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Od Redakcji

Boże,
użycz mi pogody ducha,
abym pogodził się z tym, 
czego nie mogę zmienić,

odwagi,
abym zmieniał to, co mogę,

i mądrości,
bym odróżniał jedno

od dru gie go.

Rozpoczął się rok 2016. Na początku każdego nowego roku w jego pusty 
jeszcze plecak upychamy nowe plany, marzenia, oczekiwania, a także 
nowe rozporządzenia, które trzeba przetrawić i dostosować do nich nasze 
działania.

Nasze dyski mózgowe są rozgrzane przez burzę 
nowych pomysłów, a tu trzeba jeszcze odkurzyć 
stare, niezrealizowane, które zalegają jak starocie 
w Desie, oczekujące na swoją kolej. A tu nowy 
interwał czasu i to nowe „dziś” nie mogą się 
jakoś oderwać od przeszłości. Powoduje to 
nieodwracalność mijanego czasu, a wraz z nim 
kolejnych pokoleń ludzkich. Każdy pragnie 
żyć, długo żyć! Dlaczego? Choć tak wiele osób 
ma tak mało powodów do życia i wiele osób 
może powiedzieć, że ma w życiu przechlapane. 
Niezależnie od tego, jaki wyciągniemy wniosek 
z takich rozważań, jest w naszym życiu coś, co wykracza poza nas. 
W naszym zespole bieg myśli wywołuje fakt, że w roku 2016 zbliża się 
dwudziestolecie naszej Fundacji i działalności naszego zespołu.

W działalności organizacji to poznanie setek rodziców i chorych 
na mukowiscydozę. A każdy z nich tworzył swój indywidualny los z nami przez 
ten dwudziestoletni okres istnienia i działalności Fundacji MATIO. Wizerunek 
Fundacji – uczynnej organizacji mogącej wykazać się dużymi osiągnięciami 
w rozwijaniu wiedzy o mukowiscydozie w naszym społeczeństwie oraz 
wsparciu wielu chorych w borykaniu się z trudnościami życiowymi.

Fundacja to grupa ludzi – wolontariuszy, którzy przez te dwadzieścia lat 
borykali się z trudnościami w realizacji zadań wyznaczonych przez statut.

Trudno byłoby to zrealizować bez ich pomocy i wsparcia, ich wiedzy 
i doświadczenia. I tak minął rok, dwa, pięć, dwadzieścia; taki interwał czasu, 
który wymaga jakiejś miary. Ujmując to cynicznie: skoro trzeba mierzyć czas 
i skoro konieczna jest do tego jakaś miara, to jubileusze są nieuniknione.
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6 Głębokim sensem jubileuszy jest łączenie ludzi we wspól-
nej działalności i życzliwości.

Podczas wędrówki ścieżką mojego życia utrwaliło się we 
mnie przekonanie, że należy być życzliwym dla innych i po-
magać innym bez oceniania, czy nam się to opłaca, czy nie. 
Aby określić, że jakiejś pomocy trzeba więcej, konieczna jest 
miara, którą może być liczba lat przeżytych w jubileuszu. Stąd 
potrzeba jubileuszów – żeby stwierdzić, jak daleko zaszliśmy 
w pomocy dla innych lub jak daleko zajść powinniśmy.

Nasz jubileusz to także czas dobroczynny, był szansą na 
wzajemne poznanie się i rozwijanie form pomocowych dla 
naszych podopiecznych.

Jubileuszowe dokonania od pewnego czasu w szafach 
płowieją, dobroczynne klimaty w swych formach się starze-
ją. Więc co robić, by jubileuszowy poranek świątecznością 
budził, a dalszego dnia nie przespać pod kołderką pikowaną 
goryczą?

Stanisław Sitko

Ogólnopolski Tydzień 

    mukowiscydozy
mukowiscydozę. Jednak mimo ogromnego postępu medycyny 
chorzy w Polsce nadal borykają się z wieloma problemami: 
niewystarczającą liczbą dedykowanych, wyspecjalizowanych, 
interdyscyplinarnych ośrodków leczenia dla dorosłych, niedo-
pracowanymi procedurami przejścia z ośrodka dziecięcego do 
ośrodka dla dorosłych po osiągnięciu pełnoletniości, a także 
– i może przede wszystkim – z trudnościami w dostępie do 
nowoczesnych terapii lekowych oraz rehabilitacji. Dlatego 
też Fundacja MATIO od 15 lat prowadzi działania informa-
cyjno-edukacyjne, by zwiększać świadomość społeczeństwa 
o chorobie i problemach, z którymi muszą borykać się tysiące 
ludzi w Polsce. Jak pokazują badania przeprowadzone przez 
partnera naszej kampanii społecznej, międzynarodową agen-

W dniach od 29 lutego do 6 marca odbywał się „XV Ogól-
nopolski Tydzień Mukowiscydozy” pod patronatem Honoro-
wym Minister Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej.

Fundacja MATIO już po raz 15. zorganizowała doroczną 
kampanię społeczną „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydo-
zy”, służącą upowszechnianiu wiedzy o mukowiscydozie, 
jej objawach, diagnozowaniu, leczeniu, a przede wszystkim 
możliwościach godnego i dobrego życia. W tym roku hasło 
tygodnia – „Od 20 lat pomagamy dorosnąć chorym na muko-
wiscydozę” – miało na celu ukazanie, jak wiele pracy wymaga 
życie z tą chorobą i jak bardzo zmieniło się życie chorych na 
przestrzeni ostatnich dekad. Jeszcze 20 lat temu nie do pomy-
ślenia było osiągniecie pełnoletniości przez dzieci chore na 
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cję badawczą Millward Brown w lutym 2016 roku, niemal 65% 
respondentów przyznało, że słyszeli o chorobie, jaką jest mu-
kowiscydoza, a 51% z nich bez wahania wymienia przyczyny 
genetyczne jako czynnik wywołujący chorobę (16% twierdzi, 

że mukowiscydoza jest wywoływana 
przez bakterie i wirusy). W porówna-
niu z latami poprzednimi świadomość 
uleczalności choroby zdecydowanie 
się zwiększyła – aż 65% responden-
tów wie, że choroba jest nieuleczalna. 
Niestety w dalszym ciągu niewielka 
jest świadomość ludzi dotycząca mak-
symalnego wieku osiąganego przez 
chorych – aż 56% nie ma na ten temat 
zdania. Prowadzone działania informa-
cyjno-edukacyjne dają bardzo budujące 
efekty – „mukowiscydoza” przestaje 
być terminem enigmatycznym i coraz 
większa część społeczeństwa potrafi 
ją właściwie sklasyfikować. To otwiera 
pole do dalszych, szerzej zakrojonych działań, mających na 
celu poprawę jakości życia chorych i ich większe zrozumienie 
w społeczeństwie.

4Wolontariusze w akcji

Nasza osiemnastka
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panii działania PR pozwoliły na 
osiągnięcie dużego przekazu 
medialnego – informacje o Ogól-
nopolskim Tygodniu Mukowiscy-
dozy ukazały się w wielu mediach 
elektronicznych i drukowanych, 
m.in. TVP Kraków, TVP Katowice, 
TVP Bydgoszcz, TVP Białystok, 
TVP Szczecin, TVP Wrocław, 
w radio RMF FM, Radio Szczecin, 
prasie informacyjnej i branżowej, 
a także wielu portalach informacyjnych.

Także w tym roku w 22 ośrodkach medycznych w całej 
Polsce można było skorzystać z bezpłatnych telefonicznych 
konsultacji medycznych, a dzięki współpracy z firmą MED-
GEN zainteresowani mogli wykonać badanie genetyczne 
w genie CFTR.

W czasie kampanii społecznej odbyło się wiele wydarzeń 
artystycznych i koncertów, a w całej Polsce pojawiło się kilka 
tysięcy plakatów i ulotek informacyjnych. W tym roku nie 
zabrakło także kwest, m.in. tej, która odbyła się w dniach 

29 lutego–4 marca w Krakowie, 
w specjalnym tramwaju nr 18, 
w którym wolontariusze PCK oraz 
Fundacji MATIO zbierali datki na 
rzecz podopiecznych. Fundusze 
na leczenie dzieci z mukowiscy-
dozą zbierano także podczas akcji 
edukacyjno-charytatywnej „Do-
lina Mukolinków”, która odbyła 
się 27 lutego na terenie „Galerii 
Turzyn” w Szczecinie. Akcja już 
po raz 5. została zorganizowana 

wspólnie przez Fundację MATIO, personel medyczny SPSK 
nr 1, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland o. Szczecin, rodziców pacjentów z mukowi-
scydozą i wolontariuszy.

W tym roku zaplanowanych zostało wiele atrakcji dla 
mieszkańców miasta: bezpłatne badania profilaktyczne (po-
miar ciśnienia tętniczego, pomiar glikemii/stężenia glukozy 
we krwi, pomiar parametrów płuc) i profesjonalne porady 
dietetyczne. Zorganizowano kiermasz, z którego cały dochód 
przeznaczony został na leczenie dzieci chorych na mukowis-

Dolina Mukolinków, Szczecin

Red. Drohomirecka rozmawia z Piotrem Bartoszkiem (Tematy dnia TVP Kraków)
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cydozę. Nie zabrakło występów klaunów, malowania twarzy 
dzieci, pokazów walk, rewii tanecznej, występów grup 
instrumentalnych i kącika edukacyjnego. Dla najmłodszych 
zaplanowano Szpital Pluszowego Misia – akcję oswajającą 
małe dzieci z lekarzem.

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy to także spotkania 
edukacyjne w szkołach, uczelniach i szpitalach. W tym roku 
odbywały się w wielu miejscach w Polsce. 28 lutego w Dzie-
cięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
odbyło się w spotkanie edukacyjne rodziców oraz dorosłych 
chorych z Podlasia. Wśród licznie przybyłych uczestników 

znaleźli się również przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego 
i Wojewody. Prezentacje dla przy-
byłych poprowadzili: dr n. med. 
Alina Minarowska, dr n. med. 
Łukasz Minarowski, ks. Andrzej 
Opolski – dyrektor Oddziału 
Północno-Wschodniego Fundacji 
MATIO, oraz pan Zdzisław Łupiń-
ski. Spotkania edukacyjne odbyły 
się także w Krakowie – 2 marca ze 
studentami Młodej Farmacji, a 4 
marca w Centrum Dydaktyczno-
-Kongresowym CMUJ z Między-
narodowym Stowarzyszeniem 
Studentów Medycyny, oddział 
Kraków

Po raz pierwszy w tym roku 
Fundacja MATIO przy współpracy 
z firmą BG B.H.U. MedycznyDla-
Dzieci zorganizowała „praktyczne 
warsztaty fizjoterapeutyczne dla opiekunów chorych na CF”, 
które odbyły się 5 marca we Wrocławiu.

6
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Warsztaty w Białymstoku, 
dr Alina Minarowska 
i dr Łukasz MInarowski

Spotkanie w Krakowie 
ze studentami IFMSA
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W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy„ 
Fundacja MATIO przekazała także darowiznę w postaci kami-
zelek do drenażu dla pacjentów chorych na mukowiscydozę 
przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. 
św. Ludwika w Krakowie. Jest to kontynuacja wsparcia dla 
chorych przebywających w szpitalu przy ulicy Strzeleckiej. 
W ubiegłym roku Fundacja przekazała cały system do drenażu 
układu oddechowego The Vest, który używany jest obecnie 
jedynie w 7 szpitalach w Polsce.

Dr. Zuzanna Kurtyka w krzyżowym ogniu pytań
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cy, bez wyciągniętych dłoni, dzięki którym byliśmy w stanie 
być w tak wielu miejscach naraz.

Dlatego też dziękujemy wszystkim rodzicom dzieci chorych 
na mukowiscydozę za nieocenioną pomoc i rozpowszechnia-
nie informacji o „Ogólnopolskim Tygodniu Mukowiscydozy”, 
dziennikarzom zainteresowanym tematem za rzeczowe podej-
ście i zrozumienie idei kampanii, lekarzom – za profesjonal-
ne wsparcie, oraz Wolontariuszom i Studentom, na których 
zawsze i wszędzie możemy liczyć. Bez Was wszystkich ta 
kampania społeczna nie byłaby tak wielkim sukcesem.

Magdalena Zgraj

Przekazanie sprzętu dla szpitala św. Ludwika w Krakowie

Fot. Krzysztof Kalinoski/LoveKraków.pl

Fot. Krzysztof Kalinoski/LoveKraków.pl
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Światowy Dzień Chorób rzaDkiCh
29 lutego – w najrzadziej występujący dzień w kalendarzu 

– obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Polska 
jest jednym z niemal 100 krajów na świecie, który cyklicznie 
angażuje się w jego obchody. W tym roku minister zdrowia 
zrobił prezent z okazji tego święta i powołał Zespół ds. Cho-
rób Rzadkich, którego przewodniczącym został wiceminister 
zdrowia Krzysztof Łanda, a w składzie znaleźli się także 
przedstawiciel NFZ, AOTMiT, przedstawiciel Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz dwóch przedstawicieli organizacji społecz-
nych działających na rzecz osób cierpiących na choroby 
rzadkie. Zespół w ciągu kilku miesięcy ma zakończyć prace 
nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich, poprawić 
standardy leczenia, zorganizować polską sieć ośrodków 
referencyjnych, zwiększyć dostęp do leków sierocych oraz 
zapewnić godną i adekwatną opiekę socjalną dla pacjentów 
i rodzin dotkniętych chorobą rzadką.

MZ

Byliśmy obecni w wielu miejscach Polski

Warsztaty dla rodziców 
we Wrocławiu
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6 Terapia przeciwbakteryjna 
w mukowiscydozie: 
alternatywa dla antybiotyku?
Na razie raczej nie – tak brzmi dotychczasowa odpowiedź, ponieważ zastąpienie czymkolwiek 
antybiotykoterapii jest obecnie mało prawdopodobne. Poczyniono jednak kolejne kroki w poszukiwaniu 
nowych rozwiązań przeciwdrobnoustrojowych. Niektórzy naukowcy postulują co prawda kilka metod w ogóle 
nieuwzględniających antybiotyków, należą oni jednak do mniejszości.

mikroorganizmów. Naukowcy zajmujący się mukowiscydozą 
w centrum zainteresowania stawiają specyficzne peptydy 
przeciwbakteryjne laktoferynę i katelicydyny, w przypadku 
których wykazano skuteczność przeciw szczepom Pseudomo-
nas aeruginosa i Burkholderia cepacia u chorych na muko-
wiscydozę. Możliwe jest ich zastosowanie terapeutyczne na 
przykład przez zwiększenie stężenia aktywnego endogennego 
peptydu przeciwbakteryjnego.

Złożone preparaty do zwalczania 
błony biologicznej: OligoG i ajoen

Błony biologiczne umożliwiają bakteriom długotrwałe 
zagnieżdżanie się w płucach pacjentów chorych na mukowi-
scydozę (przewlekła kolonizacja). Bakterie produkują alginat 
(alginian) i tworząc razem z innymi dużymi kompleksami 
molekularnymi (mucyną i DNA) gospodarza kulturę bakterii, 
budują warstwę ochronną. W tej postaci są chronione przed 
antybiotykiem, co sprawia, że w przypadku przewlekłej ko-
lonii staje się mało skuteczna. W przyszłości pomocne mogą 
się okazać dwie substancje złożone: OligoG i duża cząsteczka 
cukru z brązowych alg – mogą one hamować tworzenie się 
błon biologicznych, a nawet je rozpuścić. Wraz z antybioty-
kami mogłyby skutecznie zwalczać szczepy Pseudomonas 
aeruginosa i Burkholderia. Mechanizm działania OligoG nie 
został jeszcze w pełni poznany, prawdopodobnie duże czą-
steczki OligoG zatrzymują czynniki zakłócające (naładowane 

Gal zaburza rozwój bakterii
Wiele bakterii, w tym Pseudomonas aeruginosa, potrze-

buje do rozwoju żelaza (Fe). Bakterie pobierają żelazo ze 
środowiska, by zużytkować je do swojego metabolizmu. Ab-
sorbowany przez bakterie gal wykorzystywany jest tak samo, 
jednak jedną z konsekwencji jest zaburzenie metabolizmu 
bakterii i zahamowanie ich rozwoju – naukowcy w badaniach 
laboratoryjnych wykazali, że po dodaniu galu antybiotyk 
gentamycyna był skuteczny nawet w przypadku opornych 
szczepów Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z muko-
wiscydozą. Gal można zatem stosować jako wzmacniacz 
skuteczności antybiotyków. Byłaby to możliwość oferowana 
przy antybiotykoterapii w przypadku naprawdę opornych 
bakterii. Można by to również wykorzystać do ograniczenia 
użycia antybiotyków, a tym samym ograniczenia efektów 
ubocznych.

Peptydy przeciwbakteryjne: 
broń przyjmującego

Przedmiotem badań jest również obrona organizmu. Ludzki 
system odpornościowy produkuje szereg białek, które we 
krwi i innych płynach ustrojowych stale szukają „wrogów”, 
takich jak uszkodzone bakterie. Te przeciwbakteryjne peptydy 
(zwane również defensywnymi) „przedziurawiają” błonę ko-
mórkową bakterii i grzybów, niszcząc dzięki temu cały szereg 
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dodatnio), tak że zniszczona zostaje bariera błony biologicznej 
i antybiotyk może zadziałać. OligoG jest już uwzględniane 
w badaniach klinicznych, m.in. w Niemczech (zobacz: www.
muko.info/studienliste).

Inną roślinną substancją czynną ze zdolnością zwalcza-
nia błony biologicznej jest czosnek. Już w 2005 roku sto-
warzyszenie mukowiscydozy stworzyło projekt, w którym 
różne składniki czosnku badane były pod kątem aktywności 
przeciwbakteryjnej. Profesorowi Givskov udało się w tym 
projekcie zidentyfikować ajoen jako substancję odpowie-
dzialną za długotrwałe właściwości antybakteryjne czosnku. 
Badania laboratoryjne wykazały, że ajoen może zapobiegać 
tworzeniu się błon biologicznych, a z pomocą antybiotyku 
niszczyć już istniejące. Kliniczne zastosowanie ajoenu do 
terapii mukowiscydozy bada teraz jedna z firm, którą stowa-
rzyszenie mukowiscydozy zainspirowało do badania ajoenu 
jako bardzo obiecującej substancji. Gdy substancje ziołowe 
OligoG i ajoen nie mogą zastąpić antybiotyku, oczekuje się, 
że wzmocnią jego działanie.

Szczepienie przeciw 
Pseudomonas aeruginosa

To oczywiste, że szczepienia (immunizacja) przeciw-
bakteryjne są ryzykowne dla pacjentów z mukowiscydozą. 
Wiele prób klinicznych szczepionek przeprowadzono w la-
tach 90. XX wieku. Stowarzyszenie mukowiscydozy wsparło 
większość tych prób (prawie 500 pacjentów). Jednak w tym 
czasie nie można było osiągnąć stuprocentowej ochrony 
przed P. aeruginosa, a w erze wcześniej dobrze działających 
antybiotyków do inhalacji rozwój szczepionek nie był prio-
rytetem. Temat szczepień jest jednak znów aktualny: tzw. 
badania IgY. Stowarzyszenie mukowiscydozy może uzyskać 
dofinansowanie z Unii Europejskiej na zbadanie za pomocą 
biernego uodpornienia w całej Europie przeciwciałami prze-
ciw P. aeruginosa uzyskanymi z żółtka jaja kurzego przez 
regularne płukanie gardła zawiesiną przeciwciał. Celem jest 
ochrona pacjentów przed zakażeniem tą bakterią. Badanie 
ma wyjaśnić, czy przeciwciała uzyskane z żółtka jaja kurzego 
mogą zapobiec zakażeniu P. aeruginosa (zobacz: www.muko.
info/studienliste).

Bakteriofagi, naturalni wrogowie 
bakterii

Również bakterie mogą być atakowane przez jeden rodzaj 
wirusów – bakteriofagi. Tzw. lityczne fagi penetrują i niszczą 
komórki bakteryjne. Pomysł wykorzystania tych naturalnych 
wrogów bakterii do zwalczania infekcji bakteryjnych narodził 
się już dawno, jednak został zastąpiony w dużym stopniu 
przez odkrycie i dostępność skutecznych antybiotyków. Do tej 
pory nie przeprowadzono dużych kontrolowanych badań po-
święconych antybakteryjnemu wykorzystaniu bakteriofagów, 
istnieje jednak wiele małych obiecujących prób ich zastosowa-
nia, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej, gdzie brak jest 
alternatywy dla drogich antybiotyków. Wraz z pojawieniem 
się oporności na antybiotyki bakteriofagi znów znalazły się 
w centrum uwagi. W dużym badaniu finansowanym przez 
Unię Europejską (Phagoburn) zostanie przetestowana sku-
teczność bakteriofagów u pacjentów z oparzeniami. Istnieją 
również duże grupy naukowców badających możliwości 
wykorzystania bakteriofagów u chorych na mukowiscydozę. 
To tylko kwestia czasu, kiedy ruszą pierwsze większe badania 
kliniczne. Prawdopodobnie wspomniane powyżej europejskie 
badania Phagoburn ułatwią wybranie odpowiedniej drogi.

dr Sylwia Hafkemeyer
naukowiec, stowarzyszenie mukowiscydozy 
tel. +49 (0) 22 898 780-42 
e-mail: shafkemeyer@muko.info

Informacje do tego artykułu zostały zaczerpnięte z następujących publikacji:

Waters V., Smyth A.: Cystic fibrosis microbiology: Advances in antimicrobial therapy. 
Journal of Cystic Fibrosis 2015; 14: 551–560

Hraiech S. i wsp.: Bacteriophage-based therapy in cystic fibrosis-associated 
Pseudomonas aeruginosa infections: rationale and current status. Drug Des. Devel 
Ther. 2015; 9: 3 653–3663

Tłumaczenie Łukasz Dobrogowski
Żródło Kwartalnik organizacji MUKOVISZIDOSE
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Depresję 
trzeba leczyć

to nadal pokutują na jej temat fałszywe przekonania. Pewnie 
jedną z przyczyn jest to, że jej leczenie prowadzą psychiatrzy. 
Lęk przed psychiatrią, przed staniem się „osobą chorą psy-
chicznie”, przed stygmatyzacją i społecznym ostracyzmem po-
wstrzymuje przed leczeniem. Utrwala jednocześnie stereotypy 
i zasklepia w niewiedzy. Tymczasem depresja jest normalnym 
zachorowaniem, które można leczyć, zwłaszcza że nowoczesne 
leki antydepresyjne nie uzależniają, nie otumaniają, wywołują 
niewiele skutków ubocznych. Pozwalają prowadzić normalne 
życie, pomagając odbudować nadwątlone siły i wiarę w siebie, 
przyszłość i sens życia. Nie są jednak, jak upraszczająco określa 
się je w prasie popularnej, „pigułkami szczęścia”. Antydepre-
santy przywracają równowagę psychofizyczną, ale nie wyręczą 
nikogo w indywidualnych decyzjach i działaniach ani nie zwal-
niają z osobistej za nie odpowiedzialności (na marginesie: czy 
przyszłoby komukolwiek do głowy określać mianem „pigułek 
szczęścia” leki przeciwgorączkowe, które przywracają podobnie 
elementarną chęć do życia?).

Na depresję składa się zespół objawów, które utrzymu-
ją się ponad dwa tygodnie, obejmując stan emocjonalny, 
mentalny i fizyczny. Dawny podział na choroby psychiczne 
i somatyczne uznany został i w medycynie, i psychologii 
za nieuzasadniony, bo przecież choruje człowiek. Widać to 
szczególnie wyraźnie w przypadku depresji, będącej na przy-
kład skutkiem długotrwałego przeciążenia chorobą własnego 
dziecka. Jeśli matka wiele lat walczy z lękiem, niepokojem 
i uczuciem bezradności, jednocześnie dzielnie radząc sobie 
z codziennością, to w końcu może się zdarzyć, że „baterie 
się wyczerpią”. Na szczęście nie wszystkich dopada depresja, 
a dla tych, którzy jej doświadczą, medycyna ma naprawdę 
skuteczne leki i metody zaradcze.

Jakżeż ja się uspokoję –
Pełne strachu oczy moje,
Pełne grozy myśli moje,
Pełne trwogi serce moje,
Pełne drżenia piersi moje –
Jakżeż ja się uspokoję…

Stanisław Wyspiański

Ten przejmujący wiersz napisał Wyspiański, gdy zapadł na 
ciężką, wówczas nieuleczalną, chorobę. Uchwycony w utwo-
rze stan znają zapewne osoby doświadczone wiedzą o czymś, 
co przeraża, a jest nieuchronne. Odnajdą w nim znajomy ton 
na przykład rodzice dzieci dotkniętych przewlekłą chorobą 
o niepewnych rokowaniach.

Wieloletnie zmaganie się z chorobą dziecka wiąże się 
u rodziców z ogromnym ciężarem trudnych sytuacji, które 
wymagają hartu, odwagi i siły. Codzienny trud rodziców 
pomaga zahamować postępy choroby dziecka, stwarzając 
mu przestrzeń do przeżywania radości dzieciństwa mimo 
choroby. Wieloletni wysiłek rodziców bywa jednak okupiony 
przez nich przewlekłym zmęczeniem, znużeniem codzien-
nością, wreszcie zmaganiem się z lękiem o dziecko i jego 
przyszłość. Zdarza się wówczas, że taki chroniczny stan 
przestaje być już tylko dolegliwością i może przekształcić 
się w stan chorobowy. Nierzadko tą chorobą jest depresja. 
Niestety, osoby przyzwyczajone do ciągłego wysiłku, pozo-
stające stale w gotowości do działania, udzielania pomocy 
i wsparcia własny stan psychofizyczny lekceważą. Dzieje się 
tak przede wszystkim dlatego, że przewlekła choroba dziecka 
bywa w rodzinie traktowana jak problem największy i jedyny, 
zatem na pogarszającym się stanie zdrowia rodzica nikt nie 
skupia uwagi. Tą lekceważącą siebie osobą jest zazwyczaj 
matka, gdyż – wśród ogółu chorujących na depresję – kobiet 
jest dwukrotnie więcej.

Mimo że o depresji pisze się i mówi sporo, wiedza na temat 
jej specyfiki jest w społeczeństwie niewystarczająca. Chociaż 
o zmaganiu się z własną depresją wypowiadają się osoby 
publiczne (Justyna Kowalczyk – narciarka, Marek Piekarczyk – 
muzyk, Jolanta Fraszyńska – aktorka, Tomasz Jastrun – pisarz), 
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By przybliżyć specyfikę cierpienia w depresji, przywołajmy 
hipotetyczny przykład, powiedzmy Pani B. Otóż Pani B. do-
strzegła, że od pewnego czasu zmienił się, a ściślej znacznie 
obniżył się jej nastrój, dominuje w nim smutek, obraz świata 
przybiera ponury koloryt, niekiedy łączy się to z rozdrażnie-
niem albo płaczliwością. Otoczenie Pani B. ze zdziwieniem 
i niepokojem zaczyna orientować się, że Pani B. odmawia wi-
zyt u znajomych, nie oddzwania i nie odpisuje na wiadomości. 
Wyraźnie się izoluje. Mąż Pani B. często widzi ją siedzącą ze 
zwieszoną głową. Pani B. od dawna miewa bezsenne noce, 
ale nawet te noce, które pozornie przesypia, nie przynoszą 
jej odpoczynku, bo budzi się przed świtem i bezskutecznie 
usiłuje zasnąć. Rano jest półprzytomna. Najgorsze, że właśnie 
rano, gdy trzeba szybko się zebrać, Pani B. czuje się najgo-
rzej – czasem ma wrażenie, że wstanie z łóżka przekracza jej 
możliwości, bo ciało wydaje się sto razy cięższe niż dawniej. 
Jest kompletnie pozbawiona energii, każda czynność wymaga 

od niej ogromnego wysiłku, czuje się wyczerpana i stale prze-
raźliwie zmęczona. Na niczym nie może się skupić, zapomina 
o podstawowych sprawach, nie potrafi się skoncentrować na 
choćby jednej kolumnie w gazecie. Pani B. sama siebie nie 
poznaje, zwłaszcza wtedy, gdy musi o czymś zdecydować: 
staje bezradnie przed sklepową półką, nie umiejąc podjąć 
prostych, wydawałoby się, decyzji, na przykład czy kupić 
jeden, czy dwa produkty albo który rodzaj wybrać. Może 
płakać godzinami, nie znajdując ukojenia. Życie – mimo że 
nic się gwałtownie w jego biegu nie zmieniło – nagle stało 
się skrajnie trudne i odbiera resztki sił. No i jedzenie: potrawy 
straciły smak, a Pani B. na nic nie ma apetytu. Ale najgorsze 
są myśli, które nie wiadomo skąd się biorą, przynosząc naj-
tragiczniejsze scenariusze przyszłości, odbierają podstawową 
nadzieję na choćby trochę lepsze jutro. Pani B. strasznie się 
teraz o wszystko obwinia, nawet o to, że teraz źle się czuje. 
Czasem Pani B. myśli, że najlepsza byłaby śmierć.
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koniecznie powinna się wybrać do specjalisty. Do psychiatry 
na szczęście nadal nie trzeba mieć skierowania. Najlepiej, żeby 
równolegle z farmakoterapią odbywała regularną, najlepiej 
cotygodniową psychoterapię.

Nasza przykładowa Pani B. ma niemal wszystkie ważniejsze 
objawy depresji, ale o zaistnieniu choroby może świadczyć 
tylko ich część, a niektóre z nich mogą przybierać u innych 
osób postać nietypową, np. może występować nadmierna 
senność, a nie bezsenność, objadanie się w miejsce wymie-
nionej niechęci do jedzenia, nasilona nagle irytacja zamiast 
wymienianej w przypadku Pani B. apatii, ponadto niektóre 
osoby lepiej funkcjonują rano. W skrajnych przypadkach 
zdarza się, że objawy przybierają tak nasiloną postać, że od-
bierają całkowicie chęć dbania nawet o podstawowe potrzeby, 
takie jak wygląd i higiena, a nawet uniemożliwiają wstanie 
z łóżka. Wtedy jednak – paradoksalnie – najłatwiej o rozpo-
znanie i pilny kontakt z lekarzem, bo stan jest niewątpliwie 
alarmujący. Gorzej, gdy depresja przybiera maskę na przykład 
przewlekłego bólu (kręgosłupa, głowy, brzucha…). Cierpiący 
człowiek ratuje się środkami przeciwbólowymi i nasennymi, 
robi masę badań, jednocześnie tłumacząc sobie, że nękające 
dolegliwości bólowe wyjaśniają brak radości życia i bezsenne 
noce czy niemożność skupienia się na czymkolwiek interesu-
jącym. A ponieważ długo nie można ustalić przyczyny bólu, 
dołącza się do niego lęk, choć i jego obecność można sobie 
wyjaśnić brakiem diagnozy. Dopiero podanie antydepresan-
tów uwalnia od błędnego koła bólu i lęku.

Depresja bynajmniej nie omija dzieci i młodzieży. Szczegól-
nie u adolescentów bywa lekceważona, gdyż objawy zacho-
rowania przypisywane są problemom dojrzewania. Najgorsze 
dla młodych ludzi okazuje się niezrozumienie ich cierpienia 
przez nauczycieli, którzy szafują równie krzywdzącymi, co 
nieskutecznymi nakazami, typu „weź się w garść” czy „bierz 
się do roboty”. Zdarzają się nawet tak niekompetentni peda-
godzy, którzy młodemu człowiekowi w depresji przepisują 
absurdalne leczenie większą ilością nauki. Przypomnijmy: 
swoistą cechą depresji jest niemożność skupienia uwagi oraz 
zapamiętywania!!! Bez leczenia problemy szkolne młodego 
człowieka mogą się tylko pogłębiać.

Dlaczego podjęcie leczenia, i to jak najszybciej po tych 
krytycznych dwóch tygodniach, jest tak ważne? Najprostszy 
powód oczywiście dotyczy odzyskania równowagi, bo de-

presja rujnuje samoocenę, odbiera życiu blask, smak, sens. 
Nie mniej ważnym powodem podjęcia leczenia może być 
uświadomienie sobie przez osobę dotkniętą depresją, że 
zadbanie o siebie, przywrócenie dobrostanu, jest najlepszym 
sposobem zadbania o dziecko! Rodzice czasem sobie nie 
uświadamiają, że przygnębiona, apatyczna, nieszczęśliwa, 
przepełniona cierpieniem matka nie może dawać swemu 
dziecku oparcia, nadziei, otuchy ani spokoju. Matki oponują 
przeciwko własnemu leczeniu, argumentując to obawą przed 
oskarżeniem o egoizm. To nieuzasadniona obiekcja, bo prze-
cież podejmując leczenie, daje się dziecku ważny życiowo 
przykład, jak dbać o zdrowie.

Istnieją mniej oczywiste, choć równie istotne argumenty na 
rzecz leczenia depresji. Otóż wiadomo obecnie, że depresja 
pozostaje w skomplikowanych związkach z wieloma innymi 
chorobami. Wiadomo, że niektóre choroby są następstwem 
depresji, a inne mogą depresję wywoływać. Zdarza się rów-
nież, że podłoże zachorowania na depresję pozostaje niezna-
ne. Depresja często współwystępuje z cukrzycą, chorobami 
układu sercowo-naczyniowego, chorobami dermatologiczny-
mi, ginekologicznymi, onkologicznymi, endokrynologicznymi, 
neurologicznymi i niektórymi zakaźnymi. Stan poważnego 
zachorowania wpływa na aktywność przekaźnictwa mózgo-
wego, skutkując depresją. Tak, w takiej (!) kolejności, mimo 
że w społecznym odczuciu bywa to rozumiane odwrotnie. 
Zatem to nie chory człowiek, martwiąc się o swoje zdrowie, 
doprowadza się do depresji! Ona ujawnia się wskutek za-
chorowania i wymaga jednoczesnego leczenia. Dysponujemy 
ponadto wiedzą o tym, że depresję mogą wywoływać pewne 
leki, na przykład steroidy, niektóre środki hormonalne, an-
tykoncepcyjne, leki przeciwwirusowe. Bywa również tak, że 
u osoby z nieleczoną depresją rozwijają się lub pogłębiają 
dolegliwości serca, układu oddechowego, przewodu pokar-
mowego, nawet choroby neurologiczne (udar lub wylew) 
albo nowotworowe. Zatem: lecz depresję, bo to poważna 
i nierzadko groźna choroba.

Okazja do głębszej refleksji nadarza dwa razy w roku: 
23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, 
a 1 października Europejski Dzień Walki z Depresją.

Renata Rosa-Chłobowska
psycholog
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W GCZD w Katowicach 
otwarto nową izolatkę dla 
pacjentów z mukowiscydozą

14 stycznia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. 
Jana Pawła II w Katowicach odbyło się coroczne spotkanie 
rodziców dzieci chorujących na mukowiscydozę z lekarzami 
i pracownikami szpitala. Spotkanie poprzedziło otwarcie po-
mieszczenia o podwyższonym standardzie epidemiologicznym 
– sali z węzłem sanitarnym dla pacjentów z zaostrzeniem CF 
wymagających leczenia szpitalnego. Uroczystość odbyła się 

z udziałem Dyrektora GCZD Mariana Kreisa, Dyrektor ds. 
Lecznictwa Kingi Poborskiej oraz prezesa Fundacji MATIO 
Pawła Wójtowicza. Przystosowanie pomieszczenia wsparła 
finansowo MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na 
Mukowiscydozę.

Redakcja przeprasza Pana Mirosława Wójcika za niezamieszczenie informacji, iż tekst w artykule „Bakterie 
oporne na kolistynę”, opublikowany w MATIO 4/2015 jest jego autorstwa.

Paweł Wójtowicz

PrzeProSiNy

Nowa izolatka dla naszych podopiecznych w GCZD

Spotkanie lekarzy z rodzicami – prof. Halina Woś (po lewej) 
i dr Bożena Darmolińska (po prawej)
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koNkurS Na NajlePSzy artykuł 
oD roDziCa i meDyka

Wiele osób prosiło nas o możliwość publikacji relacji z wydarzeń, spotkań, których byli inicjatorami, 
a czasami także swoich przemyśleń i uwag. Dlatego też ogłaszamy konkurs na najlepszy i najciekawszy 
artykuł, który opublikujemy na łamach następnego kwartalnika MATIO. Nadesłane prace będą oceniane 
w dwóch kategoriach: przysłane przez rodziców/opiekunów/podopiecznych oraz przez lekarzy/studentów/
doktorantów nauk medycznych/biologicznych. Prosimy o nadsyłanie tekstów drogą mailową lub tradycyjną.

Magdalena Zgraj

mukowiscydoza.pl/konkursy
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Refleksje na temat 
zataczania kręgu wiedzy 
i życiowych doświadczeń

jak  większość  turystów, podczas 
tegoż pobytu w Warszawie udałem się 
do kościoła Świętego Krzyża i z uwagą 
przyglądałem się kolumnie skrywającej 
relikwię, wciąż niewiele wiedząc o życiu 
Chopina i będąc nieco zaskoczony tą 
separacją serca od jego ciała. Wiedziałem 
o kilku świętych, których fragmenty ciał 
znajdowały się w różnych miejscach na 
świecie, ale dlaczego serce tego konkret-
nego człowieka było w Warszawie, a jego 
ciało na cmentarzu Pere Lachaise w Pa-

ryżu, było dla mnie zagadką. Byłem też zaskoczony niemal 
ciągłym strumieniem wielbicieli Chopina przybywających 
z całego świata z pielgrzymką do tego odległego świeckie-
go sanktuarium. A kiedy potem w rocznicę przedwczesnej 
śmierci Chopina, zmarłego w wieku zaledwie 39 lat, odegrano 
w tejże bazylice Requiem Mozarta, doświadczyłem ogrom-
nego wzruszenia. Było to tak jakby cały naród polski w tę 
bardzo zimną noc stłoczył się w tym historycznym miejscu na 
chwałę tego drobnego, acz niezwykłego człowieka, za jego 
ogromny wkład w naszą kulturę wniesiony przed tak wielu 
laty. Doświadczenie ogromu uwielbienia całej Polski dla tego 
człowieka było wręcz zdumiewające.

Na  konkursie  spotkałem  kilku  wspaniałych  ludzi, 
a wśród nich Jadwigę Gewert, dyrektora wykonawczego 
Fundacji Chopina USA. Niechcący musiałem zwierzyć się jej 
z mojego zamiłowania do muzyki Chopina, co widząc, pod-
jęła próbę przekonania mnie do ustanowienia sekcji Fundacji 
Chopina w Seattle. W sposób raczej nawet dla mnie samego 
niespodziewany spełniłem jej prośbę i ku chwale Seattle to 
dzieło trwa i ma się świetnie do dziś.

wtedy to właśnie rozpoczęło się moje zdobywanie wiedzy 
o Fryderyku Chopinie. Zacząłem czytać o jego życiu i czasach 

Fryderyk Chopin skomponował wiele 
swoich nokturnów w taki sposób, że po-
czątkowy temat powtarza się ponownie 
na zakończenie dzieła w nieznacznie tylko 
zmienionej formie. Ta subtelna zmiana do-
konuje się jakby przez nabywanie doświad-
czenia w trakcie przechodzenia przez cały 
utwór, by ostatecznie wyłonić się ze swoich 
początków jako wzbogacony, bardziej 
dojrzały i pewny siebie temat. Niedawno 
stałem przed majestatyczną kolumną w Ko-
ściele Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie 
Serce Chopina wciąż spoczywa za ogromną płytą z szarego 
marmuru. Zdałem sobie wówczas sprawę, że byłem w tym sa-
mym miejscu 15 lat wcześniej, a tak wiele wydarzyło się w tym 
czasie, że podobnie jak jeden z tych modyfikowanych tematów 
Chopina nie byłem już tym samym człowiekiem.

Zatoczyłem pełne koło. To jest właśnie opowieść o tym 
cyklu przeistoczenia.

w 2000 roku wybraliśmy się z żoną do warszawy, żeby 
wysłuchać wystąpień uczestników Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego. Nie znając nikogo i nigdy wcześniej 
nie będąc w Polsce, dopiero wtedy uświadomiłem sobie, jak 
piękna muzyka Chopina dotyka głębi mojego wnętrza. Jego 
muzyka – tak bardzo nasycona emocjonalnie – przemawiała 
do mnie jak żadna inna. Do tego czasu moje uznanie dla jego 
dzieł było ściśle prywatną sprawą. A teraz nagle siedziałem 
w wielkiej, wspaniałej sali koncertowej, otoczony przez setki 
miłośników Chopina wsłuchujących się w każdą nutę, w każ-
dą frazę, z zamiarem wydobycia z tej muzyki wszystkiego, 
tak jakby poprzez obecność w tej uświęconej sali mogli 
dzielić jakieś ulotne powinowactwo z muzycznym geniuszem 
Chopina. Poczułem się onieśmielony tym doznaniem … i na 
zawsze zmieniony.

18



19

M
AT

IO
 1

/2
01

6 wszystko, co tylko mogłem wziąć w ręce, a następnie powoli 
i metodycznie zbudowałem moją znajomość jego dzieł mu-
zycznych. Zajęło mi to faktycznie lata, ale okazało się jedną 
z najwspanialszych przygód mojego życia.

Do czasu, gdy wróciłem do warszawy na Konkurs Cho-
pinowski w roku 2005, poznałem wielu ludzi z całego świata, 
którzy również znali i kochali muzykę Chopina. Odwiedzi-
łem większość miejsc w Paryżu, w który bywał ten polski 
patriota, skazany przez samego siebie na wygnanie. Wtedy 
też nabyliśmy z żoną dom w tym wspaniałym mieście i jedną 
z moich ulubionych rozrywek stało się zdobywanie wszelkich 
dostępnych informacji o tym niezwykle interesującym czło-
wieku. W Mieście Światła spędził on połowę swojego życia, 
zyskał sławę, stając się jednym z najwybitniejszych pianistów 
świata, i ostatecznie zmarł bolesną, powolną śmiercią w swoim 
luksusowym mieszkaniu przy eleganckim Placu Vendome.

zatem kiedy w 2008 roku otrzymałem od Jadwigi list 
z propozycją, żebym zajął jej miejsce na Międzynarodowej 
Konferencji Federacji Towarzystw Chopinowskich w Nohant, 
bez wahania zgodziłem się tam pojechać.

Nohant to mała wioska w środkowej Francji, która była ro-
dzinnym miejscem George Sand. Było to spokojne i wygodne 
zacisze, gdzie oboje z Chopinem spędzili wiele miłych letnich 
miesięcy i gdzie – jak powszechnie wiadomo – skomponował 
niektóre ze swoich największych arcydzieł. Jako że było to jed-
no z niewielu miejsc związanych z Chopinem, których jeszcze 
nie odwiedziłem, zależało mi bardzo, żeby je poznać.

w pociągu do Chateauroux, najbliższej stacji kolejowej 
koło Nohant, przeczytałem w Internecie fascynujący artykuł 
w „Times of India”, mówiący, że według wybitnego polskie-
go naukowca, profesora Wojciecha Cichego, Chopin cierpiał 
na mukowiscydozę (chorobę, którą nazywamy w USA cystic 
fibrosis) i że zamierza to udowodnić, wykonując analizy DNA 
na próbce zachowanego serca kompozytora. Z artykułu wy-
nikało, że przedłożył już wniosek do władz polskich z prośbą 
o udostępnienie mu do badań serca Chopina. Przeczytanie tej 
informacji na kilka godzin przed spotkaniem się z czołowymi 
badaczami Chopina stało się dla mnie rewelacją. Nie wiedziałem 
wtedy jeszcze, że pobyt w Nohant stanie się dla mnie począt-
kiem drogi do odkrycia wielu tajemnic serca Chopina.

uczestnicy konferencji w Nohant przedłużyli czas na 
dyskusję, aby rozważyć niezwykłą teorię profesora Cichego. 
Niemal natychmiast stało się dla mnie jasne, że choć większość 

uczestników była rzeczywiście ekspertami na temat Chopi-
na, to niewielu z nich (jeśli w ogóle ktokolwiek) posiadało 
wiedzę z dziedziny nauk ścisłych. Ich wiedza o chorobach, 
a konkretnie o mukowiscydozie i gruźlicy, dwóch głównych 
kandydatach w kwestii przewlekłej choroby Chopina, była 
absolutnie mizerna. Wkrótce okazało się, że jedynym czło-
wiekiem obecnym na tym spotkaniu, który miał zarówno 
wiedzę historyczną o Fryderyku Chopinie, jak i dość szerokie 
pojęcie naukowe o jego chorobie, byłem ja! Przyjąłem zatem, 
że moja wiedza o Chopinie w połączeniu z wiedzą naukową 
mogłyby pozwolić mi kontynuować ten temat i być może 
ostatecznie rozwiązać tajemnicę choroby kompozytora. Wtedy 
to postanowiłem napisać książkę.

w miesiącach i latach po mojej wizycie w Nohant przej-
rzałem całą literaturę medyczną na temat choroby Fryderyka 
Chopina. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu było tego sporo, ale 
nie wszystko napisane w języku angielskim. Z wielką uwagą 
i wysiłkiem przetłumaczyłem na angielski szereg artykułów 
z polskich, niemieckich i francuskich czasopism medycznych. 
Przeczytałem wszystkie dostępne korespondencje Chopina, 
poszukując jakichkolwiek wskazówek co do jego choroby. 
Dokształciłem się solidnie z analizy DNA i medycyny sądowej, 
żeby być na bieżąco w tych dziedzinach wiedzy. Zacząłem 
regularnie korespondować z profesorem Cichym, a także 
z wieloma innymi naukowcami na całym świecie, i oma-
wiać z nimi bardzo szczegółowo to, w jaki sposób należy 
przeprowadzić badanie tkanki uzyskanej z serca Chopina. 
Spędziłem nawet wiele miesięcy, ustalając, czy nie byłoby 
możliwe uzyskanie niezbędnych informacji z którejś z kilku 
istniejących próbek włosów pobranych od Chopina. Niestety, 
okazało się to niemożliwe.

Okropnie frustrujące okazały się próby pozyskania zgody 
na ekshumację szczątków Chopina z grobu na cmentarzu Pere 
Lachaise. Niestety, wdepnąłem w absolutne bagno francuskiej 
biurokracji i po kilku miesiącach porzuciłem ten zamiar. 
Dostałem lekcję, że dla obcokrajowca uzyskanie dostępu do 
jednej z czołowych postaci historycznych, jaką był Fryderyk 
Chopin, jest po prostu niemożliwe.

z chwilą,  gdy  założenia  teoretyczne wszystkich pro-
ponowanych badań zostały jaśniej sformułowane, stało się 
oczywiste, że nadszedł czas, by spotkać się z odpowiednimi 
władzami polskimi i spróbować przekonać je, aby umożliwiły 
kontynuację dochodzenia. W 2008 roku odrzucono jednak 
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prośby profesora Cichego o umożliwienie dostępu do serca, 
powołując się na sprzeciwy kulturowe, religijne, osobiste, 
a nawet ekonomiczne. W tej sytuacji wiedziałem, że jeśli 
mam mieć jakiekolwiek szanse na sukces, muszę zgromadzić 
w jednym ręku wszystkie zasadnicze argumenty.

w 2011 roku ukazała się moja książka „Serce Chopina, 
próba  identyfikacji  tajemniczej  choroby  najbardziej 
ukochanego kompozytora na świecie”. Następnie zaczą-
łem długą serię e-maili, listów i osobistych wizyt, podczas któ-
rych starałem się przekonać dyrektora Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina w Warszawie, ministra kultury, arcybiskupa 
Warszawy, dwoje żyjących krewnych Chopina i innych ludzi, 
by zezwolili na analizę serca. Niestety, ich zgodna opinia była 
przeciwna jakiemukolwiek badaniu serca, a prywatnie dzielili 
się ze mną obawami, że jeśli okazałoby się, iż serca nie ma 
w krypcie, to polska turystyka poniosłaby poważne straty. 
Nawet polscy naukowcy zaprotestowali przeciwko wykonaniu 
takiej analizy, twierdząc, że wiele środków finansowych na 
ich badania pochodzi ze źródeł rządowych i że publicznie 
wspieranie takiego dochodzenia uszczupliłoby podstawowe 
źródło finansowania ich pracy. Zastraszanie, tajemniczość 
i biurokratyczne rozgrywki rządziły Polską! Zdałem sobie 
sprawę, że uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie badań 
będzie ciężką walką. Niemniej jednak nalegałem i grałem 
często niewygodną rolę skwierczącego nudziarza. Teraz, 
z perspektywy czasu, uważam, że to działa!

w marcu 2014 roku jeden z moich przyjaciół w Naro-
dowym Instytucie Fryderyka Chopina powiadomił mnie, że 
wreszcie coś drgnęło. Okazało się, że przygotowano nadzwy-
czaj tajny plan, by otworzyć kryptę zawierającą serce. Wkrótce 
potem cała korespondencja między władzami polskimi i mną 
ustała. Nie podano powodów, nikt nawet nie próbował 
wyjaśnić przyczyn tej nagłej zmiany nastawienia do mnie. 
Przyjąłem zatem, że owa cisza w eterze może wskazywać, 
iż rzeczywiście podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań 
w najbliższym czasie. Dopiero szereg miesięcy później, pod 
koniec tego roku, dowiedziałem się z Associated Press, że 
krypta Chopina w kościele Świętego Krzyża faktycznie została 
potajemnie otwarta i wykonano zdjęcia. Byłem i w szoku, 
i niezwykle zainteresowany poznaniem jakichś szczegółów.

a oto czego się dowiedziałem: jedenaście osób, sami 
Polacy, zgromadzili się w kościele Świętego Krzyża 14 
kwietnia 2014 roku tuż po północy. Obecni byli: prezydent 

Polski, arcybiskup Warszawy, jedyna żyjąca osoba spokrew-
niona z Chopinem, dyrektor Narodowego Instytutu Fryde-
ryka Chopina i jego zastępca wraz z dwoma naukowcami, 
kamerzystą, kamieniarzem i dwiema innymi osobami. Wiele 
napięcia wywołały próby zdjęcia kamiennej pokrywy krypty. 
Okazało się to niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym 
ponad godziny bardzo delikatnej pracy. Jeśli kamień został-
by uszkodzony lub zniszczony, z całą pewnością byłoby to 
oczywiste dla zwiedzających kościół następnego dnia. Oficjele 
przyszli jednak przygotowani, przynosząc ze sobą identyczną 
płytę kamienną z identycznym napisem w razie potencjalnego 
nieszczęścia.

Gdy płyta została zdjęta i odstawiona na bok, skrzynkę 
z relikwią wyjęto i postawiono na specjalnie przygotowanym 
stole do przeprowadzania oględzin. Mocne światła elektryczne 
były wyłączone. Szklane naczynie zawierające serce ostrożnie 
wyjęto z chroniących je drewnianych skrzynek, z których ze-
wnętrzna wykonana była z drewna dębowego, a wewnętrzna 
ze znakomitego hebanu. Na hebanowym pudełku znajdował 
się srebrny medalion. Widniał na nim pięknie wygrawerowany 
napis z nazwiskiem kompozytora oraz datami jego narodzin 
i śmierci. Okazało się, iż datę urodzenia zapisano jako 28 
lutego 1810 roku. Współczesne analizy historyczne określają 
datę urodzin Chopina na 1 marca, zatem było to niespodzie-
wanie ciekawe odkrycie. Woskowe uszczelnienie pojemnika 
było w nienaruszonym stanie, płyn balsamujący był koloru 
jasnego bursztynu, a samo serce doskonale zachowane. Dla 
wszystkich obecnych w wyciszonym nocą sanktuarium był 
to niezwykle ekscytujący moment.

wykonano wiele fotografii serca pod każdym możliwym 
kątem, a następnie dwóch naukowców dokonało bardzo 
szczegółowych oględzin szklanego naczynia. Żaden z nich 
niestety nie był ekspertem w dziedzinie medycyny klinicznej 
– jeden był genetykiem, drugi zaś patologiem. Zakończe-
niem całej procedury było dołożenie dodatkowej warstwy 
wosku do uszczelnienia pojemnika. Naczynie umieszczono 
z powrotem w chroniących je drewnianych skrzynkach, po 
czym oryginalna płyta kamienna krypty została ponownie 
zacementowana na swoim miejscu. Od początku do końca 
całego procesu minęły niespełna dwie godziny. Zanim powoli 
wszyscy opuścili kościół i wyszli na chłód wczesnego wio-
sennego poranka, podjęto postanowienie, że krypta Chopina 
nie będzie otwierana przez następne 50 lat.
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6 ogarnięcie umysłem tego, co zobaczyli tej nocy, okazało 
się trudne i chyba nie do końca satysfakcjonujące. Trudne 
w tym sensie, że tylko dwie osoby z obecnych były na-
ukowcami, a niesatysfakcjonujące dlatego, że obaj nie mieli 
wątpliwości, iż konieczna byłaby pomoc jeszcze kogoś, żeby 
wyciągnąć właściwe wnioski co do przyczyn i mechanizmów 
choroby Chopina wyłącznie na podstawie obserwacji organu 
zamkniętego w szklanym pojemniku. Pragnęli wykonać swoje 
zadanie najlepiej, jak to było możliwe, wiedząc, że nie będzie 
już szans na zbadanie tej relikwii za ich życia.

ogólnie rzecz ujmując, serce było wyjątkowo duże jak na 
człowieka postury Chopina. I od początku stało się oczywiste 
dla tych dwóch badaczy, że coś było nie tak z osierdziem, 
czyli zewnętrzną powłoką serca. Było ono nierównomiernie 
pogrubione i pokryte rozrzuconymi na powierzchni żółta-
wymi złogami. Uważne przyjrzenie się pozwoliło dostrzec 
w tkance zgranulowane cząstki materii. Z obserwacji wy-
nikało, że oryginalny patolog – musimy założyć, że był to 
osobisty lekarz Chopina w chwili jego śmierci, szanowny dr 
Cruveilhier – wyjąwszy serce z ciała, poddał je ścisłej inspekcji 
i dokonał głębokich nacięć w trzech zastawkach, szukając tam 
nieprawidłowości, ale nie znalazłszy ich, pozszywał nacięcia 
czymś, co wydaje się, że było katgutem (struna chirurgiczna 
z baranich lub kozich jelit). Konkluzja mogła być tylko jedna: 
ów nieszczęsny człowiek, którego życie było zasilane jego 
niekooperującym sercem, zmarł z powodu jego zastoinowej 
niewydolności z powikłaniami wywołanymi gruźliczym za-
paleniem osierdzia.

w mojej książce postulowałem, że Chopin zmarł w wy-
niku powikłań gruźlicy. Szczególnie podkreśliłem możliwość 
gruźliczego zapalenia osierdzia, rzadkiej, ale wyniszczającej 
choroby. Zatem, chcąc być w stanie potwierdzić tę diagnozę 
w przypadku gdyby kiedykolwiek w moim życiu serce Cho-
pina stało się przedmiotem badania, zgromadziłem prawdo-
podobnie największy na świecie zbiór dokumentacji opisowej 
przypadków i pośmiertnych zdjęć serc ludzi, którzy ulegli tej 
rzadkiej chorobie. Owe setki medycznych zdjęć okazały się 
później wręcz nieocenione przy próbie określenia przyczyny 
śmierci Chopina.

Sposób, w  jaki udało mi się uzyskać fotografie serca 
Chopina, musi pozostać tajemnicą. Obiecałem również 
dyrektorowi Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 
w Warszawie, że nie będę publikować ani upowszechniać 

tych zdjęć. Jednakowoż, skoro w styczniu tego roku zdjęcia 
zostały w niektórych szczegółach omówione na publicznej 
konferencji prasowej w Warszawie, postanowiłem, że i ja nie 
będę wstrzymywać się od ich omówienia. Pragnąłbym, aby 
cały ten proces był znacznie bardziej jawny, ale niestety nie 
można mieć wszystkiego.

kiedy  wszedłem  do  kościoła  Świętego  krzyża tuż 
przed rozpoczęciem tegorocznego Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego i ponownie stanąłem przed kolumną 
kryjącą serce Chopina, zalało mnie morze emocji. Moje oczy 
zawilgotniały, gdy uświadomiłem sobie, że zatoczyłem pełne 
koło w odniesieniu do tej relikwii, od zerowej wiedzy 15 lat 
temu do pozycji jednego z niewielu ludzi na świecie, którzy 
mieli przywilej zobaczyć ją na własne oczy.

Przez lata moich badań poznałem setki fascynujących lu-
dzi, podróżowałem do miejsc, o których nigdy bym nawet nie 
marzył, i nauczyłem się tak wiele o tym nadzwyczajnym czło-
wieku, o jego życiu, muzyce i oczywiście o jego chronicznej 
chorobie. Czułem, że naprawdę mogłem teraz zrozumieć, jak 
ten wspaniały człowiek, dotknięty nieubłaganie postępującą 
chorobą, potrafił w trudny do pojęcia sposób zaszufladkować 
swoje cierpienie i kontynuować komponowanie. Bo przecież 
właśnie gdy cierpiał najbardziej, stworzył niektóre z najwspa-
nialszych dzieł muzyki, jakie świat kiedykolwiek poznał.

okazje takie jak ta nie pojawiają się często i niewielu 
z nas ma szczęście znaleźć rozwiązanie tajemnic, na jakie na-
tykamy się w swoim życiu. Byłem jednym z tych szczęśliwców 
i za to zawsze będę wdzięczny. Tak jak zmienia się temat 
otwierający chopinowski nokturn, tak i ja uległem przeobra-
żeniu, zatoczywszy pełne koło mojej wiedzy i doświadczeń.

Steven Lagerberg
Listopad 2 015, Paryż

Tłumaczenie: Krzysztof Onzol

Materiał ten prezentuję za zgodą autora, dr. Stevena 
Lagerberga, fundatora Sekcji Pólnocno-Zachodniej 
Towarzystwa Chopinowskiego USA w Seattle

artykuł publikujemy dzięki osobistemu 
zaangażowaniu i pomocy Profesora wojciecha 
Cichego, za co serdecznie dziękujemy (redakcja)
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„PrzyzNaj Się… Nie zGaDłbyŚ”

W ramach projektu Mukolife powstał scenariusz lekcji 
wychowawczej oraz film edukacyjny „Przyznaj się… nie zgadł-
byś”, który ma zachęcić nauczycieli szkół 
gimnazjalnych do rozmowy ze swoimi 
uczniami o tolerancji i akceptacji innych, 
a zwłaszcza ma zwiększyć świadomość 
uczniów i nauczycieli na temat problemów 
osób chorych na mukowiscydozę.

Film „Przyznaj się… nie zgadłbyś” 
powstał w 2013 roku, a jego główną 
bohaterką jest Ambasadorka Mukolife 
– Emilia, która jest typową uczennicą, 

niewyróżniającą się niczym szczególnym na tle klasy. Cierpi 
jednak na mukowiscydozę i właśnie o tej chorobie, jej obja-

wach, życiu z nią, Emilia opowiada swojej 
nauczycielce.

Scenariusz 45-minutowej lekcji wy-
chowawczej został przygotowany przez 
mgr Annę Sosnę, Nauczyciela Roku 2011, 
anglistkę, terapeutkę pedagogiczną i wy-
chowawczynię w gimnazjum.

Źródło: www.mukolife.pl

MATIO – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę rozpoczyna III etap konkursu GENialna 
szkoła. Zgłaszajcie przedszkola i szkoły każdego szczebla, publiczne i niepubliczne, w których dzieci chore 
na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie, a także z zaburzeniami o podłożu genetycznym i neurologicznym, 
czują się dobrze, są akceptowane, mogą się rozwijać.

Czekamy 
na Wasze 
zgłoszenia 
do 1 lipca!

Zaproszenie
do konkursu

Zgłoszenia mogą nadsyłać rodzice i opiekunowie dzieci, a także 
nauczyciele z danych placówek. WAŻNE, by zgłoszenie zawierało:
z pełną nazwę i adres placówki edukacyjnej,
z  telefon, adres e-mail,
z  imię i nazwisko dyrektora,
z  opis działań uzasadniający, że to miejsce powinno otrzymać miano 

„GENialnej szkoły”.
zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Fundacja matio, 
ul. Celna 6, 30-507 kraków, lub e-mailem: konkursy@mukowiscydoza.pl 
z dopiskiem „GeNialna szkoła” (więcej na: www.mukowiscydoza.pl).
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§
500+
Od kiedy i dla kogo, czyli świadczenie 
wychowawcze w pigułce

1 kwietnia ruszył rządowy projekt 500 zł na dziecko. Ro-
dzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł na drugie 
i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 
800 zł na osobę także na pierwsze dziecko. W przypadku 
dzieci niepełnosprawnych w rodzinie dochód nie może prze-
kroczyć 1200 zł na osobę. Świadczenie wychowawcze będzie 
przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 
Wypłacane ono będzie rodzicom, opiekunom prawnym lub 
opiekunom faktycznym. Jeśli dzieckiem opiekują się oboje 
rodzice lub opiekunowie, świadczenie wypłacone zostanie 
tylko jednemu z nich. W przypadku rodzin przebywających za 
granicą Rzeczypospolitej Polskiej w państwie Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego projekt przewidu-
je, że świadczenie nie będzie im przysługiwać, jeśli korzystają 
za granicą ze świadczenia o podobnym charakterze.

Gdzie i w jakiej formie złożyć 
wniosek?

Od początku kwietnia można składać wnioski o świadcze-
nie za pomocą bankowości elektronicznej, platformy usług 
elektronicznych ZUS – PUE ZUS, ePUAP oraz za pomocą 
portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Banki, które współpracują z ministerstwem w ramach Pro-
gramu 500 +, to Bank Pocztowy, mBank, Bank Polskiej Spół-
dzielczości, Bank Handlowy, ING Bank Śląski, FM Bank, PBP, 
Bank SMART, Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Getin Noble 
Bank, PKO BP, Deutsche Bank, Credit Agricole, Millennium, 
Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, 
Raiffeisen, Pekao SA i BPH.

Tradycyjnie – jak w przypadku innych świadczeń – wnioski 
można składać również w urzędach miasta oraz gmin sto-
sownie do miejsca zamieszkania. Wniosek składa tylko jedno 
z rodziców. Jeśli rodzina korzysta z opieki MOPS, to wniosek 
można złożyć również u opiekuna socjalnego oraz w żłobku, 
przedszkolu i szkole podstawowej – lista placówek przyjmu-

jących dokumenty w danej miejscowości aktualizowana jest 
na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej – www.mpips.gov.pl.

Jak obliczyć dochód na pierwsze 
lub jedyne dziecko w rodzinie?

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią pod-
stawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, 
jest rok 2014. Prawo do świadczenia ustala się na podstawie 
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do dochodu nie wlicza się:
z alimentów świadczonych na rzecz innych osób (tj. spoza 

rodziny),
z świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem świadczenia rodziciel-

skiego,
z świadczeń z pomocy społecznej oraz wszelkich innych 

środków, których nie obejmuje definicja dochodu podana 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

z zasiłku rodzinnego,
z zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na 
pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane 
alimenty oraz stypendia socjalne.

Jak będą dokonywane wypłaty?
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w wybra-

ny przez rodziców sposób. Oznacza to, że środki mogą być 
wypłacone na rachunek bankowy rodzica. Organ właściwy 
może uwzględnić również inny sposób wypłaty świadczenia 
wychowawczego, np. przekazem pocztowym czy gotówką 
w kasie, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę w za-
kresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz możliwości orga-
nizacyjne i techniczne danej gminy/urzędu. Decyzja w tym 
zakresie należeć będzie do gminy.

500+ a inne świadczenia
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do 

dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych syste-
mów wsparcia. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń z pomocy 
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych 
i dodatków mieszkaniowych.

Agnieszka Rundsztuk
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§
1% >99%?

z podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
z podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów ewiden-

cjonowanych,
z podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospo-

darczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci i renciści, jednak 

muszą wtedy samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe 
w Urzędzie Skarbowym. 1% nie mogą przekazywać osoby 
prawne – spółki, przedsiębiorstwa państwowe, inne organi-
zacje pozarządowe.

Po co przekazywać 1%, skoro to 
mała kwota?

1% podatku dochodowego brutto to rzeczywiście nie 
zawsze duża kwota, należy jednak pamiętać, że wszystkie 
pieniądze uzyskane w ten sposób i przekazane organizacjom 
w 2015 roku to aż 557,6 mln zł.

Jak przekazać 1% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, w które należy 

wpisać nr KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%, oraz 
przekazywaną kwotę.

Czy organizacja pożytku 
publicznego, która otrzyma mój 
1% będzie znała moje dane?

W deklaracji podatkowej znajduje się pole, w którym 
można zaznaczyć, że dane podatnika mają być podane obda-
rowanej organizacji. Wtedy do organizacji trafią dane osoby 
przekazującej 1% oraz wysokość przekazanej kwoty.

Źródło: ngo.pl

Czym jest 1%?
1% to 1/100 część podatku dochodowego od osób fizycz-

nych, którą podatnik może przekazać organizacji pożytku 
publicznego (OPP). Możliwość tę wprowadziła ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 
roku.

Przekazywać czy nie?
1% nie jest dobrowolnie przekazywaną darowizną. Z praw-

no-podatkowego punktu widzenia ta część podatku docho-
dowego nie jest naszą własnością i tylko dzięki „uprzejmości” 
państwa mamy możliwość zdecydować, gdzie te pieniądze 
trafią. Jeśli takiej decyzji nie podejmiemy, kwota ta zostanie 
automatycznie przekazana do Skarbu Państwa.

Jakie organizacje mogą 
przyjmować wpłaty z 1% 
i na co mogą go wykorzystać?

Organizacja przyjmująca 1% podatku dochodowego musi 
mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP), ponadto 
musi spełnić szereg dodatkowych warunków – dotyczy to 
zarówno organizacji nowych, jak i posiadających ten status już 
wiele lat. Jeżeli dana organizacja nie spełni wymagań, zostaje 
usunięta z oficjalnej listy OPP stworzonej przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Fundusze uzyskane z 1% mogą 
być wydane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. Sprawozdania finansowe organizacji można 
znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może przekazać 1%?
1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status 

OPP wszyscy, którzy rozliczają się w Polsce:
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MATIO Fundacja Pomocy  
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS: 00 000 97 900

mukowiscydoza.pl

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną i na razie jest 

nieuleczalna, ale chorym oraz ich rodzinom nie wolno odbierać 

nadziei. Fundacja MATIO walczy o to codziennie od 20 lat.

ul. Celna 6,  
30-507 Kraków 
tel./fax. (12) 292 31 80

BGŻ BNP Parisas  
86 1600 1013 0002 
0011 6035 0001

Pomagamy chorym

na mukowiscydozę
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Wspomnienie
że czułem się, jakbym tam był osobiście. Na koniec kilkoma 
gestami potwierdzał swoje wypowiedzi szemrane, a słuchane 
przeze mnie w ciszy doskonałej.

Pozostaje pytanie, czy podanym moim słowom dać wiarę? 
Bo wiara przeważnie z czasem zmienia to, co w słowach tkwi 
– w mit. Co często bywa sednem prawdy.

Te wspomnienia znalazły swoją pamięć, choć tak rozpro-
szoną po różnych minionych wypadkach naszego życia.

Od tamtych zdarzeń jedynie trochę czasu minęło, a już 
w progu żegnanie. Niech te wskrzeszone wspomnienia przy-
pomną nam tamte chwile i uświadomią nam, że z padołu 
ziemskiego do wieczności tylko jeden krok, a nie zawsze 
długa jest naszego życia ziemska chwila.

Stanisław Sitko

To już 8 stycznia nowego roku 2016, a nie Wszystkich 
Świętych – a jednak przyszło mi odwiedzić cmentarz i od-
prowadzić na wieczny spoczynek mojego przyjaciela, dr. 
Jerzego Żebraka.

Dr J. Żebrak był ordynatorem słynnej VI-tki w Instytucie 
Matki i Dziecka w Rabce, zajmującej się leczeniem chorych 
na mukowiscydozę. Dla wspomnień przyszło mi się zagłębić 
w kręte uliczki przeszłości, labirynt bez wyjścia – jak biednemu 
dziecku wykrywanie swoich urojeń.

Moje wspomnienia układam w stosik. Osiadł na nich 
kilkudziesięcioletni kurz. Od czasu do czasu, co jakiś czas 
przecieram je i z uporem układam je na piętrzącym się stosiku. 
W natarczywy sposób wracają do mnie, jakby nie wepchnięte 
w stosik, lecz tylko segregowane w mojej głowie.

W tym momencie na pierwszy plan wysuwają się wspo-
mnienia, jak razem z dr. J. Żebrakiem organizowaliśmy 
PTWzM. Jureczek, po prof. Rudniku prekursor w leczeniu 
mukowiscydozy, zawsze cichy, opanowany, nierzucający 
się w oczy, zniewalał swoim uśmiechem, gdy przedstawiał 
problemy chorych na mukowiscydozę.

Twarz miał lekko owalną z nieodwracalną kreską warg. 
Takim był wśród nas, jak prorok wśród wiernych, ciekawie 
powiedziane. On, „doktorek”, jak prorok wśród wiernych. 
Głęboko w pamięci utrwaliły mi się jego nerwowe kroki, 
którymi przemierzał podium, i te hipnotyczne słowa, który-
mi dzielił się z nami swoją wiedzą. Gdy powoli wędrował 
po brzegach naszych uczuć, głosem nikłym jak cienki włos 
przekazywał nam swoją wiedzę, znikała rzeczywistość i nie-
ruchomiał czas.

Zapamiętałem również to, że kiedy się czegoś obawiał, co 
się zdarzało, zwykł ręką zakreślać okrąg, w którym chciał się 
schować, cichutko, ostrożnie, żeby nikt nie usłyszał i nie wy-
tropił go, zamykając za sobą niewidzialne drzwi. Pamiętam, jak 
raz po pracy, przy kawie, opowiadał mi o wkłuwaniu się igłą 
w żyłę, o przeprowadzonej bronchoskopii, jak i o smutnym 
uśmiechu chorej dziewczynki, która tak tęskni za słońcem 
i życiem oraz rodzinnym domem. A czynił to tak sugestywnie, 
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Fundacja MATIO, słucham…
W ostatnim czasie, dzwoniąc do Biura Fundacji MATIO, słyszycie nowe głosy, dlatego też chcielibyśmy Wam 
opowiedzieć, kto kryje się po drugiej stronie słuchawki.

nasz los i czy wszystko się nagle 
nie odmieni. Czy wtedy znajdzie 
się ktoś, kto nam pomoże?

Bezinteresowna pomoc dru-
giej osobie to najbardziej życio-
wa nauka – nauka o człowie-
czeństwie. I choć wielu uważa, 
że altruizm nie istnieje – bo 
pomagamy innym tylko dlatego, 
że dzięki temu czujemy się lepiej, bezinteresow-
nie wyciągając dłoń do drugiego człowieka, 

sprawiamy, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej 
przyjazny i ludzki.

A my? Pomagamy. Od 20 lat. Każdego dnia, odbierając dzie-
siątki telefonów, listów, próśb, pakując i wysyłając paczki, czy 
to na święta, czy na wyprawkę, organizując zbiórki, koncerty, 
dofinansowując leczenie podopiecznych, pisząc i wysyłając 
setki pism, dzwoniąc do urzędów, szkół, kuratoriów, czasami 
roniąc łzę z bezsilności, ale zawsze starając się zrobić przynaj-
mniej jedną rzecz niemożliwą dziennie. Codziennie, od 20 lat. 
Bo wiemy, jak bardzo ta pomoc jest potrzebna. I nie trzeba 

szkła powiększającego, by 
dostrzec osoby potrzebują-
ce. Można przyjąć wobec 
nich postawę obojętną lub 
altruistyczną. W tym przy-
padku to kwestia osobista, 
kwestia sumienia, wy-
obraźni i współczucia, bo 
za chwilę może się okazać, 
że sami tej pomocy będzie-
my potrzebowali.

Magdalena Zgraj

Pomaganie innym 
nie jest zjawiskiem 
obcym dla nikogo, 
bo każdemu prze-
cież, bez względu 
na to, jak niewzru-
szone miałby zasady, 
zdarzyło się komuś 
pomóc. Pomaganie 
było jednym z me-
chanizmów napędza-
jących rozwój cywilizacji. To pierwsi 
ludzie dzielili się obowiązkami, by 
razem osiągnąć zamierzone cele. 
Ten mechanizm działania nie uległ 
zmianie do dziś. Badania poka-
zują, że altruistyczne zachowania 
pojawiają się już w 15. miesiącu 
życia, są więc głęboko zakorzenio-
ne w naturze człowieka. A ludzi 
potrzebujących pomocy, wsparcia 
czy opieki jest wielu i nie trzeba ich 
szukać przez szkło powiększające. 
Jedni potrzebować będą pomocy 
w biedzie, inni w chorobie, samot-
ności, inni jeszcze będą potrzebo-
wać złapania za rękę i spojrzenia ze 
zrozumieniem w oczach, bo czasem 
słowa są zbyteczne. I choć czytamy 
ten artykuł, siedząc wygodnie we 
własnych domach i czując się bez-
piecznie, nie wiemy, jak potoczy się 

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, 
ale jego czynów. Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi”

Jan Paweł II

Magda Chojdacka

Magda Zgraj

Tomek Smoliński i Monika Sołkowska

Agnieszka  
Rundsztuk
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