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PORONIĆ... PO LUDZKU
Od kilku tygodni na naszych łamach poruszamy trudny temat poronień. Piszemy o emocjach, jakie towarzyszą kobietom cierpiącym po stracie, o spo-
łecznym niezrozumieniu traumy dotykającej tak naprawdę całą rodzinę. Informowaliśmy też o powstaniu kolejnego pomnika dzieci utraconych w po-
wiecie cieszyńskim, w Brzezówce, którego istnienie wielu mamom pomaga przejść przez żałobę... Dziś piszemy o poronieniach i prawach przysługują-
cych w związku z nim rodzinie.

Strata dziecka jest dla 
rodziców tragedią. I nie ma 
tu znaczenia jego wiek czy 
wielkość mierzona zaled-
wie w centymetrach... Nie-
zależnie od tego, ile tygodni 
dziecko noszone było pod 
sercem mamy, rodzina ma 
prawo do smutku i żałoby. 
Warto również, aby najbliż-
si byli świadomi należnych 
im praw, choć z pewnością 
w momencie straty nie mają 
głowy o tym myśleć... Pro-
blem dotyczy dużej grupy 
mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego. W Szpitalu Ślą-
skim, na oddziale ginekolo-
giczno-położniczym, rocz-
nie notowanych jest około 
270 hospitalizacji związa-
nych z poronieniem.

Jak informuje Ewa Her-
man, rzecznik prasowy Ze-
społu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Cieszynie, 
ponad połowa samoistnych 
poronień jest efektem wad 
genetycznych. - Ponadto 
przyczynami są nieprawidło-
wości hormonalne, zakaże-
nia, nieprawidłowości ana-
tomiczne, takie jak wrodzo-
ne wady macicy, zrosty we-
wnątrzmaciczne, niewydol-
ność szyjki macicy, mięśnia-
ki macicy czy endometrio-

za miednicy mniejszej. Po-
zostałe przyczyny poronień 
to efekt czynników toksycz-
nych, immunologicznych czy 
też zaburzeń metabolicznych 
- wyjaśnia Ewa Herman. 
Dodaje, że w Szpitalu Ślą-
skim opieka nad pacjentka-
mi, które poroniły, odbywa 
się zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami. - Każda 
pacjentka jest informowa-
na na temat prowadzonego 
postępowania diagnostycz-
no-terapeutycznego. Szpi-
tal ponadto zatrudnia psy-
chologów i pacjentki mają 
możliwość kontaktu z nimi, 
jeśli wyrażą taką wolę lub 
jeśli personel medyczny wi-
dzi taką konieczność - mówi 
rzeczniczka. Z pomocy spe-
cjalistów z pewnością warto 
skorzystać. Psycholog może 
pomóc kobiecie poradzić 
sobie z trudnymi emocja-
mi, takimi jak żal, poczucie 
winy, bezradność i pustka. 
Rozmowa może też ułatwić 
właściwe przeżycie żało-
by i pożegnanie się z dziec-
kiem. Wsparcie psychologa 
może mieć też duże znacze-
nie przy staraniu się o ko-
lejną ciążę, jeśli poronienie 
nie nastąpiło z przyczyn me-
dycznych...

Ewa Herman informu-
je, że poroniony płód lub 
tkanki płodowe trafi ają do 
Cieszyńskiego Ośrodka Pa-
tomorfologii „Intra”. Jak 
przekonuje, rodzice są in-
formowani o możliwości 
pochówku, wykonania ba-
dań genetycznych, w tym 
takich, które mają na celu 
określenie płci dziecka, jak 
również o możliwości uzy-
skania świadczeń socjal-
nych oraz o prawie do za-
siłku macierzyńskiego. Jo-
lanta Gabzdyl z „Intry” do-
daje, że każdy rodzic, któ-
ry po poronieniu zgłosi się 
do placówki, może liczyć na 
pomoc w dopełnieniu for-
malności, w efekcie których 
płód jest przekazywany mu 
bezpośrednio lub zakłado-
wi pogrzebowemu.

W sytuacji, kiedy dziec-
ko urodziło się żywe i zmar-
ło, szpital wystawia dwa 
dokumenty: kartę urodze-
nia i kartę zgonu, w opar-
ciu o które dokonuje się re-
jestracji urodzenia i zgo-
nu w urzędzie stanu cywil-
nego. W przypadku, kiedy 
dziecko urodziło się mar-
twe, szpital wystawia jeden 
dokument - kartę martwego 
urodzenia. W karcie mar-

twego urodzenia dziecka 
powinna być wskazana jego 
płeć. Jeśli jednak do poro-
nienia doszło na wczesnym 
etapie ciąży, lekarz często 
nie jest w stanie jej ustalić. 
W takim wypadku, gdy ro-
dzice są zdecydowani do-
chodzić swoich praw, mu-
szą na własny koszt prze-
prowadzić testy genetycz-
ne określające płeć. Przy tej 
okazji laboratorium może 
wykonać badanie mające 
na celu sprawdzenie, czy za 
poronienie odpowiada wada 
genetyczna. To bardzo istot-
na informacja, szczególnie 
jeśli para zamierza znów 
starać się o potomstwo. Do-
piero w oparciu o wynik te-
stów genetycznych szpital 
może wystawić kartę mar-
twego urodzenia dziecka 
potrzebną do rejestracji w 
urzędzie stanu cywilnego.

- Szpital ma obowią-
zek przekazać dokument do 

urzędu stanu cywilnego w 
ciągu jednego dnia od spo-
rządzenia. Rodzice nato-
miast mają obowiązek do-
konania zgłoszenia martwo 
urodzonego dziecka w ter-
minie trzech dni od sporzą-
dzenia karty. Dokonując re-
jestracji, zgłaszający nada-
je dziecku imię lub imiona, 
a urząd wydaje odpis aktu 
urodzenia dziecka z adno-
tacją, że przyszło na świat 
martwe - wyjaśnia Artur 
Lorek, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Cieszy-
nie. Jeżeli rodzice chcą zor-
ganizować pochówek takie-
go dziecka bez korzystania 
z pozostałych przysługują-
cych im praw, wystarczy 
karta martwego urodzenia 
bez określenia płci. Wów-
czas nie jest wymagana na 
karcie adnotacja urzędu o 
zarejestrowaniu, nie spo-
rządza się też aktu urodze-
nia. Od początku tego roku 

do 25 października w cie-
szyńskim USC zarejestro-
wano 26 dzieci martwo uro-
dzonych.

Zgodnie z przepisami, 
matce po poronieniu przy-
sługuje prawo do 56 dni 
urlopu macierzyńskiego. 
Wymaga to przedstawienia 
w pracy skróconego odpi-
su aktu urodzenia dziec-
ka. Czas spędzony w domu 
może się okazać bardzo 
potrzebny po to, aby po-
zbierać się po stracie. Bez 
względu na czas zakończe-
nia ciąży, rodzinie przysłu-
guje także zasiłek pogrze-
bowy na organizację po-
chówku dziecka, wynoszą-
cy aktualnie 4000 zł. Aby 
go otrzymać, należy przed-
stawić w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych doku-
menty potwierdzające pra-
wo do świadczeń i akt uro-
dzenia dziecka.
DOROTA KREHUT-RASZYK

Początek listopada w naszym kraju jest szczególnym czasem. Dzień Wszyst-
kich Świętych oraz następujący po nim Dzień Zaduszny sprawiają, że cmenta-
rze są pełne. To, co dzieje się na nekropoliach w tym czasie, ulega jednak pew-
nym zmianom. Rzec można - dosłownie i w przenośni - że idzie z duchem czasu.

Wirtualne znicze i żałoba po nowemu

PRZEMIJANIE 
Z DUCHEM CZASU

Coraz więcej miejsc po-
chówku można odwiedzać 
nie tylko realnie, ale wirtu-
alnie. W powiecie cieszyń-
skim nie brakuje cmenta-
rzy dostępnych za pośred-
nictwem łączy interneto-
wych. Przykładowo, admi-
nistrujący cmentarzami ko-
munalnymi nad Olzą Za-
kład Gospodarki Komunal-
nej w Cieszynie już dwa lata 
temu uruchomił specjalną 
wyszukiwarkę grobów, któ-
ra otwiera przed jej użyt-
kownikami różne możliwo-
ści. Ta bardzo nowoczesna 
usługa pozwala m.in. oso-
bom przebywającym poza 
granicami Cieszyna i kra-
ju na odwiedzenie grobów 
bliskich im osób za pomo-
cą kilku kliknięć. Co cieka-
we, w ten sposób można na-
wet zapalić wirtualny znicz. 
Z obserwacji Kariny Żyłki, 
kierownika działu cmenta-
rzy w ZGK, wynika, że to 
rozwiązanie cieszy się co-
raz większą popularnością, 
a w czasach zagranicznych 
wyjazdów Polaków za chle-
bem pomaga być blisko 
osób, które się kochało. 

Innym znakiem nowo-
czesności są automaty do 
sprzedaży wkładów i zniczy 
pojawiające się na cmenta-
rzach. W Cieszynie pierw-
szy z nich postawiony zo-
stał w ubiegłym roku na Bo-
brku i cieszył się tak dużą 
popularnością, że niedawno 

dołączyły do niego dwa ko-
lejne, tym razem na Cmen-
tarzu Komunalnym przy 
ulicy Katowickiej. Na ne-
kropoliach stawiają je fi r-
my, które wygrały prze-
targ na dzierżawę terenu 
przeznaczonego pod zni-
czomaty.

Zmianę  obycza jów 
związanych ze śmiercią i 
pochówkiem obserwują tak-
że naukowcy zajmujący się 
kulturą i obrzędowością na-
szego regionu. O ile kiedyś 
zwyczajowo przyjęte było, 
żeby przez sześć tygodni 
od chwili zgonu nie ruszać 
rzeczy i przedmiotów na-
leżących do zmarłego, to 
dziś dość często od tego się 
odchodzi. Podobnie jest z 
ubieraniem się na czarno 
po stracie bliskich. - Dzieci 
po śmierci swoich rodziców 
nosiły się na czarno przez 
rok. Po śmierci rodzeństwa 
lub dziadków kolor czarny 
obowiązywał pół roku, zaś 
po śmierci dalszych krew-
nych, sześć tygodni. Czerń 
symbolizowała i komuni-
kowała żałobę, a zarazem 
była wyrazem szacunku dla 
zmarłego. Przyjmowano, że 
w okresie żałoby nie powin-
no się nosić koloru czerwo-
nego. Członkowie rodziny 
podczas żałoby nie powin-
ni organizować uroczystego 
wesela oraz chrzcin. Oso-
by te obowiązywał również 
zakaz uczestnictwa w za-

bawach połączonych z tań-
cem. Okres żałoby kończy-
ła msza w rocznicę śmierci 
- opowiada Grzegorz Stud-
nicki, etnograf pracujący w 
Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego.

Współcześnie można za-
uważyć powolne odchodze-
nie od żałobnej czerni i dość 
luźne traktowanie czasu jej 
noszenia po śmierci bli-
skich. Wiele osób w czasie 
żałoby wybiera niekoniecz-
nie czerń, ale inne ciemne i 
stonowane kolory. Przypi-
nają też wstążki żałobne do 
ubrań, zarówno te z materia-
łu, jak i będące wyrobami ty-
powo biżuteryjnymi. Takie 
rozwiązanie ułatwia im ży-
cie w sytuacji, gdy z różnych 
powodów nie chcą nosić tra-
dycyjnej żałoby, a czują po-
trzebę pokazania innym po-
wodu swojego odmiennego 
zachowania.

Warto dodać, że Wszyst-
kich Świętych oraz Dzień 
Zaduszny są świętami kato-
lickimi, w czasie których 
wierni modlą się za dusze 
zmarłych oraz ich wybawie-
nie. Luteranie dzień przypa-
dający na 1 listopada nazy-
wają natomiast Pamiątką 
Umarłych, jednak zgodnie z 
nauką ich kościoła nie towa-
rzyszą temu modlitwy za 
zmarłych. Nie jest też prak-
tykowane zapalanie zniczy, 
lecz jedynie ozdabianie gro-
bów kwiatami. (kredo)

PROMOCJA  

Niezwykły polsko-ukraiński projekt pod na-
zwą „Ponadnarodowe sprawy zawodowe” był 
realizowany w dniach 25-29 września 2017 
roku na terenie Cieszyna, Ustronia i Krako-
wa. Został on przygotowany w ramach dzia-
łalności Fundacji  „Możesz wiedzieć więcej” 
przy Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwi-
dona Langera w Cieszynie. Środki na reali-
zację działań projektowych przekazała Pol-
sko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. 
Uczestnicy przedsięwzięcia to 40-osobowa 
grupa uczniów z ZST w Cieszynie oraz Kole-
gium Technicznego w Zborowie na Ukrainie 
wraz z opiekunami. Odpowiadając na zain-
teresowania młodych ludzi koncentrujące 
się wokół kształcenia zawodowego, przygo-
towano projekt, który umożliwiał zgłębienie 
tego zagadnienia. Uczestnicy mieli okazję wy-
mienić się wiadomościami na temat tego, jak 
przebiega kształcenie zawodowe w ich kraju, 
jakie zawody były i są popularne, jak wyglą-
da warsztat pracy rzemieślnika. Każdy dzień 
działań projektowych obfi tował w ciekawe 
wyzwania. Młodzież uczestniczyła m.in. w 
warsztatach introligatorskich, grafi cznych i 
typografi cznych przygotowanych przez Mu-
zeum Drukarstwa w Cieszynie, wzięła udział w 
grze terenowej pozwalającej poznać zakłady 
rzemieślnicze na terenie Cieszyna.  Podczas 
wyjazdu edukacyjnego do Krakowa uczestni-
cy projektu poznali historię krakowskich mi-
strzów zawodu, zwiedzając podziemia rynku 
i przemierzając szlak krakowskich rzemieślni-
ków. Ciekawym wyzwaniem były zajęcia prak-
tyczne przygotowane przez nauczycieli zawo-
du z ZST w pracowniach: mechanicznej, elek-
trycznej, mechatronicznej, odnawialnych źró-
deł energii czy fryzjerskiej, podczas których 

młodzież podzielona na kilkuosobowe gru-
py m.in. zbudowała dwa kolektory (jeden z 
nich pojechał na Ukrainę) oraz  kłódkę sym-
bolizującą polsko-ukraińską przyjaźń. Przed-
sięwzięcie  zakończyła sesja fotografi czna, w 
której uczniowie wcielili się w przedstawi-
cieli konkretnych zawodów, gromadząc od-
powiednie stroje i rekwizyty. W czwartek 26 
października 2017 podczas uroczystego pod-
sumowania projektu miało miejsce otwarcie 
wystawy zdjęć w ramach upowszechniania 
rezultatów działań projektowych. W najbliż-
szym czasie wystawa ta będzie prezentowa-
na na terenie Cieszyna. Warto podkreślić, że 
projekt pozwolił młodzieży nie tylko na wy-
mianę doświadczeń z zakresu kształcenia za-
wodowego, którego przecież są uczestnika-
mi. Była to okazja do dobrej zabawy, integra-
cji, przełamywania stereotypów, nawiązywa-
nia przyjaźni, poznawania kultury i obyczajów 
obu krajów, np. podczas jednego z wieczo-
rów uczestnicy przygotowali typowe dania 
kuchni polskiej i ukraińskiej, ujawniając przy 
okazji swoje kulinarne talenty. Przedsięwzię-
cie zakończyło się sukcesem, a polsko - ukra-
ińska współpraca zaowocowała pozytywną 
energią, która stanie się inspiracją do two-
rzenia kolejnych projektów. Autorkami tego-
rocznego są nauczycielki Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszy-
nie - Lubomira Iskrzycka i Sylwia Tomiczek.

Projekt został sfi nansowany ze środków

Ponadnarodowe sprawy zawodowe
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