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Czasopismo dofinansowane ze środków 
PFRON w ramach celu programowego 4: 
zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do informacji i specjalistycznych 
usług.

Na okładce: Jeden z listów jakie 
otrzymaliśmy od naszych podopiecznych. 

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.

To właśnie tego wieczoru,

gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

– w serca złamane i smutne,

cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu już wieków,

pod dachem tkliwej kolędy,

Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku życzą

Zarząd i Pracownicy Fundacji MATIO
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Jubileusz 20-lecia
Wieczór nie byłby tak udany, 

gdyby nie Orkiestra Garnizonu 
Kraków pod batutą majora Dariusza 
Byliny. Usłyszeliśmy najsłynniejsze 
utwory takich z filmów, jak „Dzieci 
Sancheza” czy „Piraci z Karaibów” 
oraz aranżacje wielkich przebojów 
muzyki rozrywkowej, jak np. słynną 
piosenkę „You raise me up”, którą 
zagrano na saksofonie.

Gospodarzem wieczoru był Pan 
Mariusz Suss z TVP Kraków.

Dziękujemy Patronom Honoro-
wym, którymi byli: Minister Zdrowia 
Konstanty Radziwiłł, Wojewoda 
Małopolski Józef Pilch, Marszałek 
Województwa Małopolskiego Jacek 
Krupa oraz Prezydent Miasta Kra-
kowa Jacek Majchrowski. Wspie-
rało nas także Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poczta Polska oraz Przyjaciel 
Fundacji – Mennica Polska. Dziękujemy patronom medialnym: 
TVP3 Kraków, Dziennikowi Polskiemu, portalom Kraków.pl 

Na ten jeden wieczór, 12 listopada, 
Muzeum Lotnictwa Polskiego stało się 
siedzibą Fundacji MATIO. Dyrektor 
Muzeum Krzysztof Radwan ugościł 
nas i naszych przyjaciół, byśmy 
z przytupem mogli świętować 20 
lat działalności na rzecz chorych na 
mukowiscydozę i ich rodzin. O 18.30 
rozpoczęła się długo przygotowana 
i oczekiwana impreza – jubileuszowa 
gala Fundacji. Zaproszeni goście, 
wchodząc do Muzeum, mogli zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie na specjal-
nej ściance. Po obowiązkowej chwili 
dla fotoreporterów można już było 
zasiąść w pięknie przystrojonej na 
tę okazję sali.

Znajdujące się nad naszymi głowa-
mi samoloty symbolizowały marzenia 
i cele, których tak wiele jeszcze przed 
nami. Ale spotkaliśmy się wszyscy po to, by na moment 
zatrzymać się i spojrzeć wstecz – docenić to, co już zostało 
zrobione, i nagrodzić tych, którzy w realizowaniu naszych 
zadań konsekwentnie nam pomagali. Przyjaciel Fundacji, Men-
nica Polska, wybiła na tę okazję specjalne okolicznościowe 
medale, które prezesi Fundacji – Paweł Wójtowicz i Stanisław 
Sitko – wręczyli wszystkim, bez których nie świętowalibyśmy 
20 lat działalności.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Łanda, Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kazimierz 
Barczyk, posłanka Lidia Gądek, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan Bogdan 
Dąsal, a także Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka, który 
w jego imieniu nagrodził nas Odznaką Honorową za zasługi 
dla Ochrony Praw Dziecka. MATIO została także wyróżniona 
nagrodą od Marszałka Województwa Małopolskiego, Jacka 
Krupy – Polonia Maior.
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i Kulturatka.pl, miesięcznikowi „Miasto Pociech” oraz Me-
dycynie Praktycznej. Za współpracę redakcyjną dziękujemy 
RMF Classic.

Pozostaje nam tylko podziękować za wspólne świętowa-
nie i zabrać się do pracy, by udowodnić, że zasłużyliśmy na 
wszystkie przyznane MATIO wyróżnienia.

Maja Skowron

Medal dla IFMSa
10 listopada Przemysław Marszałek, członek Zarządu Fun-

dacji MATIO, przekazał na ręce prezydenta IFMSA-Poland, 
Michała Późniaka, medal wybity z okazji jubileuszu MATIO 
przez Przyjaciela Fundacji, Mennicę Polską. IFMSA to Między-
narodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, największa na 
świecie organizacja studencka. Polski oddział świętuje w tym 
roku swoje 60-lecie. Młodzi medycy często angażowali się 
w działalność naszej fundacji. Organizowali zbiórki, kampanie 
i spotkania ze studentami, przyczyniając się tym samym do 
rozpowszechnienia wiedzy o tej trudnej chorobie. Dlatego i im 
należy się specjalna nagroda. Z przyjemnością uhonorowaliśmy 
wysiłek podjęty na rzecz chorych na mukowiscydozę i ich 
rodzin. Z okazji urodzin IFMSA życzymy młodym przyszłym 
lekarzom samych sukcesów, zapału do pracy, zaangażowania 
i determinacji w zmienianiu świata na lepsze. Mamy nadzieję, 
że kolejne lata działalności IFMSA będą owocowały równie 
skuteczną i profesjonalną współpracą z MATIO.

MS

PaulIna Holtz, 
aMbaSadorka FundacjI, 
PrzeSłała naM 
urodzInowe życzenIa

Moi Drodzy, żałuję, że nie mogłam świętować z Wami tej 
wspaniałej rocznicy, ale myślałam o Was ciepło i dziękuję, że 
mogę być drobną częścią historii Fundacji MATIO. Poza tym, 
że robicie kawał wspaniałej, potrzebnej roboty, to jesteście fan-
tastycznymi ludźmi! Życzę wszystkim podopiecznym Fundacji, 
aby zawsze o ich interesy dbali tak dobrzy ludzie! I oczywiście 
trzymam kciuki za wszystkie odkrycia, refundacje, działania, 
innowacje, które sprawiają, że życie Mukolinków małych 
i dużych będzie jak najlepszej jakości!
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    Tolerancyjna
      szkoła

czują się oni tu dobrze. To za-
chęca kadrę do dodatkowych 
działań.

Jakie działania w ramach 
projektu Państwo podejmu-
ją? Które z nich spotykają 
się z największym zaintere-
sowaniem?

Od kilku lat pracowni-
cy szkoły zaangażowani są 
w działalność charytatywną. 
Pięciokrotnie przygotowywali-
śmy przedstawienia, z których 
dochód przekazywaliśmy na 
leczenie i rehabilitację osób 
potrzebujących, należących do 
lokalnej społeczności. Kwoty 
kilku tysięcy złotych były dla 
odbiorców dużym wsparciem. 
Działania tego typu rozbudziły 

w nas potrzebę ciągłego rozwijania działalności dydaktycznej, 
przede wszystkim dlatego, że widzieliśmy ogromne zaanga-
żowanie i zadowolenie wśród uczniów i rodziców, a także 
mieszkańców naszego miasta. W minionym roku szkolnym 
– 2015/2016 – realizowaliśmy własny projekt „Bezpieczna 
szkoła, Bezpieczny uczeń”, który okazał się wielkim sukcesem. 
Szybko zrodził się pomysł, aby autorskie projekty realizować 
cyklicznie. Po rozmowach z nauczycielami wiedziałem już, 
że w roku szkolnym 2016/2017 nastawimy się na edukację 
o tolerancji. Już w czasie wakacji swoje prace rozpoczął ze-
spół koordynujący to działanie (Katarzyna Palczak, Agniesz-
ka Sikorska, Marzena Rygielska, Aleksandra Narczewska). 
Powstał projekt wstępny, który został przedstawiony radzie 

MATIO docenia i zachęca 
do propagowania idei tolerancji 
wśród uczniów. Przepisy często 
pozwalają pracownikom oświa-
ty na unikanie podejmowania 
działań uwrażliwiających na 
inność, na trudności, z jakimi 
muszą mierzyć się chorzy, 
którzy są wśród nas. Dlatego 
każde działanie na rzecz tole-
rancji wymaga od nauczycieli 
specjalnego wysiłku, chęci do 
wyjścia poza swoje obowiązki 
i bezinteresownej pracy, która 
często pozostaje niedoceniona. 
Nie zgadzamy się na to, by 
wyjątkowi nauczyciele działali 
w ukryciu. Tacy pracują w Lip-
nie, w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Mikołaja Kopernika. Z ich 
inicjatywy powstał projekt „Tolerancyjna Trójka”. Rozmawiamy 
z Jackiem Goździem, dyrektorem placówki.

Skąd pomysł na projekt „Tolerancyjna szkoła”? Co 
sprawiło, że podjął Pan wysiłek tworzenia szkoły przy-
jaznej innym, mimo że mógłby pójść Pan na łatwiznę i, 
jak wielu dyrektorów, np. zasłaniać się przepisami?

Pomysł na projekt „Tolerancyjna szkoła” zrodził się z wielu 
powodów. Od kilku lat w naszej placówce uczą się dzieci 
niepełnosprawne, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego i z różnymi chorobami rzadkimi. Należy podkreślić, 
że nie jesteśmy szkołą integracyjną ani nie posiadamy takiego 
oddziału. Liczba tych uczniów podpowiada nam jednak, że 
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pedagogicznej. Nauczyciele zgłaszali różnorodne pomysły, 
które chcieliby zrealizować w ramach projektu, w wyniku 
czego powstał projekt wspólny – „tolerancyjna trójka”. 
Zaplanowanych zostało wiele działań mających na celu 
propagowanie tolerancyjnych zachowań. Zależy nam, aby 
uczniowie niepełnosprawni czuli się w naszej placówce 
bezpiecznie i dobrze. Natomiast wśród pozostałych uczniów 
chcemy propagować ideę tolerancji zarówno dla niepełno-
sprawności, jak i dla innego wyznania, koloru skóry, starości 
czyli szeroko pojętej odmienności.

Z jaką reakcją wśród uczniów, rodziców i nauczy-
cieli spotyka się ten projekt i idea otwartości na nie-
pełnosprawnych?

Projekty realizowane w naszej placówce zawsze spotykają 
się z pozytywnym odbiorem i zaangażowaniem społeczności 
szkolnej. Nie ukrywam, że działania wymagają wiele dodatko-
wej pracy, wysiłku, organizacji, co nie jest jednak dla naszych 
nauczycieli żadną przeszkodą. Z zaangażowaniem bardzo 

chętnie uczestniczą w realizowaniu celów, poświęcając swój 
prywatny, wolny czas.

Jakie są największe trudności w realizowaniu takie-
go projektu i podobnych pomysłów?

Pomysłów mamy wiele, a jedyną przeszkodą w zrealizo-
waniu wszystkich jest ograniczony budżet.

Dlaczego, według Pana, szkoła przyjazna niepeł-
nosprawnym aż tak się wyróżnia i ma dziś status 
„wyjątkowej”?

Miło nam, że jesteśmy postrzegani jako szkoła „ wyjątko-
wa”. Jednak nie czujemy się lepsi, inni, ponieważ uważamy, 
że w XXI wieku taka placówka otwarta na drugiego człowieka 
powinna być normą.

Mamy nadzieję, że życzenia dyrektora się spełnią, i zachęcą 
wszystkie szkoły do podjęcia podobnych działań.

Maja Skowron
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O przeszczepach…
   trochę inaczej

Mama Wojtka, 18-latka, 
zmarłego tragicznie w wypadku 
samochodowym

– Co mnie najbardziej zabolało? Gdy Wojtek jeszcze według 
mnie żył, bo miał ciepłe ciało, bo oddychał przez respirator, bo 
jego serce jeszcze biło, a za plecami już słyszałam oskarżenia. 
Że jak ja tak mogę, że przecież podtrzymują go przy życiu 
sztucznie, mózg już nie funkcjonuje, a inni czekają. Przepra-
szam wszystkich bardzo, ale co mnie wtedy ci inni obchodzili? 
To był nasz jedyny syn, dobrze się uczył, grzeczny, uczynny, 
nasza duma. Zawsze wiedzieliśmy, że krzywdy na starość 
z mężem nie zaznamy, bo syn nam pomoże, zaopiekuje się 
nami, tak jak my nim przez całe dzieciństwo. Na medycynę 
się wybierał po liceum, chciał być chirurgiem, przez co nieraz 
w domu rozmawialiśmy o sytuacji, jaka nas w końcu spotkała. 
Zawsze powtarzał, że nawet by się nie zastanawiał i oddał, 
co tylko możliwe, żeby uratować kogoś innego. Że w piachu 
do niczego mu to potrzebne już nie będzie, że tu na ziemi 
mógłby tym gestem zrobić jeszcze jeden, ostatni, dobry uczy-
nek. Podzielaliśmy jego zdanie, przytakiwaliśmy, bo łatwiej, 
kiedy cię to bezpośrednio nie dotyczy. Cieszyliśmy się, że mamy 
tak mądrego syna, z tak dobrym sercem. I teraz mam to jego 
serce komuś oddać? To był zwykły dzień, ja w pracy, mąż miał 
wyjazd służbowy, a Wojtek był w szkole. Dużo nauki, bo ma-
tura za pasem, dlatego zaraz po lekcjach gonił do biblioteki. 
I wpadł pod rozpędzone auto. Świadkowie relacjonowali, że 
uderzenie było tak silne, że syn poleciał kilkanaście metrów, 
zatrzymał się dopiero przy chodniku. Gdy dostałam telefon 
do biura, jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak jest 
źle. Może nie chciałam?

Rozmawiano ze mną szczerze, od samego początku. 
Pamiętam tylko, że jak już lekarze przestali mówić o zbyt 

Mama Agnieszki oczekującej 
na przeszczep

– Powiem ci, co jest najstraszniejsze zaraz po bezsilności. To, 
że czekam, że modlę się o czyjąś śmierć po to, żeby moje dziecko 
mogło żyć. Ktoś, kto nie miał z tym nigdy do czynienia, powinien 
los błagać na kolanach, żeby nigdy go to nie dotyczyło. Każdego 
dnia, od świtu do nocy, wpatruję się w telefon i zaciskam pięści 
aż do krwi, licząc na to, że zadzwonią z Poltransplantu. Że 
usłyszę słowa, na które czekam. I za to czekanie się nienawidzę 
jednocześnie. Bo gdy ja będę się cieszyć życiem mojego dziecka 
po przeszczepie, inna matka, łamiąc się wpół z bólu, będzie 
szła za trumną swojego. Nie wiem, co gorsze. Czekać tak jak 
ja, czy – choć jeszcze bije serce – podpisać zgodę na odłączenie 
i pobranie narządów. Jestem matką z tej pierwszej strony bary-
kady. Od ponad 16 lat czekam na serce dla mojej córki. Ale czy 
chciałabym być matką, która po tej drugiej stronie słysząc słowa 
o śmierci mózgu, jednocześnie słyszy jeszcze te inne, straszniej-
sze: czy odda pani organy swojego dziecka, by uratować kilka 
innych istnień? To jest piekło na ziemi. Dla nas obu.

Z badań przeprowadzonych w październiku 2015 roku 
wynika, że 55% Polaków świadomie zgadza się na pośmiertne 
dawstwo narządów, ale, niestety, jedynie 20% z nich rozmawia-
ło na ten temat z bliskimi. Choć prawo pozwala na pobranie 
narządów, jeśli dawca nie wyraził sprzeciwu za życia, rodziny 
często nie wyrażają takiej zgody, a w wyniku złożenia pisemnego 
oświadczenia przez dwie osoby, w którym potwierdzą, że pacjent 
za życia nie zgadzał się na przeszczep, operacja nie może być 
przeprowadzona. Tym ważniejsze jest jasne zakomunikowanie 
własnej woli oraz noszenie przy sobie oświadczenia, które po-
twierdza gotowość do bycia dawcą.

(za: http://www.medonet.pl/magazyny/transplantologia,ciekawostki-o-
transplantologii,artykul,1 721 039.html)
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licznych obrażeniach, o braku szans na kolejne operacje, 
o zmiażdżonej wątrobie, o krwotokach, o masie innych 
nierokujących objawów, zadałam jedno pytanie. Dlaczego, 
mówią o moim dziecku tak, jakby już nie żyło. I usłyszałam, 
że z medycznego punktu widzenia tak niestety jest. Ale ja 
byłam matką, która dotykała jego ciepłej dłoni, widziała na 
aparaturze bicie jego serca, wydawało mi się nawet, że lekko 
się poruszył. Nie miałam medycznego punktu widzenia, tylko 
swoje – kogoś, kto kocha ponad wszystko. I ponad wszystko wie-
rzy, że on z tego wyjdzie. Gdy przyjechał mąż, wykrzyczałam 
mu, że oni oczekują, że zabijemy Wojtka. A on przecież żyje 
i przecież zdarzają się cuda. Bo kto, jak nie my, kto, jak nie 
matka i ojciec, ma wierzyć do końca. Mąż milczał, przełykał 
łzy i nic nie mówił. Widziałam przez szybę, jak przytakiwał 
ordynatorowi. W nocy, przy łóżku syna, odbyliśmy najcięższą 
w moim życiu rozmowę. Słuchałam, co mąż do mnie mówi 
o tym, żeby uszanować wolę Wojciecha, że nasz syn i tak zo-
stanie w końcu odłączony od aparatury. Że jeszcze jest szansa 
zrobić coś pięknego. A ja patrzyłam na niego i myślałam: „Jak 
możesz! Jak możesz mówić o pięknie, gdy twój jedyny syn od-
chodzi!” Powiedziałam mu wtedy, że powinien się wstydzić, 
bo Wojtuś na pewno nas słyszy i cierpi, że własny ojciec już za 
życia go uśmiercił i jeszcze chce, żeby go pokroili i wyciągnęli 
z niego, co się da. Dla obcych nam ludzi. Mąż nie wytrzymał, 
wyszedł. Znalazłam go na parkingu w aucie. Płakał tak, że 
cały samochód się trząsł. Nie wiedziałam, co zrobić, nigdy 
nie widziałam go w takim stanie. Nie wiedziałam, że mój 
opanowany, dorosły mężczyzna potrafi tak płakać. Krzyczał 
do mnie, że jestem bez serca, że jak mogę mu zarzucać coś 
takiego, że nie tylko ja cierpię. I żebym na chwilę postawiła się 
na miejscu tej drugiej matki, tej, która ma jeszcze szansę na 
ratunek dla swojego dziecka. – Anka, zrozum. Nasz Wojtek 
umarł, zabił go ten drań wtedy na ulicy. Ale jego serce może 
bić jeszcze wiele lat w kim innym, jego płuca mogą dać komuś 
upragniony oddech. Przecież on też tak bardzo tego chciał.

Zgodę na pobranie narządów podpisaliśmy nazajutrz, 
po 10.00 rano. Przyszła komisja stwierdzająca śmierć pnia 
mózgu. Zbadano wszystkie odruchy, trwało to bardzo długo. 
Wszystko sprawdzano po kilka razy, rzetelnie, spokojnie 
i dokładnie. Patrzyłam i nadal wierzyłam, że nagle otworzy 
oczy, że powie do mnie: „Nie płacz już mamo, wszystko będzie 
dobrze, jestem tu, żyję”. Gdy zabierano go na blok operacyjny 
do zespołów pobierających narządy, poprosiłam o chwilę dla 

siebie i męża. Prosiłam mojego ukochanego synka o wybacze-
nie. Czułam się jak morderca, a nie jak matka, choć rozum 
podpowiadał, że robię dobrze, że on też by sobie tego życzył. 
Potem wyszłam ze szpitala, stawiałam krok za krokiem, my-
ślałam o tym, że za kilka dni będę go odprowadzać. Że za 
kilka dni zakopią go w głębokim dole i wszystko się dla mnie 
skończy. Nawet przez ułamek sekundy nie myślałam, że ratuję 
swoją decyzją innych ludzi. Nie miało to dla mnie żadnego 
znaczenia. Dziś, pięć lat od tamtego czasu, patrząc na zdjęcia 
Wojtusia, podchodzę do tego trochę inaczej, lżej. Zastana-
wiam się, kim jest człowiek, który oddycha jego płucami. Jak 
się miewa ten, który nosi jego dobre serce. Czy chciałabym 
wiedzieć, poznać tych ludzi? Chyba nie, chyba jednak jeszcze 
zbyt wiele we mnie żalu, takiego matczynego. Bałabym się, że 
zobaczę w tych ludziach dziecko, które straciłam. A skoro już 
podjęłam taką decyzję o oddaniu organów, chciałabym, żeby 
żyli spokojnie, byli szczęśliwi. Tak jak kiedyś mój syn.

Mama Agnieszki, oczekującej 
na przeszczep

– Nie wiem, jak nazwać uczucie, które mnie ogarnęło, gdy 
w końcu zadzwonił ten najważniejszy telefon. Radość? Tak, 
ale przemieszana z takim jakimś smutkiem i żalem. Bo jak się 
cieszyć tak do końca, kiedy wiem, że tam teraz jakaś matka 
potwornie cierpi, czuje ból nie do zniesienia. Czy chciała-
bym jej podziękować za życie dla mojej córki? Podziękować 
– to słowo wydaje mi się teraz takie przerażające. Bo to tak, 
jakbym była wdzięczna za to, że straciła to, co dla matki 
najcenniejsze. Jakbym cieszyła się ze śmierci jej dziecka. Na 
pewno całe życie będę czuła wdzięczność. Za jej odwagę, 
za decyzję, dzięki której moja córka niedługo będzie mogła 
wyjść na swój pierwszy od lat spacer. A w Święto Zmarłych 
zapalimy świeczkę i będziemy myśleć o człowieku, który stał 
się teraz częścią naszej rodziny. Bo to jego serce bije w piersi 
mojej Agnieszki.

Anika Zadylak
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6 Kolejny krok w walce 
  o lepsze życie chorych 
              na mukowiscydozę!

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Katowicach może się pochwalić 
nowoczesnym pokojem dla dziecka 
i opiekuna, otworzonym z myślą o cho-
rych na mukowiscydozę. 9 listopada 
w obecności mediów z całej Polski oraz 
prezesa Fundacji MATIO uroczyście 
przekazano to pomieszczenie szpitalowi, 
w którym leczy się już 70 zdiagnozo-
wanych chorych. Dzięki nowoczesnej 

izolatce pacjenci będą mogli bezpiecznie 
brać udział w rehabilitacji i wykonywać 
wszystkie niezbędne w ich chorobie 
zabiegi, nie narażając się na infekcje 
ze strony innych pacjentów szpitala. 
Jesteśmy dumni i cieszymy się razem 
z rodzicami oraz ich dziećmi, którym ła-
twiej teraz będzie pokonywać trudności 
związane z chorobą.

MS

9
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   Fortimel Max 
  w pytaniach  
        i odpowiedziach
Jednym z podstawowych elementów leczenia w mukowiscydozie jest żywienie. Dieta ze zwiększoną 
kalorycznością, zawartością białka i tłuszczu obowiązuje wszystkich chorych. Liczba kalorii i poszczególnych 
składników powinna być dopasowana indywidualnie do pacjenta, gdyż najnowsze europejskie rekomendacje 
sugerują, że dieta może zawierać 10–100% więcej energii w porównaniu z zapotrzebowaniem zdrowych 
rówieśników (Turck D., Braegger C.P., Colombo C. i wsp.: ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care 
for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin. Nutr. 2016; 35: 557–577).

zwiększoną zawartością soli. Wszystkie wymienione składniki 
odżywcze są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej diety 
w mukowiscydozie, dzięki której utrzyma się bądź poprawi 
stan odżywienia. Bo właśnie odpowiedni stan odżywie-
nia jest ściśle powiązany z przebiegiem choroby. Fortimel 
Max jest produktem bezglutenowym, z zawartością laktozy 
<0,5 g/100 ml, czyli może być stosowany przez chorych 
z celiakią i/lub nietolerancją laktozy.

W jakim celu stosuje się 
Fortimel Max?

Preparat ten to specjalna kategoria żywności medycznej 
służąca żywieniowemu wsparciu pacjentów niedożywionych 
lub zagrożonych niedożywieniem. Ponieważ u chorych 
z mukowiscydozą występuje ryzyko niedożywienia, odżywki 
stosowane są zwykle jako uzupełnienie diety, kiedy samym 
jedzeniem nie można uzyskać odpowiedniej kaloryczności 
diety, która zapewnia odpowiednie przyrosty masy ciała.

W praktyce oznacza to, że chory czasami musi przyjąć dwa 
razy więcej „kalorii”, zwłaszcza podczas infekcji czy zaostrzeń 
choroby oskrzelowo-płucnej. Tutaj z pomocą przychodzą do-
ustne suplementy pokarmowe, potocznie zwane odżywkami, 
które mogą stanowić dodatkowe, a czasami obowiązkowe 
wsparcie żywieniowe w diecie chorych na mukowiscydozę.

Czym jest Fortimel Max?
Fortimel Max to doustna dieta przemysłowa (oral nutritio-

nal supplements – ONS) opracowana specjalnie na potrzeby 
chorych z mukowiscydozą. Występuje w dwóch smakach: wa-
niliowym oraz truskawkowym. Należy ją stosować zgodnie ze 
wskazaniami lekarza i/lub dietetyka. Objęta jest refundacją dla 
chorych z mukowiscydozą – wymagana jest recepta.

Dlaczego Fortimel Max?
Fortimel Max jest dietą hiperkaloryczną (2,4 kcal w 1 ml). 

Charakteryzuje się zwiększoną ilością kalorii, białka, tłusz-
czu, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K) oraz 

10
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Nie wszyscy pacjenci muszą stosować doustne diety prze-

mysłowe, decyzję o włączeniu preparatu powinien podjąć 
lekarz lub dietetyk prowadzący chorego na podstawie stanu 
odżywienia. Kluczowym elementem, decydującym o potrzebie 
czy konieczności zastosowania preparatu, jest określenie stanu 
odżywienia. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami żywienio-
wymi Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy modyfi-
kacje dietetyczne wraz z doustnymi dietami przemysłowymi 
powinny być stosowane, kiedy nastąpiło zmniejszenie masy 
ciała w ciągu 2–4 miesięcy lub obserwuje się brak przyrostu 
masy ciała w ciągu 2 ostatnich miesięcy, lub gdy BMI pacjenta 
mieści się pomiędzy 50. a 10. centylem. Oczywiście decyzję 
o momencie włączenia doustnych preparatów odżywczych 
należy zawsze skonsultować z lekarzem lub dietetykiem. Cza-
sowe włączenie preparatu w celu „odbudowania strat” może 
być również konieczne u pacjenta, którego typowy rozwój 
(BMI) przebiega na 75. centylu, a podczas przedłużającego 
się zaostrzenia zmniejszył się do 50. centyla. Decyzję zawsze 
należy podejmować indywidualnie.

Od kiedy podawać Fortimel Max?
Zgodnie z informacją umieszczona przez producenta na 

opakowaniu produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 
6. roku życia, ale w wyjątkowych przypadkach na zlecenie 
lekarza lub dietetyka można włączyć Fortimel Max na przykład 
u dziecka 3–4-letniego, oczywiście w mniejszych i podzielo-
nych dawkach.

Jaka dawka będzie optymalna?
Dawka preparatu zależy od wieku i indywidualnych po-

trzeb. Młodsze dzieci najlepiej tolerują porcję 50–100 ml, na-
stolatki około 150 ml, a osoby dorosłe mogą wypić całą 300 ml 
butelkę. Im gorszy stan odżywienia, tym dobowa dawka może 
być większa, ale nie powinna w całości zastąpić jedzenia. 
Najlepiej, gdy stanowi uzupełnienie diety, jedynie czasowo 
zastępując posiłek w przypadku braku apetytu podczas in-
fekcji. Preparat można podawać tuż po posiłku lub – jeśli na 
przykład dziecko nie chce zjadać drugiego śniadanie w szkole 
– przelać do małego bidonu zaleconą ilość, pamiętając o po-
daniu odpowiedniej dawki enzymów. W tabeli 1. przedsta-

wiono wartości odżywcze poszczególnych porcji Fortimelu 
Max. Zawsze należy pamiętać o dokładnym „odmierzeniu” 
preparatu, a unikać wypijania „na oko”, ponieważ trudniej 
będzie wówczas ustalić, jaką dawkę enzymów trzustkowych 
należy przyjąć. Warto, by dawkowanie było dopasowanie 
do codziennego rytmu pacjenta, np. 2 × po śniadaniu (50 ml) 
i obiedzie (100 ml) + 1 × po kolacji (150 ml).

Wartości odżywcze różnych dawek Fortimelu Max

50 ml 60 ml 75 ml 100 ml 150 ml 300 ml

energia (kcal) 120 144 180 240 360 720

białko (g) 4,8 5,8 7,2 9,6 14,4 28,8

tłuszcz (g) 4,7 5,6 7 9,3 13,9 27,9

węglowodany (g) 14,9 17,8 22,3 29,7 44,5 89,1

Jakie są korzyści ze stosowania 
preparatu?

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że taki pre-
parat jak Fortimel Max jest pewnego rodzaju lekarstwem, 
które ma wspierać utrzymanie prawidłowej diety.

Do niewątpliwych zalet Fortmielu Max należy zaliczyć to, 
że jest gotowy do spożycia zaraz po otwarciu butelki i że 
stanowi zbilansowany posiłek lub jego uzupełnienie. Jeśli nie 
ma takiej potrzeby, nie wymaga skomplikowanych czynności 
kulinarnych, można go dowolnie mieszać z produktami natu-
ralnymi, schładzać, a nawet mrozić. Fortimel Max pakowany 
jest w atmosferze jałowej (sterylizowane UHT), co oznacza, że 
jest wolny od bakterii (po otwarciu należy go przechowywać 
w lodówce, ale nie dłużej niż 24 godziny!!).

Kiedy Fortimel Max jest 
skuteczny?

Jak każda rzecz – będzie skuteczny, jeśli będzie przyjmo-
wany regularnie! W przypadku „znudzenia” się czystą płynną 
postacią można wykorzystać poniższe pomysły.
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Co jeśli Nasze Dziecko nie chce 
pić Fortimelu Max, który został 
zalecony?

Początki akceptacji nowych smaków bywają trudne, nie 
tylko u najmłodszych. Jeśli nasza pociecha kategorycznie od-
mawia współpracy, możemy spróbować podawać po każdym 
posiłku w małym kieliszku 20 ml Fortimelu jako „lekarstwo”, 
stopniowo zwiększając dawkę lub stosować w takiej małej 
początkowej dawce jako dodatek, np. do jogurtu, serka 
czy deserów na bazie śmietany. Można również wymieszać 
z dodatkiem kwaśnych owoców, np. malin lub cytrusów, 
w zależności od upodobań smakowych. Należy pamiętać, 
aby dokładnie odmierzać podawaną dawkę preparatu w celu 
podaży odpowiedniej ilości enzymów trzustkowych. Zazwy-
czaj do 20 ml podawanych tuż po posiłku modyfikowanie 
enzymów nie jest konieczne, ale takie ustalenia zawsze muszą 
być indywidualne. Fortimel Max można mrozić, ale nie 
wolno go gotować! Fortimel Max można wykorzystać do 
przygotowania poniższego deseru:

Bombowy MUS

Składniki na 4 porcje
z 100 g czekolady deserowej lub gorzkiej
z 200 ml Fortimelu Max waniliowego
z 100 g serka mascarpone
z 1/2 szklanki kremówki 30%
z 2 łyżki cukru pudru
z 2 łyżeczki żelatyny

Przygotowanie
1. Czekoladę deserową rozpuść na parze, a gdy lekko 

przestygnie, ubij mikserem elektrycznym z Fortimelem, ser-
kiem mascarpone i cukrem.

2. Żelatynę namocz w małej ilości wody i rozpuść na pa-
rze. Gdy lekko przestygnie, dodaj do czekolady. Na koniec 
połącz z ubitą kremówką. Masę przełóż do foremek i wstaw 
do lodówki na 3 godziny. Przed podaniem zanurz we wrzątku 
i wyjmij na talerzyki.

3. Mus podawaj na przykład z lekko rozmrożonymi tru-
skawkami.

Wartości odżywcze 1 porcji
z energia 478,3 kcal
z białko 9,4 g
z tłuszcz 35,4 g
z węglowodany 30,5 g

Czy istnieją przeciwwskazania 
do stosowania preparatu?

Fortimel Max zawiera w swym składzie białka mleka kro-
wiego, dlatego nie może być stosowany u chorych z alergią 
bądź nietolerancją tego składnika. Chorych na cukrzycę 
w przebiegu mukowiscydozy należy poinformować o zawar-
tości wymienników węglowodanowych w zalecanej przez 
lekarza lub dietetyka porcji, przykłady wymieniono poniżej.

50 ml – 1,5 WW
100 ml – 3 WW
150 ml – 4,5 WW
300 ml – 9 WW

Monika Mielus
Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka
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Kto otrzymuje nasze pismo?

1. chorzy i ich rodziny, któ rzy wy ra zi li zgodę na 
umiesz cze nie ich nazwisk w ba zie da nych fun da cji. 
Jeśli chcesz otrzy mywać na sze pi smo, prześlij pod ad re sem 
fun da cji (Fun da cja MA TIO, 30-507 Kra ków, ul. Cel na 6) 
następujące dane: imię i na zwi sko cho re go, datę uro dze nia, 
miej sce za miesz ka nia oraz imię, na zwi sko i ad res oso by, 
do któ rej będzie prze sy ła ny magazyn MA TIO (prze sła ne in-
for ma cje są objęte pra wem o ochro nie danych oso bo wych 
– po zo sta ną do wy łącz nej dys po zy cji fun da cji).

2. Pediatrzy – pre nu me ra to rzy Me dy cy ny Prak
tycz nej. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma 
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogól nie do stęp nym 
– wg wła sne go uzna nia.

3.  Instytucje  zajmujące  się  osobami  niepełno
sprawnymi, organizacje pozarządowe, wolontariu
sze i darczyńcy otrzymują bez płat nie aktualny numer.

Wpłaty na rzecz fundacji pro si my do ko ny wać na konto: 
Fun da cja Po mo cy ro dzi nom i cho rym na Mu ko wi
scy do zę – „Ma tIo”, 30–507 kraków, ul. celna 6, Fortis 
bank Polska S.a. I od dział/kra ków, nr: 86 1600 1013 
0002 0011 6035 0001

Dane osobowe
Dane osobowe osób otrzymujących kwartalnik są 

zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych 
w posiadaniu fundacji. Nie są udostępniane nikomu, z wy-
jątkiem instytucji publicznych, np. PFRON. W przypadku 
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych prosimy 
o pisemne zgłoszenie do siedziby fundacji.

13
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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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      Dokąd zmierza

 nauka?
wanej kadry do kompleksowych zespołów interdyscyplinar-
nych w związku z brakiem możliwości szkolenia dla lekarzy, 
pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Zebrane dane pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że Euro-
pa pilnie potrzebuje rozwoju opieki chorych dorosłych zarówno 
szpitalnej, jak i podniesienia kwalifikacji kadry leczącej.

Dostępność http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1 569 199 316 305 586

Skład cIała 
a oSteoPoroza 
w MukowIScydozIe

Mukowiscydoza jako choroba wielonarządowa związana 
jest również z kośćcem. Osteoporoza jest często występu-
jącą chorobą, dlatego przeprowadzono dwuletnie badania 
dotyczące oceny zmian gęstości mineralnej kości (BMD) 
u chorych dorosłych.

Metodyka badań polegała na przebadaniu 60 osób w wieku 
18–57 lat, które zostały wybrane spośród pacjentów szpitala 
z Massachusetts (USA). Z wybranej grupy 39 osób poddano 
badaniu DXA, czyli badaniu densytometrycznemu, które 
określa gęstość i mineralizację kości za pomocą promieni rent-
genowskich. Badanie przeprowadzano cyklicznie na odcinku 
kręgosłupa w ciągu 2 lat. Indeks beztłuszczowej masy (FFMI) 
oraz wskaźnik masy tłuszczu (FMI) zostały ustalone na podsta-
wie wzrostu, masy ciała i analizy impedancji bioelektrycznej. 
Wszyscy przebadani pacjenci przeszli badanie spirometryczne 
płuc w ciągu 1 miesiąca od badań klinicznych.

Otrzymane wyniki wskazują na małą gęstość mineralną ko-
ści u 52% badanych. W większości osoby z małą BMD to męż-

Mukowiscydoza jako choroba rzadka i wielonarządowa 
jest przedmiotem interdyscyplinarnych badań. Zainteresuje 
zarówno dietetyka czy mikrobiologa, jak i pulmonologa. 
Obecny stan wiedzy medycznej pozwala na ustalenie wpływu 
leczenia na postęp choroby czy opracowanie nowych leków 
łagodzących objawy.

W bieżącym roku zainteresowanie naukowców skupiło 
się na przedstawionych poniżej zagadnieniach. Pod każdym 
omówieniem danego zagadnienia zamieszczono linki do 
oryginalnych tekstów; dostęp do niektórych z nich może 
być odpłatny, dlatego jeśli coś Państwa zainteresuje, proszę 
o kontakt: m.chojdacka@mukowiscydoza.pl.

oPIeka zdrowotna 
cHorycH doroSłycH 
w euroPIe

W związku z prognozowanym zwiększeniem liczby cho-
rych dorosłych w Europie, tj. 75% w ciągu najbliższych 10 lat, 
istnieje obawa, że obecne świadczenie opieki zdrowotnej 
nie będą wystarczające do zaspokojenia potrzeb chorych. 
Dlatego przeprowadzono ankietę przygotowaną przez lekarzy 
i przedstawicieli pacjentów w celu ustalenia poziomu leczenia 
mukowiscydozy w całej Europie. Ankieta została udostępniona 
chorym poprzez publikację w Internecie.

Uzyskane wyniki wskazały, że specyficzna opieka chorych 
dorosłych jest prawidłowo identyfikowana przez ośrodki 
medyczne. Jednak wciąż towarzyszy jej zjawisko leczenia 
chorych dorosłych na oddziałach pediatrycznych. Kolejnym 
niepokojącym zjawiskiem jest brak dostępu do izolowanych 
miejsc leczenia i niektórych leków, a także brak wyspecjalizo-
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czyźni o małym procencie tkanki tłuszczowej, ale z większą 
liczbą przebytych złamań. W modelach wielu przebadanych 
zmiennych większy indeks beztłuszczowej masy (FFMI) i wy-
sokość pacjenta są związane z większą gęstością mineralną 
kości. Natomiast mniejszy wskaźnik gęstości uwarunkowany 
jest dużym wskaźnikiem tłuszczu i małym natężeniem pojem-
ności życiowej płuc w badaniu spirometrycznym.

W wyniku dwuletnich badań stwierdzono, że takie parame-
try, jak płeć męska, niski wzrost i masa chorego, związane są 
z małym współczynnikiem mineralizacji kości w mukowiscy-
dozie. Natomiast większa masa i mniejsza czynność życiowa 
płuc wpływają na negatywną zmianę w BMD.

Dostępność http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1297319X15 002 547

MecHanIzM I odwrócenIe 
zaburzenIa SurFaktantu 
z wykorzyStanIeM 
cyklodekStryny

Zaburzenia w działaniu surfaktantów (tensydów) przyczy-
niają się do zmniejszenia wydolności płuc i zwiększają ryzyko 
zakażenia. Przyczyna zaburzeń nie jest jednak dokładnie 
znana. W wyniku tego naukowcy postanowili określić wpływ 
cholesterolu i utlenowanych nienasyconych fosfolipidów na 
zaburzenia surfaktantu i próbę odwrócenia patologii przez 
wykorzystanie metylo-beta-cyklodekstryny (MbCD).

Tak postawiony cel został zrealizowany poprzez wyizolo-
wanie surfaktantu z popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowej 
pozyskanej w procedurze diagnostycznej – płukaniu oskrze-

lowo-płucnym (BAL). Pozyskany materiał pochodził od 
pacjentów pediatrycznych i był porównywany z popłuczyną 
zdrowej grupy kontrolnej. Następnie zmierzono funkcjono-
wanie surfaktantu za pomocą surfaktometru z pulsującym 
pęcherzykiem. Badania wykonano pod kątem oceny ilości 
patologicznych bakterii, zróżnicowanego zliczania komórek 
i biochemii lipidów.

Z przeprowadzonych badań wynikło, że u dzieci chorych 
na mukowiscydozę stężenie cholesterolu i liczba neutrofili 
były zwiększone w porównaniu z grupą kontrolną. Osłabione 
działanie surfaktantu stwierdzono u wszystkich badanych, 
jednak tylko u trojga dzieci z mukowiscydozą. W wyniku tego 
przeprowadzono ponownie badania zaburzonego działania 
surfaktantu u 16 dzieci z mukowiscydozą po inkubacji z me-
tylo-beta-cyklodekstryny (MbCD). Okazało się, że inkubacja 
pozwoliła na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania aż 
w 14 przypadkach. Powstałe zaburzenia działania surfaktantu 
mogą być wynikiem zarówno nadmiaru cholesterolu, jak 
i interakcji między cholesterolem a utlenionymi fosfolipidami 
i prozapalnymi produktami hydrolizy fosfatydylocholiny: wol-
nymi kwasami tłuszczowymi i lizofosfatydylocholiną.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na uzyskanie jed-
noznacznych wniosków, że wcześniej niedoceniona konse-
kwencja zaburzenia homeostazy lipidów wpływa negatywnie 
na działanie surfaktantu. Powstałe zaburzenia mogą być 
odwrócone w warunkach in vitro u większości pacjentów za 
pośrednictwem leków, które pochłaniają lipidy.

Dostępność http://erj.ersjournals.com/content/48/suppl_60/OA1494.abstract

Magda Chojdacka
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 Koncert
w Niepołomicach
16 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Mukowiscydozy 
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach odbył się koncert 
charytatywny Krakowskiej Młodej Filharmonii pod batutą Tomasza Chmiela. Zabrzmiały 
utwory polskiej i zagranicznej muzyki klasycznej, a także muzyki filmowej. Dochód 
z koncertu wesprze leczenie i rehabilitację chorych.

MZ
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                    Warsztaty
MUKOWISCYDOZA 2016

Tradycyjnie już warsztaty były jedną z polskich aktywności 
Europejskiego Tygodnia Świadomości Mukowiscydozy. Wy-
kłady odbywały się w Doubletree by Hilton Kraków Hotel & 
Convention Center. W tym roku tematy wykładów dobrano 
w taki sposób, by przybliżyć uczestnikom najnowsze osią-
gnięcia i trendy w leczeniu mukowiscydozy. Nacisk położono 
również na uzupełnienie wiedzy rodziców i opiekunów od 

W dniach 25–27 listopada w Krakowie po raz XVI odbyły 
się organizowane przez Fundację MATIO „Warsztaty szko-
leniowo-edukacyjne MUKOWISCYDOZA 2016”, w których 
uczestniczyli rodzice, opiekunowie oraz chorzy na mukowi-
scydozę dorośli z całej Polski. W warsztatach wzięli udział 
lekarze, fizjoterapeuci i dietetycy zajmujący się chorobą oraz 
wolontariusze.
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osób nowo zdiagnozowanych.

Pierwszy raz w historii tego ogólnopolskiego wydarzenia 
wykłady podzielone były na trzy niezależne panele, przezna-
czone dla rodziców i opiekunów różnych grup wiekowych: 
0–6 lat, 7–15 lat i 16+.

W piątek odbyła się sesja otwierająca, podczas której 
uczestnicy mogli wysłuchać wykładów prof. Roberta Pio-
trowskiego o nowościach w leczeniu mukowiscydozy oraz 
prof. Haliny Woś, która omówiła zasady żywienia w muko-
wiscydozie. Dr Teresa Orlik przedstawiła najnowsze trendy 
w fizjoterapii osób chorych, dr Wojciech Skorupa poruszył 
temat leczenia chorych dorosłych, a Agnieszka Sobczyńska 
przybliżyła najnowsze osiągnięcia w genetyce.

Sobotnia sesja rozdzielona została na trzy sale, na których 
niezależnie odbywały się wykłady dla rodziców i opiekunów 
różnych grup wiekowych. Wykłady prowadzone w mniejszych 
grupach pozwoliły na bezpośredni kontakt z wykładowcami, 
a także na zwiększoną aktywność rodziców i możliwość 
bezpośredniego zadawania pytań. Ponadto odbywające się 
niezależnie wykłady pozwalały na wybieranie tematyki, która 
najbardziej pasowała do wymagań i oczekiwań słuchaczy. 
I tak podczas sobotniej sesji uczestnicy mogli wysłuchać wy-
kładów poświęconych żywieniu chorych na mukowiscydozę 
(mgr Monika Mielus, mgr Jolanta Kukułka), fizjoterapii (Bar-
bara Inglot, Mikołaj Kowalski) i psychologii (Iwona Nawara) 
oraz wykładów dr Zuzanny Kurtyki (pierwsze kroki w muko-
wiscydozie), wykładu dr. Wojciecha Skorupy (chorzy dorośli) 
i dr Marty Piotrowskiej (informacje o przeszczepach).

Ponadto podczas warsztatów odbyło się spotkanie infor-
macyjne o działalności fundacji, prowadzone przez Prezesa 
Fundacji MATIO Pana Pawła Wójtowicza oraz członka zarządu 
– Przemka Marszałka.

Największym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie 
dotyczące poradnictwa socjalnego prowadzone przez Panią 
Agnieszkę Rundsztuk i Panią Barbarę Dobrzańską, podczas 
którego rozgorzała dyskusja o odwołaniach od orzeczeń 
o niepełnosprawności lub jego stopniu.

Podczas sobotnich spotkań można było również zakosz-
tować smacznej kuchni i spróbować swoich sił w gotowaniu, 
bowiem zorganizowane zostały warsztaty kulinarne prowa-
dzone przez firmę Nutricia.

Przez cały czas trwania warsztatów można było również 
testować najnowszy sprzęt do rehabilitacji układu oddechowe-
go (SecuraNova wraz z przedstawicielem Pari, Matio Med Sp. 
z o.o., BG BHU), skosztować najnowszych odżywek (Nestle 
Health Care, NUTRICIA), zaczerpnąć informacji o tlenoterapii 
domowej (TlenHelp24) czy przymierzyć, jakże potrzebne 
w Krakowie, maski antysmogowe (DRAGON MASK). Firma 
Zepter zaprezentowała sprzęt wspomagający zdrowy oddech, 
a Norsa Pharma Sp. z o.o. nowy dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w stanach zaburzeń wchłaniania witamin A, 
D, E, K w mukowiscydozie – Cystisorb.

Podczas niedzielnej sesji zamykającej odbył się wykład 
prof. Doroty Sands „Europejskie standardy w mukowiscydozie 
a realia polskie”. Wykład zamykający, tak samo jak otwierają-
cy, poprowadził Prezes Fundacji Paweł Wójtowicz.

Warsztaty MUKOWISCYDOZA 2016 finansowane były 
ze środków 1% podatku przekazanego na rzecz Fundacji 
MATIO, darowizn kierowanych na ten cel oraz wsparcia 
finansowego firm.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykładowcom za te 
niezwykłe dni. W imieniu zarządu i pracowników Fundacji 
MATIO gorąco dziękujemy wszystkim podopiecznym za 
wyrazy sympatii i uznania dla naszych działań. Usłyszenie 
Was „na żywo”, a nie w słuchawce telefonu, utwierdza nas 
tylko w naszych staraniach i pracy na Waszą rzecz. Nawet nie 
wiecie, jakie ma to dla nas znaczenie i jak wielką odczuwamy 
radość, gdy możemy Wam pomóc!

Magdalena Zgraj
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§
       Orzeczenie 
o niepełnosprawności

II. Symbol przyczyny 
niepełnosprawności

1. 01-U – upośledzenie umysłowe począwszy od upośle-
dzenia w stopniu umiarkowanym;

2. 02-P – choroby psychiczne
3. 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 

w tym:
4. 04-O – choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub 

nabyte wady narządu wzroku
5. 05-R – upośledzenie narządu ruchu, w tym:
6. 06-E – epilepsja w postaci nawracających napadów pa-

daczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicz-
nymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi

7. 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
8. 08-T – choroby układu pokarmowego, w tym:
9. 09-M – choroby układu moczowo-płciowego
10. 10-N – choroby neurologiczne
11. 11-I – inne, w tym:
11.1. choroby narządów wydzielania wewnętrznego 

o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub 
niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania 
lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego 
leczenia

11.2. choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia 
odporności w zależności od fazy zakażenia

11.3. przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce 
w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,

11.4. choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii 
w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych 
szpiku w procesie hemopoezy,

11.5. znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe 
ograniczenia zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak 
i pracy zawodowej.

12. 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe

Otrzymujemy orzeczenie o niepełnosprawności. Co jednak 
oznaczają poszczególne punkty?

I. Zaliczyć do stopnia 
niepełnosprawności – 
ZNACZNEGO/UMIARKOWANEGO/
LEKKIEGO

Znaczny stopień niepełnosprawności
Do stopnia zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnie-
nia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 
innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji.

Umiarkowany stopnień niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością or-

ganizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej 
albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 
społecznych.

Lekki stopień niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności orga-

nizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności 
do wykonywania pracy, w porównaniu ze zdolnością, jaką 
wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych 
z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograni-
czenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować 
za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne.

W przypadku dzieci do lat 16 stopień niepełnosprawności 
nie jest określany.
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III. Niepełnosprawność 
istnieje od ...

Datę lub okres powstania niepełnosprawności osoby za-
interesowanej ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, 
dokumentacji medycznej lub orzeczeń o inwalidztwie, nie-
zdolności do pracy, wydanych przez organy na podstawie 
przepisów odrębnych. Jeżeli z przedłożonej dokumentacji, 
przebiegu choroby, orzeczeń o inwalidztwie lub niezdolności 
do pracy nie da się ustalić daty lub okresu powstania niepeł-
nosprawności, należy wpisać wyrazy „nie da się ustalić”.

IV. Ustalony stopień 
niepełnosprawności datuje 
się od ...

W tym miejscu podaje się datę lub okres powstania stopnia 
niepełnosprawności. Ustala się to na podstawie przebiegu 
choroby i dokumentacji medycznej. Jeżeli z przedłożonej do-
kumentacji medycznej i przebiegu choroby nie da się ustalić 
daty lub okresu powstania stopnia niepełnosprawności, za 
datę należy przyjąć datę złożenia wniosku do powiatowego 
zespołu.

Wskazania dotyczące

1) odpowiedniego zatrudnienia 
(dotyczy osób dorosłych)
z  niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do 

wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, 
psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności 
organizmu

z  zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, 
czyli w zakładzie pracy, w którym obiekty i pomieszczenia 
oraz zastosowane rozwiązania organizacyjno-techniczne, 
uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie 
przystosowania stanowisk pracy, a pracodawca zapewnia 
doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo 
i usługi rehabilitacyjne, a ponadto zakład taki ma status 
zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności zawo-
dowej

z  istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy – 
oznacza naruszoną sprawność organizmu powodującą 

ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie 
obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w po-
równaniu z wydajnością, jaką wykazują osoby o podob-
nych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 
psychiczną i fizyczną

2) szkolenia, w tym specjalistycznego 
(dotyczy osób dorosłych)

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach 
pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub 
podwyższenia kwalifikacji. Urząd pracy kieruje osobę niepeł-
nosprawną na szkolenie z własnej inicjatywy lub na podstawie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (rozdział 8 Ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. [tekst jednolity 
Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.])

3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
Zakład aktywności zawodowej jest jednostką utworzoną 

przez powiat, gminę, fundację, stowarzyszenie lub inną 
organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest re-
habilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 
Zakład aktywności zawodowej musi:

1. zatrudniać, w stosunku do ogółu pracowników, co 
najmniej 70% osób niepełnosprawnych:

a. zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b. zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnospraw-

ności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe 
lub chorobę psychiczną

(rozdział 6 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierp-
nia, 1997 r. [tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 
z późn. zm.])

4) uczestnictwa w terapii zajęciowej (dotyczy osób 
dorosłych)

Konieczność uczestnictwa w terapii zajęciowej, przez co 
rozumie się rehabilitacje w warsztacie terapii zajęciowej – przy 
ocenie konieczności korzystania z tego systemu bierze się pod 
uwagę, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie 
zatrudnienia i istnieje rokowanie do pozyskania lub przywró-
cenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
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5) konieczność zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce 
techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby

Możliwość kompensacji ograniczeń poprzez wyrównanie 
dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą na-
rządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne. Zaopatrzenie w pomoce 
techniczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
następuje w związku z trudnościami doświadczanymi w re-
lacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm 
społecznych właściwych dla swojego wieku i płci.

6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia 
w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się 
korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych 
przez sieć instytucji pomocy społecznej, 
organizacje pozarządowe oraz inne placówki

Konieczność korzystania z systemu środowiskowego 
wsparcia w samodzielnej egzystencji oznacza, że istnieje 
ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności 
stosownie do wieku, płci i środowiska, uniemożliwiające osią-
gniecie niezależności ekonomicznej lub fizycznej, w związku 
z tym konieczne jest korzystanie z usług socjalnych, opie-
kuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych 
przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarzą-
dowe oraz inne placówki.

7) konieczność stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

Konieczność sprawowania opieki oznacza całkowitą zależ-
ność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie 
higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności 
samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego 
oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem; Konieczność 
udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról spo-
łecznych oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą 
na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania 
w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu 
ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych 
od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.

8) konieczność stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji

9) spełniania przez osobę niepełnosprawną 
przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej bierze się 
pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia 
w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu. Przy 
czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych 
przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku 
ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbo-
lem 05-R (upośledzenia narządu ruchu) lub 10-N (choroba 
neurologiczna).

10) prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju
Przy ocenie bierze się pod uwagę w tym przypadku rodzaj 

niepełnosprawności, w szczególności czy osoba porusza się 
na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia 
w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjolo-
gicznych.

Turnus rehabilitacyjny
Wszystkim, którzy zamierzają w przyszłym roku sko-

rzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, 
przypominamy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do 
udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powia
towym centrum Pomocy rodzinie (PCPR) właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek najlepiej 
złożyć na początku roku. PCPR w ciągu 30 dni od daty 
złożenia wniosku udzieli informacji dotyczącej dofinan-
sowania. Jednak informację o tym, czy dofinansowanie 
zostało przyznane, PCPR może przekazać zwykle nie 
wcześniej niż w marcu (wynika to z terminu przekazania 
środków przez PFRONdo powiatów).
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6 MaSz MarzenIa? MIej 
odwagę je SPełnIać!

Paula (27), Polka z pochodzenia, i Declan (34), Irlandczyk, 
poznali się sześć lat temu – połączyła ich pasja – podróżowa-
nie i poznawanie innych kultur oraz religii. Nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że oboje są chorzy. 
Paula ma tylko jedną sprawną nerkę, a u Declana w wieku 
17 lat zdiagnozowano mukowiscydozę. Postanowili z dnia 
na dzień rzucić swoją pracę, spakować najpotrzebniejsze 
rzeczy i w myśl powiedzenia „życie jest za krótkie” wyruszyć 
w świat. W ciągu pierwszych sześciu tygodni zwiedzili sie-
dem europejskich krajów – Czechy, Austrię, Słowację, Węgry, 
Chorwację, Słowenię i Włochy. Przed swoją wyprawą do 
obu Ameryk, Australii i Azji postanowili relacjonować swoją 
podróż. Początkowo dla rodziny i przyjaciół, później dla 
szerszego grona odbiorców, zakładając bloga, dzięki któremu 
chcą zwiększać świadomość na temat choroby i dać nadzieję 
nowo zdiagnozowanym.

FIlM zacHęcający  
do wSParcIa MatIo

Wrzesień upłynął pod znakiem kręcenia spotu, który bę-
dzie namawiał do wsparcia działalności naszej Fundacji przez 
przekazanie 1% podatku. Mali aktorzy doskonale poradzili 
sobie na planie. Serdecznie dziękujemy Oli Guni, Karolowi 
Merecikowi, Weronice Franas i Kacprowi Rundsztukowi za 
zgodę na wzięcie udziału w filmie i wykazanie się pełnym 
profesjonalizmem. Szczególne podziękowania kierujemy do 
Pani Redaktor Dagmary Merecik z TVP Kraków, autorki scena-
riusza, która dbała o to, by wszyscy dobrze czuli się podczas 
pracy. Za udostępnienie basenu na potrzeby filmu dziękujemy 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie. 

MS

Podróż z mukowiscydozą nie jest łatwa. Przed podróżą 
należy zaplanować i zabrać odpowiednią ilość leków, a na 
przejściach granicznych i lotniskach bagaże poddawane są 
kontroli. W Krajach Ameryki Południowej i Azji często bywa 
z tym problem, gdyż o mukowiscydozie mało kto tam słyszał. 
Poza tym podróż w bliskim sąsiedztwie z innymi pasażerami 
niesie ze sobą ryzyko zakażeń. Mimo tego ryzyka i niedogod-
ności Paula i Declan zwiedzili podczas swoich podróży już 84 
kraje, a to nie koniec! Obecnie zbierają fundusze na kolejne, 
oddając część pozyskanych środków na pomoc chorym na 
mukowiscydozę w Irlandii.

MZ
http://hero-and-leander.com/be-inspired-by-declan-paula
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Jak co roku pracownicy biura fundacji 
zmieniają swojego szefa, by przez 
jeden miesiąc móc popracować dla 
Świętego Mikołaja i zamienić się 
fundacyjne śnieżynki i elfy. Pomocnicy 
Świętego Mikołaja czytają skrupulatnie 
wszystkie listy nadsyłane przez dzieci 
– te małe i te duże – i sprawdzają, 
które dzieci były grzeczne. Wszystkie 
listy skrupulatnie przekazują Świętemu 
Mikołajowi. A w listach jest ich wiele – 
pierwsze szkolne sukcesy, przyjaźnie, 
pomoc rodzicom, udane wypieki 
ciasteczek i niestety przede wszystkim 
informacje o dniach czy tygodniach, 
które udało się przeżyć bez wizyt 
w szpitalu, kroplówek, antybiotyków. 
Ogromnie się cieszymy, że wśród 
pomocników Świętego Mikołaja 
znajdują się tacy, którzy nie znając 
choroby z własnego doświadczenia, 
chcą zrobić coś dobrego i spełnić 
dziecięce marzenia. A marzenia te 
wielokrotnie mocno chwytają za serce: 
„w tym roku bardzo bym chciał dostać 
auto na dżojstiki, a drugie życzenie to, 
żeby wszystkie dzieci na świecie były 
zdrowe”.
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6 cIePło dla FundacjI MatIo

Czasami marzenia są konkretne: „Święty Mikołaju prosił-
bym Cię o ciężarówkę do przewozu zwierząt” albo „zbie-
ram modele samochodów i brakuje mi jeszcze Wartburga”. 
Czasami to marzenia dla innych: „mam kota, ma pół roku, 
jakbyś mógł mu dać piłeczkę albo sznurek, bo on lubi się 
bawić piłkami”.

Kochani, Święty Mikołaj czyta wszystkie listy od Waszych 
pociech, także te, które piszecie w ich imieniu, bo są jesz-
cze zbyt małe, by napisać je samodzielnie – „List Mikołaju 
pisaliśmy wspólnie, brat dużo mówił, ja krzyczałem a pisała 
mamusia bo my jeszcze nie potrafimy.”

Św. Mikołaj niewiarygodnie cieszy się z otrzymywanych 
rysunków, własnoręcznie wykonywanych bombek na cho-
inkę czy kartek pocztowych i dziękuje za zapewnienie, że 
podczas mrozów i śniegów: „będzie na Ciebie czekało mleko 
i ciasteczka”.

MZ

W tym roku już po raz dziesiąty zorganizowana została 
akcja „Podzielmy się Ciepłem”. Czeki na dofinansowanie 
rachunków za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie otrzymało 
aż 45 krakowskich organizacji pozarządowych, w tym rów-
nież Fundacja MATIO. Dofinansowanie zostało złożone na 
ręce prezesa Fundacji przez prezydenta Krakowa Jacka Maj-
chrowskiego, prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego 
Ryszarda Langera, prezesa MPEC SA Jana Sadego, dyrektora 
Oddziału nr 1 w Krakowie EDF Polska SA Leszka Ziobro oraz 
prezesa CEZ Skawina SA Martina Hancar. w sumie przez 10 
edycji programu w ramach akcji społecznej „Podzielmy 
się ciepłem” przekazano 241 organizacjom pozarządo
wym milion złotych. dziękujemy!

MZ
www. krakow.pl
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 Fryzurka
„Fryzurka ach pomocy włosy zwariowały w nocy…” – autorska piosenka Ani Dąbrowskiej

Ania Dąbrowska z Wesołej na Podkarpaciu, 11-nastolatka chora na mukowiscydozę – reprezentując Rzeszów, 
Podkarpacie i cały region południowo-wschodniej Polski, wystąpiła, 15 października podczas Krajowych 
Eliminacji Eurowizji Junior w Warszawie z autorską piosenką pt. „Fryzurka”.

W finale emitowanym na 
żywo w TVP1 zaprezentowała 
się dziewiątka wokalistów i ze-
społów muzycznych wybranych 
spośród wielu zgłoszeń z całej 
Polski. Ania zaśpiewała autor-
ską piosenkę pt. „Fryzurka”, do 
której słowa napisał Maciej Sie-
klucki, a muzykę Jarek Babula. 
Utwór aranżował Tomasz Filip-
czak. Produkcja Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie została 
doceniona i bardzo wysoko 
oceniona przez jurorów oraz widzów. Tę piosenkę śpiewali 
wszyscy: gwiazdy, uczestnicy, publiczność i ekipa TVP! Od 
czasu emisji programu „Fryzurka” śpiewana jest w wielu 

domach. Na youtube w ciągu 
miesiąca wykonanie Ani miało 
80 tys. wyświetleń, a w Euro-
pejskim Notowaniu Piosenek 
Junior Second Chance 2016 
„Fryzurka” uplasowała się na 7. 
miejscu wśród 12 najlepszych 
europejskich wykonań.

Nawet sąsiedzi nie mówią już 
„Dzień dobry”, tylko witają się 
refrenem piosenki.

Niech ta radość pozostanie 
w nas wszystkich jak najdłużej!

Dziękujemy. Każdemu z Was Kochani, którzy wsparli Anię 
w tej najpiękniejszej przygodzie jej życia – WIELKIE DZIĘKI 
za każdy SMS!
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O Ani, jej sukcesach, talencie i codziennym zmaganiu się 
z chorobą na stronie: www.aniamariadabrowska.blogspot.com. 

Jarosław Dąbrowski

MatIo Poleca

„Motyl Still Alice”
Mukowiscydoza, jak wiemy i nieustannie powtarzamy, jest 

niewidzialną niepełnosprawnością. Nie zawsze widać, że prze-
bywający z nami choruje, co może być korzystne (bo mało kto 
lubi, jak inni się nad nim użalają), ale też uciążliwe, bo w wielu 
chwilach dobrze jest odczuć chociaż cień wsparcia. Bohaterka 
filmu „Motyl Still Alice” dowiaduje się, że cierpi na chorobę Alz-
heimera – zupełnie inaczej objawiającą się przypadłość. Jednak 
i ona spotyka się z niezrozumieniem i w jednej z najbardziej 
przejmujących scen mówi, że wolałaby mieć raka – dla chorych 
się biega, nosi różowe wstążki, ktoś ich zauważa.

Jej problemy z pamięcią postępują stopniowo. Alice, grana 
przez Julianne Moore, wykłada na uczelni w Chicago. Gdy 
trudności z zapamiętywaniem stają się już widoczne, środo-
wisko uczelni nie traktuje jej przyjaźnie. Oparcie znajduje 
w rodzinie i to właśnie relacje bohaterki z rodziną oraz przy-
glądanie się swojej własnej chorobie stanowią oś fabularną 
filmu. Obserwujemy panią profesor, która usiłuje poradzić 
sobie z nową dla niej rzeczywistością, przygotować siebie 
i swoich bliskich na czas, gdy już nie będzie ich rozpozna-
wać. Ale „Motyl Still Alice” to nie jest film łzawy i nie stara się 
nas na siłę wzruszyć okrutnym losem, jaki spotkał tytułową 
bohaterkę. Historia Alice pokazuje osobę pogodzącą się na 
swój los, ale nieustającą w staraniach, by mieć jakiś wpływ 
na swoje życie. To przejmujący obraz walki z chorobą i nie-
poddawania się, który jest w całej tej swojej dramatyczności 
bardzo ciepły i budujący.

„Motyl Still Alice” pobudza do refleksji o cierpieniu, o świa-
domości trudnej sytuacji. O zaakceptowaniu swojej choroby 
i jednoczesnej walce z nią mimo tego, że nie jest uleczalna. 
Alice jest doskonałym przykładem postaci Syzyfa, który mimo 
iż wie, że jego wysiłek nie przyniesie oczekiwanego efektu, 
nie ustaje w dążeniach do osiągnięcia tego celu. Bo sama 
droga może przynieść nieoczekiwane skutki – tak jak dla 
Alice, która w swojej chorobie doświadczyła bliskości swoich 
bliskich i miała okazję na przykład naprawić swoje relacje 
z córką. Płynie z tego filmu mądre przesłanie, że swój dramat 
można przekuć w coś dobrego. Nie zapominajmy więc o tym, 
że – jak pisał Nietzsche – „z największej rozpaczy można 
uczynić najbardziej niezwyciężoną nadzieję”.

MS

Link do wykonania TV: https://www.youtube.com/watch?v=Oyw1q5fv_ec

Link do wykonania radiowego: https://www.youtube.com/watch?v=wWPuFLsSAQw
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