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Zielone fale Wyhorlatu odbijały się w zmarsz-
czonej tafli, łuszczył się w niej młody Księżyc, 
szeptały fale, a my wzdychaliśmy i liczyli-
śmy… Zamiast pływać, nurkować, wiosłować, 

żeglować, kryliśmy się w pralesie Wyhorlatu, aby nie 
włóczyć się po starych śmieciach i nie zrzędzić.
Mijały noce i dnie nad Siurawą. Piątkowe popołudnie 

przerwał brutalnie przypływ innych kuracjuszy, co jest 
zjawiskiem znanym wszystkim rybom i rakom świata, 
zarządzanego przez weekendy. Wybrzeże pokryły czasze 
namiotów i czar czarnych fur. Zaroiło się od młodzieży, 
w wieku od -nastu do -sięciu, a powietrze, wodę i ziemię 
wypełniła basowa sejsmologia, z dziesiątek epicentrów, 
ustawionych przy sąsiednich unimobunkach i podłączo-
nych do jakiejś superwydajnej elektrowni. Okazało się, 
że zamiast kajaków wypożycza się tu piece i kolumny do 
ogłuszania! Sąsiad z unimobunki przytulonej do naszej, 
hipis przed emeryturą, wpadł na uniwersalny dość pomysł, 
jak nie słyszeć tego huku i wystawił sobie oraz nam swoją 

własną ogłuszarkę. Aż nam szklanki wypadły z rąk, bo 
myśleliśmy, że ktoś pod naszym oknem wysadził się w po-
wietrze. Potrząsani ekstrasupermegadecybelami udaliśmy 
się na etologiczny wywiad, o co tutaj chodzi, kiedy się to 
skończy, oraz z naiwnymi wnioskami o darowanie nam 
życia, chociaż na parę godzin snu. Zebraliśmy wywiad 
i dowiedzieliśmy się, że… jesteśmy niemuzykalni.  I że 
empatia, kultura i estetyka nikogo tu nie zgina, bo bom-
bardująca nas muzyka nie jest do dupy ale do volenka!
Dovolenka trzęsła regionem przez trzy doby, z ponie-

działkowym koncertem zwieraczy, skatowanych etanolem, 
smalcem, szczypiorem i ofertami Alei Gastronomicznej. 
Słychać go było i czuć w pobliskich górach i dolinach, 
łamał drzewa i zrzucał gniazda, Armagedon to kaszka na 
mleku. Fale Siurawy niosły go na cztery strony świata 
tutejszego wypoczynku, czyli dovolkenki, qrva jej mać 
była, jest i będzie...! A personel naszego ATC zdawał się 
być przygotowany na te zajścia, otwierając swoje serca, 
ramiona, unimobunki, bufety i saturatory lokalnego rynku 

wypoczynku.
Noc nietoperza na rykowisku 

nie kończyła się o świcie. Przez 
okrągłą dobę, w blasku techno 
potrzasku, przed naszymi okna-
mi i poza nimi snuły się ławice, 
gnane estrogenami, nacierały na 
siebie,  tarły się, ścierały i wy-
mieniały. Poniedziałkowe słonce 
oświetliło tarlisko pokryte śmie-
ciami, ułożonymi w kręgach, 
znaczących miejsca, gdzie stały 
namiotowe i samochodowe ku-
renie, między pustymi koszami 
na śmieci. Osobliwa  to  ruja, 
wszak  tokowaniu, zdobywa-
niu i uleganiu, zwłaszcza mi-
łosnemu, należy się minimum 
estetyki, harmonii, higieny! 
Ludzie! Gdzie wasze zmysły?! 
Gdzie erotyka?! Gdzie BHP cho-

ciażby?! O co tu chodzi? O wentyl 
bezpieczeństwa państwa i gminy? 
O brutalny podstęp konkurencji? 
O porachunki mafijne? W Polsce 
łowcy kamienic w ten właśnie spo-
sób usuwają mieszkańców, instalu-
jąc im taki szajs za ścianą! Takim 
szajsem antyterroryści wykurzają 
z kryjówek niebezpiecznych prze-
stępców! Ten typ „muzyki” służył 
do torturowania islamistów! Miało 
być coś między Eupatorią a Saint 
Tropez a trafiliśmy do Guantanamo 
w Czarnobylu! Dyktatura dovolen-
ki w swojej gorliwości równa jest 
faszyzmowi! Dyktaturę dovolenki 
można pojmować dowolnie i rozglą-
dać się za strzelbą, gdy dovoleniak 
narusza moją dovolenkę! A my nie 
zabraliśmy ze sobą nawet wędki, 
bo cenimy volność ryb.
Panie  i Panowie Ministrowie, 

Ambasadorzy, Konsulowie i Kon-
sultanci. Te słowa, kierowane do 
Mediów kopiuję dla Waszej wia-
domości  i wiedzy, nie po  to, by 
dowołać polsko-słowacką wojnę, bo 
wszyscy Słowianie i Niesłowianie 
noszą w sobie samobójczy gen hała-
su. Ja chcę tylko uruchomić Waszą 
arytmetyczną wyobraźnię i uświa-
domić,  jak marnowany  jest nasz 
wspólny, potężny kapitał, a Siurawa 
to jedno z doświadczalnych poletek 
takiego marnotrawstwa.
Nie składamy niniejszym żad-

nych  roszczeń, oczarowani go-
ścinnością  i cenami sąsiedniego 
ATC „Unimo”. Z ulgą opuściliśmy 
Chatki pri Bazenie i przeniósłszy 
się do Unimo oddaliliśmy się od 
dovolenki na odległość  jakichś 
dwustu decybeli  i przetrwaliśmy 
jeszcze kolejne pięć dni naszych 
zamiarów podziwiania krasy sło-
wackiej dziedziny. Ale chcieliśmy 
więcej.
Zarazem, korzystając z niniejsze-

go kontaktu, obyczajowo już ubo-
lewamy i wstydzimy się za obec-
ność  f lagi  biało-czerwonej  na 
zadymie w Bratysławie. 
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W poprzednim numerze WIOSŁA został opisany masaż brzucha 
wykonywany w celach estetycznych. W niniejszym artykule 
poruszę temat leczniczego masażu brzucha i korzyści z niego 
płynących. Efekty są tym lepsze, im lepsza jest nasza dieta, 

nawodnienie organizmu i oczywiście ilość i jakość wysiłku fizycznego. Chciałabym, 
aby masaż brzucha nie kojarzył się jedynie z wpływem na układ pokarmowy, 
ponieważ ma on dużo szersze działanie, m.in. wpływa na pobudzenie procesów 
odpornościowych, ale o tym w dalszej części artykułu.
Masaż brzucha nazywany jest również chiropraktyką brzucha lub terapią 

wisceralną. Wykonują go fizjoterapeuci, masażyści, a w niektórych krajach 
również lekarze. Jest on stosowany zarówno w celach diagnostycznych, jak 
i terapeutycznych. Ogromną zaletą masażu jest możliwość wykonywania go 
w sposób intuicyjny na sobie. Masaż wykonywany drugiej osobie, szczególnie 
osobie bliskiej, sprzyja budowaniu więzi. Już sam dotyk w obrębie brzucha działa 
kojąco i powoduje wydzielanie hormonu szczęścia – serotoniny.

Korzyści płynące z masażu brzucha będą odczuwały osoby po operacjach w obrębie 
brzucha (wycięcie wyrostka, pęcherzyka żółciowego), kobiety po cesarskim cięciu, 
osoby cierpiące na zgagę, refluks, zaparcia, wzdęcia, a także pacjenci z bólami 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz innych stawów obwodowych (bioder, kolan, 
a nawet barków). Wiele problemów bólowych narządu ruchu może pochodzić 
z nieprawidłowej pracy narządów wewnętrznych. Masaż jest w stanie rozluźnić 
powłoki brzuszne i wpłynąć korzystnie na pracę trzewi.

Jak masaż brzucha wpływa na układ pokarmowy? Dzięki masowaniu brzucha 
poprawia się przesuwanie treści pokarmowych w jelitach, także tych, które 
zalegają w formie tzw. kamieni kałowych. Autor książki opisującej działanie 
Starosłowiańskiego Masażu Brzucha podaje, że przed laty bardzo popularne 
było łączenie masażu brzucha z piciem oleju rycynowego i oczyszczaniem jelit za 
pomocą zabiegu lewatywy. Powodowało to usunięcie zalegających treści pokar-
mowych, których masa mogła wynosić nawet kilka kilogramów. Współcześnie 
wiele osób wraca do naturalnych metod leczenia i oczyszczania.
Oprócz poprawy perystaltyki jelit zabiegi masażu idealnie sprawdzają się po 

obfitym posiłku. Jednak nie należy go wykonywać tuż po jedzeniu. Najlepiej 
odczekać około godzinę i rozpocząć masaż, skupiając się na okolicy wątroby, 
żołądka i pęcherzyka żółciowego. Podczas zabiegu w żołądku wydzielają się 
substancje zmniejszające napięcie mięśni, tzw. benzodiazepiny, które poprawiają 
jakość snu. Co będzie kolejną korzyścią masażu brzucha, wykonywanego w go-
dzinach wieczornych.

Poprawa stanu skóry to zjawisko występujące praktycznie u wszystkich osób, 
które regularnie masują brzuch. Cera jaśnieje, staje się zdrowsza, jędrniejsza 
co pośrednio wpływa na zmniejszenie się cellulitu. Dowody na to pochodzą 
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Po piosence Na kajakach ze śląskim rodowodem nadal w naszym cyklu pozostajemy na Śląsku. 

Ten region ma w sobie coś takiego, że nie tylko chce się tu wracać, ale również chce się tu 

śpiewać i przebywać z ludźmi, którzy dzielą się dawką naturalnego humoru, że można zrywać 

boki i pękać ze śmiechu.

Trzeba przyznać, że Śląsk jest prawdziwym za-
głębiem piosenki kajakowej. To stąd przecież 
pochodzi zespół MuzyKajaka, to tutaj powstała 
piosenka opisywana w poprzednim numerze 

WIOSŁA, to również stąd wyszła inicjatywa powstania piosen-
ki RUDA REGGAE. Przy okazji warto zauważyć, że również 
środowisko szantowe mocno zakorzenione jest od bardzo wielu 
lat właśnie na Śląsku, mimo dalekiej odległości od morza. 
W tym regionie zapoczątkowały działalność takie zespoły jak 
chociażby RYCZĄCE DWUDZIESTKI czy BANANA BOAT.

Tym razem odkrywamy tajniki piosenki pisanej na specjalne 
potrzeby. Pewnego dnia gdzieś między jesienią a zimą, pod 
koniec 2018 r. zadzwonił do mnie Jacek Kluczniok z propozycją 
napisania specjalnej piosenki na X Wielkie Sprzątanie Rzeki 
Rudy. Nie musiał długo mnie namawiać, tym bardziej że 
kilkakrotnie bywałem już na tej imprezie. Wkrótce usiadłem 
więc do pisania. Każda piosenka wychodząca spod mojego 
pióra musi być odpowiednio przemyślana. W związku z tym, 
że znam środowisko „Aktywnych” nie od dzisiaj, od razu 
moje myśli powędrowały do muzyki reggae, która nie tylko 
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sprzed ponad stu lat, kiedy to doktor Ilia Miecznikov zauważył, 
iż fermentacja gnilna w jelitach jest główną przyczyną przed-
wczesnego starzenia się skóry. Doktor Miecznikov zauważył 
również, że zaparcia i fermentacja gnilna niestrawionych bia-
łek, korelują z zachorowaniami na choroby nowotworowe oraz 
z występowaniem zmian zwyrodnieniowych w organizmie. 
Jest to niewątpliwie kolejne wskazanie do dbania o stan układu 
pokarmowego, a w szczególności jelit.
W ostatnich latach coraz większą uwagę skupia się na wpływie 

stresu na stan naszego organizmu. Odkryto, iż poprzez układ 
nerwowy stres silnie oddziałuje na układ pokarmowy, zaburzając 
procesy trawienia. Wszystkie narządy jamy brzusznej są bardzo 
wrażliwe na odczuwane przez nas emocje. Dzieje się tak za 
sprawą milionów neuronów umiejscowionych w żołądku i je-
litach, które tworzą odrębną funkcjonalną strukturę nazywaną 
jelitowym układem nerwowym. Każdy silny stres, każda forma 
lęku, obawy czy agresji to emocje, które zaburzają pracę układu 
trawiennego. Zła dieta – jedzenie w pośpiechu, o nieregularnych 
porach, to wszystko sprawia, że z jelit do mózgu docierają im-
pulsy negatywnie wpływające na nasz stan emocjonalny. Jeśli 
natomiast zjemy zdrowy, smaczny posiłek, to komórki układu 
nerwowego znajdujące się w jelitach wyślą tę informację do 
mózgu, a więc powiedzenie „przez żołądek do serca” okazuje 
się być uzasadnionym naukowo twierdzeniem.
Ostatnia korzyść z masażu brzucha dotyczy odporności. 

Skąd tak silny wpływ brzucha na nasze zdrowie? Otóż aż 
80% wszystkich komórek odpornościowych znajduje się w je-
litach! Warto to zapamiętać i zadbać o swoją dietę, szcze-
gólnie w kontekście budowania odporności przed sezonem 
jesienno-zimowym. Nie można zapomnieć o naturalnych 
produktach, które korzystnie wpływają na trawienie i cały 
układ pokarmowy. Są to naturalne probiotyki – kiszona 
kapusta, ogórki, buraki, naturalne antybiotyki m.in. czosnek 

i cebula oraz przyprawy, głównie działająca przeciwzapalnie 
kurkuma (zawierająca kurkuminoidy, które co istotne mają 
skuteczniejsze działanie w połączeniu z piperyną zawartą 
w czarnym pieprzu) oraz imbir.

Jak prawidłowo masować brzuch? Warto zacząć od sprawdze-
nia, czy nie mamy przeciwskazań do zabiegu. Należą do nich: 
choroba nowotworowa, rany w obrębie jamy brzusznej, ostre 
bóle brzucha, zakrzepica, ciąża (pierwszy trymestr), choroby 
weneryczne, a także infekcje przebiegające z podwyższoną 
temperaturą ciała.
Przy braku przeciwwskazań należy zapamiętać kolejność 

wykonywanych ucisków. Masaż zaczyna się w odległości około 
3 grubości palców od pępka, na linii pępek – prawy sutek, gdzie 
znajduje się tzw. zwieracz Oddiego (1), pęcherzyk żółciowy (2), 
następnie udrażniamy drogi żółciowe (3), wątrobę (4), trzustkę 
(5), jelito grube w trzech kierunkach (6 ze strzałkami), jelito 
cienkie (7). Każdy z narządów należy masować do momentu 
rozluźnienia, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Układając ręce 
na brzuchu, uciskamy do momentu wyczucia stwardnień, bądź 
bólu. W przypadku ich wystąpienia cofamy ręce, aby ucisk nie 
wywoływał bólu, a jedynie lekki dyskomfort. Ucisk możemy 
zwiększać, gdy w danym miejscu tkanki staną się miękkie 
i niebolesne.
Na około 2 dni przed pierwszym masażem brzucha, zaleca się 

przejście na lekkostrawną dietę oraz odpowiednie nawodnienie 
organizmu. Tuż przed masażem należy opróżnić pęcherz mo-
czowy oraz jelita. Pozycja do masażu uzależniona jest od tego, 
czy masujemy brzuch sobie, czy drugiej osobie. Przy automasażu 
dobrze sprawdza się pozycja siedząca z wygodnym podparciem 
pleców. Natomiast jeśli poddajemy się zabiegowi masażu wyko-
nywanego przez inną osobę, wtedy zalecana jest pozycja leżąca 
na plecach z lekko zgiętymi stawami kolanowymi.
Życzę przyjemnego masowania i dużo zdrowia! 


