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Zbawienny 
wplyw dotyku 

na zdrowie

Jak wyjść poza strefę 
komfortu z otwartym 

sercem?

Zofia Badach 
zmienia Kaczątka 

w Łabędzie

08 18 22

Wchodzimy w Nowy Rok z nadzieją, że nowy bardziej prokobiecy i sprawiedliwy 
świat jest jednak możliwy. Symbolem tej zmiany niech będzie nadanie przez 
Uniwersytet Jagielloński tytułu Doktora Honoris Causa naszej noblistce Oldze 
Tokarczuk. To fenomen, który w ciągu 200 lat historii nadawania tego tytułu 
wydarzył się zaledwie 11 razy w przypadku kobiet (częściej można dostrzec 
cykliczne loty komet). Stąd nasza decyzja redakcyjna, aby począwszy od tego 
numeru promować to, co w świecie kobiet najlepsze - również w świecie nauki. 
Naszą aspiracją ponadto jest kreowanie nowych kobiecych wzorców, które będą 
alternatywą dla tego, co na co dzień widzimy w Instagramach i innych coraz 
mniej “prosocialowych“ mediach. Zwykle kobiety, które nie mieszkają w sto-
licy, i nie spełniają irracjonalnych oczekiwań, nie mają szansy zaistnieć w tzw. 
mediach głównego nurtu oraz w prasie luksusowej. My zamiarzamy to zmienić. 
Stąd wszystko co publikujemy musi spełniać jedynie trzy warunki: #BodyPo-
sitive, #AgePositive oraz #SpacePositive To oznacza, że naszych Współautorek 
i Modelek nie pytamy ani o wiek, ani o wymiary ciała, ani też o to skąd pocho-
dzą. Każda z Was może na naszych łamach o tym opowiedzieć wyłącznie wtedy, 
kiedy sama będzie czuła, że jest z tego dumna - bo pokonała swoje mentalne 
ograniczenia, i zmienia świat na lepsze, zgodnie ze swoim osobistym kobiecym 
rytmem - Woman Vibe. Nasze pismo ma też służyć promowaniu rzetelnej wie-
dzy o zdrowiu i  o psychologii relacji. Gdy bowiem zadbacie o siebie i o swoich 
bliskich, wtedy to co w Was Drogie Czytelniczki najlepsze - będzie mogło w peł-
nii rozkwitnąć, zmieniając m.in. świat uniwersyteckiego betonu w kobiecy świat 
czułości - znany z prozy noblistki dr Tokarczuk.  
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Pozytywna kobieca energia 
ma moc zmieniania świata na 
lepsze! Już czas, aby
obudzić ją z uśpienia!

O SZTUCE 
KOCHANIA16
Kochać, jak to łatwo powie-
dzieć. Ale czy na pewno, aż tak 
trudno zrobić? Nasz nowy cykl 
artykułów rozwiewa toksyczne 
mity i wlewa w często zbolałe 
serca nadzieję. 

MIŁOŚĆ TO 
CAŁUSY MAŁE 
I DUŻE22
Choć niektórym może być trudno 
w to uwierzyć, nie wszyscy lubią
się całować. Tymczasem roman-
tyczne pocałunki nie tylko mogą
dawać dużo przyjemności i poma-
gać w stworzeniu głębszej więzi, 
ale według badań wpływają też 
korzystnie na zdrowie. Chyba, że 
jeden z całujących ma zakaźną 
infekcję.

KŁÓTNIE 
- BEZCENNY DAR?28
Kłótnie nie zawsze są złe. Często oznacza-
ją, że nam zależy, że próbujemy załatwić 
coś istotnego. Ale kłócić się trzeba umieć 
– w przeciwnym razie stają się destruk-
tywne. Sprawdź, co o anatomii kłótni 
mówi psycholog Marta Wróbel-Rakowska 
z Centrum Terapii Dialog.

POMAGASZ?
LEPIEJ ZADBAJ 
O SIEBIE!42
Przymus pomagania odbiera nam dobrą 
energię potrzebną do działania. Gdy więc 
nie można inaczej, warto znaleźć sposób, 
który pozwoli nam podjąć świadomy 
wybór, pogodzić się z tą decyzją
i czerpać z niej także coś da siebie 
- radzi psychoterapeutka 
Katarzyna Miller.

MIŁOŚĆ 
ZAKODOWANA 
W GENACH?36
Pragnienie miłości jest naturalne 
i powszechne. Źle znosimy samotność,
a co więcej - jest ona groźna dla zdrowia. 
Wiążemy się w pary, ale wiele związków 
się rozpada, czasami dlatego, że jednej 
lub obu stronom brakuje umiejętności 
tworzenia relacji. Dlaczego? Czy można 
zdolność do miłości zaprogramować? 
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W tle wstrząsająca historia, 
która nadal inspiruje, aby 

zmieniać świat
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SPIS TREŚCI

KOBIECE PATENTY 
NA ZDROWIE60
Niekiedy jedyne czego potrzebujesz, 
to na chwilę się zatrzymać i wsłuchać 
w to, co wspierana tysiącami recep-
torów intuicja powie Ci o potrzebach 
Twojego

CYTOLOGIA NA 
PODŁOŻU PŁYNNYM64
Coraz więcej ośrodków wykonuje w 
Polsce badanie cytologiczne na
podłożu płynnym. To o wiele dokład-
niejsza metoda niż stosowana
wcześniej.

POGROMCY 
SUPLEMENTÓW68
Czy wiesz, że suplementy diety to 
środki spożywcze, które nie są
lekami? Z pewnością dla wielu 
osób będzie to sporym zaskocze-
niem!

E NIE TAKIE 
STRASZNE72
Pokutuje mniemanie, że znaczna 
część żywności to produkty
wzbogacone szkodliwą chemią 
w niecnych i nie do końca jasnych
celach ich producentów. Nie ma to 
jednak wiele wspólnego z faktami.
Owszem, w przemyśle spożyw-
czym dodatki są stosowane. Nie
oznacza to jednak, że żywność 
faszerowana jest truciznami!

Fotoreportaż Anny Starkey 
z FitMaratonu w Centrum Kultury 

Izabelin

BIZNES JEST 
KOBIETĄ54
Gospodarka 4.0. oparta na 
wiedzy wraz z ekonomią 
współdzielenia, to ekosystem 
idealny dla rozwoju kobiecej 
przedsiębiorczości! Dlatego 
XXI wiek

AROMATYCZNA 
TERAPIA “CZUŁYMI
OLEJKAMI”56
Olejki towarzyszą mi każdego dnia. 
Pięknie możemy korzystać
z ich dobrodziejstw. Wspieramy 
nimi swoje zdrowie, emocje doda-
jemy do potraw, kosmetyków 
i dzięki nim sami możemy czaro-
wać cuda.

DDA I DDD
ŻYCIE W CIENIU 
PRZESZŁOŚCI46
Anna Sternik, psychoterapeutka 
i specjalistka terapii uzależnienia 
z Centrum Terapii Dialog wyjaśnia, 
czy zawsze dorosłe dzieci z takich 
rodzin muszą udać się na terapię, 
co może utrudniać im życie i jak so-
bie z trudnym dziedzictwem radzić
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MAMY PLAN, ABY POKAZAĆ ŚWIATU CZYM 
JEST PRAWDZIWE WOMAN VIBE! ŻYCIE PEŁ-
NE PASJI, GORĄCYCH I NIE RAZ SENSUAL-
NYCH RYTMÓW. ŻYCIE W ZGODZIE Z BICIEM 
SERCA. ZDALA OD TYRANII SAMOKRYTYKI 
I ZEWNĘTRZNYCH KRZYWDZĄCYCH OCEN. 
TO STYL ŻYCIA, KTÓRY CZYNI KOBIETY 
PRAWDZIWIE WOLNYMI I NIEZALEŻNYMI. 
A PRZY TYM GOTOWYMI, ABY PODBIJAĆ 
ŚWIAT W ZGODZIE  Z WARTOŚCIAMI, 
W KTÓRE WIERZĄ! 

Pozytywna kobieca energia ma moc 
zmieniania świata na lepsze! Już czas, aby 

obudzić ją z uśpienia!

MAMY PLAN, ABY POKAZAĆ ŚWIATU CZYM 
JEST PRAWDZIWE WOMAN VIBE! ŻYCIE PEŁ-
NE PASJI, GORĄCYCH I NIE RAZ SENSUAL-
NYCH RYTMÓW. ŻYCIE W ZGODZIE Z BICIEM 
SERCA. ZDALA OD TYRANII SAMOKRYTYKI 
I ZEWNĘTRZNYCH KRZYWDZĄCYCH OCEN. 
TO STYL ŻYCIA, KTÓRY CZYNI KOBIETY 
PRAWDZIWIE WOLNYMI I NIEZALEŻNYMI. 
A PRZY TYM GOTOWYMI, ABY PODBIJAĆ 
ŚWIAT W ZGODZIE  Z WARTOŚCIAMI, 
W KTÓRE WIERZĄ! 

ODKRYJ WOMAN VIBE               
          LIFE STYLE!
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Lęk i obawa przed otwarciem się na ludzi

W szkole podstawowej, w gimnazjum oraz liceum 
byłam raczej skromną i cichą dziewczyną. Miałam 
kilkoro przyjaciół i znajomych. W ich towarzystwie 
czułam się swobodnie. Oczywiście czas i różne wy-
darzenia pomagają nam zweryfikować ludzi oraz to, 
co jest w życiu istotne. Podczas wymarzonych stu-
diów chciałam czuć się częścią grupy. Nie należałam 
do charyzmatycznych wodzirejów. 

Praca zawodowa na własnej działalności gospodar-
czej jako logopeda pozwalała mi się spełniać. Uwiel-
białam ćwiczyć z najmłodszymi. Świadomość po-
stępów oraz dziecięca szczerość dawały mi ogrom 
satysfakcji. Początek pracy zawodowej to chwila, 
w której tak prawdziwie młody człowiek bierze ży-
cie we własne ręce i dorasta.

Dzieci to nasz największy skarb

Kolejnym cudownym etapem, pomijając narzeczeń-
stwo, ślub i setki innych wydarzeń, była ciąża oraz 
macierzyństwo. Dopiero sama stając się mamą zo-

baczyłam jak wspaniałymi i zależnymi od nas istota-
mi są dzieci. Często oglądałyśmy w romantycznych 
filmach sceny związane z macierzyństwem, wycho-
waniem i byciem rodzicem. To tylko namiastka ty-
sięcy emocji oraz obaw, z którymi mierzymy się jako 
mamy. Dopiero wtedy poznałam jak wielkim skar-
bem jest moje dziecko. Ta delikatna i krucha cząstka 
mnie. Ta cząstka, którą kształtuje każdy dotyk, każ-
dy szept i każdy nawet najsubtelniejszy bodziec. 
Wtedy zdałam sobie sprawę jak ważne dla Rodzica 
jest jego dziecko. Po trzech najwspanialszych latach 
spędzonych z córeczką, podjęłam decyzję, że wrócę 
do pracy zawodowej. Pracując w przedszkolu jako 
pomoc nauczyciela oraz logopeda czułam olbrzy-
mią satysfakcję z każdego, nawet najmniejszego, 
sukcesu moich podopiecznych.

Wychodzenie ze strefy komfortu

Za sprawą koleżanki oraz mojego męża Krzysztofa 
trafiłam na zajęcia Zumba Fitness do Pawła Paczyń-
skiego. Właśnie On zaraził mnie zamiłowaniem do 
takiej aktywności fizycznej. Nigdy wcześniej nie 
miałam nic wspólnego ze sportem, ani z tańcem, 

Kilka lat temu ukończyłam Pedagogikę  ogólną o specjalności Logo-
pedia. Marzyłam o tym, aby pracować z dziećmi. Poniekąd marzyła 
o tym też moja Mama i ja spełniałam jej marzenia z młodości. Dlaczego 
moja Mama nie skończyła Logopedii? Bo zdarzył się mały cud, cud dla 
kobiety, czyli zaszła w ciążę. Tak zaczęła się moja przygoda ze światem 
pedagogiki i dzieci – już w łonie Mamy. 

ALEKSANDRA WŁODARCZYK

ŻYCIE ZGODNE 
Z RYTMEM SERCA

Jak wyjsc poza swoja strefe komfortu z otwartym sercem?
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oprócz dyskotek. Początkowo zasta-
nawiałam się, co ja tam robię oraz czym są 
te dziwne odgłosy „oo” i „uu”. Z każdymi 
kolejnymi zajęciami czułam się znacznie 
swobodniej i jeszcze mocniej otwierałam 
się na ludzi. Poznawałam nowe osoby, któ-
re wnosiły coś do mojego życia. Po roku 
uczestnictwa w zajęciach, mój mąż powie-
dział: „Zumba Fitness to coś, co sprawia 
Tobie olbrzymią radość. Jutro przyjeżdża 
Izabela Kin i idziesz na kurs instrukto-
ra.” Nie potrafię opisać strachu, podeks-
cytowania i obaw, które pojawiły wówczas 
w mojej głowie. Sam kurs był taką małą 
przygodą. Poznałam osoby z całej Polski, 
które zupełnie świadomie przyjechały do 
Bydgoszczy na kurs instruktora Zumba Fit-
ness. 

Ukończenie kursu to dopiero początek. 
Wówczas rozpoczyna się proces stawania 
się instruktorem. Początkowo pracowałam 
na etacie i jednocześnie prowadziłam 
Zumba Fitness we Freedom Dance Studio 
dla kilku grup w różnych częściach By-
dgoszczy. Po roku stwierdziłam, że chcę 
zająć się tylko tańcem. Trafiłam do dwóch 
wyjątkowych firm Centrum Trampolin oraz 
Fitness FitDanceFun i do szkoły pływania 
Power Swim. To zadziałało jak wiatr wieją-
cy w żagle. Pomimo lock down’u szukałam 
nowych inspiracji, nowych możliwości 
i nowych zajęć. Tak jak początkowo miałam 
obawy przed wyjściem do kilku osób, tak 
z czasem bardzo chętnie występowałam 
przed setkami ludzi na scenie lub dziesią-
tkami tysięcy podczas transmisji online. 
To był moment przełamania się.

Sercem zmieniamy świat

Odkąd pamiętam razem z Krzysztofem 
włączaliśmy się w mniejsze lub większe 
akcje społeczne oraz charytatywne. 
On z racji zawodu często zajmował się 
oprawą medialną i zwiększaniem zasięgu. 
Ja natomiast dzieliłam się czasem, uśmie-
chem i zaangażowaniem. Jednak dopiero 
po tym przełomowym momencie, stwier-
dziłam, że możemy zrobić coś, co mocniej 
zmieni życie innych. 
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Oczywiście jako mama, peda-
gog i instruktor Zumba Kids, wy-
brałam najważniejszą grupę – 
Dzieci! Nie ma nic wspanialszego 
niż beztroski uśmiech dziecka. 
Taki uśmiech wywołuje lawinę 
kolejnych uśmiechów począwszy 
od rodziców, a kończąc na zu-
pełnie przypadkowo spotkanych 
osobach. 

Wiedziałam, że chcę sprawiać, że-
-by dzieci się uśmiechały, zwłasz-
cza te, które mają troszkę trud-
niejszy start. Co miesiąc włączam 
się w akcje charytatywne właśnie 
dla dzieci. Są to dzieci z SMA, 
podopieczni Stowarzyszenia Uś-
-miech Nadziei Dzieciom, wspa-
niałe dzieci i młodzież z Fundacji 
Aktywnej Rehabilitacji. Dla Mii 
oraz Celinki Andrzejewskiej pro-
wadziłam kilka maratonów on-
line oraz na żywo połączonych 
ze zbiórkami. Nie jest ważne, ile 

osób zatańczy. Oczywiście im 
więcej osób przyjdzie lub będzie 
bawiło się z nami, tym lepiej. Naj-
ważniejsze jednak, żeby jak naj-
więcej osób zobaczyło, co jest 
potrzebne. Nie zawsze są to pie-
niądze. Dobro, miłość i uśmiech 
dzielą się przez obdarowywanie. 
Właśnie tego obecnie najwięcej 
potrzebujemy, aby zobojętnienie 
zamienić na otwartość i chęć po-
mocy.

Uśmiech dzieci jest więcej 
warty niż diamenty i perły

Gdy moja córka uśmiecha się, 
a jej ząbki szklą się jak naszyj-
nik pereł, to od razu kąciki moich 
warg się unoszą, a oczy stają się 
bardziej błyszczące. Tak samo, 
gdy widzę tańczące ze mną dzieci 
na wózkach inwalidzkich z Funda-
cji Aktywnego Rozwoju nie mogę 
opanować radości. Dzieci tańczą 

nie tylko rękoma, ich całe ciało 
rusza się w takt muzyki. Zwłasz-
cza te szybsze choreografie dają 
i im, i mi energię oraz radość. Gdy 
wtedy patrzę na Ich rodziców, 
to wiem, że każdy Tata i każda 
Mama zrobi wszystko, aby zoba-
czyć uśmiech na twarzy swojego 
dziecka. 

Taniec pomaga rozładować emo-
cje, zwiększa poziom endorfin 
i pozwala poczuć wolność, po-
mimo wszelkich ograniczeń. Tań-
czę z wyjątkowymi dziećmi oraz 
ze wspaniałymi dorosłymi. Nie 
musimy idealnie odtwarzać cho-
reografii. Nie musimy trafić per-
fekcyjnie w beat. Nie musimy 
ćwiczyć układów do profesjonal-
nego zatańczenia. Wystarczy, że 
ruszamy się, bawimy się i uśmie-
chamy się do siebie. Te uśmiechy 
to największy skarb.
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2 noclegi we wspaniałym Evita Hotel & SPA w Tle-
niu. Wyżywienie: śniadania oraz obiadokolacje. 
Serdecznie zapraszamy całe Rodziny - dzieci oraz 
drugie połowy mile widziane. Grafik będzie bardzo 
napięty i przyjemny.

Zajęcia:
- codziennie Aqua Zumba,

- Masterclass Zumba Fitness z ZJ™ Davidem Dia-
zem oraz Aleksandrą Włodarczyk,

- zimowe atrakcje (jeśli dopisze śnieg),

- Fitness na Trampolinach (FitDanceFun),
- wodne animacje dla dzieci i dorosłych 

(Power Swim),
- impreza integracyjna z elementami sportowy-
mi oraz rozrywkowymi, oraz dodatkowo ognisko 

i niespodzianki.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń oraz wpłata rezerwacyjna - zwracana 
w przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożli-
wiających organizację wydarzenia.

Wyjątkowy Zumba Camp z ZJ™ Davidem Diazem, 
Aleksandrą Włodarczyk oraz FitDanceFun i Power Swim. 

WOMAN VIBE MAGAZINE

 Wybierz i działaj 

Jeśli jesteś instruktorką Zumba, 
trenerką personalną lub po prostu 
masz kontakt w wieloma osobami, 
to znaczy, że masz duży wpływ na 
świat. Możesz sama kreować rze-
czywistość wkoło siebie. Nie mu-
sisz mieć pieniędzy, nie musisz 
przekazywać datków na instytu-
cje prospołeczną. Wystarczy, że 
raz w miesiącu bezinteresownie 

poprowadzisz zajęcia dla dzieci. 
Dzieci cieszą się z czasu, który im 
dajesz, dużo bardziej niż z zaba-
wek, którymi bawią się same. 

Wybierz miejsce lub placówkę, 
która potrzebuje Ciebie i zmie-
niaj świat. Zmień swoje najbliższe 
otoczenie, a dzięki temu zmie-
nimy cały świat. Oddając godzi-
nę w miesiącu „tracisz” tylko 1 
promil swojego życia. W rzeczy-

wistości zyskujesz ten czas. Jest 
to mniej niż spędzasz każdego 
dnia przed ekranem telefonu ko-
mórkowego. Jeśli chcesz zacząć 
pomagać, jednak nie wiesz jak, 
to napisz lub zadzwoń do mnie. 
Pomogę Tobie znaleźć instytucje, 
które bardzo chętnie skorzystają 
z Twoich umiejętności. 

Dane kontaktowe znajdziesz na: 
zumbabydgoszcz.pl
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ŻYJEMY W EPOCE DYKTATURY PIĘKNA. 
WYZBYCI RADOŚCI ŻYCIA PODDAJEMY SIĘ 
UPRZEDMIOTAWIAJĄCEJ PRESJI SPECÓW OD 
REKLAMY I DYKATORÓW MODY. ZAPATRZE-
NI W INSTAGRAMOWĄ ILUZJĘ SZCZĘŚCIA 
SZUKAMY WŁASNEJ NISZY, W KTÓREJ CHOĆ 
NA CHWILĘ POCZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE. 
BEZ DEWASTUJĄCEGO NASZĄ PSYCHIKĘ - 
KULTU PERFEKCJI. CZAS TO ZMIENIĆ! 

“Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

„Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry

O SZTUCE
        KOCHANIAKOCHAĆ, JAK TO ŁATWO PO-
WIEDZIEĆ. ALE CZY NA PEWNO, 
AŻ TAK TRUDNO ZROBIĆ? NASZ 
NOWY CYKL ARTYKUŁÓW ROZ-
WIEWA TOKSYCZNE MITY I WLE-
WA W CZĘSTO ZBOLAŁE SERCA 
NADZIEJĘ. 
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Za nami kolejne Święta, podczas których zwykle 
mamy wiele okazji do przytulania. O czuły dotyk 
dobrze jest dbać nie tylko od święta, lecz także na 
co dzień. Delikatne, przyjazne dotykanie przynosi 
bowiem masę korzyści.

Dotyk - lek na odrzucenie

Jak na przykład pokazało badanie zespołu naukow-
ców z University College London, lekki dotyk uśmie-
rza skutki jednego z najbardziej bolesnych emocjo-
nalnie doznań - społecznego odrzucenia. „Podczas 
gdy świat staje się coraz bardziej cyfrowy i coraz 
więcej w nim bodźców wizualnych, łatwo jest za-
pomnieć o sile dotyku w międzyludzkich relacjach. 
Po raz pierwszy pokazaliśmy, że wystarczy nawet 
powolne, łagodne stukanie przez nieznaną osobę, 
aby złagodzić odczucie społecznego wykluczenia” 
- mówi główny autor publikacji, jaka ukazała się na 
łamach pisma „Scientific Reports”.

W opisanym w niej eksperymencie, grupa kobiet 
sądziła, że gra z innymi uczestniczkami w kompu-
terową grę polegającą na odbijaniu piłki. Paniom 
badacze powiedzieli, że sprawdzają ich zdolności 
mentalne i wizualne. W rzeczywistości jednak każda 
z nich grała przeciwko dwóm komputerowo wyge-
nerowanym przeciwnikom, którzy w pewnym mo-
mencie zaczęli pomijać uczestniczki eksperymen-
tu. To spowodowało przykre odczucie wykluczenia 
z zabawy. Jak jednak pokazał specjalny kwestiona-
riusz, kobiety, które były poddawane delikatnym 

bodźcom dotykowym (lekkie, powolne stukanie pę-
dzelkiem) w mniejszym stopniu odczuwały społecz-
ne wykluczenie i jego negatywne efekty.

Skuteczny sposób na głębokie lęki

W podobny sposób dotyk pomaga poradzić so-
bie z dręczącymi większość ludzi lękami. „Nawet 
przelotne i jakby się mogło wydawać trywialne 
sytuacje związane z dotykiem mogą pomóc lu-
dziom w zmniejszeniu egzystencjalnych niepoko-
jów” - podkreśla prof. Sander Koole z Uniwersytetu 
Amsterdamskiego, autor pracy opublikowanej na 
łamach pisma „Psychological Science”. Chodzi np. 
o strach przed śmiercią, który, jak piszą badacze, 
jest szczególnie dotkliwy dla osób z niską samooce-
ną. Tacy ludzie bowiem często nie postrzegają swo-
jego życia jako wartościowego ani pełnego sensu.

„Nasze rezultaty pokazują, że można zyskać egzy-
stencjalne poczucie bezpieczeństwa, nawet pod 
nieobecność symbolicznego poczucia sensu czer-
panego z religii czy wyznawanych wartości” - tłu-
maczy prof. Koole. W eksperymentach wykonanych 
przez jego zespół, osoby z niskim poczuciem wła-
snej wartości, które doświadczyły tylko chwilowego 
dotyku na ramieniu, w mniejszym stopniu odczu-
wały lęk przed śmiercią. Przeprowadzone przez na-
ukowców testy wskazały, że działo się tak, ponieważ 
dotyk pomagał badanym silniej poczuć więzi z in-
nymi ludźmi.

Delikatny dotyk pomaga uśmierzyć ból emocjonalny i fizyczny, 
łagodzi też lęki. Jest dla nas tak ważny, że silnie reagujemy na niego 
już od pierwszych chwil życia.

CZUŁOŚĆ NIE TYLKO

OD ŚWIĘTA 
Zbawienny wplyw dotyku na zdrowie
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Przeciwbólowa „tabletka” z dotyku

Odczucie delikatnej cielesnej bliskości może na-
wet uśmierzyć fizyczny ból - twierdzą z kolei bada-
cze z University of Colorado w Boulder. „Moja żona 
cierpiała z powodu i bólu i jedyne o czym mogłem 
myśleć to ‚jak mogę jej pomóc?’. Złapałem ją za rękę 
i wydawało się, że to przynosi efekty” – wspomina 
moment narodzin swojej córki dr Pavel Goldstein, 
główny autor pracy opublikowanej w piśmie „Scienti-
fic Reports”. „Chciałem sprawdzić to w laboratorium: 
czy naprawdę można obniżyć ból z pomocą dotyku, 
a jeśli tak, to w jaki sposób?” - dodaje.

Badacz przeprowadził więc eksperymenty z udzia-
łem ponad 20 heteroseksualnych par. Kiedy part-
nerzy siedzieli obok siebie, wtedy, tak jak naukowcy 
się spodziewali, dochodziło do synchronizacji rytmu 
serca między mężczyzną i kobietą. Kiedy jednak u ko-
biety eksperymentatorzy wywołali łagodny ból, połą-
czenie to zanikało. Gdy natomiast para mogła chwy-
cić się za ręce, synchronizacja powracała, a nasilenie 
bólu malało. Badacze twierdzą przy tym, że redukcja 
bólu jest tym wyraźniejsza, im większa jest empatia 
partnera. „Może być tak, że dotyk to narzędzie, które 
pozwala na zakomunikowanie empatii partnerce, co 
skutkuje działaniem przeciwbólowym” - zastanawia 
się dr Goldstein.

Dotyk niezbędny dla niemowląt

Na dotyk silnie reagujemy już od pierwszych chwil 
życia - niemowlęta wykazują unikalne reakcje na 
takie bodźce. Wykazał to eksperyment naukow-
ców z Max Planck Institute for Human Cognitive 
and Brain Sciences. Ich zdaniem cementuje to więź 
między rodzicem a dzieckiem i pomaga w dalszym 
społecznym oraz fizjologicznym rozwoju. Badacze 
posadzili niemowlęta na kolanach rodziców i gła-
skali je pędzelkiem oraz badali reakcje fizjologicz-
ne i zachowanie maluchów. W odpowiedzi na gła-
skanie z optymalną prędkością (ok. 3 cm/s) malało 
pobudzenie dzieci - m.in. zwalniało ich tętno.

Z kolei zespół Nationwide Children’s Hospital 
zwraca uwagę, że doświadczenia z okresu nie-
mowlęcego kształtują późniejsze reakcje na do-
tyk. Ma to szczególne znaczenie dla wcześniaków, 
które zwykle spędzają wiele czasu na oddziale 
intensywnej terapii noworodków. ”Zapewnienie 
przez rodziców przedwcześnie urodzonym dzie-
ciom pozytywnego, wspierającego dotyku, takiego 
jak kontakt typu ‚skóra do skóry’ jest podstawą do 
tego, aby mózgi tych dzieci reagowały na delikat-
ny dotyk podobnie jak te, które spędziły całą ciążę 
w łonie matki” - podkreśla autorka badania dr Na-
thalie Maitre. „Jeśli rodzice nie mogą tego zrobić, 
szpital może rozważyć zapewnienie takiego doty-
ku przez terapeutów” - dodaje ekspertka. Badacze 
zauważyli przy okazji jeszcze jedną zależność. 
Otóż reakcje na dotyk były słabsze, jeśli wcześnia-
ki musiały przechodzić wcześniej bolesne zabiegi. 
Do swoich wniosków jej zespół doszedł po prze-
badaniu z pomocą techniki EEG reakcji mózgów 
ponad setki dzieci urodzonych po ciąży o różnej 
długości. Eksperymenty wyraźnie pokazują więc, 
że z pozoru niewiele znaczące gesty mogą dla 
człowieka wiele zdziałać.

Autor: Marek Matacz zdrowie.pap.pl

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/ucl-
-gts101617.php
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/touch-
-may-alleviate-existential-fears-for-people-with-low-self-
-esteem.html?
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-06/uoca-
-wlt062117.php
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/infant-
s-are-sensitive-to-pleasant-touch.html
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/cp-
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MIŁOŚĆ
TO CAŁUSY MAŁE I DUŻE?

Czy calowanie dla kazdego jest zdrowe?
Choć niektórym może być trudno w to uwierzyć, nie wszyscy lubią 
się całować. Tymczasem romantyczne pocałunki nie tylko mogą 
dawać dużo przyjemności i pomagać w stworzeniu głębszej więzi, ale 
według badań wpływają też korzystnie na zdrowie. Chyba, że jeden 
z całujących ma zakaźną infekcję.
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W czasie pocałunku wymiana drobnoustrojów

Całujące się osoby dzielą nie tylko przyjemność, ale 
także wodę, białko, tłuszcze, inne substancje orga-
niczne, a także liczne mikroorganizmy. Jak donieśli 
badacze z Holenderskiej Organizacji Zastosowań 
Nauki (TNO) na łamach pisma „Microbiome”, w cza-
sie trwającego 10 sekund głębokiego pocałunku 
każda osoby otrzymuje od partnera średnio 80 mln 
bakterii! 

Jama ustna, podobnie jak wiele innych miejsc na 
ciele tętni bowiem niewidzialnym dla nieuzbrojo-
nego oka życiem. Naukowcy dokonali swoich obli-
czeń po analizie bakteryjnej zawartości ust 21 par, 
z których przed pocałunkiem jeden z partnerów 
wypił probiotyczny napój zawierający specyficzny 
szczep bakterii. Dodatkowe badania pokazały nato-
miast, że regularnie całujące się pary mają bardzo 
podobną florę bakteryjną w jamie ustnej. 

Warto mieć na uwadze, że wiele z zamieszkujących 
organizm mikrobów jest człowiekowi potrzebnych, 
wręcz niezbędnych. Na dodatek kontakt z mikrobio-
mami buduje naszą odporność. Z tego punktu wi-
dzenia całowanie się to czysty zysk.

Niestety, istnieje jeszcze drugi aspekt całowania. 
Wśród przenoszonych podczas całowania się mi-
krobów mogą znaleźć się bakterie chorobotwórcze, 

np. paciorkowce czy prątki gruźlicy, a także niebez-
pieczne wirusy, w tym wywołujące choroby górnych 
dróg oddechowych, opryszczkę czy wirus Epsteina-
-Barr, który wywołuje mononukleozę. 

To ostatnie schorzenie czasami nazywa się nawet 
chorobą pocałunków. Można się nią zarazić także 
przez kaszel, kichanie, zakażone sztućce czy kubki. 
Według amerykańskich Centers for Disease Con-
trol and Prevention w USA 95 proc. ludzi w wieku 
35-40 lat w którymś momencie życia zostało zain-
fekowanych tym wirusem. Nie można się przeciwko 
niemu zaszczepić, a kiedy raz dostanie się do orga-
nizmu, pozostaje ukryty w komórkach do końca ży-
cia i w niektórych przypadkach może się ponownie 
uaktywnić. 

Kiedy do zakażenia dojdzie u młodzieży czy mło-
dych dorosłych, w 35-50 proc. przypadków rozwi-
nie się zakaźna forma choroby.  U wielu osób nie 
pojawią się na szczęście żadne objawy, ale mogą 
rozwinąć się takie symptomy, jak gorączka, ból gar-
dła, bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, problemy 
z koncentracją. Niekiedy może dojść także do po-
wikłań, nawet poważnych, - m.in. do zaburzeń pracy 
wątroby wątroby, układu nerwowego, spadku liczby 
płytek krwi czy niedokrwistości. Całowanie się le-
piej zatem „zawiesić”, jeśli jeden z partnerów zma-
ga się z jakąś infekcją. Nabiera to zalecenie mocy 
zwłaszcza w czasie obecnej pandemii.

WOMAN VIBE MAGAZINE

Pokazują je filmy, śpiewają o nich muzycy, piszą li-
teraci i poeci. Powstała specjalna nauka, która je 
bada - filematologia. Mowa o pocałunkach. Wargi 
to jedno z najbardziej wrażliwych miejsc w ludzkim 
ciele, a pocałunek angażuje całą masę mięśni twarzy 
i reszty ciała. Kiedy ktoś się całuje, jego mózg pro-
dukuje endorfiny i inne hormony przyjemności. Być 
może z tego powodu, jak sugerują badania, pocałun-
ki mają silny wpływ na człowieka, na jego samopo-
czucie, a także na stan zdrowia.

Pocałunkiem sprawdzisz partnera

Naukowcy z University of Oxford opisali projekt ba-
dawczy z udziałem prawie tysiąca osób w wieku 18-
63 lat, który wskazał na kilka niebagatelnych konse-
kwencji całowania. Nie jest dziwne, że po pierwsze 
pomaga ono tworzyć więź między partnerami, a czę-
stotliwość, z jaką ludzie się całują wpływa na poziom 
satysfakcji ze związku. Pocałunki były przy tym waż-
niejsze w trwających już dłużej relacjach i bardziej 
ceniły je kobiety. 

Ale to nie wszystko. Jak pokazało badanie, pocałun-
ki pomagają też prawdopodobnie wybrać najwła-
ściwszą osobę do relacji. Kobiety, osoby uznawane 
powszechnie za seksualnie atrakcyjne oraz osoby 
otwarte na nowe znajomości twierdziły, że pierwszy 
pocałunek wpływa na ich późniejszy pociąg do po-
tencjalnego partnera. 

Przy tym pocałunki nie są ważne tylko dla młodych. 
Zauważyli to specjaliści z Anglia Ruskin University, 
którzy przeprowadzili ankiety na temat życia miło-
snego w grupie prawie 7 tys. osób w wieku średnio 
65 lat. Odkryli m.in., że dla starszych kobiet większa 
częstotliwość pieszczot oraz właśnie pocałunków 
wiąże się z wyższym poziomem zadowolenia z życia 
i odczuciem większej bliskości z partnerem.

Chcesz obniżyć cholesterol? 
Zacznij całować!

Tymczasem, jak już od długiego czasu wiadomo, cia-
ło i psyche są z sobą ściśle powiązane. Nie powinny 
więc dziwić wyniki uzyskane przez zespół z Arizo-
na State University. Badacze tym razem postanowili 
sprawdzić zależność między całowaniem a pozio-
mem doświadczanego stresu, ryzykiem depresji, 
satysfakcji ze związku a także stężeniem lipidów we 
krwi. Do swojego badania zaprosili grupę dorosłych 
osób żyjących w związku małżeńskim lub miesz-
kających razem. W czasie 6-tygodniowego ekspe-
rymentu, część uczestników zwiększyła częstość 
romantycznych pocałunków, pozostali nie zmienili 
swoich nawyków w tym zakresie.

Dodatkowe pocałunki się opłaciły. Spowodowały 
bowiem redukcję stresu, poprawę zadowolenia ze 
związku i obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.
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Nie każdy lubi się całować

Może z powodu zagrożeń romantyczne pocałunki, 
jak twierdzą specjaliści z Indiana University, nie są 
popularne we wszystkich kulturach, a w niektórych 
budzą nawet obrzydzenie. W swoich badaniach, na-
ukowcy sprawdzili nastawienie do całowania w 168 
różnych kulturach. Okazało się, że tylko 46 proc. 
uznaje długie, romantyczne pocałunki.

Najczęściej całowanie było praktykowane na Środ-
kowym Wchodzie, gdzie angażowali się w nie człon-
kowie wszystkich 10 zbadanych miejscowych kultur. 
W Ameryce Północnej już tylko 55 kultur uznawa-
ło romantyczne pocałunki, w Europie odsetek ten 
wyniósł 70 proc., a w Azji 73. Badacze twierdzą, 
że praktycznie nie całują się mieszkańcy Ameryki 
Środkowej, Afryki Subsaharyjskiej, Nowej Gwinei 
czy Amazonii. 

Okazało się jednocześnie, że całowanie pojawia się 
tym częściej, im bardziej złożone jest dane społe-
czeństwo. „Podejrzewaliśmy, że niektóre kultury 
nie będą się angażować w romantyczne/seksualne 
pocałunki, lub będą im się one wydawały dziwnym 
sposobem okazywania intymności. Byliśmy jednak 
zaskoczeni odkryciem, że do tej kategorii można za-
liczyć większość kultur” - zwraca uwagę prof. Justin 
Garcia, autor publikacji, która ukazała się w piśmie 
„American Anthropologist”. Czy więc warto się cało-
wać? Na to pytanie niech każdy odpowie sobie sam. 

Autor: Marek Matacz, zdrowie.pap.pl

Źródła:
Artykuł dra  Josepha S. Alperta na łamach The American 
Journal of Medicine Blog
Praca naukowa na temat wpływu całowania na relacje 
i dobór partnera
Doniesienie prasowe na temat znaczenia pocałunków 
dla starszych osób
Praca naukowa na temat wpływu całowania na psychikę 
i poziom cholesterolu
Doniesienie prasowe na temat liczby bakterii przekazy-
wanych w czasie całowania
Witryna Mayo Clinic na temat mononukleozy
Informacje Centers for Disease Control and Prevention 
na temat mononukleozy
https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-ebv.html
https://web.archive.org/web/20120420113839/http://
www.cdc.gov/ncidod/diseases/ebv.htm
Doniesienie prasowe na temat całowania w różnych kul-
turach
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KŁÓTNIE
BEZCENNY DAR?
Naucz sie klocic dla dobra zwiazku!

Kłótnie nie zawsze są złe. Często oznaczają, że nam zależy, że próbujemy 
załatwić coś istotnego. Ale kłócić się trzeba umieć – w przeciwnym razie 
stają się destruktywne. Sprawdź, co o anatomii kłótni mówi psycholog 
Marta Wróbel-Rakowska z Centrum Terapii Dialog.
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nie możemy dojść w tej kwestii do porozumienia, 
że utknęliśmy we wzajemnej złości i żalu, że druga 
osoba nie chce nam dać tego, na czym nam zależy, 
że coś na nas wymusza, to przyjrzyjmy się najpierw 
temu, jakie potrzeby stoją za tym, że tego chcemy. 
Jeśli moją propozycją był wyjazd nad morze i o to 
walczę i nie chcę odpuścić, to jaka potrzeba za tym 
stoi? Co się ze mną dzieje, kiedy myślę o wyjeździe 
nad morze, jakie mam skojarzenie z tym miejscem, 
wspomnienia, wyobrażenia o tym wyjeździe? 

Niewykluczone, że w rezultacie zobaczę wtedy, że 
oprócz złości na partnera czuję na przykład jakąś 
tęsknotę, może potrzebuję odpoczynku, spokoju, 
ciszy zwolnienia tempa i czuję, że właśnie tam to 
osiągnę. Kiedy to sobie nazwę, łatwiej będzie mi 
wyjść z takim komunikatem do partnera i pokazać 
mu, o co mi tak naprawdę chodzi. Wtedy jest czas 
na kolejny krok – przyjrzenie się temu, czego po-
trzebuje partner. Może jemu zależy na aktywności, 
ruchu, na jakimś rodzaju zabawy,  działaniu. Jeżeli 
zdamy sobie sprawę z tego, jakie potrzeby zwią-
zane są z tym, o co walczymy, to okazuje się, że 
łatwiej jest się dogadać i porozumieć. Chodzi o to, 
żeby się nawzajem słuchać. Warunkiem jest wraż-
liwość na to, co druga osoba mówi i zrozumienie. 
Znacznie łatwiej jest się porozumieć, kiedy rozma-
wia się o swoich potrzebach. Trudno zaś wtedy, 
gdy koncentrujemy się na obwinianiu i oskarżaniu 
drugiej osoby o to, że nie daje nam tego, czego 
chcemy.

Jednymi z najczęstszych są kłótnie o podział 
obowiązków domowych. Czy za nimi też 

kryją się jakieś potrzeby?

W każdej parze taka kłótnia może dotyczyć cze-
goś innego i ważnego. Warto pamiętać, że zna-
czenie ma też to, z jakimi doświadczeniami wcho-
dzimy w związek, zarówno z domu rodzinnego, 
jak i poprzednich relacji. Wyobrażenie podziału 
obowiązków często wiąże się z przekonaniem co 
do najlepszego modelu, często tego z domu ro-
dzinnego. Ale doświadczenia partnerów mogą 
się znacznie różnić: czyli na przykład u mnie 
w rodzinie było tak, że mama nie pracowała i zaj-
mowała się domem, a tata pracował i w związ-
ku z tym nie brał na siebie obowiązków domo-
wych, zaś partner pochodzi z domu, w którym to
właśnie ojciec przejął na siebie obowiązki domo-
we, a matka zajmowała się pracą zawodową, albo 

dzielili się tymi obowiązkami po równo. Jeśli więc 
mamy różne doświadczenia i wspomnienia z domu 
rodzinnego, a także różne oczekiwania, to robi się 
kłopot. W takiej sytuacji pomóc może uświadomie-
nie sobie, z czego wynika moje przekonanie, które-
go się tak sztywno trzymam, a potem odpowiedź na 
pytanie, czy naprawdę tak musi być w mojej relacji. 
Uświadomienie sobie odpowiedzi na nie sprawi, 
że będę skłonna bardziej otworzyć się na to, czego 
chce partner. Trzeba się nawzajem posłuchać i usły-
szeć, jak kto sobie wyobraża podział obowiązków, 
a potem uzgodnić, jak ma wyglądać to u nas. Naj-
lepiej oczywiście zrobić to na początku wspólnego 
zamieszkania, choć częściej nie uzgadniamy takich 
rzeczy, bo jesteśmy przekonani, że jakoś to będzie 
albo pewni, że partner ma dokładnie taką samą wi-
zję relacji i podziału obowiązków jak ja. Potem oka-
zać się może, że wcale tak nie jest. 

Mamy więc wizję związku idealnego, w którym wie-
le rzeczy układa się samo, życie jednak weryfiku-
je takie wyobrażenia i często jednak trzeba wiele 
spraw dogadać. To może pomóc uniknąć wielu trud-
nych sytuacji później. Taką rozmowę można odbyć 
na każdym etapie związku, nie ma tak, że potem już 
nie wypada wracać do tego tematu. Kiedy zauważa-
my, że coś jest nie tak potraktujmy to jako impuls do 
rozmowy i uzgodnienia jak to ma wyglądać. Może 
taki podział obowiązków rozwiąże część naszych 
problemów. To, jak się poczujemy po takiej rozmo-
wie, będzie dla nas sygnałem, czy naprawdę o to 
chodziło.
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Kochamy, się jesteśmy razem, a jednak się 
kłócimy. Dlaczego?

Najczęściej kłócenie się jest sposobem na wyra-
żenie emocji takich jak gniew i złość. Czasami po-
wodem kłótni są emocje i stres w ogóle niezwią-
zane z sytuacją, o którą się kłócimy, czy z naszym 
związkiem. Tak się dzieje, gdy w ciągu dnia zbiera-
my i przeżywamy różne emocje, napięcia i z całym 
tym bagażem docieramy do domu. On tam nie zni-
ka. Radzimy sobie z nim na różne sposoby. Zdarza 
się, że w sposób konstruktywny i zdrowy – na przy-
kład bierzemy kąpiel, uprawiamy sport, ale czasem 
robimy też mniej pożyteczne rzeczy i jedną z nich 
jest kłótnia, która bywa najszybszym i dość łatwym 
sposobem wyładowania napięcia. Zwykle jednak, 
kiedy się kłócimy, to znaczy, że coś jest dla nas waż-
ne, na czymś, na kimś nam zależy. W relacji często 
kłócimy się dlatego, że chcemy, aby nasz związek 
był „jakiś”, np.  czuły, romantyczny albo pełen przy-
gód. Ponadto zwykle chcemy, aby był idealny i na 
początku nawet taki nam się wydaje. Ale z biegiem 
czasu okazuje się, że wcale nie jest idealnie i nasze 
marzenia się nie spełniają. Pojawia się więc złość, 
zaczynamy walczyć o nasze niezaspokojone potrze-
by. Nie zawsze jednak jasno zdajemy sobie sprawę, 
czego nam tak naprawdę brak, czego potrzebujemy 
lub czego byśmy nie chcieli.

Czy kłótnie są lepsze niż ich brak?

Najczęściej tak. Jeżeli się kłócimy, to znaczy że nam 
zależy. Próbujemy coś z tym zrobić, więc jest to ele-

ment działania. Oczywiście zdarza się, że kłótnie są 
destrukcyjne - jeśli jest ich za dużo, jeśli w trakcie 
dzieją się rzeczy, które niszczą relację, np. krytyka, 
poniżanie drugiej strony. To nie prowadzi do nicze-
go dobrego. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że 
kłótnia może być energią dającą szansę na to, żeby 
otworzyć się przed partnerem i zakomunikować coś 
ważnego, pokazać - nie tylko za pomocą słów, ale 
też emocji i zaangażowania.

Ale kłótnie nie zawsze są dobre...

Oczywiście, nie każda kłótnia przynosi coś dobrego. 
Te niedobre często są wynikiem tego, że nie umiemy 
mówić o swoich potrzebach i pragnieniach. Pokazu-
ją, że mamy kłopoty w komunikacji. Kiedy czujemy, 
że tak jest, warto przyjrzeć się, o co tak naprawdę 
nam chodzi. Bo czasami nie bardzo zdajemy sobie 
sprawę z tego, co jest dla nas ważne. Często kłótnie 
dotyczą rzeczy, wydawałoby się, błahych, na przy-
kład nieposprzątania po kolacji. Czasem warto się 
zastanawiać, z czego ta kłótnia wynika, dlaczego te 
wydawałoby się - proste do rozmowy tematy - wca-
le w tej najbliższej relacji takie nie są.

Jak możemy się tego dowiedzieć? 

Kiedy nie możemy dojść do porozumienia, czy 
idziemy dzisiaj do knajpy z włoskim czy z hinduskim 
jedzeniem, albo czy pójdziemy na rower, czy popły-
wać i zaczynamy się o to kłócić, a ta kłótnia eskalu-
je, to warto zatrzymać się i zastanowić się dlaczego 
tak jest. Świetne efekty daje metoda porozumienia 
bez przemocy. To sposób komunikowania się, które-
go twórcą jest Marshall Rosenberg. Polega na sku-
pieniu uwagi na uczuciach i potrzebach własnych 
oraz rozmówcy, a posługuje się także specyficznymi 
formami języka, co pozwala na ograniczenie możli-
wości wystąpienia przemocy w dialogu. Taki empa-
tyczny wobec siebie i partnera sposób komunika-
cji ma doprowadzić do pojednania, do rozwiązania 
konfliktu, przy jednoczesnym pozostaniu uważnym 
na własne potrzeby oraz emocje. 

Jak to się odbywa?

Pierwszym szalenie ważnym etapem jest skupie-
nie się na sobie, przyjrzenie się sytuacji, temu, co 
ja w danym momencie/sytuacji czuję, czego ja po-
trzebuję. Więc gdy kłócimy się na przykład o urlop - 
w górach czy nad morzem i mamy poczucie, że nigdy



32 33WOMAN VIBE MAGAZINE

– wyrażeniem swoich uczuć i potrzeb. Powody od-
wołania randki mogą być różne – może partner jest 
bardzo zestresowany pracą, może musi czegoś do-
pilnować i dlatego odmawia lub ciągle przekłada 
randki. Ale może powód dotyczy związku, w którym 
coś nie gra i partner unika konfrontacji. Warto w tym 
momencie zaznaczyć, że jeśli pojawia się problem, 
to możemy się kłócić i walczyć, ale możemy też 
się wycofywać. To jest inny sposób radzenia sobie 
z czymś, czego nie chcemy. Często nawet sobie tego 
nie uświadamiamy.

On nie mówi, że coś mu przeszkadza, a my 
tego „nie zauważamy”? 

Dokładnie. To bywa trudne, bo w związku z kimś, kto 
jest nam bardzo bliski, chcielibyśmy najwięcej do-
stać, ale też jednocześnie najbardziej boimy się od-
rzucenia, boimy się odsłonić. Nikt nie może nas tak 
bardzo zranić, jak ta najbliższa nam osoba. Powie-
dzenie: „To zachowanie mnie zabolało, przeszkadza 
mi, boję się ciebie stracić albo brakuje mi czegoś, 
czuję się niepewny” - bywa tak trudne, że czasami 
potrzebna jest pomoc terapeuty. Wtedy warto się 
po nią udać.

Kiedy czujemy, że nie wszystko jest tak, jak 
sobie wymarzyliśmy, powinniśmy dążyć do 

idealnego związku?

Do idealnego nigdy. Warto nie tracić nadziei na 
bliskość, nawet kiedy czasami nie uda nam się do-
gadać. Dobrze jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, 
co jest nie tak, bo wtedy mamy szansę coś z tym 
zrobić. Jeśli te „niedogadania” nie są nadmiarowe, 
jeśli raz traci jedna osoba, raz druga, to można za-
akceptować, że nasz związek nie zawsze da nam to, 
czego oczekujemy i że nie jest idealny. To nic złego. 
Związek z założenia nie jest idealny i jeśli pogodzi-
my się z tym i pożegnamy z tą iluzją, będzie nam 
łatwiej. Można mimo to mieć poczucie szczęścia 
i spełnienia. Inaczej jest, kiedy zawsze tylko jedna 
osoba musi z czegoś rezygnować, coś poświęcić - 
taka nierówność bardzo szkodzi związkowi. 

Co zrobić, gdy w czasie kłótni zaczynamy 
obwiniać  się o błędy i sytuacje, które popeł-

niliśmy w przeszłości?

Najlepiej, aby kłótnia dotyczyła konkretnie tej jed-
nej rzeczy, jednej sytuacji, jednego wydarzenia, 
jednej sprawy, a nie była kłótnią o wszystko, co się 
wydarzyło wcześniej. Tylko wtedy ma szansę dopro-
wadzić do rozwiązania, a nie pozostawić nas w po-
czuciu złości. Dobrze się trzymać tej zasady, choć to 
może być trudne. Bo kiedy się kłócimy, często na-
gle przypominają nam się wszystkie złe momenty 
z przeszłości naszej relacji. 
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Co jeszcze może kryć się pod złością na przy-
kład o rozrzucone na podłodze skarpetki?

Czasami jest to tylko złość, że znowu skarpetki leżą 
na ziemi, a nie w koszu na brudną bieliznę. Ale cza-
sami ta bardzo prozaiczna sytuacja może wiązać się 
z dużo ważniejszymi tematami. Kiedy na przykład 
widzę, że mój partner nie zmywa po sobie naczyń 
albo ogląda wieczorem telewizję zamiast położyć się 
ze mną do łóżka, może to przywoływać skojarzenia 
z jakimiś doświadczeniami z przeszłości. I zamiast 
zwykłej złości na to, że tak postępuje poświęcamy 
tej sytuacji o wiele więcej uwagi niż to warte, np. 
wyobrażamy sobie, że nasz partner nie dba o nas, 
nie szanuje nas, nie kocha. Jeśli miałam w przeszło-
ści takie doświadczenie z rodziną, że czułam się tam 
nieważna, pomijana, to wtedy łatwo mi pomyśleć, 
że taki niepozmywany talerz znowu oznacza, że nikt 
się ze mną nie liczy, jestem nieważna dla swojego 
partnera. Jeżeli byłam traktowana w sposób agre-
sywny, to mogę to odbierać wręcz jako wrogość 
albo złośliwość. Jednak jeśli miałam dobre relacje 
z bliskimi, dom, w którym byłam słuchana, gdzie 
moje potrzeby były spełnione, wtedy najczęściej 
widzę tylko brudny talerz, a nie wyraz braku zaan-
gażowania, pogardy czy złego traktowania.

Jak zacząć rozmowę i nie wywołać  kłótni, 
kiedy mamy w sobie dużo złości w związku 
z jakąś sytuacją, gdy jesteśmy zawiedzeni 

zachowaniem partnera?

Kłótnie są potrzebne, ale takie, w których wyrażamy 
naszą złość i gniew, a nie takie, w których stajemy 
się agresywni, przymuszamy i dominujemy drugą 
osobę. Jeśli oprócz gniewu towarzyszy nam w kłótni 
rozczarowanie, zawód, to najczęściej okazuje się, że 
partner albo ten związek czegoś istotnego nam nie 
daje. Zawód to uczucie większego kalibru niż sama 
złość czy gniew, dlatego ważne jest, żeby próbować 
o tym rozmawiać i wyjaśnić. Tylko to zwiększy szan-
se na to, że coś się zmieni.

Pierwszym punktem jest sprawdzenie, co wywołało 
zawód, co to za sytuacja lub zachowanie wywołuje 
u nas takie uczucie. Np. chcemy umówić się popo-
łudniu na randkę, a partner mówi, że musi zostać 
dłużej w pracy.  Jeśli oprócz zwykłego rozczarowa-
nia odczuwam wtedy złość, smutek i zawód, to do-
brze jest sprawdzić, jak interpretuję to zachowanie 
mojego partnera i jakie moje zawiedzione potrzeby 
stoją za tymi emocjami. Może to potrzeba bliskości, 
pobycia tylko razem, a może poczucie odrzucenia? 
Jeśli już mam te informacje, to mogę skierować do 
swojego partnera prośbę w tej sprawie. I to leży po 
mojej stronie, a nie partnera, żeby swoje uczucia 
i potrzeby zakomunikować, a na dodatek poprosić 
o coś. Bywa to oczywiście bardzo trudne.

A co, jeśli on na to nie odpowie?

Robi się kłopot. Bo to, co jest ważne w tym momen-
cie, to żeby bliska osoba odpowiedziała tym samym 
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na atak. Nie umiemy sobie radzić ze złością, która nas 
dotyka, często  ma to korzenie w przeszłości  i teraz 
powielamy taki wzorzec. Paradoks polega na tym, że 
im bardziej jeden partner naciska, tym bardziej dru-
gi się wycofuje. A im bardziej ten drugi się wycofuje, 
tym bardziej pierwszy naciska. I mamy błędne koło.

Co więc zrobić żeby z tego wyjść?

Często osoba atakowana myśli: „Skoro ona/on mnie 
rani, atakuje, ciągle jest ze mnie niezadowolona/y, je-
dyne co mogę zrobić to odsunąć się”. A ta druga ma 
przekonanie: „Muszę naciskać, wymuszać jakąś reak-
cję, bo on/ona ciągle nie reaguje”. Trzeba wtedy zaj-
rzeć głębiej. Często osoba, która walczy, robi to dlate-
go, że kocha, że jej zależy i taki ma sposób domagania 
się tego czego potrzebuje, np. poczucia bezpieczeń-
stwa czy uwagi. I równie często ta druga osoba także 
chce tego samego, ale tak bardzo boi się to pokazać 
i tego że może zostać zraniona, że woli się odsunąć, 
aby nie odczuwać bólu. Jeżeli udrożnimy komunika-
cję między sobą najczęściej udaje się dogadać. 

W rozmowie najlepiej skupiać się jednak na sobie, 
a nie na partnerze. Gdyż to, co nas pozytywnie wzmac-
nia, napędza, nakręca, gdy mamy dużo złości w sobie, 
to mechanizm szukania winnego. Dlatego, gdy złosz-
czę się, kiedy partner milczy, gdy znowu nie wrócił do 
sypialni na noc, najczęściej krzyczę na niego z tego 
powodu. A on właśnie wtedy się wycofuje i ucieka. 
Zamknięte koło. Trzeba się zastanowić się, co ja ta-
kiego czuję, czego się boję, że unikam. A kiedy czuję 
złość, próbować dotrzeć do tego co jest pod tą zło-
ścią. Najczęściej są to obawy o to, że ktoś nas zrani, że 
coś stracimy, że nie będziemy blisko, że nie będziemy 
ważni dla drugiej osoby. Jeśli dotrzemy do tej obawy, 
to mamy już drogę do tego, żeby zacząć o tym mówić. 
Jeśli powiemy o swojej obawie, to mamy szansę na 
to, że ta druga osoba nas zrozumie.

Można wyjść z narastającej kłótni?

Dobrze jest się zatrzymać. Oczywiście zależy to od 
naszych temperamentów i naszego wyposażenia 
neurologicznego. Bo możemy być „gorącymi” osoba-
mi, u których to napięcie szybko narasta i szybko je 
wyładowujemy. Wtedy rzeczywiście może dochodzić 
do eskalacji kłótni, która doprowadza do wzajemnego 
ranienia się i dewastacji związku. Osoba z gorącym 
temperamentem może szukać metod zatrzymania się. 
Liczymy do 10, wychodzimy z pokoju na pięć minut 

albo czasami na dłużej. Ale zawsze zapowiada-
my to drugiej osobie, żeby nie uznała, że ucieka-
my. Zresztą, jeśli zauważamy taki problem, warto 
ustalić zasady kłótni wcześniej. Możemy przecież 
powiedzieć drugiej osobie: „Jak poczuję, że już 
się we mnie gotuje i zaraz zrobię coś takiego, co 
zepsuje naszą relację, albo powiem coś, co zrobi 
spustoszenie, to muszę się zatrzymać, nie odbierz 
tego źle”. Można ustalić sobie jakieś hasło, które 
będzie oznaczało przerwę, ale nie dlatego, że ja 
się odwracam i nie chcę więcej rozmawiać, ale 
tylko dlatego, że nie chcę popsuć bardziej. Szuka-
my sposobów na wyciszenie się, skonfrontowanie 
z tym, co mnie aż tak wzburzyło. Kiedy to odkryję, 
idę krok dalej – szukam, jak to nazwać i jak zako-
munikować to partnerowi, jakich słów użyć, by po-
wiedzieć o swoich uczuciach i potrzebach. A więc 
studzę emocje i wracam do rozmowy, gdy poczuję, 
że jestem już spokojna.

Jeśli mamy dwoje takich złośników, to podczas 
kłótni pojawiają się burze z piorunami, które bar-
dzo trudno jest okiełznać i zatrzymać, przy czym 
niektórzy to lubią. Bywa, że wyładowanie przynosi 
ulgę. Jeśli podstawą jest głęboka więź, takie gorą-
ce kłótnie nie muszą psuć relacji. Ale myślę, że ta-
kie wyładowania nie zastąpią prawdziwej, szcze-
rej rozmowy, która potrzebuje lepszych warunków 
pogodowych. Oczywiście jest jeszcze trudniej, 
bo oni nawzajem mogą się nie rozumieć, choć są 
podobnie skonstruowani. Znając siebie nawza-
jem można wiele dogadać, o ile jest szacunek dla 
partnera, także w czasie kłótni. Jeśli szanujemy 
się, chcemy poznać siebie nawzajem, jeśli chcemy 
się rozumieć i współpracować ze sobą, jest duża 
szansa, że zbudujemy dobry związek na lata.

Oprac.: Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Marta Wróbel-Rakowska, psycholog i psychoterapeutka, 
Zajmuje się psychoterapią par, psychoterapią zaburzeń oso-
bowości i nastroju, pracą z osobami, które wychowywały się 
w dysfunkcyjnych rodzinach (DDA i DDD), obecnie w Cen-
trum Terapii Dialog. Ma ponad 12 lat doświadczenia pracy 
z pacjentami, które zdobywała m.in. w Warszawskim Domu 
pod Fontanną – ośrodku wsparcia dla osób doświadczających 
problemów zdrowia psychicznego, w Akademickim Ośrodku 
Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodku 
Psychoterapii „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. 
Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie psychote-
rapeutyczne w Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii 
Zdrowia akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psycho-
logiczne.
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Tak działa nasz mózg, to jest takie nasze ewolucyj-
ne przystosowanie, że trudne, bolesne momenty 
zapamiętujemy lepiej – ma nas to motywować do 
ucieczki w sytuacji zagrożenia. I wtedy łatwo o nie-
sprawiedliwe słowa „ty nigdy...”, „ty zawsze...”. Z po-
mocą może przyjść tu nasza głowa, żeby próbować 
namawiać siebie samego, aby tego nie robić. Ale 
warto też wyciągnąć wnioski, że jeżeli jakiś temat 
wraca do nas tak często, a z nim złe emocje, to zwy-
kle jest to coś ważnego, co nie zostało odpowied-
nio rozwiązane, zadbane. Nasze rozczarowanie, żal, 
który mieliśmy o tę sytuację, nie zostały do końca 
przepracowane, przeżyte, nazwane. Być może nie 
dostaliśmy od naszego partnera tego, na co liczy-
liśmy w tej sytuacji. Może zrozumienia, przeprosze-
nia, albo po prostu wysłuchania. Może jednak warto 
wrócić do tej sytuacji, bo dotyczy czegoś  głębszego 
w naszej relacji. 

Czasem po prostu nie umiemy odpuścić, 
wybaczyć...

Tak, i nosimy w sobie te krzywdy, które ciągle do nas 
wracają. To może być problem w relacji, ale może to 
być też jakiś nasz problem osobisty, którym warto 
się zająć bardziej indywidualnie. Bo może partner 
nie dał nam tego, co w tej sytuacji było nam po-
trzebne: nie przeprosił nas za to, źle zareagował. Ale 
może mam złe doświadczenia z przeszłości, jakieś 
silne zranienia, które teraz sprawiają, że każda nowa 
krzywda zostaje we mnie bardzo mocno i choć do-

stanę to, co powinnam w takiej sytuacji, nadal nie 
mogę wybaczyć. W każdym razie jeśli coś do nas 
często wraca, to jest to sygnał, że chodzi o coś waż-
nego. Powinniśmy wtedy usiąść z partnerem i po-
rozmawiać, dlaczego to tak często wraca, o co w tym 
chodzi. Powinniśmy zajrzeć w swoje uczucia, we 
wspomnienia, przyjrzeć się skojarzeniom i powie-
dzieć partnerowi wprost: ja potrzebowałam wtedy 
od ciebie tego czy czegoś innego i tego nie dosta-
łam, porozmawiać o tym, dlaczego tak się stało i dla-
czego to w sobie noszę.

Co zrobić w sytuacji, gdy jeden z partnerów 
podczas kłótni zamyka się  w sobie i nie chce 

rozmawiać?

To jest bardzo trudne i dość częste. Terapeutka Sue 
Johnson, która zajmuje się terapią skoncentrowa-
ną na emocjach nazywa taki wzorzec relacji „polką 
protestacyjną”. Według niej jest kilka wzorców by-
cia w relacji. Najczęstsza jest taka, kiedy szukamy 
winnego i nawzajem obwiniamy się i walczymy ze 
sobą. Kolejny, gdy oboje się wycofujemy, nie ko-
munikujemy się  ze sobą, nie mówimy o tym co nas 
boli, dotyka, złości i odsuwamy się od siebie. I na-
stępny to właśnie polka protestacyjna, która polega 
na tym, że jedna osoba walczy, domaga się czegoś, 
chce ustaleń, a druga się wycofuje, co najczęściej 
wywołuje jeszcze większą złość u tej pierwszej oso-
by i jeszcze większe wycofywanie się jej partnera. 
Takie wycofanie jest bardzo często reakcją obronną 
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W Indiach, w których małżeństwa są zwykle aran-
żowane, rodziny dziećmi na wydaniu udają się do 
świątyni w poszukiwaniu najlepszego kandydata/
kandydatki na męża/żonę dla swojej pociechy. Ka-
płani przygotowują horoskop przyszłych panien 
i panów młodych, a następnie wskazują najlepsze 
połączenia. Jeśli rodziny potencjalnych przyszłych 
małżonków (którzy na tym etapie najczęściej nie 
mają nic do gadania) wyrażają wzajemne zaintere-
sowanie, dochodzi do pierwszego z kilku spotkań. 
Rodzin, bo młodzi poznają się tuż przed zaręczyna-
mi. Tak w uproszczeniu odbywa się pierwszy etap 
tradycyjnego doboru przyszłych małżonków. Posta-
wione horoskopy mają zapewnić, że między mło-
dymi dojdzie do rozwoju miłości i stworzą udaną 
rodzinę.

W naszym kręgu kulturowym dobieranie się w pary 
przebiega inaczej, a ludowa mądrość głosi, że war-
to przyjrzeć się rodzinie przyszłego wybranka/wy-
branki. Nauka zaś wskazuje, że to, jak będziemy 
podchodzić do relacji, nasza otwartość na drugiego 
człowieka, umiejętność radzenia sobie ze stresu-
jącymi sytuacjami (a tych w bliskiej intymnej rela-

cji przecież nie brakuje), w dużej mierze, choć na 
szczęście nie w całości, zależy od tego, jakie mie-
liśmy dzieciństwo, przede wszystkim na tym naj-
wcześniejszym etapie. 

I nie chodzi tylko o pewne wzorce zachowania 
w określonych sytuacjach, jakie nabywamy w toku 
socjalizacji – wiele może zależeć także od zmian 
epigenetycznych, które prawdopodobnie powstają 
u naszych rodziców jeszcze przed naszym narodze-
niem, a także szeregu reakcji chemicznych do któ-
rych dochodzi pod wpływem środowiska jeszcze 
w życiu płodowym oraz pierwszych trzech latach 
naszego dzieciństwa. Istotna uwaga: badania nad 
epigenetyką są w początkowej fazie, a sama ich 
pionierka, prof. Rachel Yehuda z the Icahn School 
of Medicine at Mount Sinai ostrzega, że odkryte 
w ostatnich latach zjawiska wymagają dalszych po-
głębionych badań. 

Romantyczny versus wyrachowany

W Gdyni od kilku lat odbywa się ciekawa konferen-
cja psychiatryczna, podczas której na kanwie filmów 

Pragnienie miłości jest naturalne i powszechne. Źle znosimy samotność, 
a co więcej - jest ona groźna dla zdrowia. Wiążemy się w pary, ale wiele 
związków się rozpada, czasami dlatego, że jednej lub obu stronom 
brakuje umiejętności tworzenia relacji. Dlaczego? Czy można zdolność 
do miłości zaprogramować? Czy miłość mieści się mózgu? Co wpływa na 
to, że niektórzy potrafią kochać, a o innych mówimy, że są niezdolni do 
tego uczucia?

MEANDRY EPIGENETYKI
MIŁOŚĆ ZAKODOWANA 

W GENACH?
Co wplywa na to, jak kochamy?
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Mało tego – obecnie zwycięża koncepcja, że orga-
nizmy powiększają swoją złożoność nie tylko przez 
modyfikację genów, ale też przez różne przemiany 
regulacji, które nie naruszają struktury samych ge-
nów.

Inne porównanie? 

- Wyobraźmy sobie górzysty teren z górami i pa-
górkami – te góry i pagórki to nasz kod DNA, a epi-
genetyka decyduje o tym, którędy pomiędzy nimi, 
a może przez nie – pójdziemy. (…) Wpływają na to 
elementy zewnętrznego środowiska. Epigenetyka 
decyduje tak naprawdę o przeznaczeniu komórki. 
Określa genomowi, co ma zrobić ze swoim poten-
cjałem. Decyduje też, który gen będzie aktywny 
w określonym czasie – a zatem o procesach starze-
nia się, odporności i wrażliwości. Pamięć epigene-
tyczna bywa nazywana pamięcią komórkową czy 
metaboliczną – tłumaczył psychiatra. 

Co z tego wynika? To, że nasze komórki „zapamiętu-
ją” różne zmienne w naszym środowisku, takie jak 
temperatura, ciśnienie, dostępność do pożywienia, 
lęk czy agresja. I najważniejsze: w związku z tym 
środowisko, w jakim wzrasta mały człowiek – to, czy 
jest przytulany, czy bity, czy dba się o jego potrze-
by fizyczne i psychiczne, czy wzrasta w atmosferze 
lęku, czy nie - może wpłynąć na jego fizjologię, i to 
bez zmiany sekwencji genomu. Te środowiskowe 
bodźce wywierają wpływ już na etapie embrional-

nym i są trwałe. Epigenetyka zaś wskazuje, że pew-
ne cechy można dziedziczyć od rodziców, a cechy 
te powstały wskutek określonych bodźców środo-
wiskowych. Te cechy też prawdopodobnie są trwałe.

Lęk można odziedziczyć?

- Zaczynamy właśnie rozumieć, że choć rodzimy 
się z określonym zestawem genów, nie znajdujemy 
się w biologicznym więzieniu z powodu tego dzie-
dzictwa – że mogą dokonywać się zmiany dotyczą-
ce tego, jak owe geny działają. I być może niektóre 
zmiany są bardziej prawdopodobne, bo niektóre 
geny są bardziej elastyczne niż inne – mówi pio-
nierka badań dotyczących epigenetyki prof. Rachel 
Jehuda.

W ostatniej dekadzie kilka eksperymentów na 
zwierzętach wykazało, że mogą one odziedziczyć na 
przykład lęk przed konkretnym stresorem. Naukow-
cy z Uniwersytetu Emory w Atlancie wywołali 
u samców myszy lęk przed zapachem kwiatu wiśni 
poprzez połączenie go z impulsem elektrycznym. 
Gryzonie reagowały lękiem na zapach także wtedy, 
gdy nie towarzyszyło mu rażenie ich prądem. To nie 
było niczym zaskakującym – tego rodzaju reakcję 
zaobserwował już Pawłow dekady temu. Niespo-
dzianką było to, że ich potomstwo, które z zapachem 
kwiatu wiśni nie miało żadnych, czyli ani przykrych, 
ani dobrych doświadczeń, także reagowało lękiem 
na woń zapachu wiśni. W ich mózgach pojawiła się 
też większa liczba receptorów tego zapachu.

Rachel Jehuda, badając ocaleńców z Holocaustu 
i ich dzieci, które urodziły się lata po wojnie, a także 
kobiety, które były w ciąży w czasie zamachu na 
World Trade Centre wykazała, że i ludzie mogą dzie-
dziczyć traumę. Jej zdaniem nie dzieje się to popr-
zez mutacje genetyczne, czyli zmianę w konkretn-
ych genach, ale poprzez zmianę ich ekspresji.

- Są przynajmniej dwa rodzaje działań, które wpływa-
ją na potomstwo. Jeden to przekazanie bezpośred-
nie czegoś, co masz, i przekazujesz to następnemu 
pokoleniu w tej samej formie. Tak więc powiedzmy, 
że doszło do zmiany na twoim DNA – i teraz na pr-
zykład masz epigenetyczną „pieczątkę” w określon-
ym regionie jakiegoś genu. I poprzez cud mejozy ta 
„pieczątka” powiela się w procesie reprodukcji. Jest 
też inny rodzaj zmiany, która obejmuje przekazanie 
dziecku – albo na etapie zapłodnienia, albo w cza-
sie rozwoju embrionalnego – zestawu okoliczności, 
do których to dziecko musi się zaadaptować – tłu-
maczyła naukowczyni z Nowego Jorku w jednym 
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omawiane są zagadnienia z dziedziny psychia-
trii i psychologii. W ubiegłorocznej edycji jeden 
z wykładów dotyczył genetyki i epigenetyki miłości, 
a jako ilustrację do tego problemu służył film „Ex 
machine” w reżyserii Alexa Garlanda z 2015 roku. 
To ten film wybrał profesor Piotr Gałecki z Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi, by w wykładzie wy-
głoszonym podczas kongresu III Filmowe Postępy 
w Psychiatrii zilustrować problematykę genetyki 
i epigentyki naszej psychiki. Warto przy tym wspo-
mnieć, że rozprawa habilitacyjna tego prelegenta 
dotyczyła genetyki – a konkretnie genetycznych 
uwarunkowań depresji. Być może genetyka, a także 
epigenetyka także mają niebagatelny wpływ na to, 
jak kochamy.

W Ex machine” mamy dwóch głównych bohaterów 
ludzkich, wybitnych informatyków: Caleba i Natha-
na. Oprócz nich bohaterką jest android Ava – czyli 
maszyna skonstruowana przez Nathana, do złudze-
nia przypominająca żywą i wrażliwą kobietę. W fil-
mie zwraca uwagę odmienność dwóch mężczyzn. 
Dla Caleba ważne są pytania, także te egzysten-
cjalne, emocje, to, jak są przeżywane. Dla Nathana 
– istotne jest osiąganie ściśle wytyczonych celów. 
Cieszy go na przykład fakt stworzenia „osoby”, która 
ma być inteligentna. Jest jednak utylitarny: ta „oso-
ba” ma spełniać jego określone wymagania. Ge-
neralnie ludzi traktuje jak narzędzia do spełniania 
swoich potrzeb, bez oglądania się na ich uwarunko-
wania i potrzeby. 

Jak się okazuje, Caleb też ma być takim narzę-
dziem.Caleb pyta Nathana: „Dlaczego robotowi da-
łeś płeć?”. Nathan odpowiada, że po prostu chciał 
mieć z nim seks i stąd wyposażył go w odpowiednie 
czujniki. - Nie można powiedzieć, że Nathan nie jest 
inteligentny, ale w zupełnie inny sposób niż Caleb 
podchodzi do relacji z ludźmi. Traktuje ich instru-
mentalnie, jest w tym narcystyczny i egoistyczny. 
Stworzył sobie doskonałego robota, który będzie 
robił to, czego od niego oczekuje i którego będzie 
mógł wyłączyć, kiedy tego zechce. To jednostronna 
relacja. Caleb zupełnie inaczej podchodzi do rela-
cji, przy czym w pewien sposób jest „nadmiarowy” 
– w końcu to dziwne, żeby zakochać się w robocie – 
wskazuje prof. Gałecki. Powracając do początkowe-
go pytania: czy, a jeśli tak, to który z tych bohaterów 
jest zaprogramowany na miłość? I co ten program 
ułożyło?

Epigenetyka: co to jest?

W ostatnich dwóch dekadach przyzwyczailiśmy się 

sprowadza się ono do tego, że rodzimy się z garni-
turem genów, które dziedziczymy po naszych przo-
dkach. To ta spuścizna decyduje, czy mamy proste, 
czy kręcone włosy, jaki jest nasz kolor oczu, jaką 
mamy szczytową gęstość kości itd. Jeśli odziedzic-
zyliśmy określoną mutację, dochodzi do rozwo-
ju choroby. Na przykład jeśli po obojgu rodziców 
dziecko otrzyma mutację pewnych genów, rozwinie 
się u niego mukowiscydoza, a jeśli córka odziedzic-
zy mutację określaną skrótowcem BRCA, jest na-
rażona na rozwój raka piersi. Tu chodzi o konkretne 
geny i ewentualne uszkodzenia konkretnych genów. 
Epigenetyka dotyczy innych rodzajów dziedzicze-
nia: związana jest z ekspresją genów. 

- Żeby to wyjaśnić, możemy posłużyć się porówna-
niem do komputera, w którym, jak wiadomo, mamy 
twarde oprogramowanie – hardware. To niejako 
niezmienna część oprogramowania. Tak właśnie 
jak hardware, niezmienny jest nasz kod DNA. Każdy 
z nas ma właściwie identyczny kod. Ale to, czy po-
jawi się ekspresja tych, czy innych genów, czy bę-
dzie większa, czy mniejsza, zależy od epigenetyki, 
która jest naszym software. Ten software decyduje, 
jak myślimy, trawimy, jaką mamy odporność, w jaki 
sposób wydzielamy hormony. Decyduje też o naszej 
zdolności do miłości – wyjaśniał prof. Gałecki. I do-
dał, że każdy z nas ma w zasadzie to samo DNA, ale 
każdy z nas jest inny, między innymi dlatego, że na 
różnym etapie następuje różna ekspresja tych ge-
nów w naszych komórkach. 
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Warto pamiętać, że nasza osobowość kształtuje się 
tak długo, jak długo rozwija się nasz mózg – a zatem 
do etapu późnej adolescencji.

Wracając do filmu – odkrywamy w nim, że w prze-
ciwieństwie do Nathana, Caleb miał szczęśliwe 
dzieciństwo. Dzieciństwo Caleba zostało przerwane 
traumą w postaci utraty rodziców, ale przed wypad-
kiem, w którym zginęli, zdążyli obdarzyć go mądrą 
miłością. – Można powiedzieć, że zmiany epigene-
tyczne, które u niego powstały dzięki rodzicom, były 
trwałe i na tyle skuteczne, że był w stanie z tą trau-
mą sobie poradzić. Caleb jest w stanie rozmawiać 
o uczuciach, konfrontować się z nimi, o związkach, 
nawiązywać bliskość – wyjaśnia psychiatra.

Podkreśla, że wyspany i wypoczęty rodzic to nie 
egoizm, a działanie na rzecz dobrej przyszłości 
dziecka. - Epigenetyka uczy, że dla rozwoju pozy-
tywnych uczuć u dzieci i później - osób dorosłych 
- ważne jest to, by rodzice odczuwali psychiczny i fi-
zyczny dobrostan. Epigenomy dzieci „czują” wtedy, 
że świat rodziców jest przyjazny i bezpieczny i ewo-
luują w taki sposób, że rozwijają się osoby miłe 
i zdolne do bliskich relacji - mówi. 

Czynniki środowiskowe, genetyczne 
i epigenetyczne: rola nauki

W kształtowaniu się pewnych szlaków metabo-
licznych w mózgu rolę odgrywa także środowisko. 

W dzieciństwie i wczesnej młodości buduje się 
spora część naszej osobowości. Wciąż jednak jest 
to olbrzymi obszar badań naukowych i nie wszyst-
ko jest ustalone i udowodnione. Tymczasem żyje-
my w świecie, w którym panuje imperatyw prostego 
przekazu. Dostrzegają ten problem naukowcy. Prof. 
Yehuda i jej współpracownicy są nie tylko autorami 
pionierskich badań nad możliwością dziedziczenia 
traumy, ale i artykułu na temat spłaszczania proble-
matyki i sensacyjności przekazów medialnych na 
temat rezultatów jej pracy.

Dostrzegają też istotne ryzyko topornych medial-
nych doniesień na ten temat: „Z pewnością moż-
liwość tego, że skutki traumy u rodziców mogłyby 
pokutować w ich dzieciach, ma potencjał stygma-
tyzacji i wiktymizacji poprzez sugestię, że dzieci 
te są w jakiś sposób uszkodzone lub predyspono-
wane w rezultacie traumy doświadczonej przez ich 
rodziców jeszcze przed zapłodnieniem” – czytamy 
w artykule zatytułowanym „The public reception of 
putative epigenetic mechanisms in the transgene-
rational effects of trauma”. 

Niezależnie od tego, jakie będą jeszcze ustalenia 
naukowców co do zmian epigenetycznych, nie ma 
żadnych dowodów na to, że szeroko pojęty dobro-
stan rodziców, dobra jakość ich relacji, ich dojrza-
łość, mądre zaspokajanie potrzeb dziecka i trakto-
wanie go z szacunkiem, wpływa negatywnie na jego 
zdolność do tworzenia bliskich relacji w dorosłości. 
Jest wprost przeciwnie. Jednocześnie rzesze ludzi 
mierzą się z rozmaitymi problemami zdrowia psy-
chicznego czy też funkcjonowania w społeczeń-
stwie, ale medycyna i psychologia nie są bezradne, 
nawet wtedy, gdy od momentu zapłodnienia dora-
stały w patologicznych warunkach. Nawet jeśli na-
sze osobowościowe cechy są trwałe, nie oznacza to, 
że nie potrafimy nauczyć się z nimi żyć tak, by uni-
kać niebezpieczeństw z nimi związanych.

Autor: Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl

Źródła:
https://www.elsevier.com/about/press-releases/rese-
arch-and-journals/traumas-epigenetic-fingerprint-ob-
served-in-children-of-holocaust-survivors
https://onbeing.org/programs/rachel-yehuda-how-
-trauma-and-resilience-cross-generations-nov2017/
Wykład prof. Piotra Gałeckiego podczas Psychiatrycz-
nych Spotkań Filmowych
h t t p s : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g ov /p m c /a r t i c l e s /
PMC6051458/
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Czy zdolność do miłości można odziedziczyć?

Wracając do miłości. Prof. Gałecki wspominał w wy-
kładzie badania na szczurach, które przeprowadzo-
no w Kanadzie, a dotyczyły tzw. zjawiska licking and 
grooming (czyli tego, co małe szczurki bardzo lubią 
– drapania i lizania). W badaniu tym szczurze nie-
mowlęta podzielono na dwie grupy: drapane i liza-
ne przez matki lub inne szczurzyce i te, które były 
pozbawione tych pieszczot. Pieszczoty stwarzały 
u młodych szczurków poczucie bezpieczeństwa. 
Naukowcy śledzili, jak się rozwijały potem i okaza-
ło się, że im bardziej młode szczury czuły się bez-
pieczne, tym bardziej w stabilny sposób mogły od-
bierać przyszłe zdarzenia i relacje. Co najciekawsze, 
więzy pokrewieństwa nie miały znaczenia – innymi 
słowy nieważne było, czy ten szczurek był pieszczo-
ny przez matkę czy przez inną szczurzycę. Szczurki, 
które były pozbawione takiej relacji, rozwijały się 
inaczej, były bardziej nerwowe i niestabilne.

- Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa wpływa-
ją na nasz charakter przez całe życie, a epigenetyka 
dba o nasze dostosowanie się do warunków. Przy 
tym trzeba pamiętać, że te zmiany i wzorce reakcji 
nabyte w życiu płodowym i wczesnym dzieciństwie 
są trwałe. Stylem życia, który prowadzimy, emocja-
mi, jakie przeżywamy, możemy spowodować ko-
rzystne lub niekorzystne zmiany w ekspresji genów 
– podkreśla prof. Gałecki.

Jeśli wyobrazimy sobie matkę, która będąc w cią-
ży lub na wczesnym etapie dzieciństwa jej dziecka 
przeżywa silny stres, to oczywiste jest, że wydzie-
la dużo hormonu stresu – kortyzolu. - To powoduje 
taką ekspresję pewnych grup genów u dziecka, że 
staje się ono mniej socjalne i bardziej agresywne. 
Z ewolucyjnego punktu widzenia jest to pożądane, 
bo natura zakłada, że skoro matka przeżywa stres, 
to są jakieś niedogodności w funkcjonowaniu danej 
społeczności i dziecko musi być wyposażone w na-
rzędzia, które je ochronią – tłumaczył lekarz.

Skoro wydzielanie kortyzolu przez matkę w ciąży 
i we wczesnym dzieciństwie jej syna czy córki ma 
siłę zmian epigenetycznych u jej dzieci, to czy dzieje 
się tak w przypadku wazopresyny i oksytocyny, któ-
re odpowiadają za więzi społeczne i związki emo-
cjonalne? Odpowiedź jest twierdząca. - Te hormo-
ny trwale zmieniają komórki i podlegają ekspresji 
genetycznej. Wazopresyna reguluje intensywność, 
z jaką matka troszczy się o dziecko. Obniżone war-
tości skutkują obniżeniem tych hormonów u dzieci. 

Można powiedzieć, że ta trauma namnaża się – dzie-
dziczy się. Jeśli matka zaniedbuje dziecko, to ono 
też prawdopodobnie będzie w swojej relacji zanie-
dbywać bliską osobę albo nie będzie potrafiło rela-
cji nawiązać – mówi prof. Gałecki.

Przytacza rezultaty eksperymentu przeprowadzo-
nego na dzieciach w wieku 1-2 lata, które po przej-
ściach znalazły troskliwe domy u adoptowanych 
rodziców. Okazało się, że po trzech latach u więk-
szości z tych dzieci oksytocyna i wazopresyna nie 
działały tak, jak u dzieci, które od samego początku 
swojego życia były otoczone troskliwą opieką. Może 
to oznaczać, że zmiany epigenetyczne z wczesnego 
dzieciństwa były dość trwałe pomimo tego, że po-
tem dzieci wychowywały się w odpowiednich wa-
runkach. Na szczęście mogą się one w przyszłości 
zmienić, ale wymagać to będzie dużej pracy. 

- Życie płodowe oraz pierwsze trzy lata są kluczowe 
dla rozwoju człowieka – podkreśla psychiatra. Także 
dla tego, czy będzie zdolny do miłości. I oczywiście 
nie chodzi wyłącznie o genetykę czy epigenetykę. 
Zgodnie z koncepcją behawioralno-poznawczą Bec-
ka uważa się, że na małe dziecko bardzo silnie od-
działują tzw. osoby znaczące – czyli opiekunowie.
To, w jaki sposób – najczęściej nieświadomy - uczą 
dziecko reagowania na różne rzeczy, stanie się jed-
ną z podwalin osobowości dziecka, a potem doro-
słego. 
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zmniejszenie poczucia winy po ich stronie. Otoczenie 
może więc wmawiać wówczas, że coś musimy, że coś 
nie wypada, że mamy obowiązek. Kluczowe pytanie, 
jakie sobie wówczas warto zadać samemu sobie: cze-
go my sami oczekujemy w tej rzeczywistości, w której 
przyszło nam żyć?

Nie zawsze można pomóc

Psychoterapeutka podkreśla, że warto pamiętać, że nie 
zawsze da się pomóc i istnieją obiektywne przyczyny, 
z powodu których pomoc innym bywa trudna: może 
cię na to nie stać (bo nie możesz porzucić lub znacząco 
ograniczyć pracy), nie możesz poświęcić tyle swojego 
czasu (bo zaniedbasz swoje obowiązki wobec innych 
zależnych od ciebie osób),  nie chcesz rezygnować 
z siebie (bo czas dla siebie jest potrzebny do zachowa-
nia równowagi w życiu). Opieka nad obłożnie chorym 
wiąże się rezygnacją z czegoś „swojego”.Niezbędna jest 
także współpraca i wsparcie ze strony innych, a z tym - 
gdy ktoś jest w trudnej sytuacji czy chorobie – bywa 
trudno.

Katarzyna Miller apeluje, by pamiętać, że 
nie wszystko zależy od ciebie i nie mo-
żesz mieć z tego powodu poczucia winy. 
„20 lat pracowałam z alkoholikami. Oni wszys-
cy potrzebują pomocy, ale nie wszyscy 
potrafią tę pomoc przyjąć. Niektórzy byli 
tak zwanymi wdzięcznymi pacjentami, 
czyli cieszyli się z tego, że czegoś się nauc-
zyli i mieli cudowne efekty terapii. Ale byli 
i tacy, którzy wychodzili z gabinetu i za ro-
giem wracali do picia. Czy miałam czuć się 
temu winna? Brać to na siebie? Że może nie 
wszystko zrobiłam, że może nie najlepiej? Ale 
jeśli faktycznie zrobiłam wszystko co umiałam, jak potra-
fiłam najlepiej - poczucie winy byłoby bez sensu” – tłu-
maczy.

Przestań być śmiertelnie poważna

Z problemem przymusu pomagania zmagają się 
też zawodowi opiekunowie. To szalenie obciąża-
jąca praca, zarówno psychicznie jak i fizycznie. 
Ale podobnie bywa w codziennym życiu, np. 
w opiece nad dziećmi, kiedy jesteśmy prze-
ciążeni pracą i różnymi życiowymi problemami. 
Psychoterapeutka radzi, by korzystać w takim 
momencie z daru zabawy: zanim rzucimy się 
w wir obowiązków domowych, warto posie-
dzieć ze swoimi
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Niemal każdemu zdarza się w życiu taki moment, 
gdy musi zrobić coś dla kogoś. Czasem jesteś jedy-
nym dzieckiem obłożnie chorej matki, albo rodzina 
uznała, że tylko ty możesz zająć się ciotką, która leży 
unieruchomiona po wypadku. Największy problem 
pojawia się wtedy, gdy z tą niesamodzielną osobą 
nie mamy dobrego kontaktu. Bywa często, że w do-
datku osoba, nad którą podejmujemy się opieki, nie 
okazuje wdzięczności, czasami z racji swojej choro-
by, a otoczenie uważa, że wcale nie mamy tak źle, 
no i w końcu to nasz obowiązek.

Psychoterapeutka Katarzyna Miller radzi, by zdobyć 
się wówczas na szczerą rozmowę, uświadomić ma-
mie, siostrze, wujkowi sytuację, zawalczyć o czas dla 
siebie. Jej zdaniem może warto powiedzieć wprost: 
„Czy wyobrażasz sobie, że przez kilka dni do ciebie 
nie przychodzę? Nie robię ci zakupów, obiadów, 
prania?”. Zwrócić uwagę, że „dziękuję” raz na jakiś 
czas byłoby miłe.

Zawsze dokonujesz wyboru

Psycholożka podkreśla jednak, że trzeba w tych 
trudnych sytuacjach być też uczciwym wobec siebie 
– jeśli już się na to decydujesz, musisz mieć świado-
mość, że tak wybierasz. Bo wbrew pozorom zawsze 
mamy wybór. „Nie jest tajemnicą, że nie najlepiej do-
gadywałam się ze swoją mamą. Ale kiedy mocno się 
zestarzała i była w ośrodku dla przewlekle chorych, 

umówiłam się sama ze sobą, że to ja będę do niej jeź-
dziła, odwiedzała ją tam i robiła to, co trzeba w takiej 
sytuacji. Więc choć to było dla mnie trudne, załatwi-
łam wszystkie sprawy, nosiłam prezenty dla pielę-
gniarek, dbałam żeby mama miała tam jak najlepiej. 
Choć tego nie lubiłam, regularnie do niej jeździłam, 
bo tak się ze sobą umówiłam. Wytłumaczyłam sobie, 
że dużo gorzej bym się czuła, gdybym tego nie robiła, 
miałabym poczucie, że dla swojej wygody zostawiłam 
w potrzebie starszą osobę, która ma tylko mnie. Nie 
spotkało mnie za to nigdy dobre słowo, ale ja na to 
nie czekałam, więc nie byłam rozczarowana. Ważne 
było dla mnie to, że robiłam to dlatego, że ja tak po-
stanowiłam i to był mój wybór” – opowiada.

Wskazuje, że brzemię pomagania bierze się z wy-
chowania w domu, gdzie szacunek wyrażany był 
przez dystans i posłuszeństwo, udawanie i życie pod 
olbrzymim ciężarem stereotypów. Wzrastanie w ta-
kich warunkach może powodować, że relacje nie są 
bliskie i pełne zaufania. Trudno wówczas oczekiwać, 
że decyzja o tym, by robić coś dla osoby, z którą na-
wet za bardzo nie chcemy spędzać czasu, będzie 
łatwa. Może się wówczas pojawić poczucie winy, 
tym bardziej, że zdaniem Katarzyny Miller w na-
szej kulturze „wciskanie” innych w poczucie winy 
zdarza się bardzo często. Według niej rozszerzanie 
zakresu powinności pasuje wielu osobom z nasze-
go otoczenia: rodzicom, szefom, a nawet przyjacio-
łom. Zwalnia ich z odpowiedzialności i pozwala na

Przymus pomagania odbiera nam dobrą energię potrzebną do 
działania. Gdy więc nie można inaczej, warto znaleźć sposób, który 
pozwoli nam podjąć świadomy wybór, pogodzić się z tą decyzją 
i czerpać z niej także coś da siebie - radzi psychoterapeutka Katarzyna 
Miller.

NIOSĄC INNYM POMOC

ZADBAJ O SIEBIE!
Kiedy pomaganie jest ciezarem?
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„Kiedy pracowałam z alkoholikami, byłam bardzo 
pyszna, zawsze obstawiałam, któremu uda się wyjść 
z nałogu, a któremu nie. Po czym okazywało się, że te 
diagnozy czasem były totalnie nietrafione. Wtedy zro-
zumiałam, że nie można być Panem Bogiem w niczyjej 
sprawie, że muszę być cierpliwa i otwarta. A nawet po-
zwolić sobie na rozczarowanie i coś w rodzaju żałoby 
za osobę, w którą w jakimś sensie zainwestowałam, 
a ona mnie zawiodła” – uważa psycholog.

Porozmawiajmy o zdrowym egoizmie

Żeby dobrze się kimś opiekować, niezależnie od 
tego, czy dlatego, że w takiej osobistej trudnej sytu-
acji się znaleźliśmy, czy też jest to nasz zawód, mu-
simy zrozumieć, że nie możemy poświęcać się dru-
giej osobie 24 godziny na dobę. Jeśli jesteś z drugą 
osobą non stop – bo z nią mieszkasz - znajdź sobie 
jakiś swój azyl.

„To może być choćby toaleta – miejsce, gdzie każdy 
raz na jakiś czas musi pójść. Więc idziesz do toalety 
i oddalasz się na Malediwy. Masz czas tylko dla siebie. 
Zamykasz oczy i już tam jesteś. Choćby na pięć minut” 
– radzi terapeutka.

Ale nawet siedząc przy łóżku chorej osoby nie trze-
ba być na niej skupionym cały czas. Róbmy sobie 
świadome przerwy, odrywajmy myśli do czegoś 
miłego, czegoś co nas relaksuje. To pomoże nam 
przetrwać. Może warto nauczyć się i powtarzać so-
bie w trudnych chwilach modlitwę o pogodę ducha 
napisaną przez Reinholda Niebuhra odmawianą na 
zakończenie nabożeństwa kościelnego w niedzielę: 
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym znosił to czego 
zmienić nie mogę, odwagi, abym zmieniał to, co zmie-
nić mogę i mądrości, abym odróżniał pierwsze od dru-
giego”.

A jeżeli czujemy się wykorzystywani, trzeba mó-
wić jasno, że nie życzysz sobie dobrych rad, tylko 
działania. Katarzyna Miller podkreśla, że zdrowego 
egoizmu trzeba się uczyć i choć czasem to ciężka 
praca, to warto. Daje jeszcze jedną radę opiekunom, 
posługując się metaforą śluzy, czyli mechanizmu 
służącego do ograniczenia przepływu wody w ka-
nale lub rzece, wyrównującego poziom wody, dzięki 
czemu można ona przepłynąć z jednego zbiornika 
do drugiego spokojnie, nie wpadając do niego z im-
petem. Psychoterapeutka radzi, by w życiu przecho-
dzić płynnie pomiędzy zajęciami. Jak?

„Taką śluzą może być przejście przez park podczas 
drogi do domu, zatrzymanie się na filiżankę kawy, 
kupienie sobie jakiegoś drobiazgu, przystanięcie na 
pogawędkę z sąsiadką - cokolwiek, co sprawia wam 
przyjemność. Jeśli nasze zmysły są zmęczone, jeśli 
nasze ciało jest spięte - potrzebny jest nam relaks” - 
tłumaczy.

Co zatem zrobić? Położyć się na chwilę odpoczyn-
ku, wziąć gorący prysznic, posłuchać muzyki. Psy-
choterapeutka wyznaje, że sama podczas prysznica 
w sytuacji napięcia wyobraża sobie, jak wszystkie 
moje troski, smutki, nieprzyjemności spływają wraz 
z wodą.

„I kiedy wychodzę spod prysznica, jestem już w innym 
stanie” – zdradza Katarzyna Miller.

Pomaga też skupienie uwagi na kimś lub na czymś 
w swoim otoczeniu: na psie, którego można pogła-
skać, na kwietniku zasadzonym na rondzie itp.

„Chodzi o to, aby wyjąć swoją uwagę z zaklętego krę-
gu myślenia: znowu szef miał nadmierne wymagania, 
a Agata z biurka obok miała focha. Gdy zmieniamy 
miejsce, (nawet w wyobraźni), jesteśmy gdzie indziej 
i nie musimy się już tym zajmować” - wyjaśnia psy-
cholożka.

Zdaje sobie sprawę, że to trudne. Ale radzi, by uczyć 
się dostrzegać drobiazgi, które mogą zachwycać. Na 
przykład: „Nie ma już liści na drzewach, ale te gołe 
gałęzie tak pięknie wyglądają na tle nieba”.

„Namawiam na ucieczkę w stronę piękna, oglądanie 
albumów, wirtualne chodzenie po muzeach, słucha-
nie audiobooków, muzyki. Takie oderwanie od rzeczy-
wistości nie dość, że wzbogaca, to jeszcze pozwala na-
brać dystansu” - uważa aktorka Agnieszka Matysiak, 
moderatorka spotkań Opiekunowie Opiekunom.

Kiedy zaś drobne sposoby na poprawę nastroju nie 
działają, nie należy zwlekać z szukaniem profesjo-
nalnej pomocy. Opiekunowie osób obłożnie cho-
rych są szczególnie narażeni na depresję. A depre-
sja jest chorobą, którą należy i da się leczyć.

Autor: Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródło: Webinar pt. „Jak dbać o siebie po to, by pomóc in-
nym” zorganizowany przez firmę Tena w ramach grupy na 
facebooku Opiekunowie Opiekunom (9 grudnia 2021 r.). 
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pociechami na kanapie, “potarmosić się i pośmiać z cze-
goś”. Jej zdaniem może być to trudne dla niektórych, ale 
w tej sytuacji warto przekraczać własne zahamowania.

„Musimy zdać sobie sprawę, że zabawa czy wypoczynek są 
leczące i warto korzystać z tej formy spędzania czasu – tak-
że ze swoimi podopiecznymi, ktokolwiek to jest. Jeżeli opie-
kujemy się kimś obłożnie chorym, kto nie może już czytać 
czy nawet nic oglądać, można z nim np. pośpiewać, przy-
pominać sobie jakieś fajne historie z przeszłości czy nawet 
z dzieciństwa, pośmiać się z tych opowieści. Chodzi o to, żeby 
pozwolić sobie na zdjęcie uwagi z choroby, z obowiązku, bo 
to czasami nie pozwala nam się wyluzować, przytłacza nas, 
często nadaje zbytniej powagi. Bardzo polecam wszystkim 
film „Nietykalni”, w którym sparaliżowany milioner zatrud-
nia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który wła-
śnie wyszedł z więzienia. To film, na którym od początku do 
końca śmiejemy się choć temat przewodni jest poważny” – 

mówi Katarzyna Miller. 

Jak polubić trudnego pacjenta

„Jeśli nasz podopieczny jest wy-
jątkowo męczący, czasem trzeba 

go po prostu >>opieprzyć<<” – 
uważa psycholożka. Ale zaraz 

potem dodaje, że w następ-
nej kolejności warto mu 

powiedzieć, że co prawda 
bywa okropny, ale ma 
śmieszną minę kiedy 
się złości. I ciekawe 

jaką będzie miał, gdy się 
uśmiechnie. „I że nie dostanie  

      herbatki dopóki tego nie zrobi.  To  często rozła- 
dowuje sytuację. Bo nie chodzi o to, żeby tą osobę lekcewa-
żyć, tylko żeby spotkać się z nią jak z człowiekiem. Ja dużo 
jeżdżę taksówkami i często spotykam tam nadąsanych face-
tów, którzy w ogóle się do mnie nie odzywają. Mówię wtedy: 
>>Boże, taki piękny mężczyzna, a tak się złości. Brzuch pana 
boli?<< A on na to: >>Boli<<. Wtedy mówię: >>A, to rozu-
miem, faktycznie taki pan zgnieciony za tą kierownicą siedzi 
cały dzień, to nie dziwne<<. Wtedy on odpowiada: >>Wła-
śnie, od dawna już myślę żeby zmienić samochód<<. I tak ta 
rozmowa jakoś zaczyna się toczyć, nawiązuje się nić porozu-
mienia. I od razu jest łatwiej” – opowiada Katarzyna Miller.

Wracając do zawodowych opiekunów: zdaniem psycho-
terapeutki, jeśli już zdecydowaliśmy się na tego rodzaju 
pracę, trzeba zrobić coś, żeby nam się podobała, a samo 
odczuwanie „misji” nie rozładuje frustracji.
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Co to jest syndrom DDA?

Zacznę od tego czym nie jest - nie 
jest chorobą ani żadną jednostką 
chorobową wpisaną w klasyfika-
cję chorób i w tym sensie nie jest 
też diagnozą. DDA to opis pew-
nych stanów, uczuć i zachowań, 
postaw, schematów, które poja-
wiają się na podstawie określo-
nych doświadczeń z dzieciństwa. 
To określenie wywodzi się z lat 
70-tych, kiedy zaobserwowano, 
że uzależnienie w rodzinie ma 
wpływ na dzieci i później te dzieci 
przejawiają pewien zespół cech, 
z którymi borykają się w dorosłym 
życiu. W Polsce o tym syndromie 
zaczął mówić w latach 80. prof. Je-
rzy Mellibruda, a później też inni, 
związani z Instytutem Psychologii 
Zdrowia. Dziś sporo już wiemy na 
ten temat. Zrozumienie, że uza-
leżnienie wprowadza rozmaite 
dysfunkcje, otworzyło „furtkę” do 
pomagania i do oferty psychote-
rapeutycznej dla tych osób.

O jakich cechach mówimy 
mając na myśli DDA?

Taką listę cech stworzyła Janet G. 
Woititz autorka książki „Dorosłe 
dzieci alkoholików”. Ale to nie jest 
tak, że jeśli rozpoznamy u siebie 
kilka z tych cech to jesteśmy DDA, 
a jak nie - to nie jesteśmy. Właści-
wie każdy z nas boryka się z jaki-
miś problemami i znajdzie na tej 
liście cechy, które pasują do nie-
go. Osoby z DDA mają zazwyczaj 
większość z nich, choć nie wszyst-
kie, bo każdy ma swoją mapę 
doświadczeń z dzieciństwa. Te 
najbardziej charakterystyczne to 
m.in. bezlitosne ocenianie siebie 
samego, zastanawianie się, czy 
moje zachowanie jest normalnie, 
trudność z przeprowadzaniem 
zamiarów od początku do końca 
– np. osoba kończy studia, ale nie 
pisze pracy magisterskiej. Niektó-
rzy mają problem z odprężaniem 

się, zrelaksowaniem i przeży-
waniem radości, żyją w ciągłym 
napięciu i traktują siebie bardzo 
poważnie. Trudno im nawiązywać 
bądź pogłębiać relacje, co prze-
szkadza w osiąganiu satysfakcji 
życiowej. Dorosłe dzieci alko-
holików przesadnie reagują na 
zmiany, na które nie mają wpły-
wu. Unikają zmian i robią wszyst-
ko co możliwe, żeby różne rzeczy 
się nie zmieniały, dlatego często 
są w pewnym zatrzymaniu, czy-
li trwają w sytuacji, która im nie 
odpowiada, np. w pracy czy po-
zostają w związku, który ich nie 
satysfakcjonuje. Boją się zmian, 
bo to kojarzy im się z czymś złym. 
W rodzinie z problemem uzależ-
nienia największą wartością jest 
utrzymanie rodziny i w związku 
z tym dorosłe dzieci alkoholików 
nieustannie poszukują aprobaty, 
uznania, potwierdzenia, tego by 
ktoś cały czas mówił, że są w po-
rządku.

Osoby z syndromem DDA często 
myślą o sobie, że się różnią od 
innych, ale w negatywny sposób. 
Słyszę od nich: jestem dziwakiem, 
dziwolągiem. W tym sensie ze-
tknięcie się z tą listą cech może 
dawać rodzaj ulgi. Bo nagle widzę: 
„O, to jest opisane, to znaczy, że 
są inni, którzy czują i myślą tak 
jak ja. Może jest dla mnie nadzie-
ja, może jest dla mnie szansa”. 
Wielu osobom robi się lżej, kiedy 
widzi, że to nie jest tylko ich oso-
bliwy wewnętrzny świat, lecz inni 
też przeżywają podobne stany.  
Trzeba jednak wiedzieć, że jeżeli 
ktoś spotkał się z listą cech DDA 
i rozpozna w niej siebie, to bardzo 
ważnym krokiem jest niedefinio-
wanie siebie przez ten syndrom.

Co to znaczy?

Chodzi o znalezienie swojej toż-
samości i siebie w tym wszystkim. 
Powiedzenie sobie: „To jestem 
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SYNDROM DDA I DDD
ŻYCIE W CIENIU 

PRZESZŁOŚCI
Z uwagi na bardzo duże rozpowszechnienie choroby alkoholowej, jest 
bardzo wiele osób określanych jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA). 
Ale rodzin dysfunkcyjnych było i jest więcej niż te z problemem 
uzależnienia. Anna Sternik, psychoterapeutka i specjalistka terapii 
uzależnienia z Centrum Terapii Dialog wyjaśnia, czy zawsze dorosłe 
dzieci z takich rodzin muszą udać się na terapię, co może utrudniać im 
życie i jak sobie z trudnym dziedzictwem radzić.
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Psychoterapia pomaga to zauwa-
żyć, zrozumieć, uczy, jak wła-
ściwie reagować. Samodzielne 
pomaganie sobie jest możliwe, 
z pewnością pewne rzeczy moż-
na sobie samemu uporządkować, 
jest wiele książek do pracy nad 
sobą. Gdyby jednak to wszyst-
kim wystarczało, psychoterapia 
nie miałaby racji bytu. Poza tym 
w psychoterapii znajdziemy coś, 
czego nie dostaniemy w pracy 
z książką czy podręcznikiem – bli-
skość, wsparcie, leczącą relację 
terapeutyczną oraz bezpieczne 
warunki do uporania się z proble-
mami.

Psychoterapia dorosłych dzieci 
alkoholików to często terapia za-
burzeń emocjonalnych, czasem 
dochodzą do tego choroby psy-
chiczne, np. depresja, stany lęko-
we czy zaburzenia osobowości. 

Czym się różni syndrom 
dorosłego dziecka alkoholi-
ka od syndromu dorosłego 
dziecka wywodzącego się 

z domu trzeźwego, ale 
dysfunkcyjnego? 

Tak na prawdę niczym albo jed-
nym: tym, że tę dysfunkcję wpro-
wadza uzależnienie rodzica.

Jednym z problemów osób 
z DDA jest lęk przed blisko-
ścią. Co zrobić, by go poko-

nać?

Nie ma na to pytanie jednej od-
powiedzi. Po kilkunastu latach 
zajmowania się psychoterapią 
mogę powiedzieć, że bezpieczne 
relacja terapeutyczna sprawia, że 
ludzie otwierają się na tę bliskość, 
na coś, co dotychczas uważali za 
zagrażające. To się dzieje w psy-
choterapii, ale też może się dziać 
w innych dobrych relacjach, na 
przykład ktoś spotyka na studiach 
otwarte osoby, z kimś się zaprzy-

jaźnia i zaznaje bliskości, która 
może mieć leczący wpływ.

Nie warto jednak zwlekać z tera-
pią, bo z wiekiem ten lęk może być 
coraz trudniej pokonać - jeśli po-
wtarzają nam się doświadczenia 
trudności w bliskości, w pogłębie-
niu relacji, czerpania satysfakcji, 
w zaufaniu, to te doświadczenia 
wzmacniają stary schemat, który 
mówi: nie warto wchodzić w za-
leżność, to może mnie zranić. Tak 
wzmacnia się schemat dystanso-
wania się.

Czy zawsze tak jest, że wcho-
dzimy w schemat: ojciec alko-

holik to i mąż alkoholik?

Jestem daleka od kategorycznych 
odpowiedzi, choć obserwacje kli-
niczne faktycznie pokazują taką 
powtarzalność. Jedna z pacjentek 
powiedziała mi kiedyś: „Tak bardzo 
pilnowałam, żeby nie wybrać so-
bie pijącego partnera, a po latach 
okazało się, że on też nadużywa”. 
Przypomina mi to książkę „Jak żyć 
w rodzinie i przetrwać” autorstwa 
psychiatry Robina Skynnera oraz 
komika Johnego Cleese’a.

Jest tam mowa o ćwiczeniu tera-
peutycznym, które Skynner prze-
prowadza na początku terapii 
grupowej, gdy osoby jeszcze się 
nie znają - prosi ich, żeby dobra-
li się w pary, a później te pary 
w czwórki i żeby posługując się 
tylko swoją intuicją przypisali so-
bie role: mamy, taty, brata, siostry. 
Kiedy już poznają swoje historie 
i przyglądają się tym „swoim ro-
dzinom” okazuje się, że zadziałała 
tzw. „ślepa siła”, tak jakby wybór 
odbywał się poza ich wolą. To zna-
czy, że podświadomie dobieramy 
się albo na zasadzie podobień-
stwa (zbliżamy się do osoby, która 
kogoś nam bardzo przypomina)
albo odwrotnie: szukamy kogoś, 
kogo bardzo nam brakowało.
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jestem już dorosłą osobą, pra-
cownikiem, matką i żoną”. Dopie-
ro gdzieś tam dalej jest fakt, że 
wyrosłam z takiej rodziny. Chodzi 
o to, żeby nie przykleić sobie ety-
kiety: „Jestem DDA”. Taka etykieta 
niesie ze sobą dużo więcej strat 
niż korzyści, może prowadzić do 
zanurzenia się w poczuciu krzyw-
dy i bycia gorszym. 

Z tego właśnie powodu jakiś czas 
temu syndrom DDA zaczął być 
środowisku psychologów kryty-
kowany. Zaczęto zwracać uwagę 
na to, że tak naprawdę każda inna 
dysfunkcja może wyzwalać takie 
cechy. Na przykład nadmierna 
odpowiedzialność czy branie na 
siebie obowiązków za inne osoby 
zdarza się także osobom bez syn-
dromu DDA. Powstaje więc pyta-
nie: po co to tak naprawdę nazy-
wać? Może po prostu jest szeroka 
grupa osób wywodząca się z ro-
dzin dysfunkcyjnych lub z proble-
mami emocjonalnymi, która ma 
określone cechy i tyle.

Jednak warto mieć na uwadze, że 
niektórym osobom pomaga na-
zwanie problemu, chcą wiedzieć 
co im jest i kiedy znajdują wyja-
śnienie swoich reakcji i zachowań 
mogą powiedzieć: „Aha, ja tak 
mam nie dlatego, że jestem jakaś 
dziwna czy głupia, tylko dlatego, 
że spotkało mnie pewne doświad-
czenie”. 

I nie ma w tym nic złego, trzeba 
tylko zadbać – a to już najczęściej 
praca dla terapeutów - żeby pójść 
dalej, nie zostać w etykiecie DDA. 
Bo uświadomienie sobie tego 
na początku odciąża, ale później 
może ciążyć. Dlatego tak ważne 
jest znalezienie swojej tożsamo-
ści, wyodrębnienie się, myśleć 
o tym: to jest element mojej hi-
storii, ale to nie kieruje moim ży-
ciem, nie myślę o tym cały czas. 
Dzięki temu, że rozumiem, co się 

ze mną dzieje, lepiej radzę sobie 
ze swoimi schematami.

Da się wyjść całkowicie 
z DDA?

To nie jest jednostka chorobowa, 
więc w tym sensie nie. Powie-
działabym, że chodzi raczej o to, 
żeby rozeznać, na ile różne do-
świadczenia, które mnie spotkały, 
wpłynęły na mnie i sprawić, by 
podświadomie mną nie kierowa-
ły. Rozpoznanie schematów po-
stępowania pozwoli nam przejąć 
kontrolę nad swoim życiem, nie 
wchodzić w szkodliwe sytuacje. 
Na przykład: nie angażuję się 
w relację, w której nie czuję się 
komfortowo, odmawiam, stawiam 
granicę, nie staram się być za 
wszelką cenę lojalna wobec oso-
by, która wobec mnie zachowuje 
się nie w porządku, nie daję się 
wykorzystywać w pracy. Innymi 
słowy: zauważam, że mam taki 
problem i nie powielam go.

Czy konieczna jest do tego tera-
pia, czy można to przepracować 

samemu? 

Jestem przekonana, że jest 
wiele osób, które radzą sobie 
z tym same, nawet po rozpozna-
niu problemu. Gdyby było inaczej, 
wszystkie poradnie na świecie pę-
kałyby w szwach. Niektórzy mają 
takie zewnętrzne punkty oparcia, 
że są w stanie to zrobić. Część 
osób radzi sobie z różnymi sche-
matami, natomiast mimo wszyst-
ko nie umie się z nich wyzwolić. 

W kółko potyka się o tę samą 
trudność: „Mam nową pracę, 
a znowu wszyscy weszli mi na gło-
wę”, „Mam nowy związek, a zno-
wu wszystko robię sama”. Coś, co 
sprowadza pacjentów z DDA do 
gabinetu psychoterapeuty, to po-
wtarzalność takich sytuacji. 
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Poprzez nieradzenie sobie ze swo-
imi uczuciami, na przykład ze zło-
ścią, będzie podświadomie tłumić 
w dzieciach te uczucia – w tym 
przypadku złość. Działa to wtedy 
jak w zabawie „podaj dalej”, czyli 
pewne postawy są przekazywa-
ne. To nie dzieje się na poziomie 
genów, lecz poprzez reakcję na 
uczucia, na to że dziecko ma swo-
je potrzeby i wyraża je, a my to 
respektujemy, uznajemy, że ma 
takie prawo, jesteśmy wrażliwi na 
jego potrzeby. Ale żeby tak się sta-
ło, najpierw musimy być wrażliwi 
na swoje potrzeby i umieć je na-
zwać.

U DDA zdarza się też tzw. sche-
mat samopoświęcenia, który po-
lega na tym, że  osoba zaspokaja 
wszystkie potrzeby dziecka na żą-
danie, niezależnie od jego wieku, 
zapominając o swoich potrzebach. 
Takie doświadczenie nadmiaru, 
nadopiekuńczości też może być 
urazowe. Kiedyś jeden z pacjen-
tów powiedział mi, że jego drama-
tem jest to, że wszystko otrzymał, 
o nic nie musiał walczyć, niczego 
nie musiał zdobywać, przez co nie 
mógł poczuć się dorosły, nie mógł 
poczuć się mężczyzną.

Niektóre osoby z DDA często 
używają tej informacji do 
usprawiedliwiania swoich 

reakcji i zachowań... 

To negatywna konsekwencja ży-
cia z etykietą, co czasem skutku-
je roszczeniową postawą: więcej 
należy mi się od życia, od innych, 
od systemu, od życia, bo w dzie-
ciństwie zostałem skrzywdzony. 
Takim „metacelem” w pracy z oso-
bami DDA jest praca z krzywdą, 
rozprawienie się z nią. Używam 
czasem takiego porównania, że 
życie z tym syndromem to jakby 
w małym przedpokoju mieć wiel-
kie pudło, przez które codzien-
nie wychodząc do pracy trzeba 

przeskoczyć. Ono mi cały czas 
przeszkadza, czasem się o nie 
potykam, ale ciągle nie mam siły 
i czasu żeby do niego zajrzeć i po-
składać te rzeczy. Proces psycho-
terapii jest zatrzymaniem się na 
tym wielkim pudłem, zajrzeniem 
do tego, co jest w środku, obejrze-
niem tych rzeczy, zdecydowaniem, 
co zostawiamy, a co wyrzucamy, 
i włożeniem uporządkowanego 
pudła na pawlacz. Ono nie znika 
zupełnie, wiem, że tam jest – bo 
to część mojej tożsamości, ale już 
się o nie nie potykam, na co dzień 
zapominam o tych rzeczach z pu-
dełka.  

Czy bycie DDA przeszkadza 
w codziennym funkcjonowa-

niu, w pracy?

To zależy, jaki sposób na przetrwa-
nie w takim dysfunkcyjnym domu 
wybrało dziecko, albo do jakiej roli 
zostało przypisane. Może to być 
rola rodzinnego bohatera, kozła 
ofiarnego, maskotki, niewidzialne-
go dziecka. W rozumieniu paren-
tyfikacji  dziecko może pełnić rolę 
opiekuna rodzica, bufora emocjo-
nalnego, terapeuty.

Na przykład rola bohatera rodzin-
nego, takiej pozytywnej wizytówki 
rodziny, może objawiać się po-
przez bycie najlepszym uczniem, 
tym najgrzeczniejszym w rodzi-
nie, chwalonym, podziwianym 
przez sąsiadów. Wyrastają z nich 
superpracownicy, którzy zawsze 
biorą na siebie odpowiedzial-
ność, zawsze wywiązują się ze 
swoich obowiązków, natomiast 
ponoszą ogromne osobiste koszty 
nadmiaru obowiązków, poczucia 
odpowiedzialności, dociążania 
siebie, niestawiania granic, ro-
bienia trzech fakultetów i dbania 
o idealną rodzinę. Dla pracodawcy 
to wymarzony pracownik, ale dla 
niego samego to ryzyko chorób 
somatycznych, zawałów, stanów 
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Czasem nasz wybór jest kontra 
wyborem, czyli wybieram kogoś 
dokładnie odwrotnego, ale na-
dal pozostajemy w uwikłaniu, bo 
punkt odniesienia jest ten sam 
– wzór czy antywzór, awers czy 
rewers to wciąż ta sama moneta, 
a chodzi o dokonywanie własnych 
wyborów.

Czy agresja może być jedną 
z cech osób z DDA?

Agresja często wynika z nieumie-
jętności regulacji emocjonalnej. 
To z jednej strony mogą być emo-
cje, których dana osoba nie jest 
w stanie w inny sposób wyrazić, 
lub poradzić sobie z nimi inaczej 
niż poprzez agresywne zachowa-
nia wobec partnera, a z drugiej 
strony może to też być czynnik 
środowiskowy związany z prze-
kazanym nam w dzieciństwie 
określonym modelem ekspresji, 
emocji czy też stylem komunika-
cyjnym (krzyki, wyzwiska). 

Mamy tu do czynienia z dwoma 
aspektami: z jednej strony de-
strukcyjny model komunikacji 
w związku, a z drugiej - uszkodzo-
ny mechanizm regulacji emocji, 
kłopot z kontrolą impulsu.

Przyczyny mogą być różne, np. 
przeciążenie pracą odreagowy-
wane w domu, sfrustrowane po-
trzeby (na przykład nie mam dla 
siebie czasu), brak umiejętności 
zrelaksowania się i odprężania. 
Żeby to zmienić, trzeba się zasta-
nowić jaka jest tego przyczyna.

Czy w rodzinie, w której 
to nie rodzic, ale dziadek 

lub babcia byli alkoholikami 
także możemy mówić o syn-

dromie DDA?

Jeżeli dziecko mieszkało z takimi 
osobami pod jednym dachem, 
a rodzice byli w jakimś sensie 

nieobecni, bo np. dużo pracowali 
i jeżeli u danej osoby wykształciły 
się pewne cechy, jak na przykład 
trudność w nazywaniu swoich po-
trzeb, w wyrażaniu uczuć, stawia-
niu granic, kłopoty w relacjach - to 
można mówić, że osoba ma cechy 
syndrom dorosłego dziecka z ro-
dziny dysfunkcyjnej. 

Sporo tu zależy od rodziców - je-
żeli są w stanie ochronić swoje 
dzieci, to jest szansa, że cechy 
się nie rozwiną. Natomiast jeżeli 
dziadkowie byli ważnymi oso-
bami, choćby ze względu na nie-
obecność rodziców, to pewne ce-
chy mogą się wykształcić.

Czy  dzieci mogą odziedziczyć 
cechy DDA po swoich 

rodzicach?

Nie ma dziedziczenia DDA. To nie 
jest choroba. W tym przypadku 
możemy myśleć raczej o proble-
mie parentyfikacji - odwrócenia 
ról, czyli sytuacji gdy dziecko 
opiekuje się swoim rodzicem i od-
bywa się to kosztem jego potrzeb 
emocjonalnych, przekracza jego 
możliwości rozwojowe i w dodat-
ku jest utrwalone, bo trwa długo. 
To może odbywać się poprzez 
długotrwałą obserwację i mode-
lowanie postaw.

Spotkałam się z dylematem, 
czy osoba DDA powinna plano-
wać rodzinę. Co pani sądzi na 

ten temat?

W tym dylemacie widzę lęk. Waż-
ne jest to, by jeśli taka osoba za-
uważa problem, coś z nim próbo-
wała zrobić – czytała publikacje 
na ten temat, zdecydowała się na 
terapię, znalazła grupę wsparcia. 
W takim działaniu chodzi o to, by 
rozeznać swoje deficyty. Bo jeśli 
nauczy się je rozpoznawać, za-
spokajać, wyrażać uczucia, to one 
nie będą wpływały na jej dzieci. 
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Jak przekonałaby pani osobę niezdecydowaną, aby 
poszła na terapię?

Warto sięgać po wsparcie. Ja jestem zwolenniczką psy-
choterapii, bo widzę, że działa, bardzo lubię swoją pracę, 
wiem, że jakoś trzeba przejść przez trud otwierania się, 
mówienia o rzeczach trudnych, ale na końcu jest nagroda. 
To wzruszające uczestniczyć w takim procesie, patrzeć jak 
w trakcie terapii poprawia się jakość życia pacjenta. Kie-
dyś jedna z pacjentek użyła takiego porównania, że tera-
pia jest jak poród: krew, pot i łzy, ale rodzi się nowe życie. 
To porównanie bardzo mnie poruszyło, bo coś w nim jest.

Trzeba jednak mieć też świadomość, że to nie jest tak, że 
po terapii wszystko się zmieni, że będę tylko szczęśliwym 
człowiekiem. Natomiast można lepiej sobie radzić, szyb-
ciej zatrzymywać szkodliwe dla mnie schematy. Warto 
też liczyć się z tym, że w terapii będą trudne momenty, 
może zweryfikują się niektóre relacje, bo zaczniemy sta-
wiać granice, dbać o siebie i nagle się okaże, że ktoś, kogo 
odbieraliśmy jako bliską osobę, zacznie się wycofywać, bo 
zmienia się nasz sposób bycia z drugim człowiekiem. Jed-
nocześnie większość osób zaczyna wtedy rozwijać nowe 
relacje, poznawać nowe osoby i w tym sensie zmienia się 
jakość jego życia. Nie jestem innym człowiekiem, ale lepiej 
mi się ze mną żyje, lepiej siebie znam, dzięki czemu mogę 
kierować swoim życiem i czuć się w nim w miarę dobrze.

Autor: Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Korzystałam z webinaru zorganizowanego 2 marca przez Cen-
trum Terapii Dialog pt. „Gdy byłam/em mała/y moi rodzice pili 
alkohol - jak doświadczenia z dzieciństwa wpływają na nasze 
dorosłe życie”.

Biogram
Anna Sternik, psycholog i psychoterapeuta 
Jest specjalistką psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką 
DDA, obecnie w Centrum Terapii Dialog. Ma ponad 15 lat do-
świadczenia pracy z pacjentami, które zdobywała m.in. w Porad-
ni Rodzinnej SP ZOZ Centrum Odwykowego, w Poradni Leczenia 
Uzależnienia i Współuzależnienia MSWiA w Warszawie, w Insty-
tucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W tej ostatniej insty-
tucji wprowadzała program ograniczania picia, tworzyła nowe 
narzędzia diagnostyczne w rozpoznawaniu patologicznego 
hazardu. Prowadziła badania charakterystyki systemu pomocy 
osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych.Na Uni-
wersytecie SWPS jako wykładowczyni została wyróżniona na-
grodą dydaktyczną Prodziekana Wydziału Psychologii Uniwer-
sytetu SWPS za uzyskanie wysokiej oceny prowadzonych zajęć.
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Osoba, której przypadnie rola ma-
skotki, to ktoś kto zawsze będzie 
rozładowywać atmosferę, będzie 
trochę błaznem, żartownisiem, 
wbrew swoim prawdziwym uczu-
ciom napięcia i lęku. Wiele zależy 
więc od tego, jaki sposób na prze-
trwanie w tej trudnej sytuacji, jaką 
jest wychowywanie się w rodzinie 
z problemem uzależnienia, wy-
brało dziecko albo jaka rola zosta-
ła mu przypisana, jednak tak czy 
inaczej to zawsze jest urazowe 
doświadczenie.

Czy odejście od męża alkoho-
lika pozwoli uchronić dzieci 

przed syndromem DDA?

Tym, co chroni przed rozwojem 
większego natężenia negatyw-
nych cech jest dobra relacja, tzw. 
dobra figura w dzieciństwie. Cza-
sem to ciepła, opiekuńcza babcia, 
czasem trener, którego można 
podziwiać. Jeśli jeden z rodzi-
ców jest świadomy zagrożenia 
i stara się być uważny na uczucia 
i potrzeby dzieci, jeżeli granice 
i wymagania są adekwatne, jeśli 

pilnuje, żeby nie doszło do proce-
su parentyfikacji, czyli dzieci nie 
starają się zajmować uczuciami 
rodziców, a rodzic dba, by miały 
swój własny dziecięcy świat - to 
jest to możliwe.

Samo uzależnienie nie daje au-
tomatycznie objawów u dziec-
ka. Ważne są relacje, w których 
dziecko ma oparcie. Bo to, czego 
najczęściej doświadczają w dzie-
ciństwie dzieci alkoholików, to 
właśnie brak oparcia i odrzucenie 
oraz nieprzewidywalność zda-
rzeń i reakcji. Nigdy nie wiadomo, 
co mnie spotka w domu: czy ten 
uzależniony rodzic będzie pod 
wpływem alkoholu, czy będzie 
w porządku. Czy nieuzależniony 
będzie napięty, czekając na po-
wrót uzależnionego, czy może 
będzie rozluźniony. Chwiejność 
zasad i norm wpływa na to, że 
wykształcają się pewne cechy i to 
w dwie strony: albo w sztywny po-
rządek, zachowania zero-jedynko-
we, albo że wszystko jest płynne 
i nie ma żadnych zasad i norm. 
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W CZASACH  NIEPEWNOŚCI I CHAOSU WSPIE-
RAMY I PROMUJEMY KOBIECE BIZNESY TAK, 
ABY MOGŁY WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM KRA-
JOWY I GLOBALNY - PRZEBIJAJĄC „SZKLANE 
SUFITY” I SZTUCZNIE STAWIANE BARIERY. 
W KONTRZE DO PARTYKULARNYCH RYNKO-
WYCH INTERESÓW I UKŁADÓW TWORZYMY 
PRAWDZIWIE PROKOBIECĄ SPOŁECZNOŚĆ 
OPARTĄ NA WSPÓŁPRACY I EMPATII. NIEZA-
LEŻNIE O CZYM MARZYSZ I DO CZEGO DĄŻYSZ 
- OD DZIŚ JUŻ NIE JESTEŚ SAMA!

Gospodarka 4.0. oparta na wiedzy 
wraz z ekonomią współdzielenia, to 

ekosystem idealny dla rozwoju kobiecej 
przedsiębiorczości! Dlatego XXI wiek

 ma szansę być wiekiem kobiet.

W CZASACH  NIEPEWNOŚCI I CHAOSU WSPIE-
RAMY I PROMUJEMY KOBIECE BIZNESY TAK, 
ABY MOGŁY WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM KRA-
JOWY I GLOBALNY - PRZEBIJAJĄC „SZKLANE 
SUFITY” I SZTUCZNIE STAWIANE BARIERY. 
W KONTRZE DO PARTYKULARNYCH RYNKO-
WYCH INTERESÓW I UKŁADÓW TWORZYMY 
PRAWDZIWIE PROKOBIECĄ SPOŁECZNOŚĆ 
OPARTĄ NA WSPÓŁPRACY I EMPATII. NIEZA-
LEŻNIE O CZYM MARZYSZ I DO CZEGO DĄŻYSZ 
- OD DZIŚ JUŻ NIE JESTEŚ SAMA!

Gospodarka 4.0. oparta na wiedzy 
wraz z ekonomią współdzielenia, to 

ekosystem idealny dla rozwoju kobiecej 
przedsiębiorczości! Dlatego XXI wiek

 ma szansę być wiekiem kobiet.

BIZNES JEST 
              KOBIETĄ!
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AROMATYCZNA TERAPIA

CZUŁYMI OLEJKAMI

Takie mydełka wyczarowałam razem z córeczką. Pąki róż, su-
szone kwiaty-nagietek, lawenda, piwonia;  ziarenka kawy, pył 
bursztynowy, peeling z nasion czarnej porzeczki, suszone 
plastry pomarańczy i olejki dodałyśmy dzikiej pomarańczy, 
bergamotki, citruss bliss, lawendy a do każdego mydełka do-
dałyśmy jeszcze kropelki miłości i czułości i ogromnej rado-
ści z pięknie pachnącego wspólnie spędzonego czasu.

Kiedy wybierzesz  mnie na swojego przewodnika olejkowego 
otaczam Cię opieką i towarzysze Ci w tej podróży wspierając 
Cię na każdym etapie tej podróży. 

Zyskujesz dostęp do zamkniętej grupy na FB gdzie uzyskasz 
dostęp do webinarów i całej bazy wiedzy o olejkach eterycz-
nych.

Grupę tworzę z niesamowitymi kobietami ,którym olejki 
zmieniły życie i dzielimy  sie swoja pasja jak możecie z nich 
korzystać. 

Spotykamy się na żywo - wspólnie tworzymy intuicyjne mie-
szanki aromaterapeutyczne, kosmetyki, mydełka i świece

Zapraszam Cię do mojego świata

Aneta Tracz

Olejki towarzyszą mi każdego dnia. Pięknie możemy korzystać 
z ich dobrodziejstw. Wspieramy nimi swoje zdrowie, emocje do-

dajemy do potraw, kosmetyków i dzięki nim sami 
możemy czarować cuda. 
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MOBILNY MAKEUP - ZOSIA BADACH

WOMAN VIBE MAGAZINE

NIESAMOWITE MOBILNE   

METAMORFOZY
Zofia Badach zmienia kaczatka w labedzie
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CZASEM DOKONANIE KILKU MIKROKO-
REKT MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM MAKSI REZUL-
TATY. ZEBRALIŚMY NAJWAŻNIEJSZE PO-
RADY, TAK ABY DAĆ CI EKSTRAKT WIEDZY 
OD NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW. BĘDZIEMY 
CIĘ WSPIERAĆ, ABYŚ MOGŁA CIESZYĆ SIĘ 
ZDROWIEM I ŻYĆ ZGODNIE Z TWOIM NA-
TURALNYM RYTMEM SERCA! 

Niekiedy jedyne czego potrzebujesz, to na 
chwilę się zatrzymać i wsłuchać w to, co 
wspierana tysiącami receptorów intuicja 

powie Ci o potrzebach Twojego 
ciała i umysłu.

CZASEM DOKONANIE KILKU MIKROKO-
REKT MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM MAKSI REZUL-
TATY. ZEBRALIŚMY NAJWAŻNIEJSZE PO-
RADY, TAK ABY DAĆ CI EKSTRAKT WIEDZY 
OD NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW. BĘDZIEMY 
CIĘ WSPIERAĆ, ABYŚ MOGŁA CIESZYĆ SIĘ 
ZDROWIEM I ŻYĆ ZGODNIE Z TWOIM NA-
TURALNYM RYTMEM SERCA! 

Niekiedy jedyne czego potrzebujesz, to na 
chwilę się zatrzymać i wsłuchać w to, co 
wspierana tysiącami receptorów intuicja 

powie Ci o potrzebach Twojego 
ciała i umysłu.

KOBIECE PATENTY               
         NA ZDROWIE
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Często nie wiedzą, jaki będzie jej scenariusz 
i czy stosowana terapia jest najlepiej dobrana 
do typu raka, z którym przyszło się im zma-
gać. Muszą jednak mieć świadomość, że jest 
to początek walki, a dzięki nieograniczonym 
możliwościom leczenia mogą z niej wyjść 
zwycięsko.

– Profilaktyka raka piersi jest bardzo ważna. 
Niestety jest też problem z dotarciem do ko-
biet z informacją, że ta droga nie jest jedna, 
tylko jest ich wiele i że mają bardzo dużo 
praw, z których nie korzystają, bo nie wiedzą 
o nich. Ta kampania nie bez powodu ma hasło 
„Masz Wybór”, dlatego że wszystkie wyniki, 
sposób leczenia, to, kto leczy i jak to przebie-
ga, jest wyborem kobiety i ona ma do tego 
prawo – mówi agencji  Newseria Lifestyle Kry-
styna Janda.

Raka boimy się dużo bardziej niż innych cho-
rób i nadal wielu ludziom kojarzy się on ze 
śmiercią. Tymczasem wcześnie wykryty może 
być całkowicie wyleczony. W ciągu ostatnich 
lat nastąpił bowiem kolosalny rozwój medy-
cyny i diagnostyki. Nawet 90 proc. kobiet, 
które mają wcześnie rozpoznany nowotwór, 
zostaje poddanych operacji oszczędzającej, 
która nie okalecza. Wybór metody leczenia 
powinien być jednak wspólną decyzją leka-
rza i pacjentki. Chora ma prawo zapytać, czy 
leczenie, które zostało jej zaproponowane, to 
jedyna możliwość, czy może są też jakieś al-
ternatywne terapie.

– Kobiety po prostu bezwolnie poddają się 
jakiejś pierwszej z brzegu propozycji i nie 
wiedzą, że to spektrum jest naprawdę duże. 
Mogą sobie pójść różnymi drogami i otrzymać 
wszystkie potrzebne informacje – mówi Kry-
styna Janda.

Nawet jeśli kobiety wiedzą, że mają wybór, 
to bardziej niż samego chorowania i leczenia 
obawiają się badania i diagnozy, która brzmi 
jak wyrok. Lęk przed profilaktyką jest wciąż 
ogromny. Informację o zdiagnozowanym raku 
piersi słyszy rocznie 20 tys. Polek.

Krystyna Janda podkreśla, że ogarnia ją bez-
radność, smutek i złość, że po tylu latach, 
po tylu akcjach i działaniach informacyjnych 
wciąż wiele pań nie podejmuje odpowied-
nich kroków w kwestii profilaktyki 

– Ja już nie wiem, jak można tłumaczyć, jak można na-
mawiać, jak można udowadniać, że wczesne wykrywanie 
choroby i ta profilaktyka może im uratować życie. Ale 
trzeba to robić, trzeba po prostu się wysilić za wszelką 
cenę i to robić – mówi aktorka.

Kampania „Masz Wybór” powstała z inicjatywy organiza-
cji pacjentów zajmujących się problemami kobiet z no-
wotworami piersi: Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, 
Fundacji Spa for Cancer oraz firmy Pfizer. Na stronie in-
ternetowej kampanii znajdują się wszelkie informacje na 
temat choroby, a także porady oraz wskazówki dotyczące 
profilaktyki i leczenia hormonozależnego raka piersi.

Źródło: Newseria

Krystyna Janda w spektaklu „Shirley Valentine” 
Dziennik Dolnośląski 1991 (Wikipedia)

WOMAN VIBE MAGAZINE

KRYSTYNA JANDA: WCZESNE WYKRYCIE RAKA PIERSI 
MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE. JUŻ NIE WIEM, JAK TO TŁUMA-
CZYĆ, NAMAWIAĆ I UDOWADNIAĆ KOBIETOM

Aktorka nie może pojąć, skąd taka niechęć Polek 
do badań. Jej zdaniem trzeba wszelkimi możliwymi 
sposobami docierać do pań z informacją, jak waż-
na jest profilaktyka i mammografia, dzięki którym 
można wykryć nowotwór już we wczesnym stadium, 
co daje większe szanse na wyleczenie. Kampania 
„Masz Wybór”, którą wspiera Krystyna Janda, ma też 
na celu edukację pacjentek, u których zdiagnozowa-
no raka piersi, ich rodzin, a także tych kobiet, które 

nadal trudno przekonać do badań.  Chodzi o to, by 
uświadomić je, że mają do wyboru różne terapie 
w leczeniu nowotworu, a w trakcie kuracji i rekon-
walescencji nie pozostaną bez opieki

Kobiety dbają o wszystkich dookoła, ale nie o swoje 
zdrowie, dlatego wciąż na później odkładają wyko-
nanie badań mammograficznych. Efekt jest taki, że 
do lekarzy nadal trafia dużo pacjentek z zaawanso-
wanym rakiem. Jest to moment, w którym ich ży-
cie wywraca się do góry nogami. Nagle stają przed 
ogromem decyzji, również tych związanych z wybo-
rem metody leczenia. 

Pod patronatem redakcji Woman Vibe Magazine oraz sieci mediów 
Nasze Regionalne działa kampania #MAMYdlakogo! To całoroczny 
cykl artykułów przypominających, jak ważna jest profilaktyka                             
w postaci badania piersi u Was drogie Czytelniczki i u naszych Mam!      

DBAMY O PIERSI, BO: 

#MAMY DLA KOGO!
Nic nie ratuje zycia tak, jak profilaktyka!

DRUGI Z SERII ARTYKUŁÓW #MAMYDLAKOGO!

.
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Rewolucja tej metody diagnostycznej polega na 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji w interpretacji 
obrazu szyjki macicy, wynik badania znany jest na-
tychmiast – mówi prof. Jan Kotarski, prezes Polskie-
go Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Jak zwraca uwagę profesor, ten optymistyczny ob-
raz poprawy jakości programów profilaktycznych 
został zaburzony przez pandemię. Z komunikatów 
epidemicznych Stanów Zjednoczonych wynika, że 
w czasie pandemii o 30 proc. zmalała zachorowal-
ność na nowotwory.

- Nie oznacza to niestety, że koronawirus chroni 
przed rakiem, ale wskazuje na to, że liczba porad 
lekarskich wykonywanych z bezpośrednim udzia-
łem pacjenta zmniejszyła się. Konsekwencją tego 
będzie już niedługo zwiększenie zaawansowanych 
postaci nowotworu – tłumaczy specjalista.

Jego zdaniem w świetle tych danych istnieje na-
gląca potrzeba nasilenia działań profilaktycznych. 
W wielu krajach powstają programy reaktywacji 
profilaktyki, także w Polsce trwają przygotowania 
do ponownego uruchomienia znormalizowanych 
programów profilaktycznych. Póki co warto przypo-
minać i namawiać na wykonywanie badań. A także 
mówić o tym co nowego i z czego warto skorzystać.

Cytologia: tradycyjna versus nowoczesna

Już w 2016 roku Polskie Towarzystwo Patologów 
(PTP) przekazało do ministerstwa zdrowia wniosek 
o zmianie metody badań cytologicznych z klasycz-
nej na nową metodę - cytologię na podłożu płyn-
nym.

Zdaniem PTP jest dokładniejsza, a jej stosowanie 
może znacząco pomóc w walce z rakiem szyjki ma-
cicy. O co chodzi?

Dotychczasowa metoda polega na pobraniu wy-
mazu z szyjki macicy i przeniesieniu go na suche 
szkiełko, a następnie przesłaniu preparatu do labo-
ratorium gdzie jest poddawany ocenie mikroskopo-
wej. To prosta i tania metoda. Jej wadą jest jednak 
relatywnie niska czułość (ok. 50 - 60 proc, co ozna-
cza, że nawet u połowy badanych kobiet nieprawi-
dłowe komórki w szyjce macicy mogą nie zostać wy-
kryte). Do tego często zdarza się, że preparaty są tak 
złej jakości, że nie nadają się do oceny.

- Tradycyjna cytologia, choć spełnia swoją rolę, 
z powodu swej niedoskonałości jest trochę jak rzut 
monetą – czasem wyjdzie, czasem nie. To właśnie 
z tego powodu, by nie przegapić rozpoczynającego 
się procesu chorobowego, trzeba powtarzać ją co 
roku – podkreśla prof. Robert Jach, ginekolog i on-
kolog. 

Zdaniem specjalistów znacznie korzystniej byłoby 
powszechnie stosować cytologię na podłożu płyn-
nym (LBC - ang. Liquid-Based Cytology). 

Materiał pobrany z szyjki macicy - tak samo jak 
w metodzie tradycyjnej za pomocą szczoteczki cy-
tologicznej - umieszcza się w pojemniku ze spe-
cjalnym płynem, który zapobiega uszkodzeniu po-
branych komórek. W laboratorium  przenosi się go 
z pojemnika z płynem na specjalny filtr, gdzie do-
chodzi do oczyszczenia wymazu z niepożądanych 
elementów (śluzu, krwinek czerwonych czy bak-
terii). Dopiero tak przygotowana próbka  trafia na 
szkiełko mikroskopowe.

- Porównując cytologię konwencjonalną i nowocze-
sną wyobraźmy sobie, że w wypadku tej pierwszej 
cytolog ogląda na szkiełku wszystko, co znajduje się 
w pobranym materiale. Cytologia nowoczesna jest 
jak filtr, przez który widać tylko to, co potrzebne do 
diagnozy i leczenia – wyjaśnia dr Jacek Tulimowski.

Do tego zastosowanie podłoża płynnego jako me-
dium dla materiału pobranego z szyjki macicy 
umożliwia wykonanie niezbędnych testów diagno-
stycznych z jednego pobrania. 

- Dla pacjentek praktycznie nic się nie zmienia. 
W dalszym ciągu to tylko kwestia przyjścia do gi-
nekologa. Jednak większa czułość i swoistość ba-
dania pozwala wydłużyć odstępy między badania-
mi nawet do 5 lat - mówi prof. dr hab. Robert Jach 
kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Kolpo-
skopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

Jak wyliczają specjaliści, przejście z cytologii trady-
cyjnej na wieloparametrowy skrining płynny, przy 
tej samej liczbie zgłaszających się pacjentek po-
zwoliłoby uratować przed chorobą ponad 60 proc. 
więcej kobiet! Warto bowiem pamiętać, że cytologia 
pozwala często na wykrycie zmian przedrakowych, 
kiedy odpowiednia terapia nie dopuszcza do roz-
woju raka.
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Coraz więcej ośrodków wykonuje w Polsce badanie cytologiczne na 
podłożu płynnym. To o wiele dokładniejsza metoda niż stosowana 
wcześniej. 

CYTOLOGIA 
NA PODŁOŻU PŁYNNYM 

Twoje zdrowie to równiez meski temat!

Dla samej pacjentki badanie nie różni się niczym 
- w obydwu metodach materiał pobierany jest za 
pomocą specjalnej szczoteczki. W czasie pandemii 
spadła liczba wykonywanych badań - najwyższy 
czas się im poddać!

Według WHO profilaktyka raka szyjki macicy dzieli 
się na trzy etapy: pierwotna, czyli edukacja i szcze-
pienie przeciwko zakażeniu wirusem HPV; wtórna, 
czyli wykrywanie wczesnych objawów rozwijające-
go się raka, i trzeciorzędowa  - obejmująca właści-
wą organizację i leczenie nowotworów. Najlepsze 
efekty przynosi profilaktyka pierwotna, następnie 

wtórna. Obie w Polsce mocno kuleją. Dyskusja na 
temat organizacji ginekologicznych badań profilak-
tycznych toczy się w Polsce od kilku lat. Największy 
postęp obserwuje się w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy.  

- Od czasu wykorzystania badania cytologiczne-
go nabłonka szyjki macicy do rozpoznania stanów 
przednowotworowych minęło około 80 lat. W tym 
czasie badania profilaktyczne uległy ewolucji: opra-
cowano diagnostykę opartą o płynną cytologię, 
wprowadzono i unowocześniono kolposkopię, która 
obecnie przeżywa renesans. 
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Cytologię na podłożu płynnym wykonują wszystkie 
poradnie ginekologiczne przy szpitalach klinicz-
nych i uniwersytetach medycznych i jest refundo-
wana przez NFZ. Mimo to wciąż nie jest standardem.

Co mają robić pacjentki, które nie mają dostępu do 
cytologii na podłożu płynnym? Regularnie, raz do 
roku (chyba że lekarz zaleci częściej), poddawać się 
cytologii tradycyjnej.

Jak przygotować się do cytologii

Jeśli miesiączkujesz, na badanie zgłoś się w pierw-
szej połowie cyklu. Jeśli nie miesiączkujesz, wybierz 
dowolny dzień. Przed badaniem nie stosuje irygacji, 
leków dopochwowych oraz środków antykoncepcyj-
nych (odczekaj 3 dni). Przez dwie doby przed bada-
niem nie należy odbywać stosunków seksualnych.

Jeśli jesteś zaszczepiona przeciwko HPV (wirus, któ-
rego onkogenne szczepy prowokują rozwój raka, 
m.in. szyjki macicy), także zgłaszaj się na badania 
cytologiczne!

- Szczepionkę nazwano kuriozalnie „szczepionką 
przeciwko rakowi szyjki macicy”. Niektóre kobiety 
uznały, że po przyjęciu szczepionki nie ma potrze-
by dokonywania badań cytologicznych. Nic bardziej 
mylnego! To są dwie różne rzeczy – podkreśla dr Tu-
limowski.

Co oznaczają wyniki cytologii

Obecnie do klasyfikowania obrazów cytologicznych 
uzyskanych rozmazów z pochwowej części szyjki 
macicy stosuje się klasyfikację Bethesda, system 
powstały w 1988 roku, zmodyfikowany w 1991 
i 2001 r. W systemie Bethesda z 2001 najistotniej-
sze są: ocena jakości rozmazu (część B), jego ogólna 
charakterystyka (część C), opis zmian (część F) oraz 
dodatkowe wyjaśnienia (część G).

W opisie muszą się znaleźć następujące elementy:

Część A: TYP PREPARATU CYTOLOGICZNEGO
– konwencjonalny rozmaz cytologiczny lub cytolo-
gia płynna

Część B: JAKOŚĆ ROZMAZU

BI – Rozmaz nadaje się do oceny cytologicznej
BII – Rozmaz nie nadaje się do oceny cytologicznej 
(powód):

Część C: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZMAZU

CI – Nie stwierdza się cech wewnątrznabłonkowej 
neoplazji ani raka
CII – Obraz cytologiczny nieprawidłowy 
CIII – Inne cechy, np. komórki endometrialne u ko-
biet powyżej 40 r.ż.
Część D: OCENA ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ AUTOMA-
TYCZNYCH
– podana jest nazwa urządzenia i uzyskany wynik

Część E: BADANIA DODATKOWE
– podane są ich wyniki 

Część F: WYNIK

Prawidłowy wynik cytologiczny wg systemu Bethes-
da 2001 określony jest jako brak podejrzenia śród-
nabłonkowej neoplazji oraz raka (ang. NILM – No 
Intraepithelial Lesion or
Malignancy).

Każdorazowo rezultaty badania cytologicznego na-
leży omówić z lekarzem.

Autor: Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródło: webinar pt. “Nowoczesna cytologia ważnym na-
rzędziem profilaktyki raka szyjki macicy” zorganizowany 
28.07.2021r. w ramach kampanii edukacyjnej „Rak szyjki 
macicy. Nowoczesna profilaktyka ratuje życie”.
Kampanię objęły patronatem Polskie Towarzystwo Gine-
kologii Onkologicznej i Polskie Towarzystwo Kolposkopii 
i Patofizjologii Szyjki Macicy.
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Wtedy właśnie narodziła się idea, że konieczne jest 
sprawdzenie innych suplementów. W ten sposób 
powstała prokonsumencka organizacja strażnicza 
zajmująca się wykonywaniem analiz laboratoryj-
nych najpopularniejszych suplementów diety. 

Fundacja bada suplementy pod kątem:
- zawartości składników zadeklarowanych przez 
producenta na etykiecie produktu - czy skład jest 
zgodny z wynikami badań laboratoryjnych;
- zanieczyszczeń metalami ciężkimi (rtęć, ołów, 
kadm);
- zanieczyszczeń mikrobiologicznych (liczba droż-
dży i pleśni, obecność gronkowców koagulazo-do-
datnich, Escherichia coli, Salmonella, ogólna liczba 
drobnoustrojów);
- wskaźnika TOTOX -  ten element jest sprawdzany 
w przypadku kwasów tłuszczowych (TOTOX daje 
obraz „świeżości oleju”), a im niższa jest zawartość 

tego wskaźnika, tym lepiej.

Celem Fundacji Badamy Suplementy jest dokładna 
analiza produktów, które można kupić w aptekach 
stacjonarnych i internetowych, a także sklepach 
oraz na portalach aukcyjnych. Organizacja działa na 
rzecz konsumentów, nie reklamuje produktów, nie 
poleca ich, tylko pełni funkcję strażnika i badacza 
na słabo uregulowanym rynku suplementów diety.
Do najważniejszych atrybutów Fundacji należą: 
niezależność badań i obiektywność, całkowita bez-
stronność, aktywizm konsumencki.

Warto wejść na stronę Fundacji: www.badamysu-
plementy.pl oraz zajrzeć do mediów społecznościo-
wych: (facebook.com/badamysuplementy, insta-
gram.com/badamysuplementy) są tam omawiane
badane suplementy oraz prezentowane porady do-
tyczące zdrowego stylu życia i suplementacji.

WOMAN VIBE MAGAZINE

Czy wiesz, że suplementy diety to środki spożywcze, które nie są 
lekami? Z pewnością dla wielu osób będzie to sporym zaskoczeniem! 

POGROMCY 
SUPLEMENTÓW

Gzie znalezc rzetelne wiedze o mikroskladnikach?

Jeśli chcesz kupić suplement, który został na pewno 
przebadany, to warto odwiedzić stronę www.bada-
mysuplementy.pl i zapoznać się z niezależnymi wy-
nikami badań, które przeprowadziła Fundacja Ba-
damy Suplementy - prokonsumencka organizacja, 
sprawdzająca skład suplementów diety. W gąszczu 
reklam, kodów rabatowych oferowanych przez ce-
lebrytów i instagramerów, zniżek i promocji ciężko 
o trzeźwą ocenę jakości reklamowanych produktów, 
a tym bardziej o rzetelną wiedzę, jaki produkt trafia 
w nasze ręce. Suplementy bowiem nie są „lekiem 
na całe zło”, a ich skład może wcale nie być taki, jaki 
znajdziemy na opakowaniu pięknie zapakowanego 
produktu. Należy pamiętać, że przed dopuszcze-
niem suplementów do sprzedaży, nie ma obowiąz-
ku wykonywania badań laboratoryjnych. Wiedzieli-

ście o tym? Jako konsumenci nie jesteśmy jednak 
bezradni. Fundacja Badamy Suplementy (www.
badamysuplementy.pl) wzięła sobie za cel przeba-
danie dostępnych na polskim rynku suplementów 
diety, ocenę ich składu i sprawdzenie wszelkich nie-
prawidłowości.

Fundacja Badamy Suplementy 
- cele działalności

Fundacja Badamy Suplementy została założona 
przez Macieja Szymańskiego w 2019 roku. Szymań-
ski w 2017 r. zapoznał się z raportem Najwyższej 
Izby Kontroli, w którym napisano, że w przebada-
nych suplementach diety wykryto między innymi 
bakterie kałowe oraz substancje psychoaktywne.
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W ostatnim raporcie przebadano sześć popularnych 
suplementów dla kobiet w ciąży, przedstawiając 
wyniki na stronie i w mediach społecznościowych, 
co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze 
strony osób obserwujących. Decyzję o badaniu su-
plementów dla kobiet ciężarnych podjęto po proś-
bach przesyłanych do Fundacji Badamy Suplemen-
ty przez przyszłe i obecne mamy.

Produkty dla kobiet ciężarnych zbadano pod kątem:
- zawartości składników aktywnych tj.: kwasów DHA 
i EPA, witamin D, E, B6 i B12 oraz kwasu foliowego, 
choliny, selenu, żelaza i jodu;
- wskaźnika TOTOX – kiedy oleje rozkładają się 
i utleniają tworzą nowe produkty uboczne, które 
nie występują w świeżym oleju – pomiar liczby nad-
tlenkowej i anizydynowej pozwoli obliczyć wskaź-
nik TOTOX, który da nam obraz „świeżości oleju” 
(im niższa wartość wskaźnika TOTOX, tym lepiej). Na 
wielkość wskaźnika TOTOX może mieć wpływ rów-
nież data produkcji, czyli czas, który minął od pro-

dukcji do momentu kupienia i przebadania suple-
mentu, sposób przechowywania;
- zanieczyszczenia metalami ciężkimi (rtęć, ołów, 
kadm);
- zanieczyszczenia mikrobiologicznego - to badanie 
pozwoliło sprawdzić liczbę drożdży i pleśni, obec-
ność gronkowców koagulazo-dodatnich, Escheri-
chia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes oraz 
ogólną liczbę drobnoustrojów.

Przykładowe wyniki badań jednego z przebadanych 
suplementów dla kobiet w ciąży, które znajdziesz 
na stronie Fundacji:

Na stronie badamysuplementy.pl przedstawiana 
jest również analiza składników użytych w danym 
suplemencie, zredagowana przez dietetyka klinicz-
nego, a także ocena każdego produktu wystawiana 
przez Fundację Badamy Suplementy. Dlatego szu-
kaj produktów przebadanych przez Fundację Bada-
my Suplementy (www.badamysuplementy.pl).
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W jaki sposób Fundacja wybiera suplementy 
do badań i skąd finansuje badania?

W pierwszej fazie działalności Fundacji Badamy 
Suplementy, badania były finansowane ze zbiórek 
i zrzutek publicznych. To sami konsumenci finanso-
wali badania, aby dowiedzieć się, jaki jest prawdzi-
wy skład suplementów diety. Obecnie organizacja 
korzysta z dotacji z Narodowego Instytutu Wolności 
(program PROO) czyli oznacza to, że działania statu-
towe są finansowane przez Narodowy Instytut Wol-
ności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030. Dzięki finansowa-
niu otrzymanemu z NIW działania Fundacji Badamy 
Suplementy dotarły do szerokiego grona odbiorców, 
konsumentów i producentów suplementów diety.
Wszystkie suplementy nabywane przez Fundację 
do badań kupowane są w sklepach i aptekach in-
ternetowych, a także portalach aukcyjnych, czyli 
dokładnie tak jak robią to konsumenci. Po zakupie 

są wysyłane bezpośrednio do laboratorium, gdzie 
są pierwszy raz otwierane. Dzięki temu Fundacja 
zachowuje transparentność i obiektywność. Do-
tychczas organizacja przebadała następujące grupy 
suplementów diety: magnez, żelazo, omega-3, wita-
mina B, C, D, suplementy dla kobiet w ciąży i odżyw-
ki białkowe.

Fundacja Badamy Suplementy wydaje cyklicznie 
raporty dotyczące przebadanych grup suplemen-
tów, w których, oprócz prezentacji wyników badań 
najpopularniejszych produktów, znajdziesz również 
kompendium użytecznej wiedzy dietetycznej:
- Raport na temat suplementów diety z magnezem: 
www.badamysuplementy.pl/raport-mg 
- Raport na temat suplementów diety z omega 3: 
www.badamysuplementy.pl/raport-omega-3
- Raport na temat suplementów dla kobiet w ciąży: 
www.badamysuplementy.pl/suplementy-dla-ko-
biet-w-ciazy
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Często są to substancje naturalnie występujące lub 
też substancje, które poza przemysłem spożywczym 
są stosowane jako środki chroniące przed choroba-
mi. Na przykład stosowany jako przeciwutleniacz 
dodatek do żywności opatrzony symbolem E 300 to 
kwas askorbinowy, czyli witamina C. Z kolei często 
stosowana jako środek zagęszczający guma guar (E 
412) jest jednocześnie substancją, która ma proz-
drowotne działanie w postaci wpływu na obniżenie 
cholesterolu, zwłaszcza frakcji LDL.

Listę dozwolonych dodatków do żywności, zasady 
ich stosowania oraz zasady informacji na etykietach 
żywności reguluje rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego oraz Rady (WE) nr 1333/2009 w sprawie 
dodatków do żywności. Prawo unijne przewiduje 
także kontrole żywności i jej badania. Oceną bez-
pieczeństwa żywności zajmuje się specjalnie powo-
łany organ – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA).

Jak wskazuje dr hab. Regina Wierzejska z Narodowe-
go Centrum Edukacji Żywieniowej, „proces dopusz-
czania substancji dodatkowych do spożycia przez 
ludzi jest bardzo skomplikowany, a jednym z naj-
ważniejszych kryteriów jest ocena ryzyka działania 
rakotwórczego i genotoksycznego. W Unii Europej-
skiej taka ocena bezpieczeństwa dokonywana jest 
obecnie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA), przy udziale również polskich eks-
pertów, a w USA przez Agencję ds. Żywności i Leków 
(FDA). Na podstawie wielu badań toksykologicznych 
ustala się ich dopuszczalne dzienne pobranie (ADI), 
które jest ilością 100 razy mniejszą, niż dawka, która 
u zwierząt doświadczalnych nie powodowała żad-
nych efektów negatywnych”.

EFSA prowadzi także badania weryfikujące już 
wprowadzone dodatki do żywności. Efektem takiej 
pracy jest często zmiana w wykazie dopuszczalnych 
dodatków lub ADI (dopuszczalne dzienne spoży-
cie). I tak na przykład w ubiegłym roku pojawiło się 
ostrzeżenie EFSA dotyczące fosforanów w żywności 
i zalecenie dla Komisji Europejskiej, by wprowadzić 
maksymalne poziomy tych substancji w suplemen-
tach diety. W tym roku kończą się też prace weryfi-
kujące obecną listę stosowanych dodatków w żyw-
ności.

Oczywiście nie należy przesadzać z jedzeniem wy-
soko przetworzonej żywności – każdy lekarz i die-
tetyk zaleca, by żywić się zgodnie z zasadami zdro-

wego żywienia, a zatem mieć zbilansowaną pod 
względem kaloryczności oraz urozmaiconą dietę, 
której podstawę stanowią warzywa, owoce i pełno-
ziarniste produkty zbożowe. 

Prawda jest taka, że nawet osoba świadomie stro-
niąca od E, która będzie np. codziennie raczyć się 
nieprzetworzonym czerwonym mięsem z ekolo-
gicznego gospodarstwa, zatem z pewnością bez 
żadnych dodatków – na przykład krwistym befszty-
kiem – naraża się na poważne kłopoty zdrowotne, 
z rakiem jelita grubego włącznie, choć jako żywo 
etykieta do niego dodana byłaby w 100 proc. wolna     
od E.

Autor: Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl 

Źródła: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 
1333/2009 w sprawie dodatków do żywności
Artykuły Reginy Wierzejskiej na temat dodatków do żywności 
z portalu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190612
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_
substances_en
https://ncez.pl/choroba-a-dieta/nowotwory/spozycie-miesa-a-
-ryzyko-nowotworow

Biogram
Justyna Wojteczek - dziennikarka i publicystka od wielu lat 
zajmująca się przede wszystkim tematyką zdrowia, medycyny 
i systemu opieki zdrowotnej, obecnie kierująca Serwisem Zdro-
wia. Rzetelności wymaganej w dziennikarskim fachu uczyła się 
w Polskiej Agencji Prasowej. Pierwsza redaktor naczelna dwuty-
godnika dla lekarzy Medical Tribune oraz jego współtwórczyni, 
pracowała też m.in. w Gazecie Prawnej, Medycynie Praktycznej, 
wydawnictwie Termedia. Przez rok pełniła też funkcję rzecznicz-
ki prasowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autorka książ-
ki „Wiesław Jędrzejczak. Pozytywista do szpiku kości”, wydanej 
nakładem wydawnictwa Studio Emka. Uzależniona od czytania 
książek, wypadów do lasu i podróży, wielbicielka Hiszpanii.
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Pokutuje mniemanie, że znaczna część żywności to produkty 
wzbogacone szkodliwą chemią w niecnych i nie do końca jasnych 
celach ich producentów. Nie ma to jednak wiele wspólnego z faktami. 
Owszem, w przemyśle spożywczym dodatki są stosowane. Nie 
oznacza to jednak, że żywność faszerowana jest truciznami!

E NIE TAKIE STRASZNE 
JAK JE MALUJĄ? 

Jak nie dac sie pseudonaukowej obsesji na punkcie E?

Lęk przed E i innymi skrótami związanymi z żywno-
ścią prowadzi zaś do absurdów. Nie tak dawno pe-
wien sklep z „naturalną” żywnością zachwalał swoje 
produkty jako w 100 proc. wolne od… DNA. Zastana-
wiałam się: sproszkowane skały można tam nabyć 
w celach konsumpcyjnych? I one mogą jednak DNA 
zawierać…

W kontekście E warto wiedzieć, że produkcja żyw-
ności jest obwarowana licznymi regulacjami, które 

powstają w rezultacie wnikliwych badań nauko-
wych. Osobny dział tych regulacji, które są okresowo 
weryfikowane, dotyczy tzw. dodatków do  żywności. 
Ich funkcje to m.in. zapobieganie rozwojowi choro-
botwórczych bakterii, wzmocnienie smaku, popra-
wa wyglądu czy zwiększenie trwałości produktu, co 
ma niebagatelne znaczenie m.in. w kontekście za-
pobiegania zatruciom. Oprócz aromatów, w żywno-
ści stosuje się ponad 300 różnych dodatków. 
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KOBIECY          
ŚWIAT NAUKI

MAMY SETKI TYSIĘCY POWODÓW DO 
DUMY Z OSIĄGNIĘĆ KOBIET W ŚWIECIE 
NAUKI! ZATEM W NOWY ROK WCHO-
DZIMY Z NOWYM POSTANOWIENIEM, 
ABY KOBIECĄ NAUKĘ PROMOWAĆ I ZE 
WSZECH MIAR WSPIERAĆ! JUŻ CZAS OD-
WRÓCIĆ TRENDY, KTÓRE SPRAWIAJĄ, 
ŻE OSIĄGNIĘCIA KOBIET W ŚWIADOMO-
ŚCI SPOŁECZNEJ SĄ NIEWIDZIALNE. 
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Jak tłumaczy rektor Uniwersytetu Wrocławskie-
go prof. Przemysław Wiszewski, popularyzowa-
nie wiedzy o Clarze Immerwahr, o jej dorobku 
i postawie etycznej, to obowiązek uczelni.

„Clara Immerwahr to dla nas symbol. Pierwsza 
kobieta, która na Uniwersytecie Wrocławskim 
zdobyła stopień doktora, bardzo zaangażowa-
na w prowadzenie badań naukowych. Z dru-
giej strony kierowała się klarownym kompasem 
etycznym. Zapłaciła najwyższą cenę za niezgodę 
na nieetyczne badania naukowe i wykorzysty-
wanie badań naukowych prowadzonych przez 
mężczyzn do działań niosących śmierć” – przy-
pomina prof. Wiszewski.

Szefową fundacji jest prof. Patrycja Matusz, wi-
ceprezeską dr Kamila Kamińska-Sztark. Rada 
Fundacji ma składać się z wpływowych kobiet 
nauki, sztuki i biznesu.

Jak piszą założyciele Fundacji w statucie: „Fun-
dacja Uniwersytecka im. Clary Immerwahr po-

wstała, aby wspierać działalność naukowo-badawczą, 
dydaktyczną, społeczną, a także studencką wzmac-
niającą aktywną obecność kobiet w nauce a także roz-
wój społeczeństwa polskiego w duchu poszanowania 
równości i różnorodności oraz równowagi pomiędzy 
prawdą a dobrem i pięknem”. Clara Immerwahr urodzi-
ła się w Wojczycach (Polkendorf) koło Środy Śląskiej 
21 czerwca 1870 roku. Zmarła samobójczą śmiercią 2 
maja 1915 roku, protestując przeciw działaniom męża 
- wrocławskiego noblisty, Fritza Habera. Więcej na ten 
temat w serwisie Nauka w Polsce.   

„Postać tragiczna, bezkompromisowa w swoim sprze-
ciwie, żeby nauka miała cokolwiek wspólnego z prze-
mocą czy wojną. Dokładnie takie wartości będziemy 
chciały tutaj wdrażać, ale w sposób bardzo nowocze-
sny, inspirujący i może czasami też radosny” - mówi dr 
Kamińska-Sztark.

Fundacja wpisała w statucie: „Clara Immerwahr w 1900 
roku, pomimo wielu przeciwności losu, została pierw-
szą kobietą, która obroniła tytuł doktora w Uniwersyte-
cie we Wrocławiu. 

FUNDACJA UNIWERSYTECKA IM.

CLARY IMMERWAHR 

Wzmacnianie pozycji kobiet w nauce to cel nowopowstałej Fundacji 
Uniwersyteckiej im. Clary Immerwahr. Patronka była pierwszą kobietą, 
która obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Popełniła 
samobójstwo w proteście przeciw chemicznym eksperymentom męża, 
wynalazcy śmiercionośnych gazów bojowych.

Wsparcie dla kobiet w nauce i spoleczenstwie

WOMAN VIBE MAGAZINE

,
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GŁÓWNE CELE FUNDACJI:
- wspieranie i upowszechnianie działalności studenckiej, naukowo-badawczej, 
dydaktycznej i organizacyjnej kobiet,
- przeciwdziałanie marginalizacji i/lub wykluczeniom kobiet w życiu naukowym 
i świecie kultury,
- udzielanie wszechstronnej pomocy w życiu społeczno-gospodarczym i kulturze 
kobietom wykluczonym społecznie, pokrzywdzonym przemocą, migrantkom. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH:
– wsparcia kobiet w nauce z krajów dotkniętych kryzysem lub wojną,
– tutoringu kobiecego – wsparcie młodych kobiet w rozwoju poprzez tutoring 
realizowany przez kobiety sukcesu,
– działań na rzecz matek w akademii: organizacja półkolonii, wycieczek, opieki 
i edukacji oraz dotacji do żłobków,
– promocji kobiet w nauce i ich współudziału w debacie publicznej,
– odpowiedzialności społecznej akademii poprzez organizację koncertów, 
konferencji, wydarzeń w przestrzeni uniwersyteckiej
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Jej kariera naukowa, równoległa do dokonań męża: 
Fritza Habera przepełniona była dążeniem do praw-
dy. W odróżnieniu jednak od noblisty hołdowała także 
wartościom takim jak dobro i piękno. Etyczny dylemat 
wynikający z badań nad gazami bojowymi i ich zastoso-
waniem na polu bitwy doprowadził ją do dramatyczne-
go kroku. Swoje wartości zamanifestowała odbierając 
sobie życie. Odwaga, niezłomność i wierność tym war-
tościom stanowią inspirację dla prac fundacji”.

Jak dodają założyciele, patronka fundacji od dziecka 
chciała być chemiczką... a była sensacją - budząc drwi-
ny i docinki mężczyzn, którzy krytykowali jej obecność 
na uczelni. Gdy uzyskała doktorat i najwyższą za nie-
go ocenę magna cum laude na uczelni mogła pracować 
jedynie jako laborantka. Fritz Haber, mimo że poślubił 
Clarę już po doktoracie i byli pierwszym w Niemczech 
„małżeństwem naukowców” uważał, że kobieta powin-
na zajmować się domem, by on mógł poświęcić się na-
uce. Nie dopuszczał żony do swoich badań, pozwalał 
jedynie tłumaczyć swoje publikacje na angielski. Wol-
no jej było dawać publiczne wykłady na temat chemii... 
w gospodarstwie domowym. Nawet wtedy plotkowano, 
że teksty wykładów pisał jej mąż.

Obecnie w Uniwersytecie Wrocławskim studentki sta-
nowią większość, ale w gronie profesorów już więcej 
jest mężczyzn.

„Te statystyki pokazują, jak wiele jest do zrobienia. Na-
szym głównym celem jest wspieranie kobiet i dziew-
cząt w akademii. Chcemy wyrównywać szanse w pra-
cy naukowej, wspierać koleżanki i kolegów, którzy np. 
samotnie wychowują dzieci i jednocześnie koncentrują 
się na swojej karierze naukowej. Chcemy też pomagać 
tym dziewczętom, które mają utrudniony dostęp do 
studiów” – deklaruje prof. Matusz.

“Kobiety w fundacji będą spełniać funkcję mentorek dla młodszych koleżanek, czy 
studentek. Ja sama żałuję, że nie miałam w życiu kogoś kto podzieliłby się ze mną 
doświadczeniem i spostrzeżeniami, na przykład co do macierzyństwa, które ciężko 
pogodzić z karierą. Nie jest to jednak niemożliwe.” - Prezeska Fundacji, Patrycja 
Matusz / Gazeta Wrocławska / 11.09.2021 r. 

Prof. Patrycja Matusz - Prezeska Fundacji

Kamila Kamińska-Sztark
Wiceprezeska Fundacji
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„Moją pracą jest scalanie naszego sfragmen-
taryzowanego doświadczenia ludzkiego, 
nadawanie mu sensu i znaczenia. Sprawianie, 
że jest ono transmitowalne z jednego indywi-
duum na drugie. Nie jest to naukowe bada-
nie literatury, ale samo jej tworzenie, proces 
wciąż mało rozumiany, a nawet tajemniczy” – 
opisywała Tokarczuk.

Jak powiedziała, literaturę rozumie bardzo 
szeroko „jako uczestniczenie w odwiecznym 
nurcie opowieści, głębokiej ludzkiej potrze-
bie rozumienia swojej egzystencji”. „To rów-
nocześnie wyrafinowany sposób komunika-
cji, który przekracza nie tylko granice kultur 
i języków, ale przede wszystkim granice po-
jedynczych ludzkich istnień” – oceniła i doda-
ła: „Myślę, że uczestniczenie w tej opowieści, 
którą od tysięcy lat snujemy w piśmie, w mo-
wie, w druku i obrazie, wydaje się być czymś 
w rodzaju quinta essentia – piątego żywiołu, 
dopełniającego i animującego pozostałe czte-
ry i będącego pradawną siłą ludzkiego życia”.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel poinformował, że 
Olga Tokarczuk jest 11. kobietą, która otrzy-
mała tytuł doktora honoris causa w ponad 
dwusetnej tradycji przyznawania go przez 
uczelnię. Z wnioskiem o nadanie godności 
wystąpiła grupa pracowników Wydziału Polo-
nistyki UJ.

„Olga Tokarczuk jest jedną z najwybitniej-
szych, a także najbardziej cenionych, znanych 
i popularnych polskich pisarek i pisarzy w Pol-
sce i na świecie. Wedle przeważającej opinii 
w osobie autorki „Ksiąg Jakubowych” mamy 
do czynienia przede wszystkim z mistrzynią 
literackiej sztuki opowiadania” – powiedział 
w laudacji prof. Ryszard Nycz.

Opisując twórczość noblistki zwrócił uwagę 
m.in. na „skomplikowanych psychologicznie 
bohaterów” jej opowieści; bohaterów, którzy 
odsłaniają prawdę o człowieku. Profesor mó-
wił też o rozległej wiedzy autorki „o świecie, 
o jego przeszłości, o pozytywnych i nega-
tywnych tendencjach rozwojowych – wiedzy, 
której autorka potrafiła nadać przekonującą, 
a zarazem fascynującą czytelników postać fa-
bularnej opowieści”.

Zgodnie z opisem przedstawionym w laudacji bohatero-
wie Tokarczuk żyją w świecie „zanurzeni i uwikłani w re-
lacje i procesy, (których najczęściej sami nie wywołali, ale 
które warunkują ich aktywność) zmierzają ku nieznanym 
przeznaczeniom, kierując się instynktem i wyobraźnią, 
traumatycznymi groźbami przeszłości i nadzieją przy-
szłości, fascynacją czy pożądaniem i moralnymi zasada-
mi czy zakazami, emocjonalnymi rozterkami i – w nie tak 
wielkim wcale stopniu – racjonalnym planowaniem”.

Część laudacji odnosiła się do koncepcji „czułego nar-
ratora”, stworzonej przez Tokarczuk. Według profesora 
„czułość” w tym określeniu jest m.in. przeciwwagą hejtu 
i mowy nienawiści, i nie ma nic wspólnego z „czułostko-
wością”.

O. Tokarczuk prezentacja filmu Pokot na festiwalu w Berlinie 
(2017). Fot.: Martin Kraft (photo.martinkraft.com) / Wikipedia
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Senat UJ przyznał Oldze Tokarczuk tytuł doktora 
honoris causa w szczególności za „twórczość lite-
racką, jako sztukę wypowiadania całości ludzkiego 
doświadczenia, odkrywczo odsłaniającą prawdę 
o człowieku, pozwalającą odnaleźć porządek i sens”; 
za aktywność pozaliteracką: kulturalną, społeczną, 
obywatelską, ekologiczną, szerzącą idee równości 
i demokracji w kraju i na świecie. Doceniono także 
jej działalność dydaktyczną.

„To dla mnie historyczny moment. Uniwersytet Ja-
gielloński w jakimś sensie jest dla mnie archetypo-
wym uniwersytetem” – powiedziała Olga Tokarczuk, 

odbierając tytuł w Collegium Novum UJ. Podczas 
wystąpienia nawiązała do swojego drugiego imienia 
– Nawoja. „Drugie imię dostałam od rodziców chyba 
jako zachętę na szczęście do odważnego realizowa-
nia swoich pragnień” – mówiła i przypomniała krót-
ką historię na wpół legendarnej Nawojki, pierwszej 
w Polsce studentki, która aby móc się uczyć, musiała 
udawać chłopca.

Jak podkreśliła Tokarczuk, dziś w Krakowie staje 
przed szanownym gronem nie tylko, jako kobieta, 
ale przede wszystkim, jako pisarka, czyli ktoś, kto – 
jak opisała – „pracuje na pograniczu wielu dziedzin 
kultury i nauki”.

Laureatka literackiej nagrody Nobla w dziedzinie literatury Olga 
Tokarczuk odebrała w czwartek tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To 11. kobieta, która 
otrzymała tę godność w ponad dwusetnej tradycji nadawania jej 
przez uczelnię.  

OLGA TOKARCZUK 
DOKTOR HONORIS CAUSA
Latwiej dostac Nobla niz uniwersyteckie wyroznienie?.
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Laudator zwrócił uwagę na pozaliteracką aktyw-
ność Tokarczuk. „Niewątpliwą cechą osobowości 
Olgi Tokarczuk jest rzadka zdolność do cywilnej 
odwagi, wyrażająca się nieprzerwanym zaangażo-
waniem w obronę i emancypowanie grup krzyw-
dzonych, marginalizowanych i mniejszościowych 
(czy chodzić będzie o kobiety, o ludzi LGBT, o ucho-
dźców czy o zwierzęta), a więc dążeniem do urze-
czywistniania idei równości, wolności i demokracji 
– w wymiarze globalnym i lokalnym, publicznym 
i prywatnym – a także wrażliwością i poczuciem 
odpowiedzialności wobec zagrożeń pozaludzkiego, 
przyrodniczego środowiska, które wszak jest miej-
scem ludzkiego bytowania, a jego stan i ochrona to 
dzieło arcyludzkie i wielkie naprawcze zadanie” – 
powiedział profesor. Podkreślił także, że ta cywilna 
odwaga przyniosła Tokarczuk falę hejtu, ale przede 
wszystkim powszechny szacunek i uznanie. Uzna-
nie i szacunek dla noblistki – jak zauważył laudator 
– wzmacniają liczne inicjatywy, np. festiwale, dzia-
łalność fundacji, otworzenie Ex-centrum.

„Jej cywilna odwaga, niezależność krytycznego osą-
du, inwencja i skuteczność w realizacji nowych ini-
cjatyw kulturalno-społecznych wcielających krok po 

kroku jej rozumienie obywatelskich powinności – to 
modelowe wręcz przymioty współczesnego twórcy 
kultury, niewycofującego się z życia do mitycznej 
+wieży z kości słoniowej+, lecz osobiście i aktywnie 
działającego na rzecz wyznawanych przez siebie 
ideałów i wartości” – powiedział Nycz.

Laudator mówił także o globalnym zasięgu prozy 
Tokarczuk, licznych nagrodach. Jak zauważył, Uni-
wersytet Jagielloński znalazł się na jednym z pierw-
szych miejsc w długiej kolejce renomowanych uni-
wersytetów, chcących przyznać pisarce doktorat 
honorowy.

Tokarczuk otrzymała Nobla za rok 2018 „za wy-
obraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją 
pokazuje przekraczanie granic jako formę życia”. 
Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 30 ję-
zyków. Laureatka m.in. międzynarodowej nagrody 
Bookera za powieść „Bieguni”, nagrody im. Jana Mi-
chalskiego za „Księgi Jakubowe”, dwukrotna laure-
atka literackiej nagrody Nike za „Biegunów” i „Księ-
gi Jakubowe”.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej
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KOBIECY VIBE          
   W IZABELINIE

FOTOREPORTAŻ Z NIEZAPOMNIA-
NEGO FITMARATONU W CENTRUM 
KULTURY IZABELIN W OBIEKTYWIE 
ANNY STARKEY
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