zdając sobie spra-
wy, zaczynamy narzucać im ten sam „problem”, który my 
ciągniemy, który to nie jest również ich problemem. Nastę-
puje jedna wielka mieszanka i to nosimy ze sobą całe życie, 
nie wiedząc o tym jakie rzeczy nas obciążają i zniekształcają 
nasz rozwój. Chodzimy do szkoły, dorastamy, żenimy się lub 
za mąż wychodzimy i jak już prawie uświadamiamy sobie o co 
tu chodzi - to trzeba umrzeć! Mam więc takie przemyślenie: 
żeby umrzeć wystarczy być wcześniej tylko żywym, natomiast 
zastanawiam się nad jeszcze jednym krokiem...

B-BK: Jakim?

JT: Po śmierci, gdzieś... coś... musi być... Według mnie, ży-
cie tak po prostu się nie kończy. Może jest jakaś reinkarnacja 
i nasza dusza powraca tu, by nadrabiać to, co źle zrobiliśmy 
w poprzednich wcieleniach? Nie może być, aż tak bez sensu, 
że tyle przeżyliśmy i to już koniec, finito. Może znasz, a na 
pewno słyszałaś o dzieciach indygo.

B-BK: Tak, zwanych też kryształowymi.

JT: Więc pamiętasz, że koncepcja „dzieci indygo” narodzi-
ła się w latach 70 i opiera się na przeświadczeniu, że nasza 
planeta szykuje się do wejścia w okres wielkich zmian i du-

chowej rewolucji. Jej zwiastunem ma być pokolenie dzieci 
o niezwykłych zdolnościach, które przychodzą na świat, by 
zmieniać go na lepsze. I widzę te dzieci, które mają po pięć 
lat i grają na fortepianie improwizując. Zamykam oczy i słyszę 
dorosłego muzyka z olbrzymim doświadczeniem. Bianca, to 
nie jest możliwe, żeby dziecko tak improwizowało, aby ta mu-
zyka była tak harmoniczna. Niejeden dorosły muzyk wstydził-
by się przy takim dziecku zagrać. Jest to nieprawdopodobne! 
To musi być ich kolejne życie. Inaczej tego nie potrafię sobie 
wytłumaczyć. Swoją zmianę i przemianę przeżyłem w wieku 
21 lat. Zacząłem żyć na nowo, zacząłem się uczyć języka, oby-
czajów i poznawałem inną kulturę. To tak, jakby mi dano drugi 
raz życie. I teraz tak zastanawiam się: wszyscy ci dobrzy czy 
źli odeszli - Hitler, Stalin, Papież, Mazowiecki, Mozart, Bach... 
Ale zawsze coś zostaje po tych ludziach. Bez względu na to 
kim byli - to umarli. Ten mianownik jest wspólny. Przychodzi 
śmierć w różnym wieku, są tacy którzy odchodzą bardzo mło-
do i tacy, którzy odchodzą w bardzo późnym. Pani, od której 
kupiliśmy z Izą nasze pierwsze mieszkanie mówiła: „chyba Pan 
Bóg zapomniał o mnie”.

B-BK: I?

JT: I pokazuje mi zdjęcie. Wszyscy, którzy są na tym zdjęciu 
już dawno nie żyją a ona ma się dobrze. Jest taka piosenka 
po hiszpańsku, którą śpiewam, że fakt śmierci przynosi tyle 
strachu i ciekawości. Nie wiem dlaczego... przecież to jest coś 
tak naturalnego, to jest coś, co musi się stać. Są tacy, którzy 
odchodzą i nikt nie wie kto to był i tacy, którzy odchodzą 
i dopiero po śmierci zaczynają żyć. Nie rozumiem tego pesy-
mizmu przy kwestii śmierci... ona jest równa dla wszystkich. 7
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B-BK: Ale jest to temat, któ-
rego ludzie się boją, to nie jest 
temat na pogawędki.

JT: W polskiej kulturze nie, ale 
w innych tak. Są takie miejsca 
na świecie, że jak się rodzą to 
płaczą - bo wiedzą jakie to jest 
cierpienie i radują jak umierają, 
bo wierzą, że są w lepszej postaci 
i znajdują ulgą na swoje problemy. 
Również kolor żałoby jest inaczej 
traktowany, gdyż na przykład u nas 
czarny a w Afryce kolorowy. Mam 
nadzieję, że śmierć jest przejściem 
na inny wymiar...

B-BK: José, co mówiono Ci na te-
mat śmierci i umierania kiedy byłeś 
dzieckiem?

JT: Raczej nie celowo, ale byłem 
trzymany z dala od tej konfrontacji. 
Jak wyjechałem z Kuby miałem 21 lat 
i nie pamiętam żadnego pogrzebu 
w rodzinie. Moi rodzice zmarli, kiedy 
byłem tutaj i nie zdołałem tam wrócić. 
Będąc jednym z najmłodszych w ro-
dzeństwie, nie byłem wtajemniczany. 
A poza tym byłem w szkole z interna-
tem i ci którzy odchodzili, to ja nawet 
tego nie zauważałem. Nie byłem na 
pogrzebie mojej matki chrzestnej, ani 
jej męża. Nie widziałem rozwoju choroby, powolnego od-
chodzenia... Właśnie zdałem sobie sprawę, jak z tobą rozma-
wiam, że tak prawdę mówiąc, to czuję się bardzo nieprzygo-
towany na odejścia bliskich. Dobrze, że o tym rozmawiamy... 
Chyba łamiemy jakieś tabu tej kultury? A może nas samych?

B-BK: A co było tabu na Kubie?

JT: Na pewno i zdecydowanie kwestie polityczne. Nawet 
widać to na filmie dokumentalnym: Moja Kuba, moja Polska, 
gdzie kwestia polityczna podzieliła też moją rodzinę. Jedni 
chcieli uciec łodzią i po kryjomu pakowali się, po prostu sta-
rali się opuścić Kubę, inni nie - lecz ktoś ich wydał. A skoro 
jako jedyny mój ojciec był przeciwny opuszczeniu Kuby - to 
wszystkie podejrzenia padły na niego. Od tego czasu nastą-
pił rozłam w rodzinie. Chociaż tak do końca, nigdy się nie do-
wiedziałem - co się naprawdę stało. Całe to pokolenie już nie 
żyje, jeśli ktoś z młodego pokolenia wie - to nie chce mówić. 
Mnie to strasznie kiedyś męczyło, ale już odpuściłem, bo to 
nie jest mój problem. To było w tamtym pokoleniu, kłaniam 
się temu nisko, ale to nie jest mój problem. Teraz to wiem.

B-BK: A co według ciebie w Polsce jest tematem tabu?

JT: Na pewno takim tabu jest kwestia ciała, seksualności 
ludzkiej czy in vitro. Obszary, które dotykają intymną część 
każdego człowieka, a którymi ktoś zewnętrznie chce regulo-
wać. Tabu jest rozmawianie i dyskutowanie o religii. Dookoła 
słyszymy, że rodzimy się z grzechem pierworodnym. Ledwie 
wychodząc z brzucha matki, już przepraszamy za grzechy. 

To bardzo ogranicza. Kobiety mają awersję do własnego 
ciała, do własnej seksualności. Żadna wiara i żaden system 
nie może decydować za człowieka. Ingerować w jego ciało 
i umysł. To my jesteśmy dla siebie bogami. To my mamy czuć 
swoją wartość.

B-BK: Ale ludzie mają bardzo zaniżone poczucie własnej 
wartości.

JT: Które jak wiesz przekazują pokoleniowo. Popełniają 
złe uczynki, nie dlatego że są złymi ludźmi, ale dlatego żeby 
zwrócić na siebie uwagę. Należałoby pewnie postępować 
według własnego sumienia. Należałoby też najpierw siebie 
usatysfakcjonować a nie robić tak, żeby kogoś zadowolić – bo 
wszystkich w takim samym stopniu nie zadowolimy. To niewy-
konalne. Dla jednych coś będzie w porządku, a dla innych nie. 
O tym należy pamiętać.

B-BK: To jest duży problem ludzi umierających, kiedy mó-
wią, że bardzo żałują, iż żyli dla innych, według ich standar-
dów, które im nakazano. Przy ostatecznym rozrachunku zdają 
sobie sprawę, że nie było w ich życiu miejsca na nich samych.

JT: Nie mogę tego zrobić, bo co powiedzą inni. A życie 
przemija. Pomagam, ale ciągle czegoś oczekuję. Ciągle 
jest źle. Myślę - pomagam, a jak ja mam problem - jestem 
z tym sam. Wtedy zaczynają się pretensje, niejasne układy, 
nie jest po równo.

B-BK: Twoja recepta na to?
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JT: Najchętniej powiedziałbym - olać to (śmiech). Ale na 
poważnie - sytuacje nie mogą wpłynąć na zmianę naszego 
ja. Osobiście mam w sobie odruch, że wyprzedzam. Jeśli ja 
wiem, że ktoś ma się przeprowadzić z miasta do miasta, to 
nie czekam, aż ktoś zapyta „José, możesz mi pomóc?”. To ja 
mówię: mam samochód, pakujemy i jedziemy. Nie chcę żeby 
ta osoba postawiła mi piwo, bo ja mogę sobie je kupić. Mnie 
bardziej interesuje, żeby ta osoba zaprosiła mnie na poga-
wędkę - bo musi być równo (śmiech), rachunek uregulowany. 
Czasami są rozczarowania, cóż. Jeśli widzę, że ktoś potrzebu-
je pomocy - działam. Nie pomaganie byłoby robotą wbrew 
mnie. To mój świadomy wybór. Nie narzucone, wyuczone 
działanie. A potem tak czy inaczej przyjdzie pani z kosą i po-
wie „Serdecznie zapraszam” (śmiech).

B-BK: Ale wtedy powiemy sobie przed jej obliczem, że 
mieliśmy dobre, fajne życie. Poznałam takich szczęściarzy. 
to było naprawdę wzruszające. Szłam po takim „pożegnaniu 
i odchodzeniu” do domu, uśmiechałam się i wewnętrznie de-
batowałam, czy mam w sobie takie poukładanie, że mogła-
bym tak powiedzieć, przecież my ciągle tyle chcielibyśmy od 
tego naszego życia...

JT: Bianca, zobacz, można mieć pieniądze... I co z tego? 
Możemy kupić jakieś lekarstwo, oczywiście nie panaceum ale 
zdrowia nie kupimy. Możemy kupować wspaniałe chałupy ale 
nie kupimy - domu... Moi rodzice mieli bardzo dużo takich 
mądrości. Moja mama mówiła zawsze do mnie: „Jak ciebie 
widzę - siebie widziałam, jak mnie widzisz - siebie zobaczysz”.

B-BK: Mówisz to swoim synom?

JT: Ależ oczywiście. Starszy ma już 34 lata a młodszy 27 
i im dokładnie to samo powtarzam, zamiast się wymądrzać. 
Każdy przecież musi pewne rzeczy sam przeżyć. Od momen-
tu urodzenia musimy przeżyć swoje etapy życia. Mam z Izą 
dwójkę dzieci. Tak samo wychowywani, a są inni. Jesteśmy 
bardzo dumni z nich, to nam wynagradza ten cały trud rodzi-
cielski, bo dzieci przychodzą, jak wiesz, bez instrukcji obsługi 
(śmiech).

B-BK: Nie musimy robić żadnych uprawnień i zdawać pań-
stwowych egzaminów rodzicielskich.

JT: I niestety potem te dzieci noszą różne obciążenia i pro-
blemy, które nie są ich. Są z pokoleń, z kultury, z tego czym 
my nasiąknęliśmy nieświadomie. Stąd apel do ludzi o więcej 
świadomości i radości z życia.

B-BK: Więc Ty opowiedz teraz o radości, o muzyce, o sen-
sie wyboru takiego życia.

JT: W przypadku muzyki... bardzo proszę! Bo przez rytmi-
kę, muzyka jest tak obrazowa, że można puścić wodze fanta-
zji. W transie dźwięków można wpadać w jej rytmy. Nawet jak 
nie rozumiemy słów, to nic, ważny jest rytm. On był za-
wsze. Zanim ktokolwiek, cokolwiek zaśpiewał - najpierw 
był rytm. Rytm może pociągnąć tłum. Jest wspaniała sym-

  bioza w kubańskiej muzyce: afrykań-
ski rytm i hiszpańska melodia. Jak 
tylko o tym mowię, to już poziom 
radości znacząco rośnie.

B-BK: Sądzisz, że ludziom choru-
jącym terminalnie, będących w ho-
spicjach, muzyka może pomóc, coś 
im dać?

JT: Muzyka bardzo mocno od-
działywuje. Zawsze trzeba dobrać 
odpowiednią do stanu zdrowia 
osoby. Zapewne wiesz, iż nawet 
krowy dają więcej mleka przy 
muzyce klasycznej niż przy rocko-
wej. Nagraliśmy z zespołem płytę 
z orkiestrą symfoniczną muzyki 
kubańskiej i mój syn Filip napisał 
aranżację. Wyobraź sobie, że na-
pisał taki aranż do utworu, który 
jest już bardzo zciachany czyli 
„Bésame mucho”, że nie było 
chwili po tym co usłyszałem, 
żebym nie płakał ze wzruszenia. 
Muzyka działa!

B-BK: A jak czujesz, jak ci się 
wydaje, jaki rodzaj?

JT: Przede wszystkim utwo-
ry rytmiczne i w tonacjach du-
rowych. One niosą więcej po-
zytywnej energii niż molowe, 
które są bardziej smutne.
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B-BK: Ludzie chorzy boją się być pozytywni, bo społeczeń-
stwo wcale tego nie oczekuje.

JT: Cóż, jesteś chory i umierasz - to bądź smutny i zmar-
twiony. Tylko czemu? Co trzeba mieć, żeby ukradli ci samo-
chód? Trzeba mieć samochód! Ten, kto go nie ma, nie obawia 
się, bo nie przeżyje tego zdarzenia. Żeby umrzeć - trzeba tyl-
ko żyć! Więc jaki jest stosunek do tej śmierci skoro to będzie 
tylko raz?

B-BK: Jaki przekaz dawałeś swoim synom?

JT: Mieliśmy doga niemieckiego, który długo nie żyje, bo 
około 10 lat. Musieli się z tym zmierzyć, z jego śmiercią. Mó-
wiliśmy im, że jest czymś naturalnym, że on zmarł ale będzie-
my go wspominać i będziemy się cieszyć z tych wspólnych 
chwil. Przez te trzydzieści lat mieliśmy pięć piesków. Iza, moja 
żona często mówi, że jak umrze, to chciałaby aby była impre-
za u nas w ogrodzie ze wspomnieniami tych dobrych chwil, 
z filmami.

B-BK: Ale smutek po stracie jest czymś naturalnym...

JT: Bezdyskusyjnie. Kiedy dostajemy prezent to się cieszy-
my, a kiedy nam ktoś coś zabiera to ogarnia nas smutek. Moi 

rodzice przeżyli ze sobą ponad 50 lat w małżeństwie. 
Widziałem i wiedziałem jak moja mama kochała mo-
jego tatę. Silnie i bezgranicznie! Urodziła szóstkę 
dzieci. Myślałem,  że jak on umrze to moja mama nie 
da rady. Płakałem bardziej, że jej jest smutno, niż że 
tata umiera. Może to okrutne, co teraz powiem, ale 
tak bardzo chciałem żeby oni razem umarli i żeby 
ona nie została sama. To było moje spojrzenie na 
to... A moja mama przeżyła jeszcze 13 lat, a ja ni-
gdy się nie dowiedziałem co czuła po śmierci ojca. 
Odszedł jej mąż ale dalej była mamą, dalej była 
siostrą, dalej była babcią. Te role się nie skończyły, 
wygasła jedna.

B-BK: Ale bardzo ważna...

JT: Wszystkie nasze role i drogi są ważne! Trze-
ba je pielęgnować, a gdzieś trzeba mieć też swo-
ją własną. A jak się okaże, że już się nie jest ani 
mamą ani babcia ani siostrą... właściwie już nie 
ma naszych najbliższych, to chce się umrzeć. Jak 
ta pani Oleńka co mówiłem o niej na początku. 
A więc ważne jest, żeby mieć swój kawałek świa-
ta, taki niezależny od nikogo. Przychodzimy tutaj 
sami i sami odchodzimy. Zadbajmy o tę naszą 
„świeczkę”, która będzie się palić, gdy wszystkie 
wkoło zgasną.

	B-BK: Co dla ciebie jest tą świeczką?

JT:	Dobrze znasz odpowiedź: muzyka i taniec.

B-BK: Gdybyś mógł po śmierci wrócić...

	JT: Chciałbym robić to samo, co teraz robię! 
A tak klasycznie - kiedy umrę, to niech mnie dadzą do mara-
kasów, to będę się dalej bawił, będę dalej w rytmie! (śmiech)

B-BK: José, Twoje motto życiowe!

JT: Po prostu być dobrym człowiekiem! ■
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CZŁOWIEK
TO	NIE

STATYSTYKA!

Od	14.	lat	działa	społecznie	w	obszarze	profilak-
tyki	i	edukacji	onkologicznej.	Udało	mu	się	wygrać	
trudną	walkę	z	rozsianym	nowotworem	w	młodym	
wieku,	bo	zachorował	mając	raptem	19	lat,	w	trak-
cie	 studiów.	 Pomimo	 choroby	 ukończył	 je	 i	 jest	
absolwent	 Instytutu	Dziennikarstwa	 i	 Komunikacji	
Społecznej	 Uniwersytetu	Warszawskiego.	 Szymon	
Chrostowski	jest	osobą	o	niekończących	się	pokła-
dach	energii	oraz	empatii	do	drugiego	człowieka,	
a	los	pacjentów	przedkłada	ponad	własny.	Członek	
Krajowej	Rady	ds.	Onkologii	powołanej	w	Minister-
stwie	Zdrowia.	Angażuje	się	nie	tylko	w działania	na	
rzecz	poprawy	sytuacji	pacjentów	onkologicznych,	
ale	także	walczy	o	lepsze	warunki	opieki	zdrowot-
nej	w	Polsce	także	dla	innych	grup	pacjentów.	Jako	
ekspert	 stworzył	 propozycję	 Karty	 Pacjenta	 On-
kologicznego	oraz	założył	grupę	ekspertów,	która	
opracowała	 algorytmy	 postępowania	 w	 ginekolo-
gii:	ciąże	zagrożone	i	niefizjologiczne.	Uhonorowa-
ny	nagrodą	Św.	Kamila	w	2013	roku	za	wieloletnią	
edukację	 w	 dziedzinie	 onkologii	 i	 dotychczasowe	
osiągnięcia	Fundacji	oraz	nagrodą	Złoty	Otis	2013.

Rozmawia: Grzegorz Kotoro

Grzegorz	 Kotoro:	 Szymon,	 kto	 wspierał	
cię	w	czasie	procesu	twojego	zdrowienia?

Szymon	 Chrostowski: Muszę zacząć od 
tego, że zanim zacząłem leczenie pod opie-
ką specjalistów – co uważam za początek 
zdrowienia – to przeszedłem długi, trwający 
półtora roku proces diagnostyki. Był to czas 
prawdziwego koszmaru w moim życiu, czas 
nieprzespanych z powodu bólu nocy i wizyt 
od lekarza do lekarza, z których żaden nie 
potrafił postawić właściwego rozpoznania. 
W końcu, kiedy trafiłem w ręce prawdziwych 
specjalistów choroba nowotworowa była bar-
dzo zaawansowana. Na początku wspierali 
mnie więc przede wszystkim lekarze i to oni 
namówili mnie do założenia fundacji, kiedy 
wróciłem do zdrowia. Także w pracy, w Te-
lewizji Polskiej, szefowie i koledzy na wieść 
o mojej chorobie, dołożyli wszelkich starań, 
abym mógł spokojnie wracać do zdrowia. 
Dlatego teraz tak ważne są dla mnie działania 
na rzecz walki z bólem, i to nie tylko nowo-
tworowym, oraz pakiet onkologiczny, który 
daje możliwość szybkiej diagnozy i rozpoczę-
cia leczenia, co jest kluczowe w chorobach 
onkologicznych.

Wywiad	z	Szymonem	Chrostowskim
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GK:	Co	było	najtrudniejsze?

SCh: Jeśli chodzi o wsparcie, to najtrudniejsze 
było poinformowanie najbliższych o mojej chorobie. 
Pochodzę z małej miejscowości, z Wielkopolski i tam 
nadal wiedza o chorobach nowotworowych jest nie-
pełna i co najgorsze panują fałszywe wyobrażenia 
na temat raka, że rak to wyrok, że rak to choroba 
zakaźna. Bałem się, że moja rodzina nie poradzi 
sobie z tą wiadomością, dlatego powiedziałem im 
o raku dopiero wtedy, kiedy już właściwie uporałem 
się z chorobą. Poza tym bardzo wcześnie zacząłem 
samodzielne życie i nie chciałem tym problemem 
obciążać swoich bliskich.

GK:	Co	ci	pomagało?

SCh: Wiara w Boga i ludzi. Jestem 
osobą wierzącą i mogę powiedzieć, 
że niejako wymodliłem sobie 
u Pana Boga powrót do zdrowia. 
Uważam, że duchowość odgry-
wa ogromną rolę w procesie 
zdrowienia, daje ogromną 
siłę oraz nadzieję. Dają ją też 
pacjenci. Obserwując innych 
chorych, ich zmagania, widząc 
jak pokonywali chorobę, jak 
wracali do normalnego życia, 
uwierzyłem, że mnie też się uda.

GK:	Od	ponad	11	 lat	 jesteś	pre-
zesem	 Fundacji	 Wygrajmy	 Zdrowie,	
w której	przez	lata	walczyłeś	o	przełama-
nie	 tabu	 chorób	 nowotworowych	w	 społe-
czeństwie	i	mediach.

SCh: Jak powiedziałem, środowisko, z którego po-
chodzę uświadomiło mi, jak wielkim problemem jest 
brak wiedzy i mity na temat nowotworów w naszym 
społeczeństwie. Jak nadal z powodu niewiedzy boimy 
się nowotworów, choć obecnie w Polsce są to cho-
roby w 50% przypadków wyleczalne, a w niektórych 
wysokorozwiniętych krajach nawet w 70%. Dlatego 
oswajałem między innymi temat męskich nowotwo-
rów - tj. raka stercza, zrealizowałem wiele akcji spo-
łecznych i edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, 
m.in.: Rak to nie wyrok, Prostata na lata, Dzień dla 
Zdrowia, Partnerstwo w Leczeniu i wiele innych.

GK:	Akcje	wspierały	osoby	publiczne,	a	patrono-
wały	im	towarzystwa	naukowe,	instytucje.

SCh: Tak, aktorzy, sportowcy, dziennikarze, mię-
dzy innymi Jerzy Stuhr, Krzysztof Krauze, Włodzi-
mierz Szaranowicz, Artur Boruc, Maciej Damięcki 
i wielu innych, a patronaty honorowe nad akcjami 
obejmowały liczne towarzystwa naukowe, marszał-
kowie, Rzecznik Praw pacjenta i inni. Jestem zwo-
lennikiem współpracy oraz partnerstwa w miejsce 

podziałów, zwłaszcza jeśli chodzi o tak ważne sprawy 
jak zdrowie. Z kolei wsparcie znanych osób poma-
ga w upublicznieniu problemu. Jeśli taka osoba jest 
jednocześnie pacjentem, to dodatkowo uwiarygad-
nia własnym doświadczeniem problem, o który po-
ruszamy w kampanii.

GK:	Od	2014	do	czerwca	2017	roku	pełniłeś	funk-
cję	prezesa	największej	organizacji	pacjentów	w Pol-
sce	 –	 Polskiej	 Koalicji	 Pacjentów	 Onkologicznych,	
która	reprezentuje	prawa	i	interesy	ponad	2,5	milio-
na	pacjentów	onkologicznych	w	Polsce.

SCh: Koalicja prowadzi projekty społeczne i edu-
kacyjne na rzecz osób z chorobami nowotworowymi 
i ich bliskich: Pacjent Wykluczony, Rak. To się Leczy!, 
Pacjenci Pacjentom. Fundacja wydaje czasopismo 
„Głos Pacjenta Onkologicznego”, które dociera do 
prawie wszystkich placówek onkologicznych w Pol-
sce. Co roku Koalicja organizuje Forum Pacjentów 
Onkologicznych, które gromadzi przedstawicieli 
organizacji pacjentów onkologicznych, ekspertów, 

„                                   
(...) tak ważne są dla mnie 

działania na rzecz walki z bólem, 
i to nie tylko nowotworowym, 

oraz pakiet onkologiczny, 
który daje możliwość szybkiej 

diagnozy i rozpoczęcia 
leczenia (...)
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przedstawicieli instytucji ochrony zdrowia, Rzecznika 
Praw Pacjenta oraz decydentów. Forum służy dialo-
gowi i wypracowaniu rekomendacji zmian w zakresie 
onkologii. PKPO jest także współrealizatorem pro-
jektu „Obywatele dla Zdrowia”, którego celem jest 
włączenie jak najszerszej reprezentacji pacjentów 
w stanowienie aktów prawnych w zakresie ochrony 
zdrowia w Polsce. Projekt stał się podstawą do po-
wołania Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, zrzesza-
jącej organizacje pacjentów z różnymi jednostkami 
chorobowymi na rzecz realizacji wspólnych celów.

GK:	Powołałeś	również	Koalicję	do	Walki	z	Bólem	
„Wygrajmy	z	Bólem”,	w	ramach	której	opracowano	
standardy	leczenia	bólu	nowotworowego	w	Polsce.

SCh: Jestem z tego dumny, bo dzięki tej inicjaty-
wie udało się wprowadzić po raz pierwszy w histo-
rii obowiązek nauki leczenia bólu do programu na-
uczania wszystkich studentów medycyny w Polsce 
(od 2015 roku), a Ministerstwo Zdrowia opracowane 
standardy zaimplementowało jako obowiązujące 
w całym kraju. Poza tym cały czas Koalicja do Walki 
z Bólem walczy o dostęp do nowoczesnych terapii 
dla chorych na nowotwory oraz z tabu, że rak musi 
boleć, które pokutuje do tej pory w środowiskach 
medycznych. Zorganizowałem kampanię społeczną 
Rak Wolny od Bólu, której ambasadorem honoro-
wym był prof. Jerzy Stuhr.

GK:	Skąd	tyle	zapału?

SCh: Z potrzeby oddania tego, co się dostało 
i naprawienia tego, co źle funkcjonuje w naszym 
systemie ochrony zdrowia. Jest regułą, że pacjenci, 
czy bliscy chorych, którzy niejako cudem wrócili do 
zdrowia tworzą fundacje, które są swoistym votum, 
podziękowaniem za powrót do zdrowia. Tak było 
w moi przypadku, tak było w przypadku Ani Nowa-
kowskiej założycielki Stowarzyszenia SANITAS, Łucji 
Bielec prezes Fundacji SOS ŻYCIE czy Kamila Dolec-
kiego prezesa SARCOMY i wielu innych. My wszyscy, 
chcemy, aby pacjenci onkologiczni byli jak najlepiej 
diagnozowani, leczeni i rehabilitowani, a jednocze-
śnie z naszej pacjenckiej perspektywy widzimy te luki 
w ochronie zdrowia, które nie są dostrzegane lub są 
bagatelizowane przez personel medyczny i decy-
dentów.

GK:	 Jeżeli	 to	 nie	 tajemnica,	 jakie	masz	plany	 na	
przyszłość,	po	opuszczeniu	Polskiej	Koalicji	Pacjen-
tów	Onkologicznych?

SCh: Póki co, to jeszcze tajemnica…ale zapew-
niam, że co bym nie robił w najbliższej i dalszej 
przyszłości, to na pewno nie zaprzestanę pracy na 
rzecz pacjentów onkologicznych i w ogóle polskich 
pacjentów.

GK:	Twoje	złote	rady	dla	chorych	i	zdrowiejących?

SCh: Dla chorych – nie poddawać się, nie tracić na-
dziei, nawet jeżeli ze statystyk wynika, że nasze szan-
se są małe, pamiętać, że człowiek, to nie statystyka 
i że… cuda się zdarzają. Poza tym stale się edukować, 
poszerzać swoją wiedzę na temat choroby, choćby 
po, żeby móc dobrze współpracować z lekarzem. 
Jednocześnie nie ufać szarlatanom i uzdrowicielom, 
którzy z medycyną nie mają nic wspólnego. A oso-
bom zdrowiejącym radzę, aby stosowały się do zale-
ceń lekarz i prowadziły zdrowy styl życia, zapomniały 
o swoich złych nawykach, które być może przyczyniły 
się rozwinięcia się ich choroby.

GK:	A	dla	organizacji?

SCh: Nie bać się stawiać sobie nawet najtrudniej-
szych celów, jeśli wydają się one słuszne, nawet jeśli 
mogą się one wydawać się mało realne i nie podo-
bać się innym. Wyznaczać strategię naszych działań 
i nie rezygnować z jej realizacji. Ważne jest, żeby 
działać skutecznie. Dbać o wysoki poziom meryto-
ryczny i organizacyjny naszych działań, abyśmy nie 
byli postrzegani jak amatorzy, ale równorzędni part-
nerzy dialogu z lekarzami, czy decydentami. Współ-
działać z innymi, ale nie za cenę rezygnacji z tego, 
co jest dla nas podstawową wartością. Dla mnie jest 
to szacunek dla osoby chorej – pacjent jego wizeru-
nek, choroba nie być traktowane jak produkt marke-
tingowy. Powinniśmy też współpracować wyłącznie 
z organizacjami, które działają zgodnie z prawem i są 
transparentne.

GK:	Za	co	obecnie	mamy	trzymać	kciuki?

SCh: Za to, aby w wirze aktualnie zachodzących 
przemian, kreślenia planów strategicznych – poli-
tycznych, gospodarczych nie zapomniano o zdrowiu, 
które powinno być jednym z naszych narodowych 
priorytetów. I nie chodzi mi tu o krainę szczęśliwo-
ści, w której wszyscy ludzie są zdrowi i szczęśliwi, ale 
o państwo, które otacza opieką właśnie ludzi cho-
rych, z niepełnosprawnością, dając im szanse na 
leczenie, rehabilitację, funkcjonowanie w społeczeń-
stwie i pracę. Obecnie wiele chorób, w tym nowo-
tworowe mają charakter przewlekły i osoby, otoczo-
ne odpowiednią opieką sytemu ochrony zdrowotnej, 
nie są obciążeniem dla gospodarki narodowej. Jak 
przekonują eksperci dobre, efektywne leczenie jest 
korzystną inwestycją, a troska o ludzi o chorych jest 
wskaźnikiem poziomu cywilizacyjnego danego spo-
łeczeństwa. ■
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Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro
Zdjęcia z archiwum Aleksandry Owsiak

Wywiad z Aleksandrą Owsiak

Jest absolwentką Collumbia College Chica-go. Ukończyła studia na wydziale telewizji ze specjalizacją produkcja i scenopisarstwo. Obecnie restauratorka, właścicielka wspa-niałej restauracji Pasta Fresca w Warszawie. Szczęśliwa mama dwóch cudownych có-rek, a osobiście córka Jurka Owsiaka i Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak. Podróżniczka, mi-łośniczka historii. Nałogowo czyta biografie i literaturę faktu. Pochłania i kolekcjonuje książki kulinarne.
Uwielbia gotować i robi to codziennie, go-tuje nawet mięso dla rodziny, choć sama od wielu lat go nie jada. Energetyczna, per-fekcyjna, ruchliwa, wysportowana i ciągle uśmiechnięta Aleksandra Owsiak.

Bianca-Beata	Kotoro: Ola, rzeczy które według ciebie są 
tematami tabu?

Aleksandra	Owsiak: Pierwsze, co przychodzi mi na myśl 
to pieniądze, a zaraz za nimi sukces…

B-BK: Jak to widzisz?

AO: Te dwie rzeczy się łączą i przenikają. Uważam, że 
o pieniądzach kompletnie nie umiemy rozmawiać w Polsce. 
Cały czas pokutuje przeświadczenie, że jak ktoś je ma, to 
na pewno je ukradł albo dostał od kogoś, kto je najpew-
niej… ukradł. Oczywiście byli, są i będą kombinatorzy, ale 
nie wszyscy do jednego worka. Rzadko bywa tak, że sukces 
przychodzi ot tak, trzask prask i się po prostu zdarza. Jak 
czyta się o ludziach sukcesu, jak się zaczyna z nimi rozma-
wiać, to się okazuje, że ów sukces jest wynikiem wielolet-
niej rutyny, konsekwencji i bardzo ciężkiej pracy, gdzie na 
końcu jest jakiś pomysł, pomysł realizowany każdego dnia 
z olbrzymią sumiennością.

B-BK: A więc wymaga to codziennej pracy i mobilizacji.

AO: Oczywiście. Denerwuje mnie, kiedy ludzie siedzą 
i lamentują, że jest niedobrze,, że tamten właśnie ukradł, 
a tamten kombinator, a tamten ma znajomości. Dużo w tym 
jest takiej zawiści, a wręcz podłości. Jak przychodzi ten suk-
ces to trzeba niestety tak po Polsku taką osobę wgnieść 

w ziemię i jej przywalić. Nie ma znaczenia czy to pisarz, czy 
artysta, czy ktokolwiek inny. Uważam, że jest to smutne 
i przykre. To powoduje, iż ludzie, którzy odnoszą sukcesy 
i mają pieniądze, niechętnie o tym mówią. Częściej zaprze-
czą, umniejszą. Zobacz, nawet na reakcję większości kobiet 
na komplement: mówi się jej, że ma piękną torbę, bluzkę, 
a ona co na to: to stare, wyciągnięte, z wyprzedaży...

B-BK: A powinna?

AO: Szeroko się uśmiechnąć i odpowiedzieć: bardzo dzię-
kuję, też mi się podoba, jestem zachwycona. Przecież nie 
wyrwała jej, nie zabrała nikomu.

B-BK: Pewnie w tym momencie brakuje nam pewności siebie...

AO: Z drugiej strony są ludzie, którzy aspirują do życia 
na, które nie zarabiają wystarczająco dużo. Często jest to 
plastikowe życie prezentowane w gazetach i nadbudowu-
ją rzeczywistość, której de facto nie ma. Mistrzostwo moż-
na zaobserwować w mediach społecznościowych, gdzie 
wjeżdżają tak fantazyjne zdjęcia i opisy nie mające wiele 
wspólnego z rzeczywistością. To napędza branie kredytów, 
chwilówek, pożyczek. Ta machina się toczy, a ludzie często 
wpadają w prawdziwe problemy finansowe.

B-BK: Czegoś im pewnie brakuje, stosują rekompensatę.

AO: Z pewnością, ale najbardziej brakuje ludziom wypo-
środkowania i takiej normalności. Przykład z mojego ogród-
ka - był okres komunijny. Od paru lat do dobrego tonu 
należy wydanie przyjęcia z tej okazji w restauracji. Moja ob-

NIE SZUKAJ, 
SAMO SIĘ ZNAJDZIE!
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serwacja jest taka: wraz z modą pojawiła się tak olbrzymia 
presja społeczna, że czy mnie stać czy nie, to muszę kon-
kretną rzecz zrobić w pewien określony sposób. Przecież 
wszyscy tak robią dookoła. Muszę!

B-BK: To „muszę, bo co inni powiedzą” jest wielkim proble-
mem wielu osób.

AO: I z tego pewnie wynika też kolejne wielkie tabu, z któ-
rym się spotkałam na swojej drodze: choroby i w takim szer-
szym spojrzeniu rzeczy – niepiękne, ograniczające. Bo jest 
bardzo duża presja, że życie dzisiaj ma być piękne i idealne 
jak z żurnala.

B-BK: Znajdźmy równowagę.

AO: Jej brak widać wyraźnie kiedy od czasu do czasu ktoś 
przebąknie, że życie i codzienność nie do końca są tak pięk-
ne. Nagle okazuje się, że porusza wielkie tabu. Pamiętam 
jak Agnieszka Chylińska urodziła pierwsze dziecko i napisała 
felieton o mniej różowej stronie macierzyństwa, o bólach 
porodowych, cieknących i opuchniętych piersiach, straszli-
wym zmęczeniu….

B-BK: Oj, włożyła wtedy przysłowiowy kij w mrowisko.

AO: Całość została uznana za wypowiedź wulgarną i co 
najmniej nie na miejscu, szczególnie w ustach kobiety, mat-
ki. Przecież to wszystko pachnie oliwką i jest wspaniałe… 
Nie ma miejsca na fizyczność, obwisły brzuch, rozstępy. 
Jako matki mamy wszystkie szybciutko chudnąć, wyglądać 
pięknie, zdrowo i czuć się spełnione niezależnie od tego 
jaką mamy swoją historię. Straszne!

B-BK: Dlatego warto o tym mówić, pokazywać inną stronę, 
odczarowywać ludzi z tego „sztucznego” świata.

AO: Obudzić ich! Reedukować. Bo okazuje się, że pomi-
mo XXI wieku i 2017 roku w naszym społeczeństwie kolej-
nym olbrzymim tabu są choroby  psychiczne... znów mało 
atrakcyjne. Spotkałam się z tym na drodze zawodowej. Jak 
wiesz, swego czasu współpracowałam z fundacją, którą 
utworzyła Telewizja Puls. Jednym z projektów, który final-
nie nie doszedł do skutku, miał być program pomocy dla 
ludzi z Alzheimerem i ich rodzin. Okazało się, że pierwszym 
stoperem, który wstrzymuje jakiekolwiek działanie, żeby 

pomóc osobie chorującej jest wizyta u psychiatry, który 
stwierdza tę chorobę. Byłam w szoku. Okazuje się, że opór 
i  wstyd rodziny często stoją na drodze do udzielenia choru-
jącym fachowej pomocy. Wciąż wielu Polaków uważa wizytę 
u psychiatry za coś stygmatyzującego. W pewien sposób 
dla całej rodziny. Mamy w rodzinie jakiegoś „wariata”. Może 
to zaraźliwe? A jak nie, to inni i tak wiedzą swoje.

B-BK: Niestety część ludzi tak myśli...

AO: Może wynika to również z faktu, że w wyidealizowa-
nym świecie mediów, social mediów rzadko jeśli w ogóle 
mówi się o tym jak reagować na choroby wiążące się z wi-
doczną niepełnosprawnością, ułomnością, czy odbiegają-
cym od normy zachowaniem. Przyznaję bez bicia, że jako 
mama mam czasami momenty zawahania jak się zachować 
…dzieci reagują spontanicznie, widzą coś co jest inne niż 
rzeczywistość, którą znają więc zadają pytania, dość gło-
śno…

B-BK: Jak zareagować? Co im powiedzieć?

AO: Właśnie, jak zareagować poprawnie i edukacyjnie, 
aby nie urazić danej osoby i jednocześnie dać dziecku kon-
struktywną odpowiedź i wyjaśnienie. Uważam, że od małe-
go dziecko musi wiedzieć, że świat nie jest jednolity, her-
metyczny i nie jest zawsze taki sam. Przecież ile ludzi, tyle 
różnych historii.

B-BK: Powstaje na szczęście coraz więcej placówek integra-
cyjnych, gdzie w grupach są dzieciaki z cukrzycą, implantem śli-
makowym, stomią czy na wózku.

AO: Tyle, że cały czas rozmawiamy z dziećmi zbyt mało, 
szczególnie w takiej przestrzeni publicznej o niepełnospraw-
ności. Nie mówię tylko o tym, że ktoś jeździ na wózku… Wi-
dzimy niezwykły rozwój medycyny, co daje możliwość rato-
wania życia ludziom, którzy jakiś czas temu nie mieliby na to 
szans. Dziś żyją i świetnie funkcjonują mimo niepełnospraw-
ności. Jako społeczeństwo musimy być otwarci.

B-BK: Pod warunkiem, że tak jak powiedziałaś będziemy 
otwarci na inność i nie będziemy jej wartościować.

AO: Ostatnio widziałam w telewizji reportaż o chłopaku 
na wózku, który chciał wjechać do autobusu. Wywiązała 

Okazuje się, że opór i wstyd rodziny 
często stoją na drodze do udzielenia 
chorującym fachowej pomocy. Wciąż 
wielu Polaków uważa wizytę u psy-
chiatry za coś stygmatyzującego.
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się straszna awantura, ponieważ kierowca powiedział, że 
nie wypuści rampy, bo nie ma takiego obowiązku. Doszło 
do przepychanki słownej. Pasażerowie włączyli się i mówili 
do kierowcy, aby wysunął rampę i dał człowiekowi wjechać 
do autobusu. Finalnie, ten kierowca się obraził i autobus 
nie pojechał dalej! To jest rzecz nie do pomyślenia w społe-
czeństwie, w którym mówimy, że trzeba się otwierać na to, 
że jesteśmy w różnej kondycji, i na różnym etapie swojego 
życia. Tym bardziej, że nikt z nas nie wie, w jakiej kondycji 
będzie za rok, dwa, dziesięć lat. Uważam, że do wszystkie-
go co nam się w życiu przytrafia można podejść na wiele 
sposobów. W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Jest 
tak a tak i teraz czas na pytanie, co ja mogę z tym zrobić. 
W dużej mierze zależy to od naszego charakteru, naszego 
potencjału i siły.

B-BK: Olu, ty co robisz?

AO: Osobiście wychodzę z założenia, że widocznie cze-
goś mam się nauczyć i wyciągnąć jakiś wniosek oraz coś 
zrobić. Z mojego punktu widzenia jest to straszna sytuacja, 
ale jestem sobie w stanie wyobrazić co najmniej pięć dużo 
gorszych, w których ludzie żyją. Dzisiaj przed naszym spo-
tkaniem, wpadła mi w ręce gazeta, która opisywała historię 
człowieka, który nie ma rąk i nóg. Skończył szkołę o kie-
runku związanym z finansami, aktywny zawodowo. Jest sa-
modzielny i samowystarczalny. Powiedział, że zna swoją rolą 
w życiu. Wie, iż jest po to, żeby ludziom, którzy są pogrążeni 
w rozpaczy pokazać, że można. Wierzy, że Bóg go zesłał po 
to w takiej dziwnej formie ciała, żeby mógł pokazać ludziom, 
że można niezależnie od wszystkiego dobrze żyć. Choć ro-
zumiem, że czasami ludzie mają tak smutne i tak tragiczne 
historie, że strasznie ciężko im wstać i powiedzieć sobie - 
ok, biorę się w garść i idę na przód. Ale nie mniej jednak 
trzeba próbować. Trzeba!

B-BK: Na pewno też trzeba dać sobie czas.

AO: A on będzie różny u każdego z nas. Wiesz, nie spo-
tkała mnie osobiście wielka tragedia w życiu. Mam to szczę-
ście na razie, że sprawy układają się dobrze. Jednak wiem, 
że trzeba być za ten dobry czas wdzięcznym. Bo jak jest 
dobrze, to się przestaje to zauważać i lekceważy. A to nie-
bezpieczny zaułek.

B-BK: Ale gdy dopada cię jednak takie nie przyjemne do-
świadczenie, zdarzenie to co robisz?

AO: Oczywiście jak to w życiu, codzienność bywa różna 
i doświadcza nas w różny sposób. W związku z tym mia-
łam w życiu gorsze, cięższe i trudniejsze okresy. Moim le-
karstwem na niezbyt fajny czas był i jest sport. To jest moja 
wielka miłość i coś, co pozwala mi zebrać się w sobie. Wtedy 
mogę się oderwać i przenieść mentalnie w inną rzeczywi-
stość i to mi pomaga.

B-BK: Czyli sport jest taką rzeczą, która działa na ciebie re-
laksująco.

AO: I uspokajająco! Jak wiesz mam choleryczny charak-
ter (śmiech). Muszę po prostu z siebie wyrzucić. A sport mi 
w tym pomaga. Jest doskonałym środkiem, żeby się wyżyć 
i wrócić do siebie. A od niedawna zaczęłam ćwiczyć yogę, 
która bardziej tonuje, uspokaja i wycisza.

B-BK: Czy z twoim podejściem i charakterem się to się kom-
ponuje? Pomaga ci?

AO: No właśnie zupełnie nie. Jest trudne, zdecydowanie 
trudne, ale staram się i znajduję w tym przyjemność i od-
prężenie. Od kiedy mam dzieci moja rzeczywistość wygląda 
tak, że rano otwieram oczy i jak ten taran po prostu idę, 
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robię jedno, już planuje następne, w międzyczasie, myślę 
co będzie na obiad... Znasz to dobrze z autopsji (śmiech). 
Będąc cały dzień na spidzie, trudno znaleźć moment, 
w którym powiesz sobie - teraz się wyciszę. Po dwunastu 
latach doszłam do ściany, a nie chcę dać się wypalić. Wpaść 
w depresję..., która jest chyba kolejnym tabu. W takich po-
tocznych rozmowach chętnie używamy sformułowania „ale 
mam depresję”, szczególnie jak nas szara jesień dopadnie. 
Ale już powiedzieć, że cierpię na taką kliniczną depresję, 
która jest straszną chorobą, nękającą ludzi całe życie, gra-
niczy z cudem.

B-BK: I niestety jak bumerang lubi powracać, znienacka, nie 
zapowiedziana.

AO: I to przeświadczenie społeczne, że tylko bogaci 
mogą pozwolić sobie na depresję. Zwykły człowiek musi 
pracować i nie ma czasu na taką fanaberię. Niestety taki 
jest przekaz. Zobacz, co to robi w ludzkich głowach.

B-BK: Tak jak powiedziałaś wcześniej, o stanach depresyjnych 
i apatiach chętnie mówimy, ale nie o mierzeniu się z chorobą.

AO: Takim przełomem jeżeli chodzi o mówienie o depre-
sji w mediach był według mnie Olaf Lubaszenko. Pamiętam, 
że był, później zniknął i pojawił się po jakimś czasie w złej 
fizycznej formie. Opowiadał o depresji w jednym wywia-
dzie. Czytając go, miałam taki moment zadziwienia, że on 
z taką otwartością i szczerością o tym opowiada. W zasadzie 
w 100% obnażył cały ten stan i dramatyzm tej choroby. Zna-
leźli się oczywiście tacy, którzy bezlitośnie wylali w interne-
cie na niego wiadro pomyj. Komentarze w stylu, że gruby, 
tłusty, naćpany, i na pewno znów mu tatuś pomógł. Pytam 
się dlaczego?

B-BK: Może jest tak, że ktoś kto ma znanego ojca, matkę to 
powinien być nadczłowiekiem...

Trzeba mieć taką tolerancję na to, 
że pewne rzeczy nie są nam po pro-
stu dane i przyjąć to z całym dobro-
dziejstwem inwentarza. Zawsze jest 
tak, że jest coś za coś. Wszystko ma 
swoją cenę.

AO: O tak, i w zasadzie na pewno w życiu miał i ma 
wszystko załatwione i ustalone. Życie usłane różami i pew-
nie nie musi wstawać z łóżka. Oczywiście nie jest to prawdą, 
a do tego w Polsce działa to w drugą stronę. Dzieci znanych 
i lubianych mają podwójnie pod górę.

B-BK: Doznałaś tego?

AO: Osobiście nie. Na szczęście (śmiech)! Nigdy tego 
nie doznałam. Mój ojciec jak wiesz jest osobą, która wzbu-
dza skrajne emocje. Są tacy, którzy by go pokroili i spalili 
w ogniach piekielnych oraz jest duża część, która by go wsa-
dziła w złote ramy. Przedstawiam się i jak padnie nazwisko, 
to pada czasem pytanie, czy ma pani coś wspólnego z tym 
Owsiakiem. Mam zawsze taki moment zawahania, co teraz bę-
dzie? Sympatia czy nienawiść? Zazwyczaj kończy się dobrze.

B-BK: Jakie jest twoje życiowe motto?

AO: Moje motto życiowe - nie szukaj, samo się znajdzie. 
Ono doprowadzało moją mamę do szału kiedy byłam na-
stolatką (śmiech). A poważnie, to ono daje taki spokój. Bok-
sować się z życiem na siłę, według mnie naprawdę nie ma 
to sensu. Przecież pewne rzeczy są nie do przewalczenia. 
Oczywiście uważam, że trzeba mieć cel i trzeba mieć ma-
rzenia i trzeba o pewne rzeczy zabiegać, ale i pewne rzeczy 
odpuszczać! Trzeba mieć taką tolerancję na to, że pewne 
rzeczy nie są nam po prostu dane i przyjąć to z całym do-
brodziejstwem inwentarza. Zawsze jest tak, że jest coś za 
coś. Wszystko ma swoją cenę. ■ 19
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Epidemiologia

ETIOPATOGENEZA - PRZYCZYNY POWSTA-
WANIA RAKA JELITA GRUBEGO

Większość raków jelita grubego to nowotwory spora-
dyczne (około 65–85%), pozostałe zaś to raki występujące 
rodzinnie. Rak jelita grubego powstaje i rozwija się w wyni-
ku zmian zachodzących w genomie komórki: mutacji w ge-
nach odpowiedzialnych za hamowanie niekontrolowanej 
proliferacji (mutacje genów między innymi hMSH, hMLH1, 
PMS1 tzw. mismatch repair genes, geny mutatorowe) oraz 
w genach odpowiedzialnych za naprawę uszkodzonego DNA.

Pod wpływem czynników torujących zmutowane komór-
ki dzielą się szybciej niż prawidłowe, przekazują mutację 
potomnym, w związku z czym powstaje klon komórek - 
mutantów mających zdolność szybkich podziałów, kolej-
nych mutacji i samonapędzania się do wzrostu oraz dalsze-
go podziału. Geny regulatorowe - naprawcze, na skutek 
mutacji tracą swoją funkcję - dochodzi do spadku kontroli 
nad cyklem komórkowym. 

Polipy jelita grubego są bardzo często podłożem rozwo-
ju raka. Ryzyko transformacji złośliwej związane jest z ty-
pem histologicznym polipa. 

ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ HISTOLOGICZNĄ 
WYRÓŻNIA SIĘ POLIPY:

Rak	 jelita	 grubego	 (okrężnicy)	 jest	 jed-
nym	 z	 najczęściej	 występujących	 nowo-
tworów	 złośliwych	 w	 Europie,	 w	 Polsce	
plasuje	się	na	2.	miejscu	u	obu	płci.	Zacho-
rowalność	na	ten	nowotwór	powoli	syste-
matycznie	wzrasta.	Według	Krajowej	Bazy	
Danych	Nowotworowych	Centrum	Onko-
logii	w Polsce	w	2010	roku	raka	okrężnicy	
rozpoznano	u	9120	osób,	w	tym	4819	męż-
czyzn	 i	 4301	 kobiet.	 Odnotowano	 7061	
zgonów	z	tego	powodu	(mężczyźni	-	3768;	
kobiety	-	3293).	Nowotwór	okrężnicy	rzad-
ko	występuje	u osób	poniżej	40.	roku	ży-
cia,	najwięcej	zachorowań	przypada	na	7.	
i 8.	dekadę	życia.

Tekst: Tomasz Jastrzębski

RAKA 
jelita grubego

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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• HIPERPLASTYCZNE 
(metaplastyczne) - stanowią 90% polipów jelita grube-
go, osiągają niewielkie rozmiary (5 mm) i są utworzone 
przez pogrubiałą błonę śluzową bez cech atypii ko-
mórkowej; występują u około 75% dorosłych;

• GRUCZOLAKOWE 
- są zmianami niezłośliwymi, jednak wykazują istotną 
zdolność przemiany złośliwej. 

WYRÓŻNIAMY WŚRÓD NICH:
GRUCZOLAKI CEWKOWE (adenomata tubularia) 
- stanowią 75% polipów gruczołowych; 
5% z nich to zmiany złośliwe,

GRUCZOLAKI KOSMKOWE (adenomata villosa) 
- stanowią 10% gruczolaków; 
w 40% tych zmian znajduje się ognisko raka,

GRUCZOLAKI CEWKOWO-KOSMKOWE 
(adenoma tubulovillosa) 
- stanowią 15% gruczolaków; 20% z nich to polipy złośliwe.

Poza budową histologiczną wykazano zależność między 
wielkością polipa a występowaniem raka jelita grubego na 
jego podłożu: im większy polip, tym większe ryzyko trans-
formacji złośliwej (np. występowanie polipa gruczolako-
wego o wielkości <1 cm wiąże się z 0,5 1% prawdopodo-
bieństwem obecności raka inwazyjnego; gdy polip osiąga 
wielkość >2 cm, prawdopodobieństwo wynosi już 10-50%).

Leczenie polipów jelita grubego, w tym także polipów 
złośliwych, polega na ich endoskopowym lub chirurgicz-
nym wycięciu (badanie histopatologiczne preparatu w ca-
łości). Po polipektomii zaleca się wykonanie kontrolnej ko-
lonoskopii po upływie 5-10 lat lub po 3 latach, gdy: istnieje 
większe prawdopodobieństwo wznowy, usunięto więcej 
niż 3 gruczolaki lub wywiad rodzinny obliguje do częst-
szych kontroli. Usunięcie nieuszypułowanego gruczolaka 
we fragmentach wymaga kontrolnej kolonoskopii już po 
upływie 2-6 miesięcy w celu oceny doszczętności polipek-
tomii (ze względu na możliwość wznowy w miejscu).

Uwarunkowane genetycznie nowotwory jelita grubego 
stanowią mniejszość, bo około 15% ogółu. Rodzinna po-
lipowatość gruczolakowa (FAP) jest rzadko występującą 
(1 na 10 000 urodzeń) chorobą charakteryzującą się wy-
stępowaniem w jelicie grubym znacznej liczby polipów 
gruczolakowych (>100), dziedziczona jest w sposób au-
tosomalny dominujący (mutacje genu APC). Praktycznie 
u wszystkich chorych na FAP jeszcze przed 35. rokiem 
życia rozwija się rak jelita grubego. Jedynym skutecznym 
sposobem terapii w przypadku tego rozpoznania pozosta-
je pankolektomia - całkowite wycięcie jelita grubego - pro-
filaktyczna, gdy istnieje ryzyko rozwoju raka, lub lecznicza 
w razie postawienia diagnozy raka. Ponieważ u 5% osób 
rak może się rozwinąć przed 20. rokiem życia, zalecane jest 
kontrolowanie kolonoskopowe u młodych członków rodzin 
i wykonanie profilaktycznej pankolektomii wkrótce po roz-
poznaniu FAP.

INNE CZYNNIKI RYZYKA 
ZACHOROWANIA 
NA RAKA JELITA GRUBEGO:

• EPIDEMIOLOGICZNE 

- wiek (szczyt zapadalności przypada na 7-8 deka-
dę życia), masa ciała - nadwaga i otyłość (wskaźnik 
BMI>30), brak aktywności fizycznej - sporadyczna 
bądź mała aktywność, mężczyźni przedstawiciele 
rasy białej, czynniki geograficzne (największa za-
padalność w krajach północnej Europy);

• GENETYCZNE
występowanie raka jelita grubego wśród krew-
nych 1. stopnia (przy braku potwierdzonego gene-
tycznie uwarunkowanego zespołu), zwłaszcza gdy 
w kolejnych pokoleniach obserwuje się kolejne 
przypadki raka jelita grubego potwierdzone w ba-
daniach molekularnych uwarunkowane genetycz-
nie zespoły chorobowe prowadzące do rozwoju 
raka (FAP, HNPCC), występowanie w wywiadzie 
polipów gruczolakowych lub raka jelita grubego, 
nawracające, przewlekłe stany zapalne jelit (idio-
patyczne: wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
oraz choroba Leśniowskiego-Crohna);

• ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI DIETETYCZNYMI 
I STYLEM ŻYCIA 

- zwiększona zawartość tłuszczów w diecie (zwłasz-
cza nasyconych kwasów tłuszczowych), dieta bo-
gata w krwiste mięsa, tłuszcze zwierzęce i pokar-
my na nich smażone, potrawy wędzone i wysoko 
przetworzone, obecność sztucznych dodatków 
i środków konserwujących, dieta uboga w błonnik 
i produkty świeże, witaminy i pierwiastki śladowe, 
niedobór wapnia (efekt protekcyjny), spożywanie 
alkoholi, głównie wysokoprocentowych;

• MIESZANE 

- palenie tytoniu, żucie produktów tytoniowych, 
obecność ureterosigmoidostomii (500-krotnie 
większe ryzyko rozwoju raka jelita grubego); prze-
bycie cholecystektomii lub radioterapia w wywia-
dzie na obszar jamy brzusznej i miednicy. ■
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Pierwsze tygodnie po operacji wyłonienia stomii bywają dla 
wielu z nas najbardziej obciążające psychicznie i  wiążą się z sil-
nym stresem. Niektórzy dość szybko potrafią odnaleźć się w no-
wej sytuacji, inni załamują się. Stomia przeraża nie tylko perspek-
tywą utraty jakości życia, ale i utraconej atrakcyjności. Boimy się, 
że życie nie będzie już takie samo jak dawniej. Z powodu lęku 
oddalamy się od ludzi, nawet jeśli otoczenie nie zmienia do nas 
swojego stosunku, sami często burzymy dotychczasowe relacje, 
gdyż czujemy się gorsi, zakłopotani i nieatrakcyjni.

Jednak skupienie na defekcie przyczyni się jedynie do upo-
śledzenia życia społecznego, zawodowego oraz innych ważnych 
obszarów życia. Jeżeli nie będziemy w stanie akceptować tych 
zmian i nie potraktujemy ich jako kolejne wyzwanie w życiu, 
z którym trzeba się zmierzyć, fatalnie przełoży się to na postrze-
ganie siebie oraz stanie się źródłem ataków i pretensji do same-
go siebie.

Dlatego pracuj nad sobą każdego dnia. Zastanów się jaki 
może być Twój sposób, aby zapanować nad kołaczącymi się 
w głowie złymi myślami i móc nadać nowy sens rzeczywistości, 
w której teraz jesteś i… zacznij działać, zmień nawyki! Skorzystaj 
z poniższych porad, które – jak wynika z moich doświadczeń – 
są najbardziej skuteczne, by odnajdować na nowo przyjemność 
z życia, ludzi i zainteresowań.

Tekst: Elżbieta Budziak z Fundacji STOMAlife
Zdjęcia: z archiwum Elżbiety Budziak

codziennych	nawyków,	
które	sprawią,	
że	życie	ze	stomią	
stanie	się	lepsze	5 1 Jak najprędzej wyznacz sobie cel i każ-

dego dnia myśl o nim. Wiem, że to 
brzmi jak wyświechtany frazes, ale UWIERZ 
to działa, sprawdzone jest przez nas, stomi-
ków. Czytaj więc dalej… No więc, co chcesz 
mieć? Gdzie chcesz pojechać? Co byś chciał 
zrobić? Co chcesz kupić? W pierwszej chwili 
może wydać się to nierealne – ok, znam to, 
ale pomyśl głębiej… dlaczego miałbyś tego 
nie osiągnąć, w czym jesteś gorszy od tych, 
którzy to mają? Ano właśnie, NICZYM! Nie 
pytaj siebie: „Czy to osiągnę?”, ale: „Jak 
to osiągnę”. Niech ten cel zaprząta Twoją 
głowę przez większość dnia, wizualizuj go, 
dotknij w wyobraźni, poczuj… a potem za-
cznij wdrażać, powolutku, małymi krokami.

2 Codziennie mały spacerek, a potem, 
gdy lekarz na to pozwoli i ciało wystar-

czająco zregeneruje się po operacji, zacznij 
ćwiczyć na siłowni, na dworze, w domu, 
obojętnie - ćwicz, ruszaj się. Po paru ty-
godniach zaczną wydzielać się endorfiny, 
staną się Twoim narkotykiem. Mało tego! 
Twoje ciało zacznie się zmieniać, stanie się 
jędrniejsze, znikną boczki, wysmukli się syl-
wetka. Ot, taka oczywista wartość dodana 
do Twojego dobrego samopoczucia :) Za-
czniesz więc chcieć jeszcze lepiej wyglądać, 
zainwestujesz w nowe ciuchy, odkopiesz 
z szafy te, które do tej pory jedynie tam za-
legały. Wspaniałe uczucie być atrakcyjnym.
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I na koniec, w ramach podsumowania: 

Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba 
działać, śmiało chwytać życie za grzywę. (...) żału-
je się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, 
wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przyno-
szą smutek i żal, nie żałuje się.

Czas pogardy, Andrzej Sapkowski

Rozbrzmiewa mi to zawsze w głowie. ■

3 Przed operacją zapewne z jedzeniem było różnie, 
skutki jedzenia poszczególnych produktów też były 

różne. No, ale teraz? Niech każdy dzień, stanie się „dniem 
brzuszka”. Tylko pamiętaj, zdrowe i jak najmniej przetwo-
rzone produkty. Kulinarne trendy nam sprzyjają i w Inter-
necie roi się od zdrowych i smacznych przepisów. Jednym 
z najszybciej odczuwalnych skutków zdrowego odżywia-
nia jest poprawa samopoczucia, zaraz potem zauważysz, 
jak poprawiła Ci się skóra – staniesz przed lustrem i z nie-
dowierzaniem zaczniesz gładzić się po policzku. Zatem 
Internet w dłoń, kopiuj, wklej, drukuj i gotuj. Smacznego.  
[Wyprzedzając myśli kobiet: Nie. Nie przytyjecie, bo prze-
cież… patrz pkt 2 :) ]

5 Filtruj informacje, jakie do Ciebie dociera-
ją. W dobie wszechobecnych mass mediów 

jesteśmy zewsząd zasypywani ogromną ilością 
informacji. Często tych o złym charakterze, ba… 
nawet często sami z zaciekawieniem czytamy hi-
storie ludzkich tragedii, a jest tego – sami przy-
znacie – najwięcej. Z rozpierającą w piersi empatią 
wsłuchujemy się w historie tragedii dzieci, rodzin, 
zwierząt, itd. Jednak każda taka „nowinka” to 
pewna dawka negatywnych emocji, bo w trakcie 
lektury takich historii przysadka mózgowa zwięk-
sza produkcję tzw. hormonu stresu – adrenaliny, 
noradrenaliny, kortyzolu i prolaktyny. Kiedy ich 
fala zalewa organizm, aktywność komórek od-
pornościowych zostaje zahamowana. I kiedy tak 
każdego dnia sięgniesz po choć jedną negatywną 
historię, wytwarzające się wówczas negatywne 
emocje są tak samo toksyczne dla Twojego zdro-
wia, jak palenie papierosów czy nadużywanie al-
koholu. Wiem, że nie jesteś w stanie całkowicie 
wyeliminować dopływu tego typu informacji we 
współczesnym świecie, natomiast jesteś w stanie 
to ograniczyć, by ich osłabiający wpływ na Twój 
organizm był niewielki.

4 Bądź życzliwy i wyrozumiały dla innych. Zabrzmiało, 
jak w punkcie pierwszym, ale posłuchaj – a raczej 

przeczytaj – życzliwość i wyrozumiałość ma moc zmie-
niania rzeczywistości, poważnie! To takie oczywiste, a tak 
często o tym zapominamy, szczególnie wtedy, gdy sami 
dostajemy od życia cios i zadajemy sobie pytanie: „dla-
czego to mnie spotkało”. Wielu ludzi rozwinęło w sobie 
do absurdu zdolności krytyczne: nieustannie analizują, 
oceniają i krytykują. Nie oceniaj, bo tak łatwo się mylić! 
„Jakaaaż ta kobieta nieprzyjemna, jakby tu za karę sie-
działa” (o ekspedientce w sklepie), „ Ależ on kiepsko wy-
gląda. Młody, dobrze ubrany, modnie uczesany – pewnie 
ostro zabalował”, „Psss… taka młoda, a miejsca w tram-
waju nie ustąpi”, „Popatrz, jak można było się tak zanie-
dbać, jaka gruba”….. Tego typu stwierdzenia można mno-
żyć i słychać je wszędzie :( Ludzie wyrażający te opinie 
nie pomyślą, że przecież, ta kobieta może mieć ogromne 
zmartwienie, bo jej syn uległ poważnemu wypadkowi, że 
ten chłopak jest poważnie chory i właśnie jedzie na SOR, 
że ta młoda kobieta nie ustąpi miejsca w tramwaju, bo 
jest po zabiegu, a ta puszysta dziewczyna ma przewlekłą 
chorobę i przyjmuje sterydy… No pewnie, łatwiej ocenić 
i przykleić łatkę, ale jednocześnie chce się być zrozumia-
nym i życzliwie traktowanym, jednak to tak nie działa. Do-
bro i zło do nas wracają, taka karma. To wbrew pozorom 
prosta rzecz, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być 
traktowany. Niezależnie od tego, jak człowieka oceniasz 
na pierwszy rzut oka, możesz się przecież mylić, miej tego 
świadomość. Panuj nad ocenianiem, to trudne, ale moż-
liwe. I mimo wszystko bądź zawsze życzliwy, bo to pro-
centuje i wpływa korzystnie na samopoczucie, robi nam 
się ciepło na sercu i mamy ochotę być jeszcze lepszymi 
ludźmi, mamy lepszy humor i rzadziej się zamartwiamy.
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Rakowatość otrzewnej (ang. Peritoneal carcinomatosis – PC) 
stanowi istotny problem kliniczny w zakresie współczesnej on-
kologii i chirurgii onkologicznej. Termin ten odnosi się do zja-
wiska przerzutowania i niekontrolowanego, szybkiego rozrostu 
nowotworowego w obrębie jamy otrzewnej najczęściej raka: 
jajnika, żołądka, jelita grubego, trzustki, pęcherzyka żółciowego 
oraz kilku innych podtypów nowotworów, w tym o charakterze 
pierwotnym. Liczba pacjentów z PC systematycznie rośnie. PC 
jest także jednym z rodzajów znaczącej progresji lub nieocze-
kiwanego nawrotu choroby nowotworowej. Wskaźnik przeżycia 
przy przykładowym rozpoznaniu PC o etiologii raka żołądka to 
od 1 do 3 miesięcy a w przypadku raka jelita grubego od 5 do 7 
miesięcy, jeśli nie podejmie się żadnego rodzaju leczenia. Przez 
ostatnich wiele lat dla grupy pacjentów z tego typu rozpozna-
niem nie było żadnej w pełni optymalnej opcji terapeutycznej. 
Pacjenci ci przed rokiem 90’ dwudziestego wieku często byli 
kwalifikowani jako pacjenci w IV stadium choroby nowotworowej 
jedynie do leczenia paliatywnego jako stan terminalny głownie 
ze względu na fakt, iż standardowa chemioterapia paliatywna 
cechuje się średniozaawansowanym współczynnikiem odpowie-
dzi z bezpośrednim przełożeniem na współczynnik prognostycz-
ny. Alternatywą dla tego typu postępowania ale tylko w wąskiej 
i wybranej grupie pacjentów jest zastosowanie kombinacji cyto-
redukcji - CRS (usuwania zmienionych „nowotworowo” tkanek) 
wraz z chemioterapią dootrzewnową w hipertermii - HIPEC. Nie-
stety zabieg CRS+HIPEC jako agresywna chirurgicznie metoda, 

obarczona możliwością wystąpienia szerokiej palety powikłań 
okołooperacyjnych nie jest metodą z wyboru u wszystkich pa-
cjentów, u których zdiagnozowano zaawansowany stopień roz-
przestrzenienia się zmian nowotworowych w obrębie otrzewnej 
a w szczególności u osób starszych, w słabym stanie klinicznym 
nie pozwalającym na pełną interwencję chirurgiczną i obarczo-
nych dodatkowymi schorzeniami lub istotnymi powikłaniami 
w wywiadzie. Jedną z bardzo ambitnych odpowiedzi klinicznych 
na wiele problemów i wyzwań związanych ze specjalistycznym 
leczeniem PC stała się zaproponowana w 2011 r. przez zespół 
Prof. Reymonda (Uniwersytet w Tybindze – Niemcy) innowacyjna 
technika dootrzewnowej podciśnieniowej chemioterapii aerozo-
lem – PIPAC. Metoda ta to innowacyjne połączenie technik lapa-
roskopii z nowoczesnym sposobem dostarczania leku w postaci 
odpowiednio rozproszonych kropli aerozolu pod ciśnieniem.

10 maja 2017 r. zespół lekarzy z Oddziału Klinicznego Chirur-
gii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy w składzie: 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski i dr n. med. Maciej 
Nowacki z asystą dra Marka Przybyła przeprowadził pierwszy 
w Polsce i tej części Europy pionierski zabieg Pressurized Intra-
peritoneal Aerosol Chemoterapy. Obecnie zabieg wykonywany 
jest w 20 krajach, głównie Europy Zachodniej, z łączną liczbą 100 
wysokospecjalistycznych ośrodków referencyjnych oferujących 
ten nowy rodzaj terapii. Metoda PIPAC najbardziej rozpowszech-
niona jest obecnie we Francji, Republice Federalnej Niemiec, 

NOWA	NADZIEJA	
W	WALCE	
Z	RAKOWATOŚCIĄ	
OTRZEWNEJ	
Pierwszy we wschodniej 
części Europy środkowej 
Program Dootrzewnowej 
Podciśnieniowej 
Chemioterapii Aerozolem 
(PIPAC – ang. Pressurized 
intraperitoneal aerosol 
chemotherapy)

Tekst: Wojciech Zegarski Tekst: Maciej Nowacki 
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Szwajcarii oraz Danii. W wielu badaniach naukowych i opisach 
klinicznych wykazano pozytywną odpowiedź terapeutyczną 
oraz spowolnienie progresji wzrostu i rozsiewu komórek nowo-
tworowych, co w konsekwencji może mieć istotne znaczenie dla 
poprawy współczynnika przeżycia i jakości życia. Dodatkowo 
metoda ta poprzez wykorzystanie wspomnianej techniki laparo-
skopowej wiąże się z mniejszym stopniem powikłań w porówna-
niu do techniki otwartej. Profesor Zegarski przez wiele miesięcy 
przygotowywał możliwość przeprowadzenia w Polsce zabiegu 
a Dr Nowacki uczestniczył w szkoleniach i kursach specjalistycz-
nych oraz odbył zagraniczne staże i stypendia naukowe pozwa-
lające wykonać technicznie zabieg. Opiekę merytoryczną nad 
pierwszymi dwoma zabiegami wykonanymi w Bydgoszczy pełnił 
osobiście twórca metody Profesor Marc Reymond reprezentu-
jący jeden z najsławniejszych i najlepszych ośrodków referencyj-
nych Chirurgii w Republice Federalnej Niemiec tj. Klinikę Chi-
rurgii Uniwersytetu w Tybindze (Universitätsklinik für Allgemeine, 
Viszeral - und Transplantationschirurgie), której dyrektorem jest 
Profesor Alfred Königsrainer. Prof. Reymond wykonał pierwszy 
na świecie zabieg PIPAC po około 30 latach przygotowań zarów-
no klinicznych jak i technicznych, obejmujących także przepro-
wadzone liczne badania przedkliniczne in vitro i in vivo, oraz kli-
niczne. Sam zabieg stanowi połączenie wypracowanych technik 
chirurgii małoinwazyjnej z wiedzą zespołu onkologów klinicznych 
pracujących nad zjawiskiem PC. Pomimo iż Technika PIPAC jest 
innowacyjnym rozwiązaniem należy podkreślić, iż nie jest lecze-
niem eksperymentalnym. Jest to w pełni uznana klinicznie i re-
komendowana alternatywna forma leczenia do zabiegu HIPEC 
u specjalnie wyselekcjonowanej grupy pacjentów cechująca się 
zastosowaniem laparoskopii. Obecnie prawie wszystkie centra 
HIPEC oferują także zabieg PIPAC. Dotychczas na całym świecie 
wykonano ponad kilka tysięcy zabiegów w wysokospecjalistycz-
nych ośrodkach onkologicznych, a liczba ta ciągle rośnie głównie 
ze względu na coraz nowsze centra onkologiczne oferujące ten 
typ leczenia. 

Ośrodek Bydgoski kierowany przez Profesora Wojciecha Ze-
garskiego nawiązał także za pośrednictwem Dra Macieja No-
wackiego kontakty ze wszystkimi pozostałymi ośrodkami PIPAC 
działającymi na świecie, czego efektem jest wspólna współpraca 
w zakresie badawczo-naukowym jak i edukacyjnym dotyczącym 
tej nowoczesnej metody leczenia. Klinika Profesora Zegarskie-
go jest jedynym ośrodkiem z Europy środkowej i wschodniej, 
która uczestniczy obecnie w programie oceny wyników leczenia 
w ramach bazy clinicaltrials stanowiącej najważniejsze i najwia-
rygodniejsze źródło oceny efektywności różnorodnych metod 
leczenia. Obecnie Oddział Bydgoski prowadzi także badania 
międzynarodowe dotyczące nowoczesnych możliwości terapeu-
tycznych wiążących się z zastosowaniem techniki PIPAC.

Opis techniki PIPAC

Metoda podania leku PIPAC może być przeprowadzona tylko 
z wykorzystaniem laparoskopii. Rozprzestrzenienie się substancji 
farmakologicznych możliwe jest dzięki wytworzeniu tzw. odmy 
tzn. procesu insuflacji (wypełniania) gazem jamy brzusznej tak 
jak w standardowych zabiegach laparoskopowych innego typu. 
Wytworzenie tego typu warunków zabiegowych wspomaga 
miejscową penetrację tkanek a także pozwala na spotęgowanie 
koncentracji leku w obrębie zmian nowotworowych. Zabieg od-
bywa się w pełnym znieczuleniu w warunkach standardowej sali 
operacyjnej. Zastosowane zostają z reguły dwa trokary, które 
poprzez odpowiednio wykonane niewielkie cięcia (5-12 mm) 

w obrębie powłok brzusznych „mini-laparotomia” pozwalają 
na wytworzenie wyżej opisanych warunków dla insuflacji oraz 
dostęp dla kamery i urządzenia rozpylającego „nebulizatora” 
substancje lecznicze. Początkowo pobiera się kilka biopsji dla 
dalszych badań histopatologicznych. Następnie przez 30 minut 
w obrębie jamy brzusznej rozpylany jest areozol/chemioterapia 
w procesie tzw. „burzy śniegowej”. Po zakończeniu procesu po-
dawania leków, gaz z jamy brzusznej jest całkowicie aspirowany 
(usuwany) a nacięcia skóry dla trokarów zamykane z zastosowa-
niem standardowych szwów warstwowych. Całość procedury 
trwa z reguły około 90 minut. Pobyt w szpitalu po zastosowaniu 
procedury to około 3 dni. Procedura PIPAC możliwa jest także 
w stosowaniu jej jako w schemacie (kilkurazowa podaż śródza-
biegowa leku).

Spodziewane oddziaływanie

Jak wynika z dostępnej wiedzy innych ośrodków, pozytywna 
odpowiedź na zabieg PIPAC przyczynia się do istotnej popra-
wy jakości życia i w wielu przypadkach do wydłużenia wskaźnika 
przeżycia. Metoda ta także ze względu na jej małoinwazyjny cha-
rakter wiąże się z o wiele mniejszą liczbą powikłań i komplikacji 
terapeutycznych związanych np. z zakażeniami, możliwością po-
wstania przepukliny, zrostów czy zaburzeń związanych z długo-
trwałym zabiegiem z wykorzystaniem techniki otwartej. Ważnym 
aspektem oddziaływania jest spodziewane przez wielu świato-
wych badaczy lepsze dostarczanie związków przeciwnowotwo-
rowych i zwalczanie rakowatości otrzewnej w ramach w pełni 
spersonalizowanej i celowanej terapii.

Możliwe powikłania i działania niepożądane

Większość powikłań i zdarzeń niepożądanych nie odbiega od 
tych, które związane są ze standardowymi zabiegami laparosko-
powymi w chirurgii onkologicznej. Najczęstsze powikłania (50%): 
gorączka, ból brzucha, wymioty Rzadkie (1%): Urazy jelit spowo-
dowane mocowaniem trokarów, urazy powiązane z pobieraniem 
biopsji. Bardzo rzadkie(<1%): niepożądana reakcja skórna, prze-
rzuty tzw. „port-site metastastasis” w obrębie miejsc wkłucia. ■

Kontakt z polskim ośrodkiem 
Programu PIPAC

Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374-34- 13

www.pipac.pl 

kontakt@pipac.pl
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Od	kiedy	należą	mi	się	worki?

Dopóki jesteś pacjentem oddziału, o zabezpieczenie stomii 
dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej 
po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne miesiące, 
nie ma znaczenia czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostat-
niego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy wo-
rek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc 
jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca dopilnuj jak naj-
szybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować zlecenie i ode-
brać limit przysługujący Ci już w tym miesiącu.

Kto	da	mi	pierwsze	zlecenie?

Pierwsze zlecenie wypisze chirurg i otrzymasz je wraz z wypi-
sem ze szpitala.

Jak	wygląda	takie	zlecenie?

Zlecenie musi zawierać m.in. dane personalne stomika, kod 
choroby oraz pieczęcie przychodni i osoby wystawiającej. Wzór 
poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie Funda-
cji STOMAlife.

Czy	od	razu	idę	je	realizować	jak	zwykłą	receptę?

Zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZ 
i odebrać tam Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). KZC 

czyli	jak	nie	zgubić	się	w	przepisach	w	drodze	do	sklepu	medycznego

jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumentów i powin-
na znajdować się u Ciebie, bo przez najbliższe 12 miesięcy bę-
dzie służyć do wymiany informacji między lekarzem, a sklepem 
medycznym: lekarz odznacza tam na jakie miesiące wydał ko-
lejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem i podpisem 
na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC nie otrzymasz 
nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie otrzymasz sprzętu 
stomijnego na kolejny okres. (W przypadku pierwszego zlecenia 
pierwsze rubryczki wypełni pracownik NFZ zamiast lekarza.) Po-
twierdzenia w NFZ możesz dokonać osobiście lub za pośrednic-
twem innej osoby: członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Na 
wszelki wypadek napisz krótkie oświadczenie, że reprezentuje 
Cię ktoś inny. Przygotuj także aktualny dokument ubezpieczenia 
oraz wypis ze szpitala.

I	za	każdym	razem	muszę	jeździć	do	NFZ-tu?

Nie. Tę wizytę musisz odbyć przy pierwszym zleceniu, a po-
tem dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta 
Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić 
swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie 
już miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta bę-
dzie podpowiedzią na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlece-
nie. Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZ-tu, 
aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i dostać 
nową KZC na kolejne 12 miesięcy.

powtórka
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Mój	lekarz,	czyli	kto?
Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój 

lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wysta-
wiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawa-
nych na zlecenie.

Co	i	ile	mogę	odebrać?

Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodza-
ju stomii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia	300	zł,	ile-
ostomia	400	zł,	urostomia	480	zł. Możesz go przeznaczyć na 
woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół 
niej. Poradą będą Ci służyć profesjonaliści, bo oni mają doświad-
czenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spoj-
rzeniem na różnorodność ich problemy ale ostateczna decyzja 
zawsze należy do Ciebie. I jeśli chodzi o rodzaj odbieranego 
sprzętu, i czas na jaki chcesz go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt 
musi pasować do Twojej stomii.

Ale	jak	zapanować	nad	czasem?

Zlecenia zazwyczaj wydawane są na trzy miesiące, ale jeśli 
chcesz, możesz odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc lub 
dwa. Dzięki temu możesz przetestować nowy rodzaj sprzętu. To 
jest niezwykle przydatne, gdy jesteś początkującym stomikiem 
lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i musisz dopasować 
inny zestaw. Musisz tylko pamiętać, że częstsze odbiory sprzętu 
wiążą się z większą ilością wizyt u lekarza, bo do każdego odbio-
ru potrzeba nowego zlecenia.

Jak	mam	zdecydować,	co	jest	mi	potrzebne?

Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czy-
li rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do 
pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy 
dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najle-
piej odebrać wtedy sprzęt na jeden miesiąc i obserwować jak 
się sprawdza. Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane, aby 
ułatwić sobie zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej re-
alizacji.

Gdzie	mogę	zrealizować	zlecenie?

Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym, 
który ma sprzęt stomijny w swojej ofercie lub bezpośrednio 
u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział wojewódzki NFZ-tu 
publikuje na swoich stronach listę świadczeniodawców, u któ-
rych można zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się, 
że miewają go także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.

Czy	wszędzie	dostanę	to	samo?

Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom ryn-
kowym jak inne placówki handlowe i mogą różnić się między 
sobą ofertą oraz cenami. Szukaj takich, które mają najszerszą 
ofertę, a w razie potrzeby umożliwiają realizację sprzętu różnych 
marek w ramach tego samego zlecenia.

Moje	worki	nie	sprawdzają	się,	chcę	je	wymienić.

Podobnie jak w przypadku leków, zwrot i wymiana wyrobów 
medycznych jest niemożliwa w świetle obowiązujących przepi-

sów. Wyjątek stanowią wyroby medyczne obarczone wadą jako-
ściową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze 
sklepem, który zrealizował Twoje poprzednie zlecenie i przed-
stawić, na czym polega problem. Być może uda się uzgodnić 
w jakim zakresie można dokonać wymiany.

Kiedy	należy	mi	się	następne	zlecenie	w	ramach	
refundacji?

Przed upływem okresu, na jaki odebrałeś ostatnie zlecenie od-
wiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Co-
miesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić 
aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem 
i KZC, możesz odebrać przydział na kolejny okres. Pamiętaj, że 
jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: 
całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na 
dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzy-
masz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kiedy	mam	pójść	po	kolejne	zlecenie?

Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu po-
przedzającym okres, na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie. 
Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytu-
acjami, które uniemożliwią wizytę jak choroba czy urlop. Możesz 
też spokojnie odbyć tę wizytę do końca pierwszego miesiąca 
kwartału, na których chcesz odebrać sprzęt.

Kiedy	mogę	zrealizować	zlecenie?

Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu 
go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego 
dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione. Pamię-
taj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, 
marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już 
tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – 
otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kończy	mi	się	sprzęt!	Co	teraz?

To czas żeby poszedł do lekarza z prośbą o wystawienie kolej-
nego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcz-
nego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić aktual-
ne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem i KZC 
możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wy-
stawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu 
odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące, 
a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już 
tylko na miesiąc.

Zaginęła	mi	Karta	Zaopatrzenia	Comiesięcznego!	
Czy	teraz	nie	dostanę	worków	na	refundację?

Spokojnie. Najlepiej z drugą osobą sprawdź miejsce, w którym 
zazwyczaj trzymasz kartę. Jeśli jej nie ma, skontaktuj się ze swoim 
sklepem. Być może została tam podczas Twojej ostatniej wizyty. 
Jeśli zazwyczaj odbierasz sprzęt wysyłkowo sprawdź jeszcze raz 
paczkę, w której przyszła ostatnia realizacja. Jeśli te próby za-
wiodły, odwiedź najbliższy NFZ i poproś o duplikat karty. Tak jak 
w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobi-
ście lub z czyjąś pomocą. Duplikat wydawany jest od ręki.
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Mam	dwie	stomie.	Miesięczny	limit	dotyczy	człowieka	
czy	stomii?

Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii, za-
tem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia. Ważne, 
aby było to jednoznacznie opisane na Twojej Karcie Zaopatrze-
nia Comiesięcznego lub były wydane dwie. Wtedy z dwiema 
kartami trzeba odwiedzać lekarza po dwa zlecenia.

Co	jest	refundowane?

W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego 
z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych 
marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycz-
nych. Szukaj tych, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać 
sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Potwierdzenie, jakie 
marki są refundowane uzyskasz dzwoniąc pod numer bezpłatnej 
infolinii	Fundacji	STOMAlife	800 633 463.

Mój	sklep	nie	ma	wszystkiego,	co	chcę.	
Czy	mogę	podzielić	zlecenie	między	dwa	różne	sklepy?

Sklep rozlicza się z NFZ-em przekazując mu oryginał zlecenia, 
więc można je zrealizować tylko w jednej placówce. Możesz na-
tomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc. 

Mój	sklep	ma	dużo	sprzętu,	ale	na	zlecenie	mogę	odbierać	
tylko	jedną	markę.

Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umo-
wa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ. Do niej sporządzana 
jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane w danej 
placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje, jakie wyro-
by medyczne będzie miał w swojej ofercie. Każdy też decyduje, 
w jaki sposób będzie się rozliczał z NFZ-em ze zrealizowanych 
zleceń: może rozliczać się samodzielnie (jest to najlepsze dla pa-
cjenta, bo wtedy na jednym zleceniu może wydać różnorodne 
produkty, które ma zgłoszone na swojej umowie); dopuszczalna 
jest także możliwość rozliczenia się za pośrednictwem swojego 
dostawcy. Ten także musi mieć odpowiednią umowę z NFZ-em 
i swoje zobowiązanie do wydawania określonych wyrobów me-
dycznych. Jeśli ma on tylko jedną markę to będzie mógł rozliczyć 
tylko wyroby ze swojej umowy, jeśli ma szeroką listę na swojej umo-
wie refundacyjnej – na zleceniu może znaleźć się większa różno-
rodność marek i tym lepiej dopasować się do potrzeb stomików.

Czy	jestem	związany	z	jednym	sklepem	medycznym,	
z	jedną	marką?

Decyzja na jaki czas, gdzie i na jaki sprzęt stomijny ma być zre-
alizowane zlecenie zawsze leży po stronie stomika. Nawet jeśli 
przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu możesz 
w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę, 
a nawet mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana 
nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji. 
Twoim prawem do refundacji jest aktualne ubezpieczenie zdro-
wotne oraz Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego i zlecenie.

Mam	awarię,	skąd	wziąć	dodatkowy	sprzęt?

Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka 
z workami na zmianę jednak leży ciągle na łazienkowej półce, 
nie panikuj. Sprzęt stomijny jest refundowany, ale tu działa nieco 

inna zasada niż w przypadku leków. Worki stomijne oraz wszel-
kie akcesoria są dostępne w dowolnym momencie i dowolnej 
ilości za gotówkę. Apteki raczej nie mają wyrobów medycznych 
w ofercie, zwłaszcza tak specyficznych jak sprzęt stomijny, więc 
od razu nastaw się na poszukiwanie najbliższego sklepu medycz-
nego. Tam na pewno coś znajdziesz, choć nie zawsze możesz 
liczyć, że będzie to Twój ulubiony zestaw.

Czy	każde	zlecenie	muszę	zrealizować?

Nie, nie masz takiego obowiązku. Odbiór refundowanego 
sprzętu jest prawem stomika, z którego należy skorzystać. To 
doskonała informacja, że nie masz teraz żadnych problemów ze 
stomią i skórą. Pamiętaj jednak, że nawet zmiany w diecie mogą 
wpływać na gorszą przyczepność płytek, a w konsekwencji pro-
blemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie Ci 
sprzętu nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację nieode-
branego wcześniej zlecenia. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić 
za gotówkę.

Czy	muszę	odebrać	sprzęt	osobiście?

Na szczęście możesz poprosić o wsparcie innej osoby i wy-
słać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Istnieje 
też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Zapytaj 
o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj się, że 
taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postronnych. 
Są to zazwyczaj zwykłe paczki kurierskie, które nie sugerują za-
wartości.

Mhm.	Czyli:	jeśli	wyłoniono	mi	kolostomię	i	wychodzę	
ze	szpitala	26	września	ze	zleceniem	na	trzy	miesiące	to…

Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na wrzesień, paź-
dziernik, listopad! Teraz masz 4 dni robocze żeby potwierdzić 
swoje zlecenie w NFZ, odebrać Kartę Zaopatrzenia Comiesięcz-
nego (KZC) i odwiedzić sklep medyczny. Tam w zamian za ory-
ginał zlecenia otrzymasz sprzęt stomijny o równowartości 900 zł 
(bo 3 miesiące po 300 zł). Kolejny pakiet możesz odebrać na gru-
dzień, styczeń, luty. Możesz po zlecenie pójść do lekarza pierw-
szego kontaktu już w listopadzie. Ale nawet jeśli od razu prze-
każesz je swojemu dostawcy, to pakiet o równowartości 900 zł 
otrzymasz w pierwszych roboczych dniach grudnia (bo zlecenie 
może być zrealizowane tylko w miesiącach, na jakie jest wydane).  
Kolejne zlecenie należy Ci się na marzec, kwiecień, maj. Powo-
li kończy Ci się KZC, ale masz tam jeszcze miejsce na potwier-
dzenie odbioru na trzy miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień więc 
w maju lub czerwcu odbierz u lekarza zlecenie i zrealizuj zgodnie 
z zasadami. KZC jest teraz wypełniona do końca. Zabierz ją na 
wizytę do lekarza w sierpniu lub wrześniu po zlecenie na: wrze-
sień, październik, listopad. Tym razem przed wizytą w sklepie 
musisz odwiedzić NFZ, aby pobrać nową Kartę Zaopatrzenia 
Comiesięcznego i  cykl odbiorów zaczyna się na nowo.

Jeśli	ta	lista	nie	wyczerpała	Twoich	pytań,	
skontaktuj	się	z	 nami,	odpowiemy	na	nie.
biuro@stomalife.pl	
bezpłatna	infolinia	800 633	463
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Jeśli opuszczasz szpital we wrześniu ze zleceniem na wrzesień, październik, listopad, 
Twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:

Co muszę zrobić:

potwierdzenie zlecenia 
i odbiór Karty Zaopatrzenia 

Comiesięcznego w NFZ

odbiór sprzętu stomijnego 
na wrzesień, październik, 

listopad

wizyta u lekarza po zlecenie 
na grudzień, styczeń, luty

odbiór sprzętu stomijnego 
na grudzień, styczeń, luty

wizyta u lekarza po zlecenie 
na marzec, kwiecień, maj

odbiór sprzętu stomijnego 
na marzec, kwiecień, maj

wizyta u lekarza po zlecenie 
na czerwiec, lipiec, sierpień

odbiór sprzętu stomijnego 
na czerwiec, lipiec, sierpień

wizyta u lekarza po zlecenie 
na wrzesień, październik, 

listopad

potwierdzenie zlecenia i od-
biór nowej Karty Zaopatrze-
nia Comiesięcznego w NFZ

odbiór sprzętu stomijnego 
na wrzesień, październik, 

listopad

wizyta u lekarza po zlecenie 
na grudzień, styczeń, luty

zrób to jeszcze 
we wrześniu

zrób to jeszcze 
we wrześniu

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w październiku, otrzy-
masz sprzęt o równowartości 

limitu na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w styczniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w kwietniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lipcu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w październiku, otrzy-
masz sprzęt o równowartości 

limitu na dwa miesiące

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w listopadzie, otrzy-
masz sprzęt o równowartości 

limitu na jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w lutym, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w maju, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w sierpniu, otrzymasz 

sprzęt o równowartości limitu na 
jeden miesiąc

jeśli przekażesz zlecenie do 
realizacji w listopadzie, otrzy-
masz sprzęt o równowartości 

limitu na jeden miesiąc

możesz zrobić 
w listopadzie 
lub grudniu

zrób to w grudniu

możesz zrobić to 
w lutym lub marcu

zrób to w marcu

możesz zrobić to 
w maju lub czerwcu

zrób to w czerwcu

możesz zrobić to 
w sierpniu 

lub wrześniu

możesz zrobić to 
w sierpniu 

lub wrześniu

zrób to we wrześniu

możesz zrobić 
w listopadzie 
lub grudniu

Kiedy to zrobić:
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PODSTAWOWYCH ZASAD 
PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI STOMII

Dobra stomia. Każdy stomik chciałby taką mieć. Ale nawet posia-
dając stomię, której kominek wystaje prawidłowo ponad brzuch, 
a skóra wokół niego jest równa i zdrowa, nietrudno o problemy 
z podciekaniem treści jelitowej pod płytkę. Na co należy zwrócić 
uwagę, aby uniknąć kłopotu, który może prowadzić do trudno go-
jących się ran i różnych komplikacji? Wystarczy, że poznasz 5 pod-
stawowych zasad prawidłowej pielęgnacji stomii.

Dopasuj sprzęt stomijny 
do swojej stomii

Pod jedną nazwą danego rodzaju stomii kryje się w rze-
czywistości wielość kształtów, rozmiarów i wysokości komin-
ka. Jeśli na to nałożymy kształt brzucha, położenie stomii 
oraz ewentualne nierówności skóry, a także takie zmienne 
jak styl życia czy możliwość samoopieki i umiejętności ma-
nualne, widzimy jeszcze wyraźniej, że sprzęt stomijny powi-
nien być dobierany pod kątem potrzeb konkretnej stomii. 
Nie będzie on jednak dopasowany raz na zawsze. Ważne 
jest stałe obserwowanie ciała i kontrolowanie jak sprawdza 
się aktualny zestaw i szybkie reagowanie w przypadku za-
uważenia problemów.

Pierwszym krokiem powinno być dobranie worków do 
rodzaju stomii i treści jelitowej. Największe pole decyzyjne 
mają kolostomicy, którzy mogą wybierać między workami 
zamkniętymi (jeśli treść jelitowa jest gęsta) lub otwartymi 
(jeśli treść jest rzadka; są też przydatne w czasie podróży 
lub na wypadek biegunek). Ileostomicy i urostomicy powin-
ni skupić się workach dedykowanych sobie - pierwsi mają 
do dyspozycji worki otwarte (najczęściej zamykane na rzep), 
drudzy z kranikiem. Dodatkowym ułatwieniem dla urosto-
mików jest możliwość podpięcia worków do nocnej zbiórki 
moczu, które odciążają od nocnych wizyt w toalecie.

Kolejnym krokiem jest wybór między sprzętem jednoczę-
ściowym lub dwuczęściowym. Sprawdź, które rozwiązanie 
bardziej do Ciebie pasuje. Pewnym ograniczeniem jest 
okres pooperacyjny, gdy ze względu na tkliwość brzucha 
warto zwrócić uwagę na sposób łączenia worka z płytką. 
Wybrać należy sprzęt łączony miękkim pierścieniem lub 
klejony, aby przy mocowaniu nowego worka do płytki na 
brzuchu nie powodować dodatkowego bólu. W pozosta-
łych przypadkach ostateczne rozstrzygnięcie to kwestia 
bardzo indywidualna i zależy od wygody oraz poczucia bez-
pieczeństwa.

Rozważając dobór sprzętu zwróć uwagę na różnorod-
ność płytek przy workach. Podstawowym podziałem jest 
rozróżnienie między płytką płaską a wypukłą, popularnie 
nazywaną convex. Różnicę zauważysz natychmiast bo co-
nvex jest wypukły w centralnej części. Jest dedykowany 
dla osób, które mają stomie wklęsłe lub płaskie. Decyzję, 
czy jest to rozwiązanie dla Ciebie pozostaw w rękach pielę-
gniarki stomijnej. Ona w oparciu o wiedzę i doświadczenie 
najlepiej doradzi, który rodzaj będzie lepszy w przypadku 
Twojej stomii. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe cechy pły-
tek, możesz swobodnie wybierać spośród płytek owalnych, 
okrągłych, z nacięciami etc. Wyznacznikiem będzie Twoje 
samopoczucie i stopień przyczepności płytki do skóry. Wy-
bieraj takie, które trzymają się wystarczająco długo, dobrze 
dopasowują się do kształtu brzucha i pracują razem z nim, 
kiedy zmieniasz pozycję.

JEDNOCZĘŚCIOWY DWUCZĘŚCIOWY

Tekst: Joanna Zakrzewska 
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Wycinaj właściwy otwór  
w płytce

Dbaj o prawidłowy stan 
skóry wokół stomii

Nawet najlepszy worek nie spełni swojego zadania, jeśli 
otwór w płytce będzie wycięty nieprawidłowo. Brak precy-
zji w przygotowaniu na tym etapie może skutkować dwoma 
rodzajami powikłań. Zbyt mały otwór będzie powodował 
ocieranie śluzówki o krawędź płytki. Ten problem łatwo 
zaobserwować, bo mikrourazy śluzówki będą powodować 
krwawienie. Co prawda goją się one bardzo szybko i nie od-
czuwamy bólu kiedy powstają, jednak konsekwencje nie są 
przyjemne. Długotrwałe narażenie na otarcia prowadzą do 
bliznowatych zmian w obszarze śluzówki a nawet do martwi-
cy stomii. Czy warto zatem ratować się otworem dużo więk-
szym niż stomia? Ta taktyka doprowadzi do bardzo szybkie-
go uszkodzenia fragmentu skóry narażonej na bezpośredni 
kontakt z treścią jelitową. Otwór w płytce powinien być 
większy niż średnica stomii o maksymalnie 1-2 mm. Dzięki 
tej przerwie jelito będzie normalnie pracowało Niezależnie 
od skrócenia przewodu pokarmowego u stomików jelito na-
dal zachowuje swoje funkcje i sposób działania. W trakcie 
przesuwania i wydalania treści jelitowej nieco rozszerza się. 
Jeśli coś poszło nie tak z docięciem otworu możesz urato-
wać sytuację poszerzając go lub stosując środki uszczelnia-
jące. Nie ma sytuacji bez wyjścia.

Dobrze dobrany sprzęt, z właściwie wyciętym otworem 
w płytce powinien trafić na zdrową, dobrze oczyszczoną 
i suchą skórę.

Do mycia skóry wokół stomii należy użyć ciepłej wody 
i mydła. Wybieraj takie bez nadmiaru dodatków zapacho-
wych i barwiących, aby jak najmniej dodatkowych substancji 
pozostawiać na skórze wokół stomii. Wilgotną skórę osusz 
miękkim ręcznikiem papierowym. Możesz też użyć do tego 
suszarki z chłodnym lub lekko ciepłym nadmuchem. Uważaj 
na zbyt ciepłe powietrze, może oparzyć śluzówkę stomii.

Najbardziej popularnym materiałem używanym w wyro-
bach stomijnych jest hydrokoloid. Ze względu na swoje wła-
ściwości doskonale sprawdza się w leczeniu ran, także tych 
trudno gojących się. Zasada działania jest prosta: płytka 
przykleja się do skóry wchłaniając naturalną wilgoć jaka na 
niej jest. Hydrokoloid, z którego jest wykonana rozszerzając 
się, mocniej przylega do skóry. Jednak jest też druga strona 
medalu tej doskonałej przyczepności. Zdejmowany ze skó-
ry, pozostawia po sobie resztki, które wymagają dokładne-
go usunięcia, aby kolejna płytka przylegała równie mocno 

Wystrzegaj się kosmetyków, które pozostawiają 
tłustą warstwę na skórze, ponieważ to osłabia lub 
wręcz uniemożliwia prawidłowe przyklejenie płyt-
ki. Nie stosuj na własną rękę żadnych maści i kre-
mów. Konieczność wprowadzenia dodatkowych 
środków do leczenia skóry oraz zasady postępo-
wania skonsultuj zawsze z dermatologiem i pielę-
gniarką stomijną.

W ostatnim kroku swoją kosmetyczkę musisz uzupełnić 
o środki do pielęgnacji stomii, w tym środki uszczelniają-
ce. Ze względu na różnorodność problemów, jakie miewają 
stomicy, wybór tych środków jest naprawdę duży i każdy 
znajdzie coś dla siebie. Bywa, że większym kłopotem jest 
sama decyzja co wybrać niż brak odpowiednich środków. 
Sam temat doboru jest znacznie szerszy i zajmiemy się nim 
w kolejnym numerze Po prostu ŻYJ.

PŁYTKA PŁASKA

PŁYTKI O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH

PRAWIDŁOWE DOCIĘCIE

PŁYTKA WYPUKŁA

+

NIEPRAWIDŁOWE DOCIĘCIE-
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Wyrównanie skóry wokół 
stomii

Temperatura płytki i oto-
czenia

Przed naklejeniem płytki należy wyrównać skórę wokół 
stomii i zniwelować okoliczne blizny oraz wypełnić ewentu-
alne bruzdy. Można to zrobić za pomocą past i żeli uszczel-
niających, pierścieni stałych lub do modelowania czy koł-
nierzy. Dodatkowo możesz wybierać spośród rozwiązań 
hydrokoloidowych czy, coraz bardziej popularnych, sili-
konowych. Sam dobór środków jest sprawą indywidualną 
i zależy od rozmiaru i wysokości samej stomii oraz rodzaju 
i wielkości nierówności skóry.

Regularnie obserwuj swoją stomię i skórę wokół niej, aby 
móc w porę zastosować odpowiednie środki zaradcze. Ła-
twiej zapobiegać niż leczyć, a w większości wypadków przy 
odpowiednim dobraniu środków pielęgnacyjnych jesteśmy 
w stanie poradzić sobie z problemem zanim będzie wyma-
gał fachowej konsultacji. Jeśli coś Cię niepokoi zwróć się po 
poradę do pielęgniarki stomijnej.

Wybrałeś sprzęt, wyciąłeś właściwy otwór, przygotowałeś 
skórę wokół stomii - czas nakleić płytkę. Hydrokoloid ma tę 
właściwość, że zmienia swoją strukturę także pod wpływem 
temperatury. Zwiększysz przyczepność płytki ogrzewając ją 
nieco. Wystarczy włożyć ją na chwilę pod pachę, a możesz 
też spróbować ogrzać ją w dłoniach. (A jeśli masz jeszcze 
pod ręką suszarkę, która służyła do osuszenia skóry wokół 
stomii, możesz strumień ciepłego powietrza skierować na 
płytkę).

Zawsze naklejaj płytkę zaczynając od dołu. Dzięki temu 
będziesz mieć kontrolę jak płytka przylega do stomii a jeśli 
używasz worków jednoczęściowych to, co ewentualnie bę-
dzie wypływać ze stomii, trafi już do worka.

Cechy hydrokoloidu takie jak podatność na temperaturę 
ale i właściwości chłonne umożliwiły stworzenie pierścieni 
do modelowania, które łatwo można formować w dłoniach 
nadając im pożądany kształt i uzyskując zabezpieczenie skó-
ry wokół stomii. Oznacza to jednak także, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na miejsce przechowywania sprzętu sto-
mijnego. Nie może być on narażony na długotrwałą ekspo-
zycję zarówno na wysoką, jak i bardzo niską temperaturę. 
Hydrokoloid, z którego wykonane są płytki stomijne zmieni 
swoje właściwości, co negatywnie wpłynie na ich przyczep-
ność. W skrajnym przypadku płytki stracą kształt lub wręcz 
rozpływają się lub kruszą i nie będą nadawały się do użytku. ■

Jak widzisz podstawowe zasady 
są bardzo proste. Jeśli masz szcze-
gółowe pytania lub chcesz podzielić 
się swoim doświadczeniem, 

napisz do nas 
biuro@stomalife.pl 

lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 
800 633 463

na całej powierzchni. Nawet niewielkie resztki poprzedniej 
płytki mogą spowodować niedokładne przyleganie następ-
nej, a w konsekwencji nietrzymanie się i podciekanie treści 
jelitowej. Zatem skórę należy też przemyć środkiem zmywa-
jącym dedykowanym do opieki okołostomijnej (są dostępne 
w postaci chusteczek lub spray`u), aby ostatecznie pozbyć 
się śladów poprzedniej płytki i kłaczków czy paproszków 
z używanej wcześniej suchej chusteczki.

Jeśli w trakcie tych czynności z jelita coś wypłynie, pro-
ces mycia należy rozpocząć od nowa. Niestety. SKÓRA NA-
PRAWDĘ MUSI BYĆ IDEALNIE CZYSTA I SUCHA. W innym 
przypadku płytka nie będzie trzymać się prawidłowo, a do-
datkowo treść jelitowa znajdująca się na skórze będzie ją 
podrażniać. Uszkodzenia skóry będą powodować ból i dys-
komfort, płytka będzie gorzej się trzymała, łatwiej będzie 
o kolejne podciekania, rana będzie się powiększać… Łatwo 
wpaść w błędne koło powikłań.

Przed niekontrolowanym wyciekiem treści jelitowej 
w trakcie zmiany sprzętu można się zabezpieczyć planując 
jego wymianę przed posiłkiem, kiedy jelita nie pracują in-
tensywnie lub uniemożliwić wypływ zatykając stomię zwi-
niętym gazikiem czy małym tamponem. Jest to szczególnie 
przydatne urostomikom, bo mocz wypływa nieprzerwanie, 
zmienia się tylko jego natężenie.
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LARGE CLOSED POUCHES  (Colostomy)

STANDARD CLOSED POUCHES  (Colostomy)

MINI C LOSED POUCHES  (Colostomy)

LARGE DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

STANDARD DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

SMALL DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)
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J a k  C O N F I D E N C E ®  N a T U R a L  S O F T  C O N V E X 
p o m a g a j ą  c h r o n i ć  s k ó r ę

Nasza najbardziej miękka, ściśle przylegająca oraz elastyczna płytka convex spełnia 
wiele funkcji, aby pacjent mógł cieszyć się lepszym dopasowanie, lepszym 
samopoczuciem i lepszą jakością życia. Płytka Flexifit z pięcioma nacięciami 
zapewnia doskonałe dopasowanie do nierównej skóry, zmniejszając 
podciekanie. Płytka jest nasączona wyciągiem z Aloe Vera, który pomaga 
złagodzić, uspokoić i ochronić skórę wokół stomii.

•  Wyjątkowa płytka Flexifit z pięcioma nacięciami zapewnia lepsze 
dopasowanie

•  Jedyna płytka typu convex zawierająca wyciąg z Aloe Vera
•  Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
•  Delikatniejszy wkład convexu zapewnia większą elastyczność
•  Przyjazny skórze hydrokoloid, potwierdzony badaniami  

British Skin Foundation oraz Skin Health Alliance
•  Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie

Więcej specjalnych funkcji dla użytkowników  
woreczków odpuszczalnych

OkienkO PODgląDu NiePrzezroczySty 
WylOt WOrkA

uchWyt ułAtWiAJący 
oPróżNiANie

DOstęPny W WersJi 
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C O N F I D E N C E ®  N a T U R a L  S O F T  C O N V E X

zapytaliśmy stomików, co myślą o confidence® Natural Soft convex  

i ich opinie były zdecydowanie pozytywne.“Jest komfortowa  
i łagodzi moja̧ bardzo 

wraz•liwa̧ skórȩ.” 
Pani S, Plymouth “Jak druga  

skóra: delikatna  
i gładka.”

Pani R, Nottingham

“To najlepiej 
przylegaja̧ca płytka 
jakiej kiedykolwiek 

uz•ywałam” 
Mrs P, Pani P, Surrey

“Przykleja siȩ 
błyskawicznie. 

Delikatna i miȩkka. 
Wyja̧tkowo wygodna.” 

Pani C, Oxon“Od kiedy  
uz•ywam tych płytek nigdy  

nie przydarzyło mi siȩ  
podciekanie czy problemu ze 

skóra̧. Najlepsza płytka  
ze wszystkich! 

Pan E, Hampshire



Wymiana	
worka	
stomijnego

Tekst: Marzanna Janeczek 

Pierwszy instruktaż wymiany worka stomijne-
go powinien odbyć się jeszcze na oddziale 
chirurgicznym. Oprócz wiedzy, jak wymieniać 
worek, uzyskasz dodatkowe informacje o sa-
mej stomii, które będą przydatne przy reali-
zacji pierwszych zleceń. Takie szkolenie po-
winien odbyć sam stomik oraz osoba, która 
będzie spędzać z nim najwięcej czasu. Oczy-
wiście w przypadku osób obłożnie chorych 
i dzieci wszelkie informacje musi zebrać opie-
kun. Nie bój się pytać. Żadno pytanie nie jest 
złe, a Ty przecież musisz wiedzieć jak skutecz-
nie zabezpieczyć stomię w każdej sytuacji.

Zdenerwowanie, które towarzyszy pierwszym 
zmianom worka po powrocie do domu jest zro-
zumiałe. Nawet jeśli zabieg wyłonienia stomii 
był planowany i wcześniej została przekazana 
cała wiedza teoretyczna, teraz trzeba wdrożyć 
to w życie bez czujnego oka pielęgniarki obok 
siebie. Cierpliwość i precyzja będą kluczem 
do sukcesu. A wszystkie czynności niebawem 
staną się rutyną i z każdą wymianą worka bę-
dzie to trwało coraz krócej.

Sprzęt	jednoczęściowy	czy	dwuczęściowy?

Sprzęt jednoczęściowy to worek zintegrowany na stałe z płyt-
ką. Jest bardziej dyskretny, ale chcąc wymienić worek mu-
sisz zdjąć całość z brzucha i wyrzucić do kosza. W sprzęcie 
dwuczęściowym płytka i worek są odrębnymi elementami. 
W zależności od przyzwyczajeń i skóry płytkę możesz mieć 
naklejoną przez kilka dni, a co dzień wymieniać tylko wo-
rek. Możesz też zmienić worek częściej i dopasowywać jego 
pojemność do aktualnych potrzeb – większy może służyć 
w ciągu dnia, a jeśli planujesz wyjście i zależy Ci na większej 
dyskrecji, możesz do płytki zamocować worek o mniejszej 
pojemności. Wszystko zależy od Twoich preferencji.

Przygotowanie

Niezależnie od rodzaju stomii i używanego sprzętu pewne 
zasady dotyczą wszystkich stomików. Na zmianę sprzętu wy-
bierz porę dnia, gdy układ pokarmowy działa wolniej. Może 
to być poranek, aby świeżo rozpocząć dzień. Jednak zanim 
zamkniesz się w łazience i zyskasz upragnioną intymność 
sprawdź, czy w zasięgu ręki masz niezbędne przedmioty. Nie 
ma nic gorszego niż brakujący element, który leży za wyso-
ko albo wręcz w innym pomieszczeniu. Jednak nie korzystaj 
z łazienki jako stałego miejsca przechowywania całego zapa-
su twojego sprzętu. Długotrwała ekspozycja na wilgoć oraz 
zbyt niskie czy wysokie temperatury negatywnie wpłyną na 
hydrokoloid, z którego wykonane są płytki. Obniży się przy-
czepność płytek lub wręcz będzie niemożliwa. 

POTRZEBUJESZ:
• nowego sprzętu  – worka lub worka z płytką
• zmywacza do skóry w postaci sprayu lub chusteczek
• mydła
• nożyczek
• miarki
• długopisu
• woreczka na woreczki na zużyty sprzęt stomijny
• miękkiego papieru lub chusteczek do osuszenia skóry
• odpowiednich środków uszczelniających
• dostępu do ciepłej wody

Masz wszystko pod ręką? 
Zatem umyj ręce! I zaczynamy.

ŻYCIE ZE STOMIĄ
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Skóra jest najważniejsza!

Skóra wokół stomii nie ma łatwego zadania. Nawet jeśli nie 
podcieka Ci treść jelitowa, zdejmowanie płytek nadwyręża 
naskórek, ale żadno miejsce na naszym ciele nie jest przygo-
towane na trwały kontakt z opatrunkiem czy płytką. Wystar-
czy jednak zastosować kilka trików, aby wymiana płytki była 
delikatniejsza dla Twojego ciała.

Jeśli używasz worka odpuszczal-
nego, opróżnij jego zawartość do 
toalety przed zdjęciem z ciała. Je-
śli zamkniętego – opróżnij go po 
zdjęciu. Wystarczy, że natniesz górę 
worka i przez ten otwór bez kłopotu 
usuniesz jego zwartość. Brudny (ale 
opróżniony worek!) może trafić do 
śmieci komunalnych.

Jedną ręką przytrzymaj skórę nad płytką a drugą zacznij 
odklejać płytkę. Ważne, aby zachować ten kierunek ruchu: 
skóra brzucha lekko naciągana do góry, płytka zdejmowana 
do dołu - bo jeśli jelito chce sprawić psikusa i jeszcze coś 
wydalić, trafi to do worka. Dzięki lekkiemu naprężeniu skóry 
sprawi się mniejszy ból przy zdejmowaniu, co jest też ważne 
jeśli zmieniasz worek komuś. Jeśli masz kłopot z odklejeniem 
płytki możesz sobie pomóc zmywaczem do skóry w sprayu – 
popsikaj górny brzeg płytki i delikatnie ją naderwij, a potem 
psikaj w miarę ściągania płytki aż do ostatecznego jej usunię-
cia. Oczyść skórę, używając wody i ciepłego mydła, a potem 
dokładnie osusz papierowymi ręcznikami.

Mierzenie stomii

Regularnie mierz stomię. Przez kilka pierwszych tygodni po 
operacji należy robić to przy każdej wymianie płytki. Po każ-
dej ingerencji chirurgicznej tkanki są obrzmiałe i potrzebują 
czasu na obkurczenie. Ten sam proces zachodzi w przypad-
ku stomii, która zmieni swoją średnicę. Kiedy zauważysz, że 
kolejne wyniki są do siebie podobne możesz przygotować 
trwałą miarkę, która będzie służyć za wzór do wycięcia otwo-
ru w płytce przy kolejnych wymianach. Kontrolnie mierz sto-
mię raz w tygodniu i zwiększaj odstępy czasu między kolejny-
mi pomiarami aby finalnie robić to raz w miesiącu. 

W przypadku stomii u kobiet na rozmiar i kształt stomii może 
mieć wpływ cykl miesiączkowy. Po menopauzie nie zauwa-
ża się takich zjawisk. Jeśli jednak masz takie doświadczenia 
mierz swoją stomię częściej. A w zależności od reakcji ciała 
na dzień cyklu zwiększ różnorodność swojego sprzętu stomij-
nego, aby mieć pewność, że właściwie dopasowujesz go do 
potrzeb swojej stomii.
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Wycinanie otworu w płytce

Otwór w płytce musi być jak najbardziej zbliżony do średnicy 
stomii z maksymalnym zapasem 1-2 mm. Ta przestrzeń umoż-
liwia stomii bezpieczne rozszerzanie się w trakcie wydalania. 
Za mały otwór będzie powodował otarcia śluzówki, które 
w dłuższym okresie mogą doprowadzić nawet do martwicy 
stomii. Za duży - da możliwość podciekania treści jelitowej na 
skórę i spowoduje podrażnienia. Precyzja ma tu niebagatelne 
znaczenie.
Nawet jeśli masz wrażenie, że skóra wokół stomii już jest po-
drażniona, nie powiększaj średnicy w płytce. To naturalny od-
ruch wynikający z obaw o naklejanie czegokolwiek na zmie-
nioną i bolesną skórę. Jednak w dłuższej perspektywie czasu 
stan podrażnienia skóry będzie się powiększał, a wraz z tym 
będzie potęgować się ból i poczucie dyskomfortu. Zmiana 
skórna będzie się poszerzać i penetrować powłoki skórne 
w głąb. Od niewielkich podrażnień może dojść do bolesnych 
zmian i wręcz przetok czyli przerwania ciągłości powłok skó-
ry. To będzie skutkować gorszą przyczepnością płytki i pro-
blem będzie narastać. Konsekwencje są poważne.

Czy to znaczy, że każdą płytkę, która ma za duży otwór na-
leży wyrzucić? Nie. Skórę wokół stomii możesz zabezpieczyć 
środkami uszczelniającymi. Najwygodniej będzie okleić sto-
mię półksiężycami hydrokoloidowymi, pierścieniami uszczel-
niającymi (silikonowymi lub hydrokoloidowymi), kołnierzem 
lub pastą czy żelem uszczelniającym. Na tak zabezpieczoną 
skórę naklej płytkę. Kontakt z nią jest bezpieczniejszy dla skó-
ry i jest najlepszą ochroną przed treścią jelitową.

Z dociętej płytki usuń folię zabezpieczającą i naklej na brzuch 
zaczynając od dołu. Możesz ułatwić sobie to zadanie zginając 
płytkę w połowie. Oprzyj dolny brzeg otworu o spód stomii, 
dosuń do skóry i powoli doklej ją do ciała. Pomasuj płytkę 
na całej powierzchni żeby mieć pewność, że przylega równo-
miernie, a ewentualnie fałdki są wygładzone. Jeśli używasz 
sprzętu jednoczęściowego – właśnie skutecznie wymieniłeś 
sprzęt stomijny. Jeśli dwuczęściowego – doklej lub dopnij 
worek. Możesz upewnić się, czy wszystko jest skutecznie po-
łączone, pociągając lekko za worek. ■

Zakładanie sprzętu 1-częściowego

Zakładanie sprzętu 2-częściowego
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Wywiad	z	Zoranem	Stojčevem

Rozmawia: Magdalena Łyczko
Zdjęcia: z archiwum Zorana Stojčeva

Lekarzem chciał być od dziecka, jednak 
droga do wymarzonego zawodu była wy-
jątkowo kręta i ciągle jakby pod górę. Miał 
być chirurgiem plastycznym, ale wybrał 
onkologię. Macedończyk z pochodzenia, 
ale mówi, że myśli po polsku. Twardziel 
na sali operacyjnej i na macie. Płacze tyl-
ko z bezsilności. Najczęściej, kiedy wie, że 
wyczerpał wszystkie medyczne możliwo-
ści i nic nie może już zrobić dla śmiertelnie 
chorego pacjenta. Zoran Stojčev.

MEDYCYNA
albo nic!

Magdalena Łyczko: Dlaczego lekarze tracą za-
ufanie opinii społecznej?

Zoran	Stojčev:	Trudne pytanie. Wydaje mi się, że 
lekarze cały czas są na świeczniku. Nie chwalą się tak 
często sukcesami, a przecież mniejsze lub większe 
odnoszą codziennie… Wykonują setki tysięcy opera-
cji, ale mówi się o nich najczęściej, gdy ta jedna się 
nie powiedzie. Pacjenci są też sfrustrowani, bo opie-
ka nie jest idealna i gubią się w procedurach admi-
nistracyjnych. Bywa, że lekarze zastanawiają się czy 
podejmować ryzyko - operować bardzo trudny przy-
padek i narażać się na ewentualne komplikacje, czy 
powiedzieć, że nic nie da się zrobić… Pacjenci sami 
stawiają sobie diagnozy i bywa, że leczą się sami. Dzi-
siaj wszyscy znają się na wszystkim. Każdy może być 
budowlańcem, artystą, coachem…

MŁ:	Na szczęście nie każdy może być lekarzem…

ZS:	Ten zawód trzeba kochać. Część osób idzie na 
medycynę, bo chcą kontynuować rodzinną tradycję, 
chcą pokazać „oto jestem”, dla niektórych to pogoń 
za pieniędzmi.

MŁ:	Jak było u pana? Rodzinna tradycja? 

ZS:	 Nie, ale mama wielokrotnie opowiadała, że 
gdy tylko nauczyłem się mówić i pytała mnie, kim 
chciałbym zostać jak dorosnę, zawsze odpowiada-
łem: doktorem. Z powodu czwórki z matematyki na 
świadectwie w liceum nie miałem szans na medycy-
nę, bo obowiązywał konkurs świadectw. Już wtedy 
wiedziałem: medycyna albo nic! Rodzice mieli domek 
letniskowy w górach, zamknąłem się w nim na blisko 
3 miesiące. Ogoliłem się na łyso, nauczyłem goto-
wać i przede wszystkim uczyłem się do egzaminów 
na uczelnię w Belgradzie. Wstawałem o szóstej rano, 
dzień zaczynałem od biegania, potem śniadanie, 
4 godziny nauki - biologia, chemia, fizyka, w między-
czasie gotowałem obiad, a potem znów nauka. Raz 
w tygodniu rodzice dowozili mi jedzenie. W ogóle nie 
schodziłem na dół, bo tam byli koledzy, knajpy, itd. 
I… nie dostałem się. Przede mną była perspektywa 
spędzenia dwóch lat w wojsku lub studiowanie bio-
logii. Wybrałem drugą opcję, ale szybko zrezygno-
wałem. Postanowiłem spróbować sił w Splicie - nie 
udało się. W Sarajewie zdałem na weterynarię, bo 
dowiedziałem się, że z weterynarii można się prze-
nieść na medycynę. Zdałem egzamin i okazało się, 
że o przeniesieniu nie ma mowy. W gazecie Forum 
przeczytałem artykuł o tym, gdzie studiują studenci 
z Jugosławii - we Włoszech, w Austrii, Czechosłowacji 
i Chinach… Zapisałem te wszystkie kraje na kartce 
i wziąłem od ojca pieniądze, spakowałem manatki 
i pojechałem do Triestu - ale tam tylko włoski, więc 
pomysł nie wypalił. Byłem w Wiedniu, ale tam z kolei 
niemiecki, którego też nie znałem. Dopiero udało się 
w Bratysławie.

MŁ:	Niesamowita determinacja!

ZS:	Ogromna, ale tak trzeba w życiu. Nie jest to 

39

ŻYCIE ZE STOMIĄ

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



łatwe, ale trzeba walczyć. Myślę, że wytrwałości i cierpliwości 
oraz tego, by się nie poddawać, nauczyło mnie karate. Zawsze 
trzeba się starać, nie po to, by być najlepszym, ale by dosko-
nalić się. Cel jest w życiu ważny. W pewnych kierunkach jeste-
śmy bardziej zdolni, a w innych mniej. Czasami nie wystarczy 
być najlepszym czy dobrym. Mało tego - czasami im jesteśmy 
lepsi, tym gorzej w życiu, bo odnosimy sukcesy i możemy być 
dumni z siebie, ale z drugiej strony po prostu jest zazdrość 
i ludzkie słabości.

MŁ:	Dlaczego wybrał pan chirurgię?

ZS:	Kiedyś chciałem być chirurgiem plastycznym. Wydawa-
ło mi się to ciekawe, ale kiedy zobaczyłem pierwsze zabiegi 
onkologiczne, to cierpienie i potrzebę ratowania, a później ra-
dość pacjentów, to mi się to spodobało. I tego się trzymam. 
Po prostu lubię wyzwania. Pracowałem w Bratysławie przez 
rok i przyjechałem do Słupska za miłością… Po cichu liczyłem 
też, że czegoś nowego się nauczę. Trafiłem na jedyny oddział 
chirurgii ogólnej. Wtedy robiono tam podstawowe zabiegi: 
przepukliny, pęcherzyki, wyrostki, tarczyce, jelita. To było we-
dług mnie za mało. Zacząłem jeździć do Centrum Onkologii 
w Warszawie i się okazało, że to jest miejsce imponujące, gdzie 
można jeszcze bardziej pomóc i dobrze zoperować pacjenta.

MŁ:	Zadecydował czynnik psychologiczny…

ZS:	Uważam, że to jest najważniejsze. Niestety czy „stety”, 
psychologia w leczeniu jest na pierwszym miejscu. Oczywiście 
wiadomo, że trzeba dobrze zrobić operację, ale jeśli pacjent 
nastawiony jest psychicznie na „nie”, to wynik leczenia będzie 
dużo gorszy. Widzę to na co dzień. Ważne, by z pacjentem roz-
mawiać, wytłumaczyć i też w odpowiedni, pozytywny sposób 
go nastroić. Znam wiele przypadków, gdy medycyna dawała 
szansę na przeżycie na przykład pół roku, a ktoś dzięki silnej 
psychice przeżył dwa i więcej lat.

MŁ:	Mieszka pan w Polsce od 28 lat… tęskni pan za Mace-
donią?

ZS:	To jest ciekawe, bo im dłużej jestem tutaj, tym bardziej 
tęsknię. Naprawdę. Do 18 roku życia mieszkałem w Macedo-
nii, potem rok spędziłem w Chorwacji, wtedy to była jeszcze 
Jugosławia. W Bratysławie mieszkałem ponad siedem lat, a od 
1989 jestem w Polsce… W pewnym sensie bardziej jestem Po-
lakiem, niż Macedończykiem. W sercu mam Macedonię, ale 
myślę po polsku. I, co jest ciekawe, kiedy jadę do Macedonii 
– tęsknię za Polską, w Polsce - tęsknię za Macedonią. Jeden 
z polskich sportowców powiedział kiedyś, że najlepiej czuje się 
w samolocie – będąc w Stanach, tęsknił za Polską, w Polsce tę-
sknił za Stanami. I coś w tym jest. Jadę tam, wytrzymuję przez 
pewien czas, ale potem szybko wracam. Tu jestem zakorzenio-
ny, mam rodzinę i przyjaciół. Kiedy przeprowadziłem się do 
Polski, w Macedonii poziom życia był wyższy niż tu. Teraz jest 
odwrotnie. Patrzę na to wszystko z zupełnie innej perspektywy. 
Jestem trochę macedońskim ambasadorem z tęsknoty. Kiedy 
studiowałem w Bratysławie przyjaźniłem się z Jugosłowiana-
mi i Polakami, trochę mniej ze Słowakami. Wokół nas było też 
Hindusów i studentów z Ameryki Południowej Wszyscy trzy-
maliśmy się razem, bo łatwiej znaleźć wspólny język z osoba-
mi, które znajdują się w podobnej sytuacji. Czesi i Słowacy nie 
lubili specjalnie Polaków, mieliście wtedy kiepską prasę, a ja 
byłem trochę obrońcą. Tłumaczyłem - nawet moim rodzicom 

- że wszystko w Polsce wygląda tak a nie inaczej z wielu powo-
dów… A oni i tak płakali, kiedy wyjeżdżałem. Prosili, żebym 
został w Bratysławie, żebym był blisko. Do domu rodzinnego 
jeździłem raz, góra dwa razy do roku, bo na początku zarabia-
łem 20 marek, a bilet lotniczy kosztował 50. Nie stać mnie było, 
by częściej ich odwiedzać.

MŁ:	Teraz częściej pan wraca?

ZS:	 Tak, zawsze przywożę stamtąd niektóre smakołyki 
i kawę, którą parzę tradycyjnie w tygielku. Ostatnio w Macedo-
nii byłem zimą. Najczęściej wyjeżdżam w święta, bo pracy jest 
ciut mniej. Pojechałem do Kocani, małej miejscowość, w któ-
rej się urodziłem. Potem pojechałem do Ohrydy, malowniczej 
miejscowości turystycznej. U nas na południu jest tak, że ludzie 
odwiedzają się i często spotykają się w knajpkach. Poszedłem 
do jednej z nich i okazało się, że zmieniła się cała generacja, nie 
było tam nikogo znajomego!

MŁ:	Świetnie mówi pan po polsku…

ZS:	Nie. Nie mówię po polsku tak, jakbym chciał. Czasami 
wydaje mi się, że mówię jak dziecko z podstawówki. Ale dzieci 
i żona rozumieją mój język…

MŁ:	Córki poszły w pana ślady?

ZS:	No właśnie nie. Starsza jest bardziej wrażliwa artystycz-
nie, jest architektem, ale jako pracę dyplomową złożyła projekt 
szpitala dziecięcego. Przez moment żałowała, że nie wybrała 
medycyny, ale szybko jej przeszło. Myślałem, że młodsza bę-
dzie lekarzem, ale wybrała psychologię i widzę, że to ją za-
chwyca. Wybrały inaczej, może i dobrze z jednej strony, bo to 
nie jest łatwy zawód.

MŁ:	Na czym polega jego trudność?

ZS:	 To trzeba czuć. Mieć do tego pewne predyspozycje. 
Szczególnie widać to w chirurgii - albo się do tego nadajesz, 
albo nie. Jest część osób, która do pewnego poziomu jest do-
bra, ale nigdy nie przeskoczy kolejnego. Tak jest w każdym za-
wodzie. Pamiętam, jak na pierwszym roku mieliśmy anatomię, 
uczyliśmy się wszystkiego na zwłokach z I i II wojny światowej, 
część osób nie mogła tego wytrzymać. Mi to nie przeszkadza-
ło - ani formalina, ani smród.
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MŁ:	Był pan na stażach w wielu krajach, między innymi w Ja-
ponii, Wielkiej Brytanii czy USA. Jak ocenia pan poziom pol-
skiej medycyny i tej światowej?

ZS:	 To trudne i ciekawe pytanie. Z podróży zawodowych 
zawsze starałem się wyciągać wnioski. I powiem szczerze, 
że trudno to porównać, bo staże odbywałem w najlepszych 
światowych ośrodkach. Tam na pewno więcej pieniędzy prze-
kazuje się na służbę zdrowia, a lekarze mają większy komfort, 
bo pracują na lepszym sprzęcie. Japonia jest szczególnym 
przypadkiem. Teoretycznie pracuje się tam do szesnastej, ale 
nikt nie wychodzi wcześniej niż o dwudziestej. Ich mentalność 
nakazuje im być najlepszym pod każdym względem. Ciekawe 
jest to, że poranne raporty o pacjentach były po angielsku i ja-
pońsku, ale nie robili tego specjalnie dla mnie, lecz po to, żeby 
ćwiczyć język. Są bardzo skrupulatni i dokładni. Mają bardzo 
dobrze rozwiniętą wczesną diagnostykę. Dzięki temu mogli 
odnoszą sukcesy, ale w Polsce naprawdę nie jest źle. Powoli 
zbliżamy się do poziomu europejskiego. Jak sobie przypomnę 
jak było tu kiedyś, aż się wierzyć nie chce. Zrobiliśmy olbrzymi 
postęp, mamy piękne i nowoczesne szpitale oraz sale opera-
cyjne. Oszczędzamy, bo trudno z tych 6% PKB zrobić rewolu-
cję. Uważam, że za tak małą ilość pieniędzy, nasza medycyna 
jest dobra i dobrze dostępna. Przeciętny człowiek w Polsce 
ma lepsze możliwości leczenia niż Anglik. Lekarz rodzinny ina-
czej postępuje tu, a inaczej za granicą. U nas: boli cię gardło 
– idziesz do laryngologa, brzuch - to do gastrologa, itd… Co 
to powoduje? Sporą utratę energii tego specjalisty na rzeczy 
czasami błahe. Prosty przykład: mamy nowotwór, pacjent jest 
wyleczony, czynności kliniczne zostały zakończone - chemiote-
rapia czy radioterapia. Przez pierwsze pięć lat robimy kontro-
le. Często wygląda to tak, że przychodzi pacjent, my zlecamy 
podstawowe badania, markery, jonogram – w zależności od 
nowotworu – USG, zdjęcie płuc, a w razie problemu, kierujemy 
pacjenta do specjalisty. A tak, do onkologa wszyscy trafiają, są 
dwu- trzymiesięczne kolejki, w 80% przypadków są to badania 
kontrolne. A gdzie czas dla pacjenta, którego przypadek jest 
naprawdę skomplikowany? Wracamy do punktu wyjścia, lekarz 
rodzinny nie ma pieniędzy na pewne badania - takie są proce-
dury - dlatego kieruje od razu do specjalisty. Jak nie wiadomo, 
o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze.

MŁ:	W jaki sposób można ułatwić życie pacjentom i pracę 
lekarzy?

ZS:	Wrócę znów do wspomnianej już Japonii. W ośrodku, 
w którym byłem, wykonywało się 50 operacji raka przełyku 
miesięcznie - dokładnie tyle, ile wykonuje się w Polsce rocz-
nie. Tam stawia się na koncentrację pacjentów z tymi samy-
mi schorzeniami. W jedynym szpitalu operuje się na przykład 
wątroby i trzustki, a jeśli trafił się przypadek żołądka, zbiera 
się konsylium i operują w inny ośrodku. Wtedy osiąga się naj-
lepsze wyniki. W Polsce nie ma jeszcze przekonania, że lekarz 
powinien mówić ile wykonał danych operacji, a przecież różni-
ca jest ogromna między kimś, kto wykonał jedną taką operacją 
i kimś, kto zrobił ich sto. Powinny być jakieś standardy. Teraz 
jadę do Seulu na dwa tygodnie bo tam jest najlepszy na świe-
cie specjalista od operacji laparoskopowego usuwania żołąd-
ka. Ale on wykonuje około 100 takich zabiegów miesięcznie. 
W Polsce nie mamy ośrodka, który ma więcej niż 80 przypad-
ków raka żołądka rocznie. Zupełnie inna rzeczywistość.

MŁ:	Choroby jelit, nowotwory to nadal tematy tabu… Kto 
lepiej radzi sobie z walką w chorobie, kobiety czy mężczyźni?

ZS: Kobiety są bardzo otwarte, odważne i silne. Po pomoc 
przychodzą same, bo czują, że coś jest nie tak. Mężczyźni są 
pogubieni, zbyt często nie dbają o siebie, a do lekarza tra-
fiają najczęściej pod presją kogoś z rodziny lub „na ostatnią 
chwilę”. Oczywiście nie można generalizować, ale zauważalny 
jest pewien podział. Mamy coraz więcej wczesnych rozpoznań 
raka jelita grubego i dzięki temu poprawiają się również wyniki 
leczenia.

MŁ:	Duża jest zazdrość i konkurencja w środowisku?

ZS:	 To nawet trudno nazwać zazdrością. Z jednej strony 
część osób odnosi więcej sukcesów, jest bardziej zdolna, daje 
więcej z siebie, a z drugiej, rzadko kto zastanawia się dlaczego 
tak jest. Może warto bardziej się rozwijać? Ktoś lubi siedzieć 
w domu i palić papierosy, inny będzie uprawiał ogród… Pa-
miętam jak zaczynałem pracę w Słupsku, to większość lekarzy 
po zabiegach, siedziała i paliła, ja schodziłem na salę rehabi-

litacyjną i ćwiczyłem. Zdarzało się, że słyszałem 
wtedy: nie chce z nami siedzieć, kapuś pewnie! 
To nie było łatwe, byłem zupełnie obcy, nikogo 
nie znałem i nie mówiłem wystarczająco dobrze 
po polsku. Siedziałem po nocach i czytałem na-
zwy leków. Dużych różnic nie ma, bo operujemy 
głównie fabrycznymi nazwami, ale próbowałem 
to sobie przetłumaczyć, przystosować się do no-
wego języka, to mi bardzo dużo dawało. Pierw-
szego przyjaciela, z którym mogłem pójść na 
piwo, poznałem dopiero po 9-10 latach pobytu 
w Słupsku.

MŁ:	Dzisiaj też pan ćwiczy?

ZS: Karate! Trenuję od 11 roku życia. Mam 
czarny pas III dan. Nigdy nie miałem czasu, by 
zdawać egzaminy, ale cztery lata temu pojecha-
łem do Sankt Petersburga na seminarium żeby 
zdawać na III dan po długiej przerwie. Prowadził 
je Japończyk z dziesiątym danem czarnym pa-
sem, zdawałem z młodzieżą, potem długo, dłu-
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go nic, trzydziestolatek i ja… Musiałem odbyć kilka walk i zro-
bić pokaz różnych technik. I zdałem. Każdy sport jest dobry. 
Karate nauczyło mnie dyscypliny i w pewnym sensie pomogło 
uparcie dążyć do celu. Zawsze spisuję na kartce to, co chcę 
osiągnąć i czas, w jakim powinienem to zrealizować.

MŁ:	Oprócz karate ma pan jeszcze jakieś hobby?

ZS: Narty raz w roku, ale jestem w tym przeciętny. Zacząłem 
grać w squasha, kolega mnie namówił i czuję, że już połkną-
łem bakcyla. Bardzo 
lubię podróżować. 
Przez 11 lat jeździli-
śmy kilkuosobową 
grupą w różne za-
kątki świata. Byliśmy 
w wielu ciekawych 
miejscach, np. w Za-
mbii, gdzie spaliśmy 
w Misjach Polskich. 
Widzieliśmy biedę. 
Tam poznałem kar-
dynała Kozłowieckie-
go, który po II wojnie 
światowej w miejsco-
wości Mpunde, stwo-
rzył szkołę, najlepsze 
liceum dla dziewczyn 
w całej Zambii. Wybu-
dował piękny kościół 
oraz szpital, w którym 
leczono chorych na 
AIDS. Miał wtedy 86 
lat a każdy dzień roz-
poczynał piękną mszą 
o 6:00. To było niesa-
mowite! Jeden czło-
wiek zrobił tak wiele. 
Także dzięki temu 
mam inne spojrzenie 
na świat. Potem byli-
śmy w Birmie, akurat 
w okresie przemian, 
kiedy zamknęli ich 
główną opozycjonist-
kę (Aung San Suu Kyi). 
Byliśmy też w Peru, 
Boliwii, na Madaga-
skarze i w Wenezueli. 
Zawsze wyjazd or-
ganizowaliśmy sami, 
chcieliśmy też dotrzeć 
do ludzi, zobaczyć jak 
ich życie wygląda naprawdę. Na każdym wyjeździe obowiązy-
wały twarde reguły. Na początku wybieraliśmy dowódcę, któ-
ry decydował i pilnował dyscypliny. Bardzo to lubiłem. Prze-
stałem jeździć, kiedy jeden z członków tej grupy, mój najlepszy 
przyjaciel zachorował na nowotwór i zmarł. Potem wszystko mi 
o nim przypominało i wtedy odpuściłem.

MŁ:	Co czuje onkolog, którego przyjaciel umiera na raka…

ZS: To bardzo trudne. Gdy byliśmy w Wenezueli, zwróci-

łem mu uwagę, że ma zażółcony kolor skóry, ale usłyszałem, 
że ma tak od urodzenia. To było 2 lata przed rozpoznaniem 
nowotworu trzustki. Przypomniałem sobie, jego wizytę u mnie 
w Macedonii, siedzimy przy jeziorze Ochrydzkim - najstarszym 
w Europie - rozmawiamy i on mówi, że mu jedzenie nie sma-
kuje. A przecież to jest pyszne jedzenie! I znów patrzę - za-
żółcony. I mówię: Stachu! przyjeżdżaj, zrobię ci badania. Przy-
jechał, zrobiłem mu gastroskopię, patrzę: wrzód dwunastnicy. 
„Super”. Zrobiłem USG, ale jakoś niekonkretnie to wyglądało, 
to jeszcze rezonans. Guz trzustki. Operowałem go wspólnie 

z kolegą, świetnym 
chirurgiem z Warsza-
wy, niestety guz był 
zaawansowany. Udało 
się go usunąć. Żył po 
tym jeszcze 2.5 roku, 
dostawał chemię. 
Bardzo to wszystko 
przeżywałem. Pamię-
tam, że miesiąc przed 
śmiercią, nie chciał się 
ze mną widzieć, chciał 
żebym zapamiętał go 
z czasów, kiedy był 
w dobrej kondycji. Wi-
działem się z nim kiedy 
odchodził. Siedziałem 
z nim przez godzinę 
przy łóżku i trzymałem 
go za ręce i płakałem. 
Na pogrzebie była in-
stalacja ze zdjęciami 
wymyślona przez nie-
go i ja byłem na jed-
nym ze zdjęć, chyba 
jako jedyny spośród 
przyjaciół. Zdjęcie, 
na którym razem je-
steśmy w kitlach… 
Moja emocjonalność 
- wbrew temu, że je-
stem uważany za twar-
dziela - sprawia, że roz-
klejam się jak dziecko. 
Bezsilność, że już nic 
nie mogę zrobić, jest 
okropna. Jak coś nie 
idzie, nie mogę spać. 
Analizuję każdą sekun-
dę operacji, zastana-
wiam się czy wszystko 
zrobiłem właściwie. 
Czy mogłem zrobić 

coś inaczej? To jest walka z myślami. Kiedy przychodzą pacjen-
ci i widzę, że będzie ciężko, to zdarza się, że muszę odejść, 
„uciec”, bo czuję, że się rozkleję. Ale tak… lekarzem mogę być 
tylko wśród pacjentów i zawsze robię wszystko, żeby im po-
móc.

MŁ:	Największa radość?

ZS: Szczęście na twarzy pacjenta. ■
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Województwo	kujawsko- 
pomorskie
Włocławek
ul. Kilińskiego 7a
664 321 327

Bydgoszcz
ul. Łomżyńska 48A
tel. 535 527 532
Toruń
ul. Łyskowskiego 18
tel. 56 658 35 56

Województwo	lubuskie
Zielona Góra
Specjalistyczne Centrum 
Medyczne (pokój 24)
ul. Anieli Krzywoń 2
68 458 55 44
Świebodzin
ul. Łąki Zamkowe 12
68 458 55 44

Częstochowa
MB MEDICA
ul. Nowowiejskiego 20
34 324 66 77

Województwo	warmińsko-mazurskie
Elbląg
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A. Komeńskiego 35 (gabinet 114)
607 330 744

Województwo	wielkopolskie
Poznań
ul. Piekary 14/15
61 852 99 19

Województwo	zachodniopomorskie
Szczecin
ul. Łucznicza 64
513 031 655

Województwo	
mazowieckie
Warszawa
Szpital na Solcu
ul. Solec 99
665 788 008
Warszawa 
Centrum Medyczne 
DARMED
ul. Bystrzycka 50
668 645 837

Województwo	opolskie
Opole
ul. Kośnego 47/8
602 780 024

Województwo	pomorskie
Chojnice
Centrum Medyczne GEMINI
ul. Młodzieżowa 35
607 570 037

Słupsk
NZOZ Vesalius
Aleja Henryka Sienkiewicza 5
59 810 87 94
Gdańsk
ul. Jana Pawła II 3D
58 718 81 76
Gdańsk 
ul. Rajska 14A
880 900 177

Województwo	śląskie
Dąbrowa Górnicza
ul. Szpitalna 13
32 621 20 00
Katowice
ul. 3- go Maja 11
32 781 53 33 lub 603 322 303

Dolnośląski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
71 797 91 00
www.nfz-wroclaw.pl 

Kujawsko-Pomorski 
Oddział Wojewódzki NFZ     
al. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
52 325 27 00
www.nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Szkolna 16 
20-124 Lublin
81 531 05 00, -01, -02
www.nfz-lublin.pl

Lubuski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra
68 328 76 00
www.nfz-zielonagora.pl

Łódzki Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
42 275 40 30
www.nfz-lodz.pl

Małopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ   
ul. Batorego 24
31-135 Kraków
12 29 88 386
www.nfz-krakow.pl

Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki NFZ   
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
22 456 74 01
www.nfz-warszawa.pl

Opolski Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Głogowska 37
45-315 Opole
77 402 01 00,  -02
www.nfz-opole.pl

Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki NFZ    
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
17 860 41 00
www.nfz-rzeszow.pl 

Podlaski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok
85 745 95 00
www.nfz-bialystok.pl

Pomorski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
58 75 12 500
www.nfz-gdansk.pl

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
32 735 16 00
www.nfz-katowice.pl

 
Świętokrzyski Oddział
Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
41 36 46 237
www.nfz-kielce.pl 

Warmińsko-Mazurski 
Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
89 532 74 14
www.nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań
61 850 60 00, 61 850 61 02
www.nfz-poznan.pl 

Zachodniopomorski 
Oddział Wojewódzki NFZ    
ul. Arkońska 4
71-470 Szczecin
801 00 22 72 - dla tefonów 
stacjonarnych
91 881 99 72 - dla tel. ko-
mórkowych i połączeń  
z zagranicy
www.nfz-szczecin.pl

Sprzęt stomijny jest wydawany bezpłatnie osobom uprawnionym 
do świadczeń opieki zdrowotnej. Wysokość limitów w ramach, 
których można zrealizować zlecenie reguluje rozporządzenie  
Ministra Zdrowia.

Miesięczna wysokość limitów:
• kolostomia: 300 zł  • ileostomia: 400 zł  • urostomia: 480 zł
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Ewelina Zach: Jesteś już posiadaczką stomii. Można powie-
dzieć, że szczęśliwą?

Emilia Brochocka: Dzięki stomii jestem bardzo szczęśliwa. 
Od pierwszego momentu wiedziałam, że będzie nam dobrze 
razem.  Minęło już kilka miesięcy z Bogumiłem i ani myślę go 
komuś oddać (śmiech).

EZ: Na początku były obawy, poszukiwanie wiedzy teoretycz-
nej i uspokajanie lęku. Jak wygląda Twoja rzeczywistość?

EB: Muszę przyznać, że strach ma wielkie oczy. Bałam się czy 
sobie poradzę z pielęgnacją stomii, ale okazało się, że nie jest 
to takie trudne. Na pewno inaczej wyobrażałam sobie dopa-
sowanie sprzętu. Myślałam, że uda mi się nosić worki odpusz-
czalne jednoczęściowe, a noszę zamknięte dwuczęściowe. 
Nie jest to jednak wielki problem. Sprzęt jednoczęściowy 
na pewno jest bardziej dyskretny, ale dwuczęściowy daje mi 
większą wygodę. Płytkę wymieniam co 4 dni, codziennie za-
kładam świeży woreczek. Wystarczy dobrze dopasować ubra-
nia i nawet znajomi często pytają, gdzie schowałam stomię. 
Po operacji mogłam wreszcie wyrzucić z głowy toaletową 
mapę miasta. Nawet w przypadku awarii mam chwilkę, by na 
spokojnie odnaleźć potrzebne mi miejsce. Nie muszę się stre-
sować tak, jak parę miesięcy temu. Nie uzależniam trasy po-
dróży od jak największej dostępności toalet. Spokojnie mogę 
zjeść przed wyjściem i nie obawiać się, że to przeszkodzi mi 
w czymś i będę musiała natychmiast dotrzeć do łazienki.

EZ: Długo uczyłaś się swojego ciała w nowym wydaniu – czy 
był to problem dla Ciebie bądź Twojego partnera?

EB: „Nowy” wygląd zaakceptowałam od razu. Stomia nie 
zmieniła mnie wizualnie ani nie sprawiła, że miałam spadki 
samooceny. Nawet podobam się sobie bardziej, bo mogę 
korzystać z życia zamiast siedzieć w łazience.

Odpowiada: Emilia Brochocka
Pyta: Ewelina Zach z Fundacji STOMAlife

część	2 
Po	operacji	
wyłonienia	stomii...	

Nazywam się Emilia, Emilia Bro-
chocka i mieszkam w Krakowie. 
Mam 26 lat. Z wykształcenia jestem 
protetykiem słuchu. Lubię kino, 
książki, muzykę i  dobre jedzenie. 
Kocham zwierzęta. Mam trzy cho-
miki Gabrysia, Józia i Halinę. 
Dzięki operacji wiem, że będę mo-
gła realizować swoje plany i marze-
nia, nawet te najbardziej szalone 
- takie jak skok na bungee czy wy-
cieczka do Dubaju. 
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EZ: Długo zmagałaś się z decyzją o wyłonieniu stomii, ale 
sam pobyt w szpitalu był bardzo krótki, prawda?

EB: Moja operacja i cała opieka okołooperacyjna odbyła się 
w oparciu o protokół ERAS. To innowacyjna metoda, dzięki 
której pacjent lepiej znosi  zabieg i szybciej dochodzi do sie-
bie. Opiszę ją pokrótce. Nie ma tradycyjnej głodówki - trzy 
dni przed operacją wprowadza  się specjalną dietę i odżywki 
medyczne.  Doustne środki przeczyszczające są zastąpione 
przez wlewki doodbytnicze. Podawane są leki przeciwzakrze-
powe i przeciwwymiotne. Przy takim przygotowaniu  do ope-
racji można pić już po dwóch godzinach od zabiegu. Dren 
miałam usunięty tego samego dnia. Miałam szczęście, bo 
moją operację przeprowadzono laparoskopowo i mam teraz 
trzy malutkie blizny. Następnego dnia dostałam już normalne 
jedzenie, popołudniu spacerowałam. Operacja była drugie-
go maja a trzy dni później byłam już w domu.

EZ: Co było dla Ciebie najtrudniejsze po operacji wyłonienia 
stomii? Jakie myśli towarzyszyły Ci tuż po niej?

EB: Przede wszystkim ulga, że to już koniec koszmaru i po-
czątek nowego życia. Najtrudniejszy moment to pierwsze 
samodzielne opróżnienie worka. Nie oszukujmy się, począt-
kowo zapach jest straszny, ale można się przyzwyczaić.

EZ: Czy zostałaś otoczona opieką pielęgniarki stomijnej i jak 
ta opieka wyglądała?

EB: W dniu wyjścia do domu odwiedziła mnie pielęgniarka 
stomijna. Zapoznała mnie ze sprzętem i zasadami pielęgnacji 
stomii. Dostałam również numer telefonu do niej i mogłam 
się kontaktować w każdym momencie.

EZ: Wspominałaś, że obawiałaś się stomii ze względu na wy-
kluczenie i ograniczenie kontaktów. Jak to faktycznie dziś 
wygląda?

EB: Jeszcze kilka lat temu sądziłam, że tak to będzie wyglą-
dać. Teraz zmieniło się moje myślenie. Mam wokół siebie 
wspaniałych ludzi, którzy akceptują nas w pełni. Często sobie 
żartujemy z Bogumiła. Przed operacją cały czas siedziałam 
w domu. Każde wyjście musiało być idealnie zaplanowane, 
tak by na trasie podróży było jak najwięcej toalet. Straciłam 
przez zaostrzenie trzy lata życia. Musiałam zrezygnować 
z dalszej nauki, pracy, rozwijania pasji. Znajomi się odwróci-
li lub nie wykazywali zrozumienia. Często słyszałam złośliwe 
uwagi, że niby jestem taka chora a jednak wyszłam z domu. 
Wystarczyło, że po wizycie lekarskiej wchodziłam do pobli-
skiej galerii handlowej. Skoro i tak byłam na miejscu to dla-
czego miałam nie skorzystać z okazji by pobyć trochę poza 
domem? Dla większości chory powinien zamknąć się w domu 
i nie wychodzić. A jeśli już uda się mu wyjść to znaczy, że 
tylko udaje, jest super zdrowy i wykorzystuje chorobę jako 
wymówkę. Szkoda, że żadna z tych osób nie ma najmniej-
szego pojęcia ile stresu i nerwów kosztowało mnie by wyjść 
z domu i załatwić najpilniejsze sprawy. Dziwnie to zabrzmi, 
ale nie żałuję tych ciężkich momentów w życiu. Dzięki choro-
bie i wszystkim negatywnym przejściom zobaczyłam na kogo 
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mogę liczyć choćby nie wiadomo co się działo. Mam 
garstkę bliskich osób, które stoją za mną murem i nie 
pozwolą mnie skrzywdzić. Dużo osób cierpi z powodu 
choroby i odrzucenia, ale nie dostrzegają najważniej-
szego – zostają prawdziwi przyjaciele. Takie sytuacje 
bardzo umacniają i wyrabiają charakter. Nie traci się 
czasu na toksyczne osoby, a im mniej negatywnych 
emocji w życiu, tym lepiej. Odsunięcie od siebie złych 
osób pomaga w poukładaniu sobie życia i powrocie 
do zdrowia. Jest to ciężki krok, ale wszystkim pole-
cam, by zawalczyli o swój spokój i pozbyli się nieżycz-
liwych osób. Naprawdę nie warto marnować swojego 
zdrowia na nikogo. Zapamiętajcie to.

EZ: Twoja stomia to efekt choroby Leśniowskiego-
Crohna. Jak czułaś się wcześniej, a jak teraz? Czy czu-
jesz zmianę jakości życia?

EB: Tak naprawdę to miałam zaostrzenie prawie sie-
dem lat. Ostatnie trzy byłam całkowicie wykluczona 
z życia. Teraz nie mam żadnych ograniczeń. Zwężony 
kawałek jelita został usunięty. Choroba jest już tylko 
w pozostawionym kikucie i nie dokucza mi. Pozostałe 
elementy układu pokarmowego są zdrowe.

EZ: Czyli odniosłaś oczekiwany sukces, bo jest znaczą-
ca poprawa zdrowia?

EB: Tak. Jestem teraz naprawdę szczęśliwa. Mam wra-
żenie, że w końcu zapanowałam nad chorobą.

EZ: Nie obędzie się bez pytania o plany. Już widzę po Twoim 
uśmiechu, że lista jest długa a będzie się jeszcze rozwijać, czy 
dobrze myślę?

EB: Czuję się jakbym dostała nowe życie i  nową szansę. Te-
raz mogę sobie cokolwiek zaplanować. Staram się korzystać 
z życia ile się da. Mam kilka planów i marzeń, na pewno chcę 
się dalej uczyć. Jestem dobrej myśli i wierzę, że uda mi się 
spokojnie poukładać swoje życie.

EZ: Co chciałabyś poradzić osobom, które przeżywają rozter-
ki przed operacją?

EB: Nie ma na co czekać. Im szybciej zdecydujemy się na 
operację, tym lepiej. Jest wtedy większa szansa na mniejsze 
powikłania. Oczywiście czas okołooperacyjny jest ciężki, ale 
warto to przetrzymać. Stomia to niewielka cena za normalne 
życie. ■
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Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
009001

Konieczność posiadania przy sobie 
zapasowego sprzętu stomijnego może 
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytu-
acji. Wiele z nich wymaga poinformowa-
nia otoczenia o fakcie posiadania stomii  
i związanych z nią potrzebach. Karta stomika 
oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie 
jest odpowiedzią na zaistniały problem.

Udogodnienia w podróży

Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, orga-
nizatorzy kampanii mają na myśli kontrole cel-
ne, graniczne, sytuacje odpraw lotniczych, ale 
także momenty kiedy konieczna jest zmiana 
sprzętu stomijnego. W ostatniej sytuacji uza-
sadniona powinna być możliwość skorzystania  
z miejsca do parkowania dla osób niepeł-
nosprawnych, czy pomieszczenia dla matki 
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość 
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.

Podczas kontroli lotniczej, każdy pasa-
żer musi okazać wszystkie przedmioty, które 
zamierza zabrać w bagażu podręcznym, na 
przykład klucze, telefon, pasek, urządzenia 
elektryczne oraz okrycie wierzchnie – płaszcz, 
kurtka, szal. Brak wiedzy na temat stomii może 
sprawić, że osoba kontrolująca będzie się do-
magać także odklejenia worka stomijnego. 
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób 
niewykwalifikowanych może spowodować 
rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skut-
kujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu, 
posiadanie przy sobie karty stomika może za-
pobiec takim sytuacjom.

Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest 
bardzo potrzebna. Z własnego doświadcze-
nia mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze 
nie należą do przyjemnych dla stomików. 
Kiedy leciałam samolotem do Turcji, pod-
czas odprawy kontrolerka wymacała ręką 
mój woreczek. Mimo deklaracji, że jestem 
stomikiem, zostałam zaproszona na osobistą 
rewizję. Kiedy zobaczyłam, że oczy pozosta-
łych oczekujących są skierowane na mnie, 
poczułam się jak przestępca, szczególnie, 
że prowadziły mnie dwie panie. Musiałam 
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopie-
ro, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić  
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać, 
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak słowa 
przepraszam. Nie wstydzę się swojej stomii, 

ale nie chciałabym też za każdym razem tłu-
maczyć się z jej posiadania – komentuje Hanna 
Hybicka, stomiczka.

Przepisy dotyczące przewozu bagażu pod-
ręcznego, leków oraz środków medycznych nie 
mówią nic o sprzęcie stomijnym. Posiadanie 
karty stomika oraz zaświadczenia medycznego 
może okazać się pomocne w trakcie przewoże-
nia i posiadania przy sobie sprzętu stomijnego.

Ze względu na specyfikę pielęgnacji sto-
mii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą od-
powiednią ilość sprzętu na pokład samolotu, 
w ramach bagażu podręcznego, aby móc 
zmienić woreczek stomijny w każdym momen-
cie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Na 
akcesoria do pielęgnacji stomii mogą składać 
się nie tylko worki stomijne, ale także: pasta  
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klip-
sy do systemu otwartych worków, pas 
stomijny – mogący zawierać metalo-
we części, a także kosmetyki do pielę-
gnacji stomii, które mogą występować  
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wołowicz, 
pielęgniarka stomijna.

Karta stomika posiada wygodny format, 
dzięki czemu z łatwością można nosić ją w port-
felu czy kieszeni. Do karty dołączane jest za-
świadczenie medyczne, z którym stomik musi 
udać się do lekarza prowadzącego (lekarza 
POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu 
posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka od-
powiedniego organu medycznego są warun-
kiem, ważności zaświadczenia oraz potwierdzą 
zasadność korzystania z karty stomika.

Wierzymy, że rozpoczęcie tej inicjatywy 
będzie początkiem dyskusji na temat egzekwo-
wania praw stomików. Akceptacja społeczeń-
stwa jest kluczowym elementem w tym proce-
sie. Wywołanie reakcji łańcuchowej możliwe 
jest jedynie poprzez działania informacyjne 
- powiedział Andrzej Piwowarski, z Polskiego 
Towarzystwa Stomijnego POLiLKO.

Karta jest przydatna m.in. w trakcie podró-
ży samolotem. Już w ponad połowie portów 
lotniczych w Polsce zostali przeszkoleni pra-
cownicy kontroli bezpieczeństwa oraz Straży 
Granicznej z pomocą Fundacji STOMAlife. 
Treść zaświadczenia towarzyszącego karcie 
jest dostępna w siedmiu językach: angielskim, 
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyj-
skim, włoskim oraz greckim, aby podróżowanie 
było wygodne także poza granicami Polski. ■

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.  
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę  
stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjo-
nowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład 

podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych.

Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
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Please be advised that the bearer of this document is a stoma patient and must 
constantly wear an ostomy pouch.
Stoma  is a surgically created opening in the large intestine that allows the removal 
of faeces out of the body, bypassing the rectum, to drain into a pouch or other collection 
device. Therefore a person with a stoma should receive special treatment during control 
by border guards and customs services. Such a person should be allowed not to remove 

result compromise of 
the integrity of the pouch and ultimately leakage of the contents.
A stoma patient must be allowed to keep the following ostomy accessories in their 
hand luggage:
• ostomy pouches, base plates;
• skin care products used at the time of changing pouches:

 ◦ skin care and sealing paste 
 ◦ skin care washing agent – may be in the form of aerosol 
 ◦ wet wipes
 ◦ sealing rings 
 ◦ pouch clips and locks 
 ◦ ostomy belt with possible metal parts 

• disposable gloves and paper towels 

ity of the accessories it will 
be greatly appreciated if this stoma patient is allowed the opportunity to keep them in 
their hand luggage and not required to remove the stoma pouch during the customs 
clearance procedures.

ENG

Le titulaire de ce document est stomisé et doit porter un sac de stomie en permanence.
Une stomie est l’abouchement d’un morceau de l’intestin à la peau réalisée par voie 
chirurgicale, à travers laquelle se produit l’évacuation directement dans la poche de stomie. 
Par conséquent, la personne stomisée doit être traitée d’une manière particulière, y 
compris lors de l’inspection par les services frontaliers et douaniers, et garder le droit de ne 

l’équipement, ce qui entraîne une fuite du contenu intestinal en dehors du sac.
Le stomisé doit avoir le droit de posséder sur lui (dans son bagage à main) un 
appareil de stomie qui se compose des éléments suivants :
• sacs de stomie, plaque de stomie;
• agents de soins de la peau autour de la stomie nécessaires lors du remplacement des 

équipements tels que :
 ◦ pâte protectrice
 ◦ lotion pour soigner la peau autour de la stomie – peut être en forme de spray
 ◦ lingettes
 ◦ anneaux protecteurs
 ◦ clips à un système de sacs ouverts
 ◦ ceinture de stomie qui pourrait contenir des pièces métalliques

• gants jetables et serviettes en papier

En raison de la nature des soins de stomie, ainsi que la disponibilité entravée de ces 
éléments loin de son lieu de résidence, je vous demande de permettre à mon patient de 
les emporter comme bagage à main et de ne pas lui demander de retirer le sac de stomie 
lors de l’inspection.
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ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

Niniejszym  zaświadczam, że mój(a) Pacjent(ka) Pan/Pani 
………………………………………………………………, urodzony(a) w dniu 
………………………………………………………………, seriai numer paszportu/dowodu 
osobistego (niepotrzebne skreślić)……………………………………………………………… 
PESEL……………………………………………………………… ma wyłonioną stomię  
i cały czas musi nosić worek stomijny.
Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem światła jelita  
z powierzchnią ciała, przez które dochodzi do oddawania gazów, stolca 
lub moczu wprost do worka stomijnego. W związku z tym osoba powinna 
być traktowana w sposób szczególny (chodzi o zapewnienie intymności) 
m.in. w czasie kontroli przez służby graniczne i celne oraz mieć prawo do 

spowodować rozszczelnienie sprzętu skutkujące wyciekaniem treści jelitowej  
lub moczu poza worek stomijny.
Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie  
(w bagażu podręcznym) sprzętu stomijnego, na który składają się:
• worki stomijne, płytki stomijne;
• środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne 
      podczas wymiany sprzętu, takie jak:

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

         stomii – może występować w spray’u
 ◦ nasączone chusteczki
 ◦ pierścienie uszczelniające 
 ◦ zapinki, klipsy do systemu otwartych worków
 ◦ pas stomijny, mogący zawierać metalowe części

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

……………………………………………………… 
(pieczątka przychodni)    

……………………………………………………… 
(data wystawienia)

Z poważaniem,

……………………………………………………… 
(pieczątka i podpis lekarza)

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

dostępność powyższych elementów poza miejscem zamieszkania, zwracam 
się z prośbą o zgodę na zabranie ich jako podręcznego bagażu mojego 
Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego 
w czasie kontroli. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod 
numerem telefonu………………………………………..

Polskie Towarzystwo Stomijne

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy 
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres 
pocztowy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok 
27 02-382 Warszawa. Można je także uzyskać w punktach 
konsultacyjno-szkoleniowych  PKS STOMAlife oraz w regio-
nalnych oddziałach POLiLKO.



Tekst: Michał Fiedorowicz
Zdjęcia: z archiwum Michała 
Fiedorowicza

Obrazowanie rezonansu magnetycznego 
kojarzy się z rutynowo wykonywanym bada-
niem diagnostycznym, na które trzeba cze-
kać w długiej kolejce, a po badaniu otrzy-
muje się płytę z badaniem i opis radiologa. 
Tymczasem jest to niezwykle dynamicznie 
rozwijająca się technologia, która może do-
starczyć informacji nie tylko o budowie or-
ganizmu, ale też powiedzieć bardzo wiele 
o funkcjonowaniu organizmu.
Obrazowanie rezonansu magnetycznego jest stosunkowo 
nową techniką. Do opracowania tej techniki wykorzystano 
odkrycia z początku XX wieku, z powodzeniem wykorzysty-
wano jądrowy rezonans magnetyczny do badań z dziedziny 
chemii (NMR), ale jej zastosowanie do uzyskania obrazów 
nastąpiło dopiero w latach 70. XX wieku. Wtedy Raymond 
Damadian opatentował maszynę, którą nazwał aparatem 
do wykrywania raka. Działanie tej maszyny oparł na swo-
im odkryciu, że tkanka zdrowa i nowotworowa może być 
odróżniona na podstawie sygnału w NMR. W 1977 roku 
działał pierwszy tomograf jego konstrukcji, w którym po raz 
pierwszy uzyskano obrazy MR klatki piersiowej człowieka. 
Uzyskanie tego obrazu o dość kiepskiej rozdzielczości za-
jęło wówczas badaczom siedem godzin! Nie udało się też 
uzyskać obrazu MR samego Damadiana, który był pierw-
szym pacjentem – prawdopodobnie ze względu na zbyt 
dużą zawartość tłuszczu w ciele badacza. Niedługo później 
inny zespół z Nottingham skonstruował maszynę i sposób 
przetwarzania sygnału, który pozwalały na uzyskanie obra-
zów MR w znacznie krótszym czasie, który jest obecnie wy-
korzystywany w działających tomografach MR. Od począt-
ku lat 90. nastąpiła prawdziwa eksplozja nowych odkryć 
i zastosowań dla technik obrazowania MR. Paul Lauterbur 
i Peter Mansfield zostali w 2003 roku uhonorowani za to 
osiągnięcie Nagrodą Nobla, a pominięty Raymond Dama-
dian wykupił w największych gazetach ogłoszenia, w któ-
rych nazwał decyzję komitetu noblowskiego „haniebnym 
błędem, który musi być naprawiony” – wywołując jeden 
z powstanie teorii spiskowych, które tłumaczą pominięcie 
Damadiana m.in. tym, że jest jednym z prominentnych wy-
znawców kreacjonizmu.

WIELKI MAGNES I RADIO
Tomograf rezonansu magnetycznego (rezonans magnetyczny 
to też tomograf, podobnie jak tomograf komputerowy, któ-
ry wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie) to przede 
wszystkim wielki magnes. W większości obecnie stosowanych 
skanerów wykorzystuje się magnesy o tzw. indukcji pola 1,5 
lub 3 tesle. Jedna tesla to ok. 100 000 razy więcej niż pole 
magnetyczne Ziemi. Atomy wodoru (przede wszystkim w wo-
dzie, z której w większości składa się ludzkie ciało) ulegają po 
umieszczeniu w tomografie niewielkiej magnetyzacji. Tak na-
magnetyzowane atomy mają pewną szczególną właściwość. 
Można je pobudzić za pomocą fal radiowych o konkretnej czę-
stotliwości. Włączając fale radiowe możemy więc zmienić chwi-
lowo magnetyzację atomów wodoru w wodzie. Kiedy wyłączy-
my impuls radiowy magnetyzacja powróci do poprzedniego 
stanu, ale w tym czasie będziemy mogli zarejestrować sygnał, 
na podstawie którego elektronika tomografu będzie w stanie 
zrekonstruować obraz pacjenta. 
Im większe pole magnetyczne skanera, tym większa magne-
tyzacja i większy sygnał. Oznacza to, że można uzyskać lepsze 
obrazy i więcej informacji. Dlatego powstają tomografy o co-
raz większej indukcji pola. Na razie są one jednak wykorzysty-
wane tylko do celów naukowych, nie można ich jeszcze stoso-
wać do rutynowych badań pacjentów. Takie skanery są też już 
w Polsce. W Lublinie działa skaner o mocy 7T przeznaczony do 
badań na ludziach, to jeden z niewielu takich aparatów dzia-
łających na świecie. Działają także tomografy o indukcji pola 
7, a nawet 9,4 tesli przeznaczone do badań przedklinicznych, 
m. in. w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 
i w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

BEZKRWAWA BIOPSJA
Rezonans magnetyczny to nie tylko tzw. obrazy anatomiczne 
o doskonałej jakości, które pozwalają radiologom na wizual-
ną ocenę zmian np. w mózgu. Dostępne są też techniki, które 
pozwalają uzyskać informacje, które niewidoczne są na takich 
obrazach. Przykładem może być spektroskopia protonowa. 
Jest to technika, która czasami jest określana jako „bezkrwawa 
biopsja”. Przy pomocy tomografu rezonansu magnetycznego 
można uzyskać tzw. widmo i określić stężenia kilku lub nawet 
kilkunastu substancji występujących w mózgu. Zmiany stężeń 
w wielu przypadkach występują znacznie wcześniej niż zmia-
ny widoczne w obrazach anatomicznych. Spektroskopia re-
zonansu magnetycznego pozwala też monitorować przebieg 
procesu chorobowego albo rezultaty leczenia u konkretnego 
pacjenta. Jest to też niezwykle cenne narzędzie diagnostycz-
ne, które pozwala odróżnić podejrzanie wyglądające na obra-

Tomograf rezonansu magnetycznego to przede wszystkim wielki magnes. 
Pole magnetyczne jest cały czas włączone, dlatego do pomieszczenia ska-
nera nie wolno wnosić metalowych przedmiotów. Na zdjęciu tomograf MR w 
CNS Lab w Warszawie.

Obraz 
z WIELKIEGO 
MAGNESU
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zach anatomicznych zmiany. Stężenia substancji markerowych 
są bowiem często zupełnie różne np. w zmianie nowotworo-
wej niż w ropniu czy zmianie łagodnej. W wielu przypadkach 
zastosowanie tej metody może pozwolić na uniknięcie zasto-
sowania „prawdziwej” biopsji. Spektroskopia to też niezwy-
kle ważne narzędzie dla badaczy, które pozwala na śledzenie 
zmian chorobowych u tych samych pacjentów. W przypadku 
spektroskopii rezonansu magnetycznego szczególne znacze-
nie odgrywa to, jak „duże” pole mamy do dyspozycji. Skanery 
o większej indukcji pola pozwalają na wiarygodną ocenę więk-
szej liczby substancji. 

PODGLĄDACZE SNÓW
Obrazowanie rezonansu magnetycznego doprowadziło też 
do prawdziwego przełomu w psychologii. Dzięki zastoso-
waniu techniki funkcjonalnego MRI (czyli fMRI) możliwe jest 
zbadanie, które obszary mózgu ulegają aktywacji w trakcie 
wykonywania jakiegoś zadania. Zespół prof. Gregory’ego 
S. Bernsa z Uniwersytetu Emory w Atlancie sprawdził w ten 
sposób, co dzieje się z nami, gdy czytamy BARDZO cieka-
wą książkę. W ciągu 19 dni eksperymentu, w czasie którego 
przez pierwsze pięć dni badani nie czytali, potem przez ko-
lejne pięć czytali wciągającą powieść sensacyjną „Pompe-
je”, a potem znów następował czytelniczy post - badanych 
codziennie rano badano metodą funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego (fMRI). Podczas porannych badań prowadzo-
nych po wieczornej lekturze wykryto u badanych wzmożoną 
aktywność w lewym płacie skroniowym mózgu (w obszarach 
odpowiedzialnych za odbiór języka, m.in. za rozpoznawanie 
liter). To typowe obszary, które aktywują się podczas czytania. 
Zaskakująca była natomiast podwyższona aktywność w tzw. 
korze somatosensorycznej i móżdżku, które odpowiadają za 
czucie i sterowanie ruchami ciała. „Może to oznaczać, że czy-
tając wciągającą powieść, dosłownie przenosimy się do ciała 
bohatera i razem z nim np. uciekamy czy pływamy ” – tłuma-
czył prof. Gregory Berns. A badacze z Japonii poszli o krok da-
lej i chcą dzięki fMRI dowiedzieć się, co się nam NAPRAWDĘ 
śni. Za pomocą skanów z czynnościowego rezonansu magne-
tycznego profesor Yukiyasu Kamitani z ATR Computational 
Neuroscience Laboratories w Kyoto odtworzył obrazy, jakie 
pojawiają się w umyśle we wczesnych fazach snu. Badani za-
sypiali wewnątrz rezonansu, a następnie opowiadali, co im się 
śniło. Specjalny program komputerowy porównywał aktyw-
ność mózgu z obrazami, np. „dom” czy „kot”, o których opo-
wiadali. Badacze mają nadzieję, że będą mogli w niedalekiej 
przyszłości identyfikować pewne powtarzające się elementy 
snu, ale droga do pełnego odczytania snów (na szczęście!) 
jeszcze daleka.

HIPERREZONANS
Zupełnie nowe możliwości przed obrazowaniem medycznym 
otwiera dynamicznie rozwijająca się technika tzw. hiperpola-
ryzacji. Dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń – hiperpo-
laryzatorów możliwe jest zwiększenie sygnału rezonansu ma-
gnetycznego. Pozwala to na wykrywanie i obrazowanie jąder 
atomów, które w organizmie występują w dużo mniejszych 
stężeniach niż atomy wodoru. Hiperpolaryzatory produkują 
rodzaj środka kontrastowego, który następnie może być po-
dany pacjentowi. Jako środek kontrastowy służą substancje 
naturalnie występujące w organizmie i przez niego metabo-
lizowane, których podanie nie jest związane z narażeniem na 
promieniowanie jonizujące. Technika ta pozwala więc na wgląd 
w czasie rzeczywistym w metabolizm danej tkanki i odróżnie-
nie np. zmian nowotworowych od zdrowej tkanki. Szczególne 
nadzieje wiązane z tą techniką dotyczą przypadków, kiedy 
stosowanie innej techniki obrazowania, czyli PET (pozytrono-
wej tomografii emisyjnej) są utrudnione, np. w diagnostyce 
raka prostaty. Hiperpolaryzacja nie jest jeszcze stosowana na 
świecie jako rutynowe badanie diagnostyczne, ale prace nad 
jej zastosowaniem klinicznym są bardzo zaawansowane. Od 
niedawna wykonywanie badań naukowych z wykorzystaniem 
tej techniki jest możliwe również w Polsce, dwa z około dwu-
dziestu istniejących na świecie prototypowych urządzeń do 
badań na ludziach są zainstalowane w Polsce – w Warszawie 
i w Lublinie.

MRI W KOSMOSIE
Obrazowanie rezonansu magnetycznego staje się technolo-
gią kosmiczną w jak najbardziej dosłownym znaczeniu tego 
określenia. Mniejsza i przede wszystkim lżejsza wersja to-
mografu jest opracowywana z myślą o umieszczeniu w stacji 
kosmicznej i na pokładzie załogowych statków kosmicznych. 
Obrazy MR mają wnieść nową jakość do badań nad wpływem 
długotrwałego przebywania w stanie nieważkości, a także 
promieniowania kosmicznego na ludzki organizm. W przy-
szłości uczestnicy długotrwałych lotów kosmicznych mogliby 
korzystać z możliwości diagnostycznych,jakie daje MRI. Nad 
takim urządzeniem pracuje zespół prof. Gordona Sarty’ego 
z kanadyjskiego University of Saskatchewan. Prof. Sarty pla-
nuje zbudować maszynę ważącą jedną dziesiątą tego co nor-
malny skaner i kosztującą dziesięć razy mniej. Kompaktowy 
MR ma też zużywać dużo mniej energii niż pełnowymiarowa 
maszyna. Nie jest to jedyny zespół pracujący nad miniaturyza-
cją rezonansu magnetycznego, możliwe więc, że ta wciąż jesz-
cze nie dość dostępna technika obrazowania stanie się dużo 
bardziej powszechna i jeszcze bardziej użyteczna. ■

Skanery o wysokim polu magnetycznym to przyszłość technologii obrazo-
wania rezonansu magnetycznego. Na razie stosowane są w badaniach na-
ukowych – klinicznych i przedklinicznych. Na zdjęciu 7 teslowy przedkliniczny 
skaner MR w IMDiK PAN w Warszawie.

Obrazy MRI charakteryzują się znakomitym kontrastem tkanek miękkich. Ob-
razowanie MR jest więc bardzo często wykorzystywane do badania mózgu. 
Obraz dzięki uprzejmości mgr. inż. Bartosza Kossowskiego, IBD PAN.
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Nie ma jednoznacznych sprawdzonych zacho-
wań. Wiele zależy od kontekstu sytuacyjnego, 
tego kim jest osoba pogrążona w tym strasz-
nym stanie. W takich momentach nasza em-
patia musi sięgnąć szczytów. Sami, nie pytając 
o zgodę musimy wybrać, co będzie lepsze: 
towarzyszenie w milczeniu, przytulenie czy 
uspokajające słowa. Jedno jest pewne, nie 
można zostawiać takiej osoby samej. Bo na-
wet jeżeli jest to siedzenie na krześle i „bycie 
obok“, to zrobimy już coś dobrego.

Zetknęłam się nie raz z rozpaczą. Śmierć naj-
bliższej osoby, bunt przeciwko światu przera-
dzająca się w złość przeciwko zmarłej osobie, 
i niepohamowany szloch. Czasami trzeba 
mocno, prawie do bólu taką osobę przytu-
lić. Wyprowadzić ze szpitalnego korytarza 
albo przepełnionego skupieniem i smutkiem 
domu pogrzebowego.

Nie uczymy się takich zachowań. W wycho-
waniu małych dzieci najczęściej przemilcza 
się problemy, smutek, żal i rozpacz. Izolujemy 
małych ludzi od „złych“ emocji. Chcemy ich 
otaczać totalnym szczęściem. A życie prze-
cież przynosi najróżniejsze zdarzenia. Dlatego 
warto uczyć się okazywania każdego rodzaju 
emocji, nawet wtedy, jeżeli są negatywne, 
niosą za sobą smutek, rozpacz i żal.

Każdy z nas chociaż raz widział człowieka zrozpaczone-
go. Szlochające z powodu śmierci chomika dziecko, krzyk 
mężczyzny, któremu powódź zabrała dom, płacząca cicho 
samotna kobieta w autobusie, albo przyjaciółka zapada-
jąca się w ciszy po śmierci męża. Bywa, że znajdujemy się 
tuż obok i stajemy się mimowolnymi świadkami ich rozpa-
czy. Najczęściej nie wiemy jak zareagować. Odezwać się, 
przytulić, a może powiedzieć coś zabawnego. Paradoksal-
nie równie trudne jest zderzenie z takimi emocjami u bli-
skich, jak mniej znanych osób. W obliczu tragedii mamy 
poczucie, że każde słowo, gest będą banalne i nie zdołają 
pomóc. Nie reagując z kolei czujemy się fatalnie i mamy 
poczucie, że zostawiamy drugiego człowieka bez pomocy 
w trudnej sytuacji.

I obiecuję, 
że Cię nie opuszczę 
w chwili rozpaczy

Tekst: Dorota Minta
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Przygotowujmy i siebie, i swoich bliskich na przeżywa-
nie trudnych chwil. Uczmy się nie tylko cieszyć, ale też 
smucić i rozpaczać i towarzyszyć rozpaczy innych. Nie 
ukrywajmy tego, co się z nami dzieje, ale też opowia-
dajmy jakie rzeczy w takich momentach nam pomogły. 
Wiem doskonale, że zajadanie smutku słodyczami nie 
jest niczym dobrym, ale wypicie maleńkiej filiżanki go-
rącej czekolady, przygotowanej przez kogoś bliskiego 
ma w sobie cudowną moc. Opowiadał mi kiedyś Paweł 
Loroch, jak koi złe emocje podając bliskim czekolado-
we espresso. Nie zapełnianie brzucha toną słodyczy, 
ale odrobina energetycznego eliksiru może w takich 
trudnych momentach mieć na nas zbawienny wpływ.

W naszym życiu odczuwamy najróżniejsze emocje. 
Oczywiście, że najbardziej tęsknimy za tymi dobrymi, 
dającymi napęd i napełniającymi optymizmem. Poja-
wiają się jednak też te mniej pożądane, często rujnują-
ce, burzące codzienny ład. Zapewne wielu z nas daje się 
zwieść kolorowym obrazkom pokazującym pięknych, 
zdrowych i bogatych ludzi, a rzeczywistość skrzeczy, 
czasami rozpaczą, czasami smutkiem i złością. Uczmy 
się więc najróżniejszych zachowań, które pozwalają 
przetrwać i pozbierać się w gorszych czasach. Znajdzie-
my też siłę na wsparcie człowieka w rozpaczy. ■

Czekoladowe espresso a’la Loroch 

Składniki
1. Mleko 200 ml

2. Śmietanka 30% 100 ml

3. Gorzka czekolada – ½ tabliczki

4. Kilka kropli ulubionego likieru

Wykonanie
1. Mleko razem ze śmietanką wlewamy do ron-

delka i podgrzewamy, nie dopuszczając do 

wrzenia

2. Odstawiamy rondelek z ognia, przykrywamy

3. Do gorącego mieszanki dodajemy połama-

ną czekoladę, dokładnie mieszamy

4. Ponownie mocno podgrzewamy nie dopusz-

czając do wrzenia

5. Można dodać kilka kropli likieru

6. Wlewamy do małych, ogrzanych filiżanek

7. Podajemy Człowiekowi w rozpaczy, siadamy 

obok ze swoją filiżanką i powolutku sączymy 

gorący napój
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Tekst: Monika Mularska Kucharek

Starość, srebrny wiek, czy też tzw. późna 
dorosłość, to kolejny etap w życiu człowie-
ka, który tak jak każdy inny ma swoją spe-
cyfikę. Jest on o tyle szczególny, że pojawia 
się u schyłku naszego życia, dlatego też na-
zywany jest potocznie jesienią życia i koja-
rzy się głównie z jej negatywnymi sympto-
mami. 
Ale czy tak musi być?
Niekoniecznie! 
O czym w skuteczny, ale i niezwykle barw-
ny sposób przekonuje czytelników Wisława 
Szymborska w Odzie do starości.

JESIEŃ ŻYCIA? 
WIOSNA MOŻLIWOŚCI!
O srebrnym wieku, starości 
i późnej dorosłości….

ODA DO STAROŚCI

Co to za życie bywa w MŁODOŚCI!?

Nie czujesz serca... wątroby... kości...

Śpisz jak zabity, popijasz gładko...
i nawet głowa boli cię rzadko.

***
Dopiero człeku twój wiek DOJRZAŁY!

Odsłania życia urok wspaniały...

Gdy łyk powietrza, z wysiłkiem łapiesz...
Rwie Cię w kolanach...
Na schodach sapiesz...

Serce jak głupie szybko ci bije...

Lecz w każdej chwili czujesz że ŻYJESZ!

Więc nie narzekaj z byle powodu

Masz teraz wszystko, czego za młodu

nie doświadczyłeś. Ale DOŻYŁEŚ!

***
Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie

Ciesz się dniem każdym!
Miej wszystko w DUPIE!!!

                           Wisława Szymborska
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Cóż za puenta! 
A teraz na poważnie…
Pojęcie starości w znaczeniu medycznym to ogół zmian 

biologicznych zachodzących w ciele człowieka (głównie 
zużycie narządów i zmniejszona regeneracja komórek) 
w wieku starszym, czyli po 60.–65. roku życia. Jednakże 
starość ma nie tylko wymiar biologiczny (fizjologiczny), 
lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny. Z punk-
tu widzenia prawidłowego funkcjonowania człowieka 
w okresie starości wszystkie te wymiary mają niebagatel-
ne znaczenie. Oznacza to zatem, że nie wystarczy jedynie 
zadbać o zapewnienie możliwości realizacji podstawo-
wych potrzeb w fizycznym środowisku życia osoby star-
szej, ale należy także wziąć 
po uwagę jej potrzeby, ocze-
kiwania, możliwości, innymi 
słowy, zadbać o dobrostan 
psychiczny. Zgodnie z tym 
założeniem osoba starsza ma 
prawo do godnego i szczę-
śliwego życia, ma prawo na-
dal w czynny sposób z niego 
korzystać, rozwijać się, uczyć, 
być osobą aktywną i szczęśli-
wą. O ile jednak na poziomie 
wielu instytucji starość trak-
tuje się już na równi z innymi 
okresami rozwojowymi i po-
dejmuje się szereg inicjatyw 
na rzecz poprawy jakości 
życia osób starszych, o tyle 
sami zainteresowani nadal 
w niewielkim stopniu z tego 
korzystają. Daje się jednak za-
uważyć pewne zmiany w tym 
zakresie, polegające na prze-
łamywaniu barier związanych 
z aktywnością, rozwojem, sfe-
rą psychiczną. Jest to niewąt-
pliwe dobry kierunek, ponie-
waż starość może wyglądać 
zupełnie inaczej niż bywało to 
przez dziesiątki lat. Nie musi sprowadzać się do wycofania 
z życia, do rezygnacji z siebie, swoich potrzeb i skupieniu 
jedynie na aspektach zdrowotnych. To zbyt mało, żeby 
odczuwać satysfakcję z życia i właściwie funkcjonować. 
Człowiekowi w okresie starości potrzeba nie tylko spraw-
ności fizycznej, ale również tego, co dotyczy sfery emo-
cjonalnej, poznawczej oraz społecznej. Dlatego też do-
brostan staje się ważnym pojęciem w naukach o zdrowiu, 
które definiowane jest współcześnie również przez takie 
czynniki, jak: samopoczucie psychiczne i szeroko pojętą 
jakość życia. W ujęciu psychologicznym owa jakość życia 
obejmuje takie aspekty, jak: sens życia, panowanie nad 
otoczeniem, pozytywne relacje z innymi ludźmi, autono-
mię, rozwój osobisty i samoocenę. Czynniki te związane 
są z najważniejszymi sferami funkcjonowania człowieka, 
warto zatem w odpowiedni sposób je kształtować. Prze-
łoży się to z pewnością na bardziej satysfakcjonujące życie 
w okresie późnej dorosłości, a starość wyglądać będzie 
zupełnie inaczej. To co pomaga w utrzymaniu odpowied-
niej jakości życia i dobrej kondycji psychicznej w tzw. 

późnej dorosłości, to uświadomienie sobie roli emocji 
w postrzeganiu świata, a także zmiana nawyków myślenia. 
Często wydaje się nam bowiem, że nie mamy wpływu na 
to co się z nami dzieje, na to jak spostrzegamy świat i jak 
myślimy o sobie, o innych, a zatem jak myślimy o życiu. Nic 
bardziej mylnego. To wcale nie jest tak, że tacy się urodzi-
liśmy i tacy umrzemy, jak to zdarza się słyszeć niekiedy od 
osób starszych. Mamy wpływ na to, w jaki sposób myśli-
my i na to co się z nami dzieje. Innymi słowy, mamy wpływ 
na swoje życie. Trzeba natomiast mieć tego świadomość. 
Z pewnością pomoże w tym świadomość roli emocji w ży-
ciu, jak i naszych nawyków myślenia. A wszystko po to, 
aby poprawić jakość swojego życia w okresie, który dla 

wielu nie jest łatwym i przyjemnym, ze względu na róż-
ne trudności, ograniczenia, czasami samotność. A zatem 
chodzi o to, aby przysłowiowa jesień życia nabrała nieco 
innego znaczenia, aby przeżyć ją dostrzegając to co do-
bre, piękne, aby koncentrować się nad tym, co pomaga, 
a nie co przeszkadza.

Tak jak jesień to nie tylko lecące z drzew i szeleszczące 
pod nogami liście, opady deszczu i pochmurna pogoda, 
tak i jesień życia, czyli starość, to nie tylko smutek, przy-
gnębienie, choroby, problemy zdrowotne i samotność. 
Każdy z nas wie, jak piękna może być jesień, jak zachwy-
cające mogą być barwy liści i jak pięknie mogą mienić 
się w słońcu. Starajmy się zatem dostrzegać te pozytyw-
ne aspekty również w jesieni życia. Róbmy to, co sprawia 
nam przyjemność. Po 60-tce mamy niewątpliwie wierne-
go sprzymierzeńca – CZAS! Wykorzystajmy to realizując 
swoje marzenia, rozwijając swoje pasje, hobby, spotyka-
jąc się ze znajomymi, tu i tam! Nie warto dopuścić, aby 
w tzw. przysłowiowych czterech ścianach uczynić z czasu 
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WROGA i pozwolić, aby na dobre zagościł smutek, 
przygnębienie czy też inne trudne emocje obniżające 
jakość życia. Szukajmy radości i dostrzegajmy to, co 
sprawia, że żyje się lżej i przyjemniej. Jest to możliwe 
w każdym wieku. Czasem jednak trzeba to robić wbrew 
stereotypom, które w przypadku seniorów stanowią 
często niezwykle sprawnie działający hamulec aktyw-
ności. Przełamujmy je, bo jak mawia Krystyna Mazu-
równa pytana, co wypada na starość, na starość wy-
padają zęby, jeśli nie chodzi się do dentysty. Czyńmy 
zatem z jesieni życia nie tylko piękną jesień, ale może 
właśnie wiosnę możliwości!

W swojej pracy z osobami starszymi często spotykam 
się z pytaniem, co zrobić, aby to życie po 60-tce nie 
było jesienią życia, kojarzoną z jego schyłkiem, nostal-
gią, a właśnie z wiosną możliwości, czyli aktywne, pełne 
radości i chęci do życia.

Oczywiście zawsze odpowiedzi szukamy wspólnie, 
bo to wzmacnia poczucie zaangażowania i odpowie-
dzialności, a tym samym zwiększa skuteczność podej-
mowanych działań. Odpowiem tutaj wierszem swojego 
autorstwa:

Starość, jak powiedział Seneka, może być piękna 
i pełna uroku, jeśli człowiek potrafi z niej korzystać. 
Wtedy z pewnością może stać się wiosną możliwości!

POWODZENIA!  ■

OD JESIENI DO WIOSNY

Starość: jesień życia 
czy wiosna możliwości?

Oto jest pytanie! 
Jednak czyż nie od Ciebie 

odpowiedź zależy?
To fakt, że czasem to i owo boli 

i często to złości
Jednak przyznać trzeba, 

że jakość życia inną miarą się mierzy!

Najważniejsze by chęć do życia mieć 
i czegoś jeszcze chcieć.

To co dobre dostrzec i docenić, 
a to co niedobre zmienić!
Bez względu na porę życia 

szczęście można mieć,
Trzeba tylko z jesieni życia 

wiosnę uczynić!

Nie czekać i nie narzekać…
Wstać rano, oddech złapać,

Uśmiechnąć się, dzień zaplanować

Najlepiej już dziś – nie ma co czekać!
……..

Warto działać!
Jesień szybko przeżyć

Sobie nie przeszkadzać!
W sercu wiosnę wskrzesić!
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Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235
02-797 Warszawa
tel.: 22 35 39 650 lub 22 64 80 369
e-mail: info@beata-vita.waw.pl

www.beata-vita.waw.pl

Zapraszamy do naszego sklepu na Allegro
Użytkownik: Wiedza-Edukacja

• Psychoterapia par, małżeństw i rodzin 

 Terapia osób z wyłonioną stomią i ich rodzin

• Psychoterapia i pomoc psychologiczna  
 oraz pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

• Edukacja seksulana dla dzieci i młodzieży  
 oraz dorosłych

• Psychoterapia indywidualna

• Szkolenia i doradztwo

• Konsultacje psychologiczne, seksuologiczne  
 i pedagogiczne

• Superwizje



Jak rozwija się dziecko, czego mo-
żemy dowiedzieć się o jego rozwoju 
obserwując jego zabawę i interak-
cje z rodzicami, jakie czynniki mogą 
zwiększać ryzyko wystąpienia zabu-
rzeń rozwoju np. spektrum autyzmu 
i czy wczesna diagnoza zwiększa 
szanse dziecka na normalne życie? – 
pytam dra hab. Przemysława Tomal-
skiego, kierownika Pracowni Neuro-
kognitywistyki Rozwojowej Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, twórcę BabyLab UW - pierw-
szego w Polsce laboratorium badania 
rozwoju neuropoznawczego niemow-
ląt i małych dzieci.

Urodzeni
pewnego	
błękitnego	
dnia
Wywiad z 
PRZEMYSŁAWEM TOMALSKIM

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz
Zdjęcia: z archiwum Przemysława Tomalskiego

Agnieszka	 Fiedorowicz:	 „Liczby	 są	 od	 najmłod-
szych	lat	moimi	najwierniejszymi	przyjaciółmi	-	naj-
bardziej	 lubię	 cyfrę	 cztery,	 podobnie	 jak	 ja	 cichą	
i  nieśmiałą	 pisze	 Daniel	 Tammet,	 w	 autobiogra-
ficznej	książce	 ‚Urodziłem	się	pewnego	błękitnego	
dnia”.	 Ten	 Brytyjczyk	 ma	 zespół	 Aspergera	 i	 sy-
nestezję,	 które	 sprawia,	 że	 widzi	 kolory	 i	 kształty	
liczb:	data	jego	urodzin	jest	niebieska.	Gdy	Tammet	
przyszedł	na	świat:	31	stycznia	1979	roku,	diagno-
zowano	zaburzenie	spektrum	autyzmu	u	jednego	na	
5	tysięcy	dzieci,	obecnie	diagnozę	dostaje	1	na	68	
dzieci.	Czym	ten	wzrost	diagnoz	spektrum	autyzmu	
jest	spowodowany?

Przemysław	Tomalski:	Po pierwsze zaczęliśmy lepiej 
rozumieć, czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu: 
nie jest to zaburzenie, z którym się rodzimy, ale tzw. ze-
spół zaburzeń neurorozwojowych, a więc takich, które 
stopniowo wyłaniają się w trakcie rozwoju, a są związa-
ne z nietypowym rozwojem mózgu. Wiemy też, że ten 
nietypowy rozwój nie jest wyłącznie zdeterminowany 
genetycznie, a jedynie częściowo: spektrum autyzmu 
ma wiele postaci i wiele odpowiadających za nie ge-
nów. Genetyczna podatność MOŻE, ale nie MUSI spra-
wić, ze dziecko rozwinie jakąś postać autyzmu.
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Urodzeni
pewnego	
błękitnego	
dnia

AF:	Czy	inne	czynniki,	oprócz	genetycznych	mogą	mieć	
wpływ	na	nietypowy	rozwój?

PT:	W toku badań odkryto, że ważne są czynniki prenatalne 
i okołoporodowe, takie jak późniejszy wiek matek, niska waga 
urodzeniowa noworodka. Ryzyko wystąpienia zaburzenia jest 
większe np. u wcześniaków, którym dzięki osiągnięciom neona-
tologii jesteśmy w stanie uratować życie, nawet gdy urodzą się 
w 5-6 miesiącu ciąży! Są ciekawe badania, które pokazują, że 
czynnikiem, który zwiększa ryzyko jest wpływ metali ciężkich. 
Opublikowane w czerwcu tego roku w czasopiśmie „Nature 
Communications”, badanie National Institute of Environmen-
tal Health Sciences (NIEHS), wykazało, że zęby mleczne dzieci 
z par bliźniaczych, z których jedno później dostało diagnozę 
autyzmu, w porównaniu do bliźniaków zdrowych zawierały 
więcej metali ciężkich m.in. ołowiu, a mniej ważnych dla roz-
woju pierwiastków takich jak cynk czy magnez. Różnica ta była 
najbardziej widoczna niedługo przed urodzeniem. Badania te 
mogą sugerować, że autyzm rozpoczyna się – jeszcze przed 
urodzeniem, a to, jak płód radzi sobie z ekspozycją na obecne 
w środowisku metale ciężkie może mieć wpływ na nietypowy 
rozwój jego mózgu i wystąpienie zaburzeń. 

AF:	 Z	 kolei	 zespół	 prof.	 Sarkisa	K.	Mazmaniana	 z	 Ca-
lifornia	 Institute	Technology	upatruje	przyczyn	autyzmu	
w jelitach.	(patrz	ramka	Autyzm	a	jelita)

PT:	Coraz więcej badań wiąże zaburzenia ze spektrum au-
tyzmu z jelitami. Wiemy na przykład, że nieodpowiednia flora 
bakteryjna w jelitach prowadzi do stanów zapalnych, a zwięk-
szona ilość cytokin może nasilać objawy autyzmu. 

AF:	 Świadomość	 autyzmu	 rośnie	 nie	 tylko	wśród	pro-
fesjonalistów	np.	 lekarzy,	psychologów,	ale	także	wśród	
ogółu	społeczeństwa.	W	tym	roku	do	ekipy	„Ulicy	Sezam-
kowej”	dołączyła	czteroletnia	Julia,	która	„robi	rzeczy	po	
swojemu”	i	jest	pierwszym	muppetem	ze	spektrum	autyzmu.

PT:	 Tak, coraz lepiej rozwinięta sieć diagnostyczna, także 
w Polsce sprawia, że jesteśmy w stanie coraz wcześniej wy-
krywać rozwijające się zaburzenie. Jeszcze kilka lat temu, np. 
w Polsce autyzm diagnozowano średnio w 6-7 roku życia, kie-
dy dziecko trafiało do obowiązkowej „zerówki” i zauważano, że 
„coś jest z nim nie tak”, że wykazuje szereg problemów w zde-
rzeniu z systemem szkolnym. Dziś to rodzice rocznych i nieco 
starszych dzieci trafiają do specjalisty zaniepokojeni, np. tym, 
że dziecko nie utrzymuje z nimi kontaktu wzrokowego. 

AF:	Jakie	inne	objawy	powinny	być	dla	nas	niepokojące?

PT:	Na przykład to, że dziecko nie reaguje na imię, choć nie 
ma problemu ze słuchem – tę kwestię trzeba wykluczyć, bo 
czasem objawy niedosłuchu są mylone z wczesnymi objawami 
autyzmu. Dziecko ma też problemy z kontaktem wzrokowym, 
interakcjami „twarzą w twarz”. Niemowlęta rozwijające się 
typowo podążają za wzrokiem i za palcem rodzica i uczą się 
przez naśladowanie, np. widząc, jak rodzic je, jedzą, uśmiecha-
ją, gdy on się uśmiecha.

AF:	A	u	dzieci	z	zaburzeniami	spektrum	autyzmu	proces	
uczenia	przez	naśladowanie	–	przez	brak	kontaktu	wzro-
kowego	może	zostać	zahamowany?

PT:	 Dziecko może mieć trudności w komunikowaniu, np. 
wskazywaniu palcem, że chce pić czy zabawkę. Także jego 
rozwój językowy może być znacznie opóźniony. Innym ob-
jawem może być nadwrażliwość na różne bodźce słuchowe 
lub wzrokowe, np. nadmiernie reagowanie na dźwięk pralki, 
odkurzacza lub odwrotnie, niewrażliwość, np. brak reakcji na 
wyjący alarm. W wielu przypadkach zaburzony jest także roz-
wój ruchowy, dziecko ma niewłaściwe napięcie mięśniowe jest 
np. zbyt wiotkie, co sprawia, że nie osiąga w terminie tzw. ka-
mieni milowych rozwoju, np. nie podciąga się na rączkach lub 
głowa opada mu w czasie podciągania. Pojawienie się takich 
objawów nie oznacza jednak, że dziecko rozwinie autyzm, bo 
problemy z napięciem mięśniowym mogą być objawem wielu 
innych trudności, m.in.neurologicznych.

AF:	Ale	już	uporczywe,	wręcz	obsesyjne	zainteresowa-
nie	jedną	czynnością	np.	bawienie	się	jedną	zabawką	jest	
predykatem	autyzmu.	Kristine	Barnett	w	książce	„Błysk.	
Opowieść	o	wychowaniu,	geniuszu	i	autyzmie”	pisze,	że	
„zrozumiałam,	że	Jacobem	jest	coś	nie	tak,	w	dniu,	w	któ-
rym	moja	matka	położyła	mu	na	kolanach	kacze	pisklę”.	
Czternastomiesięczny	chłopczyk	nie	zareagował	-	jak	inne	
dzieci	-	piskiem	zachwytu,	ale	wrócił	do	rysowania	w	ze-
szycie	nieskazitelnych	okręgów.

PT:	Sztywne wzorce zachowań np. bawienie się jedną zabaw-
ką czy układanie autek w precyzyjny rząd są charakterystyczne 
dla spektrum autyzmu. Dzieci, u których później diagnozo-
wane jest spektrum autyzmu źle reagują na wszelkie zmiany 
schematu, np. zmianę pory podawania obiadu, także to, że 
konkretna zabawka zmieniła miejsca na półce, zdecydowanie 
skupiają uwagę na detalach, a nie na globalnych kształtach.
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AF:	W	Polsce	 żyje	ok.	30	 tys.	osób	z	 zaburzeniami	 ze	
spektrum	autyzmu.	W	jednym	z	projektów	badawczych,	
realizowanych	w	BabyLab	UW	badacie	młodsze	 rodzeń-
stwo	dzieci,	które	mają	już	diagnozę	spektrum	autyzmu.	
Dlaczego?

PT:	Jak już wspomniałem objawy spektrum autyzmu zaczy-
nają się wyłaniać między 12 a 36 miesiącem życia. Chcemy 
ustalić, jakie konkretnie aspekty rozwoju niemowląt pozwalają 
na wcześniejsze przewidywanie diagnozy autyzmu. Nie jeste-
śmy jednak w stanie objąć badaniem całej populacji. Dlatego 
w ramach projektu POL-SIBS zajmujemy się obserwacją roz-
woju maluchów, których starsze rodzeństwo ma diagnozę za-
burzeń ze spektrum autyzmu, ponieważ są to dzieci z grupy 
ryzyka - u młodszego rodzeństwa ryzyko rozwinięcia się po-
dobnych zaburzeń wzrasta z ok. 1-5 do ok. 10-20 proc.

AF:	Na	czym	polega	takie	badanie?

PT:	Większość badań, jakie przeprowadzamy w BabyLabie 
polega na nagrywaniu i analizie tego, jak dzieci się bawią np. 
z opiekunem lub badaczem – zamiast probówek mamy klocki 
(śmiech). Zabawa jest źródłem informacji o tym, jak rozwijają 
się zdolności komunikacyjne, społeczne i regulacyjne dziecka. 
Badanie POL-SIBS ma charakter podłużny, co oznacza, ze ob-
serwujemy te same dzieci na różnych etapach rozwoju między 
10 a 36 miesiącem życia, a więc w czasie, w którym wyłaniają 
się objawy spektrum autyzmu. Sprawdzamy u naszych bada-
nych rozwój motoryczny, czy rozwija się u nich precyzyjna kon-
trola ruchów ręki: czy umieją dopasowywać kształty klocków 
do form, chwytać tzw. pęsetkowym chwytem drobne przed-
mioty. Obserwujemy rozwój języka – to, jak dziecko wokalizuje, 
gaworzy, głuży, wymawia pierwsze głoski, a potem słowa.

AF:	 Do	 tej	 obserwacji	 wykorzystujcie	 nowoczesny	
sprzęt	np.	tzw.	eye-tracker.

PT:	Eye-tracker to urządzenie, które pozwala mierzyć uwa-
gę wzrokową. Dowiadujemy się dzięki niemu, na co i jak dłu-
go patrzą maluchy. Dzięki badaniom wykonanym z użyciem 

eye-trackera wiemy np., że dzieci, u których później rozwinie 
się autyzm od 12 miesiąca życia w mniejszym stopniu prefe-
rują ludzkie twarze i rzadziej patrzą na oczy. Jest to o tyle za-
gadkowe, że do 6 miesiąca patrzą na oczy więcej, niż typowe 
maluchy. Dzieci, które później otrzymają diagnozę zaburzeń 
ze spektrum patrząc na obrazek, skupiają wzrok na detalach, 
a nie na globalnych kształtach. Obserwujemy też tzw. poziom 
dostrojenia rodzica i dziecka, czyli np. to, ile w czasie interakcji 
dziecko i rodzic jest tzw. uwagi wzajemnej.

AF:	Z	badania,	które	twój	zespół	opublikował	niedawno	
w	 prestiżowym	 czasopiśmie	 naukowym	 „Child	 Develop-
ment”	wynika,	że	uwaga	wzajemna	jest	kluczowa	dla	roz-
woju	dzieci.	Możesz	powiedzieć	coś	więcej	o	tym	badaniu?

PT:	W badaniu wzięło udział 55 par mama-niemowlę, któ-
re dwukrotnie odwiedziły BabyLab: gdy dziecko było w wieku 
około 5, a następnie 11 miesięcy. Nasz zespół sprawdzał, w jaki 
sposób to, co dzieje się podczas swobodnej zabawy rodzic-
niemowlę, wiąże się z późniejszym rozwojem umiejętności 
kontroli uwagi u dziecka. W nagraniach wspólnej zabawy ana-
lizowaliśmy, jak dużo czasu mama i niemowlę jednocześnie pa-
trzą na siebie twarzą w twarz w stosunku do czasu spędzonego 
na obserwacji otoczenia oraz zabawek. Podczas tej samej wi-
zyty niemowlęta wykonywały zadanie mierzące rozwój kontroli 
uwagi wtedy, gdy konkurują o nią różne bodźce na ekranie. 
Szybkość przenoszenia uwagi pomiędzy tymi bodźcami była 
mierzona za pomocą eye-trackera.

AF:	Im	więcej	uwagi	wzajemnej,	tym	lepiej?

PT:	Tak. Badanie wykazało, że niemowlęta, które w czasie 
zabawy z rodzicem w wieku 5 miesięcy spędzały z nim więcej 
czasu twarzą w twarz (tzw. uwaga wzajemna), w wieku około 
11 miesięcy łatwiej przenosiły uwagę pomiędzy konkurujący-
mi bodźcami na ekranie eye-trakera. Wyniki naszego bada-
nia potwierdzają, że wczesne interakcje społeczne mają duże 
znaczenie dla rozwoju. „Bycie z” dzieckiem i podzielanie do-
świadczeń we wspólnej zabawie w pierwszych miesiącach ży-
cia znacząco wpływa na rozwój zdolności skupiania uwagi. To, 
co rodzic i niemowlę robią w trakcie zabawy ze sobą każdego 
dnia ma znaczenie dla ćwiczenia umiejętności uwagowych, 
które dziecko będzie wykorzystywać przez całe życie. Lepsze 
przenoszenie uwagi przekłada się bowiem na sprawniejsze wy-
konywanie zadań i planowanie działań.

AF:	Czy	problemy	z	przenoszeniem	uwagi	to	także	pre-
dyktor	wystąpienia	zaburzeń	autyzmu?

PT:	Na ile jest to specyficzne dla spektrum autyzmu tego 
jeszcze nie wiemy, ale z badań dzieci z tzw. grupy ryzyka wy-
nika, że te, które później otrzymują diagnozę autyzmu – pod 
koniec pierwszego roku życia mają problemy z przenoszeniem 
uwagi.

AF:	Badacie	też	dzieci	za	pomocą	EEG,	które	pozwala	
bezinwazyjnie	zobaczyć,	jak	zmienia	się	praca	mózgu	nie-
mowlaka.	Czy	mózg	dziecka	ze	spektrum	autyzmu	funk-
cjonuje	inaczej?

PT:	Tak, ale mamy do czynienia z globalnym nietypowym 
funkcjonowaniem mózgu, a nie tylko np. jednego z jego ob-
szarów. To, że objawy autyzmu wyłaniają się powoli aż do trze-
ciego roku życia jest spowodowane tym, że istotne dla mowy, 
czy uwagi sieci mózgowe stopniowo organizują się w sposób 
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coraz bardziej odmienny od organizacji typowego mózgu. 
W badaniu Anny Blasi i współpracowników płat skroniowy 
4-miesięcznych niemowlaków z wysokim ryzykiem autyzmu 
aktywował się tylko nieco bardziej na głos ludzki w porówna-
niu z innymi dźwiękami. U typowych dzieci ta specjalizacja była 
dużo większa.

AF:	Skoro	autyzm	wyłania	 się	powoli	 i	 jest	 to	 łańcuch	
nietypowych	 reakcji,	 to	 czy	 możliwe	 jest	 „przerwanie	
tego	łańcucha”?

PT:	Mamy nadzieję, że wyniki naszych badań pozwolą na 
stworzenie baterii testów przesiewowych dla niemowląt, które 
pomogą wykrywać ryzyko zaburzeń u małych dzieci. Im wcze-
śniej niepokojące objawy zostaną zauważone, tym szybciej 
i lepiej możemy im przeciwdziałać, stosując tzw. wczesne in-
terwencje, które mogą „zawrócić” mózg z nietypowej ścieżki 
rozwoju. Np. w przypadku dzieci, które mają trudności w na-
dążaniu za opiekunem wczesna interwencja pomaga wypra-
cować taki sposób bawienia się z dzieckiem, aby nadążało za 
rodzicem i nie wycofywało się z kontaktu.

AF:	W	ramach	grantu	Komisji	Europejskiej	(Marie	Curie	
Career	 Integration	Grant)	kierujesz	 też	projektem	doty-
czącym	samoregulacji	i	rozwoju	poznawczego	niemowląt	
doświadczających	ubóstwa.	Na	czym	ten	projekt	polega?

PT:	 Sprawdzamy, w jaki sposób status socjoekonomiczny 
rodziny, w której dziecko się urodziło i wychowuje dziecko, 
ma wpływ na jego rozwój. Staramy się też określić, jakie są 
czynniki ochronne dla rozwoju dziecka w sytuacji gdy rodzina 
doświadcza ubóstwa.

AF:	Nietrudno	się	domyślić,	że	bieda	pewnie	nie	wpły-
wa	zbyt	dobrze	na	rozwój	dzieci…

PT:	Ubóstwo wpływa niekorzystnie na wiele aspektów roz-
woju, ale jest niespecyficznym czynnikiem, jest wiele dodatko-
wych czynników, które współwystępują w rodzinach doświad-
czających ubóstwa, a które zaburzają rozwój, takie jak: stres, 
niewłaściwa dieta, brak wspólnych posiłków, brak przestrzeni 
do zabawy, chaos. Np. gdy zabawek jest za dużo, są one po-
rozrzucane w nieładzie małe dziecko nie jest sobie w stanie po-
radzić z nimi uwagowo i skupić się na zabawie jedną zabawką. 
Do tego dochodzi tzw. przegęszczenie, im większa liczba dzie-
ci w domu, tym wyższy poziom chaosu domowego, w którym 
małemu dziecku trudno się skupić.

AF:	 Z	 badania	 opublikowanego	 przez	 twój	 zespół	
w  2013	 roku	 w	 „Developmental	 Science”	 wynika,	 że	
w 6-9 miesiącu	życia	niemowlęta	z	rodzin	doświadczają-
cych	ubóstwa	mają	niższy	poziom	synchronizacji	wybra-
nych	obszarów	mózgu.

PT:	W badaniach EEG, które wykonywaliśmy widać, że niż-
szy poziom synchronizacji dotyczy m.in. obszarów, związanych 
z uwagą. Dzieci takie, jak wykazują badania mają później pro-
blemy z uwagą, z koncentrowaniem się na konkretnych bodź-
cach, a filtrowaniem informacji nieistotnych, mają problem, 
by wykonywać bardziej skomplikowane zadania. Z naszego 
nowego, właśnie opublikowanego badania wynika, że wyższy 
poziom chaosu domowego sprawia, że niemowlęta wolniej 
przetwarzają informacje.
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AUTYZM A JELITA

Zespół prof. Sarkisa K. Mazmaniana z California 
Institute Technology upatruje przyczyn autyzmu 
w jelitach. Naukowcy zauważyli, że zaburzeniom ze 
spektrum autyzmu często towarzyszą dolegliwości 
gastryczne: bóle brzucha, zaparcia, biegunki. We-
dług przyjętej hipotezy, poważne infekcje wirusowe 
u kobiet w pierwszych trymestrach ciąży, znacznie 
zwiększają możliwość urodzenia dzieci z autyzmem. 
Naukowcy odtworzyli ten efekt u myszy: wyhodo-
wali specjalny szczep, który przejawiały zachowania 
autystyczne, a ponadto cierpiał na zespół nieszczel-
nego jelita (w którym z powodu nasilonej przepusz-
czalności jelit do krwiobiegu dostaje się zbyt dużo 
toksyn i produktów przemiany materii). Zaburzenia 
tego samego typu wykazywano u osób z autyzmem. 
Następnie badacze zastosowali u zwierząt leczenie 
z wykorzystaniem Bacteroidesfragilis (bakterii uży-
wanej w terapii probiotycznej u gryzonii). W wyniku 
leczenia myszom spadła znacznie, do normalnego 
poziomu, przepuszczalność jelit. Znacznie popra-
wiło się także ich funkcjonowanie behawioralne: 
łatwiej porozumiewały się z innymi myszami, spadł 
ich poziom lęku i rzadziej angażowały się w powta-
rzające się agresywno-lękowe zachowania kopania. 
Kolejnym celem zespołu jest opracowanie terapii 
probiotycznej, którą można by zastosować u ludzi. 
Terapię tą można by zastosować zaraz po urodze-
niu, co zapobiegłoby, według badaczy „wejściu nie-
mowląt na ścieżkę rozwojową zaburzeń spektrum 
autyzmu”.

BabyLab UW 
- pierwsze takie laboratorium w Polsce

BabyLab UW na Wydziale Psychologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego jest pierwszym w Polsce labo-
ratorium zajmującym się badaniem rozwoju mózgu 
i rozwoju poznawczego niemowląt i małych dzieci. 
Głównym celem badań jest zrozumienie, w jaki spo-
sób różne czynniki ochronne i czynniki ryzyka wpły-
wają na kształtowanie się indywidualnych ścieżek 
rozwoju dzieci. Wraz z innymi europejskimi ośrod-
kami BabyLab UW prowadzi badania nad nowymi 
metodami wczesnego wykrywania ryzyka autyzmu 
i innych zaburzeń rozwojowych. Pracownia w swoich 
badaniach wykorzystuje najnowocześniejsze meto-
dy badawcze, zaprojektowane specjalnie z myślą 
o niemowlętach – w tym eye-tracker, który pozwala 
rejestrować ruchy oczu dziecka, a także urządzenia 
do nieinwazyjnego badania aktywności mózgu, ta-
kie jak EEG (elektroencefalografia) oraz NIRS (spek-
troskopia bliskiej podczerwieni).

AF:	Po	czym	to	poznać?

PT:	Na przykład niemowlętom w 5 miesiącu życia 
podaje się nową zabawkę i obserwuje, jak długo się 
nią bawią, im szybciej się nią znudzą, tym lepiej bo 
oznacza to, że szybciej przetwarzają nową informa-
cję. Z innych badań wiemy, że poziom synchronizacji 
pozwala prognozować rozwój językowy w kolejnych 
latach. Dzieci z niższym poziomem synchronizacji 
gorzej rozwijają się językowo, co ma potem prze-
łożenie na problemy z nauką czytania i pisania. Do 
tego dochodzą problemy z tzw. hamowaniem, dzie-
ci takie mają problemy, by wyhamować reakcje im-
pulsywne, trudniej podporządkowują się normom, 
a więc…

AF:	…a	więc	mają	problemy	 z	 zachowaniem	
w szkole,	co	tylko	pogarsza	ich	sytuację.

PT:	Nasze badania mają pokazać, jak wcześnie 
mózg dziecka jest podatny na niekorzystne warun-
ki środowiskowe, a zarazem – jak wcześnie trzeba 
rozpoczynać interwencje dla dzieci, aby tym nieko-
rzystnym zmianom w rozwoju zapobiec. ■
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Kochani Czytelnicy! 
Gdybam sobie o tym, jak Wam mija życie? Nieustająco trzy-
mam kciuki za Wasze sukcesy, jestem również pełen optymi-
zmu, że pokornie znosicie nieodłączną część ludzkiego ży-
cia, jaką są porażki. Czy lato obeszło się z Wami słonecznie? 
Na Pomorzu słońce jest ostatnimi laty próżne i bywało, że 
nie przestrzegało pogodowych zasad savoir vivre`u. Tudzież 
sypiało za chmurami do wczesnego popołudnia, i jak się już 
przebudziło to samo nie wiedziało, co czyni i niefortunnie 
bratało się z deszczem. Jednak to wciąż magiczny czas, któ-
ry kojarzy się z podróżami, odpoczynkiem i radością życia. 
Zapewne każdy z Was ma jakieś przepyszne wspomnienia 
związane z latem i wakacjami, prawda? Ludzie, miejsca, zda-
rzenia, przedmioty, dźwięki, zapachy. Mozaika, która po-
mimo upływu czasu wciąż wywołuje autentyczny uśmiech 
na twarzy. Witraże zdjęć z przeszłości podświetlane świa-
tłem wieczornych ognisk: śmiechy, muzyka, zwierzenia, no 
i to niebo pełne gwiazd, które przykrywało nas we śnie do 
samego rana. Fajnie, naprawdę fajnie. To miłe, a zwłaszcza 
w trudnych momentach każdemu człowiekowi potrzeb-
ny jest taki ciepły koc utkany ze wspomnień, tęsknoty. Za 
czymś dobrym, przyjemnym, bezpiecznym…

Wiatraki
Ludzie po usłyszeniu poważnej diagnozy są jak dy-
miący dynamit. Tyle jest w nich skumulowanej ener-
gii. Oni syczą, czują jak coś w nich buzuje i wieszczy 
rychły wybuch. Rodzina przerzuca ich sobie z rąk do 
rąk, przerażona, że nie ma mocy by sprostać sile tych 
emocji. Przerażona, że razem z chorym wszystko wy-
buchnie i pozostaną jedynie zgliszcza. Włącza się 
w nas myślenie magiczne: „Ucieknę, choćby do po-
koju obok, tam to wszystko przeczekam. Nie nadaję 
się, nie umiem pomóc. Inni zrobią to lepiej. Obudzę 
się i wszystko będzie dobrze”. Tylko, że sen nie przy-
chodzi. Tym bardziej sytuacja nie ulega poprawie. 
Wciąż nasłuchujemy. Z każdym kolejnym dniem je-
steśmy coraz dalej od domu, każdej nocy coraz wraż-
liwsi na byle szmer, szelest. Kiedyś, taka pani Jadzia 
opowiadała mi zmęczonym głosem: „nie śpię bo się 
boję… boję się, że jak usnę to mu nie pomogę, on 
będzie umierał a ja go nie uratuję”. Warto zaznaczyć, 
że Pani Jadzia spała w innym pokoju. Prowadziła ko-
respondencyjny pojedynek ze śmiercią. W ręku róża-
niec. Zapraszałem ją wtedy do rozmowy z mężem 
o jej obawach, lęku. Mówiłem jej: „Szanuję panią, ale 
nie szanuję pani lęku”. Miała momenty buntu, znie-
chęcenia do pracy, wrzeszczała, że nie wierzy w tę 
całą psychologię, bo jest ona oderwana od rzeczywi-
stości, z książek się wzięła i w książkach pozostanie. 
Możecie to usłyszeć w różnych wersjach, od osoby 
chorej bądź od rodziny tej osoby: „Co ty możesz wie-
dzieć?! Łatwo ci się mówi! To nie o twoje życie cho-

pozytywnej energii na jesień
Tekst: Rafał Rybka
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dzi! To nie twój ojciec choruje!” Nie zalecałbym w takich sy-
tuacjach dynamicznej polemiki. Zauważcie w praktyce bardzo 
ważną rzecz, otóż pod wpływem silnych emocji w rozmowie 
z drugim człowiekiem, który za punkt honoru postawił sobie 
przekonać cię do swoich racji, zaczyna on na ciebie działać 
jak czerwona płachta na byka. To jest furia! Jeżeli chcesz po-
móc, okazać się użytecznym to więcej pożytku przyniesie 
twoje milczenie. W psychologii to się nazywa „milczenie ak-
ceptujące”. Nie potrzebujemy słów, żeby się ze sobą komuni-
kować, ale mimiką twarzy, postawą ciała dajemy do zrozu-
mienia drugiemu człowiekowi, że zauważamy jego 
ból, mamy świadomość jego ist-
nienia. Spróbuj się do cierpiące-
go człowieka zbliżyć, spróbuj 
pokusić się o kontakt fizyczny: 
usiądź blisko, złap za rękę, patrz 
na niego. Pokaż mu całym 
sobą, że w tej relacji nie ma 
mądrych i głupich, zdrowych 
i chorych. Spróbuj być jego to-
warzyszem a nie nauczycielem, 
piewcą mądrości życiowych. Nie 
zagaduj jego emocji, nie rób nic na 
siłę. Lepiej zrobić krok do tyłu niż 
podreptać do przodu, bo może się 
okazać, że ten most komuni-
kacji posiada prze-
paść. Uwierz mi, że 
gdy się postarasz 
i przetrwasz burzę emocji 
to na niebie ujrzysz tęczę. Po 
każdej burzy jest wielkie „uff”, 
oczekiwanie na lepszą pogodę, radość 
z przetrwania. Przyjrzyj się temu światu po burzy. 
Zobacz jaka mądrość tkwi w przyrodzie. Roślin-
ność nie dość tego, że przetrwała to jeszcze pięk-
nie rozkwitła. Posłuchaj jak brzmi cisza po burzy. 
Nie jest głucha, jest cała w radosnym oczekiwa-
niu. Bez względu na etap choroby, status mate-
rialny rodziny, wykształcenie, wiek i tym podob-
ne czynniki, chcę Ci uświadomić, że z człowiekiem w kryzysie 
może pozostać i pomóc mu przez niego przejść jedynie 
partner. Partner mądrze dysponuje swoją wiedzą, nie udzie-
la rad i nie zatruwa i tak chorego organizmu sloganami 
„wszystko będzie dobrze”. Partner przyzna się, że nie wie 
jak będzie, ale uczyni wszystko, żeby nie było gorzej. Partner 
pokazuje, że akceptuje chorobę, traktuje ją jako stan. Tak jak 
woda potrafi zmieniać swój stan skupienia w zależności od 
okoliczności w lód czy w parę, ale jest to w dalszym ciągu 
woda. Dlaczego o tym Wam piszę? Ponieważ systematycz-
nie słyszę od pacjentów zdiagnozowanych: „moje życie się 
skończyło”, „teraz wszystko będzie inaczej”, „to koniec”. Ko-
chani… Choroba to stan, macie na nią wpływ. Nie bagateli-
zujcie jej powagi, ale nie pchajcie jej na tron, nie meldujcie jej 
w urzędzie jako nowego członka rodziny. To w dalszym ciągu 
jesteście Wy, tylko że w stanie choroby. Nie dajcie sobie za-
brać tożsamości. Pamiętam panią Halinkę, która przyjechała 
na Pomorze z Bytomia. Doświadczona przez życie, dała sobie 
szansę i ponownie wyszła za mąż bardzo zakochana. Przyje-
chali na północ celebrować nowe życie, odciąć się od trauma-
tycznych zdarzeń z przeszłości. Przyjechała za nimi choroba 

pani Halinki. Gdybyście ją wtedy widzieli, gdy pierwszy raz 
trafiła do oddziału. Obraz nędzy i rozpaczy. Jak mantrę po-
wtarzała: „Nic mi nie może pomóc, nikt mi nie może pomóc, 
nic mi nie może pomóc…”. Postanowiłem jej w tym towarzy-
szyć, wtórowałem z pełnym przekonaniem: „Ma pani rację. 
Nic nie może pani pomóc, nikt nie może pani pomóc…”. 
Gdybyście wtedy widzieli te przerażone oczy, krzyczące do 
mnie, na mnie: „co też pan mówi!?!”. Na szczęście szybko 

dokończyłem swoją mantrę: „nic nie może pani 
pomóc, nikt nie może pani pomóc, nic nie może 
pani pomóc… tylko pani sama może sobie po-
móc”. Bardzo lubię cytować pacjentom słowa 
Marka Twaina: „Przeżyłem wiele lat i miałem wiele 
problemów, z których większość nigdy się nie wy-
darzyła”. Nie neguję powagi stanu ich choroby, 

neguję ich niezdrowe wyobrażenia na jej 
temat. Pracuję na faktach. 

Nie jestem czarodziejem, 
cudotwórcą. Wy rów-

nież. Każde z nas ma 
jednakże moc 
sprawczą, decyzyj-

ność, a sprzyja nam Ma-
teczka Natura, która od wieków 
jest szarą eminencją zachwytu, 
szepce kolejnym pokoleniem: 
„uwierz w siebie, uwierz w mą-
drość swojego ciała, wyposaży-
łam Cię we wszystkie mecha-
nizmy zdrowienia… czy 
zdarzyło się, że jakiekolwiek 
skaleczenia, rany, które miałeś 

w swoim życiu do tej pory nie 
zagoiły się?”. Nasz organizm ma 

naturalną, ewolucyjnie udosko-
nalaną moc naprawczą. Układ od-

pornościowy tworzy fantastycznie zorganizowany front 
walki z każdym intruzem w Twoim organizmie, również 
z rakiem. Największym wrogiem Twojego układu odpor-
nościowego jesteś Ty sam, a konkretnie Twój sposób my-
ślenia. Raniące Twój organizm myśli, tak zwane „negatywi-
zmy”, można porównać do wykolejenia pociągu. Chcę 
żebyś mnie dobrze zrozumiał – jest rzeczą naturalną posia-
dać wątpliwości, wahać się, niczym trzcina na wietrze prze-
ginać się raz po raz w stronę pozytywnych wyobrażeń i ne-
gatywnych. Wątpliwości, rozumiane jako uważne 
rozpatrywanie opcji do wyboru, są w naszym życiu czymś 
nad wyraz pożądanym. Czasami jednak swoimi myślami 
bardzo się ranisz, wtedy trzcina się łamie. Jakimi myślami? 
Na przykład: „rak to wyrok śmierci” albo „chemioterapia 
to trucizna, po której będę cierpieć, wypadną mi włosy, 
stracę apetyt i będę potrzebować opieki”. No i moje ulu-
bione: „statystycznie jestem pozbawiona wszelkich szans, 

równie dobrze mogę się już położyć do grobu”. Za statystyką 
na studiach nigdy nie przepadałem. Gdy idziesz z psem na 
spacer to statystycznie macie po 3 nogi. Statystyka to ważna 
dziedzina, ale nie jest wyznacznikiem Twojego życia. Ty decy-
dujesz o sobie, tylko Ty! Bardzo często się zdarza, że lekarze 
błędnie przewidują czas przeżycia w chorobie, tyczy się to 
również tej ostatniej fazy życia – umierania. Uwierz w siebie! 
Pamiętaj, że na wszystko w życiu jest czas. Smutek, żal, roz-
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pacz, ból egzystencjalny – to wszystko ma prawo zaistnieć 
a bywa wręcz potrzebne, żeby się mądrze rozwijać, uczyć. 
Nie popadaj w rozpacz, fałszywą beznadzieję, gdy te uczucia 
do Ciebie przyjdą. One są dla Ciebie, dają czas Twoim my-
ślom na zrobienie porządku w Twoim organizmie, który wy-
padł z równowagi dotychczasowego życia. Tak, Ty potrzebu-
jesz czasu, ale też Ty decydujesz o tym, czy go roztrwonisz, 
sztucznie zawęzisz myśleniem typu: „to koniec”. Uwierz mi, są 
tacy, którzy w pewnym momencie leczenia stwierdzają: „to 
były złe dobrego początki”. Chroń swoją nadzieję, to Twój 
sprzymierzeniec. Nadzieja pomoże Ci przejść przez najgor-
sze kryzysy w życiu. Wystarczy jej tylko uchylić odrobinę okna 
na świat. Pan Maciej leżał u nas w oddziale. Jego sytuacja 
w leczeniu była bardzo trudna. Podziwiałem bardzo jego 
świadomość choroby, oczy pomimo silnych środków prze-
ciwbólowych były żywe. Odwiedzał go jedynie personel, po-
magaliśmy mu robić drobne zakupy, bo mężczyzna nie mógł 
wstawać z łóżka. Nie dawał sobie i innym pozwolenia na infor-
mowanie o swoim stanie rodziny. Nic na siłę, uszanowałem 
to, ale wspólnie dużo rozmawialiśmy na temat przebaczenia 
i jego wpływu na dalsze życie człowieka. Kiedyś, podczas 
jednej z rozmów, popatrzył przez szybę szpitalnej sali na pa-
noramę miasta i zauważył kręcące się leniwie wiatraki. Powie-
dział: „mam taką ochotę na wiatr, który przywieje mi pozy-
tywną energię, mam taką ochotę pożyć…”. Zapytałem go, po 
czym by rozpoznał, że taki wiatrak napędził mu pozytywną 
energię. Odpowiedział po dłuższej chwili, że byłby odważ-
niejszy, nie bałby się mówić tego co chce, czuje i prosić o to, 
czego potrzebuje. Myślałem, że mówi o rodzinie, ale zaprze-
czył. Miałem wychodzić, omawialiśmy plan kolejnego nasze-
go spotkania i wtedy usłyszałem: „Muszę zaryzykować choć 
to dla mnie trudne, ale czy mogę o coś pana prosić? Muszę 
opłacić abonament telefoniczny, jeżeli tego nie zrobię wyłą-
czą mi telefon. Nie mam siły w palcach, żeby przesuwać po 
ekranie i denerwować się swoją bezsilnością szukając numeru 
konta… Bardzo pana proszę o pomoc i przepraszam”. Zakrę-
ciło pierwszym wiatrakiem, opłaciliśmy abonament, jakiś czas 
później pan Maciej zadzwonił do brata, przebaczyli sobie.

Ksiądz Jan Kaczkowski pytany o to, co jest najważniejsze 
w życiu odpowiadał: wiara, polędwica i miłość. Co jest dla 
Ciebie w życiu ważne? Na co tracisz niepotrzebnie czas, 
energię? Potrafisz odpoczywać? Stwórz listę rzeczy, które 
sprawiają Ci radość. Teraz, nie czekaj na lepszy moment. Ta 
chwila jest wyjątkowa. Tu i teraz. Potrafisz wyobrazić sobie 
jak Twój organizm zdrowieje? Wyobraźnia w chorobie jest 
bardzo ważna, właściwe używanie jej daje wiele wymiernych 
skutków, z dobrym samopoczuciem na czele. Jakimi ludźmi 
się otaczasz? Jak wygląda komunikacja pomiędzy Wami? 
Macie do siebie zaufanie? Zobacz jak wygląda siatka Twoich 
znajomych. Zastanów się kogo musisz znosić i najchętniej byś 
się pozbył, bo zabiera Ci energię. Taka jest brutalna prawda. 
Są ludzie, którzy nam szkodzą a Ty nie musisz ich mieć przy 
sobie. Odpocznij od nich. A może jest ktoś kogo chciałbyś 
mieć bliżej w życiu i chorobie? Powiedz mu o tym, nie odwle-
kaj, zadzwoń. Teraz. Radość i Twoje dobre samopoczucie nie 
idą w parze z dobrym samopoczuciem raka. Jak na przykład 
wspomniana wyżej pani Halinka, która odważyła się zapisać 
na zumbę i stwierdziła potem, że w życiu lepiej się nigdy nie 
czuła. Było to widać po wynikach. Sam musisz starać się od-
krywać w sobie radość. Pamiętaj, że nikt Cię nie uczyni w ży-
ciu szczęśliwym, jeżeli sobie na to nie pozwolisz.

Dobiegam końca z pisaniem. Jednak chcę ten tekst zakoń-
czyć wspomnieniem pewnej relacji z pacjentką. Starsza pani 
opowiadała mi o swoich doświadczeniach w czasie bardzo 
długiej hospitalizacji. Najbardziej zapadł mi w pamięci frag-
ment, gdy mówiła o krytycznym kryzysie jej organizmu. 
Opowiadała, że przyszedł lekarz i powiedział, że ma 20 mi-
nut na podjęcie decyzji o zgodzie na operację. Zaznaczył 
ryzyko niepowodzenia. Popatrzyła na mnie i powiedziała: 
„Proszę pana, nie wierzę, że ludzie nie chcą pędzić ku życiu. 
Każdy chce żyć, bez względu na wiek, stan konta, wielkość 
rodziny. Każdy”. Ta pani potrzebowała kilkanaście sekund 
na zgodę na operację. Zaryzykuj zdrowie. ■

Uwierz w siebie!
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Diagnoza: NOWOTWÓR. 
Taka wiadomość jest szokiem, 
zarówno dla rodziny, 
jak i samego chorego. 
Co teraz? Jak pomóc, 
jak pocieszyć, 
jak się zachować?

Choroba nowotworowa jest zaliczana do chorób systemo-
wych, co oznacza, że nie choruje sam pacjent onkologiczny 
ale wraz z nim cała jego rodzina. Taka diagnoza jest często 
traktowana jak wyrok i wywołuje różne reakcje, oczywiście 
trzeba wziąć pod uwagę, że każdy może inaczej przeżywać 
ten czas. Te stany często są porównywane do etapów żałoby 
wg Elisabeth Kubler-Ross:

ZAPRZECZENIE - Nie, to nie może być prawda. To na pewno 
jakaś pomyłka.

GNIEW - Dlaczego to spotyka akurat mnie? Są na tym świe-
cie gorsi ludzie, którzy na to zasłużyli.

TARGOWANIE - Jak bardziej o siebie zadbam, to może się 
poprawi. Jak będę się więcej modlił, to wyzdrowieję.

DEPRESJA - To wszystko nie ma najmniejszego sensu.

AKCEPTACJA - Teraz już nic nie zmienię, muszę się pogodzić 
z losem.

Tekst: Adam Lewanowicz
64

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



W trakcie choroby emocje 
sięgają zenitu, ale są one po-
trzebne, to zdrowy objaw i nie 
ma czegoś takiego jak złe emo-
cje. Mogą być pozytywne bądź 
negatywne i nie powinniśmy 
ich skrywać w sobie czy uda-
wać, że ich nie ma…. Problem 
leży w tym, jak je przeżywamy. 
Wielu z nas nie potrafi wyrażać 
emocji, nie akceptuje ich przy-
pływu i tym samym robi sobie 
wiele szkody, jak również in-
nym ze swojego otoczenia.

Niestety nikt nie uczy nas w życiu jak reagować na ciężkie 
wydarzenia, choroby, jak przeżywać trudne chwile. Nie jeste-
śmy do tego przygotowani. Dlatego najlepiej w takiej sytuacji 
zwrócić się o profesjonalną pomoc psychologiczną. Oczywi-
ście nie każdy psycholog ma odpowiednie doświadczenie 
i wiedzę, żeby przeprowadzić nas przez ten ciężki okres. 
Warto poszukać psychologa-psychoonkologa z odpowiednią 
wiedzą, aby w wyspecjalizowany sposób pomógł nam przejść 
czas choroby.

CO MOŻEMY ZROBIĆ, ZANIM UDAMY SIĘ PO POMOC 
DO SPECJALISTY?

Jeżeli nasz bliski na przykład krzyczy, płacze itp. nie staraj-
my się na siłę blokować tego stanu. Zdania typu: „rozumiem 
cię”, „będzie dobrze”… nie są wskazane. Są one bardzo bo-
lesne dla osoby chorej, bo skąd niby możesz wiedzieć, co 
w tym momencie czuje osoba chora? Nawet gdy byliśmy 
w podobnej sytuacji, trzeba pamiętać, że to była tylko po-
dobna sytuacja, a my jesteśmy innymi ludźmi.

„Nie przejmuj się”, „chłopaki nie płaczą”, „dasz radę” to 
w pewnym sensie ignorowanie problemu i pokazanie naszej 
bezradności. To dobrze, kiedy chory uwalnia emocje. Nie 
blokujmy mu tego.

Warto też spojrzeć z innej strony, spróbować postawić się 
w trzech pozycjach i przemieszczać się po nich, żeby jak naj-
lepiej zrozumieć problem. Ta technika nazywana jest Trzema 
Pozycjami Percepcji. Pozycja JA, czyli to co czujemy my, po-
zycja Druga, staramy się sobie wyobrazić jak się czuje oso-
ba chora, i pozycja trzecia Obserwator, czyli próbujemy się 
zdystansować od sytuacji, jakbyśmy byli kompletnie z nią nie 
związani np. oglądamy sytuację jak „scenkę” w telewizorze. 
Pomoże nam to bardziej obiektywnie spojrzeć na sytuację, 
by pomóc jak najlepiej.

Istnieje też czwarta pozycja percepcji. Patrzymy z perspek-
tywy Systemu, czyli całej rodziny. Ważne jest to, żeby nie za-
niedbywać otoczenia, które i tak cierpi z powodu choroby 
jej członka. Skupiając się tylko na osobie chorej zapomina-
my o nas, naszej rodzinie, naszej pracy, co w perspektywie 
czasu może spowodować spore problemy również dla osoby 
chorej - zaniedbując naszą pracę możemy utracić możliwość 
wsparcia finansowego całej rodziny; zaniedbując nasze dzie-
ci, możemy pośrednio doprowadzić do problemów w szkole. 
W takiej sytuacji należy coś zmodyfikować w naszym postę-
powaniu, by otoczenie lepiej funkcjonowało podczas tego 
trudnego okresu. Nie ma złotego środka, ale warto spróbo-
wać przemieszczać się po pozycjach percepcji by obraz rze-
czywistości był jak najbardziej czytelny i racjonalny.

Teoria emocji Plutchika
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Musimy zdawać sobie sprawę, że osoba chora może być 
dla nas niemiła, nieprzyjemna, co często jest skutkiem cho-
roby i powinno się wtedy odpuścić niepotrzebne konflikty.

Osoby chore mają prawo wyboru, jak chcą być wspierane. 
Niektórzy potrzebują samej obecności drugiej osoby, inni 
np. opieki nad dzieckiem, pomocy w transporcie do szpitala, 
pomocy o charakterze informacyjnym, ale bywa też tak, że 
może to być pomoc materialna czy finansowa.

Okres choroby często powoduje zawirowania finansowe, 
utratę stałych dochodów i rosnące koszta utrzymania siebie 
i bliskich. Pamiętajmy również o tym, że choroba jest bardzo 
ciężkim okresem, ale nie powinno się wyręczać osoby chorej 
w czynnościach codziennych, które pacjent może i ma ocho-
tę wykonywać. Więc jeśli pacjent chce np. sobie 
ugotować obiad i jest w stanie to zrobić, to niech 
to zrobi.

Osoby chorujące na nowotwory zazwyczaj 
chcą, żeby ich najbliżsi zadbali o siebie. Nie chcą 
powtórki scenariusza. Dlatego rzucenie palenia, 
zwiększenie aktywności fizycznej czy zadbanie 
o dietę mają ważny aspekt psychologiczny i mo-
tywacyjny.

Pomagając warto zrobić plan działania, wyzna-
czyć pewnego rodzaju koordynatora, który ustali 
grafik i obowiązki dla wszystkich członków rodziny 
i przyjaciół. Istotne jest to by, się nie dublować 
i żeby osoba chora też miała trochę czasu dla 
siebie, żeby mogła złapać oddech. Koordynator 
powinien przygotować procedury działania w po-
rozumieniu z personelem medycznym i rodziną. 
Bywają takie momenty, że osoba odpowiedzialna 

za leki nie będzie mogła być tego dnia u chorej. Zawczasu 
trzeba przygotować spis leków, ich harmonogram oraz spis 
ważnych telefonów: do lekarza prowadzącego, do szpita-
la, hospicjum, do bliskich. Czasem bywają sytuacje awaryj-
ne, dlatego dobrze jeśli jak największe grono osób będzie 
w posiadaniu instrukcji postępowania i będzie znało schemat 
działania. U chorych onkologicznie zdarzają się napady pa-
niki oddechowej, więc warto poczytać na ten temat i przy-
gotować się, aby odpowiednio zareagować i pomóc (są to 
m.in. metody relaksacji).

Najważniejsze pytanie jakie możemy zadać osobie chorej 
brzmi: Jak mogę Ci pomóc? To osoba chora jest ekspertem 
od samej siebie i wie, czego potrzebuje w danej chwili. ■

Wspierając osobę chorą należy pamiętać, że słowa 
„możesz na mnie liczyć”, „zadzwoń jak coś” to za 
mało. Dlatego nie czekaj aż osoba chora zadzwoni, 
ty zadzwoń. Oczywiście nie należy przesadzać z po-
mocą, wszystko ma swoje granice. Nie należy być 
nachalnym. Warto jednak odwiedzać osoby chore, 
oczywiście szanując ich obecny stan. Należy wcze-
śniej zapytać, czy dziś możemy przyjść i o której go-
dzinie. W chorobie są lepsze i gorsze dni, czego nie 
da się przewidzieć.
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Tekst: Elwira Jeunehomme

Rozpoczęcie nauki w szkole jest 
dla sześcio- czy siedmiolatka milo-
wym krokiem w rozwoju i dorasta-
niu. To wydarzenie jest nobilitacją, 
wyróżnieniem dla młodego czło-
wieka, zwłaszcza gdy ma starsze 
rodzeństwo. „Jak będziesz duży, 
pójdziesz do szkoły” - mówili doro-
śli. Pojawia się radość, oczekiwanie, ale i lęk przed 
nowym i nieznanym, a często niepokój wynikający 
z chęci sprostania oczekiwaniom dorosłych. Zarów-
no dziecko, jak i jego rodzina wchodzą w etap ży-
cia związany z dużymi zmianami. Pojawią się nowe 
wymagania, obowiązki, nowe role społeczne - rola 
ucznia, rola rodzica ucznia.

W zasadniczy sposób zmienia się organizacja 
życia całej rodziny począwszy od przygotowania 
miejsca na odrabianie lekcji, a kończąc na usta-
leniach związanych z odprowadzaniem do szkoły 
i planowaniem wakacji. Świadomość znaczenia 
tych zmian podkreślają rodzice mówiąc „skończyła 
się laba”. Co kryje ta myśl? Pewnie jest tu trochę 
obawy rodziców czy poradzą sobie z nowymi obo-
wiązkami i odpowiedzialnością, troski o dziecko 
oraz pragnienie, by jego start w szkole był udany, 
szczęśliwy i bezpieczny.

MAMO, TATO… już jestem uczniem

Oczekiwania	 nauczycieli	 wo-
bec	pierwszoklasisty,	czyli	zdo-
bywanie	 kompetencji	 umożli-
wiających	 dziecku	 powodzenie	
w	edukacji	szkolnej.  

Gotowość dziecka do podjęcia nauki 
w szkole to osiągnięcie takiego poziomu 
dojrzałości rozwoju w sferze fizycznej, 
ruchowej, psychicznej i społecznej, któ-
ry pozwala na sprostanie wymaganiom 
szkolnym. Wymagania stawiane uczniom 
a wynikające ze specyfiki procesu na-
uczania w szkole to: zdolność podpo-

rządkowania się obowiązkom i poleceniom nauczyciela, 
samodzielność dziecka w prostych działaniach i radzenie 
sobie z trudnościami i niepowodzeniami, jakie można spo-
tkać w szkole, zainteresowanie dziecka treściami przekazy-
wanymi przez nauczyciela, wiedza na temat otaczającego 
świata, chęć i gotowość opanowania umiejętności czytania 
i pisania a także sprawne posługiwanie się mową, stawianie 
pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

Dojrzałość	w	sferze	fizycznej,	ruchowej

Prawidłowy rozwój fizyczny dziecka rozpoczynającego na-
ukę w szkole pozwala sprostać fizycznym wymogom organi-
zacji procesu nauczania i opanowania konkretnych umiejęt-
ności. Są nimi konieczność siedzenia w ławce w określonym 
czasie (spokojnie, w skupieniu), utrzymanie pozycji ciała 
pozwalającej na odtwarzanie zapisu z tablicy, sprawność 
ruchów ręki i palców dłoni, odpowiadający za prawidłowy 
sposób trzymania narzędzia pisarskiego podczas pisania 
czy rysowania. Mówiąc o rozwoju fizycznym mam na myśli 
odpowiedni do wieku wzrost, masę ciała i sprawność rucho-
wą tzn. prawidłowe reakcje równoważne; zgrabne, skoor-
dynowane ruchy związane z procesem dojrzewania układu 
kostno-mięśniowego; procesem dojrzewania układ nerwo-
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wego). W grupie pierwszoklasistów jest jeszcze spora liczba 
dzieci, które mają słaby kościec i słabe mięśnie, co przejawia 
się potrzebą częstej zmiany pozycji, kręceniem się, pokła-
daniem na ławce lub wstawaniem. Wciąż silne jest napięcie 
mięśniowe w obrębie rąk (palce, nadgarstki, przedramio-
na, barki), co utrudnia dziecku opanowanie trudnej sztuki 
pisania. Gwarantem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości 
w sferze fizycznej jest aktywność ruchowa. Niestety u co-
raz większej liczby dzieci widoczne są trudności wynikające 
z ich małej aktywności fizycznej. A przecież potrzeba ruchu 
jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka. Zwykłe biega-
nie, skakanie, turlanie, zabawy i gry ruchowe mają bardzo 
duży wpływ na rozwój poznawczy dziecka. Pomagają rozwi-
nąć schemat ciała, ustalić lateralizację, opanować orientację 
w przestrzeni: rozróżnić stronę lewą/prawą i kierunki górę/
dół, co jest niezbędne do nauki pisania, czytania, opanowa-
nia pojęć matematycznych oraz w nauce geografii. Poza tym 
dziecko, które ma zaspokojoną potrzebę ruchu jest spokoj-
niejsze, lepiej koncentruje się, łatwiej rozumie i zapamiętuje 
nowe wiadomości.

Dojrzałość	procesów	poznawczych

Procesy poznawcze odpowiadają za zdobywanie i groma-
dzenie informacji. Procesami poznawczymi są spostrzega-
nie wzrokowe, słuchowe, myślenie, uwaga i pamięć. Można 
by powiedzieć, że są to podstawowe procesy uczenia się. 
Efekty uczenia się (zdobyta wiedza i umiejętności) zależą od 
współdziałania ze sobą wszystkich procesów poznawczych.

Spostrzeganie (i wzrokowe, i słuchowe) będzie skuteczne 
tylko przy dobrze skupionej uwadze. Zdobywanie nowych 
informacji ułatwia spostrzeganie, koncentracja uwagi, zapa-
miętywanie, myślenie, mowa. Uwaga, czyli zdolność koncen-
trowania się na wybranym obiekcie. Zdolność koncentracji 
uwagi dziecka ćwiczymy by uwagę mimowolną (bodźce ze-
wnętrzne łatwo odwracają uwagę dziecka) charakterystycz-
ną dla małego dziecka zamieniać na uwagę dowolną (świa-
domy, zamierzony wybór bodźca, na którym skupiamy się). 
Czynność związana z koniecznością skupienia uwagi przez 
dłuższy czas (powyżej 15 minut) jest męcząca dla większo-
ści pierwszoklasistów. Pamięć - proces odpowiedzialny za 
zapamiętywanie, przechowywanie i odtwarzanie zdobytych 
informacji, najczęściej jest jeszcze pamięcią mechaniczną. 
Stąd potrzeba wielokrotnego powtarzania nowych treści 
z wykorzystaniem metod wielozmysłowego nauczania.

Myślenie jest głównym procesem w nauce. Na bazie zdoby-
tych, utrwalonych przez pamięć i przećwiczonych (wykorzy-
stanych w doświadczeniach własnych) informacji, tworzone 
są nowe informacje, poprzez proces operowania i prze-
kształcania.

Dziecko rozpoczynające naukę szkolną powinno umieć wy-
konać działanie dodawania i odejmowania w zakresie 10, 
sprawnie przeliczać elementy (rozumienie przeliczania, czyli 
umiejętność odpowiedzi na pytanie „ile jest?”) z pomocą 
palców, a na konkretnych przedmiotach w zakresie co naj-
mniej 20.

Spostrzeganie wzrokowe i słuchowe odpowiadają za zdoby-
wanie informacji z udziałem zmysłu wzroku i słuchu. Dzieci 
kończące edukację przedszkolną spostrzegają podstawowe 
kształty, kolory i wielkości. Potrafią spostrzegać położenie 

przedmiotów w przestrzeni – mają znajomość pojęć góra, 
dół, przed, za, pod, obok, blisko, daleko. Wyróżniają po-
szczególne elementy złożonego obrazu, rozróżniają symbo-
le, znaki – litery i cyfry.

Spostrzeganie słuchowe umożliwia wysłuchiwanie poszcze-
gólnych dźwięków mowy. Dziecko rozpoczynające naukę 
w szkole, powinno wysłuchiwać głoski na początku i na 
końcu słyszanych słów, co jest warunkiem dla opanowania 
umiejętności czytania i pisania.

Mowa nie jest procesem poznawczym, natomiast umożliwia 
i wspomaga poznawanie. U dziecka rozpoczynającego na-
ukę powinna być zrozumiała, komunikatywna dzięki popraw-
nej artykulacji i umiejętności wypowiadania się zdaniami.

Zasób słów wystarczająco bogaty dla zdobywania nowych 
wiadomości – nauczanie to przekazywanie wiedzy za pomo-
cą słów, uczeń powinien więc rozumieć instrukcję słowną 
i na jej podstawie wykonać zadanie.

Rozwój	regulacyjnych	mechanizmów	osobowości

Mechanizmy regulacyjne odpowiadają za gotowość dziec-
ka do radzenia sobie z wyzwaniami szkolnymi - sprawiają, 
że dziecko lubi lub nie lubi chodzić do szkoły. Początkowo 
jest to związane z dążeniem do przyjemności i unikaniem 
przykrości, gdzie przyjemnością jest pochwała nauczycie-
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la, zadowolenie rodzica, nagroda a przykrością - uwaga 
w dzienniczku, niepowodzenie, odrzucenie przez rówie-
śników. Poczucie obowiązku związane z chodzeniem do 
szkoły pojawia się wraz z osiąganiem dojrzałości emo-
cjonalno-społecznej. Kiedy dziecko polubi szkołę? Na-
stąpi to szybciej, jeśli jego potrzeby, takie jak: poczucie 
bezpieczeństwa w kontaktach zarówno z kolegami z kla-
sy, jaki z nauczycielami, akceptacji, uznania i osiągnięć są 
zaspokojone; nie mówiąc już o podstawowych potrze-
bach biologicznych, takich jak: potrzeba zaspokojenia 
głodu, snu, wypoczynku i ruchu. Łatwiej będzie dziecku, 
jeśli ma ono za sobą doświadczenia związane z pokony-
waniem trudności, które budują jego poczucie własnej 
wartości, a dorośli uczyli jak opanować złość i rozgory-
czenie kiedy pojawia się niepowodzenie.

Poziom dojrzałości procesów regulacyjnych zależy w du-
żej mierze od dojrzałości układu nerwowego i doświad-
czeń dziecka. Najdłużej trwa proces osiągania dojrza-
łości emocjonalnej (identyfikowanie emocji i radzenie 
sobie z nimi).

Z obserwacji nauczycieli klas pierwszych wynika, że dość 
duża grupa dzieci ma duże trudności z radzeniem sobie 
z trudnościami i emocjami, co prawdopodobnie związa-
ne jest z brakiem doświadczeń dziecka. Rodzice stawiają 
na rozwój poznawczy dziecka, zapominając jak istotny 
jest rozwój emocjonalno-społeczny. Często wyręczają 
dziecko lub robią wszystko, by nie napotkało ono żad-
nych trudności, by nie przeżywało smutku, złości, roz-
czarowania, porażki. Ograniczają dziecku w ten sposób 
zdobywanie umiejętności niezbędnych do mierzenia się 
z wyzwaniami niesionymi przez życie.

Rozwój	społeczny

Klasa szkolna to kontynuacja nauki trudnej sztuki 
współżycia w grupie zapoczątkowanej w przedszko-
lu. Dziecko kończące przedszkole zna już podstawowe 
zasady bycia w grupie, ale często jeszcze zapomina 
o nich i działa zgodnie z tym, co podpowiada mu jego 
egocentryzm (typowy dla małego dziecka ) - mniejszy 
niż u młodszych przedszkolaków, ale dalej znaczący. 
Przeciwieństwem dziecięcego egocentryzmu jest goto-
wość uczenia się zaspokajania swoich potrzeb w grupie 
w sposób uwzględniający potrzeby innych osób. Innymi 
wyznacznikami rozwoju społecznego pierwszoklasisty 
będzie zdolność reagowania na polecenia nauczycie-
la kierowane do całej klasy, stopniowe opanowywanie 
umiejętności zapamiętywania i wykonywania zadań do-
mowych.

Samodzielność dziecka to niezbędny warunek udanego, 
bezpiecznego rozpoczęcia edukacji szkolnej. Mówiąc 
o samodzielności mam na myśli umiejętność radzenia 
sobie z samoobsługą, dbaniu o swoje rzeczy, uważnym 
słuchaniu i wykonywaniu zadań zgodnie z poleceniem 
nauczyciela, radzeniem sobie z sytuacją rozstania z ro-
dzicem i wejścia w grupę.

PIERWSZOKLASISTĘ?
Jak możemy wesprzeć 

Dziecko potrzebuje wsparcia rodziców w odnalezieniu się 
w nowej rzeczywistości.
Jeśli rodzice obawiają się, czy dziecko poradzi sobie, nie moż-
na tego pokazywać by nie zarazić dziecka swoimi emocjami.
Dobrze jest opowiadać dziecku o szkole - nowi koledzy, cie-
kawe zajęcia, wycieczki, poznawanie i zdobywanie nowych 
umiejętności. Można przypomnieć swoje fajne szkolne wy-
darzenia.
Oczekiwania i wymagania wobec dziecka warto wprowa-
dzać stopniowo z zachowaniem zdrowego rozsądku, pa-
miętając że każde dziecko jest inne i ma prawo rozwijać się 
w swoim tempie. Zadaniem nauczyciela jest uwzględnić in-
dywidualne potrzeby i możliwości dzieci w organizowaniu 
procesu nauczania w klasie.

Pomóżmy dziecku urządzić jego kącik do nauki – niech 
dziecko samo zdecyduje i wybierze przybory szkolne, miej-
sce na zeszyty i książki. Pokażmy jak pakować plecak, bo 
z tym dziecko może sobie jeszcze nie poradzić.

W pierwszych dniach szkoły trzeba dziecku poświęcić wię-cej czasu, zapewnić więcej uwagi i zainteresowania jego sprawami. Zamiast nielubianego przez uczniów pytania „Co tam w szkole?” albo „Co było na obiad?”, zapytajmy bar-dziej konkretnie „Co fajnego dziś robiłeś w szkole? Jak Ci minął dzień? Co ciekawego widziałeś? Czego ciekawego do-wiedziałeś się? Które zajęcia podobały Ci się najbardziej?”

Wspólny spacer, wspólna jazda na rowerze lub wyjście na 
placyk zabaw po powrocie ze szkoły pomoże dziecku odpo-
cząć po zajęciach w szkole (zmęczenie pojawia się w związku 
z nową sytuacją, nowymi wymaganiami i zadaniami, wzmo-
żoną mobilizacją i koncentracją uwagi, szkolnym hałasem 
itd.).

Jeśli jest to możliwe, nie zostawiajmy na początku dziecka 
w świetlicy, nie zapisujmy na dodatkowe zajęcia - dziecko 
potrzebuje czasu i spokoju, by wdrożyć się w szkolny rytm 
i nowe obowiązki.

Szkoła to „poważna sprawa” mówią też rodzice. Doświadcze-
nia i przeżycia większości rodziców pierwszoklasistów są po-
dobne. W porównaniu z wyzwaniami klas starszych wspomi-
nają je później już tylko z uśmiechem i nutą tęsknoty, zarówno 
rodzice, jak i dzieci. ■

Jeśli dziecko ma jeszcze trudność np. z samodzielnym ubie-
raniem, trzeba poćwiczyć, by dało radę, gdy będzie samo 
w szkolnej szatni.
Warto zadbać o wystarczającą ilość czasu na spokojne przy-
gotowanie się do wyjścia z domu i dotarcie do szkoły.
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Zdejmiemy 
z Ciebie jedno 
zmartwienie

Posiadanie stomii może być trudnym 

momentem dla dzieci i ich rodzin. Co 

powiedzą ich przyjaciele? Czy będą 

mogli wspólnie bawić się? Z pomo-

cą sprzętu stomijnego SALTS odpo-

wiedź na te pytania będzie dziecinnie 

łatwa. Nasze worki Confidence Comfort 

with Flexifit Neonatal & Paediatric zostały 

opracowane we współpracy z pielęgniarkami 

stomijnymi, aby zaspokoić potrzeby wszystkich 

dzieci od urodzenia do nastoletnich lat.

Cechy szczególne, takie jak zintegrowany filtr i miękki, 

bardziej elastyczny wylot sprawiają, że te woreczki są jesz-

cze łatwiejsze do otwierania, opróżniania i czyszczenia. 

Owalna płytka bez otworu początkowego w woreczkach 

dla niemowląt umożliwia indywi-

dualne dopasowanie położenia 

otworu na stomię, aby było łatwo 

opróżnić zawartość woreczka 

niezależnie od pozycji dziecka. 

A  przyjazny skórze hydrokoloid 

sprawia, że worki są łagodniejsze dla 

delikatnej skóry maluszka.

Dodatkową pielęgnację skóry i bezpie-

czeństwo delikatnej skóry zapewniamy 

bogatą ofertą środków 

pielęgnacyjnych.

Po prostu dajemy rodzicom pew-

ność, że zaspokajamy potrzeby 

ich dzieci ze stomią.

Skontaktujmy się z nami, aby uzyskać bezpłatne próbki.
www.salts.pl       •       bezpłatna infolinia 800 120 130       •       info@salts.pl

COMFORT
PAEDIATRIC
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w
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kIERuNkOwA  ELASTyCZNO
ść



Tekst: Maja Jaszewska

Kariera
   w sypialni

Czasem śni mi się Małgosia taka, jaką była dawniej – 
mówi ze smutnym uśmiechem jej mąż Piotrek – czyli de-
likatna, łagodna i uśmiechnięta. Tym zresztą mnie ujęła, 
kiedy poznaliśmy się na studiach.

Długo musiał o nią zabiegać, ale opłacało się. Oka-
zała się wspaniała dziewczyną. Umiała słuchać i tyle 
w niej było ciepła. Zdecydowanie wyróżniała się spo-
śród swoich rozgadanych i hałaśliwych koleżanek. Była 
przy tym świetną studentką, wybitnie uzdolnioną i pilną. 
Oboje studiowali ekonomię. Na ostatnim roku pobrali 
się. W tym samym czasie Piotrek założył z kolegą firmę 
poligraficzną. Firma prosperowała dobrze, więc nie było 
żadnego problemu, żeby Małgosia, która w kilka mie-
sięcy po ślubie zaszła w ciążę, została w domu. Tym bar-
dziej, że nie czuła się najlepiej. Postanowili, że jej sprawy 
zawodowe odłożą na później. Planowali, że szybko po-
starają się o drugie dziecko. Zawsze mówiliśmy, że nie 
chcemy mieć jedynaka, bo oboje nie mieliśmy rodzeń-
stwa i bardzo tego żałujemy – tłumaczy Piotrek.

Synek urodził się dość chorowity, miał alergię i czę-
sto się przeziębiał. Nie było więc mowy o posłaniu go 
do przedszkola. Małgosia okazała się wspaniałą matką. 
Pięć lat pobytu żony z synkiem w domu Piotrek wspomi-
na jako najpiękniejszy czas w swoim życiu. Uwielbiałem 
wracać do domu. Małgosia stworzyła w nim tyle ciepła 
i radości. Znajomi zazdrościli mi takiej ładnej i wspaniałej 
żony. Syn świetnie się rozwijał, co było wielką zasługą 
mamy. Do tego wszystkiego mieliśmy też bardzo dobry 
seks. Kochaliśmy się często i obojgu nam dawało to wie-

Żyjemy w czasach, kiedy stereotypowe role płciowe czę-
sto nie przystają już do rzeczywistości. To, co przez wieki 
uważane było za domenę mężczyzn, czyli aktywność i am-
bicja zawodowa, sukces oraz władza stają się udziałem 
wielu kobiet. Ich kompetencje i wykształcenie są w coraz 
większej cenie na rynku pracy. Niejedna kobieta osiąga 
większy sukces zawodowy i finansowy niż jej partner. Dla 
wielu mężczyzn fakt ten jest trudny do przyjęcia, bo ude-
rza w przyjęty przez nich model męskości. Powszechnie 
to nadal mężczyzna widziany jest jako głowa rodziny i ten, 
który ją utrzymuje. 

Mężczyźni często myślą - sprawdzam się jako mężczy-
zna tak długo, jak długo jestem potrzebny i sprawczy, więc 
kiedy ten porządek rzeczy zostaje odwrócony, wielu z nich 
ogarnia bezradność i lęk.

Dla niejednego związku taka zmiana jest powodem kry-
zysu. Soczewką skupiającą problem staje sie wówczas sy-
pialnia, w której oboje partnerzy czując się nieswojo, coraz 
bardziej oddalają się od siebie. Jest to nagminny problem 
wielu małżeństw bez względu na ich status ekonomiczny 
i społeczny.

W dobie intensywnych przemian ekonomicznych, spo-
łecznych i kulturowych powinniśmy sobie postawić pyta-
nie, co zrobić żeby mężczyzna nie czuł się zagrożony tym, 
że jego kobieta realizuje się poza domem i to częstokroć 
lepiej od niego? 
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le przyjemności. Byłem pierwszym mężczy-
zną Małgosi, co wprawiało mnie w dumę, 
że to właśnie ja wprowadziłem ją w arka-
na sztuki miłosnej. Byłem szczęśliwy, ona 
też wyglądała na spełnioną.

Kiedy po czterech latach Piotrek za-
proponował Małgosi, żeby odstawiła 
tabletki antykoncepcyjne, bo już czas 
pomyśleć o drugim dziecku, ta bardzo 
stanowczo zaprotestowała. Wykrzyczała, 
że po tylu latach siedzenia w domu, nie wy-
obraża sobie kolejnych tak spędzonych. Zrobi-
ło mi się bardzo przykro. Zabrzmiało to tak, jakby 
przez wszystkie te lata męczyła się z nami. W złości nie 
żałowałem jej przykrych słów. Nazwałem ją egoistką, powie-
działem, że rodzina wymaga poświęceń. Tak rozzłoszczonej 
Małgosi nie widziałem jeszcze nigdy. Ale dzięki tej ostrej wy-
mianie zdań dotarło do mnie, że zrobiła już wiele dla nas, 
teraz pora, żebyśmy my zrobili coś dla niej.

Syn był już duży, obie babcie bardzo chętne do pomocy. 
Małgosia przez te cztery lata nie marnowała czasu, szlifowała 
swój angielski i niemiecki. Nie miała doświadczenia zawodo-
wego, ale miała za to tak dużo zapału, inteligencji i zdolności 
i kiedy zaczęła pracę w dużej zagranicznej korporacji, bardzo 
szybko zaczęła awansować. Rzuciła się w wir pracy równie 
intensywnie jak wcześniej w macierzyństwo. Powierzano jej 
coraz trudniejsze zadania, z których świetnie się wywiązywa-
ła. Często wyjeżdżała na szkolenia. Coraz lepiej zarabiała i ich 
standard życia znacznie się podniósł. Właściwie moje zarobki 
zaczęły być jakimś skromnym dodatkiem do pensji Małgosi. 
Czułem się z tym nieswojo, chociaż jednocześnie cieszyłem 
się sukcesem Małgosi – nie bez trudu przyznaje Piotrek.

W pewnym momencie Małgosi zaproponowano kierowni-
cze stanowisko i poprowadzenie dużego zespołu ludzi. Mó-
wiła o tym niby to radząc się mnie, ale widziałem, że już pod-
jęła decyzję. Nie uważałem tego za dobry pomysł, bo i tak już 
bardzo dużo pracowała. Babcie na zmianę zajmowały sie Da-
mianem, raz w tygodniu przychodziła kobieta do sprzątania 
i prasowania, ale przecież dom to nie fabryka, nie wystarczy, 
żeby wszystko dobrze funkcjonowało, trzeba czegoś więcej. 
No i co z naszymi planami o drugim dziecku? Bałem się, że je-
żeli Małgosia nie poskromi teraz swojego apetytu na sukces 
zawodowy, to potem tym bardziej nie da rady.

Kiedy Piotrek powiedział o swoich obiekcjach, Małgosia 
spokojnie, ale stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza 
odrzucić tak atrakcyjnej oferty, bo być może drugi raz takiej 
szansy nie dostanie. Jako matka czuje się już spełniona, może 
kiedyś, w przyszłości przyjdzie czas na drugie dziecko.

Po raz kolejny poczułem się oszukany, bo nie tak się uma-
wialiśmy, nie tak planowaliśmy rodzinę.

Małgosię bardzo rozzłościły pretensje męża. Krzyczała, że 
czas płynie i życie się zmienia, ludzie też się zmieniają i ona 
ma dziś inne plany i inne marzenia niż przed laty. Przyjęła 
propozycje szefa i jak zawsze świetnie sprawdziła się w no-
wej roli. Zaczęła jeszcze lepiej zarabiać. Kiedyś wydatki pla-
nowaliśmy wspólnie. Teraz Małgosia komunikuje mi tylko, co 
planuje kupić. Odnowiła mieszkanie, zmieniła meble ani razu 
przy tym nie pytając mnie o zdanie. Kiedy zwróciłem jej na to 
uwagę, stwierdziła, że powinienem być zadowolony, że ona 

sama sie wszystkim zajmuje i zdejmuje mi pro-
blem z głowy. Tak samo było w wakacjami 
w Meksyku, wykupiła dla nas bardzo dro-
gą wycieczkę, ale znów nie zapytała czy ja 
chcę tam w ogóle jechać. – z rozgorycze-
niem mówi Piotr.

Coraz trudniej im się porozumieć. Pio-
trek uważa, że jego żona zrobiła się oschła. 

Drażni go jej kategoryczny ton. Nie znajdu-
je w niej śladu tej dziewczęcej delikatności, 

która przed laty tak go zachwyciła.

Od dłuższego czasu coraz rzadziej się kochamy. 
Kiedyś było to kilka razy w tygodniu, potem raz na kilka 

tygodni. Małgosia zwróciła mi uwagę, że czuje się niezaspo-
kojona. To jeszcze bardziej odebrało mi ochotę do zbliżeń. 
W łóżku zacząłem się czuć bardzo spięty, coraz częściej za-
wodziłem jako mężczyzna. Początkowo żona traktowała moją 
niemoc jako przejściową niedyspozycje, pocieszała, okazy-
wała zrozumienie. Ale po paru tygodniach zaczęła sie nie-
cierpliwić. Stwierdziła, że skoro mam problem, powinienem 
szukać porady u specjalisty, a nie czekać aż samo przejdzie. 
Znów wydała dyspozycję. Rozdrażniło mnie to. Siłą się po-
wstrzymałem, żeby jej nie powiedzieć, że jak patrzę na inne 
kobiety, to czuje się mężczyzną, jedynie z własną żoną mam 
problemy z potencją.

Badania OBOP dowodzą, że coraz więcej mężczyzn od-
czuwa lęk, że nie sprawdzi się w sytuacjach seksualnych. 
W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość seksu-
alna Polek a tym samym ich oczekiwania. Mężczyźni boją 
się, że im nie sprostają. Lęk z kolei jest jedną z przyczyn 
zaburzenia erekcji.

Jeśli mężczyzna ma wrażenie, że idzie do łóżka z dyrektorką 
i żoną w jednej osobie, jak ma to miejsce w przypadku Piotrka 
i Małgosi, to może się czuć zagrożony jak zostanie oceniony. 
Znaczące sukcesy żony mogą powodować w mężczyźnie za-
niżenie poczucia własnej wartości, ta z kolei doprowadza do 
niemocy w łóżku i tak koło się zamyka.

Nie da sie na dłuższą metę funkcjonować w związku, czując 
lęk przed oceną ze strony partnera i bojąc się jego krytyki. 
Od bliskiej osoby oczekujemy akceptacji i miłości, dzięki któ-
rym czujemy się bezpiecznie. Zamiana ról, jaka miała miejsce 
w przypadku Piotrka i Małgosi może w mężczyźnie powodo-
wać również lęk przed tym, że bardzo samodzielna partnerka 
nie będzie go już potrzebować i odejdzie. Zdarza się, że na 
poziomie nieświadomym relacja może być przeżywana jako 
próba sił. Jeśli jest ustalone w związku, że mężczyzna jest 
silny a kobieta słaba, to partner może jej sukces zawodowy 
odbierać jako wymierzony przeciwko sobie. Wtedy każdy akt 
seksualny niesie dla niego na głębokim poziomie lęk przed 
kastracją. To skutkuje wycofaniem popędu w wyniku czego 
mężczyzna nie jest zdolny do współżycia.

Czasami lęk, który odczuwają mężczyźni powoduje, że 
chcą oni ukarać swoje partnerki za zachowania „sprzeniewie-
rzające” się w ich odczuciu dotychczasowym porządkom.

„                                   
Czasem 

śni mi się Małgosia 
taka, jaką była 

dawniej!

73

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



Karanie partnera poprzez odmowę współżycia nie jest 
dobrym pomysłem i przypomina spiralę nakręcającą kon-
flikt. Relacja seksualna w małżeństwie nie jest nagrodą 
za coś, jest wyrazem więzi i pożądania pomiędzy partne-
rami. Odmowa współżycia w celu ukarania partnera, to 
obosieczny miecz. Sami sobie odmawiamy czegoś ważne-
go a dotknięty partner, czując się odrzucony, może gdzie 
indziej poszukać akceptacji.

Jeśli istnieje konflikt generujący jakieś napięcia, oba-
wy, lęki czy urazy, to ujawnia się to natychmiast w seksie. 
Szczególnie w przypadku mężczyzn będzie to widoczne, 
bo ich konstrukcja fizjologiczna uniemożliwia udawanie 
gotowości do współżycia. Problemy seksualne zazwyczaj 
mają swoje przyczyny po obu stronach. Wynikają nie tylko 
z tego, że mężczyźni boją się, kiedy ich kobiety staja się 
silne i samodzielne, ale również z tego, że często kobiety 
osiągające duży sukces zawodowy zmieniają się. Niektóre 
kobiety realizują się zawodowo jedynie w męski sposób, 
bo wydaje im, sie, że nie mogą osiągnąć sukcesu używając 
swoich typowo kobiecych cech jak ciepło, łagodność czy 
empatia. Odcinają w sobie wtedy typowo kobiecą część 
i naśladują męskie zachowania a więc stają się władcze, 
zdecydowane, wymagające, zarządzające. Wydaje im się, 
że tylko w ten sposób mogą sprawnie funkcjonować za-
wodowo. Nic, więc dziwnego, że kiedy takie zachowanie 
przenoszą również na relacje z partnerami, to ci czują się 
zagubieni.

Wojtek i Magda od lat jeżdżą po świecie żyjąc trochę ży-
ciem nomadów. Wojtek pracuje w dużej zagranicznej firmie 
elektronicznej. Kilka lat spędzili w Norwegii, gdzie urodził sie 
ich pierwszy syn, potem przenieśli sie do Niemiec. Stamtąd 
wyruszyli do Anglii i tam urodził sie ich drugi syn. W każdym 
z tych miejsc Magda na nowo organizowała rodzinie dom. 
Jest już w tym prawdziwą mistrzynią. Przyznaje, że nie jest to 
łatwe życie, ale dzięki temu zobaczyła kawał świata a dzie-
ci świetnie mówią po angielsku. Podział ról w ich domu był 
zawsze bardzo tradycyjny. Wojtek mógł być dyspozycyj-
nym, ciągle dokształcającym sie fachowcem dzięki temu, że 
Magda całkowicie zajęła się domem i wychowaniem dzieci. 
W międzyczasie ukończyła kilka kursów - architektury wnętrz, 
feng shui, układania ikebany. Skończyła liceum plastyczne 
i dekoracja wnętrz zawsze bardzo ją interesowała. Niedawno 
wrócili do Polski i wygląda na to, że już tu zostaną. Ponieważ 
synowie są odchowani, jeden ma siedemnaście lat a drugi 
dwanaście, Magda postanowiła zrealizować swoje marzenie. 
Traf chciał, że odnowiła kontakt z przyjaciółką z liceum pla-
stycznego. Postanowiły otworzyć razem sklep z rzeczami do 
dekoracji wnętrz i ofertą profesjonalnych usług dekorator-
skich. Póki snułam marzenia i plany na ten temat, Wojtek nie 
traktował tego zbyt poważnie. Trochę się nawet śmiał. Ale 
kiedy na poważnie wzięłam się do realizacji mojego projektu 
zaczął się niecierpliwić i krytykować to, co robię. Nie mogłam 
liczyć na jego pomoc. Straszył wizją niepowodzenia, plajty. 
Piętrzył trudności. Dopytywał, kto niby zajmie sie młodszym 
synem jak ten się rozchoruje, kto dopilnuje go w lekcjach 
i zawiezie na zajęcia dodatkowe. Nie docierało do niego, że 
możemy bardziej zaangażować do pomocy starszego syna, 
że i młodszy z roku na rok będzie bardziej samodzielny no 
i że przecież mają do licha nie tylko matkę, ale i ojca, który 
może przejąć na siebie część obowiązków. Ale Wojtek odmó-
wił pomocy twierdząc, że i tak już ciężko pracuje na rodzinę, 
i ze względu na fanaberie Magdy nie będzie stawiał życia na 
głowie. Tym bardziej, że jak podkreślał cały czas, Magda na 
pewno więcej straci niż zyska na całym tym przedsięwzięciu. 
Zachowywał sie jak rozkapryszone dziecko, któremu odebra-
no ulubiona zabawkę. Zaczął mi wytykać każde zaniedbanie, 
każde potknięcie w domu – niezmienioną wodę w wazonie, 
nieodkurzony dywan, skromniejsze niż kiedyś obiady. No 
a kiedy młodszy syn dostał jedynkę z klasówki z matematyki, 
w domu rozpętało sie piekło. Usłyszałam, że jestem nieod-
powiedzialna, zaniedbuje dzieci, bo ważniejsze są dla mnie 
moje fanaberie. Zaniedbuje własne dzieci, bo zachciało mi 
się doradzać rozkapryszonym paniusiom czy mają w kuchni 
powiesić żółte czy zielone firanki.

Początkowo Magda nie przejmowała się humorami Wojtka, 
miała nadzieje, że mu przejdzie. Ale on był coraz bardziej ob-
rażony. Na dodatek swoich humorów nie zostawiał za drzwia-
mi sypialni tylko zabierał je ze sobą do lóżka. Na początku 
nawet ją to bawiło. Obrażonego udawało jej się udobruchać. 
Ale Wojtek zachowywał sie tak, jakby po każdym naszym zbli-
żeniu był pewien, że przekonał mnie abym zaniechała swoich 
planów. Kiedy jednak widział się, że nic nie wskórał, obrażał 
się jeszcze bardziej. Z czasem przestało mnie bawić to pozy-
skiwanie jego względów. Skoro nie chce się kochać, to nie 
będę go namawiać i prosić. Też mam swoją ambicję. Od paru 
miesięcy Magda i Wojtek zasypiają obrażeni i odwróceni do 
siebie plecami.
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Nasilona aktywność zawodowa kobiet jest czymś stosun-
kowo nowym i dlatego brakuje im kobiecych wzorców do 
naśladowania. Siła rzeczy sięgają więc po męskie. 

Co więc robić, żeby aktywności zawodowej kobiet i ich 
sile towarzyszyło spełnienie w dobrym, partnerskim związ-
ku? Jak zawsze kluczem do porozumienia jest rozmowa, ale 
nie taka, w której każda ze stron komunikuje drugiej swoje 
oczekiwania i żądania, tylko mówi przede wszystkim o swo-
ich uczuciach i tym, czego pragnie. Jeśli partner boi się 
nowych porządków w rodzinie, jeśli czuje się zaniedbany, 
mało ważny to niech powie o tym swojej kobiecie a nie od-
wraca się do niej w łóżku, albo bezustannie krytykuje, bo 
to tylko pogarsza sprawę. A kobieta niech nie zapomina 
mówić swojemu mężczyźnie, że nadal go pożąda, że podo-
ba się jej, że jest przystojny. Nie tylko kobietom takie słowa 
uznania są potrzebne. Zbyt często mamy ogromny problem 
z komunikowaniem swoich uczuć, z mówieniem o oczekiwa-
niach i zawieraniem kompromisów.

Tym bardziej, że tempo zmian będzie coraz większe. Kie-
dyś można było przeżyć życie nie ruszając się z miejsca. 
Dziś wielokrotnie zmieniamy zawód i miejsce zamieszka-
nia. Mężczyźni muszą się przyzwyczaić do nowych sytuacji 
w życiu małżeńskim, nie obrażać się na zmiany, ale za nimi 
nadążać, być elastyczni, żeby móc uczyć się bycia w związ-
ku na nowo. A kobiety muszą się uczyć okazywać więcej 
zrozumienia dla lęków swoich partnerów. ■

Daj sobie prawo do słabości i nie od-
bieraj tego prawa partnerowi.

Nie traktuj relacji jak testu na inte-
ligencje licząc, że partner powinien 
sam się domyślać twoich potrzeb  
i uczuć.

Pozwól partnerowi mieć inne od 
twoich wrażenia i uczucia.

Nie lekceważ jego obaw i lęków, na-
wet, jeśli ich nie podzielasz.

Nie utożsamiaj bycia rozumianym 
przez partnera z tym, że całkowicie 
podziela on twoją opinie i odczucia.

Nie wstydź się mówić się o swoich 
obawach i potrzebach.

Nie traktuj seksu instrumentalnie. 
Nie karz nim i nie nagradzaj. Bardzo 
łatwo wówczas o zranienie.

Ustalaj z partnerem wyraźne granice 
kompromisu i przestrzegajcie ich.

Nie licz, że problem sam się rozwią-
że a nienazwany nie istnieje.

Niemoc seksualna partnera jest wa-
szym wspólnymi problemem.

Nie przenoś swoich zachowań z ob-
szaru zawodowego na relacje z bli-
skimi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

Przygotuj
woreczek.

A.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

B.

Zawiąż
szczelnie.

C.

Wrzuć 
do kosza.

D.

to higieniczne woreczki  
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Od stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa 
„ZA ŻYCIEM” uchwalona w listopadzie 
2016 r. Wraz z nią stopniowo wchodzi w ży-
cie program kompleksowego wsparcia rodzin 
„Za życiem”. Najbardziej komentowanym za-
pisem tej ustawy był zapis o wypłacie jedno-
razowego zasiłku w kwocie 4 tys. zł, który 
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 
dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się 
dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnio-
skiem o przysposobienie dziecka) bez wzglę-
du na dochód, po wypełnieniu stosownego 
wniosku oraz podpisaniu zawartych w  nim 
oświadczeń i dołączeniu wymaganych doku-
mentów. 

Tekst: Andrzej Piwowarski

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
• zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),  
(Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna 
faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.)

• zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka cięż-
kie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną choro-
bę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświad-
czenie takie może być wystawione wyłącznie przez leka-
rza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, 
który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, 
z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perina-
tologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegóło-
wo wzoru takiego zaświadczenia.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy 
od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym 
terminie nie zostanie rozpatrzony. Wniosek należy złożyć 
w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej 
w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji udziela 
asystent rodziny.

Program kompleksowego 
wsparcia rodzin
„ZA ŻYCIEM” 77
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Ustawa ma jednak wpływ na wiele aspektów funkcjonowa-
nia osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów i warto 
zapoznać się z nim bliżej. W założeniach program wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” przewiduje kompleksową, a przede 
wszystkim rzeczywistą, pomoc w celu integracji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich ro-
dzin, bo jak zauważa ustawodawca „Niepełnosprawność 
dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także 
członków jej rodziny. Stąd też działania pomocowe państwa 
powinny być skierowane do całej rodziny”.

Sam program przypomina jeszcze raczej mapę drogową, a ka-
mieniami milowymi - które mają wytyczać kierunki działań i ko-
lejne rozwiązania prawne z czasem wdrażane w życie - są:

Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
Usługi wspierające i rehabilitacyjne
Wsparcie mieszkaniowe
Koordynacja, poradnictwo i informacja
Pozostałe instrumenty wsparcia

Przewidziana jest m.in. pomoc dla kobiet w okresie ciąży 
(w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia 
dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia pod-
niesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowot-
nej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji 
dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 
powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie po-
rodu. Przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opie-
ce nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb 
mieszkaniowych.

Pierwsze wsparcie można już otrzymać oczekując na na-
rodziny niepełnosprawnego dziecka.

Z UPRAWNIEŃ MOŻE SKORZYSTAĆ:
• każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji 
   i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
• rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko 
   chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
- nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

• kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko 
   może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
• kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po poro- 
   dzie na skutek wad wrodzonych,
• kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka 
   z powodu:

- poronienia,
- urodzenia dziecka martwego,
- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi 
   albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadcze-
nie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie 
o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 
lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekolo-
gii, perinatologii lub neonatologii.

Dziecku do 18 r.ż. z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 
przysługuje specjalne wsparcie. Można je uzyskać na pod-
stawie zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia, może 
wystawić także 

• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
• lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada 
   specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 

- położnictwa i ginekologii, 
- perinatologii 
- lub neonatologii 

• oraz specjalista w dziedzinie pediatrii.

Takie zaświadczenie uprawnia dzieci do 18 r.ż. do ko-
rzystania:

I. poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz z  usług farmaceutycznych udzielanych w apte-
kach.
Oznacza to, że świadczenia ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzie-
lone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie 
świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, po-
winno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza 
kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. 
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowot-
nej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie póź-
niej niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

II. z wyrobów medycznych w zależności od rzeczywi-
stych potrzeb i zużycia.
W praktyce oznacza to odejście od ilości wyrobów me-
dycznych dostępnych w ramach refundacji i czasu, na jakie 
się je odbiera. Pozostaje jedynie mechanizm 10%-owych 
dopłat do niektórych wyrobów. Zatem dziecko nie bę-
dzie np. czekać na wózek trzy lata. Nowy będzie można 
odebrać wcześniej, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast 
w przypadku środków pomocniczych przysługujących co-
miesięcznie zlecenie wystawia się na wielokrotność stan-
dardowego limitu, czyli zamiast 90 worków na zleceniu 
trzeba wpisać 180, 270 czy odpowiednio więcej, w zależ-
ności od indywidualnych potrzeb. Dla poprawnego roz-
poznania dodatkowe uprawnienia zlecenie powinno być 
opisane dodatkowych kodem DN47.

Kolejne uprawnienia wynikające z ustawy „Za życiem” będą 
wdrażane z czasem.

I. 
II. 
III.
IV
V.
VI.
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PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860)

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 
11 lutego 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 
2003 r. (Dz. U z 2016, poz. 1518, z późn. zm.)

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
z dnia 7 września 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 169, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 
z późn. zm.)

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U z 2016 r., poz. 157)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U z 2016 r., poz. 785, z późn. zm)

WAŻNE STRONY INTERNETOWE
www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

www.mz.gov.pl - Ministerstwo Zdrowia

www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.gov.pl - Biuro Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.isap.sejm.gov.pl - Internetowy System Aktów 
Prawnych

www.minitorpolski.gov.pl - Dziennik Urzędowy 
Rzeczypospolitej Polskiej

www.empatia.mpips.gov.pl - Portal Informacyjno-
-Usługowy EMPATIA

AKTUALNOŚCI

Od 1 lipca 2017 r.

Zwiększenie dotacji do 30% na jednego uczest-
nika (kwota bazowa 1268 zł - 200% kryterium do-
chodowego dla osoby samotnie gospodarującej) 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spek-
trum autyzmu, który posiada orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności oraz wymaga 
stałej lub długotrwałej opieki (pkt. 7 w orzecze-
niu) – dotyczy osób korzystających z ośrodków 
wsparcia (ŚDS).
Wsparcie w mieszkaniu chronionym w formie tre-
ningowej lub wspieranej.

Od 1 sierpnia 2017 r.

Można składać wnioski w ramach programu Ro-
dzina 500+ na kolejny okres świadczenia, który 
rozpocznie się 1 października 2017 r. Infolinie 
programu Rodzina 500+ w każdym urzędzie wo-
jewódzkim. Lista jest dostępna na stronie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

www.mpips.gov.pl

Od 1 września 2017 r.

Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilita-
cyjno- opiekuńczych. Szczegółowe informacje na 
temat programu można otrzymać w przychodni, 
szpitalu, ośrodkach pomocy społecznej, instytu-
cjach wsparcia rodziny czy od asystenta rodziny.

Szczegółowe informacje na temat programu 
można otrzymać w przychodni, szpitalu, ośrod-
kach pomocy społecznej, instytucjach wsparcia 
rodziny czy od asystenta rodziny.
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Lepiej 
zapobiegać 

niż leczyć

Serio?	O,	jakie	piękne	hasełko!	HASŁO. 
Nic,	 tylko	wyhaftować	krzyżykami	 i powiesić	każdemu	 lekarzowi	nad	 łóżkiem.	
Podobno	w	starożytnych	Chinach,	gdy	cesarz	chorował,	baty	dostawał	 lekarz.	
Oczywiście	sprawa	wrażliwości	na	własne	zdrowie	leży	po	naszej	stronie	ale	to	
lekarze	mają	wiedzę	i świadomość	a też	obowiązek	informowania	mnie	o	spra-
wach,	o których	mam	prawo	zapomnieć,	nie	wiedzieć.	Po	prostu	nie	wiedzieć!	
Tak,	czytałam	Pawła	Reszki	„Małych	bogów”	i wiem	jak	bardzo	SYSTEM	niszczy	
lekarskiego	nosa,	wrażliwość,	ambicje.	Lekarze	stają	się	trybikami	w	systemie.	
Smutne	to	i szkodliwe.	Niemniej	to	nie	zwalnia	lekarza	pierwszego	kontaktu	od	
ostrzegania,	bo	wczesne	ostrzeganie	jest…	zyskiem	dla	systemu!	
Prosta	 zasada	 –	 lepiej	 zrobić	 badania	 za	 100	 PLZ	 czy	 nawet	 500,	 niż	 później
leczyć	za	ciężkie	tysiące.

Tekst: Małgorzata Kalicińska
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Z rzadka mi się zdarzało, żeby lekarz sam z sie-
bie skierował mnie na badania podstawowe. 
Z rzadka mi się zdarza, żeby lekarz inny niż 
ginekolog badał mi piersi albo spytał chociaż 
czy badam się sama, czy robię badania spe-
cjalistyczne? Jednym słowem wszystkie pora-
dy tylko na wyraźne życzenie – przychodzę 
i żalę się na nogę, to na tę nogę jestem le-
czona. Szlus, amen i cześć. Są wszak sprawy, 
które mogły mi umknąć, o których MOGĘ nie 
wiedzieć! Lekarz widząc pacjentkę/pacjen-
ta po pięćdziesiątce powinien zapytać TEŻ 
o to, czy robił badania: prostaty, żołądka, wą-
troby, jelita (oprócz cytologii, mammografii 
i zwyczajowej morfologii) zwracając uwagę, 
że o wątrobie MOGĄ dobrze świadczyć ba-
dania krwi, ale już prostatę i jelito TRZEBA	
KONIECZNIE zbadać palpacyjnie! Ręcznie 
sprawdzić po prostu. Zwłaszcza jelito, bo rak 
jelita jest cichy i kompletnie bezobjawowy. 
Mój mąż nadal by z nim chodził gdyby nie 
nasza codwuletnia „zabawa w doktora”. Nie, 
ja nie o TYM Co dwa lata robiliśmy sami, na 
własny rachunek, badania krwi – morfologię 
rozszerzoną i markery, które SAMI uznaliśmy 
za ważne. Sami, bo NIKT się nie wychylił 
w przychodni. Lekarz pierwszego kontaktu 
nigdy nie powiedział, że warto je zrobić… 
NIGDY. Kupowałam też testy, bo skoro są… 
Lekarz je skrytykował, twierdząc że „nic nie 
dają”. Ale nam właśnie te testy (na FOB) coś 
dały, bo To one wskazały problem, a nie pan 
doktor. Gdy okazało się, że test wykazał krew 
utajoną w kale natychmiast poszła za tym ko-
lonoskopia i okazało się, że „Houston, mamy 
problem”. Lekarz poczerwieniał i nie umiał 
tego swojego désintéressement wyjaśnić lo-
gicznie, a znamy się pięć lat. Coś tam bąkał, 
że ma limit „droższych badań” i nie każdemu 
przepisuje... Mógł to powiedzieć i zasugero-
wać badania płatne, które i tak zrobiliśmy (po 
tym feralnym wyśmiewanym teście) za własne 
pieniądze, bo „na NFZ” musielibyśmy czekać 
ponad pół roku! A GDYBY pięć lat temu zlecił 
nam obojgu kolonoskopię, system zapłaciłby 
jakąś kwotę, ale o niebo mniejszą, niż dzisiej-
sze leczenie zaawansowanego raka jelita. Ta 
ekonomia jest zatrważająco logiczna, a wszak 
nie ujmuje jeszcze jednej, najdroższej w tym 
wszystkim sprawy – zdrowia i życia najdroż-
szego mi człowieka, o którego teraz drżę jeż-
dżąc z Nim na drogie i ciężkie zabiegi.

Puenta?

Pacjencie	lecz	się	sam.	Nie,	nie	suple-
mentami	 i  czarami.	 Ucz	 się,	 czytaj,	
dowiaduj	wszystkiego	o swoim	zdro-
wiu.	Rozmawiaj	 ze	 swoim	 lekarzem,	
dopytuj,	dociskaj	a też	bądź	dla	nie-
go	partnerem	samemu	powiększając	
własną	 wiedzę	 o  swoim	 ciele,	 żeby	
móc	 precyzyjnie	 opisać	 co	 Ci	 dole-
ga	 i  szybko	 zauważyć	 ewentualne	
zmiany	w swoim	organizmie.	Zwykły	
kaszel	 niejedną	 ma	 przyczynę	 i  sy-
rop	nie	zawsze	pomoże,	bo	to	może	
być	zarówno	lekkie	podziębienie,	jak	
i choroba	obturacyjna	płuc,	i astma,	
i  diabli	 wiedzą	 co	 jeszcze.	 Obser-
wuj	też	to,	co	i  jak	wydalasz.	Temat	
wypróżnień,	 czyli	 popularnej	 kupy,	
mimo	że	może	nieapetyczny,	też	jest	
ważny.	Finalnie	 to	 lekarz	podejmuje	
ostateczne	decyzje	o  sposobie	 i  ro-
dzaju	 leczenie,	 więc	 powinien	 mieć	
pełen	 obraz	 sytuacji	 a  nieodzowną	
częścią	tego	są	informacje	od	nas.	Nie	
chodzi	o bieganie	do	 lekarza	z każ-
dym	 skaleczeniem,	 ale	 o	 świadome	
dokonywanie	wyborów.	Badaj	się	na	
bieżąco,	korzystaj	z tego,	co	oferuje	
nowoczesna	medycyna	 i  dopasowuj	
do	swoich	potrzeb.	A zamiast	kupo-
wania	 kilogramów	 suplementów	 na	
włosy,	 paznokcie,	 ziewanie	 i  chud-
nięcie	 –	 zainwestuj	 w  diagnostykę	
i zdrowy	styl	życia.

Serio,	serio.	■
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MATKA
i córka

Tekst: Maja Jaszewska

Nie wiadomo, ile lat miała zła Królowa z bajki 
o Śnieżce, co lubiła i jakie miała marzenia, ale 
wiadomo, że była piękna, jak gwiazda na nie-
bie. Za każdym razem potwierdzało to zwiercia-
dło, aż pewnego dnia… jej pasierbica Śnieżka 
z małej dziewczynki przeistoczyła się w śliczną, 
powabną dziewczynę i lustro zapytane o naj-
piękniejszą odpowiedziało: „Jesteś królowo 
piękna, jak gwiazda na niebie, ale Śnieżka jest 
piękniejsza od ciebie!”

Oślepiona zazdrością, a może rozpaczą Królo-
wa postanowiła pozbyć się Śnieżki raz na za-
wsze, aby już nigdy nie zagroziła jej pozycji naj-
piękniejszej kobiety.

W oryginalnej wersji tej baśni Śnieżka jest cór-
ką złej królowej, ale żeby złagodzić tak trudny 
do przyjęcia konflikt z rodzonym dzieckiem, 
w kolejnych wersjach uczyniono z niej pasier-
bicę. Prawdą jednak jest, że zazdrosną o urodę 
Śnieżki macochę może w sobie odkryć niejed-
na matka obserwująca rozkwit kobiecości ro-
dzonej córki. Jak sobie poradzić z zazdrością 
i bezradnością w obliczu przemijania własnej 
atrakcyjności?

SZPILKI I ZAZDROŚCI

Matczyne komentarze często sprawiają Magdzie 
przykrość. 

Niby mnie chwali, że ładnie wyglądam w nowej su-
kience czy w nowej fryzurze, ale jednocześnie nie 
może się powstrzymać od złośliwości typu: masz 
zbyt masywne nogi, żeby nosić spódnice do kolan, 
opaliłabyś się trochę, miałabyś ładniejszą cerę.

A ile razy odwiedzam rodziców z moim chłopakiem, 
obowiązkowo musimy wysłuchać wspomnień matki 
o tym, jaka ona była piękna w młodości i jak to faceci 
na jej widok szaleli.

Magda ma wrażenie, że matka popisuje się przed jej 
chłopakiem i próbuje całą uwagę skupić na sobie, 
nawet kosztem lekceważenia Magdy.

Matka krytykująca córkę, podważająca jej atrakcyj-
ność fizyczną może to robić nieświadomie i racjona-
lizować swoje zachowanie, twierdząc, że mówi córce 
krytyczne uwagi dla jej dobra. Gdyby usłyszała, że 
jej zachowanie być może wynika z zazdrości o atrak-
cyjność córki, zapewne byłaby bardzo zdziwiona.

Zazdrość jest uczuciem, do którego bardzo trudno 
nam się przyznać. A już na pewno trudno przyjąć 
matce, że jest zazdrosna o urodę i atrakcyjność fi-
zyczną własnej córki. Wypieraniu trudnych uczuć 
wobec dziecka sprzyja kod kulturowy, w którym ży-
jemy. Idealna polska matka jest aseksualna, powin-
na być za to bezgranicznie opiekuńcza, gospodarna 
i poświęcająca się. 
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Kobiety nie różnią się od mężczyzn siłą tendencji do rywaliza-
cji. Różnią się natomiast specyfiką sposobów rywalizacji. Ry-
walizują między sobą w sposób bardziej złożony i zakamuflo-
wany niż mężczyźni. Stosują strategię pomniejszania cudzej 
wartości w celu podkreślenia własnej atrakcyjności.

Nie rozumiem dlaczego moja matka zachowuje się w tak nie-
przyjemny sposób – żali się Ewa. Każdemu z jej chłopaków 
matka z lubością opowiada, jaka to Ewa w dzieciństwie była 
„zabawna”. A to wymazała się własną kupą wyjętą z pieluchy, 
innym znów razem zjadła w kawiarni tyle deserów, że aż zwy-
miotowała. Wspominając te incydenty matka Ewy bawi się 
doskonale, ale jej córka jest spięta z zawstydzenia i żalu.

Naprawdę nie ma innych wspomnień z mojego dzieciństwa? 
Poza tym odkąd zaczęłam dojrzewać, w stosunku do wszyst-
kich moich kolegów matka zachowuje się wyraźnie prowoku-
jąco. Ewidentnie ich kokietuje. Rzuca powłóczyste spojrzenia, 
odrzuca niedbale włosy, śmieje się gardłowo. Bardzo mnie to 
zawstydza. 

Zdarza się, że matka zaczyna rywalizować z własną córką, 
gdy ta dojrzewa i staje się kobietą. Ale może też być tak, że 
całokształt relacji z jakichś względów od samego początku 
nacechowany był rywalizacją. Być może już wcześniej, zanim 
córka zaczęła dojrzewać, matka usiłowała udowodnić, że jest 
od niej we wszystkim lepsza. A skoro wraz z dojrzewaniem 
pojawiła się kolejna płaszczyzna do konkurowania, to i tę wy-
korzystała, aby pokazać jaką jest wspaniałą kobietą, górującą 
we wszystkim nad córką. Jednak takie zachowanie świadczy 
o głębokim problemie w ich relacji. Warto by się zastanowić, 
dlaczego matka kompensuje swoje zaniżone poczucie warto-
ści, rywalizując z własną córką?

Kobietom, które odznaczają się dużą urodą, trudniej pogo-
dzić się z upływem czasu. A im mniej matka jest pogodzo-
na z przemijaniem swojej urody, tym bardziej jej zachowanie 
może być egocentryczne i narcystyczne. Trudno się dziwić. 
Jeśli uroda i atrakcyjność seksualna jest dla jakiejś kobiety 
punktem centralnym, wokół którego skupia się całe jej życie, 
ciężko wówczas pogodzić się z upływającym czasem.

Może łatwiej by było, gdyby pomiędzy matką a córką było na 
tyle szczerości i bliskości, żeby matka mogła powiedzieć – jak 
ja ci córko zazdroszczę, że jesteś taka młoda i piękna i wszyst-
ko jeszcze przed tobą. Córka miałaby wówczas możliwość od-
powiedzieć matce czymś serdecznym i pozytywnym i w ten 
sposób wzajemnie by się dowartościowały, zamiast się ranić.

Moment, w którym córka staje się kobietą i rozpoczyna ak-
tywność seksualną, jest jednym z trudniejszych w jej relacji 
z matką. Im większy deficyt odczuwa matka w obrębie swojej 
kobiecości i seksualności, tym bardziej wzrastająca atrakcyj-
ność seksualna córki, jej rozkwitająca uroda budzić może żal 
i gniew, z którymi trudno sobie poradzić.

RYWALKI

Kobieca agresja ma inny charakter niż męska, rzadko jest 
wyrażana wprost. Jest bardziej ukryta i przejawia się raczej 
w formie zawoalowanej kontroli i manipulacji. Bywa szanta-
żem własną słabością, nieszczęściem, chorobą czy lękiem 
przed śmiercią. Ma na celu wywołanie współczucia, zaintere-
sowania, poczucia winy, przez co nie tyle bezpośrednio rani, 
ile uzależnia i zniewala. 
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MAMA WIECZNIE MŁODA

Sam fakt konfrontacji z dojrzewaniem córki, z jej wzrastającą 
atrakcyjnością i aktywnością seksualną może wywoływać róż-
ne trudne emocje, ale nie musi doprowadzać do zachowań 
agresywnych i nietypowych. Większość rodziców lepiej lub 
gorzej, wcześniej czy później, ale jednak akceptuje seksual-
ność swoich dzieci.

Są jednak matki, które nie potrafią dopuścić do siebie prze-
żyć związanych z tym, że się starzeją i tracą swoją moc seksu-
alną a ich córki są młode i atrakcyjne dla mężczyzn.

Jeśli zdarzy się jeszcze, że matka nie ma swojego partnera 
a chciałaby go mieć, wówczas młoda, atrakcyjna córka siłą 
rzeczy może stać się rywalką. Kiedyś kobiety mające dorosłe 
córki, szykowały się do roli babci, rezygnując z własnej atrak-
cyjności fizycznej. Dziś 40-letnie kobiety same jeszcze czę-
sto rodzą dzieci a wiele pięćdziesięciolatek nadal jest atrak-
cyjnych fizycznie i aktywnych seksualnie. Do tego dochodzi 
przekaz medialny utwierdzający nas w przekonaniu, że wy-
starczy kolejna, rewelacyjna dieta, nowe ćwiczenia i jeszcze 
skuteczniejszy krem, aby zatrzymać czas. Nic więc dziwnego, 
że dojrzałe kobiety nie chcą się zgodzić na to, żeby ich atrak-
cyjność miała polegać jedynie na tym, że są mądre, doświad-
czone i wspierają swoje córki. Chcą być nie mniej atrakcyjne
seksualnie od nich.

Moment dojrzewania seksualnego córki jest pewnego rodza-
ju konfrontacją, bo jak w soczewce skupia całokształt relacji 
matki i córki. Jeśli jest ona bliska i serdeczna, wówczas łatwiej 
będzie matce towarzyszyć i wspierać córkę w jej kobiecości.

Z zasady nie patrzymy na nasze dzieci jak na obiekty seksu-
alne. Kiedy z czasem zamiast małej córeczki mamusi pojawia 
się młoda atrakcyjna kobieta, może się zdarzyć, że matka pra-
gnąc udowodnić swój kobiecy potencjał, zaczyna z nią rywali-
zować jak z obcą kobietą. Lęk przed utratą mocy jest tak silny, 
że powoduje zachowania agresywne.

Dlaczego niektórym matkom, tak trudno pogodzić się, że ich 
córka staje się kobietą? Dlaczego zamiast wesprzeć, rywalizu-
ją z nimi albo je deprecjonują?

Często robią tak kobiety, które od własnych matek również 
nie nauczyły się starzeć i same jako młode wchodzące w życie 
kobiety nie dostały wsparcia. 

Matki nie chcą ustępować w fizycznej i seksualnej atrakcyjno-
ści córkom, te z kolei są zazdrosne, że matki wchodzą bezpar-
donowo na teren nie im już przynależny. Jeśli popatrzeć na 
zdjęcia znanych matek i ich dorosłych córek, widać, że styliści 
i fotograficy wkładają wiele starania, aby wyglądały na nich 
jak siostry.

MAMA CZY KUMPELA?

Niektóre matki zamiast zwalczać konkurencję, próbują się 
z nią zaprzyjaźnić. 

Jeszcze niedawno moja mama była typową trochę nado-
piekuńczą mamą, pilnującą czy założyłam szalik – śmieje się 
Kama. Odkąd zaczęłam studiować, nastąpiła wielka metamor-
foza. Mama zachowuje się, jak kumpela. Kiedy przychodzą 
moi znajomi, godzinami z nimi rozmawia. Twierdzi, że o wiele 
lepiej się z nimi dogaduje niż ze swoimi znajomymi. Ostatnio 
wybrała się ze mną na dyskotekę. Początkowo się ucieszyłam, 
ale widok matki zalotnie kręcącej biodrami i bardzo seksownie 
ubranej nie był miły. Wyglądała ładnie, bo jest zgrabna i nadal 
atrakcyjna, ale mnie to krępowało. A potem te jej komentarze, 
który chłopak jej się podobał i na co miałaby z nim ochotę. 
Ohyda! Próbowała mnie namówić na intymne zwierzenia, sama 
też opowiadała o swoich erotycznych przygodach z przeszłości, 
ale nie chciałam tego słuchać. Chyba się obraziła.

Niektóre matki starają się, żeby opóźnić odejście córki. Jeżeli 
matka samotnie wychowuje córkę, czasami związuje się z nią, 
jak z partnerem. I tylko czeka, aż ta dojrzeje, aby wreszcie być 
z nią blisko już na każdej płaszczyźnie i dzielić nawet intymne 
sprawy. Liczy na to, że jeśli staną się przyjaciółkami, nic ich już 
nie rozdzieli. 

Czasami matki pragnąc zaprzeczyć upływowi czasu rezygnują 
z roli matki, próbując nawiązać z córką relację koleżeńską. Tak 
jakby ta przemiana miała zaprzeczyć rzeczywistości. Usilnie 
lokując się w innej kategorii wiekowej, za wszelką cenę pod-
kreślają, że są jeszcze pełne seksualnej mocy.

Taki rodzaj przyjaźni nie jest najlepszym sposobem przede-
finiowania relacji matki z córką Po pierwsze różnicy wieku 
nic nie zniweluje a po drugie robienie sobie z córki świadka 
swoich erotycznych podbojów może negatywnie zaważyć na 
relacji z nią. Matka dorosłej córki może być nadal atrakcyjną, 
powabną, mającą powodzenie kobietą, ale w ten obszar życia 
nie powinna wikłać córki.

DWIE KOBIETY?

Jak uznać kobiecość własnej córki, nie przestając samej czuć 
się nadal kobietą? Jak nie dopuszczać do głosu wewnętrznej 
macochy, mogącej zranić córkę?

Nikomu nie jest obce uczucie zazdrości czy zawiści. Ślady 
mrocznej macochy Śnieżki może w sobie odkryć niejedna 
matka patrząca na rozkwitającą kobiecość córki. Na szczęście 
rzadko która matka rani córkę celowo. Zazwyczaj są to za-
chowania zupełnie nieświadome, wynikające z obrony przed 
trudnymi uczuciami smutku, żalu i lęku z powodu przemijania, 
straty i pustki.

A przecież kobietą jest się bez względu na wiek, nie tylko ma-
jąc lat dwadzieścia czy trzydzieści, z woreczkiem stomijnym 
lub bez piersi. Można odkrywać walory kobiecości również 
w średnim wieku. Kobieta może być wówczas nadal atrakcyj-
na i aktywna seksualnie. Rzecz w tym, aby nie gniewać się na 
upływ czasu, nie ścigać się z własną córką, żyć swoim rytmem. 
Każda matka ma wielki bagaż życiowych doświadczeń, któ-
re składają się na jej kobiecość. I tym doświadczeniem może 
wesprzeć swoją córkę, gdy ta wkracza na drogę kobiecości. ■
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Jesiennie,
Tekst: Małgorzata Kalicińska

Jesiennie, niezmiennie.

(…)
Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym!
- Berberysu i głogu ma smak...
Stawia drzewom pieczątki
- Żeby było w porządku
Że już pora
Że trzeba iść spać...
A my tak - po kieliszku, po troszeczku
Popijamy calutki ten dzień
- Próbujemy nalewki
Z dzikiej róży, z porzeczki
Żeby sprawdzić - czy zimą
To wypić się da?...
- To się w głowie nie mieści
Że tak szumi szeleści
Tak bliziutko, o krok, prawie tuż
Głębokimi rzekami, pachnącymi szu-
warami
Idzie jesień
I prosto w nasz próg...
- Ale co tam! przecież taka jesień 
złota
Nie jest zła!
- Ale co tam! Przecież taka jesień złota
Niechaj trwa...

(L. Długosz)

Pięknie piszą poeci, jak im dorównać?

To piosenka ciepła i serdeczna, czule zaśpiewana, 
taka właśnie powinna być jesień. Ta prawdziwa i ta 
z przenośni. Nie odkrywam Ameryki przypominając, 
że pory roku to odzwierciedlenie życia. My, ludzie doj-
rzali lubimy tę jesienną przenośnię, zwłaszcza, że do-
piero gdy jesteśmy dorośli, doświadczeni, gdy zwal-
niamy to nagle nabywamy niezwykłej wrażliwości na 
kolory, smaki, zapachy natury. Za młodu nie ma na to 
czasu. Zachwycają mnie kolory pełne, głębokie z ty-
siącem odcieni czerwieni, żółci, ugru, oliwki, zieleni, 
brązu i złota.
Zapachy słodyczy, soków i po prostu pełni owocowa-
nia. Z podziwem patrzę jak młode gospodynie dzisiaj 
wymieniają się przepisami na zaprawy, kiszonki, ma-
rynaty, cukry wszelkie. Jakie to miłe, że kontynuują 
tradycję.
Jesienią czas zamykania dobroci z ogrodu w szkle na-
tęża się. Stragany uginają się pod ciężarem warzyw 
i owoców, ingrediencji i dodatków, opakowań i spo-
sobów na konserwowanie domowych wyrobów mnó-
stwo! Tylko pracowicie robić przetwory i zapełniać 
półki.

I ja od dawna lubię tę zabawę, która kiedyś byłą wręcz 
koniecznością. Smażę konfitury i dżemy, kiszę wa-
rzywa, bo zimą naprawdę przyjemnie jest sięgać po 
własne słoiczki z dżemami, marmoladami, konfitura-
mi, przecierami, nastawami nalewkowymi, solankami, 

86

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



niezmiennie

Zakończę Długoszem, 
bo pięknie to napisał:

(…)
Po czerni jeżyny

Po liściu kaliny
- Jesień, jesień już
Po ciszy na stawie

Po krzyku żurawi
- Jesień, jesień już

Po astrach, po ostach
To widać, to proste że

- Jesień, jesień już
I po tym że wcześniej

Noc ciągnie ze zmierzchem
- Jesień, jesień już…

grzybami i czym tam jeszcze. Polska pomidorówka nie ma sobie równych 
z własnego przecieru. Musiałam go zawsze robić dużo, bo moja córeńka 
uwielbia taką lekką passatę.

Otwierała słoiczek, przytykała brzeg szkła do ust i piła łapczywie.
- Fajnie, że dałaś te wiórki czosnku! – mówiła uśmiechając się promieniście.

Dzisiaj daleko Jej do mojej spiżarni. Mieszka w Sydney, więc nawet wysłać 
Jej tych dobroci nie mogę. Jak żal… Szkoda, że moje australijskie wnu-
ki nie wyjadają mi dżemu morelowego wprost ze słoiczka, że nie wołają 
o naleśniki z sokiem malinowym. Robiłam dla nich tarty z owocami, szar-
lotki… Syna i synową z wnuczkami zawsze obdarowuję hojnie. Panny wła-
śnie dorastają do moich dżemów. Kto wie, może i passatę z pomidorów 
polubią? Syn łapczywie wyjada pastę z bakłażana, którą robię dla Niego 
z matczynym sercem. On odwdzięcza się zachwytami. Synowej lubię ro-
bić warzywa grillowane w oliwie z czosnkiem i oliwą. Lubi!

Mąż mówi wiosną, gdy dużo jeszcze słoiczków niezjedzonych stoi w spiżarni:
- Co, znów ci się za dużo zrobiło? Kochanie moje, musisz się nauczyć robić 
mniej. Dwoje nas tylko. Dzieciaki wpadają jak po ogień.
- Przecież im daję koszyczek. Śmieją się, że są Słoikami.
- No ale nadal robisz za dużo. 
Zobacz, to dżem z 2014 roku.
- …dobry rocznik!

Ma rację. Muszę się nauczyć, że jesień to nasz czas 
intymny, „dwójka ze sternikiem”, raz ja nim jestem, raz 
mąż. I tak we dwoje w opadających liściach, przekwi-
tających nawłoci, w zapachu grzybów i w oczekiwa-
niu na przyjazdy dzieci jesteśmy sobie parą starszych 
państwa żeglujących na spokojnych wodach późnej 
dojrzałości. Nie piszę Starości wcale nie z kokieterii.
Wiem, że się starzejemy, ale nasze dzieci nie znoszą 
tego określenia. „Stary może być chleb, a wy jesteście 
Bardzo Dojrzali” Kochani są... ■
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MIŁOSZ SROKA, 
szef kuchni w warszawskiej restauracji 

Port Royal Fish&Oyster bar 
zaprasza na dorsza.

„Głównym założeniem tego miejsca jest świeżość i produkty najwyższej 
jakości, nasza karta jest zbudowana tak, że codziennie możemy dostać 
inną rybę na talerzu lub w ceviche.” Większość ryb słodkowodnych po-
chodzi z rodzinnej hodowli z okolic Chełma, która działa już od 20 lat, 
a pokarm dla ryb to zboża z rodzinnych upraw. Ryby morskie i owoce 
morza są sprowadzane z Francji, Holandii, Danii i Hiszpanii – „kładziemy 
duży nacisk na miejsce połowu” - dlatego nie znajdziecie w ich ofercie ryb 
z Bałtyku, który jest już przełowiony. „Morskie rarytasy przyjeżdzają do 
nas 6 razy w tygodniu w niewielkich ilościach, tylko na potrzeby restau-
racji”. Danie, które Wam proponujemy przygotował szef kuchni Miłosz 
Sroka, który po wielu latach doświadczeń w restauracjach rybnych Włoch, 
postanowił gotować dla warszawiaków. Dorsz z grzybami, to doskonała 
propozycja dla dbających o zrównoważoną dietę, a jednocześnie lubią-
cych cieszyć się sezonowymi smakami.
Smacznego!

Dorsz z risotto z prawdziwkami

SKŁADNIKI
polędwica z dorsza
ryż CARNAROLI
suszone prawdziwki
parmezan
masło
oliwa truflowa
białe wino
szalotka
natka pietruszki

PRZYGOTOWANIE
Namocz w wodzie 60 g grzybów na około pół godziny 
przed rozpoczęciem gotowania.
W małym garnku rozgrzej dwie łyżki oliwy, dodaj sza-
lotkę, a po zrumienieniu dodaj 120 g ryżu i zalej odro-
biną wina. Po odparowaniu wina stopniowo dodawaj 
wodę z namoczonych grzybów aż do ugotowania ryżu. 
To zajmie około 16-17 minut. Ryż musi być AL DENTE. 
W trakcie przygotowywania ryżu obsmaż dorsza na 
oleju rzepakowym. Po 4 minuty na każdej stronie.
Na koniec dodaj do risotto namoczone grzyby, szczyp-
tę natki, 20-30 g masła i parmezan. Wymieszaj do uzy-
skania jednolitej konsystencji. Rybę podaj wyłożoną na 
risotto i polaną odrobiną oliwy truflowej.
BUON APETITO!
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Tekst: Halszka Sokołow

Początkowy pomysł na tytuł artykułu to 
DIETA CHRONIĄCA PRZED RAKIEM. 
Zdecydowałam się na jego zmianę, gdyż 
taki tytuł byłby nieadekwatny do sku-
tecznej profilaktyki nowotworów. Sama 
dieta ma ogromny wpływ na zdrowie, 
ale nie wystarczy. Oprócz niej, są jesz-
cze inne ważne czynniki, które rzutują 
na nas. O wybranych z nich dowiesz się 
z dzisiejszego artykułu.

CO	MOŻE	DIETA 

Czasami w gabinecie spotykam się z błędnym przekonaniem, że dieta to głównie wpływ na 
sylwetkę i odchudzanie. Duża część osób jest zaskoczona gdy nagle po przejściu na dietę po-
prawiają się wyniki badań np. obniża się stężenie cholesterolu, kwasu moczowego, glukozy, 
gdy można odstawić część leków, odciążyć żołądek i kieszeń. 

Czy jest o co walczyć? Oczywiście, tym bardziej, że zdrowe odżywianie to nie tylko popra-
wa podstawowych wyników badań. Dieta połączona ze zmianą stylu życia może przyczy-
nić się do zmniejszenia rozwoju nowotworów aż o 50%. Wyniki te zostały przedstawione 
i omawiane na niedawnym II Kongresie Żywieniowym w Warszawie (styczeń 2017).

ŻYCIE 
CHRONIĄCE 

PRZED 
RAKIEM
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PRODUKTY	SZCZEGÓLNIE	POLECANE 

WARZYWA O NISKIEJ ZAWARTOŚCI SKROBI - do 
tej grupy należą m.in. sałata, pomidor, ogórek, brokuły, 
kapusta kiszona, szpinak. Spożywanie tych produktów 
zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu rodzajów raka m.in. 
gardła.

OWOCE

PRODUKTY BOGATE WE WŁÓKNO ROŚLINNE - 
chronią przed rakiem, a także zmniejszają ryzyko zgonu 
z powodu udaru czy zawału

DIETA BOGATA W WAPŃ - czyli np. mleko, jogurty, 
twaróg, sery bo zmniejszają ryzyko raka jelita grubego

KAWA (zarówno klasyczna tj. z kofeiną, jak i bezkofe-
inowa) - aktualne maksymalne dzienne spożycie kawy to 
3 do 5 filiżanek dobrej jakości kawy

CZOSNEK

AKCJA	SYLWETKA 

Kolejny bardzo ważny element profilaktyki chorób nowotwo-
rowych to utrzymanie prawidłowej masy ciała. Nadmierna 
ilość kilogramów zwiększają ryzyko wystąpienia m.in. raka 
przełyku, trzustki, wątroby, pęcherzyka żółciowego, jelita, 
piersi, jajnika, macicy, prostaty czy nerek. W przypadku ko-
nieczności zastosowania diety kształtującej sylwetkę, należy 
pamiętać o kontroli tempa utraty kilogramów. Zbyt szybki 
spadek masy ciała to większe ryzyko efektu jojo. 

Warto pamiętać, że dla większości osób najkorzystniejsze 
tempo spadku masy ciała mieści się w widełkach 0,5-1kg ty-
godniowo. W przypadku osób chorych, w okresie rekonwale-
scencji, tempo to powinno być ustalone przez lekarza. Decy-
dując się na dietę odchudzającą, wybierz dietę lub wskazówki 
polecone przez lekarza albo umów się na konsultację u diete-
tyka. Odrzuć „diety cud” i nowinki internetowe pochodzące 
z niepewnego źródła. 

Dodatkowo zwróć uwagę na unikanie otyłości brzusznej. 
Sprawdzisz to za pomocą centymetra - obwód talii u kobiet 
powinien być <80cm, a u mężczyzn <94cm.

DBAJ	O	SOBIE 

Korzystaj z badań przesiewowych, zwłaszcza jeśli należysz do 
grupy ryzyka. Badania te są polecane np. również dla kobiet 
i mężczyzn powyżej 50 r.ż. w kierunku raka jelita grubego, 
a także po 25 r.ż. w kierunku raka szyjki macicy i po 50 r.ż. 
w kierunku raka piersi.

BEZ	RUCHU	ANI	RUSZ 

Według naukowców regularna porcja ruchu zmniejsza ryzy-
ko rozwoju wielu rodzajów nowotworów np. raka jelita gru-
bego, piersi czy macicy. Myślę, że warto tu przypomnieć, że 
aktywność fizyczna nie musi oznaczać chodzenia do siłowni, 
jeśli tego nie lubimy. Energiczne marsze, jeżdżenie rowerem, 
proste ćwiczenia fizyczne, taniec to wszystko ma ogromne 
znaczenie dla naszego zdrowia. ■

Powyżej przedstawiono kilka wybranych produktów o udo-
wodnionym korzystnym wpływie na organizm. Informacje te 
wymagają jednak pewnego komentarza. Po pierwsze musisz 
pamiętać, że podstawą profilaktyki nowotworów jest dobrze 
zbilansowana, zróżnicowana dieta bazujących na różnych 
produktach spożywczych. Dieta niedoborowa zubaża orga-
nizm, obniża odporność i może powodować pojawienie się 
różnego rodzaju innych problemów zdrowotnych. Celem sku-
tecznej profilaktyki nowotworowej nie jest więc oczywiście 
wyłącznie picie kawy i zagryzanie czosnkiem 5 razy dziennie. 
Warto dążyć do takiego modelu odżywiania, który w miarę 
możliwości uwzględnia obecność tych polecanych produk-
tów i ogranicza te o udowodnionym niekorzystnym działaniu. 
Po drugie, pamiętaj, by sięgając po szczególnie polecane 
produkty dopasowywać je do indywidualnej reakcji organi-
zmu. Każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na jedzenie. 
Wiele zależy tu od samego produktu, ale też od sposobu 
obróbki czy ilości. Jeśli masz delikatną wątrobę, niekoniecz-
nie będziesz czuć się dobrze po dużej ilości czosnku, ale być 
może też nie musisz z niego całkowicie rezygnować.

NA TE PRODUKTY UWAŻAJ 

CZERWONE MIĘSO - wg najnowszych wytycznych ty-
godniowe spożycie czerwonego mięsa nie powinno być 
wyższe niż około 500g (wartość ta dotyczy masy mięsa 
po ugotowaniu). 
Dodatkowo niekorzystny wpływ na zdrowie ma mięso 
poddawane wędzeniu czy soleniu. Te produkty zwięk-
szają ryzyko wystąpienia raka jelita grubego.

SÓL - w tym przypadku musimy pamiętać zarówno 
o kontroli ilości soli dodanej z solniczki, jak soli obec-
nej w żywności. Na temat ilości soli w produkcie możesz 
dowiedzieć się z etykiety produktu. Robiąc zakupy po-
równuj opakowania kilku producentów tego samego 
produktu i wybieraj te o najmniejszej ilości soli/sodu. 

ALKOHOL I PALENIE PAPIEROSÓW 

PRODUKTY O WYSOKIM INDEKSIE GLIKEMICZNYM 
- do tej grupy należy żywność, po której spożyciu docho-
dzi do szybkiego wzrostu stężenia cukru we krwi m.in. 
słodycze, napoje z dodatkiem cukru, wysoko przetwo-
rzone produkty skrobiowe etc. 

UNIKANIE ŻYWNOŚCI ZANIECZYSZCZONEJ AFLA-
TOKSYNAMI - masz z nią do czynienia np. sięgając po 
słoiczek dżemu, z którego usunięto wcześniej pleśń. Afla-
toksyny są bardzo oporne na nasze działania np. powtór-
ne przegotowanie dżemu nie niszczy ich. Taki dżem trze-
ba w całości wyrzucić. Żywność zawierająca te toksyny 
zwiększa ryzyko wystąpienia raka wątroby.   

91

NA TALERZU

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



Propozycje Dietosfery 
- Pracowni Dietetycznej 
tym razem na przepyszne 
jesienne desery 
dla Stomika i nie tylko

desery

„Wpadła gruszka do fartuszka,
A za gruszką dwa jabłuszka.

I śliweczka też by chciała,
Ale jeszcze nie dojrzała …”

Dojrzała,	ach	dojrzała	–	krzykniemy,	
bo	jesienny	koszyk	owoców	

i	warzyw	na	stół	stawiamy,	a	potem
wspaniałe	desery	dla	Państwa	

proponujemy!

Rolada biszkoptowa 
z jabłkami
14 porcji

Produkty:
jajka – 4 sztuki
cukier – 100g
mąka pszenna tortowa – 100g
proszek do pieczenia – 1 łyżeczka
sól – szczypta
3	słodkie	i	miękkie	jabłka
cynamon

Sposób	przygotowania:

» Jabłka obrać i pokroić w plastry, ułożyć na pergaminie na dużej blasze, 

posypać cynamonem (43x29 cm, duża blacha z piekarnika). 

» Białka oddzielić od żółtek i ubić ze szczyptą soli oraz cukrem na sztywną 

pianę. Dodać żółtka i dokładnie wymieszać. Mąkę z proszkiem do pieczenia 

przesiać przez sito i delikatnie połączyć z masą jajeczną. 

» Na rozłożone płasko jabłka wylać ciasto. 

» Piec w piekarniku 15-20 minut, bez termoobiegu w temperaturze 180oC. 

» Biszkopt po upieczeniu wyjąć. Ułożyć wierzchem na czystej ściereczce, 

zdjąć pergamin i delikatnie zrolować w roladę. Zostawić do wystygnięcia. 

» Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

*można upiec biszkopt bez jabłek, następnie posmarować musem jabłko-

wym lub z innych owoców wymieszany z galaretką i zrolować, zostawić do 

wystygnięcia - powstaje nam nowe ciekawe ciasto

* żelatyna i galaretki to produkty zalecane przy ileostomii

Energia: 103 kcal

Wartość	odżywcza: Białko 2,9g / Tłuszcze 1,7g / Węglowodany 19,8g / 

Błonnik 1,5g
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Ciasto marchewkowe
30 porcji

Produkty:
jajka – 4 sztuki
cukier - 1 i ½ szklanki
mąka tortowa - 2 szklanki
olej rzepakowy - 1 i ¼ szklanki
starkowana	marchewka	-	
2 i ½ szklanki
jabłko	-	1	sztuka,	starte	na	tarce	
jarzynowej
proszek do pieczenia -2 łyżeczki
soda oczyszczona -1 łyżeczka
cynamon - łyżka
imbir - łyżeczka
szczypta soli

Sposób	przygotowania:
» Jaja w całości wybić do miski i razem z cukrem utrzeć na puszysty kogel--mogel (można użyć miksera).
» Dodać, wymieszane i przesiane przez sito: mąkę, proszek do pieczenia, sodę i przyprawy. Następnie dodać olej i startą marchewkę i jabłko, do-kładnie wymieszać. 
» Ciasto wyłożyć do formy (36x23 cm) wyłożonej pergaminem i piec w pie-karniku ok. 50 minut, w temperaturze 180oC. » Po wystudzeniu można posypać po wierzchu cukrem pudrem oraz ude-korować listkami mięty.

*możesz dodać powidła śliwkowe, świetne źródło błonnika dla kolostomi-ków, a część oleju rzepakowego możesz zamienić na olej kokosowy - nada fajny kokosowy posmak.
Energia:	142 kcal
Wartość	odżywcza: Białko 1,3g / Tłuszcze 9,4g / Węglowodany 13,3g / Błonnik 0,4g

Sposób	przygotowania:
» Jabłka i gruszki obrać pokroić w ćwiartki lub grubszą kostkę, wymieszać z płatkami owsianymi i żurawiną, 

skropić sokiem z cytryny. 

» Z masła, mąki, migdałów, cukru, cynamonu, szczypty soli zrobić kruszonkę (siekać składniki dużym nożem 

na stolnicy aż powstanie kruszonka lub rozcierać szybko w palcach). 

» W naczyniu żaroodpornym (można w jednym dużym o średnicy ok. 23 cm lub małych ramekinach/kokil-

kach) lekko wysmarowanym masłem ułożyć owoce, posypać kruszonką. 

» Piec w rozgrzanym piekarniku 180oC przez 30-40min do zrumienienia się kruszonki. 

» Można podawać z kulką lodów waniliowych.

*w sezonie można użyć rabarbaru. Osoby z urostomią niestety muszą z tego produktu zrezygnować, ale 

pasują tu również pozostałe owoce typu śliwki, brzoskwinie, morele.

Energia: 197 kcal

Wartość	odżywcza: Białko 2g/ Tłuszcze 6,3g/ Węglowodany 36g/ Błonnik 3,5g

Crumble owocowe
8 porcji

Produkty:
gruszka	-	2	sztuki
jabłka	-	4	sztuki
cytryna
masło 50g, zimne
mąka pszenna tortowa - ½ szklanki
brązowy cukier - 50g
płatki owsiane - 2 łyżki
płatki migdałowe - 1 łyżka
suszona żurawina - 1 łyżka
cukier waniliowy - 1 łyżka
cynamon -½ łyżeczki
sól - szczypta
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Tekst: Przemysław Styczeń

Bruksizm dotyka najczęściej osoby 
wrażliwe, zestresowane, mające pro-
blemy rodzinne lub piastujące wysokie 
i odpowiedzialne stanowiska. Pacjenci są 
często zupełnie nieświadomi istnienia tej 
choroby i o tym, że mimowolnie ściera-
ją zęby dowiadują się zwykle dopiero od 
stomatologa.

czyli zęby w niebezpieczeństwie

Bruksizm,

Bruksizm (z greckiego: zgrzytanie zębami) to medyczny ter-
min określający niekontrolowane, mimowolne zaciskanie zę-
bów i/lub zgrzytanie nimi. Jak się okazuje, jest to przypadłość 
ogromnej grupy pacjentów.

Choroba ta daje o sobie znać najczęściej w nocy, podczas 
snu oraz w sytuacjach stresowych. Prowadzi do pękania szkli-
wa i ścierania zębów oraz do ich wyraźnego osłabienia, a cza-
sem nawet rozchwiania. Może również powodować zmiany 
zwyrodnieniowe w stawach skroniowo-żuchwowych.

Bruksizm często leży u podłoża niezdiagnozowanych, 
przewlekłych bólów głowy, dolegliwości bólowych karku 
oraz mięśni obręczy barkowej. Nocne zgrzytanie zębami czę-
sto wywołuje również frustracje i zaburzenia snu u partnerów 
śpiących w tym samym pomieszczeniu.

RÓŻNE PRZYCZYNY

Przyczyną bruksizmu jest nadmierne napięcie mięśni żwa-
czy i mięśni skroniowych, które przeważnie spowodowane 
jest stresem i napięciem emocjonalnym. Napięcie to jest 
nieuświadamiane i niekontrolowane przez pacjenta. Często 
jedynym dostrzeganym objawem choroby jest poranny ból 
głowy, żuchwy lub szczęk.

Bóle głowy w przypadku bruksizmu powstają w wyniku 
wzmożonego napięcia mięśni głowy i szyi. Źródłem tego 
napięcia są nadmierne, często asymetryczne przeciążenia 
w obrębie narządu żucia. Powodować je mogą wady zgryzu, 
źle dopasowane plomby, mostki, protezy, korony albo bardzo 
częste żucie gumy.

Wiele osób cierpiących na bóle głowy w okolicy skroniowej 
i czołowej uważa je za migrenę. W rzeczywistości bardzo czę-
sto dolegliwości te są spowodowane właśnie bruksizmem.

Bruksizm to choroba, która często 
leży u podłoża niezdiagnozowanych, 
przewlekłych bólów głowy, dolegli-
wości bólowych karku oraz mięśni 
obręczy barkowej.

Nieświadome zaciskanie i ścieranie 
zębów jest schorzeniem psychoso-
matycznym, podobnie jak np. cho-
roba wrzodowa żołądka. Najważ-
niejszym czynnikiem sprawczym jest 
więc tutaj czynnik emocjonalny.
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Zapraszam: 

www.drstyczen.pl, www.mezoterapia.pl 

 www.facebook.com/DrStyczen

PRZYKRE OBJAWY

Bruksizm może powodować bardzo wiele przykrych obja-
wów, w tym takie, które niekoniecznie są związane bezpo-
średnio z narządem żucia. Oprócz bólów głowy, najczęściej 
obserwuje się ścieranie zębów i pękanie szkliwa, rozchwianie 
zębów, zaniki przyzębia, krwawienia dziąseł, przygryzanie 
policzków lub języka, bolesność okolicy stawów skroniowych 
lub kąta żuchwy oraz trzaski i przeskakiwanie żuchwy przy 
szerokim otwieraniu ust.

Niektórzy pacjenci skarżą się na okresowo występujące 
nieostre widzenie, objawy suchego oka, szum w uszach lub 
zaburzenia równowagi.

Z estetycznego punktu widzenia, bruksizm często prowa-
dzi do zmiany rysów twarzy – twarz staje się „kwadratowa”, 
„męska”, z silnie zarysowaną linią żuchwy. Dzieje się tak, gdy 
dochodzi do przerostu mięśni żwaczy, w wyniku ich stałego, 
nadmiernego napięcia.

LECZENIE

Konwencjonalna metoda leczenia bruksizmu polega na 
stosowaniu specjalnych nakładek na zęby oraz szyn relaksa-
cyjnych, które zakładane są przez pacjentów na każdą noc. 
Są one wykonywane zawsze indywidualnie, czyli „na miarę”. 
Stomatolog pobiera najpierw wyciski zębów i na ich podsta-
wie przygotowuje odpowiednią nakładkę lub szynę. Mają 
one izolować zęby od siebie w trakcie snu i uniemożliwiać ich 
ścieranie. Wielu pacjentów nie akceptuje jednak takiej formy 
leczenia.

Korzystne efekty daje zmiana trybu życia, systematyczna 
aktywność fizyczna, psychoterapia, fizjoterapia oraz nauka 
i stosowanie technik relaksacyjnych. Niektórzy pacjenci ko-
rzystają z leków uspokajających.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Przed wstrzyknięciem botoksu do mięśni żwaczy nie stosu-
je się żadnego znieczulenia, ponieważ zabieg jest praktycznie 
bezbolesny. Przez kilka godzin po podaniu botoksu miejsca 
wkłucia mogą być lekko tkliwe. Możliwe jest także wystąpie-
nie zasinień, ale w praktyce zdarza się to niezmiernie rzadko.

Pacjent może wrócić do pełnej aktywności życiowej i zawo-
dowej od razu po wyjściu z gabinetu.

Efekt działania toksyny botulinowej można ocenić najwcze-
śniej po 14 dniach od jej podania. Co prawda pierwsze ko-
rzystne zmiany są już widoczne przeważnie po 2-3 dniach, ale 
pełny efekt rozwija się w ciągu 2 tygodni i utrzymuje przez 
kilka miesięcy.

KORZYSTNE EFEKTY

Stosowanie botoksu powoduje wyraźne zmniejszenie lub 
całkowite ustąpienie niekorzystnych objawów bruksizmu. Pa-
cjenci przestają zgrzytać i ścierać zęby, a siła ich mimowol-
nego zaciskania ulega znacznemu złagodzeniu. Bóle głowy 
mijają lub stają się o wiele łagodniejsze i znacznie rzadsze.

Jeżeli zależy nam na podtrzymaniu korzystnych efektów 
działania toksyny botulinowej, kolejny zabieg warto wykonać 
po zaobserwowaniu słabnięcia efektu poprzedniej iniekcji.

Bardzo często, po ponownym wstrzyknięciu toksyny, ob-
serwuje się dłuższy efekt jej działania. Przy kolejnych iniek-
cjach botoksu wstrzykujemy go bowiem w mięśnie, który 
przez kilka ostatnich miesięcy nie pracowały tak intensywnie, 
jak poprzednio, w związku z czym ich masa uległa zmniejsze-
niu. Powoduje to, ze efekty kolejnych zabiegów utrzymują się 
dłużej. ■

W momencie, gdy dochodzi do 
mimowolnego zaciskania zębów, 
człowiek zaciska je nawet do 10 razy 
silniej niż podczas przeżuwania po-
karmu.

Bardzo skuteczną metodą leczenia 
bruksizmu jest toksyna botulinowa, 
czyli popularny botoks.

Skuteczną metodą leczenia bruksizmu jest toksyna botuli-
nowa, czyli popularny botoks. Jego obustronnie podawanie 
do mięśni żwaczy znacząco zmniejsza ich napięcie. Co istot-
ne, odbywa się to bez negatywnego wpływu na ich funkcjo-
nowanie i zdolność do przeżuwania pokarmów. Już po krót-
kim czasie od podania botoksu znika objaw niepożądanego 
zgrzytania zębami, a rysy twarzy w okolicy kątów żuchwy ule-
gają złagodzeniu.
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Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Żółty to kolor słońca, cytryn, limetek 
i jesiennych liści. Żółty ma wiele odcie-
ni i każdy z nas może dobrać do swojej 
karnacji odpowiednią barwę. Warto mieć 
w szafie coś żółtego, bo jest to kolor za-
wsze modny i ponadczasowy, a tej jesieni 
powraca w modzie. Można łączyć żółty 
z różnymi innymi kolorami - warto jednak 
wtedy obserwować przyrodę, bo tam są 
najpiękniejsze przykłady owej aranżacji.

Żółty żakiecik w stylu Chanel 
to klasyka, dlatego proponuję 
małą czarną, eleganckie lakierki 
i kopertówkę. Wykończeniem-
tej stylizacji może być sznur 
pereł. Taki strój może być 
noszony na popołudniowe 
spotkania i wieczorne even-
ty. Jednak żakiet ten można 
założyć też w ciagu dnia do 
jeansów i białego T-shirtu. Poza 
tym żakiet to wspaniały kamu-
flaż dla stomii czy wystającego 
brzuszka.

Żółty kardigan - zawsze 
modny i ciepły. Z szarą su-
kienką, żółtymi kolczykami 
i botkami w wersji casualo-
wej. Jednak kardigan ten 
można nosić praktycznie 
do wszystkiego. Warto go 
mieć tej jesieni!

Limonkowa sukienka z czar-
nym futerkiem bez rękawów - 
to stricte jesienna propozycja. 
Dla przełamania konwencji 
można założyć lakierowane, 
bordo botki i kolorową kolię 
na szyję. Taki strój świetnie 
nadaje się na randkę lub 
spotkanie z przyjaciółmi. 
A czarne futerko wspa-
niale zamaskuje to, co 
niektóre kobiety chciałby 
ukryć - stomię lub większy 
brzuszek.

Cytrynowa torebka - może być 
noszona do wszystkiego jako jedy-
ny wybijający się kolorem element 
stroju. Tu w połączeniu ze sweter-
kiem w paski tworzy wdzięczną 

i kobiecą stylizację - dopełnio-
ną wygodnymi balerinkami.
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Wybrane stylizacje będzie można obejrzeć niebawem na kanale 
STOMAlife na YOU TUBE 
http://bit.ly/2vccZFI

Miodowa kurtka skórzana  - 
idealna i na kolorową, i na szarą 
jesień. Sprawdzi się zarówno do 
jeansów i chinosow, do białego 
T-shirtu, ale też ciepłego gol-
fu. Wspaniale ukryje brzuszek 
lub woreczek stomijny. Jako 
dopełnienie na cieplejsze je-
sienne dni proponuję moka-
syny w podobnym odcieniu - 
noszone najlepiej bez skarpet. 
Odwagi, drodzy Panowie!

Żółty T-shirt i żółta ba-
seballowka może być no-
szona tak samo jak biały 
zestaw - do granatu i czer-
ni świetnie komponuje się 
z jeansami, a do tego szare 
sztyblety. Prosto i efek-
townie. Efekt i zachwyt 
otoczenia - murowany!

Jasnożółta koszula w ze-
stawieniu z granatową 
kurtką bomberką i grana-
towymi spodniami z lam-
pasem - to dobry zestaw 
na jesienny, zdrowy spa-
cer, na przykład z psem.

Sportowa elegan-
cja z żółtym pulower-
kiem w roli głównej! Pod 
spodem koszula w kra-
teczkę, a na wierzchu 
ocieplana marynarka 
z kapturem. Aby dodać 
pazura stylizacji - moż-
na zamiast klasycz-
nych spodni założyć 
spodnie w kratę. 
Nagromadzenie elemen-
tów i kolorów w styliza-
cjach, idealnie odwraca 
uwagę od stomijnych wo-
reczków.1

97

MODA I URODA

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



Czy na pewno wiemy jak w dniu Wszystkich Świętych zachować się na cmentarzu? Jakich za-
sad należy przestrzegać? Co obowiązuje w Polsce? Ponieważ kraje - różnią się kulturą i oby-
czajami, na cmentarzach również. W naszym kraju cmentarz, obojętnie jakiego wyznania - 
chrześcijański, żydowski czy muzułmański - jest miejscem o charakterze sakralnym, podobnie 
jak kościół, meczet czy synagoga. Obowiązuje spokój, powaga i cisza. Jednak w okresie, 
gdy obchodzimy dzień Wszystkich Świętych, wydaje się niekiedy jakby te zasady przesta-
wały obowiązywać. Alejkami przemieszczają się tłumy, a na cmentarzach zaczyna panować 
atmosfera pikniku. Nie chcę pouczać, wyliczając prawidłowe zachowania typu nie palimy, nie 
rozmawiamy przez telefon, nie przyprowadzamy zwierząt domowych... ale bardzo chcę przy-
pomnieć kilka prostych zasad, które ułatwią każdemu z nas odwiedzenie grobów zmarłych 
w dniu Wszystkich Świętych i nie tylko.

CMENTARNY 
SAVOIR-VIVRE
czyli jak się zachować podczas 
Wszystkich Świętych i nie tylko

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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Najważniejsze	rzeczy,	które	pomo-
gą	nam	zachować	się	odpowiednio	
na	 żydowskim	 cmentarzu,	 nazywa-
nym:	 mogiłki,	 kerchoł,	 kierkut	 lub	
kierkow.

>> Każdy mężczyzna, który odwiedza 
kirkut powinien mieć nakrycie głowy, 
w ten sposób okazuje szacunek zmar-
łym oraz wyraża poważanie dla znaj-
dujących się tam Żydów. Żydzi noszą 
na cmentarzu jarmułki, czyli kipy bądź 
mycki, goj może mieć chustę, kape-
lusz bądź inne nakrycie

>> Na kirkucie nie wolno spożywać 
jedzenia ani pić

>> Nie wolno wnosić Tory

>> Nie wolno zbierać i zrywać roślin

Po pierwsze strój - ubierzmy się odpowiednio do wa-
runków pogodowych i powagi miejsca.

Powinniśmy wyglądać elegancko, pamiętając, że 
cmentarz jest miejscem szczególnym z uwagi na pamięć 
o zmarłych, jak i uczucia osób żywych. Najlepszym roz-
wiązaniem będzie strój wizytowy - ciemne kolory lub 
eleganckie kontrasty czyli np. czarny lub granatowy 
z białym, klasyczne kroje i długości. Unikajmy głębokich 
dekoltów, krzykliwych barw, a także dresów i adidasów. 
W miarę możliwości dobierzmy także stonowane ubrania 
dla dzieci. Ale ważniejsze od stroju jest dopilnowanie, aby 
dzieci nie zachowywały się na cmentarzu, jak na placu za-
baw. Zależy to od nas dorosłych, a nie od dzieci! Warto je 
wcześniej pouczyć, jak powinny się zachować, abyśmy już 
na miejscu nie musieli ich karcić. I oczywiście dawajmy im 
dobry przykład.

Przy cmentarzach zwykle ustawiają się stoiska z drob-
nymi przekąskami, aby odwiedzający mogli się posilić. 
Nie wypada jednak przy grobach jeść kiełbaski, zapie-
kanki czy popijać herbatę. Gdy jesteśmy głodni, zjedz-
my już po wyjściu z cmentarza, i dopiero wtedy kupmy 
dzieciom obwarzanki czy słodycze.

Na cmentarzu obowiązuje znana zasada: „nie rób 
drugiemu, co tobie niemiłe”. Dlatego nie komentujmy 
wyglądu innych grobów, zniczy czy wieńców. O gustach 
się nie dyskutuje – nawet jeśli uważamy coś za kiczowate 
czy przesadzone albo widzimy, że grób wymaga napra-
wy - nie wypada tego głośno wyrażać.

Jeżeli bolą nas nogi i chcielibyśmy gdzieś odpocząć, 
poszukajmy ławeczki. Siadanie na płycie grobu nie jest 
w dobrym tonie. Tak samo, jak jedzenie, palenie pa-
pierosów, opowiadanie kawałów czy prowadzenie gło-
śnych rozmów przez telefon. Nie chodzi o zmarłych, bo 
im już nic nie przeszkadza, tylko o żywych, którzy mogą 
poczuć się urażeni. W polskiej tradycji cmentarz jest 
miejscem świętym, i niech tak pozostanie, uszanujmy 
to, bez znaczenia jakie mamy poglądy. ■

Oczywiście nie zapominajmy przy całej powadze oka-
zywać innym wyrazy sympatii poprzez uśmiech, uprzejme 
pozdrowienie czy miłe słowo. Śpieszmy się powoli – bez 
rozpychania się i bez przepychania się pod prąd. Wspa-
niale byłoby zachować ruch prawostronny. W tłumie ta 
zasada nie zawsze się sprawdza, dlatego poruszajmy się 
zgodnie z „prądem”, zważając na innych przechodniów. 
Zachowajmy bezpieczną odległość, aby nie nadeptywać 
idącemu z przodu na pięty. Łokcie należy trzymać przy 
sobie, przy okazji pilnując torebki przed kieszonkowcami, 
którzy intensywnie w tym czasie „pracują”.

Jeżeli chcemy przystanąć na krótką pogawędkę, aby 
przywitać się ze znajomym, czy wymienić kilka słów z dal-
szą rodziną, zróbmy to bez utrudniania poruszania się po 
chodniku innym. Nie nawołujmy głośno naszych towarzy-
szy, kiedy tracimy ich z oczu. Nie wydawajmy głośnych 
okrzyków powitalnych na widok znajomych i krewnych. 
Pamiętajmy, rozmawiajmy przyciszonym głosem, aby nie 
przeszkadzać innym odwiedzającym, a najlepiej usuńmy 
się na bok lub przejdźmy za bramę, nie stójmy tamując 
ruch. I koniecznie wyciszmy dźwięk telefonu, przestawia-
jąc go na wibracje.

Ewentualne rozmowy telefoniczne szybko i po cichu 
kończmy.
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MAŁE	RADOŚCI

SŁONECZNE 
ŻÓŁTE 

KRÓLESTWO

Na jeden dzień mój balkon zmienię 
w Słoneczne Żółte Królestwo. To za 
sprawą moich przyjaciółek...

Przygotuję dla Nich małe przyjęcie. Po-
wodów do świętowania, nie tylko na je-
sieni jest aż nadto. Najważniejszy z nich 
to to, że SĄ. Wspierają mnie w trudnych 
chwilach, trwają przy mnie. SĄ kiedy 
jestem smutna. Mamy mnóstwo powo-
dów, aby się razem pośmiać. Z nimi czas 
tak szybko biegnie, szczególnie podczas 
wspólnych zakupów.

W życiu wszystko co dajesz - wraca do 
Ciebie w dwójnasób. Pieniądze mają 
z tym niewiele wspólnego. A prawdzi-
wy dom to taki, którego drzwi są zawsze 
otwarte dla przyjaciół wpadających na 
filiżankę kawy, herbaty, czy też na spe-
cjalne przyjęcia.

Do przyjęcia dla przyjaciółek, przygotuję 
się oczywiście starannie, nie dlatego, iż 
tak trzeba ale dlatego, że ja bardzo tego 
chcę. A więc:

Tekst i zdjęcia: Renata Greń

• wybiorę motyw przewodni,
• dekorację stołu dobiorę 

do koloru kwiatów na tarasie,
• kupię składniki jak najlepszej jakości,

• będę pamiętała o produktach, 
których nie jadają,

• wybiorę dania sprawdzone, 
które umiem dobrze przyrządzić,

• zwrócę uwagę na kolor 
i wygląd podawanych dań, 

a „Życie jest zbyt krótkie 
– zacznij od deseru” (to motto 

polecam wszystkim:)
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Dania, które podam moim przyjaciółkom będą lek-
kie. Chcę, aby czuły się przyjemnie zaspokojone 
a nie ociężałe i objedzone. Przygotuję małe por-
cyjki, aby można je było jeść samym widelcem. 
Ciasteczka będą małe, łatwe w konsumpcji. 
Musy i desery na bazie jogurtu zaserwuję w ma-
łych słoiczkach, każdy będzie mógł skosztować 
wielu smakołyków. Małe babeczki napełnię 
bitą śmietaną i posypię pokrojonymi owocami. 
I oczywiście obowiązkowo małe kanapeczki „na 
jeden kęs” z łososiem i ulubionymi pastami.

Starannie „wymasuję” cytryny i limonki, aby uzy-
skać więcej soku. Brzeg szklanek do serwowania 
napojów zamoczę w białku jaja kurzego i gru-
boziarnistym cukrze. Napoje podam w ładnych 
dzbankach. Dodam świeże owoce. W pojemnikach 
na lód zamrożę cząstki cytryn, limonek i pomarań-
czy i ten lód dodam do świeżych soków owocowych.

Do brzegów obrusu przypnę obciążniki, aby jesienny 
wiatr go nie zdmuchnął. Zadbam o odpowiedni kolor ser-
wetek i sztućców (w tym przypadku żółty) oraz użyję w tym 
przypadku bezzapachowych świec, aby nie zabić zapa-
chu potraw. Wcześniej przygotuję szale i pledy, gdyż 
wieczór zrobi się na pewno chłodny, w końcu mamy 
jesień.

A oto kilka sprawdzonych napojów:

JESIENNY PONCZ Z HERBATY 
- porcja dla 5 osób:

- 5 torebek herbaty,
- 5 szklanek wody 

(do odmierzenia użyję tych samych szklanek, 
w których będę serwowała napój)

- 4 łyżki syropu z agawy,
- ½ szklanki świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy,
- ½ szklanki niesłodzonego soku z ananasów,
- sok z ½ limonki,
- szklanka piwa imbirowego.

W świeżo zagotowanej wodzie zaparzę herbatę. Wsypię 
i zamieszam cukier. Ostudzę i dodam pozostałe składniki. 
Udekoruję plasterkami pomarańczy i limonek.

NAPÓJ Z MALIN I POMARAŃCZY 
- porcja dla 5 osób:

- 1 szklanka mrożonych malin,
- niecałe ½ szklanki soku z malin,
- 2 szklanki klarowanego soku z jabłek,
- 1 szklanka soku z czerwonych pomarańczy,
- 1 szklanka wody,
- sok z ½ limonki,
- plasterki pomarańczy i limonki,
- listki mięty.

Wymieszam sok malinowy, jabłkowy, pomarańczowy i li-
monkowy z wodą. Dodam mrożone maliny, plasterki po-
marańczy i limonki. Udekoruję listkami mięty.

Przy organizacji przyjęć kieruję się 
prostą zasadą. Urządzam przyjęcia 
jakie sama lubię i jestem w stanie 
sama przygotować. Takie, na któ-
rych się dobrze czuję. Bez wyol-
brzymionych oczekiwań i rozdmu-
chanych wydatków. 
Bo to są MAŁE radości. ■
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DOM	NAD	ROZLEWISKIEM	
MAŁGORZATA	KALICIŃSKA
Wydawca: ZYSK i S-KA

Czy są takie babcie i takie domy jak w tej powieści? Są. Każdy może taki dom zbudować i nadać mu 
taką aurę. Naturalnie to rola nas, kobiet: babć, mam, córek i wnuczek - budowanie atmosfery domu - 
Rodziny. Tak już jest i już! Naśladownictwo - jak najbardziej polecam. W czasach, gdy wszystko idzie Wam 
ciężko, „pod górkę”, kiedy czujecie się niedokołysani, zmęczeni i nostalgiczni - zajrzyjcie nad Rozlewisko. 
Poczujcie zapach herbaty z cytryną parzonej dla Was przez Gosię, może dostaniecie miskę rosołu i klucz do 
morelowego pokoju, w którym odpoczniecie... Opowiecie Waszą historię, albo posłuchacie o tym, co się 
dzieje nad Rozlewiskiem.

Małgorzata ucieka w z Warszawy i układa swoje życie od nowa, na mazurskiej wsi. Odnajduje powoli sens 
życia i spokój, poznaje... tak, poznaje swoją matkę, z którą rozstała się w dzieciństwie. Jest więc rodzinna 
przeszłość i teraźniejszość, jest też przyszłość - trzeba myśleć o sobie, o córce, o nowo budowanym 
pensjonacie. O naniesieniu drewna na jutro, o zrobieniu przetworów na zimę. O miłości. Wspaniała, pełna 
i ciepła i życiowej mądrości opowieść o drodze, którą trzeba przebyć, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi.3szt.

Piosenka	 jest	 dobra	 na	 wszystko	 śpiewał	 przed	
laty	 Kabaret	 Starszych	 Panów. My w takt melodii 
nucimy najczęściej Książka jest dobra na wszystko. Bo 
sami chętnie czytamy i zarażamy naszą pasją wszystkich 
wokół. Tym, co czytaliśmy chcemy podzielić się także  
z Państwem. Może będzie to inspiracja do upominku na 
urodziny czy imieniny.

Osoby, które prześlą pocztą e-mailową lub tradycyjną 
swoją historię ze stomią w tle lub własne zdjęcie z okładką 
czasopisma PO PROSTU ŻYJ (dowolny numer) nagrodzimy 
książkami z poniższego opisu. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Zdjęcia i/lub historie prosimy przesyłać na adres 
e-mailowy:

biuro@stomalife.pl	

lub pocztą tradycyjną:

Fundacja	STOMAlife
ul.	Karola	Dickensa	27	lok.	27
02-382	Warszawa

Na listy czekamy do 30 listopada 2017 roku.

W wiadomości należy zawrzeć informację „Wyrażam 
zgodę na publikację i wykorzystanie przesłanych 
tekstów, zdjęć i filmów na cele fundacji STOMAlife” oraz 
podać adres korespondencyjny.

jest dobra
na wszystko

Nagrodzeni

Piosenka
Książka

KSIĄŻKI	I	KSIĄŻECZKI

Marta, Jaktorów

Andrzej, Warszawa

*wybrane zdjęcia osób nagrodzonych 
z numeru wiosennego i letniego.
Dziękujemy! Gratulujemy!

Agata i Agnieszka, Adamówek

Marika, Konstancin

Romualda, Warszawa

Marta, Chylice
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Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
jest jednym z największych wydawnictw 

uczelnianych w Polsce. Autorami publiko-
wanych prac są przede wszystkim pracowni-

cy naukowi uczelni, ale również wybitni znawcy 
przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą. 
Problematyka publikacji skupiona jest wokół pod-
stawowych dyscyplin uniwersyteckich i tematyki 
interdyscyplinarnej. Nakładem wydawnictwa 

ukazuje się przeszło 300 tytułów rocznie, 
w tym: monografie, rozprawy, podręczniki 

i czasopisma naukowe, ale też publi-
kacje o charakterze popularno-

-naukowym.

MODA:	MODEL(KA)	
I	CZYTELNICY.	O	ikonicznych	
reprezentacjach	w	kulturze
Redaktor:	Mariusz	Gołąb,	 
Natalia	Schiller
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Autorzy książki postrzegają modę 
jako „całościowe zjawisko społecz-
ne” w rozumieniu M. Maussa, prze-
kraczając tym samym wąską defini-
cję kultury, w ramach której moda 
zazwyczaj jest określana. Monogra-
fia stanowi oryginalne ujęcie proble-
mu, proponuje też ciekawą i zróżni-
cowaną perspektywę poznawczą. 
Dużym atutem książki jest zestawie-
nie tekstów autorów zagranicznych i 
polskich, co pozwala przy okazji na 
przekrojowy ogląd współczesnej 

huma-
nistyki.

PSYCHOLOGIA	MITÓW	
GRECKICH	
ZENON	WALDEMAR	DUDEK
ROZMAWIA:	MAJA	JASZEWSKA

„Psychologia mitologii greckiej” to 
rozmowy Mai Jaszewskiej z doktorem 
Zenonem Waldemarem Dudkiem, które 
są próbą psychologicznego spojrzenia 
na symbolikę mitów. Głęboka prawda  
o naturze ludzkiej i świecie zawarta  

w mitologii greckiej powoduje, ze mo-
żemy w nich nie tylko przejrzeć się, jak  
w lustrze, ale również  znaleźć inspiracje  
do naszych zmagań, szukać odpo-
wiedzi na nurtujące pytania i lepiej 
zrozumieć własne emocje, pragnienia 
i tęsknoty. 

JESIEŃ	ŻYCIA?	WIOSNA	
MOŻLIWOŚCI!	PRZEWODNIK	
PO	PÓŹNEJ	DOROSŁOŚCI	
Monika	Mularska-Kucharek,	
Ewa	Czernik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Praktyczny przewodnik dla 
seniorów, ich rodzin, opiekunów 
oraz dla lekarzy, fizjoterapeutów, 
pielęgniarek środowiskowych 
i społeczników napisany przez 
ekspertów! Dzięki tej książce 
czytelnik pozna możliwości, 
jakimi dysponują seniorzy, aby 
czerpać satysfakcję z życia. Dowie 
się także, jak praca z emocjami, 
aktywność fizyczna, intelektualna 
oraz artystyczna i dostrzeganie 
wartości wiedzy płynącej 
z doświadczenia w okresie późnej 
dorosłości pozwalają wieść 
satysfakcjonujące życie.

TRUDNE	TEMATY	ŚMIERĆ	I	POGRZEB	
Autor: Bianca-Beata Kotoro 
Ilustrator: Aleksandra Glinka
Wydawca: BEATA VITA

To książka dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym... i dla dorosłych o śmierci, pogrzebie 
i żałobie. Tematy bardzo trudne, ale dzięki specjalistycznej wiedzy i umiejętnością autorki - przekazane 
w uniwersalny sposób dla dzieci żyjących w rodzinach wierzących i agnostycznych czy ateistycznych. Opis 
jest dostosowany do możliwości odbioru świata przez dziecko. Wprowadza go w świat śmierci, ale nie straszy 
oraz pomaga przejść przez okres żałoby. Przecież wszystko co żyje, kiedyś umrze, a śmierć jest częścią życia 
- jako dorośli nie możemy o tym zapominać.

2szt.

3szt.

BAZYLISA.	
ŚWIAT	BIZANTYŃSKICH	
CESARZOWYCH	(IV-XV	WIEK)	
Małgorzata	B.	Leszka,	
Mirosław	J.	Leszka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka o kobietach na najwyższych szczeblach władzy 
w dziejach Bizancjum (IV–XV w.), ich roli w polityce i dworskich 
knowaniach, zwłaszcza w okresach przejściowych lub 
czasach kryzysu państwa, kiedy okoliczności sprzyjały 
podejmowaniu działań przez cesarskie małżonki lub matki.

Przez pryzmat historii cesarzowych przybliżają 
w barwny i bardzo przystępny sposób historię Bizancjum, 
dzieje obfitujące w dramatyczne wydarzenia, których 
uczestniczkami, a nierzadko również inicjatorkami były 
tytułowe bazylisy.

3szt.

3szt.

3szt.
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ŻZółto 
wkoło, 
tu i tam

Tekst i zdjęcia:

Aleksandra Walczak

FLORYSTYKA
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Jeśli jednak masz więcej czasu i chcesz zrobić coś większe-
go, to proponuję wianek. 

Wianek - można wykorzystac w różny sposób. Jako ozdoba 
na głowie oczywiście, jako ozdoba na szyi. Można go również 
zawiesić na drzwiach czy położyć na stole. 

Jak zrobić wianek?
Idziemy na spacer, gdzieś na jakieś zarośnięte pole 

i zbieramy dzikie rośliny. Większość z nich często po-
tocznie nazywana jest chwastami, jednak dla mnie naj-
ważniejsze, by roślina po prostu miała właściwy kolor. 
W tym przypadku zależało mi na kolorze żółtym. Zatem 
znalazłam nawłoć, jest jej pełno, i to ona będzie piękną 
ozdobą wianka. 

Poza roślinami potrzebujemy taśmy florystycznej oraz 
cienkiego i grubego drutu.

Z grubszego drutu uformuj koło i owiń je taśmą flory-
styczną, by kwiaty łatwiej utrzymać w miejscu podczas 
pracy. Nawłoć oczyść z liści i przytnij. Z kwiatów układaj 
niewielkie kępki  (po kilka gałązek) i mocuj cienkim dru-
cikiem do obręczy. Układaj je dość ścisło i równomier-
nie, żeby wianek dobrze się prezentował z każdej strony.

Gotowe.

Życzę udanego tworzenia!
I pozdrawiam żółtym, ciepłym słonkiem. 

OLiFLori 
aleks.walczak@gmail.com

Jesień jest pełna barw. Jesień zachwyca kolorami i bogac-
twem owoców. Jesień to czas przetworów, spacerów wśród 
spadających liści. Jesień to taka modna dama, która ubiera 
się w wiele kolorów.

W tym wydaniu postanowiłam dopasować sie do mody 
i obowiązującego tej jesieni koloru - jakim jest ŻÓŁTY. 

Zatem żółto mi, żółto nam, 
żółto wkoło, tu i tam.

Jesienią możemy przystroić kwiatami siebie, ale i dom. Naj-
popularniejszą formą ozdoby jest oczywiście wianek.

Pamiętajcie jednak, że zwykłe kwiaty na stole przy codzien-
nym obiedzie, czy nostalgiczne nakrycie stołu na oficjalny obiad 
potrafią zdziałać cuda i zrobić na gościach ogromne wrażenie.

Co możemy wykorzystać do przystrojenia stołu: liście, pa-
pryczki, kasztany, wszystko co dała nam Matka Natura jesienią.

Kilka liści na stole, tuż obok mała papryczka i gruszka stwo-
rzą zaskakującą aranżację. Nie wymaga ona dużo nakładów 
pieniędzy ani czasu. Po prostu będąc na spacerze rozejrzyj 
się wokół siebie - na pewno znajdziesz coś interesującego. 
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Cel – wodospad. Aby go zrealizować, trzeba trochę po-
święcenia – wstajemy o 6:30 rano, czyli 0:30 czasu polskie-
go. Śniadanie niczym nas nie zaskakuje. Do darmowych 
tostów z dżemem w hostelu już jakiś czas temu zdążyli-
śmy się przyzwyczaić. Jakiś czas temu też zdążyły nam się 
znudzić, ale cóż... Wciąż są darmowe, a nasz budżet kur-
czy się szybciej niż myśleliśmy. Tosty, kąpiel, pakowanie 
i wyruszamy. Łapiemy autobus za 4 Rinngity, standardo-
wo prosimy kierowcę, żeby powiedział nam gdzie wysiąść 
i czekamy co nas dzisiaj czeka.

Czekał las deszczowy, a konkretnie Park Narodowy 
Kubah z kilkoma szlakami pieszymi.

Wybieramy świetnie brzmiący Waterfall Trail. Ostat-
ni wodospad oglądaliśmy na Filipinach, więc już się 
trochę stęskniliśmy. Trasa nie jest długa - 1,5 godziny 
dla powolnych turystów i ok. godzinna dla szybszych, 
jak poinformował nas pracownik parku. Idealnie. Idzie-
my. Zaczynamy asfaltem, kilometr pod górę. W tym 
klimacie nawet taki odcinek jest morderczy i po 100 
metrach jesteśmy mokrzy i zaczynamy się zastana-
wiać, po co się męczymy? Przecież mogliśmy poleżeć, 

i	ostatnie	dni	w	Malezji
KUCHING
z Katarzyną Matuszak i Kamilem Jaroszem

Malezja

język malajski
stolica Kuala Lumpur

powierzchnia 329 750 km²

liczba ludności 30 333 000

waluta ringgit (MYR)
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wypić mrożoną herbatę albo drinka z palemką i zwyczajnie 
odpocząć. Jednak wizualizacja wodospadu silnie motywuje. 
Okulary parują, serca łomoczą, a wilgoć skrapla się na nas 
momentalnie. Kolejne 900 metrów wcale nie jest przyjem-
niejsze, ale do szlaku jakoś trzeba dotrzeć. Na szczęście asfalt 
się kończy i dochodzimy do pierwszej atrakcji, Żabiego Sta-
wu, w którym nie ma żadnej żaby. Czekają na noc, my jednak 
nie mamy tyle czasu. Bardziej rozbawieni niż rozczarowani 
wchodzimy na właściwy szlak. Bardzo przyjemny, z wieloma 
ułatwieniami (pomostami, stopniami, schodkami), odpowied-
ni nawet dla starszych dzieci. Pod liśćmi drzew lasu deszczo-
wego temperatura zdaje się jakby delikatnie obniżać. Trek-
king, bo spacerem nie można tego nazwać, przestaje być już 
tak męczący. Dość szybko jednak okazuje się, że musimy być 
ostrożni. Nie ze względu na śliski, podmokły teren, strome 
zbocza czy wszechobecne kolce tutejszych roślin, a ze wzglę-
du na pijawki. Przystanek na wyjęcie irytującego kamienia 
z buta okazał się przystankiem na usunięcie pijawki, która 
wpełzła do środka buta i przez skarpetkę przyssała się do 
stopy Kamila. Nie wiemy, czy ugryzienia tutejszego robac-
twa są dla nas groźne, w końcu zupełnie inna flora bakteryj-
na wystawia organizm na ciężkie próby. Na wszelki wypadek 
postanawiamy robić oględziny butów co sto metrów. Właśnie 
po 100 metrach okazuje się, że mamy kolejnego towarzysza, 
tym razem jednak na bucie Kasi. Chwila paniki i nagłego ata-
ku entomofobii u Kasi kończy się jednak szczęśliwie. Udało 
się bez większych problemów usunąć jadącego na gapę - nie 
dobrnął do otwartych powierzchni skóry. Idziemy dalej. Do-
chodzimy do pięknego 10-metrowego wodospadu i czytamy 
informacje na tabliczce, żeby korzystać z jego orzeźwiającej 

wody, uważając jednak na śliskie kamienie. Dwa 
razy nie trzeba powtarzać. Po godzinnym marszu 
zimny prysznic wydaje nam się świetnym rozwią-
zaniem. Po orzeźwiającej, półgodzinnej kąpieli 
w wodospadzie zbieramy się do drogi. Wracamy 
na około innym szlakiem, odwiedzając po drodze 
punkt widokowy, 2-metrową drewnianą platfor-
mę,  z której oglądamy panoramę pobliskiego te-
renu - lasy, krętą rzekę i bezimienną dla nas górę.

Leśne wędrówki skończyliśmy 2 godziny przed 
odjazdem najbliższego autobusu. Skierowaliśmy 
się więc do pobliskiego Matang Family Park prze-
konani, że zobaczymy tam zwierzęta, którymi 
opiekują się pracow-
nicy. Zwierzęta są, ale 
w niedalekim Matang 
Wildlife Centre (ak-
tualnie w remoncie), 
a tutaj jest coś w ro-
dzaju naturalnego 
parku wodnego. Lu-
dzie pływają w rzece, 
niedaleko jest miejsce 
na biwak i ruszty do 
grilla. Idealne miejsce 
na odpoczynek.

Znaleźliśmy miejsce 
dla siebie i pomoczy-
liśmy nogi w przyjem-
nie chłodnej wodzie. 
Krótko mówiąc: za-
służony odpoczynek 
po kilkugodzinnej wę-
drówce przez las.
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piękny wodospad, świetna rzeka/strumień, w której można po-
pływać lub po prostu pomoczyć nogi, plus obrzydliwe pijawki, 
których nie chcemy w najbliższym czasie spotykać.

KOSZTY: 

22 malezyjskie ringitty na osobę (4 MR autobus,10 MR wejście 
do parku Kubah, 3 MR do parku Matang, 5 MR powrót busem). 
1 MR to około 1 zł.

W Kuching już niewiele zdziałaliśmy. Ostatnie 2-3 dni były dla 
nas bardzo leniwe i wyjście poza hostel kończyło się na szwen-
daniu się po mieście bez celu. Zaliczyliśmy jednak najnudniejsze 
muzeum świata - Muzeum Kotów. Muzeum zgromadziło tysiąc 
milionów figurek kotów, dwa tysiące milionów zdjęć kotów i kil-
ka milionów plakatów z kotami. Jest tam galeria sławnych ludzi, 
którzy lubią koty, plakatów filmowych związanych z kotami i wi-
tryny z jedzeniem dla kotów.

Kotów tam nie ma. Muzeum przeszliśmy w 10 minut i całe 
szczęście, bo zdążyliśmy dzięki temu na autobus, który jeździ 
raz na 1,5 godziny.

Kuching zapamiętamy głównie z Parku Narodowego Bako, 
Orangutanów i Krokodyli. Miasto bardzo nam się spodobało, 
również ze względu na rewelacyjny hostel, w którym przyszło 
nam spać. Czysty, odnowiony, ze świetną obsługą. Do tego 
tani i z klimatyzacją.  Hostel „Tracks” zapamiętamy na długo 
i wszystkie inne będziemy do niego porównywać.

Teraz już opuściliśmy Kuching i Malezję i po nocy spędzonej 
na lotnisku w Kuala Lumpur wylądowaliśmy w stolicy Laosu - 
bardzo ubogiego, komunistycznego kraju, uwielbianego przez 
podróżników. Ale o tym w następnym numerze. 

DO ZOBACZENIA ZIMĄ! ■

PODSUMOWUJĄC:

Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży przez Katarzynę i Kamila dane kontaktowe:
T: 665 707 790, 668 649 929
info@med4me.pl

ReGeneRaCJa 
tkankI

Pressfit to innowacyjny implant  
stanowiący przełom w leczeniu przetok.

Naturalne włókna kolagenowe  
łatwo zespalają się z tkanką pacjenta. 

Kształt i budowa implantu  
zapewniają doskonałe dopasowanie 

do rozmiarów przetoki.

Wprowadzany jest metodą 
wciskową (press-fit).

Znacznie przyśpiesza proces 
zrastania się kanału przetoki.

•  P R E S S - F I T ®
Wypełniony korpus
Kształt ostrosłupa ściętego

KSZTAŁT ZAPEWNIAJĄCY STABILNOŚĆ  
I  BL ISKI  KONTAKT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 

ROZWIĄZANIA 
W DZIEDZINIE 

BIOMECHANIKI

ZatyCZka 
pRZetokI odbytu

Wypełniony korpus zapobiega skręcaniu 
i zapadaniu. Kształt ostrosłupa ściętego 
i uniemożliwiające rotację ścięte krawędzie 
neutralizują siłę przemieszczającą, zapewniając 
doskonałą stabilność zatyczki Press-Fit® w przetoce.

WYPEŁNIONY KOrPuS
PrZECIWdZIAŁANIE rOTACJI

PrZECIWdZIAŁANIE ZAPAdANIu

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI

Untitled-1.indd   1 2017-02-08   12:08:16
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Zdjęcia zostały wykonane podczas podróży przez Katarzynę i Kamila

BEZ	BARIER

dane kontaktowe:
T: 665 707 790, 668 649 929
info@med4me.pl

ReGeneRaCJa 
tkankI

Pressfit to innowacyjny implant  
stanowiący przełom w leczeniu przetok.

Naturalne włókna kolagenowe  
łatwo zespalają się z tkanką pacjenta. 

Kształt i budowa implantu  
zapewniają doskonałe dopasowanie 

do rozmiarów przetoki.

Wprowadzany jest metodą 
wciskową (press-fit).

Znacznie przyśpiesza proces 
zrastania się kanału przetoki.

•  P R E S S - F I T ®
Wypełniony korpus
Kształt ostrosłupa ściętego

KSZTAŁT ZAPEWNIAJĄCY STABILNOŚĆ  
I  BL ISKI  KONTAKT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 

ROZWIĄZANIA 
W DZIEDZINIE 

BIOMECHANIKI

ZatyCZka 
pRZetokI odbytu

Wypełniony korpus zapobiega skręcaniu 
i zapadaniu. Kształt ostrosłupa ściętego 
i uniemożliwiające rotację ścięte krawędzie 
neutralizują siłę przemieszczającą, zapewniając 
doskonałą stabilność zatyczki Press-Fit® w przetoce.

WYPEŁNIONY KOrPuS
PrZECIWdZIAŁANIE rOTACJI

PrZECIWdZIAŁANIE ZAPAdANIu

ŚCIęTE KrAWędZIE
ZAPOBIEgAJĄ rOTACJI

Untitled-1.indd   1 2017-02-08   12:08:16



TRANSYLWANIA - ta nazwa większości 
dorosłych kojarzy się z mrocznym, pijącym 
ludzką krew hrabią Draculą, bohaterem książ-
ki irlandzkiego pisarza Brama Stokera, a dzie-
ciom z jego sympatycznym odpowiednikiem 
– tatą Mavis i szefem „Hotelu Transylwania”. 
Ale prawdziwa „kraina za lasem” (jak można 
przetłumaczyć łacińskie trans sylvania) ma do 
zaoferowania o wiele więcej, niż tylko spowite 
mgłą ponure wampirze zamczyska. Znajdzie-
my tu tu malownicze krajobrazy: wodospady 
i jaskinie karpackich gór, dzikie jeziora czy za-
chwycającą kopalnię soli w Turdzie.

Poranek w Kluż-Napoka wita nas zapachem świeżo parzo-
nej w kawiarniach kawy i czekolady, którą nadziewana jest 
tutejsza specjalność - covrigi cu chocolate. Spacerując rano 
ulicami miasta można zobaczyć jak pracownicy piekarni zwa-
nych covrigarie rozwałkowują ciasto drożdżowe na ogrom-
nych stołach, formują precle i wkładają do pieców – te prosto 
z nich wyjęte jeszcze gorące są najlepsze. Oprócz czekolady 
do wyboru jest cała masa innych rodzajów nadzienia posy-
pek, są: covrigi z orzechami, solą, rodzynkami, cukrem, ma-
kiem, oliwkami, spotkaliśmy nawet tzw. covridogi, połączenie 
precla z hot-dogiem. Równie kuszącą przegryzką (trudno, są 
wakacje, przestaję liczyć kalorie) są plăcintă, owalne placki 
z ciasta jakby francuskiego, a jakby trochę drożdżowego. 
W zależności od rodzaju nadzienia możemy zjeść plăcintă 
cu branza sarata (ze słonym białym serem, czyli bryndzą), 
cu mere (z jabłkiem), cu sunca (z szynką). Posileni możemy 
zacząć zwiedzać Kluż. Od razu uprzedzę - choć to stolica re-
gionu Transylwania - na trop wampirów wpaść tu niezwykle 
trudno. 

KLUŻ, KLAUSENBURG, A MOŻE KOLOZSVÁR? 
Kluż-Napoka – to miasto, które nosi wiele imion, a każde 

z nich świadczy o tym, jak skomplikowana i wielokulturowa 
jest historia tego miasta. Napoca – tę pierwszą nazwę nadali 
Rzymianie, gdy na początku II wieku podbili Dację, a cesarz 
Trajan założył obóz legionu, któremu w 124 r. n.e. nadano 
status miejski (ślady rzymskiej historii efekt wykopalisk ar-
cheologicznych, które można dziś oglądać m.in. na głównym 
placu miasta Piața Unirii oraz w pobliskim Muzeum Historii 
Transylwanii). Po upadku cesarstwa miasto zostało znisz-
czone podczas wędrówek ludów – dopiero w XIII wieku król 
węgierski Stefan V zachęcił niemieckich osadników do osie-
dlania na tym obszarze. Nowa osada nazwana została Klau-
senburg (z niem. Klause „przejście przez góry”), natomiast 
Węgrzy nazywali je Kolozsvár. Usytuowana na skrzyżowaniu 
średniowiecznych szlaków handlowych: z południa na północ 
i ze wschodu na zachód, rozkwitała i w 1270 r. otrzymała pra-
wa miejskie. Nowe miasto założono na prawie niemieckim 
- z dużym rynkiem, pełniącym tę funkcję do dziś i regular-
nym, szachownicowym układem ulic. W 1541 r. miasto weszło 
w skład Księstwa Siedmiogrodu (niem. Siebenbürgen: od 
siedmiu zamków warownych: Kluż, Sybina, Bystricy, Sebesz, 

tropach
Draculi

Na 
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Mediasz, Sighisoary i Braszowa). Choć stolicą polityczną 
księstwa była Alba Iulia, Kolozsvár stał się głównym centrum 
kulturalnym i religijnym. Obok katolicyzmu prężnie działały 
tu inne wyznania: luteranie, prawosławni, Żydzi, unitarianie. 
Gdy z miasta zaczęli odpływać Niemcy, ich miejsce zajmowali 
Węgrzy – miasto stało się centrum węgierskiej arystokracji 
(także, gdy Królestwo Węgierskie stało się częścią monarchii 
austro-węgierskiej). W 1872 r. w mieście założono drugi wę-
gierski (po Budapeszcie) uniwersytet. Jego historia świetnie 
pokazuje rywalizację węgierską z rodzącą się świadomością 
narodową Rumunów. Gdy po zakończeniu I wojny światowej 
na mocy traktu w Trianon Siedmiogród stał się częścią Króle-
stwa Rumunii, a nazwę miasta zmieniono na Kluż (rum. Cluj, 
w latach 70. XX w. dodano człon Napoca, aby podkreślić 
związki z rzymską Dacją), węgierska kadra ewakuowała się do 
Szegedu. Po II wojnie światowej wielu uczonych powróciło 
do Kluż. Od r. w mieście działały dwa uniwersytety: rumuński 
Babe i węgierski Bolyai, zjednoczone pięć lat później (dziś 
na uniwersytecie Babe-Bolyai wiele zajęć jest prowadzonych 
w dwóch językach wykładowych).

NIEDŹWIEDŹ ZAMIAST WAMPIRA
Nad głównym placem miasta – Piața Unirii (Plac Zjedno-

czenia) dominuje gotycka katolicka katedra św. Michała, któ-
rej budowa rozpoczęła się w XIV wieku, ale była wielokrot-
nie przebudowywana, jako że kościół doznawał uszczerbku 
w wyniku pożarów, a nawet trzęsienia ziemi – najmłodsza 
neogotycka wieża została dobudowana w XIX wieku. Podzi-
wiamy rozetowe witraże i przepięknie odrestaurowaną ka-
zalnicę. Katedra w ciągu minionych stuleci była świadkiem 
wielu wydarzeń historycznych: tu w 1551 r. królowa Izabela 
Jagiellonka oddała koronę węgierską Ferdynandowi II Habs-
burgowi, tu wybierano książąt siedmiogrodzkich - Zygmunta 
Batorego, Jerzego Rakoczego czy Gabriela Bethlena. Przed 
katedrą wznosi się majestatyczny pomnik władcy na koniu – 
robi nieco przerażające wrażenie (czyżbyśmy wreszcie trafili 
na ślad Drakuli? A może to nie Piata Unirii ale „Umpiri”?). Nie 
– to pomnik najwybitniejszego obywatela Kluż, króla Macieja 
Korwina, (dom, w którym przyszedł na świat 27 marca 1443 r. 
znajdziemy na odchodzącej od rynku ulicy Matei Corvin). Za 
jego panowania Węgry znalazły się u szczytu potęgi, Korwin 
podbił m.in. całą Dolną Austrię oraz część Styrii i Karyntii. 
Przeniósł swą siedzibę do Wiednia – w planach miał stworze-

nie środkowoeuropejskiego cesarstwa. Pomnik odsłonięty 
w 1902 r. przedstawia króla na koniu otoczonego czterema 
posągami węgierskich mężów stanu (jednym z nich jest Ste-
fan Batory), oddających mu hołd. Pomnik do dziś jest kością 
niezgody między Rumunami a Węgrami. Rumunów drażni to, 
że jedna z postaci składa w hołdzie węgierskiemu królowi 
sztandar mołdawski. 

Podziwiamy króla, odpoczywając pod parasolami w jednej 
z rozlicznych kawiarni Piața Unirii. Obeszliśmy już cały rynek 
i nie natrafiliśmy na żaden wampirzy ślad. „Mamo, jesteśmy 
w Transylwanii, gdzie te wampiry? Gdzie hotel Transylwania?” 
marudzi Marcin - mój młodszy syn, który podobnie, jak cała 
nasza rodzina jest wielkim fanem obu części kreskówki Gen-
ndy’ego Tartakovsky’ego „Hotel Transylwania”. W filmie tym 
hrabia Drakula zamiast wysysać krew zakłada za siedmioma 
transylwańskimi górami hotel, w którym z 118-letnią córką 
Mavis i przyjaciółmi: wilkołakami, Frankensteinem i mumia-
mi chroni się przed krwiożerczymi istotami zwanymi ludźmi. 
Powiedzmy sobie szczerze, oczekiwaliśmy, że w stolicy Tran-
sylwanii na każdym rogu znajdziemy sklepy z pamiątkami, 
w których będzie można nabyć maskotki czy koszulki z Ma-
vis, Drakulą, plastikowe zęby, no może chociaż magnesy na 
lodówkę. W restauracjach ani śladu wieńców z czosnku! Aż 
się prosi, żeby w pubach serwowano drink Krwawy Vlad albo 
Świeża Krew! Wychodzi na to, że symbolem Transylwanii, 
przynajmniej dla Rumunów, jest niedźwiedź – są tu koszulki 
i magnesy z niedźwiedziami, a lokalny browar i serwowane 
wszędzie piwo to Ursus.

MIASTO KATEDR I CERKWI
Kontynuujemy spacer po mieście, z każdym krokiem 

utwierdzając się w przekonaniu, że Kluż to prawdziwy tygiel 
kulturowy, w którym mieszają się wpływy niemieckie, węgier-
skie, austriackie i rumuńskie, a obok siebie sąsiadują kościoły 
przeróżnych wyznań. W pobliżu rynku, przy skrzyżowaniu ulic 
Regele Ferdinand i 21 Decembrie 1989, stoi niepozorny XIX-
-wieczny kościół luterański ( gdy w okresie reformacji prawie 
całe miasto przeszło na unitarianizm, mieszkańców wyznania 
ewangelickiego pozostało tak mało, że posługę sprawował 
tylko jeden pastor). Idąc dalej napotkamy XVIII-wieczny ko-
ściół unitariański, jego fasadę zdobi ariańskie wyznanie wiary: 
In honorem solus Dei (łac. Na cześć Boga jedynego). 
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Z placu Unii katedry skręcamy w ulicę Iuliu Maniu to tzw. 
„ulica lustrzana”, architekt Ignac Alpar zaprojektował bu-
dynki kamienic tak, że stanowią one swoje lustrzane odbi-
cie (trudno to zauważyć na pierwszy rzut oka, bo różnią się 
kolorem fasad). Docieramy na Piața Avram Iancu, na którym 
wznosi się majestatyczna prawosławna cerkiew katedral-
na pw. Zaśnięcia Matki Bożej (86 proc. Rumunów deklaruje 
wyznanie prawosławne). Zbudowana w latach 1923-1933 
budowla łączy elementy regionalnej architektury sakralnej 
z  wpływami sztuki bizantyńskiej: główna kopuła jest jak czy-
tamy w przewodniku „kopią kopuły w świątyni Hagia Sophia 
w Konstantynopolu”. Na przeciwko cerkwi powietrze chłodzi 
ogromna fontanna (mój syn z miejsca zakochuje się tym miej-
scu, radośnie łapie krople wody i wrzuca do wody monety) 
uwieńczona monumentalnym (jeśli chodzi o mój gust ZBYT 
monumentalnym) pomnikiem Avrama Iancu – rumuńskiego 
prawnika, bohatera Wiosny Ludów. 

Wokół uliczek otaczających Plac Unii znajdziemy też kościół 
grekokatolicki i kalwiński kościół reformowany, zachwyt Mar-
cina budzi stojący naprzeciwko wejścia pomnik św. Jerzego 
walczącego ze smokiem (Rycerz!). Jest smok, ale ani śladu 
Draculi. Znajdziemy też synagogę postępową, powstałą w la-
tach 1886-87, nazywaną też Synagogą Deportowanych (Tem-
plul Memorial al Deportaiilor), gdyż upamiętnia pomordowa-
nych w czasie wojny Żydów północnosiedmiogrodzkich.

MAMAŁYGA I FLAMINGI W PARKU CENTRALNYM
Zamiast drobiazgowo zwiedzać każde muzeum („żadnych 

pań z połamanymi rączkami” protestuje Marcin) stawiamy 
na beztroską włóczęgę po mieście; pływamy rowerami wod-
nymi po jeziorku w Parku Centralnym (do wybory są takie 
w kształcie flamingów i dinozaurów) i przeczekujemy burzę 
w szklarniach Ogrodu Botanicznego. Szybko zakochujemy 
się w radosnej – tak nieturystycznej (tylko raz spotkaliśmy 
przy katedrze wycieczkę Japończyków!) atmosferze miasta. 
Widać, że Kluż to miasto studenckie, studenci wylegują się 
w ogródkach pubów i kawiarni i klubów, my także sączymy 
zimnego Ursusa (Marcin colę) i próbujemy kolejnych smaków 
lemoniad w jednej z knajpek przy rynku. Szukając w Google 
miejsca z tradycyjną rumuńską kuchnią trafiamy do ukrytej 
w bocznej uliczce restauracji „Roata”, gdzie próbujemy tra-
dycyjnych rumuńskich sarmali - miniaturowych gołąbków 
owijanych w liście winogrona, nadziewanych ryżem, mięsem 
i słoniną oraz mamałygi, czyli kaszy kukurydzianej, która jak 
u nas ziemniaki jest popularnym dodatkiem do mięs, gulaszy 
– my zjadamy ją w wersji mămăliguţa cu brânză şi smântână, 
z bryndzą i śmietaną. Przy wejściu do restauracji napotyka-
my... lustro – obwieszone girlandami główek czosnku. Pierw-
szy ślad obrony antywampirycznej. „Tak, tak, wolimy, żeby 
nasi goście mieli odbicie” żartuje kelnerka. 

Co jest z tymi wampirami? A może Rumunii zwyczajnie nie 
chcą być kojarzeni z wysysającym krew hrabią, stworzonym 
na potrzeby Hollywood? W Centrum Informacji Turystycznej 

półki uginają się od ulotek reklamujących zwiedzanie Kluż: są 
trasy śladami Rzymian, Kluż wielu religii, Kluż zielony (parki), 
reklamują się restauracje, bary, browar Ursus, są trasy wy-
cieczkowe w pobliskie góry (Apuseni). „A wampiry?” dopy-
tuję. Pracownica centrum szpera w ulotkach znajdując wresz-
cie jedną: charakterystyczna czerwona czcionka, „spływająca 
krwią” i napis „In search of Dracula” nie pozostawiają wątpli-
wości: Transylwania coś jednak z wampirami ma wspólnego. 
Na mapie znajdujemy m.in. „Zamek Draculi: Bran”, „Dracula 
Castle Hotel w Borgo Pass” i „Sighisoarę – miejsce narodzin 
Vlada Draculi”.

VLAD PALOWNIK WIELKIM BOHATEREM BYŁ!
Wszystkie te miejsca związane są z XV-wiecznym, słynącym 

z okrucieństwa władcą Wołoszczyzny Vladem III Palownikiem, 
który stał się inspiracją dla autora „Drakuli” Brama Stokera. 
„Inspiracją” – bo Vlad III nie był ani hrabią, ani tym bardziej 
wampirem, a przydomek Drakula (Drăculea, co znaczy Syn 
Diabła), zawdzięcza ojcu – Vlad II, który nosił przydomek Dra-
co (Smok), przekształcony w „Dracul” (Diabeł), z racji przy-
należności do Zakonu Smoka, broniącego chrześcijaństwa 
przed Imperium Osmańskim. Jego syn, kontynuował dzieło 
ojca. Fakt, był okrutny - posądzano go o gotowanie ofiar żyw-
cem, a przydomek Tepes (Palownik) zyskał, gdyż wbijanie na 
pal było ulubioną formą uśmiercania wrogów. Jedna z historii 
opowiada o lesie pali, jaki napotkał idący z armią turecką na 
Targoviste (stolicę Vlada) sułtan Mehmed II. Turcy zobaczyli 
las… 24 tysięcy swoich własnych ludzi, wcześniej uprowadzo-
nych przez Palownika wbitych na pal. Po kilku godzinach ma-
szerowania w szpalerze konających w męczarniach ofiar Turcy 
załamali się psychicznie i zawrócili. Wygląda na to, że nie tylko 
Stoker, ale R.R. Martin, pisząc „Grę o tron” garściami czerpał 
z życiorysu Palownika. Powieściowe „Krwawe gody” łudząco 
przypominają zasadzkę, jaką Vlad III zastawił na bojarów, któ-
rzy zgładzili jego ojca i brata. W Wielkanoc 1457 roku zaprosił 
ich wraz z rodzinami na ucztę w swojej twierdzy, a następnie 
pojmał i nabił na pale. A jak narodziła się wampiryczna le-
genda? Gdy poległ podczas bitwy z Turkami nie odnaleziono 
jego ciała (ukryli je rumuńscy mnisi w klasztorze Snagov), ale 
legenda o władcy przemienionym w wampira już zaczęła żyć 
własnym życiem. Rumuni uważają go jednak za skutecznego 
władcę i bohatera, który stawiał opór Turkom, nie w smak jest 
im przyprawienia mu gęby wampira. Władze kilka lat temu 
zablokowały np. pomysł budowy czerpiącego z legendy par-
ku rozrywki.

Co ciekawe Bram Stoker, autor „Draculi” nigdy do Tran-
sylwanii nie zawitał, a zamek Bran, który uczynił siedzibą bo-
hatera swej powieści niewiele ma wspólnego z prawdziwym 
Vladem III, którego właściwą transylwańską rezydencją był 
zamek Poienari w Górach Fogaraskich (dziś ruiny). Trzeba jed-
nak przyznać, że Bran wzniesiony w XIV w. na polecenie króla 
Ludwika I Andegaweńskiego, nadawałby się na wampirzą re-
zydencję. Jak pisał w „Drakuli” Stoker: „Zamek znajduje się 

BEZ	BARIER

112

BLOG PODRÓŻNICZY

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



RUMUNIA 
– informacje podstawowe:

Język urzędowy: rumuński
Stolica: Bukareszt

Powierzchnia kraju: 238 391 km²
Liczba ludności (2017) 19 250 617
Rumuni: 88,6%
Węgrzy: 6,5%
Waluta: lej (RON), 1 lej = ok. 1 zł

na samej krawędzi okropnej przepaści. Kamień rzucony w dół 
przeleci tysiąc stóp, zanim uderzy o ziemię! Jak okiem się-
gnąć rozciąga się zielone morze drzew, poprzecinane w miej-
scach, gdzie ziemia gwałtownie zapada się tworząc urwiska.” 
Położone na białych wapiennych skałach monumentalne 
zamczysko robi piorunujące wrażenie (zwłaszcza wieczorem). 
To też jedyne miejsce, gdzie fani wampirzych pamiątek mogą 
zaopatrzyć się do woli w koszulki, magnesy, a nawet osikowe 
kołki (niestety plastikowe „made in China”).

SALINA TURDA – SOLNY PARK ROZRYWKI
Trochę szkoda, że Transylwania tak mało korzysta na 

popkulturowej sławie Drakuli, z drugiej jednak strony ma 
wiele innych atutów; o czym przekonujemy się wyjeżdżając 
do położonego niedaleko Kluż Parku Narodowego Apuse-
ni. Malownicze szlaki Gór Zachodniorumuńskich, piękne 
wodospady, jaskinie czy jeziora, przypominające norweskie 
fiordy – jak okiem sięgnąć żadnego człowieka – na brzegach 
jezior w lasach połyskują dachówki pojedynczych domków 
letniskowych. Tylko przyroda i my. I oczywiście stada krów 
i owiec, które tarasują wiejskie drogi.

W pobliżu Kluż w mieście Turda znajduje się też – moim 
skromnym zdaniem - największa atrakcja turystyczna Rumunii, 
kopalni soli Salina Turda. Sól wydobywano tu już w czasach 
rzymskich, eksploatację zakończono w 1932 r., a w 1992 r. 
miejsce otwarto dla zwiedzających. Idąc schodami w dół za-
głębiamy się w solny korytarz (oczywiście sprawdzamy, czy 
ściany są słone!). Dobrze, że wzięliśmy polary, bo tempe-
ratura na dole spada do 12 stopni C. Docieramy do wind, 
które zawiozą nas na dno głównej sali kopalni, ale najpierw 
podziwiamy ją z góry. Widok jest porażająco piękny (mam 
lekkie zawroty głowy, patrząc w dół), oświetlona tysiącami 
reflektorów sala mieści w sobie prawdziwy park rozrywki: 
amfiteatr, diabelski młyn (którym oczywiście jedziemy), pole 
do minigolfa, tory do kręgli oraz podziemne słone jezioro. 
Schodzimy do przystani, w której można wypożyczyć łódki 
(pracownicy dla żartu umieścili tu tabliczkę: „Uwaga na kro-
kodyle”). Marcin dopytuje: „Mamo, czy w tym jeziorze na-
prawdę SĄ KROKODYLE?”. Tłumaczę, że żaden krokodyl nie 
wytrzymałby takiego zasolenia. Podróż łódką po ciemnej tafli 
jeziora ma w sobie sporą dawkę mroczności – w ciszy słuchać 
tylko uderzenia wioseł – to tu, a nie na zamku Bran książkowy 
hrabia Dracula poczułby się jak w domu. Zimno, ciemno, brak 
słońca. Co jakiś czas można w korytarzach upolować turystę, 
a w wolnych chwilach pograć w kręgle... Z pewną ulgą wy-
chodzę na powierzchnię, na światło słoneczne. W sklepikach 
obok kopalni zaopatruję się w zapas tutejszej soli – w wersji 
„do kąpieli”, zmieszanej z suszoną lawendą. Teraz każda ką-
piel będzie mi przypominać tę fascynującą podróż. A Tran-
sylwania będzie mi się kojarzyć raczej z lawendą, owcami, 
mamałygą i preclami z czekoladą, niż z wampirami. ■
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POLSKA

Tekst i zdjęcia: Bianca-Beata Kotoro

Nałęczów to piękne uzdrowiskowe miasto 
w województwie lubelskim, położone 
w atrakcyjnym trójkącie turystycznym: 
Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów.

„Jesienią, jesienią - Sady się rumienią; Czerwone jabłuszka 
- Pomiędzy zielenią...”, mimo że to park, a nie sad, to natych-
miast przywołuje u mnie Konopnicką (nie umiem tego racjo-
nalnie wytłumaczyć) i szybsze bicie serca (to umiem). Wta-
jemniczeni wiedzą, że tam... przed wielu laty mój ukochany
(nadal ten sam, mimo upływu czasu) uklęknął z brylantem. 
Na szczęście tam i moje, i inne SERCA są bardzo bezpiecz-
ne, gdyż Nałęczów to jedyne w Polsce uzdrowisko o profi-
lu kardiologicznym. Leczy się tu przede wszystkim chorobę 
wieńcową, nadciśnienie tętnicze, nerwice serca oraz stany 
ogólnego wyczerpania psychofizycznego. W powrocie do 
zdrowia pomaga mikroklimat sprzyjający naturalnemu obni-
żeniu się ciśnienia tętniczego krwi.

A teraz odrobinę historii i ekonomii: Uzdrowisko Nałęczów 
powstało 11 lutego 1878 roku jako dzieło lekarzy sybiraków, 
aby w 2 lata później zostać zarejestrowane, stając się spółką
użyteczności publicznej. Po II wojnie światowej zostało 
upaństwowione, a w roku 1998, zgodnie z zapisami ustawy 
o prywatyzacji i komercjalizacji, przekształcone w jednooso-
bową spółkę skarbu państwa. W 2001 roku Zakład Leczni-
czy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. w Nałęczowie został spry-
watyzowany przez sprzedaż 85% akcji firmie East Springs 

International NV z Amsterdamu. Mimo początkowych obaw 
związanych z prywatyzacją, Uzdrowisko jest w bardzo dobrej 
sytuacji finansowej, inwestuje i rozwija się, wychodząc na-
przeciw potrzebom ludzi. Otrzymuje liczne nagrody i wyróż-
nienia w rankingach i konkursach zarówno o zasięgu regional-
nym oraz krajowym.

W Nałęczowie działa Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy oraz 
sześć sanatoriów, z których trzy należą do Zakładu Lecznicze-
go Uzdrowisko Nałęczów S.A. (dwa z nich przystosowane są
dla osób na wózkach inwalidzkich) oraz kilka niepublicznych 
placówek medycznych i prywatnych klinik. W ostatnich latach 
rozwinął się znaczny ruch turystyczny, szczególnie ożywiony 
w soboty i niedziele oraz wszelkie święta. A jesień to wyjątko-
wa pora roku, gdyż słoneczne dni i chłodne noce sprawiają, 
że drzewa i krzewy zmieniają swoje barwy przygotowując się 
do zimy. Spacery w tym czasie to niepowtarzalne doznania 
estetyczne, szczególnie po jesiennym Parku Zdrojowym, któ-
ry jest sercem Nałęczowa.

Założycielem i organizatorem Parku Zdrojowego, na którego 
terenie znajduje się część zabudowań uzdrowiska, był Stani-
sław Małachowski. Park istniał już w połowie XVIII w., zaś pod 
koniec XIX w. był powiększony dla potrzeb kuracjuszy. Przeci-
na go szereg alei i ścieżek. Bochotniczanka, która spiętrzona 
śluzą rozlewa się w owalny staw, dzieli park na dwie części.

Drzewostan parku, starannie dobierany i pielęgnowany przez 
prawie 190 lat, jest chlubą nałęczowskiego uzdrowiska. Obok 
znanych krajowych gatunków drzew iglastych i liściastych 
spotyka się tu okazy flory zachodnioeuropejskiej, a nawet 
amerykańskiej jak wysokie sosny czyli wejmutki. Na ponad 20 
hektarach rosną wspaniałe kasztanowce, lipy, sosny i potężne 
dęby, ale także tulipanowce amerykańskie, surmie i skrzydło-
rzechy chińskie.

JESIENNY SPACER...
PRUS...
NAŁĘCZÓW!
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POLSKA

Można tu także skorzystać z uroków Palmiarni i ugasić pra-
gnienie wodami mineralnymi lub filiżanką gorącej czekolady. 
Według specjalistów i lekarzy organizm ludzki do prawidło-
wego funkcjonowania potrzebuje 2. litrów wody dziennie. 
Nałęczów, którego podłoże zawiera w sobie naturalne zasoby 
wodne, jest idealnym miejscem dla takiej kuracji. Potwierdze-
niem tego jest fakt, że z miejscowych źródeł korzystają znane 
w Polsce i zagranicą marki Nałęczowianka oraz Cisowianka.

Park Zdrojowy, położony w centrum miasta, jest oazą ciszy 
i spokoju, gdzie spacerując możemy dokarmiać oswojone 
łabędzie i wiewiórki, a jesienią jest tu bajecznie, kolorowo. 
Przyjedźcie i zobaczcie to osobiście, koniecznie!

Do rozwoju Nałęczowa wiele wniósł oczywiście Jan Witkie-
wicz Koszczyc, bratanek Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu 
zakopiańskiego w architekturze i stryjeczny brat Stanisława 
Ignacego Witkiewicza – Witkacego. Witkiewicz przybył do 
Nałęczowa w 1905 roku, aby zaprojektować i wybudować 
chatę – pracownię dla Stefana Żeromskiego. Tu poznał pa-
sierbicę Żeromskiego, córkę Oktawii Żeromskiej Henrykę, 
z którą się ożenił.

Nałęczów położony jest na podłożu lessowym, 
gdzie w kredowych skałach płynie życiodajna 
woda. Stanowi ona ważny element terapii gości 
i kuracjuszy, bowiem ma właściwości zdrowotne.

Nałęczów znany jest również z willowej zabudowy. Niektóre 
wille powstały z początkiem Zakładu Leczniczego oraz w cza-
sach, kiedy w Nałęczowie bywali i tworzyli m.in.: Zofia Nał-
kowska, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Przybyszewski, Stani-
sław Witkiewicz, Stefan Żeromski, Bolesław Prus. Ten ostatni 
napisał: „Kto chociaż raz odwiedził Nałęczów, ten wyjedzie 
stad innym, lepszym człowiekiem...” Urokom Nałęczowa po-
święcił rozdziały w swoim dziele „Lalka” oraz „Emancypant-
ki” - w powieść społeczno-obyczajowej wydanej w odcinkach 
w latach 1890-1893 w piśmie „Kurier Codzienny”, a w formie 
książkowej rok później.

Tak więc z książką, z rodziną lub przyjaciółmi koniecznie nale-
ży skosztować uroków nałęczowskich stron. ■

Uzdrowisko Nałęczów jest zarówno organizatorem, 
jak i realizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych korzystających z dofinan-
sowania ze środków PFRON. Organizuje i realizu-
je turnusy usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób 
z dysfunkcją narządu ruchu, ze schorzeniami układu 
krążenia, z cukrzycą. Z turnusów mogą korzystać 
osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. Dzięki dofinansowaniu z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) jest on łatwo dostępną formą 
aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. 
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Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl

Pearls™ – super pochłaniacz
saszetki żelujące i kontrolujące zapach
Czy możesz wyobrazić sobie brak przykrego zapachu z woreczka?
Także podczas opróżniania go.
Czy możesz wyobrazić sobie płaski i dyskretny  
woreczek z zagęszczoną zawartością?
Czy możesz wyobrazić sobie nieprzerywany sen,  
bez konieczności opróżniania woreczka  
i wypuszczania gazów?

Komfort i bezpieczeństwo
Super pochłaniacz pearls™ zapewnia wszystkie korzyści  
zwykłych saszetek żelujących jak:
• większy komfort
• minimalizacja ryzyka podciekania
• bardziej płaski i dyskretny woreczek
• rzadsze opróżnianie
• neutralizacja zapachów z woreczka
• redukcja odgłosów z woreczka
oraz dodatkowe korzyści dzięki nowej technologii Activeone™  
zapewniającej kontrolę nad zapachami i zapobiegającej balonowaniu.
W trakcie badań laboratoryjnych oraz testów konsumenckich udowodniono, że   
pearls™ znacząco zmniejsza lub całkowicie eliminuje niepożądane zapachy  
– podnosząc poczucie komfortu oraz świeżości, zwłaszcza w trakcie  
opróżniania oraz wymiany woreczka.

Opatentowana technologia kontroli zapachu jak również przeciw balonowaniu  
woreczka Activeone zawarta jest w każdej maleńkiej saszetce. Wrzucenie jednej saszetki  
do woreczka zapewni poczucie komfortu i dyskrecji noszonego woreczka. To bardzo istotne z uwagi  
na fakt, iż balonowanie woreczka spowodowane nadmierną ilością zbierających się gazów podnosi ryzyko  
podciekania treści jelitowej pod płytkę.  8 na 10 ileostomików używających peArLs twierdzi, że zapach z woreczka  
został zmniejszony lub wyeliminowany.

• Zmniejszone balonowanie
• Większy komfort noszonego woreczka
• Zminimalizowane ryzyko podciekania
• Bardziej płaski i dyskretny woreczek
• Rzadsze opróżnianie
• Zmiejszone odgłosy z woreczka
• Wspomaga dobry sen bez obaw o awarię

szybKie, czyste i łAtwe do użyciA
1.  Umieść całą saszetkę w woreczku – treść jelitowa zagęści 

się. Nie rozrywaj saszetki przed włożeniem do woreczka.
2. Opróżnij woreczek jak zwykle.
Dodatkowe saszetki możesz wkładać przez otwór do 
odpuszczania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Treść 
jelitowa może być ciemniejsza po użyciu saszetek lub zawierać 
czarne kropki. To oznaka działania systemu ActiveOne™.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi zawartą na 
opakowaniu.
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Magiczna moc płomienia!



Magiczna moc płomienia!

Tekst i zdjęcia: Bianca-Beata Kotoro

Zapachy wywołu-
ją emocje i przywołują 
wspomnienia. Ich wpływ na 
nasz nastrój od lat badają naukowcy 
i... eksperci od marketingu. Okazuje się, że określone 
zapachy wpływają na nasze decyzje. Ta wiedza doprowadziła 
do rozwoju nowej dziedziny - aromamarketingu. Woń cy-
tryny, grejpfruta czy mięty może pobudzić nas do działania, 
a lawenda, mandarynka i jałowiec działają na nas wyciszają-
co. Dlatego warto świadomie wpłynąć na to, czym pachnie 
nasz dom czy gabinet. 

We wszelkiego rodzaju praktykach aromaterapeutycznych 
od zawsze używa się świec. Magiczna moc płomienia w po-
łączeniu z aromatem eterycznych olejków zapachowych daje 
niesamowity i pozytywny efekt. Świece zapachowe są bardzo 
dobrym środkiem poprawiającym nastrój, usuwającym zmę-
czenie i stres. Widok migoczącego płomienia działa uspo-
kajająco i stymulująco. W wielu sklepach znajdziemy świece 
małe i duże, okrągłe i kanciaste, kolorowe i białe, z jednym 
i wieloma knotami, zapachowe i bezzapachowe, z zatopiony-
mi elementami i bez nich… Podziały i rodzaje można mnożyć. 
Wybierając świecę zazwyczaj kierujemy się jej zapachem, wy-
glądem i ceną, a należałoby wziąć pod uwagę jeszcze jeden 
bardzo ważny parametr: materiał z jakiego została zrobiona. 
Mało kto zastanawia się nad tym, z czego produkowane są 
świece i jakie konsekwencje ma ich palenie dla naszego zdro-
wia i środowiska.

Uwaga: najbardziej popularny i najtańszy składnik świec to 
parafina pozyskiwana między innymi z ciężkich frakcji ropy 
naftowej lub z frakcji smół wytlewnych z węgla brunatnego. 
Do tego dodawane są różnego rodzaju barwniki, olejki i sub-
stancje zapachowe. Badania wykazały, że w zamkniętych, nie-
wentylowanych pomieszczeniach palone świece parafinowe 
wytwarzają szkodliwe substancje, między innymi formalde-
hyd, toluen i beznol. Te związki chemiczne są kancerogenne 
i szkodliwe dla układu oddechowego, krwionośnego, roz-
rodczego, nerwowego, immunologicznego, nerek i wątroby. 
Oczywiście chodzi tu o codzienne wdychanie tych substancji, 
ale jednak pamiętajmy, że palimy zazwyczaj więcej niż jedną 
świecę, a poza tym pomyślmy o naszych dzieciach i zwierzę-

tach domowych, które 
są bardziej narażone na 

to ryzyko. Sadza ze spalanych 
świec parafinowych, jest podobna do 

tej, która powstaje od wydzielin z rury wydechowej sa-
mochodu z silnikiem diesla. Jednak to nie wszystko. więk-
szość alergizujących, powodujących zmiany genetyczne a na-
wet rakotwórczych substancji trafia do świec z barwnikami, 
lakierami i substancjami zapachowymi, a są wśród nich m.in. 
metale ciężkie, związki halogenoorganiczne, policykliczne 
związki moszusowe i substancje ognioodporne.

Jeżeli świece z parafiny będzie się palić codziennie prze 
długie lata lub regularnie korzystać z nich w nieprzewietrzo-
nej łazience, może to mieć swoje skutki, do których zalicza się 
wypryski alergiczne (egzemy), podrażnienia dróg oddecho-
wych, astmę a nawet raka płuc. Poza tym produkty będące 
pochodnymi ropy naftowej mają niekorzystny bilans klima-
tyczny. Jedna tona uzyskanego z ropy naftowej węgla powo-
duje emisję ponad 3,5 tony dwutlenku węgla.

Z dokumentu Environmental Protection Agency Research 
and Development, można dowiedzieć się, że knot podczas 
palenia się świecy, trzymał się pionowo, dodawany jest ołów. 
Ten związek chemiczny może podrażniać i uszkadzać płuca, 
co skutkuje upośledzeniem oddychania, najczęściej w posta-
ci astmy lub chorób płuc. W 1974 roku National Candle As-
sociation (NCA) poprosiło, aby wszystkie firmy produkujące 
świece podpisały decyzję o zaprzestaniu dodawania tego 
metalu
do wytwarzania knotów. Jednak nie wiadomo co się dzieje na 
rynku chińskim, z którego eksportowane jest najwięcej tych 
produktów. Producenci świec nie mają obowiązku informo-
wania konsumenta o zawartości ołowiu w swoich produktach.

Świece stearynowe uchodzą za alternatywę dla świec para-
finowych i są często określane mianem świec ekologicznych 
lub bioświec. Stearyna jest przeważnie pozyskiwana z roślin-
nych, a zatem odnawialnych surowców – oleju palmowego 
i kokosowego. W przeciwieństwie do parafiny uchodzi za 
neutralną, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Na jej 
niekorzyść przemawia jednak fakt, że aby założyć plantacje, 
z których pozyskuje się następnie olej palmowy i kokosowy, 
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niszczy się często lasy deszczowe, np. poprzez ich wypalanie. 
W samej tylko Indonezji niszczenie lasów tropikalnych powo-
duje rocznie emisję około 2,6 mld ton dwutlenku węgla, co 
stanowi więcej, niż produkują łącznie Niemcy, Francja i Wiel-
ka Brytania. Owoce palm stanowią normalnie w tych krajach 
pożywienie dla ludzi i zwierząt, a zwiększony popyt na oleje 
powoduje kolejne negatywne dla klimatu skutki powodowane 
przez karczowanie terenów, uprawy palm, obróbkę i transport 
produktów. Z tego powodu za ekologiczne można uważać 
jedynie te świece stearynowe, które pochodzą ze zrówno-
ważonych plantacji oleju i produkowane np. według wytycz-
nych RSPO (ang.: „Roundtable on Sustainable Palm Oil”, pol.: 
„Okrągły stół na rzecz zrównoważonego oleju palmowego”, 
stworzonych przy współudziale organizacji WWF.

Syntetyczne barwniki i substancje zapachowe dodawane 
do świec stearynowych są tak samo szkodliwe jak w przypad-
ku świec parafinowych!

Bardzo dobry wybór to świece z wosku sojowego. Ów wosk 
to utwardzony olej wyciskany z nasion soi. Nie zawiera żad-
nych toksyn, nie wydziela kancerogennych substancji, jak tolu-
en i benzen. To odnawialne, biodegradowalne źródło energii. 
Ani w procesie produkcji, ani podczas palenia nie zanieczysz-
cza środowiska naturalnego, a przede wszystkim nie szkodzi 
człowiekowi i jego zdrowiu. Podczas spalania świec sojowych 
wytwarza się niemal 90 procent mniej sadzy niż w przypadku 
świec parafinowych! Wosk sojowy topi się dłużej i w niższej 
temperaturze, dzięki czemu znacząco wydłuża się życie świe-
cy, a składniki owych świec nie są testowane na zwierzętach.

W przypadku zaś świec z wosku pszczelego nie trzeba sto-
sować ani syntetycznych substancji zapachowych, ani barw-
ników, gdyż mają one naturalny, bardzo przyjemny zapach 
miodu i złotożółtawe zabarwienie. Dostępne są też czasem 
świece z wosku pszczelego w kolorze kości słoniowej. Są one 
wybielane nadtlenkiem wodoru albo glebą bielicową. War-
to wiedzieć, że konwencjonalnie pozyskiwany wosk pszczeli 
może zawierać pestycydy i środki farmaceutyczne, uwalnia-
ne potem podczas spalania. Dlatego warto kupować świece 
z ekologicznych pasiek. 

Wosk pszczeli jest produktem przemiany materii pszczo-
ły miodnej. Ponieważ produkcja wosku przez pszczoły jest 
znacznie mniejsza niż miodu, mamy do dyspozycji ograniczo-

ne zasoby tego surowca, co sprawia, że jest on drogi.

Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież mamy elektryczność, 
miliony modeli lamp i lampeczek. Po co komplikować sobie 
życie świecami? I jeszcze do tego na przykład – samemu je 
wykonywać? Po co robić, kiedy jest tyle gotowych? Może po 
to, by nacieszyć oko małym, chybotliwym płomieniem, który 
tak pięknie rozświetla tylko punkty w pomieszczeniu? Może 
po to, by ciepłe światło rozgrzewało myśli w jesienne wieczo-
ry? A może po to, żeby przekonać się, że samodzielne tworze-
nie coś nam daje? I że mamy wpływ na wybór poszczególnych 
składników? Że mogą dzięki temu służyć naszemu zdrowiu 
a nie tylko cieszyć oko swoim wyglądem? Pewnie wszystko 
po trochu… Spróbujcie Państwo sami...Serdecznie zachęcam.

Do	stworzenia	świec	potrzebujemy:
- Wosku sojowego lub pszczelego
- Naturalnego olejku zapachowego
- Barwnika mineralnego lub spożywczego
- Bawełnianych knotów
- Słoiczki, doniczki, szklane naczynia

Zawsze musimy pamiętać o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa, jakie trzeba zachować w czasie, kiedy 
relaksujemy się wonią i blaskiem świecy. 

Ogień bez nadzoru, nawet z najmniejszego płomienia, 
potrafi spowodować pożar. 
Zawsze przycinajmy knota świec i nie zostawiajmy pa-
lących się świec w przeciągu. Świeca ze skróconym 
knotem ma ładny, równomierny i łagodny płomyk. 
Kiedy zapalimy świece, pilnujmy dzieci i zwierząt i nie 
stawiajmy ich w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. 
Pamiętajmy zawsze, by zgasić świeczkę, gdy wycho-
dzimy z domu. 

Przestrzeganie tych paru prostych zasad spowoduje, że 
będziemy mogli bezpiecznie cieszyć się z obcowania ze 
świecami i korzystać do woli z ich magicznych właściwo-
ści. Aromat zapalonych świec sprzyja relaksowi. Wyłą-
czony telewizor, zapalony rządek pachnących świeczek, 
przyciemnione światło pozwoli nam w spokoju rozko-
szować się ciepłem bijącym od płomyków. Nie istnieje 
chyba lepsza okazja do relaksu, zapomnienia o całym 
świecie w tak oświetlonej ciszy. 

Satysfakcja gwarantowana! ■

1.

2.

3.

4.

Wosk sojowy jest produktem naturalnym, powstającym z ziaren soi. Świece ręcznie robione, na bazie nietoksycznego, stworzo-
nego z roślin niemodyfikowanych genetycznie, wosku sojowego palą się od 30 do 50 % dłużej niż parafinowe a rozlany wosk 
można łatwo usunąć wodą z mydłem.

118

DONIESIENIA

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



NATURALNIE ZMIENIAMY ŻYCIE

ZAMKNIĘTE OTWARTE Z KRANIKIEM

Zmień swoje życieZmień swoje życieZmień swoje życie
zzz

Unikatową cechą płytki
Confidence® Natural Advance 
jest ulepszony hydrokoloid, 
który wspomaga zapobieganie 
podciekaniom i podrażnieniom 
skóry:

cieńszy i bardziej elastyczny
zawiera ekstrakt z aloesu
mocniejsze i szybsze przyleganie
łatwiejsze odklejanie i mniejsza 
ilość pozostałości

WKRÓTCE

www.salts.pl     I    bezpłatna infolinia 800 120 130    I    info@salts.pl



Tak szybko minę ły 

wakacje?

Czas mile spędzony zawsze mija nam zbyt szybko, 

ale pora na nowe wyzwania i doświadczenia. Nowy 

rok szkolny, może nowa praca, nowe szczyty do zdo-

bycia. Do letniego słońca można wrócić w dowolnym 

momencie dzięki Waszym zdjęciom. Nie straszne 

Wam bezdroża, głębokie wody i jaskinie. Czy jest 

miejsce, do którego stomik nie może dotrzeć? Udo-

wadniacie, że nie!

Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony 
cel (ideał, zadanie). Po drugie, zdobądź potrzebne 

zasoby, by do niego dojść; wiedzę, pieniądze, 
materiały, metody. Po trzecie, skieruj wszystkie 

te zasoby na osiągnięcie celu”
Arystoteles

Gratulujemy Polskiemu Towarzystwo Stomijnemu Pol-ilko  Gratulujemy Polskiemu Towarzystwo Stomijnemu Pol-ilko  
osiągnięć, wytrwałości i zaangażowania w pracę 

na rzecz Stomików w Polsce. Wszelkiej pomyślności  
w dalszej realizacji planów i zamierzeń, wielu sił twórczych 

oraz prężnej postawy wobec wyzwań 
społeczeństwa stomijnego 

życzą SALTS i Fundacja STOMAlife.

30 LAT

120

WYDARZENIA

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (9)/ 2017



Wrzesień

Listopad

1 września 
• Międzynarodowy Dzień Pokoju – ob-
chodzony w rocznicę wybuchu II wojny 
światowej
• Dzień Weterana

8 września 
• Międzynarodowy Dzień Walki  

z Analfabetyzmem

9 września 
• Międzynarodowy Dzień Urody

10 września 
• Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

15 września 
• Europejski Dzień Prostaty
• Międzynarodowy Dzień 
Demokrac ji

21 września 
• Światowy Dzień Walki z Chorobą Al-
zheimera (Światowy Dzień Zapobiega-
nia Chorobie Alzheimera) – obchodzony 
od 1994 r.
• Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ)

22 września  
• Europejski Dzień Bez Samochodu
• Pierwszy Dzień Astronomicznej Jesieni

24 września 
• Międzynarodowy Dzień Głuchych

27 września  
• Światowy Dzień Serca

30 września 
• Dzień Ch łopaka

1 października 
• Międzynarodowy Dzień Lekarza
– obchodzony od 1984 r.
• Międzynarodowy Dzień Ludzi Star-
szych – ustanowiony przez ONZ w 1991r.

2 października  
• Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

4 października 
• Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – 
przypada w rocznicę śmierc i św. Fran-
ciszka z Asyżu, patrona zwierząt, przy-
rody i ekologów

5 października 
• Światowy Dzień Nauczycie l i (ONZ)
• Krajowy Dzień Stomika
10 października  
• Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

13 października 
• Dzień Ratownictwa Medycznego

1 listopada 
• Międzynarodowy Dzień Lekarza
– obchodzony od 1984 r.
• Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych 
– ustanowiony przez ONZ w 1991r.

2 listopada  
• Dzień Zaduszny (Zaduszki) 

9 listopada  
• Międzynarodowy Dzień Walki z Faszy-

zmem i Antysemityzmem

11 listopada  
• Narodowe Święto Niepodległośc i (Pol-

ska)

13 listopada  
• Międzynarodowy Dzień Ludzi Niewi-

domych

14 listopada  
• Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
• Dzień Seniora

16 listopada  
•  Międzynarodowy (Światowy) Dzień 

Tolerancji
19 listopada  
•  Światowy Dzień Toa let

21 listopada  
•  Światowy Dzień Życzliwoś ci i Pozdrowień
29 listopada  
•  Andrzejki

14 października  
• Dzień (Święto) Edukacji Narodowej / 

Dzień Nauczyciela (Polska) – obcho-
dzone od 1982 r.

17 października 
• Międzynarodowy (Światowy) Dzień 
Walki z Ubóstwem – W 1602 r. (wg innych 
źróde ł w 1633 r.) królowa Francji, Maria 
de Medic i, za łożyła Charité – szpita l 
i dom opieki dla biednych ludzi . W Pol-
sce zrobi ła to w 1652 r. królowa Maria 
Ludwika.
• Dzień Walki z Rakiem (Polska) – ogło-
szony przez prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego w 1997 r.

24 października  
•  Europejski Dzień Walki z Otyłośścią

30 października  
•  zmiana czasu z letniego na zimowy 

31 października  
• Dzień Reformacji – obchodzony przez 

Kośció ł Ewange licki .
• Halloween
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 Flexifit 
Płytka

www.salts.pl     I    bezpłatna infolinia 800 633 463    I    info@salts.pl

NATURALNA 
OCHRONA

Nacięcia w płytce zapobiegają  
załamywaniu się  płytki  umożliwiając 

jej krawędziom dokładne 
przyleganie do skóry wokół 
stomii co zabezpiecza skórę stomii co zabezpiecza skórę 

przed podciekaniem treści jelitowej.

NATURALNE 
NACIĘCIA

Unikalna płytka Flexifit® 
z pięcioma nacięciami idealnie 
dopasowuje się do naturalnych 
kształtów ciała dając poczucie 

bezpieczeństwa nawet bezpieczeństwa nawet 
w przypadku przepukliny.

NATURALNE 
DOPASOWANIE

Doskonała elastyczność 
i przyczepność, jak również 
kształt płytki umożliwiają 

idealne dopasowanie 
do kształtu każdego brzucha.do kształtu każdego brzucha.

NATURALNY 
KSZTAŁT

płytki Flexifit® 
pozwala jej na podążanie 

za ruchem ciała



FELIETON

Jeśli chcesz otrzymywać kolejne wydania kwartalnika Po prostu ŻYJ, wypełnij poniższy kupon i odeślij 
na adres:

Fundacja	STOMAlife						ul.	Karola	Dickensa	27	lok.		27						02-382	Warszawa

IMIĘ

ULICA

E-MAIL

NAZWISKO

NR	DOMU

NR	TELEFONU

NR	MIESZKANIA 	KOD	POCZTOWY 	MIEJSCOWOŚĆ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. K. Dickensa 27 lok. 27, 02-382 Warszawa (dalej Fundacja) moich da-
nych osobowych podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o działaniach 
podejmowanych przez Fundację) i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i informacyjnych. 
Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią stowarzy-
szonym. 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.

ZAMÓW	PRENUMERATĘ

Data	i	czytelny	podpis

..............................................................

Tekst: Grzegorz Kotoro 

„Kupa - dupa, kupa - pupa!” Pamiętacie te 
„niecenzuralne” rymy z przedszkola! Jaka to 
była frajda takie słowa wypowiadać. I miny do-
rosłych, i ich karcące spojrzenia... Przysłowiowy 
miód na serce każdego małego człowieczka. 
Takie słowa, takie rzeczy? No właśnie? Jakie? 
Dopóki nie osunę się w świat demencji nie 
zamierzam zapomnieć i być „grzecznym” do-
rosłym. Będę gadał o kupie i pupie. W wersji 
żartobliwej oraz tej poważnej. A nam dorosłym 
przypominam, że bez kupy nie ma życia! Na-
prawdę! Naukowcy też się nad nią pochylają, 
to znaczy badają. Wyliczyli, że człowiek w ciągu 
całego swojego życia spędza średnio 240 dni 
na jej robieniu! Fenomenalne! Nie powinniśmy 
się więc dziwić, że przysłowiowa kupa może do-
paść nas dosłownie wszędzie. A jeszcze gorzej 
jeśli będzie tak niesforna, że czekać nie ma za-
miaru. Musi wyjść i już. A wiedzą o tym nie tylko 
zwykli ludzie pracy, ale i gwiazdy sportu w akcji, 
na które patrzą miliony oczu... Czy jest wyjście 
z takiej sytuacji? Raczej takie, którego nikt z nas 
nie chciałby przeżyć i doświadczyć... Oto moi 
drodzy siedem autentycznych historii wielkich 
sportowców, którzy nie zdołali wytrzymać do 
końca zawodów, w trakcie których uważne oko 
kibica i niejedna kamera zarejestrowały to:

240 dni
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Gary Lineker to wybitna postać angielskiego futbolu. W wie-
ku 30 lat podczas meczu z Irlandią na środku boiska przy peł-
nych trybunach - wypróżnił się... Piłkarz przyznał się oficjalnie 
dopiero po 20 latach. Zdarzenie miało miejsce podczas dru-
giej połowy, kiedy to złapał go potworny ból brzucha, a on 
upozorował wtedy upadek. Następnie udając, że się rozciąga 
- wypróżnił się na trawę. Następnie pociągnął kilka razy pupą 
po ziemi, aby się podetrzeć. Jak powiedział później w wywia-
dzie dla BBC: „Było to najbardziej przerażające doświadczenie 
w moim życiu”. Fakt, że podczas owego meczu padał deszcz, 
bardzo mu pomógł. Oczywiście koledzy z boiska nazwali go 
wtedy „mini-kuper”, a przezwisko krąży za nim do dziś.

W 2015 roku zawodnik futbolu amerykańskiego Adam Lane 
został uznany za najbardziej wartościowego gracza turnieju 
Birmingham Bowl. Pomimo jego świetnej gry i zaszczytnego 
tytułu, niestety większość osób zapamiętała go z zupełnie in-
nego powodu. W jednym z meczów po zdobyciu tzw. przyłoże-
nia czyli dobiegnięcia z piłką do pola punktowego, na jego bia-
łych spodniach pojawiła się wielka, brązową plama - a wszystko 
transmitowane było w państwowej telewizji. Komentarz był je-
den: „To dopiero nazywa się - posrać się z radości”.

Kelly Slater to amerykański najbardziej utytułowany surfer. 
Na swoim koncie ma wiele zwycięstw, rekordów i... oddanych 
kup do oceanu. W środowisku surferów istnieje nawet specjal-
ne określenie na stolca oddawanego do wody, to tzw. fish food 
– czyli pokarm dla ryb. W jednym z wywiadów surfer zdradził 
pewien sekret robienia kupy do oceanu: „Chodzi o to, żeby 
płynąć z prądem i zawsze być przed wszystkimi. Nikt nie chciał-
by, aby fale zniosły kupę na przyjaciół, przecież byłoby to nie-
grzeczne”.

Paula Jane Radcliffe była jedną z najlepszych maratonek na 
świecie. W 2005 roku podczas maratonu w Londynie udało jej 
się uzyskać sporą przewagę nad swoimi rywalkami. Wygrała, 
ale to co wydarzyło się po drodze - już na zawsze przy niej 
zostało. W pewnym momencie biegaczka zdała sobie sprawę, 
że „coś” dzieje się w jej brzuchu, niestety nigdzie w pobliżu nie 
mogła dostrzec toalety. Nie zastanawiając się zbyt długo, pod-
biegła do barierek i ukucnęła. Zrobiła „to” na oczach fanów. 
W wywiadzie z telewizją ISPN powiedziała, że przeprasza, ale 
kiedy się ściga, to jedyne co ją interesuje - to wygrana.

W 2008 roku lekkoatletę Michaela Ekwall podczas półmara-
tonu odbywającego się w Goeteborgu dopadło rozwolnienie, 
którego oczywiście nie mógł opanować i powstrzymać. Dziel-
ny sportowiec nie uległ swoim jelitom i ukończył bieg na wyso-
kim 21 miejscu. W wywiadzie udzielonym po biegu, na pytanie 
czemu nie zatrzymał się aby się trochę „obmyć”, odpowiedział: 
„aby nie tracić czasu, a poza tym, jeśli zatrzymasz się raz - po-
tem będziesz robić to ponownie i ponownie, aż w końcu stanie 
się to nawykiem”.

W 2015 roku podczas walki w USA zawodnik MMA Travis 
Wolford zrobił kupę w majtki, kiedy jego przeciwnik założył mu 
tzw. gilotynę. Travis czym prędzej odklepał, pragnąc zakoń-
czyć ten nieszczęsny pojedynek, ale kiedy wstawał - wszystko 
zaczęła wypadać mu nogawkami. W wywiadzie po walce za-
wodnik bardzo nie chętnie, ale przyznał się, że tuż przed galą 
poszedł na festiwal Chili, aby skosztować tam - zupy fasolowej!

John Shina wielbiony przez nastolatków wrestler, aktor, raper 
w jednym z odcinków reality show podczas rozmowy w szatni, 
przyznał się swojej wtedy koleżance po fachu a obecnie żonie, 
że pewnego razu w kanadyjskim mieście Saskatoon nabawił się 
zatrucia pokarmowego. Tego samego dnia miał walkę na rin-
gu, z której w żaden sposób nie mógł zrezygnować. A przecież 
w takich momentach ryzykowne jest już samo wyjście z domu, 
a co dopiero walczenie przed tysiącami ludzi. John oczywiście 
wybrudził sobie spodnie, ale w przeciwieństwie do innych wre-
stlerów nosi dość luźne szaty i dzięki temu nic nie było widać, 
ale zapewne było bardzo czuć...
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No cóż, są sprawy, z których się nie żartuje! Każdy kto był 
w podobnej sytuacji - na pewno to zrozumie! Tym bardziej 
należy zrozumieć sportowców, którzy w ferworze walki, po 
prostu nie mieli innego wyboru.

PS Mój serdeczny kolega stomik na to wszystko rzekł: 
„I teraz widzę urok i zalety posiadania na brzuchu 
przyklejanej toalety”. ■
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dotyczące

niezbędnik dla
profesjonalistów

w edukacji pacjentów
na temat stomii




