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w Państwa ręce oddajemy kolejny siódmy już numer Biuletynu 
Informacyjnego SKN Etyki i Bioetyki. 

W bieżącym numerze chcielibyśmy podzielić się z Państwem refleksją 
na temat placebo i leków OTC, tematów niezwykle ważnych i często 
poruszanych w dzisiejszych czasach. 

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z projektu „Jak zostać 
dawcą. Podaj dalej.”, oraz zapowiedzią nadchodzących wydarzeń: wyjazdu 
na warsztaty do Berlina, oraz projektu z tematyki transkulturowości. 
Na wakacyjny czas, który przed nami podajemy propozycje ciekawych 
lektur, z których recenzjami mogą zapoznać się Państwo na łamach naszego 
Biuletynu, a wspaniały czas odpoczynku umili Państwu zapewne felieton 
o tematyce pozytywnego myślenia, którego zapewne w tym okresie nikomu 
z nas nie brakuje.

Oddając w Państwa ręce 7 numer Biuletynu Biothica chciałabym życzyć 
spokojnego i udanego wypoczynku wakacyjnego. 

Zapraszam do lektury, 
Redaktor Naczelna

Marta Baraniak
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PlACeBo: 
ZASAdnOść CZy też beZZASAdnOść 
WykORZyStAniA W medyCynie
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Mateusz Woźniak

Działalność w SKN Etyki i Bioetyki pozwala na zgłębienie 

interesujących mnie tematów, oraz dała możliwość 

współpracy ze wspaniałymi ludźmi, od których wiele się 

nauczyłem. 

Moja praca zawodowa związana z badaniami klinicznymi 

doskonale łączy się z zagadnieniami poruszanymi w Kole 

przez co udaje mi się połączyć przyjemne z pożytecznym. 

Pojęciem, które na stałe zagościło w medycz-
nym języku jest termin „placebo”. Według 
definicji jest to „środek niemający wartości 
farmakologicznej, podawany w celach psycho-
terapeutycznych”. Jego historia sięga czasów 
starożytnych. Wtedy to król Pontu Mitrydades 
opracował cudowną recepturę, występującą 
w postaci leku złożonego (teriak), funkcjonu-
jącą jako panaceum na wszystkie dolegliwości. 

Dzisiejsze metody pozwalają określić jego sku-
teczność. Jak się okazało pojedyncze składniki 
wykazują aktywność jednak połączona mie-
szanina nie wykazuje żadnego działania. Do 
czasów drugiej wojny światowej placebo było 
moralnie akceptowalne i uważane za narzę-
dzie lecznicze nie posiadające konsekwencji. 
Za sprawą artykułu Peppera opublikowanym 
w 1945 roku termin ten został silnie związany 
z metodologią badań naukowych. Idealnie od-

najduje się jako „specyfik leczniczy” dla grupy 
kontrolnej uczestniczącej w badaniu klinicz-
nym, będącej porównywalną z grupą leczni-
czą otrzymującą lek badany. Kreuje warunki 
kontrolne jak najbardziej identyczne do wa-
runków badawczych. Pozwala to na uzyskanie 
obiektywnych i prawdziwych wyników metod 
leczniczych. W praktyce możemy wyróżnić 
czyste placebo – to takie, które nie posiada 
żadnej terapeutycznej aktywności oraz tzw. 
nieczyste – takie, które powoduje zmiany fi-
zjologiczne, jednak nie będące związane z le-
czoną dolegliwością.

Istnieje pewne rozgraniczenie między wyko-
rzystaniem placebo w praktyce klinicznej 
 a badaniach klinicznych. W tych drugich pa-
cjent musi zostać powiadomiony o jego użyciu 
w trakcie leczenia oraz o tym jaki może mieć 
ono wpływ na przebieg schorzenia.

Decydując o zasadności wykorzystania „ni-
byleku” należy przytoczyć sytuacje, w których 
jego zastosowanie jest wskazane. Są to:
 ◆ stany hipochondrii, w których pacjent 
z wyimaginowaną chorobą domaga się leku, 
chociaż faktyczny stan jego zdrowia nie wy-
maga interwencji farmakologicznej;
 ◆ stan choroby nieuleczalnej, w której 
wszystkie dostępne leki okazują się mało sku-
teczne lub zupełnie nieskuteczne;
 ◆ szczególną może być sytuacja, w której 
lekarz chce uchronić pacjenta przed niesku-
tecznymi w jego przypadku lekami, które do-
datkowo obciążają chorego niezwykle uciążli-
wymi skutkami ubocznymi.

Zastosowanie placebo nie idzie w parze z bu-
dowaniem zaufania do lekarza i medycyny. 
Pacjent domyśla się o możliwości aplikowania 
nieaktywnej substancji, która w najmniejszy 
nawet  sposób nie pomoże w pokonaniu cho-
roby. W takiej sytuacji próżno szukać efektów 
leczenia faktycznym badanym lekiem gdyż 
pacjent przeświadczony zażywaniem „nie-
leku” nie współpracuje. Zbigniew Szawarski 
w swoim artykule „Placebo i sztuka badań” 
w znaczący sposób podważa słuszność obec-
ności placebo w procesie badań klinicznych. 
Powołując się na swojej doświadczenia pod-
czas pracy w Komisji Bioetycznej opiniującej 

programy badawcze, twierdzi, iż instytucje 
finansujące pionierskie terapie mobbingują do 
zastosowania placebo. 

Rodzi podejrzenia, że w programach badaw-
czych stosujących placebo skutki terapeu-
tycznej nowej substancji prezentują się jako 
bardziej spektakularne. Firmy farmaceutyczne 
prowadzą eksperymentalne terapie nad no-
wym lekiem m.in. w leczeniu nadciśnienia tęt-
niczego, leków psychotropowych. Zaprzesta-
nie leczenia przez pacjenta i aplikacja placebo 
w wyżej wymienionych jednostkach choro-
bowych grozi wystąpieniem niebezpiecznych 
powikłań. 

Dość często w formularzu  świadomej zgody, 
w którym to wyrażona jest zgoda uczestnika 
na partycypację w badaniu występuje używa-
nie mylących określeń słowa placebo takich 
jak: „substancja obojętna”, „ substancja nie-
czynna” bądź „lek nieswoisty”. Istnieje praw-
dopodobieństwo niepełnego zrozumienia 
przez pacjenta tych zastępczych słów. 

Na pokrzepienie warto przytoczyć historię 
pana Wrighta, śmiertelnie chorego na raka, 
mającego guza wielkości pomarańczy . Po 
przyjęciu go do szpitala w Long Beach w Ka-
lifornii w 1957 roku lekarze zaproponowali 

Któż z nas nie słyszał bądź nie przekonał się o wielkiej sile ludzkiego umysłu. Ileż to razy 
spotykamy się ze stwierdzeniem, iż „pozytywne nastawienie” jest gwarancją sukcesu. 
W przypadku nieuleczalnej choroby głęboko wierzymy w pomyślność zastosowanego leczenia 
farmakologicznego. Nowoczesne terapie wydają się dla nas gwarancją wyzdrowienia.
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mu skuteczną terapię Krebiozenem. Mia-
ła być ona ratunkiem i przedłużeniem 
jego liczonego w dniach kresu życia. 
Zastrzyk został zaaplikowany w piątek. 
W poniedziałek lekarz z niedowierza-
niem spostrzegł, iż guz znacznie stopniał. 
Po dwóch miesiącach pacjent przeczy-
tał w lekarskim piśmiennictwie niepo-
chlebne opinie o Krebiozenie. Wtedy to 
nastąpił nawrót choroby. Medyk chcąc 
wzmocnić wiarę pacjenta w medykament 
podał mu zastrzyk ze specyfikiem będą-
cy udoskonaloną wersją zaserwowanego 
wcześniej lekarstwa. W rzeczywistości był 
to obojętny roztwór, jednak guz powtór-
nie uległ zmniejszeniu. Wright pozostał 
w zdrowiu do czasu aż powtórnie prze-
czytał doniesienie o bezwartościowości 
Krebiozenu. Zmarł dwa dni później.

Siła efektu placebo przypomina nam jak 
niewielką wiedzą dysponujemy w temacie 
wspólnego oddziaływania umysłu i ciała.

Źródła:

Artykuł : „Placebo wiem że nic nie wiem” – 
dr n. farm. Michał J. Nachajski  

Kuper R., Marchand S., Clinical Revelance 
and Ethical Aspect of Placebos. Semin. Pain 
Med 3 2005.

Margo C.E. The placebo effect Sury Ophtal-
mol 44 (1) 1999
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Patrycja Zalewska

Położnictwo II SUM. Absolwentka Położnictwa 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, naukę kontynuuję 

na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje 

w pracy zawodowej.

kilkA SłóW 
O lekACh OtC
Leki OTC (over-the-counter) w dzisiejszych 
czasach dostępne są w wielu miejscach. 
Nie potrzeba na nie recepty, więc nie muszą 
być sprzedawane w aptekach − jest to oczy-
wiście wielkie udogodnienie, gdy idziemy 
do sklepu a tam przy kasie możemy nabyć 
jeszcze lek, bo akurat boli nas głowa, ząb lub 
dosięga przeziębienie. A do lekarza daleko 
i jeszcze trzeba stać w kolejce do niego. Ale, 
ale oto mamy rozwiązanie − kupujemy kilka 
dobrze nam znanych leków na naszą dolegli-
wość i wracamy spokojnie do domu. Niestety 
nie wszystkim przychodzi do głowy, aby do-
kładnie zapoznać się z dawkowaniem leku, 
nie wspomnę o porównaniu składu medyka-
mentów. Takie zachowanie doprowadza do 
stanu, gdy nieświadomie przedawkowujemy 
substancje, które miały nam pomóc a w więk-
szych ilościach szkodzą. Przecież kto by czytał 
ulotki…

Pomyślmy, jeśli dorośli ludzie według znanych 
nam prawideł po 18 r.ż. powinni być osobami 
dojrzałymi emocjonalnie, społecznie, pono-

szącymi pełną odpowiedzialność za swoje 
czyny a brak im wyobraźni co do stosowania 
leków (mam nadzieję, że taką postawę re-
prezentuje mniejsza część naszej populacji, 
jeśli nie, to wymrzemy szybciej, niżeli nam 
się wydaje) to jak sprawa wygląda z dziećmi? 
Kolorowe reklamy pełne interesujących posta-
ci namawiają do leczenia pluszaków, zabijania 
złych bakterii − kto by się nie skusił? Więc 
dzieci coraz częściej sięgają po leki.
 
Czy wszyscy małoletni mogą kupować leki?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 
października 2002 r. w sprawie wydawania 
z apteki produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych określa jasno, iż farmaceuta może 
odmówić realizacji lub sporządzenia leku oso-
bie poniżej 13 r.ż., która przedstawiła receptę. 
Prawo cywilne określa, iż małoletni poniżej 13 
r.ż. nie ma zdolności do czynności prawnych, 
małoletni między 13 a 18 r.ż. nabywa ograni-
czoną zdolność do czynności prawnych, czyli 
może zawierać umowy należące do umów 
powszechnych bez przedstawiciela ustawowe-
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go. Co to oznacza? Małoletni po 13 r.ż. może 
m.in. nabywać różne produkty. Teoretycznie 
osoba poniżej 13 r.ż. już tego nie może robić. 
W aptece wszystko jest jasne − nie masz 13 lat 
nie dostaniesz leku bez recepty, w przedziale 
13−18 r.ż. decyzja należy do aptekarza. Przy 
„zwykłym” leku przeciwbólowym raczej nie 
ma wątpliwości, lecz jeśli jest to słynna tablet-
ka ellaOne to w tym przypadku rodzą się kon-
trowersje. Sprzedać czy nie sprzedać? Poprosić  
o dowód osobisty lub legitymację? A czy far-
maceuta ma do tego prawo? No właśnie…

Lecz wracając do ogólnodostępnych leków − 
sklepy są nastawione na sprzedaż i zysk, nie 
zadbają o zdrowie dzieci tak jak farmaceuci. 
I sprzedają leki, i „zabawa” się zaczyna… My 
nie czytamy ulotek, małoletni tym bardziej − 
chociaż jest wyjątek. Warto tutaj wspomnieć  
o nowym wyzwaniu obecnym na portalach 
społecznościowych tj.: facebook, Instagram 
czy Twitter oznakowanym jako #Paracetamol-
Challenge. Chodzi w nim o przyjęciu dawki 
Paracetamolu większej, niżeli jest ona zapisana 
w ulotce leku a następnie pochwalić się tym 

czynem na w/w portalu. Jest to oczywiście 
niebezpieczne, może doprowadzić do upośle-
dzenia działania nerek i wątroby, co wiąże się 
z koniecznością przeszczepów tych narządów, 
w skrajnych przypadkach powoduje śpiącz-
kę i śmierć. Ta moda jest rozpowszechniona 
w Wielkiej Brytanii do Polski już dotarła − na 
szczęście jeszcze nie słyszeliśmy o przypadku 
śmiertelnym. 
 
Leki sprzedawane bez recepty są dobrodziej-
stwem, lecz także zagrożeniem.  
Pamiętajmy o tym.

Źródła:

1. Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531 Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. 

w sprawie wydawania z apteki produktów leczni-

czych i wyrobów medycznych.

2. http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/

wielka-brytania-niebezpieczna-moda-na-

przedawkowanie-paracetamolu,8517.html

3. http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Dzieci-

nadal-maja-dostep-do-psychoaktywnych-lekow-

OTC,150376,6.html
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Klaudia Wesołowska

Obecnie studentka I roku studiów magisterskich na 

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu. Studiuje na kierunku Zdrowie Publiczne 

(specjalność: Monitorowanie Badań Klinicznych). Swoją 

przyszłość zawodową wiążę z branżą farmaceutyczną. 

Nowy członek koła Etyki i Bioetyki. Uwielbia sport 

i literaturę obcą.

bOgdA PAWeleC 

in vitro.
WAżne ROZmOWy
nA tRudny temAt

Twórca metody in vitro – Robert Edwards został 
uhonorowany Nagrodą Nobla, za jedno z najważ-
niejszych osiągnięć medycyny XX wieku. Z me-
tody in vitro skorzystało już 30 tysięcy polskich 
rodzin. Na świecie metoda ta przyniosła ratunek 
aż 5 milionom par. Jednakże spór wokół in vi-
tro trwa nieustannie już od kilku dekad, niestety 
ostatnio wydaje się być zaostrzony. W związku 
z tym, że problem niepłodności dotyka już ok. 
dziesięciu procent par, a in vitro jest czasem jedy-
ną formą skutecznej pomocy powstał pomysł na 
napisanie „In vitro. Ważne rozmowy na trudny 
temat”.

Autorka książki Bogda Pawelec jest psycholo-
giem klinicznym i certyfikowanym psychotera-
peutą. Od 20 lat zajmuje się psychologicznymi 
aspektami niepłodności. Jest aktywną działaczką 
i współzałożycielką stowarzyszenia Nasz Bo-
cian, pod patronatem którego została napisana 
książka. Dodatkowo prowadzi własną praktykę 
z zastosowaniem autorskiego programu pomo-
cy. Napisała również „Opowieści terapeutyczne 
o niepłodności. Czekając na bociana”, jak również 
„Niepłodność. Pomoc medyczna i psychologicz-
na”. Autorka wskazuje na duży problem, którym 
jest niewiedza na temat metody in vitro w Pol-
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sce. Uważa, że obecnie brakuje konkretnej 
i prawdziwej informacji medycznej oraz psy-
chologicznej, która pozwoliłaby na podjęcie 
świadomej decyzji dotyczącej zabiegu in vitro. 
Swoją książkę kieruje nie tylko do osób, które 
cierpią z powodu niepłodności, ale również 
do osób zaciekawionych samą metodą. Jest to 
kopalnia wiedzy, która przedstawia informacje 
 w sposób wszechstronny i przystępny.
 

Książka zawiera 14 rozmów z osobami, któ-
re miały do czynienia z metodą in vitro. Są 
to między innymi wywiady z autorytetami 
medycznymi, którzy byli prekursorami tej 
metody w Polsce. Autorka przeprowadziła 
również rozmowy z matkami, których dzieci 
urodziły się za pomocą metody zapłodnienia 
pozaustrojowego oraz z nastoletnią dziew-

czyną poczętą dzięki niej. Ponadto w książce 
przedstawiona została także organizacja Nasz 
Bocian, która od 20 lat pomaga osobom bory-
kającym się z problemem niepłodności.

Pierwszy wywiad został przeprowadzony 
z pionierami metody in vitro w Polsce. Przed-
stawiają oni realia polskiego leczenia niepłod-
ności, które były zatrważające. Stosowano 
prymitywne metody, które zostały zaniechane 
w innych krajach. Co więcej brakowało pie-
niędzy na wprowadzanie innowacyjnych me-
tod. W związku z tym zastosowanie w owym 
czasie metody in vitro w Polsce było szczegól-
nie zaskakujące. Po pierwszej udanej próbie 
 w 1987 r. zaczęto pomagać kolejnym pacjen-
tom. Zaskakujące jest to, że przez pierwsze 
dwa lata zabieg in vitro był całkowicie refun-
dowany. Niestety kiedy ministrem zdrowia 
został Władysław Sidorowicz, który był prze-
ciwnikiem tej metody zaprzestano refunda-
cji zapładniania pozaustrojowego. Wydał on 
zarządzenie, które stanowiło, że in vitro nie 
jest procedurą medyczną, tak samo jak zabiegi 
kosmetyczne, dlatego nie może być finanso-
wane ze środków publicznych. Zarządzenie to 
obowiązywało do połowy 2014 roku. Pionie-
rzy metody in vitro w Polsce wykonali dużą 
pracę u podstaw, ale dzięki ludziom, którzy 
ofiarowali im swoje wsparcie mogli się rozwi-
jać. Zdumiewające jest to, że jedną z tych osób 
był Jan Paweł II. 

Autorka poświęciła również znaczną część 
książki na opisanie psychologicznych aspek-
tów niepłodności. Jest to jedna z najtrudniej-
szych emocjonalnie chorób, której towarzyszy 
ból, rozpacz, przerażenie, czyli uczucia, które 
powodują choroby nowotworowe i schorzenia 
kardiologiczne. Z powodu braku świadomo-
ści społeczeństwa pary borykające się z pro-
blemem niepłodności są często narażane na 
krzywdzące komentarze i brak zrozumienia. 

W książce znajdziemy również zbiór mitów dotyczących 
metody in vitro, które sukcesywnie zostają obalane przez 
specjalistów. Jednym z argumentów jest to, że w medy-
cynie nie ma złych i dobrych metod, są jedynie metody 
akceptowane i nie akceptowane, jednakże wybór należy 
pozostawić osobom, których problem dotyczy bezpośred-
nio. Budowanie fałszywej etyki, które obecnie występuje 
w Polsce jest niespotykane w innych krajach Europy. 

Autorka książki zamieściła w niej również bardzo poru-
szającą rozmowę z dziewiętnastoletnią dziewczyną, która 
została poczęta w wyniku zabiegu in vitro. Obecnie ukoń-
czyła ona prestiżowe liceum z bardzo dobrymi wynikami 
i wybiera się na wymarzone studia. Jest dumna z tego, że 
jest dzieckiem z in vitro, ponieważ jak wszystkie dzieci po-
częte w ten sposób, jest bardzo kochana i wyczekana przez 
swoich rodziców. Po wypowiedziach dziewczyny widoczne 
jest jej racjonalne podejście i troska o dzieci, które są na-
rażone na nagonki niektórych osób o radykalnych poglą-
dach. 

Członkowie stowarzyszenia Nasz Bocian, którzy pręż-
nie działają od 2002 roku na rzecz leczenia niepłodności 
i wspierania adopcji opowiadają o trudach i celach z jakimi 
się zmagali od początku swojej działalności. Nasz Bocian 
urodził się z prostej potrzeby kontaktu z osobami, które 
również cierpią z powodu niepłodności. Dopiero później 
powstawały cele organizacji m.in. wprowadzenie refunda-
cji metody in vitro. Obecnie z miejsca wymiany pomocy 
między pacjentami powstaje poważna organizacja, która 
zdobywa nagrody na międzynarodowych konkursach. 

Książka spełnia obietnice autorki i jest kopalnią wiedzy na 
temat metody zapłodnienia pozaustrojowego. Momentami 
wzruszająca i zaskakująca jest niezbędnikiem każdej pary 
zastanawiającej się nad zastosowaniem tej metody. Nie 
ważne do jakiego ugrupowania należymy musimy pamię-
tać, że in vitro niezaprzeczalnie jest jednym z najwięk-
szych osiągnięć medycyny. Dla coraz większej liczby osób 
to jedyna szansa na posiadanie własnego, biologicznego 
potomstwa. Ogromne znaczenie tych słów potrafią zrozu-
mieć jedynie Ci, którzy starali się o nie przez wiele lat, bez 
żadnej nadziei.
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Joanna Małecka

Studentka II roku SUM na kierunku Położnictwo na 

UM w Poznaniu, dyplom obroniłam na UM w Lublinie. 

Aktualnie oprócz zajęć na uczelni i działalności w kole 

poszerzam swoją wiedzę w praktyce. W wolnym czasie 

zaczytuję się w literaturze światowej.

SCott CArney 

CZeRWOny Rynek. 
nA troPie HAnDlArzy 
ORgAnóW, ZłOdZiei kOśCi, 
PROduCentóW kRWi 
i PORyWACZy dZieCi

Jeśli chcemy, aby podane informacje 
wzbudziły w nas dylematy etyczne to ta 
książka nadaje się do tego idealnie. Poru-
sza tematy o których na co dzień się nie 
mówi, a także te, o których rzadko się my-
śli. Treść tego reportażu pokazuje nam jak 
wiele tkanek ludzkich m.in. organów, krwi 
oraz kości pochodzi z nielegalnych źródeł. 
Dodatkowo dowiadujemy się, że są one 
potrzebne innym ludziom w pracy bądź 
poprawiają komfort życia, ale nie zawsze 
służą do jego ratowania.

Autor pokazuje jak mała jest nasza wiedza na 
temat pochodzenia tkanek. Przede wszystkim 
jest to spowodowane ochroną zarówno bior-
ców jak i dawców, tylko nasuwa się pytanie 
czy w ten sposób naprawdę ich chronimy? 
Często nie wiemy czy dawcami są ochotnicy 
i zdrowi ludzie pomagający innym z pobudek 
altruistycznych czy też chorzy i biedni ludzie 
dla których sprzedaż części własnego ciała 
jest sposobem na życie? Opisane są rów-
nież przypadki gdzie dawcą zostaje człowiek 
z przymusu, który zostaje po prostu oszukany 
i ograbiony z własnych tkanek np. krwi. Po 
przeczytaniu tekstu można zauważyć, że poza 
legalnymi organizacjami handlem tkankami 
zajmują się również międzynarodowe grupy 
przestępcze. 

Mam nadzieje że po przeczytaniu tej książki 
i uświadomieniu sobie przynajmniej części 
problemu będziemy w stanie coś zmienić na 
lepsze, by ludzie biedni i średnio zamożni 
mogli żyć nie martwiąc się o bezpieczeństwo 
swojego ciała. Oraz aby pieniądze bogatych 
ludzi, a także ich zachcianki nie wpływały na 
życie biednych w tak okrutny i niesprawie-
dliwy sposób. Niestety pieniądze są głównym 
napędem dla czerwonego rynku, a brak in-
formacji o dawcy sprawia, że może nim być 
każdy.
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Mateusz Woźniak

Działalność w SKN Etyki i Bioetyki pozwala na zgłębienie 

interesujących mnie tematów, oraz dała możliwość 

współpracy ze wspaniałymi ludźmi, od których wiele się 

nauczyłem. 

Moja praca zawodowa związana z badaniami klinicznymi 

doskonale łączy się z zagadnieniami poruszanymi w Kole 

przez co udaje mi się połączyć przyjemne z pożytecznym. 

POZytyWne myślenie: 
gWARAnCjA SukCeSu CZy 
niedźWiedZiA PRZySługA

Co w sytuacji gdy wiemy, że nasze starania 
mogą nie przynieść spodziewanych skutków? 
Zwierzając się ze swoich problemów bliskiej 
osobie słyszymy – „wszystko będzie dobrze”. 
Ile w tym prawdy? Wtedy to z większą lub 
mniejszą łatwością wykorzystujemy metodę 
pozytywnego myślenia.

Za twórcę tego terminu uznaje się Normana 
Vincenta Peala – amerykańskiego przedstawi-
ciela Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki 
głoszącego ideologię „New Thought”. W latach 
90-tych nurt pozytywnego myślenia odrodził 
się za pośrednictwem rynku korporacyjnego. 
Jego głównym celem było motywowanie pra-
cowników do wytężonej pracy, oraz powstrzy-
manie od narzekania na pracodawcę zwolnio-
nych członków załogi. 

Rynek książkowy posiada bogatą ofertę porad-
ników na temat pozytywnego myślenia. Praca 
psycholog – Agnieszki Zielonki – Sujkowskiej 
pochwala ten kierunek. Autorka twierdzi, iż 
„myśli mogą dawać nam energię do życia” 
natomiast „negatywne myśli są samospełniają-
cym się proroctwem”. Kolejny entuzjasta − Po-
radnik Rhondy Byrne − „Sekret”. Treść opiera 
się na zasadach pozytywnego myślenia oraz 
odczuwania szczęścia, co powoduje przyciąga-
nie do siebie kolejnych sukcesów. Czarownic-
two, narzekanie oraz rozpatrywanie przykrych 
sytuacji nie prowadzi do niczego. Technika ta 
ma także zastosowanie w medycynie. Leczni-
czy efekt placebo jest przejawem pozytywnego 
nastawienia. Niektóre tabletki pomagają pa-
cjentowi tylko dlatego, że rodzą w nim prze-
konanie o ich skutecznym wpływie. Wnioski 

wysnuto na podstawie przeprowadzonego 
eksperymentu. Podzielono pacjentów na dwie 
badane grupy. Jednej podawano białe tabletki, 
niezawierające żadnych aktywnych środków 
leczniczych, z kolei drugiej tabletki o iden-
tycznym składzie, jednak wyglądające jak 
cukierki. Wyniki były zaskakujące. Pacjenci 
zażywający „białe tabletki” doszli do zdrowia 
szybciej niż ci, którzy łykali te drugie. Biała 
tabletka rozpoczęła proces „wyzdrowienia”, 
który faktycznie został zainicjowany. Pozytyw-
ne myślenie można zatem uznać za podstawę 
samoleczenia. Badacze uznali, że ludzie, któ-
rzy tworzą miłe wyobrażenia, szybciej wraca-
ją do zdrowia. Osoby rozpamiętujące swoje 
nieszczęścia, klęski i porażki „przywołują” do 
siebie choroby. Jak to w życiu bywa jest i druga 
strona medalu „pozytywnego myślenia” gło-
sząca jego negatywne strony. Przeciwnicy tego 
kierunki cechują się dużą ostrożnością. Obie-
rają oni tzw. strategię „pesymizmu obronne-
go”. Metoda oparta jest na przewidywaniu po-
tencjalnych przeciwności, które uniemożliwią 
osiągnięcie celu. Pozwala to na przygotowanie 
rozwiązań na nieoczekiwane niespodzianki. 
Oliver Burkeman jest autorem książki – „An-
tidotum − Szczęście dla tych, którzy nie zno-
szą pozytywnego myślenia” twierdzi, że rozpa-

miętywanie przykrych zdarzeń swojego życia 
skłania do działania. Określa się to mianem 
ruminacji. Pesymiści mierzą siły na zamiary 
czego nie można przyznać niepoprawnym 
optymistom. Amerykańska psycholog – Joan-
ne Wood z University of Waterloo odkryła, że 
pozytywne afirmacje mogą pomóc w osiągnię-
ciu celów tylko wąskiej grupie, ściśle mówiąc 
takiej mającej wysoki poziom poczucia wła-
snej wartości. 

Najlepiej byłoby w sposób zachowawczy wy-
korzystywać pozytywne myślenie. Jak po-
wszechnie wiadomo wszystko stosowane 
w dużych ilościach nam szkodzi. To od nas 
zależy czy wolimy żyć chwilą i nie martwić się 
o jutro czy z niepokojem patrzeć w przyszłość  
i rozpamiętywać niepowodzenia. Pamiętajmy 
jednak o tym, że życie mamy tylko JEDNO!

Codzienność zmusza nas do pokonywania wyzwań, które stawia przed nami świat. Chcąc czy 
nie chcąc musimy się z tym zmierzyć. Poszukiwanie lepszej pracy, sprostanie wymaganiom 
rekruterów, kupno pierwszego „własnego m”, pokonanie choroby czy uratowanie wygasającego 
uczucia to kilka poważniejszych sprawdzianów, z którymi powinniśmy stoczyć walkę. 

Źródła:

1. Marcin Florkowski „Samoleczenie, czyli sam 

też możesz się uleczyć”

2. Peale Norman vincent „Moc pozytywnego 

myślenia”
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Co studiujesz na naszej uczelni i dlaczego 
akurat ten kierunek?

Patrycja: Studiuję Położnictwo na ostatnim 
roku SUMu. Jeszcze w liceum wybrałam ten 
kierunek świadomie, albowiem już od naj-
młodszych lat interesowałam się biologią, 
później ukierunkowałam się bardziej na czło-
wieka. W moim przypadku doszedł jeszcze 
jeden aspekt − chęć opiekowania się innymi, 
pomagania.

Marta: Obecnie kończę już edukację na Uni-
wersytecie Medycznym na kierunku Zdrowie 
Publiczne. Dlaczego ten kierunek? Przede 
wszystkim ze względu na jego multidyscypli-
narność i wieloaspektowość, to chyba jedyny 
kierunek na naszej Uczelni, który łączy w so-
bie tak wiele dyscyplin od promocji zdrowia, 

po rozwój badań klinicznych na profilaktyce 
kończąc. Patrząc z perspektywy pięciu lat 
spokojnie mogę powiedzieć, ze był to dobry 
wybór. 

Jakie są Twoje zainteresowania i co robisz 
w wolnym czasie?

Patrycja: Zainteresowania są związane ściśle 
z kierunkiem studiów i pracą, ale nie tylko 
tym człowiek żyje. Zgłębiam także tajniki 
roślin pozornie niejadalnych – zachęcam do 
spróbowania m.in. begonii ;) Moim ulubio-
nym zajęciem jest słuchanie muzyki oraz cho-
dzenie na koncerty.

Marta: Wolny czas staram się spędzać aktyw-
nie na rowerze, rolkach lub na basenie. Jestem 
animatorem czasu wolnego, więc szczególnie 

teraz w okresie wiosenno−letnim całe weeken-
dy spędzam na świeżym powietrzu bawiąc się 
i organizując festyny i różnego typu imprezy 
dla dzieci. 

Z jakiego źródła dowiedziałaś/eś 
się o istnieniu Studenckiego Koła 
Naukowego Etyki i Bioetyki?

Patrycja: Studiując w Lublinie dowiedziałam 
się o istnieniu Koła oraz o jego charyzmatycz-
nej opiekunce. Pochłonięta przeprowadzką, 
nowym miastem oraz nowymi znajomymi 
zapomniałam o tym. Kolejne „spotkanie” 
z Kołem miało miejsce podczas zajęć z Doktor 
Głodowską; wtedy zakiełkowała myśl o przy-
należności do Koła.

Marta: O SKN Etyki i Bioetyki dowiedziałam 
się na zajęciach z Panią dr Katarzyną Głodow-
ską, zajęło mi aż rok aby dotrzeć na pierwsze 
spotkanie Koła, ale jak to mówią: lepiej późno 
niż wcale. 

Dlaczego zdecydowałaś się na pracę 
w kole naukowym?

Patrycja: Chciałam zrobić coś więcej niżeli tyl-
ko zaliczyć poszczególne egzaminy i uzyskać 
tytuł. Nie bez znaczenia była także postawa  
Pani Doktor, która dzięki swojej otwartości 
i perfekcyjności zjednała mnie.

Marta: Przyczyniły się do tego dwie najważ-
niejsze rzeczy: chciałam robić coś więcej niż 
tylko uczęszczać na zajęcia i zdawać egzaminy, 
po prostu wykorzystać czas studiów jak najle-
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Nawiązując formą do poprzedniego 
numeru, chcielibyśmy przedstawić 
Państwu dwie sylwetki osób tworzących 
SKN EiB – obecnej Przewodniczącej Koła 
Marty Baraniak oraz Członka Zarządu 
– Patrycję Zalewską. 

O nAS
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piej, a druga rzecz jaka zdecydowała o tym, że 
podjęłam aktywność w Kole była chęć pogłę-
bienia wiedzy na tematy etyczne i bioetyczne. 

Jakie korzyści czerpiesz z przynależności 
do koła naukowego?

Patrycja: Przede wszystkim jest to poznawa-
nie nowych ludzi, co za tym idzie interdyscy-
plinarność, dzielenie się swoimi doświadcze-
niami i wiedzą. Praca w Kole umożliwia mi 
realizowanie różnych projektów, dzięki temu 
mam możliwość zdobywania doświadczenia, 
którego próżno szukać tylko studiując.

Marta: Przede wszystkim rozwijam swoje 
umiejętności i kompetencje. Poprzez uczest-
nictwo w Kole rozwijam również swoją wie-
dzę w sposób kreatywny i niekonwencjonal-
ny. I co dla mnie najważniejsze współpracuję 
ze wspaniałymi ludźmi, których bym pewnie 

nigdy nie poznała, gdyby nie przynależność 
do koła. 

Czy zachęciłbyś studentów do działania 
w kole naukowym?

Patrycja: Drogi Studencie, jeśli nie chcesz 
przejść przez studia niezauważony, pragniesz 
zostawić ślad na tej uczelni to przyjdź do Nas. 
Oferujemy Ci spotkania w miłym gronie, 
możliwość uczestniczenia w ciekawych i mię-
dzynarodowych projektach. Nie robisz tego 
tylko dla siebie − robisz to także dla swojego 
CV!

Marta: Oczywiście, że TAK! Studia to najlep-
szy moment na zrzeszanie się, dopiero wcho-
dząc w organizację studencką jaką jest koło 
naukowe można zobaczyć jak wiele można 
zyskać. Naprawdę polecam każdemu Studen-
towi. 
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Dlaczego warto angażować się w działalność 
naukową Uczelni, na której się studiuje?

Patrycja: Daje nam to możliwość poznania wykła-
dowców od tej „lepszej strony”. Taki kontakt umoż-
liwia wytworzenie innej relacji a niżeli zajęcia, dzię-
ki temu wykładowca może stać się swego rodzaju 
przewodnikiem. 

Marta: Okres studiów to piękny i bardzo szybko 
przemijający okres w naszym życiu, dlatego warto 
robić coś więcej, rozwijać swoje zainteresowania, 
tworzyć coś wyjątkowego i zostać zapamiętanym. 

Jakie jest Twoje motto życiowe, ulubiony 
cytat? 

Patrycja: „Chcieć to najgorsza rzecz, jaką można 
chcieć.” – Edwarda Stachury

Marta: Wszystko jest możliwe! 
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Aleksandra Bendowska 

Mam 21 lat. Jestem studentką III roku położnictwa. 

Studiowanie tego kierunku daje mi ogromną satysfakcję 

i radość z możliwości współpracy z pacjentką i jej rodziną. 

Moja przygoda z SKN Etyki i Bioetyki rozpoczęła się od 

Konferencji „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu 

nazizmu”, która odbyła się w październiku 2014 roku. 

Uczestniczenie w organizacji tak dużego naukowego 

przedsięwzięcia było dla mnie tak pozytywnym 

i inspirującym doświadczeniem, że postanowiłam na 

dłużej związać się z Kołem.

„jAk ZOStAć dAWCą. 
  POdAj dAlej.” 
my Wiemy i POdAjemy dAlej!

W naszym kraju temat dawstwa jest często 
pomijany, tworzą się wokół niego mity, któ-
re trudno przezwyciężyć, dlatego właśnie po 
to organizowane są Kampanie i spotkania 
na temat dawstwa, aby porozmawiać i odpo-
wiedzieć na pytania, poddać dyskusji sporne 
kwestie. 

Jednym z takich wydarzeń była Kampania or-
ganizowana przez SKN Etyki i Bioetyki – „Jak 
zostać dawcą. Podaj dalej!”, która odbyła się 
9 maja 2015r. w Centrum Kongresowo-Dy-
daktycznym Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu. Podczas oficjalnej inauguracji swoją 
obecnością zaszczycili nas: Dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Pan prof. Włodzimierz Sam-
borski, Wicewojewoda Wielkopolski Pani 
Dorota Kinal, były Wicewojewoda Wielkopol-
ski Pan Przemysław Pacia, oraz Prof. dr hab. 
Michał Musielak – Kierownik Katedry Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Medycznego. 

Podczas spotkania wygłoszone zostały 4 wy-
kłady: „Krwiodawstwo i dawstwo szpiku”, 
który przedstawiła lek. med. Monika Bady-
da z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, „Praca koordynatora 
w ośrodku transplantacyjnym w Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu” wygłoszony przez 
mgr Justynę Bałazy, wykład „Transplantacje 
serca” dra n. med. Tomasza Urbanowicza – 
kardiochirurga pracującego w Szpitalu Kli-
nicznym Przemienienia Pańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu. Ostatnim 
prelegentem był Paweł Klikowicz – koordyna-
tor kampanii na rzecz świadomego dawstwa 
narządów Dawca.pl, który zaprezentował 
wykład „Jesteś bogiem, nie tylko w social me-
diach” o wykorzystywaniu mediów społeczno-
ściowych w promowaniu idei dawstwa. Dzięki 
prezentacjom zaproszonych ekspertów uczest-
nicy spotkania dowiedzieli się gdzie i w jaki 

tO już ZA nAmi...

sposób można oddać krew, czy każdy może 
zostać krwiodawcą, jak zostać dawcą szpiku, 
w jaki sposób pobierany jest szpik, czy pobie-
ranie szpiku kostnego boli, czy dawca szpiku 
może poznać biorcę, w jaki sposób pobierane 
są narządy od dawców zmarłych.

W moim odczuciu największe emocje to-
warzyszyły spotkaniom z Dawcami szpiku, 
którzy ideę dawstwa promują własną postawą 
oraz Biorcami, ci dzięki swoim genetycznym 
bliźniakom mogą cieszyć się zdrowiem. Oba-
wy i radość po otrzymaniu wiadomości, że 
znalazł się dawca, nadzieje i chwile zwątpienia 
to emocje, które najczęściej pojawiały się pod-
czas wypowiedzi Biorców. Entuzjazm, radość 
i pozytywne nastawienie do życia to najwięk-
sze wartości, którymi podzielili się uczestnicy 
debaty ze słuchaczami.

Moc wzruszeń towarzyszyła również debacie 
z osobami, które są po przeszczepie serca. 
Pani Renata Maternik, Pan Roman Błażej-
czak, Pan Karol Prętnicki oraz Pan Stanisław 
Kaczorowski – uczestnicy debaty – są osoba-
mi bardzo aktywnymi, działającymi w licz-
nych fundacjach i kampaniach. Podzielili się 
z nami swoimi emocjami i historiami. Każda 
z tych osób to indywidualność, różnią ich 
zainteresowania, mieszkają w różnych zakąt-
kach Polski. To co ich łączy to zaangażowanie 
w propagowanie idei dawstwa narządów oraz 
potrzeba dostarczania rzetelnej wiedzy na 
temat transplantacji. 

Wg Poltransplantu w 2014 roku odbyło się 
1531 przeszczepów od dawców zmarłych 
oraz 85 od dawców żywych, jednak liczba 
przeszczepów jest nadal nieproporcjonalnie 
mała w stosunku do zapotrzebowania. Dzięki 

Największa poznańska kampania promująca dawstwo za nami. Telefony milczą, skrzynka 
mailowa pusta, praca Koordynatora Studenckiego zakończona, ale satysfakcja uczestniczenia 
w pięknym wydarzeniu, które niesie ze sobą tyle dobra trwa.
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obecności i otwartości naszych gości doświad-
czyliśmy, że rozmowy na temat dawstwa są 
potrzebne, że dzięki nim wiele osób podejmie 
decyzję i zostanie świadomym dawcą narzą-
dów, krwiodawcą lub dawcą szpiku i dzięki 
swojej postawie uratuje życie drugiej osoby. 
Nasi goście mogą w pełni korzystać z życia 
właśnie dzięki takiej decyzji. Czy w obliczu 
tego argumentu istnieje jakikolwiek kontrar-
gument?

Nasze zaproszenie przyjęła również Amel-
ka – sześciolatka, która wzięła udział w akcji 
„Daj włos” organizowanej przez Fundację 
Rak‘n’Roll. Amelka kilka miesięcy temu obcię-
ła włosy i przekazała je na peruki dla chorych 
kobiet. Udało jej się również przekonać kole-
żankę z przedszkola do udziału w akcji. 

Amelka nie była najmłodszym uczestnikiem 
Kampanii. W wydarzeniu udział wzięły rów-
nież młodsze dzieci, na które czekały liczne 
atrakcje. W „Szpitalu Pluszowego Misia” 
dzieci mogły leczyć swoje pluszaki. Na sta-
nowisku „Małego Chirurga” poznały narzę-
dzia chirurgiczne oraz dowiedziały się jakie 
narządy można przeszczepiać. Studenckie 
Koło Naukowe Etyki i Bioetyki zorganizowało 
warsztaty plastyczne, oraz różnorakie atrakcje 
dla najmłodszych . Na stanowisku Drużyny 
Szpiku dzieci mogły pokolorować szpikowe 
kolorowanki lub napisać list z dobrymi myśla-
mi do pacjentów poznańskich klinik onkolo-

gicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się wystawa prac plastycznych o tematyce 
dawstwa uczniów Szkoły Podstawowej w Gra-
nowie. Wielkoduchy ze Szkoły Podstawowej 
nr 88 im. Poznańskich Koziołków zaopatrzyły 
każdego młodego uczestnika 
 w kolorowankę, a ponadto na ich stanowisku 
można było pomalować twarz. Każde dziec-
ko otrzymało pamiątkowe gadżety, a wśród 
dzieci, które wzięły udział w konkursie „Mały 
Badacz” rozlosowano nagrody.

W organizację Kampanii „Jak zostać dawcą. 
Podaj dalej.” włączyło się aż 15 organizacji. 
Każda z nich z ogromnym zaangażowaniem 
wspierała i uczestniczyła w przygotowaniach. 
Gdyby nie życzliwość, optymizm, entuzjazm 
i pomysłowość członków tych organizacji 
Kampania nie przybrałaby takiej formy. 

Nasze wydarzenie nie miałoby możliwości 
odbycia się, gdyby nie wsparcie finansowe Pre-
zydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśko-
wiaka. Pragniemy złożyć serdeczne podzięko-
wania za pomoc w organizacji tego ważnego 
wydarzenia i pomimo późno złożonego wnio-
sku o pozytywne jego rozpatrzenie. 
Wsparcia finansowego udzieliły nam także To-
ruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 
S.A., za co bardzo dziękujemy. 
W tym miejscu pragnę wszystkim serdecz-
nie podziękować za ich aktywną postawę, 
uśmiech i być może... do zobaczenia za rok!

Aleksandra Bendowska

Koordynator Studencki Kampanii 

„Jak zostać dawcą. Podaj dalej”
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Obowiązkiem pracowników szpitali, przychodni jest zapew-
nienie pacjentowi opieki z poszanowaniem jego wolności, 
przekonań, intymności. Niejednokrotnie brak wiedzy na 
temat innej kultury może być przyczynom nieporozumień, 
przykrych sytuacji. Dlatego tak ważne jest podnoszenie 
kompetencji wielokulturowych przyszłych pracowników 
opieki zdrowotnej. Na kanwie tych założeń powstał pro-
jekt: „Transkulturowa opieka medyczna w obliczy narodzin 
i śmierci”, stworzony przez Studenckie Koło Naukowe Ety-
ki i Bioetyki działające przy Katedrze Nauk Społecznych 
UM w Poznaniu. Projekt zostanie zapoczątkowany w roku 
akademickim 2015/2016 i będzie obejmował 4 spotkania 
z przedstawicielami różnych kultur/narodowości. Organiza-
torzy spotkania mają nadzieję uwrażliwić przyszłych medy-
ków na to jak istotne są kompetencje transkulturowe oraz 
przybliżyć związane z tym zagadnienia.

Studenckie Koło Naukowe ma nadzieje, że będzie to okazja 
do wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Już dzisiaj w trakcie 
tych słonecznych, czerwcowych dni chcielibyśmy gorąco 
zachęcić wszystkich studentów do uczestnictwa w tym wy-
darzeniu. Więcej informacji pojawi się już po wakacjach.

mgr Agnieszka Smerdka

Położna. W Kole od blisko 3 lat, w latach 2012-2014 

wiceprzewodnicząca Koła i rzecznik prasowy, obecnie 

członek honorowy. Koło było iskrą, która rozpaliła pożar 

i teraz wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, a najwięcej 

uczymy się od siebie.tRAnSkultuROWA 
OPiekA medyCZnA 
W ObliCZu nAROdZin 
i śmieRCi

Mieszkańcy stolicy Holandii należą do ponad 
170 różnych narodowości. W Polsce, nawet 
w stolicy, nie mamy do czynienia z taką róż-
norodnością etniczną. Lata spędzone za żela-
zną kurtyną oraz ustrój, który stawiał przede 
wszystkim na jednolitość wszystkich obywa-
teli, zdystansowała nas znacznie i pomimo 
otwartych granic Polska nadal w dużej mie-
rze jest państwem homogenicznym. Sytuacja 
jednak zaczyna ulegać zmianie, coraz częściej 
spotykamy w swoim otoczeniu osoby odmien-
nej narodowości czy wyznania.

Chwilami szczególnymi w życiu każdego 
człowieka są moment choroby, narodzin czy 
też śmierci. W szpitalu pacjent przebywa 
w innym, niż zwykle dla siebie otoczeniu. Rolą 
pracowników opieki zdrowotnej jest wspie-
rać pacjenta w tych chwilach, otaczać opieką 
i pomocą. Niezwykle ważna w tym momen-
cie jest empatia i chęć zrozumienia drugiego 
człowieka, jego obaw, emocji. Sytuacja ta może 
być szczególna, w momencie jeżeli mamy do 
czynienia z pacjentem innej kultury/narodo-
wości. 

Na świecie istnieje blisko 200 państw, 6−7 tysięcy języków, ale ile tak naprawdę jest 
narodowości chyba nikt jeszcze nie policzył. Pomimo tego, że człowiek dotarł na księżyc 
do dzisiaj pozostają niezbadane zakątki puszczy amazońskiej, wysokie tereny górskie czy 
plemiona w Afryce.

A PRZed nAmi...

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl           skneib.ump@gmail.com           www.facebook.com/Bioethica www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl           skneib.ump@gmail.com           www.facebook.com/Bioethica 2827



Patrycja Zalewska

Położnictwo II SUM. Absolwentka Położnictwa 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, naukę kontynuuję 

na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje 

w pracy zawodowej.

W drugiej połowie lipca tj.: 16−20 lipca 2015 członkowie 
Koła Naukowego Etyki i Bioetyki wraz z opiekunem Koła 
dr Katarzyną B. Głodowską będą mieli możliwość wzięcia 
udziału w wyjeździe do Berlina, dzięki którym będą mieli 
okazję pogłębić wiedzę z zakresu etyki. Tematyka semina-
rium będzie obejmowała medycynę w okresie narodowe-
go socjalizmu w Niemczech i okupowanej Polsce. Młodzi 
ludzie spotkają się ze specjalistami z tej dziedziny z Nie-
miec oraz Polski m.in.: Anną Rosenhain-Osowską, dzięki 
którym odbiór treści będzie intensywniejszy oraz bardziej 
rzetelny. 

Planowany jest również wyjazd do ośrodka eutanazji dla 
dzieci mieszczący się w Brandenburgii. 

Wyjazd finansowany jest z Grantu Polsko-Niemieckiej 
Fundacji na rzecz Nauki.

Relacja z tego wydarzenia już w następnym numerze!

PROjekt 
Berlin
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Zdjęcia z Dawca.pl

WSPOmnieniA
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