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Notka redakcyjna

Media straszą nas każdego dnia nadchodzącą jesienią. Gdyby jednak nawet 
nie przyszło nam się mierzyć z nowymi wyzwaniami to nadal stoimy w ob-
liczu plagii chorób psychicznych. Szczególnie 1 września przypomina nam 
o tym, jak wiele dzieci i nastolatków nadal cierpi m.in. z powodu epizodów 
depresyjnych, z których część kończy się tragicznie. W aktualnym numerze 
WVM poświęcamy  uwagę zarówno potrzebującym uwagi i miłości dzieciom 
jak i ich opiekunom. Wiemy, że w każdej kobiecie tkwi niespożyta siła, aby 
pokonywać trudności, które wydawają się być przytłaczające.  Chcemy głośno 
mówić o wyzwaniach przed jakimi stoimy również po to, aby żadna z Was dro-
gie Czytelniczki nie czuła się sama. 

Stąd też niniejszy numer rozpoczynamy wywiadem z pełną niezwykłej siły i wewnętrz-
nej radości Moniką Gizą, która inspiruje wiele kobiet swoim fascynującym życiem, w 
którym pełni rolę instruktorki Zumba Fitness i Ritmo Do Brazil. Jest również strażaczką 
i organizatorką eventów charytatywnych, a wraz z mężem prowadzi kursy nurkowania! 

Numer wypełniliśmy artykułami czołowych polskich ekspertów w dziedzinie relacji mię-
dzyludzkich, rozwoju personalnego oraz psychologii. Jest to możliwe dzięki współpracy 
z Państwową Agencją Prasową oraz autorami, którzy na co dzień wykładają w renomo-
wanych polskich uczelniach, takich jak np. SWPS.

Wszystko po to, aby dostarczyć naszym Czytelniczkom najlepszej wiedzy na te niełatwe 
czasy. Wiemy jednak, że uzbrojone w sprawdzone fakty pokonacie każdą przeszkodę 
jaka stanie na Waszej drodze. Czego dowodem jest zamykający ten numer przepiękny 
fotoreportaż z wydarzenia zorganizowanego przez Aleksandrę Włodarczyk w Lovendzie 
Kujawskiej. 

Klaudiusz Wiśniewski
Wydawca i redaktor naczelny

Woman Vibe Magazine, My Dances 
Magazine i Nasze Regionalne.com
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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!

COVIDY, LOCKDOWNY I INNE CYWILIZACYJNE 
PLAGI SĄ WAM KOBIETOM NIESTRASZNE! WIELE 
Z WAS BARDZO UCIERPIAŁO, JEDNAK ZMIERZY-
ŁYŚĆIE SIĘ Z WYZWANIAMI I JESTEŚCIE SILNIEJSZE! 
NA ŁAMACH WOMAN VIBE MAGAZINE CHCEMY 
WAS ZA TO DOCENIĆ!  

SUKCES JEST               
KOBIETĄ

WOMAN VIBE MAGAZINE
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MONIKA GIZA
Monika Giza - kobieta, która jest dla nas 
ucieleśnieniem prawdziwej idei „Girl 
Power„ i „Woman Can”. Wyłamuje się 
ze wszystkich możliwych stereotypów, 
jakie zwykle przypisywane są kobietom. 
Piękna, inteligentna, zaradna i to zarówno 
w typowo kobiecych wydawałoby się 
zawodach jak i tych zarezerwowanych 
dotąd dla mężczyzn. Jest zatem Strażaczką, 
instruktorką tańca Zumba Fintess i Ritmo 
do Brazil oraz miłośniczką nurkowania. 
Z powodzeniem organizuje również 
eventy charytatywne integrujące lokalne 
społeczności. Jej sposób życia jest dla nas 
od początku istnienie WVM niezwykłą 
inspiracją. Czy zatem zdradzi nam swój 
sekret, dzięki któremu łączy tak wiele 
przeciwstawnych pasji i upodobań? 

Klaudiusz Wiśniewski: Droga Moniko, przy-
znam, że nie mogłem się już doczekać wy-
wiadu z Tobą! Moje pierwsze, długo wycze-
kiwane pytanie brzmi: jakim cudem potrafisz 
łączyć z takim wdziękiem tak przeróżne pa-
sje! Jednego dnia widzę Cię w spódniczkach 
z falbankami a innego w pełnym rynsztunku 
strażackim! 
Na swoich eventach charytatywnych tańczysz 
nawet w swoim mundurze! Wydaje się, że 
takie połączenie ognistych rytmów brazylij-
skich z opanowaniem strażackim wymaga po-
siadania dwóch różnych temperamentów! 

Monika Giza: Klaudiuszu nieraz się zastana-
wiałam nad tym jak to jest - spódniczka (sam-
ba) i mundur (strażacki) i jeszcze czasem ska-
fander nurkowy (w nim wyglądam naprawde 
sexi ;) a za niedługo zarzuce na Siebie ogon 
syreni ;) Myślę, że uwielbiam ekstremum i by-
cie sobą, a ponieważ jestem szalona to takie 
rzeczy wybieram. Powiem szczerze, że okazuje 
się, że jestem uparta i nieraz jak cofam się do 
przeszłości to marzyłam o tym aby wcielić się 
w różne role.  

W rozmowie z Klaudiuszem Wisniewskim,
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Lubię wyzwania! tak posiadam różne temperamen-
ty, zdecydowanie - a powiem ci że przed Zumba by-
łam naprawdę szarą myszką uciekając w kąt… Zumba 
mnie zmieniła i pokazała że mogę iść własną drogą 
i robić to co pragnę. Znalazłam coś dla Siebie. Moż-
liwe, że było to połączone z bolesnymi przeżycia-
mi, gdzie mogłam wybrać załamanie albo zmianę. 
Wybrałam i chyba słusznie, oczywiście wszystko to 
nieświadomie - tajemna moc mnie prowadziła. Więc 
uważam że warto iść do przodu, realizować marzenia 
lub realizować się w hobby.  

Do straży weszłam przypadkowo, najpierw druhowie 
mi pomogli i profesjonalnie zabezpieczyli mi me-
dycznie maraton - pokazali klasę!!! i tak mnie “uwie-
dli” ;) oni mi pomogli wiec stwierdziłam ze ja dam coś 
od Siebie i nawet nie sądziłam, że tak się wciągnę 
w straż. Uwielbiam akcję tą adrenalinę i to wiem, że 
jestem im potrzebna - i to znowu mnie nakręca.
Poza tym ciężko mnie przypisać do np. kobiecych 
rzeczy zawsze wolałam łopatę niż ugotować obiad ;)

Marzyło mi się aby połączyć jedną pasję z druga i mi 
się udało - właśnie poprzez zatańczenie w koszarów-
ce, czyli polowym mundurze strażackim. Jest to mój 
przekaz, symbol, że się da.

K.W. No dobrze, zatem pierwszy stereotyp mamy 
obalony. Wygląda na to, że jeśli faktycznie mamy 
dla kogo przełamać nasz naturalny strach przed 
nieznanym, wtedy dzieją się cuda. Inny pogląd 
bardzo powszechny mówi, że współpraca mię-
dzy kobietami a mężczyznami jest albo trudna, 
albo niemożliwa. Czy masz jakąś metodę radze-
nia w męskim świecie - chociażby tym związa-
nym ze służbą strażacką. 

M.G. Niestety nie mam, myśle, że miałam dużo 
szczęścia. Bo spotkałam już strażaczki, które mają 
po prostu nieprzyjemności w jednostce i tylko dla-
tego że są kobietami. Ale niestety są na ziemi róż-
ne osoby, ale wracając do moje jednostki - tak czu-
je, że jestem szanowana jako osoba - kobieta. Oni 
wiedzą że gdy jest akcja słucham dowódcy, jestem 
podporządkowana rozkazom, ale jak jesteśmy na 
zebraniu, spotkaniu to mogę śmiało mówić moje 
pomysły i co więcej - mi pomogą je zrealizować.

Tak jak teraz robię maraton a oni są ze mną, pomo-
gą rozłożyć rzeczy, nagłośnienie zabezpieczą jak-
by coś się stało - wiem że mogę na nich liczyć. Po-
wiem szczerze że nie tylko moja jednostka składa 
się z porządnych strażaków wiele ich znam i mam 
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w nich wsparcie. Jednym słowem trafiłam na porząd-
nych ludzi. I jest ich sporo, czasem trzeba pokazać jak 
trzeba postępować i ktoś łamie staromodne stereo-
typy. 

K.W. Cóż, gdybym nie zobaczył na własne oczy Two-
jej współpracy z OSP Sosnowice podczas ostatnie-
go charytatywnego eventu, to bym nie uwierzył! 
A jednak był to jeden z najlepiej zorganizowanych 
wydarzeń w jakich mieliśmy przyjemność wziąć 
udział. Czy jest coś co Cię najbardziej motywuje 
przy organizacji wydarzeń charytatywnych, czy jest 
to po prostu potrzeba chwili? A może Twój sekret to 
lojalna lokalna społeczność, rodzina i przyjaciele, 
bez których domyślam się trudno byłoby działać, aż 
z takim rozmachem?

M.G. Dokładnie Klaudiuszu ich wsparcie daje mi siłę 
do działania. Lokalna społeczność to nie tylko So-
snowice bo cała gmina Brzeźnica mnie wspomaga, 
poznałam mnóstwo sołtysów którzy chcą i współpra-
cują ze mną. Nawet poza granicami gminy ;)

Moja siła to dokładnie Ci wszyscy co są koło mnie od 
dzieci po dorosłych i seniorów i także jak już wiesz 
i widziałeś  - strażaków. to dzięki nim jest to wszyst-
ko.

Kojarzy mi teraz taki obrazek jak rodzic krzyczy na 
dziecko i jego skrzydła marnieją, a jak jest wsparcie 
rozpościera skrzydła. Dokładnie jest ze mną - nie-
samowite wsparcie męża, rodziny, przyjaciół oraz 
wszystkich naokoło, tak jak nazwałeś lokalną spo-
łeczność - daje mi możliwość rozwinięcia skrzydeł 
i działania!

K.W. Fascynuje mnie również to, jak stworzyłaś ze 
swoim mężem Mateuszem tak zgrany zespół! Mam 
tu na myśli m.in. Waszą pasję do nurkowania ale 
nie tylko… wiem na przykład, że wspólnie układali-
ście dachówki Waszego domu. Przyznam, że dajecie 
w ten sposób nadzieję, że można relację z drugim 
człowiekiem budować w oparciu o szacunek, i wza-
jemne zaufanie. Domyślam się jednak, że na to 
trzeba czasu… i anielskiej cierpliwości?

M.G. O tak anielskiej cierpliwości to mój mąż ma do 
mnie, z tym się zgadzam ;) jesteśmy z moim mężem 
już 23 lata razem (18 lat małżeństwa - rocznica jest 
w dniu maratonu ;)) i powiem ci że zawsze od samego 
poczatku bylismy Siebie pewni, oddani Sobie, jedno 
dla drugiego. Pasje razem tworzyliśmy! Bo mamy do 
Siebie jak napisałeś szacunek, wzajemne zaufanie.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Jeżeli komuś na czymś zależy np. mój mąż kolek-
cjonuje książki i ma ich mega dużo ale wiem że on 
“musi” i  jak widzę następną paczkę nowych książek 
do kolekcji to z krzywym wzrokiem dam całusa i on 
jak widzi że mi zależy aby ciągnąć zajęcia, żeby robić 
nawet dla 3 osób/dzieci bo one chcą to przymyka oka 
i dostaje całusa i lecę na zajęcia. Taki prosty przykład 
ale myślę, że każdy rozumie że trzeba się wzajemnie 
tolerować i wiedzieć kiedy ustąpić jak ktoś poprostu 
czegoś pragnie. A nie kłócić się o drobnostkę.

K.W. Tak przekornie na sam koniec zapytam Cię 
o Twoje początki w świecie tańca. Jak Twoja pasja 
się zaczęła? Czy masz może jakąś radę dla osób, 
które chciałyby spróbować swoich sił na parkiecie 
ale są pełne obaw?

M.G.  Ja zaczęłam swoją przygodę mając 31 lat i nic 
wcześniej nie tańczyłam, jestem mgr inż środowiska 
- geotechnika więc powinnam być na budowach lub 
laboratorium. Choć laboratorium geotechniczne mi 
się marzy gdzieś jeszcze ;). Ale wracając do tema-
tu - nie mam kompletne wykształcenia AWF ani ni-
gdy wcześniej nie tańczyłam. Pracowałam jako szara 
myszka w Korporacji…. ale poznałam Zumba i mnie 

odmieniła. Zaczęłam być sobą i robić to dla Siebie.

I udało mi się od samego początku uczyłam się od 
nowa, każde zajęcia są dla mnie nauką.

Uczę się od każdego instruktora, wzoruje się na 
układach ZIN oraz Ritmo DO Brazil i działam prze-
kazuje dalej wiedzę aby każdy tak jak znalazł swoją 
drogę i realizował się.

Przykładem może być moja Wiki która poznała Zum-
bę od mnie na zajęciach, później razem jeździliśmy 
(i jeździmy ) na Reggaeton vs Dancehall i tam zako-
chała się w Dancehall i teraz jest rewelacyjna w tym 
co robi. Jestem z niej ogromnie dumna.

W zumbie jak i w Ritmo Do Brazil nie ma czego się 
obawiać, są to proste kroki podstawowe gdzie tak 
naprawdę najważniejsza jest zabawa. Chce i chyba 
mi udaje stworzyć atmosferę radości i równości na 
zajęciach. Każdy ma się czuć wspaniale. Ja jestem 
instruktorem ale tylko po to abyśmy miały własną 
chwile dla Siebie, nie ma konkurencji i każdy jest 
równy!!! Wymagam tylko uśmiechu i nic więcej!!! no 
tolerancji także ;)’
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K.W. Z tego co nam dziś opowiedziałaś wyłania się niezwykły obraz ko-
biety, która żyje na niezwykłych obrotach. Jesteś dla nas Moniko wzo-
rem prawdziwej dziewczęcej siły („girl power”) i dowodem na to, że 
zawsze jest dobry moment, by poczuć swój kobiecy vibe! Przyznam, że 
już nie mogę się doczekać kolejnej naszej rozmowy o pokonywaniu ba-
rier, stereotypów i uprzedzeń! Gdyż wiele z naszych Czytelniczek po-
trzebuje takich pozytywnych i prawdziwych, a nie powierzchownych 
infuencerskich wzorców.

K.W. Dziękuję za rozmowę!

Z Moniką Gizą
rozmawiał Klaudiusz Wiśniewski

Biogram
Klaudiusz Wiśniewski

Założyciel, wydawca i redaktor naczelny Woman Vibe Maga-
zine, MyDances Magazine oraz sieci medialnej NaszeRegio-
nalne.com. Prywatnie miłośnik Zumba Fitness a od niedaw-
na również programu sportowego Strong Nation. Uwielbia 
podróżować i czerpać inspirację ze wszystkiego co go otac-
za. Nieustannie szuka pozytywnych stron życia, a w ludziach 
ich dobrych, a przy tym często pięknych cech i talentów, 
które warto jest pokazać światu.  

Biogram
Monika Giza

W 2015 roku zdecydowałam zostać instruktorem programu 
Zumba® i ta decyzja odmieniła mnie. Zaczęłam się otwierać 
na nowe przygody i wyzwania. Z miłości do dzieci, w 2017 
roku postanowiłam zrobić szkolenie również z programu 
Zumba Kids®. Od 2019 roku dodatkowo pokonuje swoje 
limity prowadząc wymagające treningi Strong Nation™ Ten 
program dał mi siłę i pewność siebie. Jako instruktor Fit-
ness’u prowadzę również zajęcia SlowFit w trakcie których 
dbam o zdrowy kręgosłup, stretching i mentalny relaks. 
Kocham wodę więc nurkuje jako Divemaster, dodatkowo 
prowadząc też kursy nurkowania razem ze swoim mężem 
Mateuszem - instruktorem PADI i SSI @locosnomadic Częs-
to urozmaicam je zajęciami Mermaid (Syrenki). Lokalnie 
działam również jako strażak ochotnik w lokalnej Ochotnic-
zej Straży Pożarnej OSP Sosnowice. Od października 2021 
roku jestem instruktorem Ritmo do Brazil. Dla mnie to nowe 
wyzwanie i przygoda której już nie mogłam się doczekać! 
Gdy tańczę, czuje jakby brazylijskie rytmy były dla mnie 
stworzone!

WOMAN VIBE MAGAZINE

FO
T.

: A
RC

H
. M

O
N

IK
A

 G
IZ

A



18 19WOMAN VIBE MAGAZINE

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 WSPIERA-
MY I PROMUJEMY KOBIECE BIZNESY TAK, ABY 
MOGŁY WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM KRAJOWY 
I GLOBALNY - PRZEBIJAJĄC „SZKLANE SUFITY” 
I SZTUCZNIE STAWIANE BARIERY. W KONTRZE 
DO PARTYKULARNYCH RYNKOWYCH INTE-
RESÓW I UKŁADÓW TWORZYMY PRAWDZI-
WIE PROKOBIECĄ SPOŁECZNOŚĆ OPARTĄ NA 
WSPÓŁPRACY I EMPATII. NIEZALEŻNIE 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.

WOMAN VIBE MAGAZINE

BIZNES JEST 
              KOBIETĄ!
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SUKCES SLIM FABRIC S.A. 

24 LATKA ZADEBIU-
TOWAŁA NA GIEŁDZIE 

GPW
Założona 6 lat temu, przez 18-letnią licealistkę i jej ojca firma gamingowa 
SimFabric zadebiutowała właśnie na głównym parkiecie Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dwuletnim pobycie na 
rynku NewConnect spółka została wyceniona w prospekcie na 68 
mln zł. Zajmuje się m.in. produkcją gier, a otrzymany niedawno grant 
wysokości 25 mln zł pozwoli jej zbudować nowoczesne centrum 
badawczo-rozwojowe.

WOMAN VIBE MAGAZINE

SimFabric powstało w 2016 roku, po wygraniu przez 
Julię Leszczyńską wraz z ojcem Emilem Leszczyń-
skim konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA), na stworzenie aplikacji, która będzie obrazo-
wała wszystkie misje agencji. 

„Po wygranej, na polecenie ESA założyłam spół-
kę. Miałam wtedy 18 lat. Dwa lata temu debiuto-
waliśmy na NewConnect, a dzisiaj widzimy się na 
głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie” – opowiada Julia Leszczyńska, prezes 
zarządu SimFabric S.A. 

Gry komputerowe są obecne w jej życiu właściwie 
od przedszkola. 

„Pierwszą zrobiłam, kiedy miałam 5 lat. Poszłam 
do taty, z którym współpracujemy teraz w spółce, 
i zapytałam, jak się tworzy gry. A on (ponieważ bar-
dziej jest praktykiem niż teoretykiem) powiedział: 
>>chodź, stworzymy ją razem<<.  W ten sposób do-
wiedziałam się ile to jest pracy. Ale i zakochałam się 
w tym. Ta pasja, ta miłość trwa do dzisiaj” – mówi 
Julia Leszczyńska. 

Głównym obszarem działalności SimFabric S.A. jest 
tworzenie gier, ale jak podkreśla prezes Leszczyń-
ska poza produkcjami własnymi, firma zajmuje się 
także portowaniem gier (przerabianiem wersji gier 
czy symulatorów z jednej platformy na inną).  

„W zeszłym roku uruchomiliśmy także dwie spółki 
zależne, MobileFabric zajmującą się tworzeniem 
gier mobilnych i VRFabric produkującą gry na gogle 
wirtualnej rzeczywistości” – mówi Julia Leszczyń-
ska.

W ostatnim czasie firma otrzymała również dwa 
granty, które pozwolą wypłynąć jej na znacznie 
szersze, międzynarodowe wody. Pierwszy, pozyska-
ny z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, opiewa na 
kwotę 25 mln zł. Dzięki niemu SimFabric zbuduje 
nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe.

„Będziemy tam prowadzić badania nad symulato-
rem, dającym się zastosować w grach, ale to będzie 
także wirtualne laboratorium m.in. dla misji kosmicz-
nej ESA Moon Village” – opowiada Emil Leszczyński, 
przewodniczący Rady Nadzorczej SimFabric S.A. 
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Ale to nie wszystko. W centrum prowadzone będą 
także badania nad sztuczną inteligencją i nad moż-
liwością jej wykorzystania do produkcji gier. 

„Chcemy badać na ile sztuczna inteligencja będzie 
mogła tworzyć gry, assety do gier, nowe rodzaje roz-
rywki” – opowiada Emil Leszczyński. Dzięki temu 
firma chce pozyskać kontrakty z największymi świa-
towymi koncernami z branży gamingowej i nie tylko. 

„Drugim ważnym zadaniem dla spółki, od momen-
tu debiutu, jest wdrożenie technologii blockchain 
w grach, w modelu play-to-earn. To będzie z kolei 
brama do wykorzystania nowoczesnej technologii 
blockchainowej w ramach grantu, który otrzymali-
śmy od szwajcarskiej fundacji Dfinity. Tam będzie-
my mieli dostęp do całego ekosystemu dystrybucji 
dóbr cyfrowych wielkości 10 mld dolarów” – mówi 
Leszczyński.

SimFabric S.A jest już 20 spółką z branży gamingo-
wej, której akcje są notowane na Głównym Rynku 
GPW. 

„To sektor, który się od dłuższego czasu dynamicz-
nie rozwija i jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. 
Mamy nadzieję, że będzie tak dalej, bo nie wyda-

je się, by ta branża była czymkolwiek zagrożona” – 
mówi Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emiten-
tów GPW.

Przedstawicielka Giełdy przypomniała, że SimFa-
bric zaczęła swoją przygodę z rynkiem publicznym 
w 2020 roku, kiedy zadebiutowała na rynku New-
Connect. 

„NewConnect, jako alternatywny system obrotu 
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie, obchodzi w tym roku 15. rocznicę 
funkcjonowania, a spółka SimFabric jest już 79. 
spółką, która dojrzewając na tym rynku, rozwinęła 
się na tyle, by móc stać się spółką giełdową, obecną 
na dużym parkiecie” – podkreśliła dyrektor Agniesz-
ka Gontarek.

W drugim kwartale 2022 roku SimFabric S.A. wy-
pracowała 2,4 mln zł przychodów, 1,4 mln zł zysku 
operacyjnego EBITDA oraz 1 mln zł zysku netto. Jej 
wartość według aktualnego kursu jest obecnie wy-
ceniana na 94 mln złotych. 

Źródło informacji: PAP MediaRoom
Fot.: PAP/M.Kmieciński

WOMAN VIBE MAGAZINE
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MARY KAY INC.

KOBIECY 
BIZNES DOBRY DLA 

PRZYRODY
Mary Kay Inc. rozmawia o ochronie przyrody, zrównoważonym rozwoju 
i społecznej odpowiedzialności biznesu podczas zorganizowanego 
przez TNC panelu dyskusyjnego poświęconego oceanom

WOMAN VIBE MAGAZINE

Mary Kay Inc. to spółka, która prowadzi glo-
balne działania na rzecz odpowiedzialności 
społecznej i odpowiedzialnego zarządzania, 
a od wielu lat znajduje się też na froncie wal-
ki o ochronę oceanów. Przedstawiciele marki 
niedawno wzięli udział w wydarzeniu zatytu-
łowanym „Making Waves: Women Leaders in 
Ocean Conservation („Na fali zmian: liderki 
ochrony oceanów”) – wirtualnym panelu dys-
kusyjnym zorganizowanym przez The Nature 
Conservancy, międzynarodową organizację 
non-profit działającą na rzecz ochrony śro-
dowiska, której celem jest stworzenie świata 
zapewniającego warunki do rozwoju zarówno 
ludziom, jak i przyrodzie.

Podczas wydarzenia paneliści rozmawiali 
o prowadzonych przez kobiety na całym świe-
cie inicjatywach na rzecz uzdrowienia naszych 
oceanów oraz potrzebie podejmowania dodat-
kowych wysiłków w tym obszarze. Inne kluczo-
we wątki poruszane podczas debaty obejmo-
wały upodmiotowienie, edukację i motywację 
kolejnego pokolenia, jak również znaczenie 
miejscowego przywództwa.

Obok Mary Kay wśród panelistów znalazły się:
- dr. Lizzie Mcleod, przewodnicząca działaniom 
The Nature Conservancy w zakresie ochrony 
raf koralowych na świecie,
- dr. Sherry Constantine, dyrektorka prowadzo-

nego przez The Nature Conservancy programu 
działań na terenie Wschodnich Karaibów,
- Robyn James, doradczyni The Nature Con-
servancy w dziedzinie równouprawnienia i rów-
ności płci na terenie Azji-Pacyfiku,
- Selina N. Leem, wojowniczka w sprawach kli-
matu i poetka z Wysp Marshalla,
- Jennifer Morris, CEO The Nature Conservancy.

„Wspieranie międzynarodowych działań na 
rzecz oceanów i klimatu stanowi klucz w walce 
z dwoistym kryzysem bioróżnorodnościowym 
i klimatycznym – powiedziała dr. Lizzie Mcle-
od odpowiadająca w The Nature Conservan-
cy za działania związane z rafami koralowymi. 
- Stwarzanie kobietom większych możliwości 
uczestniczenia w działaniach na rzecz ochrony 
oceanu i klimatu oraz dowodzenia sprawia, że 
realizowane projekty w większym stopniu od-
powiadają na potrzeby lokalnych społeczności, 
są bardziej zrównoważone i sprawiedliwe, przy-
nosząc korzyści zarówno ludziom, jak i przyro-
dzie”.

Mary Kay rozumie, że wszelkie zagrożenia dla 
zdrowia naszych oceanów stanowią jednocze-
śnie egzystencjalne niebezpieczeństwo dla nas 
wszystkich, dlatego też wspólnie z innymi lider-
kami i liderami podejmujemy wysiłki w kierun-
ku dokonywania realnych zmian.
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Więcej informacji na temat działań Mary Kay w zakresie 
zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie mary-
kayglobal.com/sustainability oraz dostępnej do pobrania 
strategii zrównoważonego rozwoju Mary Kay („Enriching 
Lives Today for a Sustainable Tomorrow”).

The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy jest międzynarodową organi-
zacją zajmującą się ochroną przyrody, której celem jest 
ochrona terenów i wód, od których zależy całe życie na 
Ziemi. Opierając się na nauce, kreuje innowacyjne, prak-
tyczne rozwiązania dla najtrudniejszych wyzwań naszego 
świata, tak aby przyroda i ludzkość mogły wspólnie pro-
sperować. Przeciwdziała zmianom klimatu, chroniąc tere-
ny lądowe, wody i oceany na niespotykaną dotąd skalę, 
dostarczając żywność i wodę w sposób zrównoważony 
oraz pomagając w zrównoważonym rozwoju miast. Dzia-
łając w 79 krajach i terytoriach, firma stosuje podejście 
oparte na współpracy, które angażuje lokalne społecz-
ności, rządy, sektor prywatny i innych partnerów. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.nature.org lub 
śledząc @nature_press na Twitterze

Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się 
rozbić tzw. szklany sufit, założyła swoją wymarzoną firmę 
kosmetyczną w 1963 r. w jednym celu: by wzbogacać ży-
cie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliar-
dy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych 
konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Mary 
Kay działająca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ko-
biet poprzez edukację, mentoring, wsparcie, networking 
i innowacje. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, 
które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków 
do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów 
i suplementów diety. Mary Kay wierzy, że wzbogacając 
życie kobiet dzisiaj, można kreować zrównoważone jutro. 
W tym celu współpracuje z organizacjami z całego świa-
ta, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy 
ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otocze-
nia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wię-
cej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.
com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, 
Instagramie, LinkedIn oraz Twitterze.

Wersja źródłowa na businesswire.com: www.businesswi-
re.com/news/home/20220824005167/en/ 

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Dażę wszystkich artykułami, które są mi bli-
skie, określają mnie, które ze mną rezonują. 
Są to moje autentyczne przemyślenia. Ja jako 
trener mentalny zawodowo pomagam osobom 
zrozumieć oraz zaakceptować siebie. Dawa-
nie wartościowych treści wynika z pisemnej 
autoterapii jaką dawałam sobie. Wzgłębiałam 
się w siebie pisemnie zadając sobie pytania 
oraz refleksyjnie odpowiadając na uzdrawia-
jącą nową siebie i perspektywę świata. Była 
to wartościowa droga prowadząca prosto do 
rozwoju. Dlatego mając świadomość wszech-
obecnego braku wśród ludzi zabieganych 
stwierdziłam, że copywriting mentalny o po-
ranku może wiele pomóc. Pomóc potrzebują-
cym mentalnego wsparcia i siły zmieniając na 
lepsze swoją energię i podejście. Cisza, kartka, 
nastrój, długopis i muzyka zmieniają perspek-
tywę wewnętrznego świata. Polecam! 

W pewnym artykule napisałam, że kartka za-
wsze przyjmie i wysłucha. Kartka prowadząca 
do mentalnej siły i zmiany w swoim nastawie-
niu. Czas skierowany na siebie pomoże jeśli 
sam odczujesz tę potrzebę.

Wyobraź sobie, że się budzisz. Wstajesz, a ode 
mnie tekst skierowany specjalnie prosto do 
Ciebie:

Jesteś w pięknej przestrzeni serca. Twój środek 
Ci mówi: Jest tak, jak ma być. Jesteś najważ-
niejszą dla siebie osobą. Wszystko rób w zgo-
dzie z sobą. Masz prawo odmówić. Świadczy 
to o szacunku do samego siebie i do drugiego 
człowieka. To co zrobisz zależy od Ciebie. Zo-
staw kilkudziesięcznego  męczennika, perfek-
cjonistę, ofiarę, narcyza. Odpuść i wewnętrznie 
odblokuj się. Zacznij od porannej medytacji. 
Odpowiedz: Za co jestem wdzięczny.

Bądź w wysokiej energii i wibracji.
Jak się czujesz? 

Wspaniale!

KOCHAM, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, PROSZĘ

Odczuwasz potrzebę przedstawionego 
przeze mnie wsparcia? 

W związku z tym
ZAPRASZAM!

W pierwszym zdaniu chcę wszystkich zaprosić na wzmacniającą 
codzienną myśl. Myśl pt. JESTEM WEWNĘTRZNIE WAŻNY

MONIKA SUTKOWSKA

COPYWRITING
MENTALNY

Poczuj sie wewnetrznie wazna!, .,
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Domena każdego menedżera to umiejętność podejmowania decyzji. 
Nieważne czy są one lepsze czy gorsze… Liczy się czas! W procesie tym 
z reguły towarzyszy nam doświadczenie, impuls, zaufanie… A co, jeśli 
moglibyśmy stać się na chwilę nadczłowiekiem? Podejmować jeszcze 
lepsze decyzje. Z taką propozycją przychodzi do nas technologia 
i neuronauka czyli neuroskaner. Co może wnieść to innowacyjne 
rozwiązanie?

Monika Sutkowska 

NEUROSKANER
Technologia przyszlosci i absolutna koniecznosc?

.
,
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Atmosfera w pracy
W naszych firmach często panuje atmosfera napię-
cia, która informuje o braku swobody, doprowadza 
do rotacji kadry, chaosu i walki o pozycję. Jak każdy 
niedojrzały człowiek walczymy o zainteresowanie. 
Chcemy być docenieni, wysłuchani, a także zaak-
ceptowani. Dopóki nie poznamy siebie oraz kole-
gów od strony społecznej, duchowej, umysłowej 
i fizycznej to blokady oraz nierozwiązane konflikty 
sukcesywnie dadzą o sobie znać. Nadchodzi czas, 
kiedy zamiatanie pod dywan już się nie udaje. To 
właśnie dlatego warto poznać to, co dotąd niezna-
ne… wyparte… nieuświadomione i ukrywane… Na-
szą podświadomość.

Jak to możemy zrobić?
Wyróżnia się wiele technik, które mają doprowadzić 
do twórczego myślenia jak: metoda 6 kapeluszy 
myślowych, odwrócenie problemu, technika Walta 
Disneya, burza mózgów itd... Jednak co z tego, jeśli 
grupa odczuwa chroniczny brak szczęścia? Według 
raportu Przyszłość Wellbeingu i benefitów pracow-
niczych, opracowanego przez Activity, aż 72,6% 
pracowników uważa, że ich pracodawca powinien 
wprowadzić benefity związane z kondycją psychofi-
zyczną, a tymczasem tylko 3% pracodawców oferu-
je tego rodzaju wsparcie w swoich firmach. Kolejne 
raporty (Wellbeing Institute), obnażają ten problem 
jeszcze bardziej. 

Okazuje się, że:
- 52% pracowników nie angażuje się
- 14% sabotuje swoje obowiązki
- 85% odczuwa stres w firmie
- 63% jest niezadowolonych z pracy

Z pomocą przychodzi innowacyjna technika neuro-
skanu organizmu zbliżająca i zrzeszająca do siebie 
ludzi. Oparta została na wieloletnich badaniach oraz 
diagnostyce. Jest to projekt, który stopniowo dopro-
wadza do poznania siebie, oczyszczenia atmosfery, 
co w konsekwencji ma doprowadzić do zdrowszej 
komunikacji.  

Dlaczego warto?
Wszelkie patologiczne warunki psychofizyczne ob-
niżają skuteczność w działaniu. Zmniejszają zado-

wolenie ze sfer, które każdy z nas posiada. Coraz 
częściej mamy do czynienia z osobami, którzy nie 
radzą sobie z emocjami. Ba! Nawet nie potrafią ich 
nazwać. Podobnie jest z elementami każdej ze sfer 
zawodowych. Rzadko mamy świadomość naszych 
mocnych i słabych stron. W konsekwencji stajemy 
się mistrzami autodestrukcyjnych zachowań. Pro-
wadzi to nie tylko do obniżenia jakości pracy, ale 
w skrajnym stadium również do smutku, żalu… czy 
depresji. Nowoczesna technologia w połączeniu 
z wykwalifikowaną kadrą mentorów, coachów i tre-
nerów oferuje serię sesji, warsztatów i testów, by 
dojść sedna problemów. 

Zawiera specjalistyczne analizy w zakresie: 
- relacji interpersonalnych
- ergonomii stanowiska pracy
- kompetencji przywódczych
- predyspozycji sprzedażowych
- kondycji psychosomatycznej
- postaw życiowych i destrukcyjnych programów 
- nierozwiązanych konfliktów

Wszystko opakowane w łatwy w użyciu pakiet neu-
robenefitów. 

Prawda nas wyzwoli
Prędzej czy później konfrontacja jest nieunikniona. 
Jeśli człowiek, grupa czy pracodawca są otwarci na 
takie rozwiązanie to zmiana perspektywy oczyści 
cały zespół. Świadomość wewnętrznej zmiany po-
przez zrealizowany coaching, mentoring, warsztaty, 
diagnostykę czy testy skutecznie wpłynie na jakość 
pracy. Każdy z nas, już dziś może wpłynąć na swoją 
perspektywę postrzegania świata, zmienić nasta-
wienie, wprowadzić zdrowe nawyki… Zapraszam do 
głębokiej zmiany i poznania prawdy, którą każdy ma 
w sobie. Zachęcam do zapoznania się z projektem 
na stronie www.neurobenefity.pl a jednocześnie, 
zapraszam do kontaktu. 

Autor: 
Monika Sutkowska 

,,
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HOPPYGO TO PLATFORMA OFERUJĄCA POŚREDNICTWO 
W WYNAJMIE SAMOCHODÓW OD PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI. 
TAKI SPOŁECZNOŚCIOWY CARSHARING TYPU PEER-TO-PEER (P2P, 
DOSŁ. „OSOBA DO OSOBY”) STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ POPULARNY 
TAKŻE W POLSCE, A PRYWATNI WŁAŚCICIELE SAMOCHODÓW 
ZARABIAJĄ DZIĘKI NIEMU CAŁKIEM SPORE SUMY. ŚREDNIO 5-10 
TYS. ZŁ ROCZNIE.

POZNAJ HOPPYGO

ZARÓB NA
CAR SHARINGU
Twój zysk to nawet 10 tys. zl rocznie!'
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HoppyGo, wspierane przez ŠKODA AUTO DigiLab 
zostało założone w 2017 r. w Pradze. Platforma 
działa na terenie Czech, Słowacji, a od roku również 
w Polsce, przyczyniając się do efektywniejszego 
wykorzystania aut już użytkowanych. 

„Najprościej mówiąc, HoppyGo to taki samochodo-
wy Airbnb, którego ideą jest niedroga, elastyczna 
mobilność na kliknięcie, poprzez aplikację. Jeśli ro-
zejrzeć się wokół, widać wiele zaparkowanych rzad-
ko eksploatowanych samochodów, więc dlaczego 
nie zarabiać pieniędzy na samochodzie stojącym 
w garażu czy na ulicy?” – mówi Robin Švaříček, pre-
zes HoppyGo.

Po roku działalności w Polsce platforma zarejestro-
wała ponad 19 tysięcy użytkowników, a właścicie-
lom samochodów wypłaciła łącznie aż 260 tys. zł. 
Kierowcom oferuje obecnie ponad tysiąc pojazdów 
do wyboru. HoppyGo nie pobiera od właścicieli aut 
opłat za użytkowanie aplikacji. A zapłatę za wyna-
jem otrzymują na swoje konto bankowe najpóźniej 
w ciągu siedmiu dni roboczych. „Na HoppyGo moż-
na zarejestrować samochód mający nawet 15 lat lub 
maksymalnie do 300 tys. km przebiegu. Na te samo-
chody jest największy popyt, bo są tanie. Jednym 

z przykładów jest Fiat Grande Punto z 2007 roku, 
który w zeszłym roku zarobił 9,5 tys. zł - dwukrotnie 
więcej niż wynosi jego cena rynkowa. Mamy też ak-
tywnego właściciela, który zarobił aż 65 tys. złotych. 
Średnio aktywni właściciele zarabiają 5-10 tys. zł 
rocznie, dzięki czemu mają dodatkowy dochód np. 
na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji sa-
mochodu” – podkreśla Robin Švaříček.

Rejestracja właściciela lub kierowcy zajmuje kil-
ka minut, a każdy kierowca zostaje zweryfikowany.
„Sprawdzamy prawo jazdy, dowód osobisty, a także 
zdolność kredytową pod kątem egzekucji w przy-
padku niewypłacalności, bo chcemy wynajmować 
samochody tylko osobom, które są wiarygodne” – 
zaznacza prezes HoppyGo.

Rejestracja, opłaty, ubezpieczenie i przekazanie sa-
mochodu odbywają się poprzez aplikację mobilną 
HoppyGo. Pojazdy są wypożyczane na minimum 
jeden dzień, ale zdarzają się miesięczne czy nawet 
roczne umowy. Jednak średnia wynajmu wynosi 
tydzień i są to zwykle auta wypożyczane na waka-
cyjne wyjazdy, dużą popularnością w tym okresie 
cieszą się m.in. kombi, kabriolety, SUV-y czy VAN-y 
a nawet kampery. 
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Kierowcom oferowane jest również elastyczne ubez-
pieczenie szwedzkiej firmy Omocom AB, obsługują-
cej platformy carsharingowe w Europie Zachodniej. 
Polisa zapewnia właścicielom samochodów jeszcze 
lepsze warunki ubezpieczenia wynajmów realizo-
wanych przez HoppyGo w zakresie AC i assistance 
24/7. 

„Nie chcemy narażać właściciela na ryzyko, więc 
ubezpieczenie jest czymś, nad czym ciężko pracuje-
my, zwłaszcza że jest bardzo trudno dostać napraw-
dę dobry produkt ubezpieczeniowy” – mówi Robin 
Švaříček. 

Bezpieczeństwu użytkowników platformy służy tak-
że integracja HoppyGo poprzez ŠKODA AUTO Digi-
lab, umożliwiająca klientom platformy bezpieczne, 
bezproblemowe i płynne korzystanie z aplikacji 
HoppyGo. 

Jak zapewnia prezes HoppyGo „W Pradze, w moim 
rodzinnym mieście, sam często korzystam z aplika-
cji. Wynajmuję innym kierowcom własny samochód, 
a w lecie wypożyczam kabriolet. Muszę więc testo-
wać platformę, muszę jej używać i uwielbiam spo-
tykać się z ludźmi, aby o niej dyskutować, ponieważ 
bardzo ważne są opinie od właścicieli i kierowców”. 

Prezes Švaříček ma nadzieję, że już za kilka miesię-
cy kierowca będzie mógł wynająć samochód także 
w innych krajach, korzystając z istniejącego profilu. 

„Teraz, jeśli jesteś Polakiem, musisz zarejestrować 
się ponownie w Czechach, co jest łatwe, ale w przy-
szłości będzie jeszcze łatwiejsze” – zapewnił. 

Źródło informacji: PAP

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Redakcja Woman Vibe Magazine jest pod wrażeniem niezwykle 
zmysłowej sesji fotograficznej Małgorzaty Gutowskiej @gosia_pstryka. W 
roli modelki wystąpiła pochodząca z Czech Katherine P. @kathe_rinee_ - 
Playmate Playboya, która znalazła się w TOP 100 Miss Maxim, oraz Miss 
Amber Photo.  

 
ZJAWISKOWA SESJA 

Z MODELKĄ KATHERINE P.
MAŁGORZATA GUTOWSKA 
REDEFINIUJE 
KOBIECE PIĘKNO!

Znajdź więcej na Instagramie: 
@gosia_pstryka @kathe_rinee_

.
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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! 

KOBIECE PATENTY               
NA ZDROWIE 
I SMUTKI

WOMAN VIBE MAGAZINE
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W krajach anglosaskich na popularności zyskują różne rodzaje 
aktywności społecznych przepisywane grupom pacjentów przez 
profesjonalistę medycznego – najczęściej lekarza pierwszego kontaktu 
czy współpracującej z nim pielęgniarki.  Mają poprawiać kondycję 
psychiki i ciała, a przy tym mogą uczyć i pomagać w zawiązywaniu 
nowych znajomości. Co na to nauka?

MAREK MATACZ
SOCIAL PRESCRIBING 

NOWY TREND W MEDYCYNIE
Czy relacje nalezy przepisywac na recepte?''.

WOMAN VIBE MAGAZINE

W języku angielskim tego rodzaju interwencje mają 
nazwę „social prescribing” i w wielu detalach róż-
nią się od terapii zajęciowej czy klasycznych grup 
wsparcia. Wspólne z nimi cechy to przede wszyst-
kim to, iż mowa jest o interwencji wobec grupy 
przejawiającej podobne zestawy problemów zdro-
wotnych czy psychospołecznych.

„Nie mogłam spać, miałam problemy z właściwym 
odżywianiem. Przerastały mnie nawet drobne spra-
wy” - opowiada Mirella - kobieta w średnim wieku, 
u której matki zdiagnozowano chorobę Alzheimera, 
a rok później zmarł jej ojciec. Wcześniej byłą dumna 
ze swojej niezależności. „Czułam się naprawdę sa-
motna i odizolowana od ludzi. Cały czas spędzałam 
w domu” - żali się z kolei młoda kobieta imieniem 
Aasma . „Mam problemy ze wzrokiem i wiele innych 
kłopotów natury medycznej” - mówi Roland, męż-
czyzna w sędziwym wieku.

Takie osoby często przychodzą szukać pomocy 
u lekarza, nie zawsze tylko w związku ze sprawami 
czysto medycznymi. A lekarze, jak sami przyznają, 
wielokrotnie rozkładają wtedy ręce. Leki nie zawsze 
są najlepszym rozwiązaniem, a nawet jeśli nim są, 
to często najlepiej łączyć je z niefarmakologicznymi 
interwencjami. Wymienioną wyżej trójkę ludzi łączy 
jedno: wszyscy skorzystali z pomocy pod postacią 
tzw. recepty na społeczność (ang. social prescri-
bing).

„Kiedy porozmawiałem z moim lekarzem, skierował 
mnie do specjalisty od social prescribing. Tam trafi-
łam na właściwą ścieżkę. Dowiedziałam się o cen-
trum środowiskowym, w którym prowadzone są licz-
ne programy z różnymi aktywnościami. Mogłam tam 
nawiązać nowe znajomości, wyjść z domu” - mówi 
Aasma. - „Jeśli masz problemy, musisz się nimi dzie-
lić, rozmawiać o nich” - dodaje.

„Zacząłem robić rzeczy, których wcześniej nie mo-
głem, bo nawet o nich nie wiedziałem” - relacjonuje 
Roland.

„Social prescribing naprawdę pomaga, poprawia 
zdrowie i przynosi pacjentom liczne korzyści” - 
twierdzi z kolei dr Moham Sekeram z Wideway Me-
dical Center, który pomaga w znalezieniu wsparcia 
tego rodzaju.

Człowiek istotą społeczną
Jak to jednak naprawdę działa? Social prescribing 
polega na tym, że lekarze, pielęgniarki czy inni od-

powiednio przygotowani pracownicy służby zdro-
wia kierują pacjentów na różnego rodzaju, podej-
mowane wspólnie z innymi ludźmi, sprzyjające 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu aktywności (ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=O9azfXNcqD8). 
Najlepiej, jeśli są one prowadzone przez specjalną, 
współpracującą z przychodnią organizację.

Medycy starają się przy tym ocenić całościowo sy-
tuację pacjenta, w tym ekonomiczną czy rodzinną. 
Nierzadko bowiem problemy finansowe, mieszka-
niowe czy społeczne utrudniają leczenie czy wręcz 
powodują pogorszenie stanu zdrowia, np. za sprawą 
chronicznego stresu.  Nauka nowych umiejętności, 
sport, uprawa ogródka, gotowanie to tylko wybra-
ne przykłady tego, co korzystające z takiej pomo-
cy osoby mogą wspólnie robić. Mogą też liczyć na 
dodatkowe porady, na przykład odnośnie zdrowej 
diety i stylu życia. Wszystko jest tak zaplanowane, 
aby wspierać dochodzenie do zdrowia i jego zacho-
wanie.

Metoda jest szczególnie przydatna dla osób z prze-
wlekłymi, łagodnymi lub umiarkowanymi proble-
mami psychologicznymi, z różnymi, współistnieją-
cymi problemami zdrowotnymi czy po prostu dla 
takich, które czują się społecznie odizolowane (co 
- jak wskazują badania - nie pozostaje bez wpływu 
na zdrowie). Tego typu pomoc może też być dodat-
kiem do ściśle kontrolowanych terapii zajęciowych 
nakierowanych już stricte na konkretne problemy.

Tego typu pomoc szczególnie intensywnie rozwi-
ja się w Wielkiej Brytanii. Trafia już jednak także 
do Polski. Po raz pierwszy, w kraju tego typu sys-
tem uruchomił w 2018 roku Konstantynów Łódzki 
i szybko organizatorzy zaczęli mówić o rosnącej po-
pularności pomysłu nazwanego „Recepty na życie”. 
Na zajęcia kierowane były osoby starsze i zależne 
od innych. Pacjenci mogli skorzystać na przykład 
z zajęć artystycznych, sportowych, wycieczek, kursu 
obsługi komputera czy „telefonu życzliwości”. 

Nie tylko lekarstwa leczą
Co na to naukowe badania? Autorzy opracowania 
opublikowanego w ubiegłym roku na łamach pi-
sma „The BMJ”, po przeanalizowaniu 256 badań 
zauważyli, że np. w przypadku osób z towarzyszą-
cą demencji depresją, niefarmakologiczne działa-
nia bywają przynajmniej równie skuteczne, jak leki. 
W związku z tym naukowcy zalecają m.in., właśnie 
„social prescribing”. 
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Oprócz czysto psychologicznych metod, wśród 
skutecznych sposobów badacze wymieniają 
takie interwencje, jak zajęcia stymulujące inte-
lekt, ćwiczenia fizyczne i społeczne interakcje.

„Podejścia niewykorzystujące leków wiązały 
się z zauważalną redukcją objawów depresji 
(ale nie depresją ciężką) u ludzi z demencją” - 
piszą w swojej pracy badacze.

Samo social prescribing jest dopiero jednak 
badane i właściwie trudno jest jasno ocenić 
jego wpływ. Naukowcy z Public Health England 
przeanalizowali osiem przeprowadzonych 
w Wielkiej Brytanii badań sprawdzających 
wpływ takiej pomocy na zdrowie psychiczne 
i ewentualny spadek częstości wizyt ochotni-
ków w lekarskim gabinecie.

Osiem badań to niewiele, a do tego tylko jedno 
z nich było wysokiej jakości. Pozostałe pozo-
stawiały niemało do życzenia pod względem 
metodologii i wielkości próby. Najlepsza z prac 
nie wskazała wyraźnych korzyści w sprawdza-
nym zakresie. Według czterech z pozostałych 
siedmiu badań spadała potrzeba kontaktów 
z lekarzem, a według pięciu - doszło do popra-
wy stanu psychiki.

Autorzy analizy zwracają jednocześnie uwa-
gę, że jej przeprowadzenie było z różnych po-
wodów trudne  M.in. napotkali na problemy 
w porównywaniu wyników różnych projektów. 
Niektóre z nich dotyczyły np. osób samotnych, 
inne chronicznie chorych, a jeszcze inne po-
trzebujących pomocy w kwestiach lokalowych. 
Autorzy badań wskazywali jednocześnie na 
różne czynniki, od których może zależeć sukces 
„recept na społeczność”. 

Jednym z nich był udział odpowiednio prze-
szkolonego specjalisty organizującego pomoc. 
Odpowiedzialni za analizę naukowcy piszą jed-

nak, że „pomimo szerokiego wsparcia dla so-
cial prescribing, niniejsza synteza nie wskazuje 
jasnych dowodów na efektywność takich dzia-
łań. Wyniki te są zgodne z poprzednimi syste-
matycznymi przeglądami”.

Dyskusja nie jest jednak zamknięta. „Potrzeba 
większej liczby badań dobrej jakości, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę planowane szerokie 
wprowadzenie social prescribing. (W Wielkiej 
Brytanii w niektórych miejscach za zajęcia 
w ramach social prescribing płaci tamtejszy 
odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia 
- NHS - przyp. red.).  Potrzebujemy m.in. ran-
domizowanych, kontrolowanych badań, które 
pomogą zrozumieć rolę pomagających pacjen-
tom specjalistów oraz zaangażowania samego 
pacjenta” - dodają.

Tymczasem sprzyjające kontaktom z innymi, 
różnego typu rozwijające aktywności nie po-
winny raczej zaszkodzić, zwłaszcza wtedy, gdy 
są dobrane odpowiednio do stanu zdrowia da-
nej osoby. Wprost przeciwnie - są duże szanse, 
że pomogą. W najgorszym razie, można po pro-
stu przyjemnie spędzić czas.

Marek Matacz dla zdrowie.pap.pl

Źródła:
Film Healthy London Partnership z historiami 
pacjentów

Opracowania tłumaczące ideę social prescri-
bing
https://www.kingsfund.org.uk/publications/
social-prescribing
https://www.healthcareers.nhs.uk/explo-
re-roles/wider-healthcare-team/roles-wi-
der-healthcare-team/clinical-support-staff/
social-prescribing-link-worker/social-prescri-
bing-link-worker
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Samotność jest nie tylko przykrym doświadczeniem emocjonalnym. 
Jest podobnym czynnikiem ryzyka dla przedwczesnej śmierci jak 
palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość! Prof. Halina 
Sienkiewicz-Jarosz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
jest przekonana, że można i warto się przed samotnością chronić, 
także w czasie pandemii.

PROF. HALINA SIENKIEWICZ-JAROSZ

SAMOTNOŚĆ AŻ DO
GROBOWEJ DESKIBycie samemu zwieksza ryzyko smierci o 26 proc.,

WOMAN VIBE MAGAZINE

W wykładzie „Izolacja społeczna i samotność 
a funkcjonowanie mózgu”, który wygłosiła pod-
czas III Kongresu „Zdrowie Polaków” specjalistka 
przytoczyła szereg rezultatów badań na temat 
samotności i jej wpływu na zdrowie.

Przypomniała, że w opublikowanym w czaso-
piśmie Lancet tekście amerykański psycholog 
społeczny John T. Cacioppio z Uniwersytetu 
w Chicago napisał: „Wyobraź sobie, że istnie-
je choroba, która sprawia że człowiek staje się 
drażliwy, przygnębiony i skoncentrowany na so-
bie, która wiąże się z 26 proc. wzrostem ryzyka 
przedwczesnej śmiertelności. Wyobraź sobie 
też, że w uprzemysłowionych państwach choro-
ba ta dotyka około jednej trzeciej ludzi, a u jed-
nej osoby na 12 osiąga znaczne nasilenie i że te 
odsetki rosną. Dochód, wykształcenie, płeć i rasa 
nie chronią przed nią i jest ona zakaźna.  Taka 
choroba istnieje i jest to samotność”.

Profesor zastrzegła, że szczególnie w czasach 
pandemii warto zwrócić uwagę, iż samotność to 
coś innego niż izolacja, która w ostatnio stała się 
dla wielu osób nowym doświadczeniem. 
Izolacja społeczna to obiektywna sytuacja wyni-
kająca z braku więzi społecznych, ograniczonych 

sieci społecznych, rzadkich kontaktów interper-
sonalnych.

Samotność zaś to subiektywnie postrzegana 
izolacja społeczna, negatywny stan emocjonal-
ny wynikający z rozbieżności między tym, jakie 
chcielibyśmy, a jakie mamy w rzeczywistości 
kontakty z innymi. 

- Samotność jest odwrotnością naszej potrzeby 
przynależności, potrzebą, która dosyć wysoko 
plasuje się w hierarchii ludzkich potrzeb według 
Maslowa – zwraca uwagę prof. Halina Sienkie-
wicz-Jarosz. 

Abraham Maslow przedstawił hierarchię ludz-
kich potrzeb w postaci piramidy. Na samym jej 
dole znajdują się potrzeby fizjologiczne (zaspo-
kojenie głodu, pragnienia it.) – brak ich spełnie-
nia zaburza całkowicie funkcjonowanie czło-
wieka. Kolejne warstwy to:  bezpieczeństwa, 
przynależności i miłości, szacunku i uznania oraz 
samorealizacji.

Samotność skraca życie
Samotność zwiększa ryzyko przedwczesnej 
śmierci aż o 26 proc.! 

,
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- Dla porównania warto zwrócić uwagę, że nadmierne 
spożycie alkoholu, palenie i otyłość, które wymieniane są 
jako główne czynniki ryzyka, mają podobne oddziaływa-
nie jak samotność. Wpływ samotności na przedwczesną 
śmiertelność jest porównywany z wypalaniem około 15 
papierosów dziennie. Tak więc jest to naprawdę poważny 
czynnik zagrażający naszemu życiu – uważa prof. Halina 
Sienkiewicz-Jarosz. 

Jak do tego dochodzi?
- Psychika powoduje aktywację układu podwzgórze-przy-
sadka-nadnercza prowadząc do aktywacji adrenergiczne-
go układu współczulnego i uwalniania cytokin. To z kolei 
skutkuje powstawaniem stanu zapalnego, który – jeśli jest 
przewlekły - zaczyna nam zagrażać. To wszystko składa się 
na ryzyko przedwczesnej śmiertelności. Proszę zwrócić 
uwagę, że także pogarszająca się jakość snu, która - jak 
dowiedziono - też jest skutkiem samotności, ma wpływ re-
gulację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza wywołując 
zwiększone uwalnianie sterydów, które z kolei mogą spr-
zyjać zaburzeniom depresyjnym i niekorzystnie wpływać 
np. na funkcje poznawcze - wyjaśniała neurolożka.

Samotność a sen i funkcje poznawcze
Samotność ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. 
Z analiz naukowców z King’s College London w Wielkiej 
Brytanii wynika, że osoby samotne są bardziej narażone 
na złą jakość snu niż osoby, które nie narzekały na sa-
motność. A co za tym idzie - częściej odczuwają większe 
zmęczenie w ciągu dnia i mają większe problemy z kon-
centracją.

Mało tego, jak wykazały badania opublikowane przez 
“Journal of Gerontology: Psychological Sciences” ryzyko 
otępienia u samotnych osób zwiększa się nawet o 40 
proc. Autorzy tłumaczą, że to proces złożony. Po pierwsze, 
samotność może podwyższać poziom stanu zapalnego 
w organizmie, który powoduje szkody, jeśli utrzymuje się 
zbyt długo. Po drugie, osoby czujące się samotnie mogą 
próbować “radzić sobie” z tym poprzez szkodliwe dla 
mózgu zachowania, takie jak spożywanie nadmiernych 
ilości alkoholu czy siedzący tryb życia. A na dodatek, dla 
mózgu interakcje społeczne są istotnym treningiem oraz 
budują motywację do działania, a przez to w niezauważal-
ny sposób dbamy sprawność umysłową. Wreszcie samot-
ność zwiększa ryzyko stanów lękowych, depresji, a nawet 
tendencji samobójczych i znacznie częściej prowadzi do 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
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Samotność obejmuje też somę
- Jeżeli chodzi o czynniki zdrowia somatycznego, na które wpływ ma 
samotność, to przede wszystkim osłabienie funkcjonowania układu 
immunologicznego. Może to skutkować nie tylko spadkiem odporno-
ści, z czym zwykle wiążemy układ immunologiczny, ale również z wy-
stępowaniem chorób nowotworowych. Ten stan aktywuje procesy 
zapalne, które mogą powodować nasilenie chorób układu sercowo-
-naczyniowego i przyspieszać tworzenie się blaszek miażdżycowych, 
a tym samym powodować ryzyko przedwczesnej śmiertelności – wy-
jaśniała prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz.

Samotność a depresja
Dla nikogo nie powinno stanowić zaskoczenia to, że samotność zna-
cząco pogarsza jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi, 
w szczególności z depresją.

- Warto jednak pamiętać, że to samotność jest silniejszym predykto-
rem depresji niż depresja - samotności – podkreślała lekarka. 

Zaznaczyła, że samotność jest zdecydowanie większym problemem 
u osób, u których już występowały choroby psychiczne. W badaniu 
przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii okazało się, że częściej wystę-
puje ona z zaburzeniami psychicznymi, w tym z fobiami, depresjami, 
zaburzeniami lękowymi czy zaburzeniami psychotycznymi.

Epidemia samotności 
Samotność jest coraz powszechniejszym problemem. Specjalistka 
przytoczyła niepokojące dane:
- Co trzeci Polak powyżej 75. roku życia mieszka sam. 
- Wysokie są liczby dotyczące samobójstw - w 2020 r. po raz pierwszy 
od dwudziestu lat została przekroczona granica 12 tys. osób, które  
podjęły próbę samobójczą. 
- Pandemia tylko pogorszyła i tak już niedobrą sytuację wywołując 
szereg pośrednich i bezpośrednich niekorzystnych sytuacji dla zdro-
wia psychicznego. U osób, które przebyły infekcję COVID-19, szcze-
gólnie u tych którzy chorowali ciężko lub stracili z powodu tej choroby 
kogoś bliskiego odnotowuje się zespół stresu pourazowego. 

Pandemia u wielu osób miała niekorzystny wpływ na sytuację ekono-
miczną – a utrata pracy, lęk o przyszłość, niepewność jutra nie sprzy-
jają radości i dobremu samopoczuciu.

Wiadomo już także jak negatywny wpływ wymuszona izolacja miała 
na relacje międzyludzkie, szczególnie tam gdzie przed pandemią były 
one trudne, w wielu domach nasilił się problem przemocy domowej.

- Skutki zdrowotne izolacji społecznej są naprawdę poważne i dotyczą 
nie tylko zdrowia fizycznego i psychicznego, ale przekładają się też na 
mniej oczywiste – wciąż nie zdajemy sobie sprawy jak destrukcyjny 
wpływ na nas ma przewlekła samotność – mówi specjalistka.

Warto zwrócić także uwagę na grupę niepełnosprawnych pracowni-
ków, którzy od marca do czerwca ubiegłego roku stracili pracę w dużo 
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większym stopniu niż osoby w pełni sprawne (20 
vs. 14 proc.). A są to osoby szczególnie zagrożone 
samotnością, lękiem i problemami psychicznymi.

Wpływ pracy zdalnej 
W kontekście pandemii nie sposób pominąć aspek-
tu pracy zdalnej. Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz 
przytoczyła dane z jednego z amerykańskich badań, 
z którego wynika, że nawet 60 proc. osób pracują-
cych zdalnie skarżyło się na to, że samotność i izo-
lacja to główne problemy, które wpływają na ich 
zdrowie psychiczne. Co ciekawe, sam koronawirus 
uplasował się dopiero na piątej pozycji.

- Praca zdalna, poza brakiem rutyny, powoduje brak 
oddzielenia czasu na pracę i odpoczynek, zaburze-
nia snu, stres związany z całodobową opieką nad 
dziećmi i ich nauką w domu, uczucie osamotnienia. 
To wszystko nasila poczucie beznadziei – zwracała 
uwagę lekarka.

Niestety, zdaniem ekspertów musimy spodziewać 
się odległych skutków pandemii i jej wpływu na 
zdrowie psychiczne, zwłaszcza w kontekście jej od-
działywania na poczucie samotności i izolacji spo-
łecznej.

Jak przeciwdziałać samotności
Czynników, które mogą przyczyniać się do nega-
tywnego wpływu na ogólny stan zdrowia jest więc 
bardzo dużo. Zauważając ten problem, specjaliści 
na całym świecie podjęli szereg działań - w Japo-
nii i w Wielkiej Brytanii utworzono na przykład mi-
nisterstwa samotności, które mają za zadanie m.in. 
koordynację działań społecznych. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia deklaruje, że podejmie działania 
służące poprawie warunków pracy (zwłaszcza zdal-

nej) i poprawie sieci społecznych. Zaczęto też mó-
wić o tym, że każdy pracownik ochrony zdrowia, na 
różnych szczeblach, powinien zadawać pacjentowi 
pytanie o samotność.

Profesor Sienkiewicz-Jarosz zachęca, by nie dawać 
się samotności. 

- Sposobów na to jest wiele – jest mnóstwo apli-
kacji na smartfony, powszechne stały się telepora-
dy, mamy coraz większe możliwości konsultowania 
pacjentów zdalnie. Ale powinniśmy szerzej myśleć 
nad wprowadzeniem na stałe na przykład takich 
rozwiązań, jakie na początku pandemii wprowadził 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – uru-
chomiliśmy tzw. linię wsparcia, na którą dzwonili lu-
dzie z całej Polski zadając pytania, zgłaszając swoje 
lęki i obawy. Sądzę, że tego rodzaju inicjatywy po-
winny powstawać szerzej – uważa prof. Sienkiewicz-
-Jarosz. 

Spoglądając na statystyki ostatnich z dni wyraźnie 
widać, że pandemia jeszcze się nie zakończyła, sto-
imy w obliczu kolejnej fali, musimy więc mieć na 
uwadze, że problemy wynikające z tak długiej izola-
cji i samotności będą miały długofalowe skutki. 

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Tekst powstał na podstawie wykładu prof. Haliny 
Sienkiewicz-Jarosz z Instytutu Psychiatrii i Neurolo-
gii w Warszawie pt. „Izolacja społeczna i samotność 
a funkcjonowanie mózgu”, który został wygłoszony 
podczas 

25.10.2021 r. III Kongresu „Zdrowie Polaków”
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Można być w stałym związku i odczuwać samotność. Samotność 
zabija, a lekiem na nią jest jakość i głębia naszych relacji.

DR KATARZYNA KALINOWSKA
ZADBAJ O WYSOKĄ

JAKOŚĆ RELACJI
Przyjazn jako panaceum na samotnosc?, ,
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Z ustaleń duńskich uczonych ze Kopenha-
skiego Szpitala Uniwersyteckiego wynika, że 
samotność zarówno w przypadku kobiet, jak 
i u mężczyzn dwukrotnie lub prawie dwukrot-
nie zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci 
z powodu rozmaitych chorób serca. Samot-
ność zdefiniowano jako poczucie braku wła-
ściwej więzi z innymi. Nowe podejście?

Badania dotyczące wpływu samotności na 
zdrowie, które robiono w przeszłości, zajmo-
wały się innymi czynnikami. Brano pod uwagę 
fakt, czy ktoś mieszka sam, czy jest singlem, 
wdowcem, czy rozwodnikiem. Chodziło więc 
o stan cywilny i skład gospodarstwa domo-
wego. Tutaj wzięto pod uwagę subiektywne 
poczucie samotności, czyli nacisk położony 
został na jakość relacji, na odczuwanie satys-
fakcji ze zbudowanych więzi. I okazało się, że 
nie sam fakt bycia w relacji, ale jakość tej rela-
cji jest w stanie chronić człowieka przed cho-
robami cywilizacyjnymi, chorobami serca.

Dlaczego samotność może dosłownie zabić? 
Co daje nam bliska relacja z innymi?

Bliska relacja chroni na kilka sposobów. Daje 
nam poczucie bezpieczeństwa, które wiąże 
się z relacjami stałymi, trwałymi, pełnymi 
życzliwości, wspierającymi. To są takie rela-
cje, w których człowiek ma poczucie, że nie 
sam jest odpowiedzialny za dźwiganie swo-
ich trudności, że może je z kimś podzielić. 
Bliskie więzi z innymi ludźmi dają nam nie-
ocenione wsparcie psychiczne.

Dalej jest poczucie sensu. Widzę, że ktoś był 
przede mną, ktoś jest po mnie w relacjach 
rodzinnych. Dużo się teraz mówi, że relacje 
rodzinne zastępują nam znajomi i przyjacie-
le, ale więzów krwi nie da się tak łatwo wy-
kluczyć. Potrzebne są ciepłe, bliskie relacje, 
z rodzicami, z dziećmi, świadomość bycia po-
trzebnym i dla kogoś ważnym, obserwowanie 
zmian pokoleniowych. To też sprawia, ze nie 
czujemy się samotni.

Że jesteśmy częścią czegoś większego?

Tak, że widzimy, że coś było przed nami i ka-
wałek naszego życia jest kontynuowany.

,,
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Kolejny element dobrych relacji: dają nam 
bodźce do rozwoju. Zwracamy uwagę na 
bodźce zmysłowe, na estetykę, doświad-
czenia, doznania, wrażenia, które nas roz-
wijają. Tymczasem bycie w bliskiej relacji 
również stanowi bodziec do rozwoju, pew-
ne życiowe wyzwanie, którego współcze-
sny człowiek potrzebuje. Jeżeli tego nie 
ma, czujemy w tym obszarze samotność, bo 
nie ma relacji, która by nas pobudzała do 
odkrywania różnorodnych wymiarów życia 
społecznego, do pracy nad sobą. Ostatnia 
rzecz, nie mniej ważna, którą daje nam do-
bra relacja to pozytywne emocje - odprę-
żenie, przyjemność, błogość, ekscytacja, 
szczęście. Dobre emocje mają duży wpływ 
na zdrowie i funkcjonowanie całego orga-
nizmu.

Można być w relacji, nawet z kimś miesz-
kać, ale tych punktów, elementów o któ-
rych rozmawialiśmy może nie być.  

Tak, wtedy pojawia się poczucie samotno-
ści. To relacja, która nie chroni przed choro-
bami cywilizacyjnymi.

Nie ma pani wrażenia, że jest takich rela-
cji jest coraz więcej? Że ludzie mieszkają 
ze sobą, ale jakość ich relacji jest niewy-
starczająca, żeby zapewnić te wszystkie 
rzeczy, o których mówimy?

Powiedziałabym, że może być wręcz od-
wrotnie, bo dziś ludzie nie mają tendencji 
do trwania w relacjach, które nie dają im 
spełnienia. Od związku nie oczekujemy 
jedynie stabilności, bezpieczeństwa eko-
nomicznego, pozycji społecznej, którą kie-
dyś dawało małżeństwo. Potrzebujemy też 
bezpieczeństwa emocjonalnego, poczucia 
sensu, bodźca do rozwoju itd. To są w dużej 
mierze nowe oczekiwania w stosunku do 
naszych związków. I kiedy te warunki nie są 
spełnione - łatwiej kończymy takie relacje. 
Żyjemy w świecie czystych relacji, które są 
zbudowane na uczuciach, na miłości. Gdy 
tego nie ma, gdy pojawia się samotność 
w związku, łatwiej jest nam, przynajmniej 
w naszym kręgu kulturowym, takie relacje 
zakończyć.
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Mamy kulturowo, prawnie oraz instytucjonalnie 
większe przyzwolenie, na to, bytaką relację zakoń-
czyć i wejść w nową.  Nawet w późnym wieku dać 
sobie szansę na szczęście w miłości,  a nie tkwić 
w toksycznym albo choćby niesatysfakcjonującym 
układzie.

Czy to nie oznacza jednak, że nasze oczekiwania 
wobec relacji stają się nierealne? Że wciąż będzie-
my czegoś szukać, bo relacja nie będzie nam da-
wać tego co chcemy?

Zgadza się, to pierwsza narzucająca się interpre-
tacja, poparta zresztą statystykami. W wielu przy-
padkach mogą to być nierealne oczekiwania, które 
prowadzą do częstszego rozpadania się związków 
i pogoni za tym, co nie istnieje, ale z drugiej strony 
obserwujemy przeciwne trendy. Na przykład roz-
wija się kultura terapeutyczna, rynek poradnictwa 
rodzinnego, terapii par. Ludzie zaczynają zdawać 
sobie sprawę, że można pracować nad związkiem. 
Że sami nie jesteśmy idealni i żyjemy z ludźmi, 
którzy też nie są idealni. Tak więc wiele z naszych 
oczekiwań może być nierealistycznych, ale z drugiej 
strony mamy takie instytucje, które pozwalają nam 
przepracować te oczekiwania.

Z jeszcze innej strony rodzina dużo bardziej niż kie-
dyś się otwiera. Mamy outsourcing emocjonalny 
i różne potrzeby nie tylko te w zakresie emocji po-
między partnerem i partnerką, mężem – żoną, chło-
pakiem – dziewczyną można zaspokoić na zewnątrz. 
Mówię tu na przykład o praktykach związanych 
z wychowywaniem dzieci. Czas i zaangażowanie 
rodzica mogą zastąpić w różnym wymiarze niania, 
żłobek, przedszkole, szkoła, zajęcia dodatkowe, gru-
pa rówieśnicza. Powiedziałabym, że z jednej strony 
oczekiwania w stosunku do bliskich relacji są więk-
sze, ale z drugiej strony obserwujemy, że centrum 
naszego świata relacji lokuje się coraz częściej poza 
domem.

Czyli tak naprawdę wszystko zmierza w tym kie-
runku, żeby człowiek  był coraz mniej sam?

I tak i nie. Jeśli chodzi o zagęszczenie relacji, mamy 
coraz więcej szans na kontakt z drugim człowie-
kiem, czy to sieciowy, czy face to face.  Są to jednak 
kontakty, które mogą być emocjonalnie obojętne 
albo stresogenne, dostarczać bodźców, które wca-

le nie są pozytywne. Fakt, że w życiu zawodowym 
i osobistym jesteśmy zmuszeni do intensywnego 
wchodzenia w interakcje wiąże się także z tym, że 
jesteśmy poddawani ocenie, krytyce, pojawia się 
poczucie zagrożenia związanego z wchodzeniem 
w relacje. Kontakty międzyludzkie generują różne 
emocje. Również te zagrażające. Ciągle stoimy więc 
na stanowisku, że głębokie relacje czy to rodzinne, 
przyjacielskie czy miłosne, pomagają nam funkcjo-
nować w zdrowiu psychicznym, i jak się okazuje - 
także w zdrowiu fizycznym. Generalnie nie warto 
być samotnym, warto mieć bliskie relacje, bo nawet 
liczne ale powierzchowne kontakty nie zapobiegają 
poczuciu samotności.

Pytanie, czy nam się chce pracować na takie głę-
bokie relacje?

I czy mnogość interakcji czy kontaktów krótkotrwa-
łych, nie konsumuje budżetu czasu, jakim w ogóle 
dysponujemy na relacje międzyludzkie. Ten czas się 
nie rozmnoży.

Każdy z nas ma inne możliwości i potrzeby zwią-
zane z wchodzeniem w interakcje. Są ludzie intro-
wertyczni, mniej potrzebujący kontaktów i ekstra-
wertycy, którzy potrzebują ich więcej. Jak ktoś się 
„wyprztyka” z czasu w „small talkach”, to potem 
może być tak, że nie znajdzie go na głębszą relację. 
Trzeba ustalić sobie priorytety, ocenić co jest dla 
nas ważne.  

Rozmawiała Anna Piotrowska, 
zdrowie.pap.pl

BIOGRAM
dr Katarzyna Kalinowska badaczka społeczna, so-
cjolog, antropolog współczesności, absolwentka 
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Zajmuje się m.in. badaniami 
młodzieży, socjologią emocji i miłości, problematyką 
stylów życia oraz metodologią badań jakościowych. 
Współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami 
pozarządowymi przy diagnozach i ewaluacjach pro-
jektów społecznych, szczególnie w obszarze eduka-
cji kulturalnej oraz pedagogiki teatru.
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Trastuzumab derukstekan to pierwsza terapia celowana przeciwko 
receptorowi HER2, która może wpłynąć na redefinicję standardu 
leczenia dla ponad połowy pacjentek z rakiem piersi. Zaprezentowane 
podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii 
Klinicznej (ASCO) wyniki badania DESTINY-Breast04 poderwały do 
owacji na stojąco tysiące zebranych ekspertów.

OBALAMY MITY!
 REWOLUCJA W LECZENIU 

RAKA PIERSI
Artykul w ramach kampanii:Mamy dla kogo!
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Wyniki te wykazały unikalną w terapii pa-
cjentek z niską ekspresją receptora HER2 
skuteczność leczenia trastuzumabem de-
rukstekanem. Zmniejszył on ryzyko progre-
sji choroby lub zgonu o 50% w porównaniu 
z chemioterapią u pacjentów z przerzutowym 
rakiem piersi, z niską ekspresją receptorów 
HER2. W porównaniu z chemioterapią za-
pewniło to pacjentom aż o 6 miesięcy dłuż-
sze przeżycie. Co więcej, prawie każda chora, 
bo aż 96% z nich, odpowiedziała na leczenie 
- powiedziała dr n. med. Joanna Streb, mało-
polska konsultant wojewódzka w dziedzinie 
onkologii.

Trastuzumab derukstekan jest koniugatem, 
czyli połączeniem leku cytostatycznego 
z przeciwciałem działającym na receptor 
HER2. Takie połączenie pozwala zablokować 
receptor HER2 i wprowadzić lek cytostatycz-
ny bezpośrednio do komórki nowotworowej. 
W przypadku trastuzumabu derukstekanu 
dochodzi dodatkowo aspekt niespotykanie 
wysokiego wśród wszystkich koniugatów 
współczynnika leku do przeciwciała, a tak-
że równie unikalny „bystander anti-tumor” 

efekt. Sprawia on, że derukstekan potrafi 
przejść do innych sąsiednich komórek, które 
wcale nie muszą być HER2+, ale powinny być 
zniszczone - powiedział prof. dr hab. n. med. 
Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onko-
logii i Chorób Piersi CMKP. 

Kiedyś rak piersi oznaczał wyrok. Rewolucja, 
o której dzisiaj mówimy, daje nam odwagę, 
żeby marzyć o przyszłości. Bardzo mocno li-
czymy na to, że te wspaniałe wyniki badania 
i rekomendacje ekspertów zostaną wzięte 
pod uwagę przy tworzeniu kolejnych list re-
fundacyjnych – podsumowała Anna Kupiec-
ka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej. 

Uwaga! Za materiał opublikowany jako „in-
formacja prasowa” w Serwisie Zdrowie od-
powiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem 
postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo pra-
sowe – jej nadawca, wskazany każdorazowo 
jako „źródło informacji prasowej”. Wszystkie 
materiały opublikowane w Serwisie Zdrowie 
mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez 
media.
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Jagodę kamczacką nazywa się „owocem wiecznej młodości”. Podbiła 
prozdrowotne rankingi na świecie. To gatunek znany i doceniany 
od XVII wieku w tradycyjnej medycynie japońskiej. Hodowana jest 
z wielkim sukcesem w Polsce. To u nas krzyżowane są odmiany z Azji 
i Kanady i powstają największe plantacje na świecie.

BEATA IGIELSKA

JAGODA 
KAMCZACKA
Czy ta odmiana to eliksir mlodosci?
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Jagoda kamczacka należy do kategorii superfood - 
superowoców o ciemnej skórce, które charaktery-
zują się działaniem przeciwutleniającym, ponieważ 
obecne w nich liczne antyoksydanty redukują nad-
mierne powstawanie reaktywnych form tlenu, co 
jest powiązane z minimalizowaniem oznak starze-
nia. Dotychczasowe badania potwierdziły właściwo-
ści antyoksydacyjne, ściśle związane z aktywnością 
przeciwzapalną, antynowotworową, neuroprotek-
cyjną oraz kardioprotekcyjną. Ponadto udowodnio-
no działanie antyseptyczne, antywirusowe, prze-
ciwdrobnoustrojowe, a także przeciwcukrzycowe.

Owoce przyczyniają się do usuwania z organizmu 
metali ciężkich i wspomagają niwelizację skutków 
zatrucia lekami. Co ciekawe, ponieważ wzmacniają 
potencję, bywają nazywane „viagrą”. Ta nazwa jest 
wzmocniona oryginalnym kształtem. 

Samo zdrowie
Owoce jagody kamczackiej zawierają mnóstwo wi-
tamin, minerałów i substancji o działaniu antyutle-
niającym, takich jak polifenole, flawonoidy oraz 
witamina C, niezwykle korzystnych dla organizmu 
człowieka. Daje to wielkie możliwości wykorzystania 
kamczatki jako rośliny dietetycznej, profilaktycznej, 
a nawet leczniczej. Eksperci nazwali jej owoce „ja-
godami wiecznej młodości”, gdyż odnaleźli w nich 
związki zapobiegające starzeniu się komórek. 

Jagoda kamczacka wspomaga też opóźnianie sta-
rzenia się siatkówki i leczenie jej choroby, może 
przyczyniać się do redukcji wielkości tkanki nowo-
tworowej w niektórych postaciach raka, pomaga ob-
niżyć ciśnienie krwi, wpływa na poprawę funkcjono-
wania mózgu. Wykazuje działanie antydiabetyczne, 
antybakteryjne i antyadhezyjne (uniemożliwiające 
zakażenie) dziąseł i przewodu pokarmowego.

Śmiało można stwierdzić, że regularne spożycie 
tych owoców wpływa pozytywnie na profilaktykę 
zdrowia, a dieta z jej regularnym spożywaniem jest 
istotnym elementem przeciwdziałania chorobom 
cywilizacyjnym.

Jagodowy czerwiec
Jagoda kamczacka znana jest na świecie pod nazwą 
„haskap”, a w Polsce mniej formalnie – „kamczatką”. 

Naturalnie występuje w północnowschodniej Rosji, 
w Chinach, Japonii i Kanadzie. 
Sezon na ten owoc w Polsce rozpoczyna się w czerw-
cu i trwa do lipca.
I to właśnie w czerwcu tego roku ten gatunek jadło 
5,5 mln Polaków, czyli 17 proc. – wynika z badania 
przeprowadzonego przez Kantar Public Polska. To 
70-proc. wzrost, czerwiec do czerwca w stosunku 
do roku ubiegłego!
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- Nasze badania z lipca 2021 pokazały, że 
jagodę kamczacką i jej przetwory jadło co 
najmniej 3,9 mln osób. Aktualne badania po-
kazują jeszcze 2,9 mln nowych konsumentów 
zainteresowanych jej spróbowaniem. Naj-
więcej jest ich w miastach między 100-500 
tys. i wśród osób z wyższym wykształceniem 
– mówi Urszula Krassowska, dyrektor zarzą-
dzający Public Division, Kantar Public Polska.

Nowa borówka

To właśnie jagoda kamczacka jest najwięk-
szym odkryciem i najbardziej oczekiwanym 
gatunkiem 2022 roku. Spektakularnie rosną-
cą jej popularność ma oddawać określenie 
„nowa borówka”. Ma ono też utorować ja-
godzie drogę do sukcesu na miarę borówki 
wysokiej. Ten sukces jest w zasięgu ręki, gdyż 
według badań Kantar chęć spróbowania ja-
gody kamczackiej i jej przetworów deklaruje 
co piąty Polak - 6,8 mln konsumentów (21 
proc. populacji). To samo badanie przekonu-
je, że 8 proc. Polaków uważa owoce jagody 
kamczackiej za najbardziej apetyczne, takie, 
których sam wygląd zachęca do jedzenia.
Ponadto badanie z maja 2022 pokazało, że 
10 proc. Polaków widziało, jak uprawia się 
jagodę kamczacką. Nic dziwnego skoro od 3 
lat to jej uprawy są najchętniej odwiedzane 
zaś samozbiory są promowane w programie 
„Czas na polskie superowoce!”. Historia Kam-
czatki przypomina więc historię minikiwi - 
oba te gatunki udomowili Polacy.

Tak rośnie „owoc młodości”

Plantacje jagody kamczackiej w ostatnich la-
tach zostały założone w każdym wojewódz-
twie. Najwięcej jagody kamczackiej uprawie 
się jednakże w lubelskim, mazowieckim, 
łódzkim i małopolskim. Taka uprawa w róż-
nych regionach Polski pozwala wydłużyć czas 
zbioru nawet o kilka tygodni. Na przykład te-
goroczne zbiory jagody haskap w Małopol-
sce rozpoczęły się około 10 czerwca. W cen-
tralnej Polsce zaś z blisko dwutygodniowym 
opóźnieniem.

Na plantacjach jagody kamczackiej w upra-
wie jest kilkanaście odmian tego gatunku. 
W ostatnich sezonach w miarę stabilny, choć 

często daleki od oczekiwań plon uzyskuje się 
z odmian ‚Vostorg’, ‚Aurora’ i ‚Honey Bee’. 
Dodatkową zaletą odmiany ‚Vostorg’ jest do-
skonała jakość owoców, które można również 
oferować w sprzedaży detalicznej, gdyż są 
trwałe. 

Mniej wytrzymała jest ‚Aurora’ - plenna od-
miana, której atrakcyjne, duże owoce też 
można sprzedawać jako deserowe. 

Niestety, wiele plantacji założonych jest 
z odmian, które dają plon na poziomie 1-2 t/
ha, a nawet i mniej. Ich uprawa przy obecnie 
możliwych do uzyskania cenach stała się nie-
opłacalna. Będzie to wymagało dużych zmian 
w strukturze nasadzeń. Duże nadzieje wiąże 
się z nowymi odmianami o rosyjskim, kana-
dyjskim czy japońskim rodowodzie. 

Na bazie obliczeń dr. Dariusza Paszko z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie szacuje 
się, że w 2022 r. plony powinny oscylować 
na wielu dobrze prowadzonych plantacjach 
średni plon na poziome 2,2 t/ha. Średnie 
ceny detaliczne deserowych owoców w opa-
kowaniach jednostkowych, przy założeniu 
wysokich kosztów zbioru i ich przygotowania 
do sprzedaży powinny przekroczyć 40 zł/kg. 
Szacunki te uwzględniają koszty produkcji, 
zbioru i przygotowania owoców do sprzeda-
ży.

Jak jeść kamczatkę? Smaczne przetwory 
i nie tylko

Smak owoców jagody kamczackiej jest uni-
kalny. To swoista kombinacja smaku wielu 
innych gatunków owoców jagodowych – 
maliny, jeżyny, porzeczki i borówki. Balans 
między kwasowością a słodyczą sprawia, że 
jagoda haskap ma wiele zastosowań kulinar-
nych. Swój potencjał przetwórczy zawdzięcza 
ciekawej goryczce. Soki, dżemy, lody, wina, 
nalewki nigdy nie są za słodkie. Ma też po-
tencjał cukierniczy. 

- Przetwórstwo jagody kamczackiej przypo-
mina historię aronii. Powoli się rozkręca, cze-
go dowodem jest wzrost konsumpcji. Wska-
zują na to choćby badania Kantar – mówi dr 
inż. Mateusz Woźniak z FreshMazovia.

Jego zdaniem, jagoda kamczacka ma dużą przewa-
gę na starcie. Część odmian jest bowiem idealna do 
konsumpcji bezpośredniej. W połączeniu z prze-
twórstwem owoc ten może zająć ważne miejsce 
w sektorze jagodowym. 

Niewątpliwie to owoc przyszłości, XXI wieku, do od-
krycia, ale już obecny sezon pokazał, że przybywa 
jego smakoszy. Wzrost prognozowali zarówno eks-
perci Kantar, jak i uczestnicy największej na świe-
cie – poświęconej temu gatunkowi - IV Konferencji 
Kamczackiej. Odbyła się ona w grudniu 2021, była 
organizowana przez wydawcę czasopisma „Jagod-
nik”, w Krakowie. W ocenie prelegentów konieczne 
są jednak zmiany w strukturze nasadzeń i zwięk-
szenie plonów uzyskiwanych z hektara. Dużo do 
zrobienia jest w kontekście właściwego wyboru 
odmian. Niewątpliwą zaletą tego gatunku jest jego 
odporność na choroby i szkodniki, co pozwala pro-
dukować go metodami ekologicznymi.

Beata Igielska, zdrowie.pap.pl

Materiał został opracowany we współpracy z Krajo-
wym Związkiem Grup Producentów Owoców i Wa-
rzyw.

Źródła: 
https://www.sigma-not.pl/publikacja-96860-proz-
drowotne-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9B-
ci-jagody-kamczackiej-przemysl-fermentacyj-
ny-2016-2.html
http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2014,%20
4(95)/02_Szot.pdf 
http://polskiesuperowoce.pl/60860-czas-na-ja-
gode-kamczacka
http://polskiesuperowoce.pl/99116-jagoda-
-kamczacka-w-profilaktyce-chorob-i-ograni-
czeniu-procesu-starzenia?preview=true
https://www.sadownictwo.com.pl/sezon-na-ja-
gode-kamczacka-rozpoczety 
https://www.menshealth.com/uk/nutrit ion/
a39170304/haskap-berries-benefits-study/  
https://dietetycy.org.pl/jagoda-kamczacka 
https://jagodnik.pl 
https://plantin.com.pl/jagoda-kamczacka/
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MAMĄ BYĆ   
ACH MAMĄ BYĆ!

SERIA ARTYKUŁÓW O BLASKACH 
I CIENIACH MACIERZYŃSTWA I NAJ-
LEPSZYCH SPRAWDZONYCH PATEN-
TACH JAK POGODZIĆ ŻYCIE RODZIN-
NE Z ROZWOJEM ZAWODOWYM, DO 
KTÓREGO KAŻDA Z NAS MA PRAWO!
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To mit, że na depresję poporodową matki zapadają tylko w ciągu 
pierwszych sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. Sprawdź inne 
błędne przekonania oraz fakty na temat tego groźnego dla matki 
i dziecka zaburzenia.

FAKTY I MITY  

DEPRESJA 
POPORODOWA
I BABY BLUES

Czy mozna przygotowac sie na wypadek choroby?

WOMAN VIBE MAGAZINE

Według różnych szacunków depresja poporodo-
wa dotyka od 10 do 20 proc. kobiet po urodzeniu 
dziecka. To oznacza, że z depresją poporodową 
w Polsce może się zmagać nawet ponad 70 tysięcy 
kobiet oraz ich dzieci. - Panuje szkodliwy mit, że po-
jawia się ona w ciągu pierwszych sześciu tygodni po 
urodzeniu dziecka. Tymczasem fakt jest taki, że 22 
proc. matek z depresją poporodową ma ją w okoli-
cach 12. miesiąca życia dziecka – mówiła podczas 
II Kongresu Zdrowia Psychicznego dr Magdalena 
Chrzan-Dętkoś z Instytutu Psychologii Uniwersyte-
tu Gdańskiego.

Być może jest to pokłosie klasyfikacji chorób ICD 
10, która opisywała depresję poporodową jako za-
burzenie w pierwszych sześciu tygodniach po po-
rodzie.

Objawy depresji poporodowej: niepokój, drażli-
wość, trudności z myśleniem i pamięcią, niemoż-
ność odczuwania radości, zmęczenie, bezsenność, 
lęk, poczucie winy, myśli samobójcze, nierealistycz-
ne oczekiwania wobec siebie w roli matki.

Depresja poporodowa a baby blues
Agata Szulc i Piotr Gałecki w podręczniku „Psychia-
tria” wskazują, że nawet 90 proc. kobiet po porodzie 
doświadcza tzw. baby blues. Przez kilka dni (czasem 
ten okres może przedłużyć się do dwóch tygodni) 
młoda matka jest płaczliwa, smutna, ma poczucie, 
że nie radzi sobie z dzieckiem, ma poczucie winy, 
że nie doświadcza gwałtownego „wybuchu” miłości 
do dziecka, etc.

W przypadku baby blues, wszystkie te objawy jed-
nak przemijają i wystarczy do tego wsparcie kobiety 
ze strony bliskich. Jednak psychiatrzy i psychologo-
wie apelują, by w razie przedłużania się takiego sta-
nu zwrócić się o pomoc do specjalisty, gdyż może 
to być depresja lub inne zaburzenia nastroju, które 
należy już leczyć.

Dlaczego trzeba leczyć depresję poporodową
Każdą depresję trzeba leczyć, nie tylko z tego po-
wodu, że nieleczona w najlepszym wypadku będzie 
nawracać, a w najgorszym może doprowadzić do sa-
mobójczej śmierci. Dr Chrzan-Dętkoś zwraca uwa-
gę, że w przypadku depresji poporodowej z powo-
du choroby cierpią i doświadczają jej konsekwencji 
dwie osoby: matka i dziecko.

Cytuje rezultaty znanego badania populacyjnego 
o nazwie ALSPAC (prowadzą je wciąż, od początku 

lat 90. naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu) na gru-
pie prawie 10 tysiąca dzieci: te dzieci, których  mat-
ki chorowały na depresję między 2. a 8. miesiącem 
po ich narodzinach:
- cztery razy częściej niż dzieci matek niecierpią-
cych na depresję miały problemy z zachowaniem 
między 3. a 4. rokiem życia,
- dwa razy częściej miały trudności w matematyce 
w 16. roku życia
- aż siedmiokrotnie wyższe było u nich ryzyko de-
presji w 18. roku życia.

Matka w depresji inaczej zajmuje się swoim dziec-
kiem niż kobieta, która z powodu tego zaburzenia 
nie cierpi.

- Już w 4. miesiącu życia wzorce interakcyjne nie-
mowląt depresyjnych matek różnią się od wzorców 
niemowląt mających zdrowe matki – podkreśla dr 
Chrzan-Dętkoś.

Należy pamiętać, że depresja nie jest uzależniona 
od woli kobiety, a zaburzenie rodzi w niej duże po-
czucie winy.

Kto jest bardziej narażony na depresję poporodową
Udało się wyróżnić szereg czynników, które zwięk-
szają ryzyko depresji poporodowej. M.in. bardziej 
zagrożone są nią kobiety poniżej 20. roku życia, te, 
które wcześniej miały stwierdzoną depresję, choro-
bę afektywną-dwubiegunową lub miały zaburzenia 
lękowe.

Bardziej narażone na depresję poporodową są też 
matki, które są w złej relacji partnerskiej, miały 
złe relacje ze swoją matką, borykają się z brakiem 
wsparcia ze strony partnera lub są po prostu samo-
dzielnymi matkami.

Depresji poporodowej sprzyja też zła sytuacja ma-
terialna i brak pracy. Ryzyko depresji rośnie też, 
jeśli kobieta nie planowała ciąży, jej ciąża była za-
grożona, albo też kobieta miała złe doświadczenia 
podczas poprzednich porodów. Co ciekawe, ryzyko 
depresji poporodowej wzrasta również, gdy kobieta 
wielokrotnie wcześniej rodziła.

Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl

Źródła: Wykład dr Magdaleny Chrzan-Dętkoś na te-
mat depresji poporodowej i w ciąży, wygłoszony 
podczas II Kongresu Zdrowia Psychicznego w War-
szawie
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Są sytuacje, kiedy warto zwrócić się po pomoc dla dziecka do 
psychologa; dobry specjalista nie ocenia, a może pomóc spojrzeć 
na problemy w nowej perspektywie – przekonuje dr Magdalena 
Śniegulska z Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu 
SWPS.

DR MAGDALENA ŚNIEGULSKA

KIEDY DZIECKU
POMÓC MOŻE

PSYCHOLOG?
Ratujmy zdrowie psychiczne naszych dzieci!.

WOMAN VIBE MAGAZINE

Kiedy powinniśmy pójść z dzieckiem do psycholo-
ga? Czy można wskazać sytuacje, w których taka 
pomoc jest konieczna?

Tak, są takie sytuacje, które powinny nas skłonić do 
szukania wsparcia psychologicznego. Po pierwsze, 
mogą one być związane z funkcjonowaniem dziecka 
i ogólnym procesem rozwojowym, który przebiega 
niestandardowo, ma inne tempo. Niekiedy rodzice 
sami tego nie widzą, ale dostają sygnały od osób 
z zewnątrz. To często zdarza się rodzicom, którzy 
mają jedno dziecko, nie mają grupy odniesienia ani 
porównania. Ktoś może zwrócić na coś uwagę na 
placu zabaw, może coś zauważyć pani w przedszko-
lu czy szkole.

Często opiekunom przedszkolnym łatwiej zaobser-
wować różne nieprawidłowości. Nie musi to od razu 
oznaczać czegoś strasznego, może oznaczać tylko, 
że proces rozwojowy odbywa się nieharmonijnie, 
że różne rzeczy, które dzieci powinny w tym okresie 
umieć i robić, nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte 
i po prostu dziecko potrzebuje wsparcia.

Kiedyś rodzic dziecka z autyzmem opowiadał, że 
z jego perspektywy dziecko było idealne - może 
mało zwracało uwagę na innych, ale samo się sobą 
zajmowało, było kompletnie niekłopotliwe. Nawet 
skonfliktował się z sąsiadką, która na placu zabaw 
jako pierwsza zwróciła uwagę na zachowanie dziec-
ka. Ale to był pierwszy sygnał, który zasugerował, 
że rodzice powinni spytać specjalistę, czy wszystko 
jest z dzieckiem w porządku.

Druga sytuacja, kiedy warto zwrócić się do psycho-
loga – częstsza w przypadku starszych dzieci, w wie-
ku gimnazjalnym, licealnym – to gdy sami widzimy 
niepokojące zmiany w ich zachowaniu. Zdarza się, 
że mamy kłopot z dzieckiem, widzimy, że coś prze-
żywa, a nie chce nam powiedzieć, co się dzieje. Roz-
mowa z osobą z zewnątrz, niezaangażowaną, może 
w takiej sytuacji pomóc. Czasem dziecku łatwiej roz-
mawiać z taką osobą, niż z rodzicem; łatwiej takiej 
osobie opowiedzieć o trudnych doświadczeniach – 
to mogą być zawody miłosne, poczucie odrzucenia, 
doświadczenie przemocy. Niechęć do rozmowy na 
takie tematy z rodzicami nie musi wynikać z trud-
nych relacji - bywa, że dziecko bardzo chce chronić 
rodziców i nie chce im dokładać zmartwień.

Pomocy psychologa warto poszukać także wówczas, 
gdy my sami doświadczyliśmy trudnej sytuacji – 

takiej, która nas bardzo obciążyła, która dotyka 
całej rodziny, również dziecko. To może być sy-
tuacja rozwodu, utraty pracy, zmiany miejsca za-
mieszkania, emigracji, żałoby. Kiedy widzimy, że 
dziecko potrzebuje wsparcia, a my nie jesteśmy 
w stanie go udzielić, bo sami przeżywamy trud-
ne chwile, wówczas to właśnie psycholog może 
dziecku pomóc.

Często sugestia, by pójść do psychologa, budzi 
sprzeciw. Rodzice czują się dotknięci, tak jakby 
sugerowano, że z ich dzieckiem albo z nimi jest 
coś nie tak. Jak przełamać tego rodzaju opory?

Myślę, że rodzic powinien przede wszystkim mieć 
świadomość, że u psychologa nie zostanie oce-
niony, że psycholog pomoże mu uporządkować 
to, co już wie i - być może - zobaczyć to w nowej 
perspektywie.

Zawsze warto pamiętać, że to rodzic jest eks-
pertem od swojego dziecka, on zna je najlepiej, 
spędza z nim najwięcej czasu. My, jako psycho-
logowie, mamy tylko pewne umiejętności, wie-
dzę dotyczącą procesów rozwojowych, możemy 
wskazywać, co jest istotne i mniej istotne. Może-
my dać pewne narzędzia, ale to, jak one zostaną 
użyte, zależy od rodzica.

Psycholog może pomóc dostrzec zasoby dziecka. 
To jest szczególnie istotne, gdy mamy do czynie-
nia z dziećmi, które stwarzają trudności - wizy-
ta u psychologa może pomóc nam dostrzec, że 
oprócz tych trudności są też pozytywne rzeczy. 
A czasami psycholog pomaga znaleźć dystans, 
perspektywę, bo mówi: tak się zdarza, ale moż-
na zrobić coś, co wam ułatwi przejście przez ten 
trudny okres.

Należy pamiętać, że bez wsparcia rodzica, bez 
tego, że on stanie po tej samej stronie co psycho-
log, udzielanie wsparcia jest bardzo trudne.

A jak znaleźć takiego psychologa? Jak wybrać 
właściwego specjalistę?

Ponieważ to ma być współpraca, to istotne są ta-
kie elementy, które są ważne w relacjach. Musi 
zagrać, musimy mieć poczucie, że tę osobę lubi-
my, ufamy jej, że ona mówi językiem akceptowal-
nym dla nas i funkcjonuje w podobnym systemie 
wartości.
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Dobrą rekomendacją jest to, że psycholog jest gdzieś 
zrzeszony, funkcjonuje w jakimś zespole, może się 
superwizować, na bieżąco sprawdza, czy jego sposób 
pracy jest właściwy, cały czas się szkoli, nie ufa tylko 
wiedzy wyniesionej ze studiów, bo wie, że ta wiedza 
cały czas się zmienia i wymaga ciągłego dokształca-
nia. Tak jak z lekarzem – musi być to osoba, która jest 
na bieżąco z najnowszą wiedzą, może się z kimś skon-
sultować, a czasem powiedzieć: nie wiem, ale pole-
cam kogoś, kto się w tym specjalizuje i może udzielić 
wsparcia.

A co zrobić w sytuacji, kiedy mamy przeświadczenie, 
że wizyta u psychologa jest potrzebna, ale dziecko 
stawia stanowczy opór?

Jeśli mówimy o małym dziecku, to trzeba pamiętać, że 
nie ono podejmuje decyzje, tylko rodzic. Są takie ob-
szary, w których nie negocjujemy z dzieckiem – jeśli 
jest chore, gorączkuje, to idziemy do lekarza, nawet 
jeśli ono nie chce. Są sytuacje, kiedy również wizyta 
u psychologa powinna być w takich kategoriach po-
strzegana. Gorzej jest z takim prawie dorosłym czło-
wiekiem, nastolatkiem. Kiedy mówi stanowczo „nie”, 
jest trudno i trudne jest to też wtedy zdanie dla psy-
chologa.

Myślę, że rozwiązaniem jest szczera rozmowa z dziec-
kiem i wyjaśnienie, że celem nie jest zmienienie go, 

ale poszukanie narzędzia do pomocy. Ważne jest 
też uświadomienie dziecku, że psychologa – rów-
nież dziecięcego i młodzieżowego – obowiązuje ta-
jemnica zawodowa. Nie może, jeśli ma być psycho-
logiem dla dziecka, być w sojuszu terapeutycznym 
z rodzicami, nie może im ujawnić tego, co dzieje 
się w trakcie sesji z dzieckiem, wspólnie muszą się 
umówić na to, co może być ujawnione rodzicom. To 
często daje młodym ludziom poczucie bezpieczeń-
stwa i decydują się na wizytę, bo wiedzą, że u psy-
chologa mogą być wysłuchani.

Rozmawiała Patrycja Rojek-Socha 
(www.zdrowie.pap.pl)

Fot. Kuba Kamiński/PAP

Biogram
Magdalena Śniegulska
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała 
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje 
się diagnozowaniem i psychoterapią dzieci i mło-
dzieży w wieku od 3 do 16 lat m.in. z zaburzenia-
mi lękowymi, afektywnymi, neurorozwojowymi 
(ADHD), zaburzeniami zachowania. Wspiera też ro-
dziców w trudnościach wychowawczych. Nauczy-
ciel akademicki w SWPS. Jest członkinią kilku towa-
rzystw naukowych zajmujących się psychologią.
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Psychiatrzy są zaniepokojeni pogarszającym się stanem zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. Martwi ich zwłaszcza rosnąca liczba 
przypadków autoagresji. Dowiedz się co możesz zrobić, żeby nie 
dopuścić do tragedii.świat. 

WIKTOR SZCZEPANIAK

STOP EPIDEMII
DEPRESJII WŚRÓD

DZIECI

WOMAN VIBE MAGAZINE

Nie wszyscy wiedzą, że w okresie od jesieni do wio-
sny, oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 
w szpitalach w całej Polsce przypominają oblężone 
twierdze. Dosłownie pękają w szwach. Brakuje w nich 
nie tylko wolnych łóżek w pokojach, ale też często 
nawet wolnych miejsc na podłodze, także na koryta-
rzach. A są one na wagę złota, bo – jak mówią psy-
chiatrzy – liczba młodych pacjentów potrzebujących 
natychmiastowej pomocy, będących często w stanie 
zagrożenia życia, jest ogromna.

Sytuacja na krótko poprawia się tylko w miesiącach 
wakacyjnych, kiedy za oknem nie brakuje słońca, a  
dzieci i młodzież nie muszą chodzić do szkoły. - Za-
burzenia psychiczne są powszechne, dotyczą i dzieci 
i dorosłych. Nawet do 20 proc. dzieci ma dolegliwości, 
które spełniają kryteria jakiegoś zaburzenia psychicz-
nego – mówi dr hab. Barbara Remberk, konsultant kra-
jowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Psychiatrzy coraz częściej mówią wręcz o epidemii za-
burzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, co dotyczy 
zwłaszcza zaburzeń depresyjnych oraz autoagresji, 
które mogą poważnie zagrażać ich zdrowiu i życiu (do 
zachowań autoagresywnych zalicza się m.in. samo-
okaleczenia i próby samobójcze). Dlatego nie wolno 
lekceważyć problemów psychicznych u dzieci i w ra-
zie jakichkolwiek niepokojących symptomów trzeba 
niezwłocznie skorzystać ze specjalistycznej pomocy 
– najlepiej wykwalifikowanego psychologa lub psy-
chiatry. 

Co to są zaburzenia psychiczne
Psychiatrzy wyróżniają cztery główne obszary zabu-
rzeń psychicznych dzieci i młodzieży: 
- zachowania niedostosowane społecznie, niszczy-
cielskie, agresywne (to tzw. zaburzenia eksternaliza-
cyjne)
- zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (to tzw. za-
burzenia internalizacyjne)
- problemy i zaburzenia psychiczne związane z choro-
bą somatyczną i/lub niepełnosprawnością 
- całościowe zaburzenia rozwoju (np. spektrum zabu-
rzeń autystycznych).

Objawy zaburzeń psychicznych u dzieci
Po czym rodzice, opiekunowie lub nauczyciele mogą 
rozpoznać, że dziecko lub nastolatek znalazły się wła-
śnie w kryzysie psychicznym?

- Nie jest to wcale łatwe do rozpoznania. Dziecko bę-
dące w kryzysie psychicznym, np. samobójczym, to 
nie zawsze jest dziecko smutne, płaczące i bez ener-

gii. Często kryzys ten jest maskowany. Wtedy jego 
oznaką może być niepokój, agresja, autoagresja czy 
wagarowanie – mówi prof. Agnieszka Gmitrowicz, 
psychiatra dziecięco-młodzieżowy z Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, która specjalizuje się w pre-
wencji samobójstw. 

Ekspertka podkreśla, że blisko 90 proc. zachowań 
samobójczych u dzieci i młodzieży jest spowodo-
wanych zaburzeniami psychicznymi, z czego po-
łowę stanowią zaburzenia depresyjne. Większość 
zaburzeń psychicznych u dzieci objawia się łącz-
nym występowaniem objawów z czterech podsta-
wowych obszarów: 
- zaburzeń emocjonalnych 
- zmian w zachowaniu 
- opóźnień w rozwoju 
- trudności w relacjach społecznych.

- Pamiętajmy, że w populacji dzieci i młodzieży 
powszechne jest doświadczanie kryzysów rozwo-
jowych, kryzysów adolescencji, dorastania. Młoda 
osoba boryka się m.in. z walką o swoją autonomię, 
frustracją spowodowaną ograniczaniem jej praw 
(m.in. prawa do decydowania o sobie) i wieloma 
innymi problemami, które mogą powodować, że 
czuje się nieatrakcyjne, gorsze albo odrzucone. Ta-
kie dziecko lub nastolatek, nie radząc sobie, czę-
sto woła o pomoc w sposób dramatyczny. Niestety, 
nierzadko zdarza się, że nie otrzymuje wsparcia 
ani w rodzinie, ani w szkole – mówi prof. Agnieszka 
Gmitrowicz.

Choć generalnie, na kryzysy psychiczne narażeni 
są wszyscy młodzi ludzie, to jednak eksperci po-
twierdzają, że istnieją też grupy podwyższonego 
ryzyka. Nietrudno się domyślić, że chodzi przede 
wszystkim o dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyj-
nych (niewydolnych wychowawczo), które są czę-
sto biedne, zaniedbane, odrzucone, wykluczone 
i doświadczają różnych form przemocy.

Na tym jednak nie koniec. Pod silną presją psy-
chiczną znajduje się również spora liczba młodych 
osób z tzw. „normalnych” rodzin. Na przykład ta-
kich, które mają ograniczone zdolności intelektual-
ne i werbalne, różnego rodzaju dysfunkcje rucho-
we, zaburzenia koordynacji, ale także borykające 
się z nadwagą lub otyłością czy trądzikiem. Proble-
my mają też dzieci, którym stawia się nierealistycz-
ne wymagania. Dziecko z zamożnej rodziny także 
może czuć się odrzucone, jeśli nie respektuje się 
jego potrzeb emocjonalnych.
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Eksperci oceniają, że na zdrowie psychiczne 
młodego pokolenia nie wpływają też korzyst-
nie nowe technologie komunikacyjne. Z ba-
dań wiadomo, że przeciętny polski nastolatek 
zanurza się w wirtualnym świecie internetu 
już na ponad 3 godziny dziennie. 

- Dawniej ludzie żyli w rodzinach generacyj-
nych, wielopokoleniowych. Dużo ze sobą roz-
mawiali. Teraz, młodzi ludzie coraz częściej 
porozumiewają się półsłówkami, SMS-ami, 
a dzieci z tzw. „pokolenia Z” prawie w ogóle 
nie komunikują się ze sobą w inny sposób niż 
w cyberprzestrzeni. Nawet gdy się spotykają 
to zbytnio nie rozmawiają ze sobą, bo skupie-
ni są ciągle na swoich smartfonach – mówi 
prof. Agnieszka Gmitrowicz.

Fakty i mity na temat psychiatrii 
Choć ze zdrowiem psychicznym dzieci i mło-
dzieży jest u nas coraz gorzej, to jednak z uwa-
gi na funkcjonujące wciąż w społeczeństwie 
szkodliwe stereotypy, spora część rodziców 
wcale nie kwapi się do pójścia z dzieckiem po 
pomoc do specjalisty. 

- Musimy odczarować ten temat. Ludzie wciąż 
bardzo źle reagują na słowo psycholog, a na 
słowo psychiatra to już szczególnie, a przecież 
to jest lekarz, osoba, która pomaga – mówi 
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. 

Eksperci sugerują, że w celu zmiany nastawie-
nia społecznego do psychiatrii, należy zmienić 
sposób mówienia (narrację) na jej temat, na 
przykład zastępując wyrażenie „opieka psy-
chiatryczna” bardziej adekwatnym określe-
niem „leczenie psychiatryczne”.  Wbrew temu 
co sądzi wielu rodziców, pójście do psychiatry 
z dzieckiem nie zawsze wiąże się z leczeniem 
przy użyciu farmakoterapii.  

- W psychiatrii dzieci i młodzieży postępowa-
niem pierwszego rzutu u osób z zaburzeniami 
jest psychoterapia lub interwencja psycholo-
giczna. To od nich powinno zaczynać się le-
czenie – mówi dr hab. Barbara Remberk.

Jak wygląda badanie psychiatryczne dziecka

Standardowo składa się ono z następujących 
elementów: 
•    wywiadu zebranego od rodziców, 
•    wywiadu zebranego od dziecka, 

•    informacji uzyskanych od nauczycieli, 
•    badania pediatrycznego i neurologicznego, 
•    badania psychologicznego, 
•    badań dodatkowych.

Warto dodać, że w rozwiązaniu problemów 
psychicznych dziecka często nie wystarcza 
terapia indywidualna. Nierzadko zaleca się 
również terapię rodzinną. Ale, żeby miało to 
sens, terapia musi potrwać co najmniej kilka 
miesięcy. 

Wobec pękających w szwach szpitali psy-
chiatrycznych – z powodu epidemii zaburzeń 
psychicznych z jednej strony i jednoczesnego 
niedoboru wykwalifikowanych specjalistów 
z drugiej (w Polsce jest tylko 400 psychiatrów 
dziecięco-młodzieżowych) – eksperci podkre-
ślają, że kluczową sprawą jest profilaktyka za-
burzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, za 
którą odpowiedzialni są dorośli. 

Jak wychować szczęśliwe dzieci?  
- Żeby móc skutecznie pomagać dzieciom 
często trzeba najpierw nauczyć ich rodziców 
świadomego, uważnego słuchania i rozma-
wiania. Rodzice są przecież najważniejszą, 
pierwsza linią obrony. Niestety, często jednak 
ta linia zawodzi – mówi prof. Agnieszka Gmi-
trowicz.

Jak zatem rodzice, opiekunowie i wychowaw-
cy mogą lepiej zadbać o zdrowie psychiczne 
dzieci i młodzieży? I jak mają skutecznie po-
magać im w kryzysie? 

Aby znaleźć praktyczne odpowiedzi na te py-
tania warto zacząć od lektury wyjątkowego 
bloga – „Porcelanowe Aniołki” – tworzonego 
przez nastolatki, które wygrały walkę z depre-
sją. Za pośrednictwem tego bloga informują 
one wszystkich zainteresowanych o przyczy-
nach, skutkach, objawach, przebiegu i lecze-
niu depresji. Robią to na podstawie własnych 
doświadczeń, ale co ważne, również przy me-
rytorycznym wsparciu specjalistów. 

Poniżej przedstawiamy kilka refleksji i zara-
zem podpowiedzi dla rodziców, dotyczących 
tego jak wesprzeć dziecko chore na depresję, 
które opublikowała na blogu jego nastoletnia 
założycielka - Amelia Gruszczyńska.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Choć generalnie, na kryzysy psychiczne narażeni są 
wszyscy młodzi ludzie, to jednak eksperci potwier-
dzają, że istnieją też grupy podwyższonego ryzyka. 
Nietrudno się domyślić, że chodzi przede wszystkim 
o dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych (nie-
wydolnych wychowawczo), które są często biedne, 
zaniedbane, odrzucone, wykluczone i doświadczają 
różnych form przemocy.

Na tym jednak nie koniec. Pod silną presją psychicz-
ną znajduje się również spora liczba młodych osób 
z tzw. „normalnych” rodzin. Na przykład takich, które 
mają ograniczone zdolności intelektualne i werbal-
ne, różnego rodzaju dysfunkcje ruchowe, zaburze-
nia koordynacji, ale także borykające się z nadwa-
gą lub otyłością czy trądzikiem. Problemy mają też 
dzieci, którym stawia się nierealistyczne wymaga-
nia. Dziecko z zamożnej rodziny także może czuć 
się odrzucone, jeśli nie respektuje się jego potrzeb 
emocjonalnych.

Eksperci oceniają, że na zdrowie psychiczne mło-
dego pokolenia nie wpływają też korzystnie nowe 
technologie komunikacyjne. Z badań wiadomo, że 
przeciętny polski nastolatek zanurza się w wirtu-
alnym świecie internetu już na ponad 3 godziny 
dziennie. 

- Dawniej ludzie żyli w rodzinach generacyjnych, 
wielopokoleniowych. Dużo ze sobą rozmawiali. Te-
raz, młodzi ludzie coraz częściej porozumiewają się 
półsłówkami, SMS-ami, a dzieci z tzw. „pokolenia Z” 
prawie w ogóle nie komunikują się ze sobą w inny 
sposób niż w cyberprzestrzeni. Nawet gdy się spo-
tykają to zbytnio nie rozmawiają ze sobą, bo sku-
pieni są ciągle na swoich smartfonach – mówi prof. 
Agnieszka Gmitrowicz.

Fakty i mity na temat psychiatrii 
Choć ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży 
jest u nas coraz gorzej, to jednak z uwagi na funk-
cjonujące wciąż w społeczeństwie szkodliwe ste-
reotypy, spora część rodziców wcale nie kwapi się 
do pójścia z dzieckiem po pomoc do specjalisty. 

- Wielu bliskich próbowało mi pomóc w chorobie, 
jednak nie zawsze wiedzieli, w jaki sposób mogą to 
zrobić. Niektóre ich słowa kierowane wtedy w moją 
stronę w dobrych intencjach sprawiały, że czułam 
się niezrozumiana i pogrążałam się w negatywnych 
myślach. Nie mów dziecku: „będzie dobrze.”, „inni 
mają gorzej”, „po prostu się uśmiechnij”, „to po pro-
stu stres”. Zamiast tego powiedz: „jestem przy To-
bie”, „kocham Cię”, „nie rozumiem w pełni co prze-

żywasz, ale nadal jesteś dla mnie ważny/a”, „nie 
zostawię cię” i daj dziecku to poczuć.
- Jeżeli u Twojego dziecka została zdiagnozowana 
depresja, wiedz, że ono bardzo potrzebuje Twojego 
wsparcia, nawet jeżeli w tym momencie Cię odpy-
cha. 
- Okaż dziecku bezwarunkową miłość. Oczywiście, 
nie oznacza to zgody na wszystkie jego zachowa-
nia. Miłość bezwarunkowa jest miłością pełną troski 
i akceptacji, niezależnie od uczuć czy stanu zdrowia 
drugiej osoby.
- Nie obiecuj dziecku niczego, czego nie możesz 
spełnić. Mów tylko to, co jest szczere i pozostaje 
w zgodzie z Tobą.
- Oprócz tego warto samemu udać się na psycho-
terapię indywidualną lub skorzystać z terapii ro-
dzinnej. Jest to niełatwe, ponieważ potrzeba wtedy 
odkryć swoje emocje i zrozumieć popełnione błędy, 
ale długofalowo daje to dobre efekty. Odnajdziecie 
spokój i będziecie lepiej potrafili pomóc swojemu 
dziecku.

Wsparcie rodziców dla dziecka będącego w kryzy-
sie psychicznym jest bardzo ważne, ale może jed-
nak nie wystarczyć do jego pokonania. W cięższych 
przypadkach tego rodzaju wsparcie nie jest w stanie 
zastąpić pomocy profesjonalistów. „Uświadamiamy, 
że jedyną skuteczną metodą na uwolnienie się od 
chronicznego cierpienia w depresji, jest leczenie 
– ważne są tu zarówno psychoterapia, jak i farma-
koterapia, a w niektórych przypadkach konieczna 
jest hospitalizacja” – piszą porcelanowe aniołki na 
swoim blogu.

Dlatego najlepiej jest spróbować temu wszystkiemu 
zapobiec, zawczasu poświęcając swoim dzieciom 
odpowiednią ilość czasu i uwagi. Eksperci sugeru-
ją m.in., żeby w ramach profilaktyki, rodzice, którzy 
mają problemy z dziećmi, zainwestowali swój czas 
w prowadzony przez wykwalifikowanych instrukto-
rów trening, zwiększający kompetencje w zakresie: 
- umiejętności społecznych 
- umiejętności rodzicielskich
- wzmacniania odporności psychicznej dzieci oraz 
ich poczucia własnej wartości
- asertywności i radzenia sobie ze stresem. 

W ten sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpie-
nia ostrego kryzysu psychicznego u dziecka, nie 
tylko w bliskiej, ale też i dalekiej perspektywie cza-
sowej, choć 100-procentowych gwarancji sukcesu 
oczywiście nie ma. Trzeba bowiem pamiętać, że na 
wiele czynników ryzyka zaburzeń psychicznych nie 
mamy większego wpływu.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka 
Rodzice, którym zależy na budowaniu poczucia war-
tości u dziecka:
- okazują dziecku swoją miłość i czułość;
wytyczają granice i uczą zasad, jakimi rządzi się 
świat;
- jasno mówią o swoich oczekiwaniach;
- pozwalają dziecku na samodzielność;
- pokazują, że wierzą w kompetencje i możliwości 
dziecka;
- pozwalają doświadczać dziecku własnej spraw-
czości nawet w wykonywaniu drobnych czynności; 
pokazują mu, że ma ono wpływ na swoje życie, że, 
podejmując rożne działania, przejmuje nad nim 
kontrolę;
- pokazują dziecku, że wierzą w jego dobroć;
- akceptują uczucia dziecka i swoje – zarówno te 
przyjemne jak i nieprzyjemne;
- potrafią przyznać się do błędu i przeprosić;
- potrafią przyjmować krytykę na swój temat;
- potrafią przyjmować komplementy, ale również 
obdarzyć komplementem dziecko;
- doceniają wysiłki, starania dziecka, nawet jeśli nie 
zawsze wszystko mu się udaje;
- mają dystans do siebie i poczucie humoru na wła-
sny temat;
- liczą się ze zdaniem i potrzebami dziecka.

Na zdrowie psychiczne pracuje się od pierwszego 
dnia życia
- W powstawaniu zaburzeń psychicznych bierze 
udział wiele czynników (np. mogą mieć podłoże en-
dokrynologiczne czy neurodegeneracyjne). Diagno-
zując i lecząc pacjenta musimy więc mieć bardzo 
szerokie spojrzenie. Nie zawsze jednak udaje się 
ustalić przyczyny takich zaburzeń. Na ten moment 
u 30 proc. pacjentów udaje się znaleźć podłoże da-
nego zaburzenia – mówi prof. Agnieszka Słopień, 
kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu.

Przykładem złożonej, wieloczynnikowej choroby 
jest m.in. depresja. To właśnie dlatego tak trudno 
jest wskazać jedną jej przyczynę. Na wystąpienie 
depresji mogą mieć wpływ m.in. traumy z dzieciń-
stwa, trudności w relacjach z rówieśnikami, pro-
blemy w szkole, czy w domu, które w pewnym mo-
mencie zaczynają się kumulować. Ale czasami nie 
potrzeba żadnej konkretnej sytuacji, aby choroba 
się ujawniła, bo depresja może mieć również przy-
czyny biologiczne.

Eksperci podkreślają, że na zdrowie psychiczne pra-
cuje się już od najwcześniejszych lat życia (włącza-

jąc w to również okres ciąży i wiek niemowlęcy). 

- Widać to na oddziałach neonatologicznych. Kon-
takt mamy z wcześniakiem, od samego początku, 
mówienie do niego, śpiewanie, kangurowanie, jest 
niezwykle istotne nie tylko dla rozwoju bliskości, 
ale też na rozwój języka. Razem z językiem rozwija 
się myślenie i rozpoznawanie własnych emocji, co 
później przekłada się na funkcjonowanie psychicz-
ne młodego człowieka – mówi prof. Agnieszka Sło-
pień.

Podstawą zdrowia psychicznego dziecka jest więc 
oparta na zaufaniu i miłości, bliska relacja z rodzi-
cami (opiekunami). Nie jest w stanie jej zastąpić na-
wet najlepszy tablet, ani szerokie grono wirtualnych 
przyjaciół z „fejsa” albo „snapa”. 

Gdy sprawy zaszły za daleko: gdzie szukać ratunku
Warto wiedzieć, że poza służbą zdrowia, fachową 
pomoc psychologiczną można uzyskać również 
w wielu innych miejscach (instytucjach), takich jak: 
- Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psy-
chicznego – 800 70 2222
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziec-
ka – 800 12 12 12
- Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie 
Emocjonalnym – 116 123
- Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bez-
pieczeństwa dzieci – 800 100 100
- Policyjny Telefon Zaufania – 800 12 02 26
- Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szko-
łach
- Powiatowe centra pomocy rodzinie
- Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej
- Pomocowe strony internetowe: pokonackryzys.pl, 
liniawsparcia.pl, pogotowieduchowe.pl.  
- W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia Twojego bądź drugiej osoby zadzwoń 
na numer alarmowy – 112.

Eksperci pocieszają, że osoby zmagające się z za-
burzeniami psychicznymi, dzięki rozwojowi nauki, 
mają dziś dostęp do wielu nowych, bardzo skutecz-
nych metod leczenia, zarówno psychoterapeutycz-
nych jak i farmakologicznych. 

- To nieprawda, że psychiatria i psychiatrzy zajmu-
ją się wyłącznie przepisywaniem pacjentom leków. 
Psychiatrzy patrzą dziś na pacjentów całościowo 
i starają się dobrać najlepsze metody, z wielu moż-
liwych, do leczenia danego, indywidualnego przy-
padku. 
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Rodzice bardzo obawiają się leków. I choć te leki są 
niedoskonałe, mają skutki uboczne i wielu pacjen-
tom nie są w stanie pomóc, to jednak jakość życia 
pacjentów chorujących np. z powodu schizofrenii, 
dzięki lekom zdecydowanie się poprawiła – mówi 
prof. Agnieszka Słopień.   

Dzieci nie ryby - znajmy i respektujmy ich prawa!
Na koniec warto przypomnieć słowa wybitnego 
przedwojennego pedagoga, Janusza Korczaka, któ-
ry powiedział: „nie ma dzieci są ludzie”. Zwrócił on 
w ten sposób uwagę na fakt, że dzieci, podobnie jak 
dorośli, mają swoje prawa. Chodzi jednak nie tylko 
o ogólne prawa człowieka, ale także specjalne pra-
wa dziecka. Gdyby były one powszechnie znane 
i respektowane, z pewnością stan zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży byłby lepszy, a dzięki temu 
dałoby się uniknąć wielu kryzysów psychicznych 
i rodzinnych tragedii. Przypomnijmy zatem najważ-
niejsze z tych praw:
- Prawa osobiste umożliwiające rozwój dziecka: pra-
wo do życia, prawo do tożsamości, prawo do roz-
woju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do 

wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;
- Prawa polityczne / publiczne: prawo do wyrażania 
własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w sto-
warzyszeniach;
- Prawa socjalne: prawo do godnych warunków ży-
cia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opie-
ki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
- Prawa ekonomiczne: prawo do nauki, ochrona 
prawna pracy podejmowanej, czy to w ramach obo-
wiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.

Wiktor Szczepaniak (zdrowie.pap.pl)

Źródła: 
„Psychiatria”, podręcznik pod red. Marka Jaremy
Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka  
Blog „Porcelanowe Aniołki”
Strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

Cytowane w tekście wypowiedzi ekspertów pocho-
dzą z konferencji prasowej poświęconej kryzysow 
w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, która odbyła 
się w biurze Rzecznika Praw Dziecka 
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To z powodu zatrucia lekami dostępnymi bez recepty, a nie dopalaczami 
polskie nastolatki częściej trafiają do szpitala. Zwykle leki przedawkowują 
dziewczynki i nie robią tego przypadkowo.

JUSTYNA WOJTECZEK
UCIECZKA NASTOLATKÓW
OD BÓLU ISTNIENIA 

Truja sie i okaleczaja - jak przyjsc im na ratunek?, .
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Nastolatki najczęściej trafiają do szpitala z powodu 
zatrucia powszechnie stosowanym i uważanym za 
bezpieczny (można go podawać nawet niemowlę-
tom) paracetamolem oraz/lub lekiem na kaszel, za-
wierającym pochodną morfiny.

Co ciekawe, prawie równie częstym powodem za-
truć jest alkohol, który zresztą często towarzy-
szy przyjmowaniu leków. „Rekordzista” przyjęty 
w 2011 roku do dziecięcego SOR-u w Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Łodzi miał dziewięć 
lat. Ogółem w tym roku przyjęto do owego oddziału 
89 dzieci z powodu zatrucia alkoholem. Poziom al-
koholu w wydychanym powietrzu zbadano u czter-
dzieściorga z nich i średnia wyniosła 2 promile – co 
dla młodego organizmu może stanowić dawkę być 
nawet śmiertelną.

Dlaczego dzieci się trują?
Co uderza w literaturze, to fakt, że do zatrucia leka-
mi dostępnymi bez recepty dochodzi nieprzypad-
kowo – dzieci biorą je celowo. Po co?

- Żeby odejść, żeby się uspokoić… W całej Polsce 
w psychiatrycznych oddziałach dziecięcych hospi-
talizowani są młodzi pacjenci albo po zatruciach, 
albo okaleczeniach. Czemu to robią? Mogę mówić 
o moich pacjentach – najczęściej wśród naszych 
dzieci dzieje się tak z powodu odczuwania olbrzy-
miego napięcia. Potrzebują to napięcie zniwelować, 
tak jak z balonu upuścić powietrze i albo upuszczają 
sobie krwi poprzez cięcie się, albo uciekają w sen, 
czyli biorą tabletki. Żeby nie czuć – mówi prof. 
Agnieszka Gmitrowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii 
Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii UM w Łodzi.

Na jej oddział trafiają nastolatkowie, którzy w od-
działach takich jak SOR czy ogólnopediatryczny zo-

stali odtruci (lub wyrwani śmierci). Profesor pod-
kreśla, że dziecko, które celowo zażyło tabletki, 
powinno być zbadane przez psychiatrę, by ustalić 
przyczynę jego cierpienia oraz zamiar – czy zamie-
rzało się zabić, czy nie.

Jaki jest mechanizm okaleczania się przez dzieci?
Zapewne jest ich tyle, ile dzieci, które to robią.

- Ci, co uwalniają napięcie poprzez cięcie skóry, 
doznają uspokojenia, bo w efekcie takiego cięcia 
uwalniają się endorfiny, co powoduje mechanizm 
uzależniania się od cięć. Natomiast dzieci, które 
się trują tabletkami, bardzo szybko doświadczają 
wzmocnienia poprzez to, że bardzo szybko osiągają 
efekt małym wysiłkiem: nie muszą iść do psycholo-
ga, stosować innych wyrafinowanych form relaksa-
cji, tylko biorą tabletkę i usypiają. To jest wołanie 
o pomoc, zwrócenie uwagi na cierpienie, jakiego 
dziecko doświadcza, czasem ukaranie „winnych”. 
Każde dziecko powinno być zbadane, i dzięki temu 
możemy określić, czy dziecko się uszkodziło z inten-
cją śmierci, czy inną – podkreśla prof. Gmitrowicz. 

Co powoduje, że dzieci się okaleczają?
- To jest proces. Punkt startowy jest w łonie mat-
ki, a nawet wcześniej, bo wpływ na to, jak dziec-
ko będzie się zachowywało, mają także geny. Jeśli 
ktoś ma w nich impulsywność, agresywność, do 
tego dojdzie zaniedbywanie potrzeb dziecka, prze-
moc psychiczna, poniżanie - wszystko zaczyna się 
nawarstwiać. Bardzo dużo dzieci ukrywa problem 
przed dorosłymi – mówi psychiatra. 

I zapewnia, że tym dzieciom można pomóc. Czasem 
rodzina nie jest w stanie dać dziecku wsparcia po 
leczeniu, ale i wtedy nie wszystko jest stracone, bo 
może być empatyczny i mądry krewny, nauczyciel. 

, , ,,
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Wsparcie można dać – zdaniem prof. Gmitrowicz – pro-
stymi sposobami. 

- Wystarczy, że jest osoba, która na dziecko czeka i mówi 
mu o tym, nie zawodzi. Ja nic nie muszę robić. Pacjent 
wie, że jak wyśle do mnie SMS-a, to mu odpiszę. Daję 
im swój numer telefonu i muszę powiedzieć, że z tej 
ogromnej populacji pacjentów nigdy nie miałam niepo-
trzebnych wiadomości – mówi.

Jak rozpoznać zatrucie paracetamolem?
Nie jest to łatwe. W pierwszej fazie przedawkowania, 
która może trwać nawet całą dobę, nie ma wyraźnych 
objawów. Mogą się pojawić nudności i wymioty, rza-
dziej bóle brzucha, bladość skóry i ospałość. Paraceta-
mol jest lekiem hepatotoksycznym, co oznacza, że jego 
przedawkowanie uszkadza wątrobę. W drugiej fazie 
zatrucia dochodzi do żółtaczki, może dojść do śpiączki. 
Przedawkowanie tego leku może zakończyć się śmier-
cią, często dochodzi do trwałego uszkodzenia wątroby, 
w związku z czym konieczne jest przeszczepienie tego 
narządu.

Jak rozpoznać zatrucie pochodnymi morfiny?
Często, choć nie zawsze, osoba która przedawkowa-
ła leki zawierające pochodne morfiny, ma szpilkowate 
źrenice; poza tym jest senna, może wystąpić śpiączka 
i zaburzenia oddychania (płytkie, nieregularne). Może 
dojść do wymiotów, bladości, zwrotów głowy.

Jaka jest skala zatruć celowych u młodzieży?
W 2014 roku opublikowane zostały dwie prace z dwóch 
dziecięcych oddziałów szpitalnych: w Łodzi i Warszawie 

na temat przyjęć dzieci z powodu zatrucia. Najczęstszą 
przyczyną zatruć wśród młodzieży we wszystkich gru-
pach wiekowych okazało się spożycie leków lub alko-
holu. Zatrucie dopalaczami jako przyczyna hospitaliza-
cji, stanowiły niewielką ich część – były to pojedyncze 
przypadki. 

Nie jest to charakterystyczne tylko dla tych dwóch 
oddziałów; zdaniem lekarzy podobnie jest w innych 
szpitalach (potwierdzają to prace z innych placówek 
pokazujące problem nieprzypadkowych zatruć u nasto-
latków). Podanie dokładnych liczb nie jest jednak możli-
we, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie prowadzi 
dokładnej sprawozdawczości przyjęć do szpitala z po-
wodu zatruć z podziałem na ich przyczynę, a NIZP-PZH 
zbiera dane o zatruciach grzybami, roślinami i żywno-
ścią. 

Justyna Wojteczek
 (zdrowie.pap.pl)

Źródła:
G. Skotnicka-Klonowicz, A. Rutkowska, A. Janota, D. Le-
wartowska-Nyga, J. Śmigielski, P.Grochocińska: Ostre za-
trucia przypadkowe i celowe u dzieci i młodzieży w ma-
teriale Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej dla 
Dzieci USK nr 4 w Łodzi w: Probl Hig Epidemiol 2014, 
95(2)

T. Jackowska, M. Grzelczyk-Wielgórska: Ostre zatrucia 
jako przyczyna hospitalizacji dzieci i młodzieży w od-
dziale pediatrycznym – 9-letnia analiza w: Postępy Nauk 
Medycznych, t. XXVII, nr 9, 2014
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Stan emocjonalny dziecka wpływa na to jak przyswaja wiedzę. To 
tylko jeden z powodów, dla których warto uczyć dzieci odczytywania 
własnych i cudzych emocji oraz radzenia sobie z nimi  – apeluje Marzena 
Martyniak, psycholog z Instytutu Rozwoju Emocji. Podkreśla, że dzieci 
uczą się tego poprzez obserwację dorosłych.

MONIKA WYSOCKA
NAUCZ SWOJE DZIECKO

 WYRAŻANIA EMOCJI I UCZUĆ
Akceptuj dziecko, ale nie jego toksyczne zachowania 
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Stan emocjonalny dziecka wpływa na to jak przy-
swaja wiedzę. To tylko jeden z powodów, dla któ-
rych warto uczyć dzieci odczytywania własnych i cu-
dzych emocji oraz radzenia sobie z nimi  – apeluje 
Marzena Martyniak, psycholog z Instytutu Rozwoju 
Emocji. Podkreśla, że dzieci uczą się tego poprzez 
obserwację dorosłych.

Jakie pani, jako psycholog, zauważa problemy 
u dzieci w wieku szkolnym?

Dużo jest problemów społecznych i rówieśniczych. 
Z jednej strony problemy z uwagą, z koncentracją, 
a z drugiej dzieci często nie potrafią ze sobą współ-
pracować, nie potrafią się komunikować z rówieśni-
kami, mają problem z rozwiązywaniem konfliktów, 
z agresją. Sporo dzieci ma też zaburzenia lękowe, 
np. reagują nieadekwatnie do sytuacji, przeraża je 
coś, co nie powinno wzbudzać lęku, reagują nad wy-
raz emocjonalnie np. na nową osobę czy rozstanie 
z jednym z opiekunów. Każda nowa sytuacja wywo-
łuje u nich lęk nieproporcjonalny do sytuacji. Nie 
potrafią wyrażać emocji, są mocno impulsywne.

Muszę jednak w tym miejscu te dzieci obronić – one 
mają po prostu utrwalone niekorzystne techniki re-
gulowania emocji. A uczą się ich poprzez obserwa-
cję reakcji dorosłych. Trudno jest wymagać, by one 
zachowywały się dobrze, kiedy my, dorośli zacho-
wujemy się bardzo podobnie. Co z tego, że mówi-
my dziecku: „Nie krzycz”, jeśli sami krzyczymy? Co 
z tego, że mówimy „Nie przeklinaj!”, skoro przekli-
namy.

Zauważam także szeroko pojęty brak szacunku, i to 
zarówno dla dorosłych, jak i dla rówieśników. Trud-
no jednak wymagać, by dziecko szanowało inną 
osobę, jeśli ono nie jest szanowane. To błędne koło. 
Dzieci funkcjonują jak w zaklętym kręgu: nie mają 
wsparcia od dorosłych, a kiedy próbują same sobie 
poradzić, nie do końca im to wychodzi.

Co można z tym zrobić? 

Pomocne są w takiej sytuacji treningi umiejętności 
społecznych, dzięki którym problemy są rozwiązy-
wane, które rozwijają konkretne umiejętności spo-
łeczne, ale także oduczają zachowań niepożąda-
nych i nieadekwatnych.

W tym kontekście mówi się często o inteligencji 
emocjonalnej. Co to jest?

To tak naprawdę podejście do życia poprzez ro-
zumienie świata, innych osób, świadomość siebie 
i tego, jak ja widzę i rozumiem siebie i świat. Innymi 
słowy to rozpoznawanie swoich emocji na płasz-
czyźnie werbalnej i niewerbalnej, rozumienie tych 
emocji, regulowanie i wyrażanie ich w prawidłowy 
sposób - taki, który jest zdrowy dla mnie, ale który 
jest również cenną informacją dla drugiej osoby, to 
umiejętność pokazywania w czytelny sposób, jak 
się czujemy. 

Pewnie część z nas, gdy usłyszy, że ma niewystar-
czającą inteligencję emocjonalną pomyśli, że nie 
jest zbyt inteligentna…

Inteligencja emocjonalna jeszcze dla wielu osób 
jest zupełnie czymś nowym, wciąż wielu z nas nie 
wie, co to takiego jest, a lękamy się tego czego nie 
znamy. Słyszymy samo słowo: „inteligencja” i boimy 
się, że może ona być u nas słaba. Zawsze podkre-
ślam, że inteligencję emocjonalną nabywamy w wy-
niku interakcji społecznych, czy to z rodzicami, czy 
to z rówieśnikami i rozwija się ona przez całe życie. 
Ten rozwój możemy rozpocząć niezależnie od wie-
ku, choć najlepiej, kiedy rozpoczniemy to jak naj-
wcześniej.

Jak wobec tego zadbać o to, aby dziecko miało jak 
największą inteligencję emocjonalną?

Jest takie stwierdzenie, że inteligentny emocjo-
nalnie rodzic, to inteligentne emocjonalnie dziec-
ko, a inteligentny emocjonalnie nauczyciel to in-
teligentny emocjonalnie uczeń. Dzieci spędzają 
w przedszkolu czy szkole dużo czasu, często więcej 
niż z rodzicami, więc to jest środowisko, w którym 
również powinno pracować się nad emocjami. Nie 
można w szkole czy przedszkolu powiedzieć rodzi-
com: pracujcie z dzieckiem, bo ono się źle zacho-
wuje. Konkretne zachowanie dziecka gdzieś zostało 
wymodelowane. Ktoś mu je pokazał, skoro je naśla-
duje. I jeżeli chcemy coś zmienić, musimy pracować 
całościowo – w szkole nauczyciele z dziećmi i z ro-
dzicami, a w domu rodzice z dzieckiem.

Dysponujemy programami rozwijania inteligencji 
emocjonalnej dla dzieci i dorosłych, dla przedszko-
li oraz szkół. Obecnie można zrobić w tym temacie 
naprawdę dużo. Już u najmłodszych dzieci warto 
rozpoczynać rozwijanie inteligencji emocjonalnej, 
zwracając uwagę na emocje i akceptując je - to waż-
ny element w budowaniu ich poczucia własnej war-
tości.
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Jedną z najważniejszych rzeczy jest akceptowanie 
dziecięcych emocji. Ale każdych emocji, także tych 
nieprzyjemnych - bo one są częścią nas. Możemy 
nie akceptować sposobu wyrażania tych emocji, ale 
nie samych emocji. One po prostu są. Jeżeli nie po-
doba nam się zachowanie naszego dziecka, trzeba 
o tym rozmawiać. Mówmy mu wtedy: „Nie podoba 
mi się twoje zachowanie, “Chciałbym, żebyś następ-
nym razem zrobił to”, zamiast „Przestań wrzeszczeć, 
cicho bądź”. 

Chyba wiele osób ma problem w odróżnianiu 
emocji od wyrażania emocji…

Zdecydowanie tak, a kiedy poczucie własnej warto-
ści zostanie naruszone, zaczynamy się bronić: wyco-
fujemy się lub atakujemy. 

Kiedy dorośli powinni poczuć zaniepokojenie za-
chowaniem dziecka?

Zazwyczaj już w przedszkolu daje się zauważyć, że 
coś jest nie tak. I jest to najwłaściwszy czas, by kory-
gować zachowania i edukować dzieci, ponieważ to 
właśnie wtedy tworzą się nawyki emocjonalne w ra-
dzeniu sobie ze swoimi emocjami, czyli umiejętność 
rozpoznawania i nazywania emocji, rozumienia ich, 
wyrażania  i regulowania. Wtedy rozwojowo dziecko 
jest w stanie nabywać tę wiedzę. I z wiedzą zdobytą 
wtedy idzie w życie. 

Nie zawsze jednak udaje się wychwycić problem 
w wieku przedszkolnym… 

Jeżeli nie zdiagnozowaliśmy dziecka na etapie 
przedszkolnym, nie daliśmy mu wtedy choćby mini-
malnego wsparcia, bo nie zauważyliśmy, że coś jest 
nie tak, to z czasem coraz trudniej jest pracować 
z takim dzieckiem. Na etapie przedszkolnym, nawet 
u 5-6 latka, edukacja emocjonalna zajmie nam dużo 
mniej czasu, niż u dziecka starszego, u którego okre-
ślony wzorzec zachowania jest utrwalony.
Najczęściej w przedszkolu czy szkole rodzice i na-
uczyciele zwracają uwagę na dzieci, które przyspa-
rzają problemy, czyli te ekspresyjne, i skupiają się 
na nich. Tymczasem to tylko jedna grupa dzieci. 
Druga to dzieci wycofane, pasywne, bierne – i z mo-
jego punktu widzenia to ta grupa jest bardziej po-
trzebująca.

No dobrze, przegapiliśmy niepokojące objawy 
w przedszkolu - da się to nadrobić? 

Oczywiście, że tak. Ważne, aby nie czekać, myśląc, 
że dziecko z “tego” wyrośnie. Nie wyrośnie, a nawyk 
zostanie utrwalony. 

A co robić, kiedy mam w domu kilkulatka, który 
nie panuje nad złością?

Jeżeli jest to przedszkolak, to jak najszybciej pomóc 
mu regulować złość, aby nie zwiększyła się jej siła 
i aby dziecko nie wpadło w furię. Dla takich malu-
chów kojące jest przytulenie. Kiedy dziecko się już 
uspokoi, trzeba okazać mu zainteresowanie i spy-
tać, co się stało i jak duża była złość. Można ustalić, 
co dziecko i ja możemy zrobić następnym razem, 
aby złość była mniejsza i rozmawiamy, jak można 
zareagować, kiedy ta sytuacja ponownie się pojawi. 
Pomagamy dziecku rozpoznać emocje, prawidłowo 
je nazwać, wyregulować i wyrazić.

Czy z dziećmi w wieku szkolnym postępujemy po-
dobnie?

W szkole dużą rolę odgrywają nauczyciele. Mogą 
oni kształtować inteligencję emocjonalną u swoich 
uczniów poprzez określone zachowania: przyjazny 
stosunek do siebie nawzajem, unikanie stosowania 
kar i nagród, zmniejszenie ilości komunikatów na-
kazujących i upominających na korzyść stosowania 
wzmocnień pozytywnych. Takie zachowania wyma-
gają dużo zaangażowania od nauczyciela, tego, by 
traktował swoich uczniów w indywidualny sposób, 
obserwował postępy i reagował, gdy coś idzie nie 
tak. To oznacza także dawanie dzieciom dużo swo-
body w zabawie oraz przy rozwiązywaniu konflik-
tów i problemów. 

Warto pamiętać, że żeby dziecko przyswajało wie-
dzę, żeby umysł mu się otworzył na zdobywanie 
wiedzy, powinno doświadczać określonego nastro-
ju, było lekko pobudzone, ale doświadczać przy-
jemnych emocji z grupy radości. Wtedy mózg jest 
najbardziej chłonny. Poszczególne grupy emocji 
sprzyjają bowiem danej aktywności. Dlatego warto 
zadbać o miły poranek, zanim dziecko pójdzie do 
szkoły. Kolejny krok należy do nauczyciela, który 
powinien zadbać o zbudowanie dobrej atmosfe-
ry - niezależnie jaka jest to lekcja – czy to godzi-
na wychowawcza, czy matematyka – powinien zro-
bić wszystko, by przenieść dziecko w odpowiedni 
stan, tak aby jego mózg otworzył się na wiedzę, aby 
chciało mu się uczyć.

Autor: Monika Wysocka / Fot. PAP/P. Werewka

WOMAN VIBE MAGAZINE

Biogram
Marzena Martyniak, psycholog,Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii 
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społeczności (np. domu, klasy, szkoły czy firmy).
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Kreatywny opiekun uczy dziecko poznawać świat w bezpieczny 
sposób. Wspiera rozwój jego wyobraźni i uczy zamiany szalonych 
pomysłów w praktyczne rozwiązania.

DR JOANNA KWAŚNIEWSKA 
PODARUJ DZIECKU

TALENT DO KREATYWNOŚCI
S twórz dobry klimat do rozwoju!

WOMAN VIBE MAGAZINE

Z państwa badań wynika, że zachowanie mamy 
i środowisko, jakie ona kształtuje wpływa na dal-
sze życie malucha. Jakie jej cechy są kluczowe dla 
rozwoju kreatywności dziecka?

Jest wiele takich cech odkrytych w różnych pra-
cach naukowych. W naszym badaniu zajmowaliśmy 
się cechami tzw. Wielkiej Piątki (cechy osobowo-
ści: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na do-
świadczenie, ugodowość i sumienność). Wśród nich 
dla kreatywności najważniejsza jest otwartość na 
doświadczenie. Bardzo silnie wiąże się ona z pozio-
mem twórczości wybitnych twórców, ale też z co-
dzienną twórczością zwykłego człowieka.

Okazuje się, że jeśli mama charakteryzuje się dużą 
otwartością na doświadczenie, na wiele sposobów 
może to wspomagać rozwój kreatywności dziecka.

Dziecko potrzebuje więzi

W pewnym sensie matka nie ma płci, ani wieku. 
To swoista funkcja, która może być pełniona przez 
osobę, z którą dziecko nawiąże silną więź.  Może 
to też być ojciec, babcia, ciocia… Dla kreatywności 
przyszłego dorosłego, jak wynika z naszych badań, 
ważne jest, by ta osoba nie tylko podsuwała dziecku 
plastelinę i kolorowanki, ale też by otwierała dziec-
ko na świat, dawała mu przestrzeń na niezależne 
myślenie i fantazjowanie oraz wspierała jego pomy-
sły i wytrwałość w ich realizowaniu.

Jak się objawia ta otwartość na doświadczenie?

Taka mama jest żądna wrażeń, rozkochana w świe-
cie. Nie zawęża się do jakiegoś jednego poletka, 
typu kuchnia, ogródek. Bardzo lubi poznawać nowe 
rzeczy, osoby. Mama otwarta na doświadczenie 
zachęca i wspiera dziecko w poznawaniu coraz to 
nowszych, ciekawszych miejsc, osób, książek czy fil-
mów.

To jest ktoś, kto z wielką przyjemnością będzie czy-
tać dziecku nowe książeczki, śledzić nowości wy-
dawnicze, będzie na bieżąco z filmami dla dzieci. Na 
wakacjach nie będzie leżeć tylko na kocyku na plaży, 
ale jak już pojedzie do tej Chorwacji, będzie chcieć 
poznawać różne smaki, zagadywać różne osoby, 
szukać ciekawych zabytków. Ma taki „napęd”, „dri-
ve” jak to mówią Amerykanie, żeby poznawać. Z jed-
nej strony tworzy więc inspirujące środowisko, ale 
swoją postawą, czyli przez modelowanie, pokazuje 

też dziecku, jak fajnie jest poznawać świat.

Dziecko stara się naśladować taką osobę?

Dzieci najlepiej się uczą podpatrując rodziców, a nie 
słuchając tego co oni mówią. Nie jest skuteczne, 
gdy mówią: „czytaj książki”, a sami nie czytają. Albo 
mama mówi: „Poznawaj nowych ludzi, bo to jest faj-
nie”, a ma tylko jedną przyjaciółkę i z nikim innym 
nie chce rozmawiać. Dziecko po prostu patrzy na ro-
dziców i ich naśladuje.

O jakim okresie życia mówimy?

Nasze badania były przeprowadzone wśród matek 
dzieci między 3. a 16. rokiem życia, czyli dosyć sze-
roko. Zastanawialiśmy się, czy zawęzić ten przedział 
wiekowy, ale okazuje się, że istnieją pewne uni-
wersalne zasady postępowania z dzieckiem w celu 
rozwoju jego kreatywności niezależne od wieku. Na 
przykład zachęcanie dziecka do nowych i różnorod-
nych doświadczeń u trzylatka może się przejawiać 
tym, że mama prowadzi go na wystawy dla dzieci 
np. w Muzeum Dzieci, żeby poznawał sztukę, albo 
wspólnie malują na kamykach. Z 16-latkiem można 
wybrać się na ekscytującą wyprawę rowerową lub 
szukać niezwykłych wystaw fotograficznych. Rodzic 
„podkręca” dziecka chęć do poznawania świata. Wi-
dzę to, jak takie nakręcanie pozytywki.

Jak państwo definiowaliście kreatywność?

Kreatywność definiowaliśmy w sposób egalitarny, 
gdy nie chodzi o to żeby stworzyć coś wiekopomne-
go, ale by mieć radość z wyrażania siebie w sposób 
twórczy - zdolność do realizacji drzemiących w nas 
pomysłów. Kreatywność to też zdolność codzienne-
go rozwiazywania problemów w sposób kreatyw-
ny - znajdowanie takich obszarów, które wymagają 
zmiany,, ale też i umiejętność generowania pomy-
słów w ramach tych obszarów. I ostatecznie – odwa-
ga, by te pomysły zrealizować.

W psychologii kreatywność definiowana jest jako 
zdolność do generowania czegoś co jest nowe 
i wartościowe zarazem. Nie chodzi więc o to, żeby 
efektem twórczej pracy były dziwaczne idee bez za-
stosowania. Chodzi o to, żeby wychować ludzi, któ-
rzy będą mieli wiele nowatorskich pomysłów i będą 
potrafili niektóre z nich tak udoskonalić, aby stały 
się  potrzebne społeczeństwu.
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Czyli kreatywność rodziców pomaga dziecku ra-
dzić sobie w życiu. I realizować swoje marzenia.

Tak. Osobowość i zachowania rodziców mają wielki 
wpływ na życie dziecka, na rozwój człowieka i dzieje 
się tak również w przypadku kreatywności. Prowa-
dzę na co dzień treningi twórczości i mam styczność 
z osobami, które cierpią, ponieważ odczuwają we-
wnętrzne blokady, hamujące ich przed wydaniem 
z siebie jakiegoś plonu. Chyba o ten plon najbar-
dziej chodzi w kreatywności.  Każdy człowiek po-
trzebuje samorealizacji, która często jest efektem 
naszej kreatywności.

Co konkretnie rodzic może zrobić, aby wspierać 
kreatywność dziecka?

Przede wszystkim powinien być sobą… (śmiech) 
i kochać dziecko. Z naszych badań wynika jednak, 
że może podjąć konkretne działania w czterech ob-
szarach. To jest nie tylko kwestia wspierania dziec-
ka, żeby poznawało nowe i różnorodne. Ważne jest 
również wspieranie jego wytrwałości, akceptowanie 
niezależności i dawanie przyzwolenia na nonkon-
formizm w pewnych sferach życia. Trzeba mieć chęć 
wejścia w świat dziecka, żeby rozwijać jej/jego zdol-
ność do fantazjowania. Gdy dziecko ma jakiś nie-
okrzesany pomysł, matka może mu pomóc nadać tej 
idei kształt, tak, żeby jego realizacja była możliwa.

Są różne dzieci i różni rodzice. Co zrobić, gdy mama 
jest bardzo kreatywna i otwarta na rzeczywistość, 
a maluch reprezentuje inny typ osobowości?

Trochę podobną sytuację mam w domu… (Śmiech) 
Ponieważ moje dzieci bywają wycofane i nieśmiałe 
i dzięki temu kwestię wspierania kreatywności dzie-
ci znam nie tylko z praktyki badawczej, ale i z domo-
wego poletka. Mam koleżanki, które mają dziecia-
ki ekstremalnie spontaniczne i ciekawe świata od 
urodzenia – one powinny uważać, by tej dziecięcej 
spontaniczności nie zabić, a kształtować w dziecku 
wytrwałość w realizacji pomysłów. Ja muszę zadbać 
o to, by kreatywność rozdmuchać, jak tlące się ogni-
sko. Kiedy we wczesnym etapie dzieciństwa pyta-
łam moje dzieci „chcecie robić zdjęcia? Gotować 
śmieszne potrawy? Układać lasy w słoiku? dosta-
wałam przeważnie odpowiedź „nie! chcemy zostać 
w domu i grać na tablecie”. To problem, z którym 
mierzy się większość rodziców. Ważne jest to, żeby 
troszeczkę dzieci „nakręcić”, nie ustawać w zachę-
tach.

Jakie Pani stosuje triki?

W zasadzie nie stosuję żadnych tricków tylko sama 
się cieszę twórczymi zajęciami, poznawaniem świa-
ta, fantazjowaniem etc. Kiedy idziemy do Centrum 
Kopernika, wcześniej sprawdzam różne rzeczy, które 
chcę obejrzeć. To dla mnie druga szansa na uczenie 
się. Nie muszę więc niczego udawać, rzeczywiście 
mam z tego radość i moje dzieci to widzą. Jednym 
z ważniejszych czynników wpływających na kre-
atywność jest motywacja wewnętrzna, czyli pasja 
i radość. Jeżeli dziecko widzi, że rodzica coś „kręci” 
też za tym pójdzie.

Uwielbiam robić karty świąteczne i urodzinowe 
różnymi technikami. Zawsze, gdy do tego zasiadam 
moje dzieci podłapują bakcyla i tworzymy razem 
małe dzieła sztuki.  Myślę, że to jest najważniejsze, 
żeby mieć taki błysk w oku, bo on potrafi zarazić.

Ale wie Pani, że są takie dzieci, które się niczym 
nie interesują?

Wydaje mi się, że to w dużej mierze kwestia wycho-
wania i środowiska, w jakim dziecko funkcjonuje. 
Dziecko rodzi się z naturalną ciekawością świata 
i chęcią wpływania na niego. Gdy się posadzi rocz-
nego malucha na podłodze wśród zabawek, dziecko 
nie będzie patrzyło w sufit, tylko będzie chciało po-
znać zabawki i wpłynąć na nie w jakiś sposób.

W twórczości jest ważne to, żeby mieć czas na nic-
nierobienie, na nudę, relaks i żeby mieć czas na 
robienie czegoś z pasją. Dzieci też muszą się po-
nudzić, bo z tej nudy może się urodzić nowe zain-
teresowanie. Wiele dzieci niczym się nie interesuje, 
bo nie ma kiedy się zainteresować, ciągle są zajęte, 
np. grają w gry na komputerze czy tablecie. Nasze 
społeczeństwo rozwija się, ludzie dużo pracują. 
Często odbierają dzieci późno z placówek i są tak 
zmęczeni, że nie mają już tego „błysku” w oku. I na-
wet jak matka jest bardzo kreatywna, ale rzadko się 
z dzieckiem kontaktuje, a ciężar opieki przesuwa na 
opiekuna, to nie ma tego modelowania i to nie za-
działa.

Ile czasu trzeba poświęcić dziecko, żeby kreatyw-
ność rodziców pobudziła dziecko?

To zależy od wieku malucha. Jak ma 3 miesiące, 
rok, dwa lata, czas proporcjonalnie płynie dla niego 
dużo wolniej niż dla nas. 

Każda minuta ma ogromne znaczenie. Pierwszy rok 
to niezbędne minimum. To czas, w którym dziecko 
poprzez silną więź nabiera poczucia bezpieczeń-
stwa, zaufania do świata a jednocześnie odwagi, 
by ten świat eksplorować. Odwaga jest kluczowa, 
by być kreatywnym i wierzyć w swoje możliwości. 
Ważne, aby dziecku  dać siebie: na co dzień lub cho-
ciażby w weekendy, czy wakacje intensywnie spę-
dzając czas z pociechą.  Można też spędzić swoje 
macierzyństwo czy ojcostwo z mniejszym zaanga-
żowaniem, oddając dziecko na długie godziny do 
placówek, w wakacje do dziadków czy na kolonie. 
Wtedy mamy mniejszy wpływ na to, jakim człowie-
kiem staje się nasze dziecko.

Czasami z różnych przyczyn matka jest nieobecna 
w życiu dziecka. Kto może ją zastąpić?     

W pewnym sensie matka nie ma płci, ani wieku. 
To swoista funkcja, która może być pełniona przez 
osobę, z którą dziecko nawiąże silną więź.  Może 
to też być ojciec, babcia, ciocia… Dla kreatywności 
przyszłego dorosłego, jak wynika z naszych badań, 
ważne jest, by ta osoba nie tylko podsuwała dziecku 
plastelinę i kolorowanki, ale też by otwierała dziec-
ko na świat, dawała mu przestrzeń na niezależne 
myślenie i fantazjowanie oraz wspierała jego pomy-
sły i wytrwałość w ich realizowaniu.

Rozmawiała Anna Piotrowska 
(zdrowie.pap.pl)
Fot. PAP/Adam Guz
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i współautorką książki „Nadzieja na nowe życie” 
(2015), wspierającej kobiety w trudnym okresie 
bezowocnych starań o dziecko.
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Kreatywność się opłaca tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
W końcu zdolność do znajdowania nowych, czasem wręcz 
zaskakujących rozwiązań pomaga i w pracy, i w nauce i w życiu 
codziennym. Kreatywność jest ludzką cechą – posiadaną przez 
nas wszystkich, a badania wskazują, że w każdym wieku można ją 
wzmacniać na wiele sposobów.

MAREK MATACZ

JAK WZMOCNIĆ
KREATYWNOŚĆ?

Zadbaj o umysl niezaleznie od wieku i stereotypow! -

WOMAN VIBE MAGAZINE

Co najważniejsze, większość z nich jest prosta, 
wymaga tylko odrobinę dobrej woli. Kreatyw-
ności sprzyja na przykład ruch. Po pierwsze, jak 
wskazują liczne badania, wspiera działanie i do-
brą kondycję mózgu. Jednak to nie wszystko - 
niedawno naukowcy z Uniwersytetu w Würzbur-
gu w serii eksperymentów odkryli dodatkowy 
mechanizm. Ich zdaniem ważne jest poczucie 
wolności odczuwane podczas ruszania się.

- Kluczem jest swoboda ruchu nielimitowanego 
zewnętrznymi ograniczeniami - mówi dr Barbara 
Händel autorka pracy opublikowanej w piśmie 
„Psychological Research”.

Być może teraz niejedna osoba pomyśli o tańcu. 
I słusznie. Pomyśleli o nim również specjaliści 
z North Carolina State University, którzy, wpraw-
dzie w niewielkim badaniu zauważyli, że udział 
w tanecznych zajęciach pomaga studentom ści-
słych kierunków w rozwoju takich zdolności, jak 
wytrwałość i właśnie kreatywność. „Studenci in-
formowali m.in. o tym, że dzięki programowi ta-
necznemu stal bardziej kreatywnie podchodzili 
do problemów w laboratorium czy na wykłado-
wej sali”  - informuje kierująca badaniem prof. 
Fay Cobb Payton.

W gry graj tak jak chcesz
Jeśli ktoś woli spędzać czas przed komputerem, 
też może go wykorzystać do wspierania kreatyw-
ności (choć, naturalnie nie powinien o ruchu 
zapominać). Pokazali to eksperci z Iowa State 
University, którzy porównali wpływ rekordowo 
popularnej, przypominającej wirtualne Lego gry 
Minecraft z działaniem gry w wyścigi samocho-
dowe oraz oglądania telewizji. 

Co ważne, część graczy otrzymała polecenie, 
aby w Minecraft starali się być jak najbardziej 
kreatywnymi. W kolejnym etapie ochotnicy ze 
wszystkich grup wykonywali natomiast inne, wy-
magające kreatywności zadania. Wynik badaczy 
zaskoczył, bo intuicyjnie można sądzić, że ci, któ-
rzy „nieszablonowo” grali, powinni bez proble-
mu poradzić sobie z następnym zadaniem. Tym-
czasem najgorzej radzili sobie z nim uczestnicy, 
którym polecono kreatywnie grać w Minecrafta. 
Najlepsze wyniki miały zaś osoby, które mogły 
grały według własnego uznania. Naukowcy nie są 
pewni przyczyn takich rezultatów, choć według 
ich teorii, w tym przypadku także może chodzić 
o swobodę.

- Polecenie, aby grać kreatywnie mogło tak na-
prawdę ograniczyć opcje ochotników, co poskut-
kowało obniżeniem kreatywności - mówi kierują-
cy pracami Jorge Blanco-Herrera. - Możliwe jest 
także, że osoby z taką instrukcją zużyły swoje kre-
atywne możliwości w czasie gry i niewiele im ich 
zostało na późniejsze zadania” – dodaje.

Czytaj, ale w towarzystwie
Jeśli nie gra, to książka - pokazują natomiast eks-
perymenty przeprowadzone przez grupę z Com-
plutense University of Madrid. Nie chodzi jednak 
o zwyczajne czytanie. Otóż naukowcy odkryli, że 
czytanie, ale w towarzystwie innej osoby, powo-
duje, że mózg przetwarza język w sposób bardziej 
całościowy, kontrolowany, zintegrowany i - co 
prawdopodobne - bardziej kreatywny. Wystarczy 
już obecność drugiego człowieka w pobliżu.

Do takich wniosków badacze doszli po obserwa-
cji mózgów ochotników z pomocą skanera MRI. 
„Biorąc pod uwagę, że towarzystwo wspiera bar-
dziej kreatywne i zintegrowane rozumowanie, 
a izolacja promuje szczegółowe i systematyczne 
przetwarzanie danych, powinniśmy zacząć wię-
cej myśleć o wpływie relacji społecznych w ba-
daniach, edukacji i pracy zawodowej. Rozumienie 
języka ma w tych dziedzinach fundamentalne 
znaczenie” - twierdz autorka eksperymentu Laura 
Jiménez Ortega.

Sen na wagę złota
Nie ma sprawnej pracy mózgu bez odpowiedniej 
ilości dobrej jakości snu. Jednak sen może mieć 
jeszcze inne znaczenie. Legenda głosi, że Edison 
ucinał sobie wyjątkowo krótką drzemkę, aby zna-
leźć rozwiązanie jakiegoś problemu. Ponoć brał 
wtedy do ręki metalową kulę, która z hukiem spa-
dała i budziła go, właśnie w momencie gdy zasy-
piał. W głowie miały mu pozostawać nowe pomy-
sły. Zainspirowani tym naukowcy z francuskiego 
Institute National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (Inserm) sprawdzili, czy to faktycznie 
możliwe. Ponad setka ochotników musiała po-
radzić sobie z matematycznym zadaniem, które 
można błyskawicznie rozwiązać, znając odpo-
wiednią regułę. Badani jednak tej reguły nie znali 
i musieli znaleźć ją sami. Tych, którym się to nie 
udało, naukowcy zaprosili do drzemki z metalową 
kulą w dłoni (tak, jak u Edisona). Rezultat jaskra-
wo pokazał siłę snu.
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- Zaledwie 15 sekund spędzone w pierwszej 
jego fazie potroiło szanse znalezienia ukrytej re-
guły. U ochotników następował słynny moment 
‘Eureka!’. Efekt ten znikał, jeśli ktoś zapadł głę-
biej w sen - opowiada autorka eksperymentu 
Célia Lacaux. „Przetestowana przez nas faza snu 
była dosyć zaniedbana przez neuronaukę. Od-
krycie to otwiera nowe, niezwykłe pole do badań 
szczególnie dotyczących zachodzących w mózgu 
procesów związanych z kreatywnością. Sen jest 
czasem postrzegany jako strata czasu i produk-
tywności. Pokazując, że jest kluczowy dla kre-
atywnych możliwości, mamy nadzieję na roz-
powszechnienie tej ważnej wiedzy - podkreśla 
dr Lacaux. Według niej i jej kolegów „kreatywne 
drzemki mogą być prostym i łatwo dostępnym 
sposobem stymulowania kreatywności w co-
dziennym życiu”.

Dzieciom dać się wyszaleć
A tu informacja ważna dla rodziców, opiekunów, 
nauczycieli. O stymulujących mózg, angażują-
cych w myślenie grach i zabawach wielu z nich 
zapewne sporo już wie – popyt na tzw. kreatyw-
ne zabawki nie spada. Natomiast zespół z Uni-
versity of British Columbia twierdzi, że do rozwo-
ju kreatywności dzieci potrzebują w zabawach 
także ryzyka. Badacze wymieniają m.in. takie 
aktywności jak wspinanie się na coś, skakanie, 
samotne badanie otoczenia.

- Odkryliśmy, że środowisko, w którym dzie-
ci mogą podejmować ryzyko, wydłuża zabawę, 
promuje społeczne interakcje, kreatywność oraz 
odporność - mówi prof. Mariana Brussoni, au-
torka odkrycia. - Takie przestrzenie pozwalają 
dzieciom uczyć się o ryzyku i o swoich ograni-
czeniach - dodaje.

Oczywiście potrzebny jest zdrowy rozsądek, ale 
naukowcy wskazują, że obawa o bezpieczeństwo 
i zbyt ścisłe pilnowanie dzieci stanowią najczęst-
sze powody ograniczania tego typu zabaw.

- Monitorowanie aktywności dzieci może być 
lepszym rozwiązaniem niż aktywny nadzór, 
szczególnie w przypadku dzieci starszych. Zale-
camy rozważenie takiego podejścia oraz tworze-
nie odpowiednich środowisk, aby zrównoważyć 
bezpieczeństwo dzieci z ich korzyściami zdro-
wotnymi - podkreśla prof. Brussoni.

Kawa stymuluje, ale nie kreatywność
Warto też wspomnieć o tym, co kreatywności 
niekoniecznie pomaga, choć mogłoby się wy-
dawać inaczej. Badania wskazują np., że kofeina 
pobudza, wspiera czujność, koncentrację i ko-
ordynację ruchową, ale naukowcy z University 
of Arkansas w eksperymentach z udziałem 80 
ochotników zauważyli, że nie ma ona większego 
wpływu na kreatywność.

„W zachodnich kulturach kofeina jest stereo-
typowo wiązana z kreatywnymi zawodami - od 
pisarzy z ich kawą, po programistów z napojami 
energetycznymi. Jest w tych stereotypach wię-
cej, niż ziarno prawdy” - podkreśla autorka bada-
nia, prof. Darya Zabelin. „Dawka 200 mg kofeiny 
znacząco poprawiła zdolności do rozwiązywania 
problemów. Jednak nie miała wpływu na kre-
atywne myślenie. Także go nie pogorszyła, więc 
można pić kawę - nie zaburzy ona tego typu 
zdolności” - dodaje psycholożka.

Pochwała nieprządku
Niektóre rzeczy przy tym kreatywności mogą za-
szkodzić. Niektóre z nich mogą się kłócić z intu-
icją. Przyjmuje się na przykład, że nadanie wie-
dzy jasnej struktury pomaga w poradzeniu sobie 
z dużą ilością danych i wspiera wydajność. Jed-
nak, jak pokazały eksperymenty przeprowadzone 
na University of Toronto, hierarchiczne uporząd-
kowanie wiedzy tłumi kreatywność. W doświad-
czeniach z wykorzystaniem słów i klocków lego 
ochotnicy lepiej radzili sobie, jeśli słowa i klocki 
były przypadkowo porozrzucane.

- Hierarchicznie zorganizowana informacja ma 
też swoją ciemną stronę - mówi dr Yeun Joon 
Kim, autor badania. - Sugerujemy, aby ludzie 
w przypadkowym ułożeniu przedstawiali swoje 
pomysły na tablicy i wtedy zastanawiali się nad 
ewentualnymi powiązaniami pomiędzy nimi - 
dodaje.

Chyba warto spróbować.

Marek Matacz, 
zdrowie.pap.pl

Fot. PAP/P. Werewka

WOMAN VIBE MAGAZINE
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TANECZNE I FITNESSOWE 
EVENTY NA KONIEC 
LATA! 
NAJLEPSZE 

WOMAN VIBE MAGAZINE
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ZUMBA NA 
KRAKOWSKICH

BULWARACH
Gorący, taneczny klimat, latynoska muzyka oraz fit-smoothie.

Dla każdego uczestnika wydarzenia po Master Class w cenie biletu 
energetyczne smoothie przygotowany przez Barkę w Krakowie!

ZUMBA MASTERCLASS POPROWADZĄ:
Szymon Głodny - Gliwice

Nicola Kłosek - Gliwice
Magda Pawińska - Warszawa

Emilia Furman - Kraków
Kamil Nowak - Kraków

Katarzyna Kozdęba - Kraków (organizator)

ZAPISY: katarzynakozdeba.zumba@gmail.com
BILETY DOSTĘPNE TAKŻE U INSTRUKTRÓW PROWADZĄCYCH!

MIEJSCE: Barka, Bulwar Kurlandzki, vis a vis Podgórska 16
CZAS: 2 godziny ZUMBA MasterClass,

później zapraszamy na smoothie i relax na Barce!

CENA:
22.08- 5.09 - 55 zł / 6.09 - 16.09 - 60 zł

W dniu imprezy - 70 zł
TERMIN : 17.09.2022

Organizator: Katarzyna Kozdęba - ZUMBA
Współorganizator: Barka

Wrześniowa, a zarazem ostatnia już edycja w tym sezonie letnim
 naszego wydarzenia będzie niezapomniana!

KATARZYNA 
KOZDĘBA I JEJ

WOMAN VIBE MAGAZINE
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NADCIĄGA KULTOWY ZUMBA 
MARATON OD EMILII FURMAN

FESTIWAL
KOBIET

Zapraszamy na kultowy krakowski Maraton Zumba Fitness
organizowany przez niezwykle lubianą i popularną tancerkę

i instruktorkę Emilię Furman!

Już 15 października w Krakowie o gorącą atmosferę wydarzenia
zadbają @menofportugal Nuno Antas @nunoantas28 i Ricardo

Rodrigues @ricardorodrigueszumba !!!

Sprzedaż biletów rusza już na przełomie sierpnia i września!
Zgodnie z tym co, opublikowała Organizatorka na oficjalnej stro-

nie eventu, możemy spodziewać się, aż dwóch niespodzianek!

Oprócz Zumba Maratonu odbędą się również warsztaty
taneczne, które poprowadzą Nuno i Ricardo... Po maratonie odbę-
dzie się After Party (wliczone w cenę biletu) w znanej i lubianej 

przez wielu szkole tańca LoftoDance @loftodance

Nie zabraknie pokazów tanecznych i animacji ZUMBA.

Przyjezdnym już polecamy rezerwować nocleg bliżej
Dworca Głownego w Krakowie i ul. Kamiennej,

gdzie odbędzie się After Party!

Are you ready?
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W LOFTODANCE RAŚ I JANKOWSKA

SZYKUJĄ EPICKIE
URODZINY!

SETKI eventów, TYSIĄCE kursantów, DZIESIĄTKI wyjazdów, 
KILKANAŚCIE festiwali, TRZY miasta, PIĘĆ lokalizacji, DZIE-
SIĄTKI topowych gwiazd z całego świata… Aktualnie 7 sal 
tanecznych, ponad 40 instruktorów i ponad 100h regular-

nych zajęć tygodniowo… This is LOFToDANCE.

Obchodzimy w tym roku 10 lat! I szykujemy z tego powodu grubą bibę. 
Na której musisz być! Będzie znany DJ i znane gwiazdy Będą goście 
specjalni z całej Polski. Bądź i Ty! Zapraszamy! Wklikujcie się, rezerwuj-

cie czas i śledźcie najnowsze niusy! Będzie EPICKO!

ARTYŚCI:
Simone y Danila (Italy) - PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!!!

Daniel i Monika
Łukasz i Ewa
Otko i Mery

DJ York (Venezuela/Germany) - pierwszy raz w Krakowie!!!
DJ Gregory Winiarek

DJ Sensual EXperience (Damian)
DJ Szosti

PROGRAM:
Minimum 8h zajęć z zagranicznymi i polskimi gwiazdami, minimum 
dwie epickie imprezy z plejadą DJ-ów oraz mnóstwem gości specjal-
nych, socjale w plenerze, pokazy, niespodzianki i wiele wiele więcej!

CENNIK FULLPASS:
260 zł - do 31.07 / 280 zł - do 15.08 / 300 zł - do 31.08

320 zł - do 15.09 / 350 zł - w dniu wydarzenia

ZAPISY:
www.sklep.loftodance.pl

Zaczynamy odliczanie!
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INSTRUKTORZY ZUMBA I RITMO DO 
BRAZIL ORAZ STRAŻACY ŁĄCZĄ SIŁY!

POMOGĄ ZOSI NA 
EVENCIE W BRZEŹNICY
Wraz Radą Sołecką oraz sołtysem Brzeźnicy zapraszamy Was na wspaniałe wyda-
rzenie, które odbędzie się w Brzeźnicy na rynku przy Amfiteatrze Festiwal Kolo-
rów - Charytatywny maraton Zumba & Ritmo Do Brazil dla Zosi!!! Spotykamy się 
28.08.2022r. niedziela będziemy tańczyć dla tej małej istotki, która już wie, że cho-

ruje na SMA zdrzeniowy zanik mięśni i potrzebuje jak najszybciej 
najdroższego leku świata!

Dodatkowo odbędą się atrakcję:
 Festiwal kolorów - oj będzie kolorowo 

 II Turniej o puchar Brzeźnicy - chłopaki dadzą czadu!!!
 Dmuchańce, Kiełbaska

Pokaz Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Ochotnicze Straże Pożarne 
 OSP Brzeżnica oraz OSP Sosnowice !!! Do pomocy w pieczeniu dokladaja się:

Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicach i Koło Gospodyń Wiejskich w Czułówie!

WOMAN VIBE MAGAZINE



102 103WOMAN VIBE MAGAZINE

BABSKIE WYJAZDY
WIEDZĄ JAK 

ZADBAĆ O BABSKIE 
SZCZĘŚCIE!

Marzy Ci się wyjazd w Babskim gronie? Taki, na którym naładu-
jesz akumulatory kobiecą energią, od śmiechu będziesz mieć 
zakwasy, tańczyć do upadłego, przebierać się, warsztatować                    
i integrować. Jeśli TAK to BABSKI WYJAZD - DANCE EDITION 

jest dla Ciebie! 

KADRA:
Jonal Escobar Paez

Anita Hofman
Jacek Jaco Pachnowski

Anna Janik
Gosia Kasińska

Aneta Woźnicka-Łada
Foto: Anna Starkey Photography

CO, JAK I GDZIE:
DATA: 30.09-2.10.2022

MIEJSCE: Mazury, Węgorzewo
CENA: 767zł

Cena zawiera: nocleg w pięknych pokojach 2-3 osobowych 
o bardzo dobrym standardzie (są dostępne także 3 apartamen-

ty dwupoziomowe 5-7 osobowe dla zorganizowanych ekip) 
w całorocznym hotelu tuż nad jeziorem; pełne wyżywienie 

(śniadanie, obiad, kolacja i prowiant na ognisko); ognisko z gi-
tarą i wspólnym śpiewem dla chętnych; udział we wszystkich 

zajęciach wg. grafiku gry i zabawy integracyjne; strzelanie 
z łuku i wiatrówki; atrakcje ośrodka; imprezy wieczorne i tema-

tyczne; fotorelacja z wydarzenia. 

ZAPISY: kontakt@babskiewyjazdy.pl
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FOTORELACJA Z ZUMBY
W LOVENDZIE
KUJAWSKIEJ!

WOMAN VIBE MAGAZINE
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DOLACZ DO WVM AGENCY 
& BUSINESS CLUB

FB/GROUPS/WVMAGANCYANDBUSINESSCLUB

- ,


