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Różni ludzie, 
różne potrzeby.
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D ziałamy cyklicznie. Życie, samopoczucie pod-
porządkowane są kalendarzowi. Tym razem 
nadchodzi jesień. W mitologii greckiej to czas 

rozstania bogini urodzaju z córką. A jesienne deszcze 
to płacz Demeter po utracie Persefony. Pamiętajmy 
jednak, że nie musimy poruszać się w rytmie pór roku 
jak grecka bogini. O tym, jak kalendarz wpływa na 
organizm, dowiecie się z artykułu Agaty Kucuchy. 
Warto także zajrzeć do działu psychologia i przeczytać 
o powrocie do pracy po urlopie. Każdy znosi to inaczej.
Obecny sezon bogaty jest przede wszystkim w owo-
ce, nasze polskie. A to oznacza czas na przetwory. Masz 
ochotę na smaki dzieciństwa – domowej roboty dże-
my? Można zrobić coś samemu. Jeśli nie słodkości, to 
marynowane buraczki?
W tym numerze także przyszłe mamy znajdą coś 
smacznego dla siebie. Myślicie, że w ciąży nie można 
solić i jeść sera pleśniowego? W artykule „9 miesięcy 
od kuchni” weryfikujemy popularne mity.
Pamiętajcie, może i Grecy smucili się jesienią, ale nasza 
słowiańska natura jest inna. Korzystajcie z pięknej 
nieupalnej pogody. Jesień to dobry czas na wycieczkę 
po Polsce. Jest jeszcze tyle do odkrycia…

Redaktor Naczelna 

DroDzy
czytelnicy!

Spis treści 
/ wrzesień październik 
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Wydawca magazynu SEZON NA ZDROWIE niekoniecznie podziela poglądy współpracowników pisma. Wydaw-
ca magazynu SEZON NA ZDROWIE nie ponosi odpowiedzialności za niezamówione rękopisy i zdjęcia oraz 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych teksów. Zezwala się na cytowanie treści 
magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść 
reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane w magazynie SEZON NA ZDROWIE nie stanowią 
oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty 
promocyjne obowiązują na warunkach w nich wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania 
promocji lub do wyczerpania asortymentu. Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zlecenio-
dawcy. * – rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** – średnia cena rynkowa
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G dyby zapytać kogokolwiek, czego w życiu 
potrzebuje, zacząłby opowiadać o wszyst-
kim, czego mu brak. Praktycznie każdy 
uważa, że ma za mało. Tymczasem w więk-
szości przypadków jest odwrotnie: mamy 

za dużo i to nas przytłacza, stresuje i męczy. Cierpimy 
na nadmiar: rzeczy, obowiązków, myśli, emocji. Kluczem 
do szczęścia jest często minimalizm. Pozbycie się wszyst-
kiego, co niepotrzebne.

Mało, czyli szczęśliwie
Minimalizm to popularny trend, który polega na pozby-
waniu się wszystkich niepotrzebnych przedmiotów z życia. 
Poradniki na temat sprzątania i wyrzucania rzeczy biją 
rekordy popularności, a Marie Kondo, autorka „Magii 
sprzątania”, ma status gwiazdy. Nie chodzi jednak tylko 
o eliminowanie przedmiotów, ale także o upraszczanie 
życia w myśl zasady: masz mniej – jesteś szczęśliwsza. 

zbyt wiele przedMiotów
– Któregoś dnia zdałam sobie sprawę, że moje ubrania są poroz-
kładane po całym mieszkaniu, bo nie mieszczą się w szafie. 
Postanowiłam dokupić drugą. Zanim jednak nabyłam nowy 
mebel, dotarło do mnie, że to nie ma sensu. Przecież połowy 
tych ubrań nie noszę. I dużo taniej będzie pozbyć się niepo-
trzebnych szmatek, niż wydać połowę pensji w sklepie meblo-
wym – opowiada 34-letnia Aleksandra z Bełchatowa.
Brzmi znajomo? Nic dziwnego, większość z nas ma zbyt 
wiele przedmiotów: ubrań, mebli, bibelotów. Minimaliści 
zachęcają: mało rzeczy w mieszkaniu oznacza mniej sprzą-
tania i prostotę. Nie tracisz czasu na wybieranie ubrań, na 
podejmowanie decyzji, na którym półmisku podać obiad 
itd. Zastanów się, czemu służy przechowywanie latami gar-
sonek, często już przyciasnych. Po co ci 20 kubków na kawę 
i trzy zastawy stołowe skoro jesz na jednym talerzu i pijesz 
z ulubionej filiżanki? 
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mniej

znacz y  lepiej
~

/ tekst Anna Dąbrowska

Chcesz pozbyć się chaosu i uprościć swoje życie?  
Poszukaj szczęścia w minimalizmie.

Co możesz zrobić? Na początek rozpraw się z ubraniami. 
Zacznij od wyjęcia na podłogę zawartości szafy. Zdziwisz 
się, jak dużo tego jest. Potem odłóż na bok rzeczy, których 
nie miałaś na sobie co najmniej pół roku. Następnie odsuń 
to, czego nie lubisz, rzeczy za małe, zniszczone i niemod-
ne. To, co zostanie, schowaj do szafy, a resztę oddaj bez żalu.

NadMiar ludzi
Czy ludzi w życiu też może być zbyt wielu? Może. Mini-
malizm oznacza, że bardzo szanujesz swoje znajomości, 
dbasz o bliskie relacje, a czas dajesz osobom, na których ci 
zależy i którzy są dla ciebie dobrzy. 
– Dawniej poświęcałam czas znajomym, których tak 
naprawdę nie lubiłam, bo wydawało mi się, że tak wypa-
da. Ale któregoś dnia w trakcie spotkania ze znajomą, któ-
ra momentami wprost doprowadzała mnie do szału i godzi-
nami mówiła tylko o sobie, zdałam sobie sprawę, że nie 
warto. Zaczęłam się otaczać tylko ludźmi, w towarzystwie 
których czuję się dobrze. Mam dla nich teraz dużo więcej 
czasu, bo nie tracę go na jałowe nasiadówki – mówi 31-let-
nia Ania z Tucholi. 
Minimaliści twierdzą, że lepiej mieć kilkoro bliskich, praw-
dziwych przyjaciół, niż stu znajomych, z którymi nie znaj-
dujesz wspólnego języka. Co możesz zrobić? Np. zacząć 
od porządków na Facebooku. Nie przyjmuj zaproszeń  →

~
Minimaliści twierdzą,  
że lepiej mieć kilkoro 

prawdziwych przyjaciół  
niż stu znajomych.

MiniMalizM żyWnośCioWy – dlaCzego nie?

Na świecie wyrzuca się na śmietnik 1/3 żywności, w Polsce w koszu kończy 9 milionów ton,  
co daje nam niechlubne 5. miejsce w Unii Europejskiej. Poza tym tyjemy na potęgę, co oznacza, że większość z nas je dużo więcej,  

niż potrzebuje, ze szkodą dla zdrowia i środowiska. Dlatego warto zracjonalizować zakupy i kwestie gotowania tak,  
aby nic się nie marnowało. Co możesz zrobić?

• nie planuj zakupów, gdy jesteś głodna, bo nabędziesz rzeczy, 
które nie są ci potrzebne,

• nie rób listy w ostatniej chwili, bo wpiszesz na nią zbyt wiele  
albo zapomnisz o czymś ważnym,

• nim coś umieścisz na liście zakupów, upewnij się,  
że nie masz tego w domu.

• kupuj tylko te produkty, które są ci potrzebne  
do przygotowania dań zaplanowanych na następne dni,

• jedz i kupuj tylko tyle, ile potrzebujesz,
• w pierwszej kolejności wyjmuj z lodówki rzeczy,  

których termin ważności się kończy,
• nie wyrzucaj resztek: z wielu można robić normalne potrawy, 

np. liście rzodkiewki nadają się do sałatek,  
a obierki ziemniaka do bulionu, 

• racjonalizuj zakupy – jeśli po raz kolejny psuje ci się brokuł,  
po prostu nie kupuj go więcej. 
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naSz ekSPert
Joanna Kosińska, 

trener i coach, „Empatia dla Zmiany”

Dlaczego tak bardzo lubimy przedmioty?
Podstawowa odpowiedź jest taka, że takie mamy cza-
sy. W mediach słyszymy, że bez rzeczy jesteśmy wybra-
kowani. Sprzedaje nam się wizję świata, w której my 
sami jesteśmy niepełnowartościowi. Wmawia się nam, 
że potrzebujemy przedmiotów, aby w pełni zrealizo-
wać swój potencjał: „Kup, a będziesz szczęśliwy”. Robi-
my to, ale satysfakcja jest chwilowa. Dodatkowo my, 
Polacy, jesteśmy wyjątkowo podatni na presję. Proszę 
zobaczyć: nasze babcie mówiły nam, że nie wolno nic 
wyrzucać, jeśli przedmiot tylko choć trochę rokuje. 
Dlatego tak niechętnie pozbywamy się rzeczy, obra-
stając w nie. 

Co możemy więc zrobić?
Zacznijmy od tego, że kupowanie i zbieranie zwykle cze-
muś służy. Zaspokaja jakąś potrzebę. Wiele osób nawet 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma za dużo. Na począt-
ku ważne jest więc znalezienie dla siebie odrobiny czasu. 
Jesteśmy zajęci, mamy wiele obowiązków, nawet 
nasz czas wolny jest po brzegi zaplanowa-
ny, ponieważ unikamy ciszy czy pustki, 
bo budzi ona w nas dyskomfort. 
I właśnie dlatego warto wygo-
spodarować dla siebie chwilę, 
aby zastanowić się, czy przy-
padkiem nie kupujemy 
rzeczy po to, aby zaspo-
koić inną potrzebę 
– przynależności, celu 
czy nawet miłości. 

Jak zacząć?
Bądźmy świadomi. 
Zatrzymajmy się na 
chwilę, gdy na przy-
kład chcemy kupić 
nowy modny tele-
fon, mimo że stary 
dobrze spełnia swo-
ją funkcję. Dlaczego 

tak bardzo tego chcemy, że aż czujemy presję? Warto 
zadać sobie pytanie: jaką moją potrzebę zaspokoi ten 
zakup? Może na przykład chodzi o to, że nasi koledzy 
mają takie telefony, a my chcemy być jak oni? Wtedy 
zamiast iść do sklepu, postarajmy się znaleźć inny spo-
sób na zaspokojenie tej potrzeby, np. spędzając ze zna-
jomymi czas. Badania pokazują, że zakupy szybko 
poprawiają nastrój, ale po nich równie szybko wraca-
my do poprzedniego stanu. Aby poczuć się dobrze na 
dłużej, lepiej jest inwestować w doświadczenia. Zamiast 
w telefon – na przykład w relaksujący masaż.

Załóżmy, że moje mieszkanie jest zagracone i chcia-
łabym je oczyścić. 
Przede wszystkim nie próbujmy robić wszystkiego 
naraz, bo szybko się zniechęcimy. Polecam metodę 
małych kroczków, po kawałku. Dobry jest sposób Ange-
li Horn, specjalistki od minimalizmu. Proponuje ona, 
aby w ciągu 30 kolejnych dni wyrzucać po jednej rze-

czy dziennie. Tylko jednej. Raz stary ser zale-
gający w lodówce, drugiego dnia dziu-

rawe, choć jeszcze dobre skarpetki… 
Niby nic, ale już po miesiącu spo-

ro się tego uzbiera. Poza tym 
jest duża szansa, że wejdzie 

nam to w nawyk, a prze-
strzeń wokół zacznie się 

oczyszczać.
Drugą metodę wypró-
bowałam na sobie. 
Ka ż dy z   nas ma 
w domu taką szu-
f ladę, do której 
wrzuca wszystko. 
Zacznijmy właśnie 
od niej. Sprzątając 
ją, poczujemy się 
dużo lepiej i od 
razu nabierzemy 

energii do dalszych 
porządków. 

od zupełnie obcych osób, usuń z grona znajomych ludzi, któ-
rych nie lubisz i którzy nie lubią ciebie oraz takich, z którymi 
od bardzo dawna nie masz kontaktu, także przez internet. 

Galopada Myśli i probleMów
Sztuka minimalizmu polega też na wyrzuceniu zbytecz-
nych rzeczy… ze swojej głowy. Pozbądź się z umysłu tego, 
co niepotrzebne. Przestań narzekać na to, czego nie masz, 
a skup się na tym, co posiadasz. Wiele problemów wytwa-
rzamy sobie sami, duża część myśli to kręcenie się w kół-
ko, w panice, bez ostatecznego ich rozwiązywania. 
– Przyłapałam się na tym, że od pół roku przeżywam roz-
stanie z poprzednim pracodawcą. Sześć miesięcy, codzien-
nie od nowa myślę, co zrobiłam, co powinnam była zro-
bić. Mimo że mam już nową pracę, wciąż analizuję tamtą 
sytuację i ciągle czuję te same emocje, co wtedy – skarży 
się 38-letnia Agnieszka z Bartoszyc. I dodaje: – Postano-
wiłam przestać mielić w kółko te same rzeczy. Nie było 
łatwo, ale po jakimś czasie nauczyłam się odpędzać wiele 
bezsensownych myśli. Z pomocą osobom takim jak Agniesz-
ka przychodzą wszelkie techniki medytacyjne, w tym popu-
larny ostatnio nurt mindfulness, który pomaga zostawić 
gonitwę myśli i zacząć się cieszyć tym, co tu i teraz. ◆

temat numeru

PoWody, dla któryCh Warto  
zoStać MiniMaliStą

1. Wydajesz dużo mniej pieniędzy niż do tej pory. 
2. W oczyszczonym z niepotrzebnych przedmiotów 

mieszkaniu szybciej się sprząta  
i łatwiej utrzymać czystość. 

3. Nic nie gubisz, bo wszystko leży tam, gdzie powinno, 
a przedmioty nie znikają w stosie innych.  
4. Masz mniej powodów do zmartwień,  
bo duża część codziennych problemów  

wiąże się z naprawą, kupowaniem, sprzedawaniem  
czy martwieniem się o przedmioty,  

które są w twoim posiadaniu. 
5. Doceniasz małe radości, bo wiesz,  

jak niewiele potrzebujesz do szczęścia. Zamiast szukać  
go w przedmiotach, wolisz pójść na spacer do lasu. 

6. Uczysz swoje dzieci zdrowego podejścia  
do zakupów i do pieniędzy. 

~
Każdy ma w domu 

taką szufladę, 
do której wrzuca 
wszystko. Zacznij 
porządki właśnie 
w tym miejscu.



Poznaliśmy ją jako prowadzącą program „Per-
fekcyjna pani domu”, który był hitem przez 
kilka sezonów. W tym czasie wielokrotnie 
zarzucano jej, że sama nie sprząta swojego 
domu i nikt nie myje wanny w szpilkach, ale 

mimo to została ekspertką od porządków. Jako „perfekcyj-
na” wydała kilka poradników – jak uporządkować miesz-
kanie, ogród, jak dbać o siebie oraz książkę o dobrych 
manierach. Potem była jurorką reality show „Bitwa o dom” 
i prowadziła „Piekielny hotel”. Teraz jest gospodynią pro-
gramu „Projekt lady”. Ma status gwiazdy TVN.

taNeczNyM krokieM
Małgorzata Rozenek-Majdan jest warszawianką. Urodziła 
się w stolicy 1 czerwca... I właśnie tutaj pojawiają się kontro-
wersje, gdyż często uważa się, że gwiazda odmłodziła się, 
i to o kilka lat. Oficjalnie to jednak 1976 rok. 
Jej tata Stanisław jest ekonomistą. Mama Zofia nie pracuje, 
postanowiła zostać w domu z dziećmi – Małgosią i jej o pięć 
lat młodszym bratem Michałem. Kiedy podjęła taką decyzję, 
miała wsparcie męża, który utwierdzał ją w przekonaniu,  

jakie to ważne. Dzięki temu Małgorzata sama nie miała żad-
nego problemu, by po studiach rzucić zawodowe zajęcia 
i poświęcić swój czas synom. Często powtarza też, że mał-
żeństwo jej rodziców jest dla niej niedoścignionym wzorem. 
Z bliskimi wciąż ma świetne relacje. Z mamą rozmawia 
codziennie – choć jest ona jej najsurowszym krytykiem. 
Gdy kilka lat temu pojawiła się na branżowej imprezie z bra-
tem, od razu zaczęły się domysły – co to za przystojny męż-
czyzna? Jest na pewno bardziej znany we Francji niż w Pol-
sce. Używa tam imienia Misza, jest tancerzem i choreografem. 
Związany jest z operą w Lyonie, a wcześniej przez wiele lat 
był solistą w teatrze w Monte Carlo. Zarówno on, jak i Mał-
gorzata uczęszczali do szkoły baletowej, choć w ich rodzi-
nie nie było tradycji artystycznych. Małgorzata przyznaje 
też, że była to dla niej prawdziwa szkoła życia. 
Trochę buntowała się już w szkole, czuła, że nie jest to jej 
droga. „Perfekcyjna” Małgorzata nie była wtedy perfekcyj-
ną uczennicą szkoły baletowej. Nauczyciele czasami narze-
kali na jej zachowanie, a kiedy jeden z nich przyłapał ją, jak 
całuje się z chłopakiem... miała nawet trochę kłopotów.  
Szkołę jednak skończyła, ale była naprawdę szczęśliwa, gdy 
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aleja gwiazd

do 
tr zech  r a z y

sztuka
~

była uczennicą szkoły baletowej, ukończyła wydział prawa, a dzisiaj jest 
prezenterką telewizyjną. pomagała porządkować mieszkania, ratowała 
upadające hotele, teraz uczy dobrych manier. w międzyczasie wrzuciła 

mnóstwo zdjęć na instagram i setki razy odpowiedziała na pytanie: czy jest 
w ciąży. Jest jeszcze coś, czego nie wiemy o Małgorzacie rozenek-Majdan?

/ opracoWanie Dorota Gepert

~
W każde 

małżeństwo, 
Małgorzata 
wchodziła 

z przekonaniem,  
że to miłość  

na całe życie. 

 →



pointy zakładała po raz ostatni. Nie została baletnicą. W jed-
nym z wywiadów przyznała, że nigdy nie posłałaby do „bale-
tówki” swoich synów, ale też docenia, co dała jej ta edukacja. 
Dzięki niej nigdy się poddaje. Potrafi skupić się na tym, co 
ważne. Niezależnie od pogody, stanu ducha – trzeba praco-
wać. Tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu osiąga się suk-
ces – o tym wiedzą wszyscy tancerze. Przekonała się jednak, 
że ta zasada nie zawsze sprawdza się w show-biznesie. 

MistrzyNi prostych dań
Miała 19 lat, zamknęła etap życia związany z tańcem i nie 
bardzo wiedziała, co dalej. Była wykończona psychicznie 
i fizycznie. Postanowiła odpocząć, zafundowała sobie rok 
przerwy. Wyjechała do Francji – zwiedzała, chodziła na kur-
sy kulinarne, uczyła się języka. Cieszyła się życiem, ale też 
planowała przyszłość. Jakie znaczenie miała dla niej ta podróż? 
Po latach zapisała synów do szkoły francuskiej. No i świetnie 
czuje się w kuchni! Potrafi upiec udziec, zagnieść tartę, a tak-
że znaleźć na targu najlepsze składniki do swoich dań. Uwiel-
bia zakupy na bazarkach, zioła i naturalne przyprawy. 
Choć chętnie opowiada o gotowaniu i o tym, że po prostu 
lubi jeść, figurę ma doskonałą. Jaki jest sekret jej diety? Ma 
tylko kilka prostych zasad, których przestrzega. Ogranicza 
cukier i tłuszcz, za nic nie skusi się na fast fooda. Stawia na 
żywność nieprzetworzoną i sezonową. Unika glutenu i lak-
tozy. Stara się jeść pięć posiłków dziennie. Ponieważ często 
jest poza domem, zabiera ze sobą małe przekąski – orzechy, 
pestki czy warzywa. Kolacja to dla niej najmniejszy posiłek 
w ciągu dnia. Oczywiście od czasu do czasu, nawet wieczo-
rem, zje steka, ale nie przejmuje się tym, bo na co dzień bar-
dzo pilnuje swojej diety. Jest mistrzynią w przygotowywa-
niu szybkich, prostych dań. Kasza, sałata, pieczony kurczak, 
kawałek sera i lunch gotowy. 

Miłość dopada NaGle
Małgorzata z wykształcenia jest prawniczką. Na studiach 
poznała pierwszego męża. O tym związku rzadko opowia-
da, ale podobno wciąż mają dobry kontakt. Łukasz Buka-
czewski pracuje jako radca prawny i też nigdy nie wypowia-
da się na temat ich małżeństwa. Kolejnego męża poznała 
podczas kolacji, którą zaaranżował Piotr Adamczyk. Aktor 
jest dobrym znajomym Jacka Rozenka i miał intuicję, że 
będą z Małgorzatą świetną parą. Jednak na początku 
nic nie zaiskrzyło. On opowiadał o podróżach, ona 
była średnio zainteresowana. Ale szybko okaza-
ło się, że mają wspólną pasję – konie. Zaprosze-
nie Małgorzaty na zawody do Warki skierowa-
ło ich znajomość na nowe tory. Po kilku dniach 
mieszkali już razem. 
Wielka miłość dopadła ich nagle. Małgorzata 
zrezygnowała z pracy w firmie prawniczej, wypro-
wadzili się pod Warszawę. Wszystko po to, by mogła 

realizować marzenia o własnej stajni i hodowli psów. W wywia-
dzie, którego wtedy udzieliła, powiedziała, że mają mało 
przyjaciół, bo właściwie są najszczęśliwsi we dwoje, w domu 
na wsi, daleko od miejskiego zgiełku. 
Rozenkowie nie bywali na branżowych imprezach, nie pozo-
wali na ściankach, rzadko kiedy opowiadali o prywatnym 
życiu. Małgorzata była zapraszana tylko do programów śnia-
daniowych, w których wypowiadała się o zwierzętach. Teraz 
dziennikarze często pokazują zdjęcia z tamtych czasów zde-
rzone z aktualnymi fotografiami jako „przed” i „po”. Rze-
czywiście prezenterka wyglądała wtedy zupełnie inaczej.

Gdy coś się kończy
Trochę się to zmieniło, gdy Małgorzata zaszła w ciążę. Rozen-
kowie byli jedną z pierwszych par, która nie ukrywała, 
że pomogła im metoda in vitro. Dzięki niej pojawili się na 
świecie Stanisław (ur. w 2006 r.) i Tadeusz (ur. w 2010 r.). Ich 
mama dość często wypowiadała się na ten temat w mediach. 
Chwaliła też Jacka jako świetnego ojca i męża. Rozumiał, że 
może być zmęczona, wspierał i pomagał we wszystkim, gdy 
chłopcy byli mali. Wspominała również o dobrych relacjach 
z synem Jacka z poprzedniego związku, Adrianem – wspól-
nych wyjazdach, kolacjach, o tym, jak pokochał Stasia 
i Tadzia. Wszystko układało się dobrze, ale mimo to para 
po dziesięciu latach rozstała się. 
Był to jeden z najbardziej dyskretnych rozwodów w polskim 
show-biznesie. Bez oskarżania, przykrych słów, pretensji. 
Do tej pory ani Małgorzata, ani Jacek nie powiedzieli publicz-
nie o sobie niczego złego. Wręcz przeciwnie. Aktor często 
podkreśla, jaką świetną matką jest Małgorzata. Przyznał 
też, że choć rozstanie było trudne, to wypracowali dobre 
relacje i razem wychowują synów. Mało tego, pochlebnych 
słów nie szczędzi także Radosławowi Majdanowi. Twierdzi, 
że potrafi on świetnie zajmować się chłopcami, ale jedno-
cześnie nie zapomina, kto jest ich tatą.

takie związki się zdarzaJą
Radosław Majdan to „mąż numer trzy” Małgorzaty. Były 
piłkarz, ze sławą playboya, po dwóch nieudanych małżeń-
stwach, wielu romansach, ze skłonnością do imprezowa-
nia. Ona, gdy go poznała, cieszyła się popularnością, jaką 

przyniósł jej program „Perfekcyjna pani domu”. Czy 
taki związek miał prawo się udać? Wielu w to wąt-

piło i nie dawało im żadnych szans. Zresztą sami 
zakochani byli trochę zaskoczeni, że strzała 
Amora trafiła ich tak mocno. Para od począt-
ku budziła wiele emocji. Paparazzi śledzili ich 
każdy krok, czatowali nawet pod szkołą chłop-
ców. Przetrwali to. Szybko ze sobą zamieszka-
li, zaręczyli się, a Staś i Tadzio polubili Rado-

sława. Małgorzata wcale się o to nie martwiła. 
Miała zaufanie do nowego partnera, znała  

swoich synów – wiedziała, że uda im się stworzyć świetną 
rodzinę. 
W 2016 roku powiedzieli sobie „tak”. Ślub i przyjęcie odby-
ły się w Konstancinie. Zdjęcia z przyjęcia można było zoba-
czyć w prawie każdej gazecie, a młodą parę na wielu okład-
kach. Małgorzata powtarzała w wywiadach, że po prostu 
wierzy w małżeństwo i w każde wchodziła z przekonaniem, 
że to miłość na całe życie. Może do trzech razy sztuka? 
Ten związek jest zdecydowanie najbardziej medialny. Para 
często bywa na bankietach, premierach, pokazach mody, 
meczach. Zapraszani są do telewizji śniadaniowych. Zde-
cydowali się wystąpić w programie „Azja Express”. Wpraw-
dzie nie wygrali go, ale widzowie polubili ich za tempera-
ment, zabawne rozmowy i zdrową rywalizację w reality 
show. Małgorzata jest także aktywna w mediach społecz-
nościowych, szczególnie na Instagramie. Często pokazuje 
tam zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, np. do Dubaju, wycie-
czek, wyjść do restauracji. Ale to jeszcze nic – najwięcej 
emocji budzą zdjęcia roznegliżowanej Małgorzaty – w samych 
majtkach czy kostiumie kąpielowym. Ma fantastyczną figu-
rę, a wszyscy wpatrują się w jej brzuch. Czy po ślubie już 
czas na medialną ciążę?

wszystko dla dzieci
Już nawet wiadomo, jak będzie miała na imię córka Małgo-
rzaty – Helena. To po jej babci. Prezenterka nie lubi zdrob-
nień, dlatego o swoim mężu mówi Radosław, a nie Radek 
i nie jest zadowolona, gdy ktoś zwraca się do niej „Gosiu”. 
Para sama podsyca zainteresowanie ciążą. Opowiadają, 
że planują dziecko, bo już czas, a to największe marzenie 
Radosława... Dlatego takie emocje budzi każda obszerniej-
sza kreacja prezenterki czy foto w bieliźnie. Gdyby dziew-
czynka pojawiła się w ich rodzinie, na pewno byłaby „małą 
księżniczką” tatusia. Majdan nie ma dzieci z poprzednich 
związków. Na wnuczkę czekają też niecierpliwie jego rodzi-
ce. A może będzie trzeci chłopiec?
Na razie jednak para wychowuje Stanisława i Tadeusza. 
Małgorzata twierdzi, że najważniejsza w tym procesie jest 
konsekwencja. Choć kocha ich najbardziej na świecie, sta-
wia granice, uczy ciężkiej pracy i dopinguje do walki ze sła-
bościami. Bardzo dba o ich dietę – przygotowuje im zdro-
we posiłki do szkoły. Chłopcy nie jedzą słodyczy. Małgorzata 
i Radosław uwielbiają spędzać z nimi czas. Często chodzą 
we czwórkę do kina, na spacery, jeżdżą na rowerowe wyciecz-
ki. Ich wspólną pasją są podróże. Prezenterka podkreśla, 
że to właśnie rodzina daje jej energię do działania.
Ma jej tyle, by kilka razy w tygodniu ćwiczyć. Małgorzata 
nie opowiada, że jej figura to cudowne geny. Przyznaje, 
że aby mieć taką sylwetkę, trzeba intensywnie nad nią 
popracować. Dlatego przykłada wielką wagę nie tylko do 
odżywiania, ale też do aktywności fizycznej. Trzy, cztery 
razy w tygodniu spotyka się z trenerką. Ćwiczy z gumami, 
sztangą, obciążnikami na nogi. Nie zależy jej na spalaniu 
kalorii, ale budowaniu mięśni. Małgorzata jest fanką Ewy 
Chodakowskiej. Od niej właśnie w prezencie ślubnym dosta-
ła podróż do Grecji i zaproszenie na obóz. Trenerka zorga-
nizowała go dla celebrytek. Razem ćwiczyły, dobrze się 
bawiły i zwiedzały. Na pewno było perfekcyjnie! ◆
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~
Przykłada wielką wagę nie tylko do odżywiania, ale też  

do aktywności fizycznej. Ćwiczy trzy, cztery razy w tygodniu. 

Urodziła się 1 czerwca 1976 r.  
w Warszawie. 

Jest prezenterką telewizyjną Grupy TVN.  
Jej kariera telewizyjna zaczęła się w 2012 roku, kiedy 
została gospodynią programu „Perfekcyjna pani domu”.  
 
Ukończyła szkołę baletową oraz Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

10 września 2016 r. wyszła za mąż za Radosława Majdana, 
z którym jest związana od 2013 roku. To jej trzeci mąż.  
Z drugim, aktorem Jackiem Rozenkiem, ma dwóch synów: 
Stanisława i Tadeusza.

Małgorzata  
rozenek-majdan 



Panie profesorze, co to jest marsz alergiczny?
To koncepcja mówiąca o następujących po sobie kolejno 
uczuleniach w kontekście mijających lat życia. Na począt-
ku pojawia się alergia pokarmowa ze zmianami skórny-
mi, potem alergiczny nieżyt nosa, czyli górnej części ukła-
du oddechowego, który jest bardzo istotnym czynnikiem 
ryzyka astmy oskrzelowej. Wykazano, że ta przewlekła 
choroba o podłożu zapalnym rozwija się ponad cztero-
krotnie częściej u osób cierpiących na alergiczny nieżyt 
nosa niż u osób zdrowych. 

Ale mimo to wiele osób lekceważy objawy alergii.
Bo nie zagrażają ich życiu, w związku z czym nie przy-
wiązują do nich należytej wagi. Jak ktoś zaczyna mieć 
bóle w klatce piersiowej, bardzo szybko idzie do lekarza 
pierwszego kontaktu czy kardiologa, żeby zobaczyć, co 
się dzieje. Natomiast nawracający świąd skóry, pieczenie 
oczu czy kichanie nie są dla większości z nas wystarcza-
jąco alarmujące, żeby od razu iść do specjalisty. Zresztą 
tych objawów jest dość sporo i mogą mieć różny stopień 
natężenia, więc nie dziwię się, że pacjenci mogą być zdez-
orientowani, co jest alergią, a co nie. Tym bardziej kie-
dy coś występuje praktycznie cały czas i wtedy pojawia 
się niebezpieczne myślenie: „a bo ja już tak mam” i nie 
zauważamy nawet, że objawy nieleczonej alergii mogą 
układać się w marsz. 

A można go jakoś zatrzymać?
Alergia to zespół objawów pojawiających się w reakcji 
na kontakt z alergenami. Kiedy możemy ich unikać, tak 
jak na przykład futra kota, o ile nie mamy zwierzaka 
w domu, to nic złego się nie dzieje. Natomiast jeśli tych 
alergenów jest wiele, w tym wziewne i pokarmowe, to 
wystrzeganie się ich zaczyna być kłopotliwe lub wręcz 
niemożliwe. Oczywiście, można się przemęczyć, próbu-
jąc izolować się od świata przez 4-5 dni, podczas maksy-
malnych stężeń pyłków, ale i tak w pełni to się nigdy nie 
udaje. A takie uczulenia mają bardzo istotny wpływ na 
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jakość życia, która jest tym gorsza, im więcej jest alerge-
nów, na które reagujemy. Dlatego jeśli nie możemy ich 
unikać, co jest zawsze pierwszym zaleceniem lekarza,  
powinniśmy zacząć się leczyć.

Lekami przeciwhistaminowymi?
One nie leczą alergii tylko redukują jej objawy, blokując 
reakcję uczuleniową. Nie wpływają też na zahamowanie 
marszu alergicznego, choć kiedyś bardzo chcieliśmy w to 
wierzyć. Jedynym skutecznym sposobem, który możemy 
uznać za leczenie przyczynowe, jest immunoterapia, czy-
li odczulanie. Tylko że kwalifikacja do niej nie jest taką 
prostą sprawą. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, 
w tym współpracę z pacjentem, który musi zdawać sobie 
sprawę, że leczenie będzie trwało 4-5 lat i w tym okresie 
co najmniej raz w miesiącu, w zależności od szczepion-
ki, będzie musiał przyjść i przyjąć iniekcję. 

Czy zastrzyk to jedyna droga?
Coraz większą popularność zyskuje immunoterapia pod-
językowa, w kroplach. Natomiast wracam do tego, co 
w medycynie nazywamy compliance, czyli posłuszeństwo 
pacjenta wobec reżimu terapeutycznego. Jeśli wiem, że 
alergik tę immunoterapię podjęzykową będzie stosował 
rzetelnie, to dobrze, spełni ona swoją rolę. Jeśli będzie 
zapominał, źle dawkował czy robił przerwy, to taka tera-
pia będzie nieskuteczna. ◆

naSz ekSPert
prof. Andrzej M. Fal,  

kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii  
Centralnego  Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

JAK ŻYĆ 

Z ALERGIĄ?
choć nie boli, potrafi utrudnić życie. kiedy jest bagatelizowana  

przez lata, może doprowadzić do astmy oskrzelowej,  
niezaleczalnej choroby układu oddechowego. o sposobach  

radzenia sobie z alergią rozmawiamy z prof. aNdrzeJeM FaleM,  
specjalistą chorób wewnętrznych i alergologiem. / tekst Barbara Acher-Chanda
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n ieprzypadkowo niektóre choroby nasilają się 
w określonych miesiącach. Dowiedli tego  
między innymi naukowcy z Cambridge Uni-
versity. Opublikowane w 2015 roku wyniki 
badań jednoznacznie wykazały, że pory roku 

wpływają na ludzki układ odpornościowy. Zobacz, na co 
i kiedy warto zwrócić szczególną uwagę.

wiosNa
Coraz dłuższe i cieplejsze dni służą poprawie samopoczu-
cia, jednak – zwłaszcza na początku tej pory roku – możesz 
odczuwać ciągłe zmęczenie, kłopoty z koncentracją, czyli 
ogólny spadek formy. 

częste dolegliwości
Kapryśna pogoda sprzyja przeziębieniom, bólom głowy 
i stawów. Z tego samego powodu powszechne są też sko-
ki ciśnienia oraz kłopoty sercowo-krążeniowe, szczegól-
nie niebezpieczne dla starszych osób. Dla alergików  
wiosna oznacza rozpoczęcie sezonu pylenia drzew i koniecz-
ność łagodzenia nieprzyjemnych objawów lekami 
przeciwhistaminowymi. 

Jak o siebie dbać
Kondycję psychiczną poprawisz, suplementując magnez 
i potas – pamiętaj też, że niedobory tych pierwiastków 
powodują powszechne o tej porze roku bolesne skurcze. 
Na przełomie marca i kwietnia częściej dochodzi do zawa-
łów, dlatego kardiolodzy radzą, aby nie wahać się zgło-
sić do lekarza, gdy odczuwamy kołatanie serca, ból w most-
ku lub nagłe skoki ciśnienia.
Zmęczenie pokonasz, dbając o wysypianie się i zwiększa-
jąc codzienną dawkę ruchu na świeżym powietrzu. 

zaplanuj
Umów się na początku wiosny na wizytę u dermatologa, 
aby obejrzał znamiona. Teraz jest najlepszy czas na usu-
nięcie tych podejrzanych, a także na pozbycie się żyla-
ków czy pajączków.  

~
Badaniem rytmów 
biologicznych, czyli 
cyklicznych zjawisk 

zachodzących w organizmach 
pod wpływem czynników 
zewnętrznych, zajmuje  

się chronobiologia.

~

Pór roku
wiosna to dobry czas, by zbadać znamiona, latem uważaj  

na żylaki, a jesienią na wrzody żołądka, zima zaś sprzyja płodności 
mężczyzn. wiedząc, jak kalendarz wpływa na twój organizm,  

łatwiej zadbasz o zdrowie. / tekst Agata Kucucha

w  ry tmie

REKLAMA

 →

zdrowie
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lato
Z jednej strony cieszą cię wakacyjne miesiące, z drugiej 
męczysz się, gdy nadchodzą fale gorąca. To właśnie one 
wystawiają twój organizm na największe zagrożenia. 

częste dolegliwości
Przegrzanie jest szczególnie niebezpieczne dla małych dzie-
ci, osób starszych i cierpiących na choroby układu krążenia. 
Ponadto podczas upałów łatwo zachorować na anginę – to 
przez duże zmiany temperatur, spowodowane korzystaniem 
z klimatyzacji czy piciem zimnych napojów. Latem powszech-
ne są też dolegliwości intymne, zapalenia pęcherza i zatru-
cia pokarmowe, gdyż panujące w tych miesiącach warunki 
sprzyjają namnażaniu się wirusów bakterii i grzybów. 

Jak o siebie dbać
Aby zapobiegać udarom i poparzeniom skóry, korzystaj 
z umiarem ze słońca, koniecznie stosuj kremy z filtrami. 
Jeśli czujesz osłabienie i senność, masz przyspieszony puls, 
gorączkę, zawroty głowy, skonsultuj się z lekarzem. Dbaj 
o nawodnienie. Zwracaj też uwagę na świeżość pokar-
mów, unikaj jedzenia w niesprawdzonych miejscach oraz 
kupowania lodów u ulicznych sprzedawców. Jeśli masz 
żylaki, pomoże ci ruch i odpoczynek z wysoko uniesio-
nymi nogami. 

zaplanuj
Wybierając się na urlop do egzotycznego kraju, dowiedz 
się, czy potrzebne są szczepienia ochronne. Zrób to odpo-
wiednio wcześniej, gdyż często potrzeba czasu, aby zaczę-
ły działać. 

Jesień
To nie tylko okres wzmożonej zachorowalności na prze-
ziębienie i grypę. Niestety, o tej porze roku uaktywnia się 
wiele schorzeń przewlekłych. I znowu głównym winowaj-
cą jest pogoda. 

częste dolegliwości
Bóle głowy, senność i narastające wraz ze zmniejszaniem 
się ilości światła słonecznego uczucie przygnębienia. 
Jesienna aura nie sprzyja osobom z dolegliwościami reu-
matycznymi, chorującym na zatoki i serce. Ponadto nasi-
lają się wówczas choroby wrzodowe żołądka i dwunast-
nicy. O tej porze roku przypomina o sobie też astma 
– zaostrzenie objawów często powodują infekcje wiruso-
we, zwłaszcza w przypadku dzieci. 

Jak o siebie dbać
Aby poprawić sobie humor, staraj się w słoneczne dni jak 
najwięcej czasu przebywać na powietrzu, przyjmuj też 
witaminę D. Jeśli miewasz problemy z wrzodami, jeszcze 
bardziej zwracaj uwagę na to, co jesz, spożywaj też mniej-
sze porcje, ale częściej. Masz wrażliwe zatoki? Noś czap-
kę, a gdy pojawią się objawy zapalenia, np. boli cię głowa 
albo katar przybrał zielonkawą barwę, nie zwlekaj z wizy-
tą u lekarza. 

zaplanuj
Właśnie teraz, gdy kończy się pylenie większości roślin, 
najlepiej zdiagnozować alergię i rozpocząć leczenie, umów 
się więc do alergologa na zrobienie testów uczuleniowych. 
Zaszczep się przeciwko grypie. 

ziMa
Gdy na dworze śnieg i mróz, wzrasta ryzyko zwichnięcia 
i złamania kończyny. Ale nie tylko. Kto powinien szcze-
gólnie uważać na zdrowie w zimowych miesiącach?

częste dolegliwości
O tej porze roku lekarze stwierdzają więcej przypadków 
udaru mózgu i zawałów. To dlatego że niska temperatu-
ra powoduje kurczenie się naczyń krwionośnych, co pod-
nosi ciśnienie krwi. Brak słońca, suche powietrze i nosze-
nie warstwy ciepłych ubrań potęgują objawy łuszczycy 
i atopowego zapalenia skóry. Zimowe miesiące, jak potwier-
dzają naukowcy z Uniwersytetu Ben-Guriona w Izraelu, 
sprzyjają za to płodności mężczyzn – plemniki są licz-
niejsze i bardziej ruchliwe. 

Jak o siebie dbać
Szczególnie starsze osoby powinny być wyczulone na takie 
objawy, jak: duszność, ból w klatce piersiowej, zawroty 
głowy, zimne poty, kłopoty z oddychaniem. Aby łagodzić 
problemy skórne, nie zapominaj o wzmożonym nawilża-
niu ciała, noś też ubrania z naturalnych tkanin. Ponadto 
unikaj przegrzewania, a zamiast przesiadywania w wan-
nie, bierz szybki prysznic. Woda, zwłaszcza gorąca, bar-
dzo wysusza skórę. 

zaplanuj
Brak światła słonecznego powoduje apatię, zmęczenie, 
a nawet depresję, a z nią nie ma żartów. Dlatego zawcza-
su zadbaj o stały dopływ endorfin i znajdź sobie jakieś 
zajęcia ruchowe, np. jogę, fitness czy taniec. ◆
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zdrowie zdrowie

z większona kruchość kości, czyli osteoporoza, 
najczęściej pojawia się u kobiet po menopau-
zie. – Po pięćdziesiątce mniej więcej u 20-25 proc. 
z nich rozwinie się osteoporoza. W przypad-
ku mężczyzn będzie to góra kilkanaście pro-

cent – wyjaśnia prof. Piotr Głuszko, reumatolog. 

skąd bierze się probleM?
Z upływem lat dochodzi do zaburzenia delikatnej rów-
nowagi między resorpcją a odbudowywaniem się szkie-
letu. W efekcie tkanka kostna zaczyna zanikać. Jej osła-
bieniu sprzyja również dieta uboga w wapń i białko, 
obfitująca w sól oraz niedobory witaminy D. 
Kości uszkadzają też alkohol i papierosy, mała aktywność 
fizyczna. W tym pierwszym przypadku problem dotyczy 
głównie osób zmagających się z alkoholizmem, które mają 
uszkodzoną wątrobę i kłopoty wynikające z zaburzenia 
wchłaniania. – W przypadku papierosów patomechanizm 
nie jest jasny, ale jest to niewątpliwie czynnik zwiększa-
jący ryzyko złamań – podkreśla specjalista.
Osteoporozie sprzyja też przyjmowanie leków przeciw-
padaczkowych, zmniejszających krzepliwość krwi  
lub tych popularnie nazywanych „przeciwwrzodowymi” 
oraz glikokortykosteroidów, stosowanych w neurologii, 
reumatologii i pulmonologii. – Podawane dłużej niż przez 

Się!

nie 
Ł Am
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„gołym” okiem: cierpiący na osteoporozę mają tzw. sylwetkę 
niedbałą, garbią się, są niżsi niż byli w młodym wieku, nawet 
o 8 cm. 

czy osteoporozę trzeba leczyć?
Tak. Konieczne jest połączenie farmakoterapii, odpowiedniej 
diety i ruchu. – Niestety, w Polsce tylko ok. 10 proc. chorych 
jest objętych leczeniem, co można łatwo policzyć, zestawia-
jąc liczbę kobiet i mężczyzn po pięćdziesiątce z ilością leków 
na receptę stosowanych w tej chorobie, głównie bisfosfonia-
nów – podkreśla reumatolog.
Nawet rozpoczęta w późnym wieku kuracja powstrzyma 
postęp choroby. W przypadku tzw. osteoporoz wtórnych, czy-
li spowodowanych chorobami czy lekami wpływającymi 
na mineralizację kości, po usunięciu przyczyny wytrzyma-
łość kości może wrócić do normy nawet bez leków. 

Jak wykryć doleGliwość?
Podstawa to badania densytometryczne, pozwalające ocenić 
gęstość mineralną kości udowej oraz trzonów odcinka lędź-
wiowego kręgosłupa. Lekarz szacuje też ryzyko złamań 
na podstawie kalkulatora FRAX, określającego ryzyko zła-
mań w perspektywie najbliższych dziesięciu lat.

Jak uNikNąć kłopotów?
Sprawdzając stężenie metabolitu 25-hydroksy-witaminy D, 
a w razie niedoboru – suplementując ją. Punkt drugi to die-
ta bogata w ryby, zwłaszcza morskie, oraz nabiał. Ważna jest 
też codzienna aktywność fizyczna. – Obciążone kości korzyst-
nie się przebudowują i wzmacniają. Dlatego u osób obłożnie 
chorych, prowadzących siedzący tryb życia następuje resorp-
cja kości, które stają się gorsze jakościowo, odwapnione, zani-
kają w nich beleczki kostne – podsumowuje ekspert ◆

trzy miesiące działają niekorzystnie na metabolizm kost-
ny i w ok. 60 proc. przypadków powodują wzrost ryzyka 
złamań – wyjaśnia lekarz. 

Jak obJawia się choroba?
Latami rozwija się w sposób niezauważalny, by nagle dać 
o sobie znać tzw. złamaniem, które jest nieadekwatne do 
użytej siły. Wystarczy potknięcie na prostej drodze czy 
uderzenie o blat stołu, żeby doszło do urazu. Ale oste-
oporoza nie zawsze ujawnia się tak gwałtownie. – Naj-
częstsze uszkodzenia dotyczą kręgów. Mogą przebiegać 
stopniowo, prowadząc do ich powolnego zapadania się 
– tłumaczy prof. Głuszko. Zaawansowane zmiany widać 

Dotyczy zwykle osób starszych, choć zachorować mogą i dzieci. 
Rozwija się latami. Bez złamań nie powoduje bólu.  
Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć o osteoporozie.

/ tekst Barbara Acher-Chanda

naSz ekSPert
prof. Piotr Głuszko, kierownik Kliniki i Polikliniki 

Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii,  
Reumatologii i Rehabilitacji

~
Osteoporoza to groźna choroba. 

W wyniku związanych z nią 
złamań 50 proc. poszkodowanych 

traci samodzielność. na skutek 
powikłań umiera co piąta kobieta 

oraz co czwarty mężczyzna. 

~

prawidłowa budowa osteoporoza kości
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zdrowiezdrowie

o okresowych badaniach kobiet mówi się dużo, 
choć większość pań dba o swoje zdrowie 
chętnie i posłusznie trzyma się wyznaczo-
nych grafików wizyt u specjalistów. Tym-
czasem z panami jest inaczej. Często nie 

przywiązują do tego wagi, prowadząc w dodatku mniej 
higieniczny tryb życia, przez co statystycznie żyją znacz-
nie krócej niż kobiety. A przecież wiele chorób można 
wykryć na bardzo wczesnym etapie i dzięki temu wyleczyć. 
Warto więc pozbyć się przekonania, że chodzenie do leka-
rza jest niemęskie i przynajmniej raz w roku zrobić pod-
stawowy przegląd organizmu. 
Oto, jakie ważne badania należy robić regularnie.

pozioM testosteroNu
Już po trzydziestce dobrze jest zacząć monitorować stęże-
nie męskiego hormonu we krwi. Wbrew powszechnej opi-
nii testosteron odpowiada nie tylko za sprawność seksu-
alną, ale także działanie wiele układów. Jego niedobór 
może powodować nadmierne tycie czy ginekomastię, czyli 

„Prawdziwy facet” lekarza się nie boi i regularnie bada swoje zdrowie. 
Po to, żeby żyć dłużej i zawsze cieszyć się sprawnością, także seksualną.

 / tekst Anna Dąbrowska

krew utaJoNa w kale
Pozwoli wykryć krwawienia z przewodu pokarmowego, w tym te spo-
wodowane nowotworem. Badanie można zrobić w przychodni (potrzeb-
na jest wtedy próbka kału) lub w domu, używając testu kupionego w apte-
ce. Dodatkowo, po 50. roku życia dobrze jest raz na 10 lat wykonać 
kolonoskopię. Badanie przeprowadzone w znieczuleniu nie powoduje 
większego dyskomfortu i jest bezbolesne, a pozwala nie tylko na wykry-
cie, ale i usunięcie od razu niewielkich zmian.

ciśNieNie tętNicze
Ten prosty pomiar najlepiej jest robić regularnie, dlatego warto kupić 
sobie domowy ciśnieniomierz. Nadciśnienie może nie dawać żadnych 
objawów, a jego skutki są bardzo niebezpieczne. Według Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, a także Światowej Organizacji Zdro-
wia wartość ciśnienia skurczowego 140 mmHg i rozkurczowego 90 mmHg 
stanowi granicę oddzielającą ciśnienie prawidłowe od podwyższone-
go. Kilkukrotne zarejestrowanie takich pomiarów jest wskazaniem 
do wizyty u specjalisty. 

MorFoloGia
Pozwala na wczesne wykrycie wielu zaburzeń i chorób. Jest podsta-
wową diagnostyką sprawdzającą stan wątroby, nerek, pokazuje też, 
czy nie ma w organizmie stanu zapalnego, anemii itd. Nawet jeśli 
mężczyzna nie chce robić badań, przynajmniej to jedno powinno być 
dla niego obowiązkowe. 

lipidoGraM
Mierzy we krwi stężenie trójglicerydów i cholesterolu. Pozwala na oce-
nę ryzyka miażdżycy i modyfikację stylu życia, zanim zacznie mieć on 
negatywny wpływ na funkcjonowanie układu krwionośnego.

stężeNie Glukozy
Co roku warto zbadać poziom cukru we krwi na czczo. Ponadto dobrze 
jest regularnie się ważyć, bo nadwaga powoduje wzrost ryzyka zacho-
rowania na cukrzycę (i wiele innych chorób). Dodatkowo, istotny jest 
także obwód w pasie: jeżeli mężczyzna ma duży brzuch, wskazane jest, 
aby schudł, gdyż tzw. tłuszcz trzewny istotnie wpływa na zagrożenie 
zachorowaniem między innymi na cukrzycę. 

koNtrola oczu
Po czterdziestce powinno się monitorować nie tylko wzrok, ale robić 
badania pod kątem zaćmy i jaskry (ciśnienie w gałce ocznej). Te choroby 
mogą powodować utratę widzenia, ale wcześnie wykryte są uleczalne. ◆
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przerost gruczołów piersiowych. Może się też objawiać 
depresją i brakiem energii, za co odpowiedzialność często 
błędnie przypisywana jest starzeniu lub stresowi. 

badaNie prostaty
Raz do roku warto odwiedzać urologa, szczególnie 
po czterdziestce. Lekarz sprawdzi, czy nie ma podejrza-
nego przerostu prostaty i zleci badania poziomu PSA 
we krwi. To białko, które jest wskaźnikiem ewentualne-
go nowotworu (wykryje także niewielkie guzki, których 
nie da się wyczuć w badaniu bezpośrednim).

sprawdzeNie Jąder
Tak jak panie regularnie kontrolują swoje piersi, pano-
wie powinni systematycznie sprawdzać jądra. Samoba-
danie tych narządów nie jest ani trudne, ani nieprzyjem-
ne. Raz na miesiąc w czasie kąpieli lub pod prysznicem 
delikatnie weź jądro między palec wskazujący i kciuk, 
i obróć jak koralik. Powinno być miękkie i gładkie, 
a samo badanie bezbolesne. 

pod lupą
mĘŻcZ y Zn A

UWaga na kłoPoty z erekCją

Wielu mężczyzn błędnie uważa, że problem ze wzwodem  
to kwestia związana wyłącznie z psychiką i sferą seksu. 
Tymczasem to może być bardzo wczesny, i często jedyny,  

objaw cukrzycy lub chorób związanych z sercem i układem 
krwionośnym. Dlatego jeśli się pojawia, warto udać się  

do lekarza, bo często wystarczy włączenie prostych leków  
albo zmiana diety, by problem minął jak ręką odjął. 



n 
ajpopularniejsze są wyciągi wodne, ale her-
batki to nie jedyny sposób na wydobycie 
prozdrowotnego potencjału ziół. W zależ-
ności od rośliny i jej wykorzystywanej czę-
ści (kwiaty, łodygi, owoce, korzenie, kora) 

przyrządza się je różnymi metodami. 

Napar 
Jest jedną z najczęściej stosowanych form wyciągów z ziół. 
Zazwyczaj robi się go z suszonych liści, łodyg i kwiatów 
roślin. Zalecaną ilość rozdrobnionego surowca zalewa się 
wrzącą wodą, miesza, przykrywa i odstawia na około 
15 minut. Można go też podgrzewać, ale nie powinno się 
doprowadzać do zagotowania. Następnie przecedza się. 
Co ważne, napary powinny być spożyte w dniu ich 
przyrządzenia.
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odwar 
Przygotowuje się go z twardych części ziół, takich jak kora, 
korzenie, nasiona. Pokruszone zalewa się letnią wodą w zale-
conych (najlepiej przez lekarza) ilościach, starannie mie-
sza i przykrywa. Następnie naczynie z zawartością wsta-
wia się do większego z wodą o tej samej temperaturze, którą 
podgrzewa się do 90 st. C. Tę temperaturę utrzymuje się 
przez 30 minut. Po tym czasie naczynie z odwarem wyj-
muje się i przecedza zawartość. Pozostały na sitku suro-
wiec przepłukuje się wrzącą wodą, uzupełniając nią obję-
tość odwaru do przepisanej ilości. Odwary, podobnie jak 
napary, powinny być użyte w tym samym dniu.

Macerat
To wodny wyciąg na zimno. Przygotowuje się go najczę-
ściej z ziół zawierających śluz roślin, takich jak nasiona 

JAK KORZYStAĆ

Z  ZIó Ł
wspomagają leczenie i zapobiegają wielu chorobom.  
w jaki sposób je przygotowywać, aby jak najlepiej  

wykorzystać ich moc?
/ tekst Agata Kucucha

naleWka z aronii
Składniki: • 1 kg owoców aronii • 1/2 litra wódki • 1/2 litra spirytusu  

• 700 g cukru • laska wanilii • 5 goździków
Przygotowanie: Owoce aronii oczyść, umyj i przełóż do dużego słoja, 

dodaj przeciętą wzdłuż laskę wanilii oraz goździki. Zasyp cukrem, 
zakręć słoik i odstaw na parapet. Dwa, trzy razy dziennie potrząśnij 

słojem. Po dwóch dniach wlej alkohol, słój postaw w cieple na 2 tygodnie. 
Po tym czasie jego zawartość przecedź, a powstałą nalewkę przelej do 

butelek, które odstaw w ciemne i chłodne miejsce na minimum pół roku.  
Wskazania: Po nalewkę z aronii w szczególności powinny sięgać osoby, 

które borykają się z nadciśnieniem i zbyt wysokim poziomem  
cholesterolu. Ponadto zapobiega rozwijaniu się stanów zapalnych 

w organizmie i wzmacnia odporność.
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medycyna naturalna medycyna naturalna

lnu czy kozieradki. Zazwyczaj w proporcji 1 część rośli-
ny na 20 części wody. Surowiec w naczyniu zalewa się 
przegotowana wodą o temperaturze pokojowej i pozosta-
wia na kilka godzin, od czasu do często mieszając. Mace-
raty należy wypić w ciągu 24 godzin, ponieważ szybko 
tracą cenne składniki i psują się.

syrop
Jego przygotowanie polega na zalaniu odwaru lub napa-
ru wodą oraz zasypaniu cukrem i podgrzewaniu do cza-
su, aż cukier się rozpuści i mieszanka zgęstnieje. Tę meto-
dę stosuje się też do miękkich owoców, takich jak borówki, 
maliny, jeżyny, a także z pędów roślin iglastych, np. sosny. 
Syropy są szczególnie przydatne w leczeniu przeziębie-
nia i kaszlu.

koMpres i kataplazMa
Przyłożone do ciała łagodzą ból, pobudzają krążenie lub 
leczą schorzenia skóry. Kompresy polegają na zanurzeniu 
gazy w możliwie jak najcieplejszym wyciągu wodnym 
z ziół i przytknięciu go do bolącego miejsca. 
Kataplazmy mają podobne zastosowanie, z tą różnicą, że zamiast 
odwaru czy naparu robi się okłady ze zmiażdżonych na pap-
kę części roślin, po czym owija się np. bandażem. 

Nalewka
Nie wszystkie czynne biologicznie związki zawarte w rośli-
nach rozpuszczają się w wodzie. Dlatego stosuje się wycią-
gi alkoholowe, takie jak nalewki. Można je robić z wielu 
ziół i owoców, świeżych i suszonych. Najczęściej sporzą-
dza się je na bazie alkoholu etylowego. Receptur na ich 
przygotowanie jest bez liku, aby jednak uznać je za goto-
we, muszą leżakować przynajmniej przez kilka tygodni. ◆



C o takiego skrywają w sobie mięsiste liście? 
– Całe bogactwo związków bioaktywnych: 
polifenole o właściwościach przeciwoksyda-
cyjnych, oczyszczające organizm chlorofile, 
karotenoidy, czyli karoteny i ksantofile, prze-

ciwdziałające chorobom cywilizacyjnym, witaminy z gru-
py B niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 
krwiotwórczego, nerwowego i sercowo-naczyniowego 
– wylicza dr Ewelina Hallmann, specjalista od żywności 
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funkcjonalnej. I dodaje: – Choć rzadko kto o tym wie, mają 
też niewielkie ilości białka oraz łatwo przyswajalne cukry: 
glukozę, fruktozę i sacharozę. 

Ma haka Na raka
Co niezwykle ważne, kapusta zawiera też związki siarko-
we o bardzo silnych właściwościach antynowotworowych, 
czyli glukozynolany, oraz związki polifenolowe i witami-
nę C, której ma więcej niż słynące z niej cytrusy. Taka 
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talerz zdrowia talerz zdrowia

Czerwona, biała, włoska, głowiasta – Polska kapustą stoi. i dobrze, 
bo to warzywo ma wyjątkowo korzystny wpływ na zdrowie. 

teraz jest najlepszy moment, żeby je docenić. / tekst Barbara Acher-Chada

mieszanka sprawdza się w profilaktyce przeciwnowotworo-
wej. – Jakiś czas temu, kiedy nie wożono kapusty kiszonej 
do Stanów Zjednoczonych, a kiszenie jej było rzadkością, prze-
prowadzono szeroko zakrojone badania pod kątem zapadal-
ności na raka piersi. Stworzono dwie grupy kobiet: tych, któ-
re zostały w Polsce, i tych, które wyjechały do Ameryki, gdzie 
straciły kontakt z tą tradycyjną polską potrawą. Okazało się, 
że panie, które wyemigrowały, częściej zapadały na tę groźną 
chorobę – opowiada specjalistka.

lepsza ekoloGiczNa
Dr Ewelina Hallmann sprawdzała również wpływ soku z kapu-
sty kiszonej na komórki rakowe rozwijające się na ścianach 
żołądka. – Po  podaniu go in vitro uzyskaliśmy zjawisko apop-
tozy i nekrozy, czyli zamieniania komórek na kwas mlekowy. 
Co ciekawe, efekt był wyższy w przypadku kapusty ekologicz-
nej, niż tej konwencjonalnej – podkreśla dr Hallmann. Czy to 
oznacza, że ten polski produkt jest cudownym lekiem na nowo-
twory? Jak tłumaczy specjalistka, osiągnięty efekt był niewiel-
ki i nie zastąpi leków u chorych, ale wypijanie szklanki takie-
go soku dziennie ma działanie profilaktyczne.
Koniec jesieni to idealny moment na przygotowanie niezbęd-
nych zapasów kiszonek. Późne odmiany są pełne cukru potrzeb-
nego bakteriom do przerobienia suchej masy. Choć w wyni-
ku procesu kiszenia warzywo traci część cennych związków, 
jednak zyskuje inną prozdrowotną wartość: całe mnóstwo 
przyjaznych dla jelit bakterii mlekowych. 
Warto więc kisić każdy rodzaj kapusty z wyjątkiem włoskiej. 
Jest zbyt luźna w strukturze, co utrudnia jej krojenie. Ma mniej 
cukru niż pozostałe, a dużo więcej glukozynolanów, które 
sprawiają, że powstaje nieprzyjemny do jedzenia śluz.

Nie rozGotowuJ
Kapustę można podawać na wiele sposobów. Kiedy jednak 
sięgasz po nią ze względów zdrowotnych, najlepsza będzie 
zjadana na surowo. Jeśli zaś musisz ją gotować, rób to jak naj-
krócej, bo zawarte w niej związki bioaktywne ulegają zniszczeniu 
pod wpływem wysokich temperatur. 
– Najlepiej przygotowywać ją na wpół twardo, czyli al dente, 
albo blanszować, czyli zanurzyć na kilkadziesiąt sekund 
we wrzątku i schłodzić – twierdzi specjalistka. Dlatego też 
nie warto pasteryzować tego warzywa. Zresztą wcale nie ma 
takiej potrzeby. – To rośliny bardzo wdzięczne do przecho-
wywania, szczególnie późne odmiany. Można korzystać 
z zeszłorocznych aż do chwili, kiedy na polach pojawi się 
pierwsza młoda kapusta – podkreśla ekspert. ◆

~
Warzywo to bogate jest w związki bioaktywne: polifenole, chlorofil, 

glukozynolany i wiele witamin. Świetnie się przechowuje,  
więc możesz po nie sięgać przez cały rok. 

naSz ekSPert
dr hab. Ewelina Hallmann, specjalista od żywności 
funkcjonalnej, Katedra Żywności Funkcjonalnej,  

Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW

K apUSta
DoBra na wszystko
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u DzieCi

SpoSoby
na  gorączkę

Nie zawsze podwyższona temperatura u malca jest groźna. Nie każdą 
należy od razu zbijać. Jeśli jednak czoło dziecka rozpala się 
do czerwoności, warto wiedzieć, jakie leki można mu podać.

/ tekst Barbara Archer-Chanda

kiedy zacząć Ją zbiJać?
Nie czekaj z obniżeniem temperatury, gdy przekracza ona 
38,5 st. C oraz kiedy szybko wzrasta lub zachowanie dziecka 
w sposób istotny odbiega od normy (jest marudne, pokłada się, 
nie ma apetytu).

Jakie leki stosować:
•  Paracetamol
To substancja wykorzystywana w popularnych lekach przeciw-
bólowych i przeciwgorączkowych. Jest jedną z bezpieczniejszych 
tego typu: nie powoduje problemów żołądkowych, nie wpływa 
na krzepliwość krwi, można ją stosować u alergików. Jej łagod-
ne działanie ma też słabe strony: obniża temperaturę powoli.
•  Ibuprofen
W odróżnieniu od paracetamolu – oprócz działania przeciw-
bólowego i przeciwgorączkowego – pomaga również zwalczyć 
stany zapalne. Dlatego jeśli podejrzewasz, że choroba może mieć 
właśnie takie podłoże, lepiej sięgnij po ten lek. Działa też dłu-
żej i szybciej.
•  A co z aspiryną?
Nie należy podawać jej dzieciom do ukończenia 12. roku życia 
z powodu zawartej w niej substancji czynnej: kwasu acetylosa-
licylowego. Mimo że jest to skuteczny silny lek przeciwbólowy 
i przeciwgorączkowy, powoduje liczne skutki uboczne – od zmian 
w krzepliwości krwi (co zresztą jest zaletą u dorosłych chorych 
z problemami krążenia) aż po poaspirynową astmę oskrzelową 
i zespół Reya, bardzo ciężką chorobę o dużej śmiertelności.

uwaGa Na dawki!
Każdy lek, w tym również te przeciwgorączkowe, należy poda-
wać zgodnie z zaleceniami lekarza lub na podstawie ulotki. 
Pamiętaj: zawsze stosuj dawki odpowiednie do masy, a nie wie-
ku twojego dziecka! Przedawkowanie środków przeciwbólo-
wych może prowadzić nie tylko do utraty zdrowia, ale i śmier-
ci. Dlatego też trzymaj te preparaty z dala od dzieci. Zwłaszcza 

REKLAMA~
Podwyższona temperatura 

to sposób organizmu na pozbycie 
się chorobotwórczych bakterii 

i wirusów. Dopóki nie przekracza 
38,5 st. C, daj jej szansę działać. 

~

Prawidłowa temperatura ciała oscyluje wokół 
36,6 st. C, u niemowląt to 37,1-37,2 st. C. Jednak 
gdy organizm jest zagrożony, w ramach obrony 
podkręca wewnętrzny termostat i zaczyna się 
rozgrzewać. Kiedy termometr wskazuje 38 st. C, 

metabolizm przyspiesza. Wówczas zwiększa się aktywność 

komórek odpornościowych, dzięki czemu skuteczniej mogą 
zwalczyć wroga: bakterie, wirusy czy toksyny. U dzieci ten 
mechanizm nie jest jeszcze tak sprawny jak u osób doro-
słych. Gorączkują szybciej i wyżej. Żeby uniknąć uszkodze-
nia komórek nerwowych z powodu przegrzania, należy 
prędko zbijać temperaturę.

 →

naSz ekSPert
dr Alicja Karney, pediatra
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te w zawiesinach. Ich smak może zachęcić najmłodszych 
do samodzielnego sięgania po specyfiki.

sposób Na oporNe Gorączki
Jeśli mimo podania leku zgodnie z zaleceniem temperatu-
ra ciała dziecka nie spada, a z kolejną porcją musisz czekać 
kilka godzin, możesz zastosować środek, który zawiera sub-
stancję inną niż ta podana do tej pory. W ten sposób możesz 
podawać ibuprofen na zmianę z paracetamolem.

zaNiM sięGNiesz po lek...
...spróbuj zastosować domowe sposoby na zbijanie gorącz-
ki. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednią ilość płynów. 
Rozgrzane ciało potrzebuje więcej wody, z którą wydala-
ne są szkodliwe substancje. Spróbuj poić chore dziecko her-
batką z lipy i czarnego bzu, która ma działanie przeciwgo-
rączkowe i pomaga zwalczyć zarazki. Po drugie, zamiast 
przykrywać malucha kolejnym kocem, schłodź jego ciało. 

To mit, że musisz wkładać dziecko do lodowatej wody. 
Wystarczy 1-2 stopnie Celsjusza mniej niż aktualna cie-
płota ciała dziecka. Potem powoli dolewaj do wanny zim-
ną wodę, ale tak nie więcej niż do uzyskania temperatury 
maksymalnie niższej o 10 stopni od wyjściowej. Pomóc 
mogą też okłady na kark, pachwiny, łydki. Takie kompre-
sy należy trzymać nie dłużej niż kwadrans. ◆

dbaj o PraWidłoWe naWodnienie
Podwyższona temperatura ciała sprawia, że organizm poci się, szybciej tracąc wodę i elektrolity. Aby zapobiec odwodnieniu,  

trzeba częściej poić dziecko. Możesz podawać mu ciepłą wodę czy herbatkę z sokiem malinowym.  
Niemowlęta karmione naturalnie powinny być częściej przystawiane do piersi. 

~
Nie czekaj, gdy temperatura 

u dziecka gwałtownie rośnie.
unikniesz uszkodzenia  
komórek nerwowych. 

~
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o d momentu, kiedy zobaczyłaś na teście dwie 
kreski, dbasz o siebie, starasz się jeść zdrowo 
i smacznie. Ale im częściej rozmawiasz z kole-
żankami, tym więcej pojawia się wątpliwości. 
Jakie produkty spożywcze kupować, co wybie-

rać, czego unikać. Spokojnie! Wokół tego szczególnego okre-
su w życiu kobiety narosło wiele mitów. Rzeczywiście, lekarze 
radzą, aby w tym czasie wyjątkowo pilnować składu jadło-
spisu, ale zostawiają też miejsce na drobne przyjemności. 

od  KUchni

Czy w ciąży koniecznie musisz jeść mięso,  
a każdy ser pleśniowy jest zakazany? 

Rozwiewamy najpopularniejsze wątpliwości. / tekst Karolina Zawadzka
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~
Pamiętaj o jajkach. 

Są niedrogie, pyszne i zdrowe. 
W każdym znajduje się 
12 witamin i minerałów 

plus niemal komplet białek 
i jedynie 90 kcal. Ponadto 

w żółtku obecna jest cholina 
– substancja wspierająca 
rozwój mózgu dziecka.

zdrowie: młoda mama

w czasie ciąży Musisz Jeść 
za dwoJe.
√ FAłsZ. Zamień to zdanie: jesz dla dwojga, a nie za dwoje. 
Zapotrzebowanie twojego organizmu na pożywienie 
nie wzrasta gwałtownie. Wystarczy, że sobie uświadomisz, 
jakiej wielkości na początku ciąży jest dziecko. Dlatego 
jeśli nie masz niedowagi, w pierwszym trymestrze jedz tyle, 
ile zwykle, nie zwiększaj liczby kalorii. Dopiero w drugim 
trymestrze ilość spożywanej energii powinna zwiększyć 
się o dodatkowe 360 kcal na dobę. W szóstym miesiącu, 
kiedy maluch jest już spory, dorzuć do tego kolejne  
100-125 kcal. Wcale nie tak dużo, prawda? 

bez wzGlędu Na to, co Jesz, 
dziecko i tak pobiera z twoJeGo 
orGaNizMu to, czeGo potrzebuJe.
√ FAłsZ. Maleństwo otrzymuje te substancje odżywcze, 
które ty przyjmujesz. To dlatego w ciąży, bez konsultacji 
z lekarzem, nie stosuj diet eliminujących, np. nabiał, 
tłuszcze czy gluten. Nie powinnaś się też odchudzać. Cią-
ża to czas, kiedy należy szczególnie starannie kompono-
wać swoje posiłki i starać się, aby były one jak najbar-
dziej urozmaicone.

Jak Nie będę Jeść tłuszczy, 
to Nie przytyJę zarówNo Ja, 
Jak i dziecko.
√ FAłsZ. Zdrowe tłuszcze są niezbędne w diecie ciążo-
wej. Wybieraj te roślinne, zawierające wielonienasyco-
ne kwasy tłuszczowe. To właśnie z nich powstają długo-
łańcuchowe kwasy tłuszczowe LC-PUFA. To substancje, 
których organizm sam nie potrafi wyprodukować, a któ-
re pozytywnie wpływają na rozwój mózgu, siatkówki 
oka i układu nerwowego malucha. Spożywaj zatem obfi-
te w omega-6 oleje: rzepakowy, sojowy, oliwę z oliwek 
oraz chrup bogate w omega-3: orzechy włoskie, migda-
ły i siemię lniane. 

czaseM MoGę wypić kieliszek 
wiNa.
√ FAłsZ. W ciąży lekarze zalecają całkowitą rezygnację 
z alkoholu. Przenika on przez łożysko do organizmu malu-
cha, gdzie osiąga niemal takie stężenie we krwi, jak u mamy. 
Lepiej nie ryzykować! 

Muszę całkieM zrezyGNować 
z soli.
√ FAłsZ. O ile nie masz problemów z krążeniem, przy 
których lekarz zalecił ci dietę bezsolną, nie rób tego, ale stosuj 
sól z umiarem. Najlepiej używaj tej jodowanej. Jod wraz 
z kwasem DHA, witaminą D, kwasem foliowym i żelazem 
tworzy tzw. wielką piątkę, czyli grupę składników niezbęd-
nych do prawidłowego przebiegu ciąży. Reguluje pracę tar-
czycy, zapobiega przedwczesnemu porodowi. Jednocześnie 
pamiętaj, że wiele produktów, np. wędliny czy chleb już 

zawierają sól, a jej dzienne dozwolone spożycie nie powinno 
przekraczać 5 g. To zaledwie jedna płaska łyżeczka.

porzucaM weGetariaNizM,  
w ciąży powiNNaM Jeść Mięso.
√ FAłsZ. Dieta pozbawiona wołowiny czy drobiu może być 
zupełnie wystarczająca dla mamy i dla rozwijającego się dziec-
ka. Warunek? Należy ją starannie zaplanować. Instytut Matki 
i Dziecka zaleca, aby kontrolował ją zarówno lekarz prowadzą-
cy ciążę, jak i dietetyk. 

wątróbka Jest wskazaNa  
w ciąży.
√ FAłsZ. Mama lub teściowa koniecznie chcą cię karmić podro-
bami? To dlatego, że wątroba jest bogata w kwas foliowy, żela-
zo i witaminę A. Porcja wątróbki wołowej może zawierać nawet 
trzykrotną maksymalną dzienną dawkę witaminy A. To jed-
nak nie jest korzystne, bo jak dowodzą różne badania, jej nad-
miar w ciąży jest wręcz szkodliwy. 

każda ryba Jest zdrowa.
√ FAłsZ. Ryba jest wspaniałym źródłem białka i kwasów 
omega-3, które korzystnie wpływają na prawidłowy rozwój 
mózgu, to fakt. Powinnaś ją jeść przynajmniej dwa razy 
w tygodniu. Najlepsza będzie ta upieczona w folii albo ugo-
towana na parze – wówczas zachowa najwięcej wartości 
odżywczych. Co jednak ważne, mięso niektórych gatunków 
ryb morskich może zawierać niebezpieczne dla zdrowego 
rozwoju płodu toksyny i metale ciężkie, m.in. rtęć. Z tego 
powodu unikaj kupowania marlina, miecznika, rekina, tuń-
czyka, ryby maślanej, okonia, węgorza, płoci i dorsza. Lepiej 
też zrezygnuj z ryb wędzonych, nie jedz surowego sushi 
ze względu na możliwość zarażenia się listeriozą, groźną 
dla malucha chorobą bakteryjną. Najlepsze będą sardynki, 
sum, pstrąg hodowlany, f lądra.

Na dziewięć Miesięcy Muszę 
porzucić sery pleśNiowe.
√ FAłsZ/PRAWDA. Wszystko zależy, z jakiego mleka są zro-
bione. Niepasteryzowane, którego często używają Francuzi, 
mogą zawierać Listerię monocytogenes – bakterię, która wywo-
łuję listeriozę. Pasteryzacja eliminuje ten problem, więc nabiał 
z tak przygotowanego mleka możesz jeść spokojnie. ◆

REKLAMA

MoC StrąCzka

Ponieważ w ciąży przemiana materii spowalnia, dbaj o to, 
by jeść odpowiednią ilość błonnika. Fasola, groch 

czy soczewica są jego doskonałym źródłem. Co więcej, 
zawierają ważne dla zdrowia dziecka cynk,  

żelazo i kwas foliowy.
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SiŁA SPOKOJu
tai  chi

Płynne, łagodne ruchy, 
spokojny umysł i zdrowe ciało. 
tak działa tai chi. Kochają je 

miliony osób na całym świecie. 
Dowiedz się więcej o tej sztuce. 

/ tekst Anna Dąbrowska

łaGodNie do harMoNii
Czym jest tai chi? To aktywność polegająca na wykony-
waniu sekwencji płynnych, powiązanych ze sobą ruchów. 
Są one tak ułożone, że równomiernie rozwijają całe cia-
ło i poprawiają kondycję, zapewniając odpowiednią daw-
kę ruchu. Sekwencje wykonywane są spokojnie, co ozna-
cza, że taka gimnastyka nie jest intensywna i obciążająca. 
Działa za to tonizująco i wzmacniająco na organy wewnętrz-
ne. Tai chi w iście magiczny sposób łączy w sobie sport, 
trening oddechowy i medytację. 

Jak działa?
Wszechstronnie. Korzyści zdrowotnych jest tak wiele, 
że trudno je zliczyć. Oto najważniejsze zalety uprawia-
nia tego rodzaju aktywności.
  Wzrasta świadomość ciała: skupiając się na powolnym 

ruchu, uczysz się panować nad mięśniami i odczyty-
wać sygnały płynące z twojego wnętrza. To procentu-
je także poza salą gimnastyczną.

  Skupienie na oddechu: spokojny rytm ruchów popra-
wia pamięć i wspomaga koncentrację.

  Zanika sztywność ciała: usprawnia się rucho-
mość stawów, zmniejsza się też męczący 
wiele osób poranny zastój mięśni. 

  Poprawia samopoczucie: jak każda 
forma aktywności działa zbawien-
nie na nastrój. Szczególnie 
że tai chi najczęściej ćwiczo-
ne jest w grupie i na świe-
żym powietrzu.

  Wzmacnia mięśnie 
pleców.

  Zapobiega schorzeniom 
kręgosłupa i stawów.

  Poprawia odporność.
  Wspomaga i wzmacnia 

układ krwionośny.
  Usprawnia napięcie 

mięśni korpusu. Zwykle 
są one zaniedbywane: 
to mięśnie głębokie brzu-
cha i pleców. Dzięki nim 
np. możesz utrzymać prostą 
postawę ciała. To nie tylko odcią-
ża kręgosłup, ale pozwala też głę-
biej  i swobodniej oddychać.

  Zmniejsza ryzyko upadków: to niezwy-
kle ważne w przypadku osób starszych. 

Tai chi poprawia równowagę i wzmacnia mięśnie nie-
zbędne do jej utrzymania. 

  Może też być stosowane jako terapia 
wspomagająca w leczeniu artretyzmu, 

schorzeń reumatycznych, nerwic, 
nadciśnienia czy chorób Alzhe-

imera i Parkinsona. 

Gdzie i Jak 
ćwiczyć?
Tai chi jest tak łagodnie 
i tak dobrze przemyślane, 
że nie ma żadnych prze-
ciwwskazań – mogą je 
praktykować dzieci, senio-
rzy, kobiety w ciąży, oso-
by przewlekle chore.
Ćwiczyć można wszędzie, 

ale najlepiej pod okiem 
instruktora. 

W większości miast organi-
zowane są płatne zajęcia 

w siłowniach. Istnieje też wie-
le nieformalnych grup prowadzo-

nych przy domach kultury, klubach 
seniora czy na osiedlach. Możesz śmia-

ło zacząć w nich uczestniczyć, niezależ-
nie od kondycji ◆

Ważne Mięśnie dna MiedniCy

Dodatkowym elementem, na który zwraca się 
szczególną uwagę w tai chi, jest wzmacnianie mięśni 
dna miednicy. W innych sportach nie przykłada się 
do tego wagi. Tymczasem dbanie o ich kondycję jest 

bardzo ważne, zwłaszcza dla dojrzałych kobiet.  
Dzięki temu można zapobiec nietrzymaniu  

moczu i poprawić ukrwienie  
wielu narządów wewnętrznych.

~

~

t a forma aktywności kojarzy ci się z chińskimi 
staruszkami przyjmującymi dziwne pozy 
na trawnikach? Słusznie: tai chi to wschodni 
system ćwiczeń zapewniający zdrowie i dłu-
gowieczność. Jest popularny nie tylko w Chi-

nach. W Polsce tę łagodną gimnastykę zalecają już nawet nie-
którzy lekarze. Warto ją poznać i spróbować, bo wpływa 
pozytywnie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. 
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uroda

Krem na noc to najważniejszy punkt 
w programie pielęgnacji skóry. Kiedy 

śpisz, składniki odżywcze lepiej się 
wchłaniają i stymulują procesy odnowy.  

/ tekst Agata Kucucha

G dy zapadasz w błogi sen, twój organizm zaczyna się regene-
rować. Spada poziom kortyzolu, hormonu związanego ze stre-
sem, który negatywnie wpływa na zdrowie i wygląd, a pod-
nosi się poziom dobroczynnej melatoniny. Likwiduje ona 
wolne rodniki, które powodują uszkodzenia komórek i ich 

szybsze starzenie się. Dlatego podczas nocnego odpoczynku skóra odnawia 
się znacznie intensywniej, jej komórki dzielą się nawet 10 razy szybciej niż 
w dzień. Warto ją wspomóc, by ranem obudzić się piękniejszą. 

ZatrZymać młodość
Wraz z wiekiem skóra produkuje coraz mniej kolagenu, który odpowiada mię-
dzy innymi za jej gładkość i gęstość. Podobnie dzieje się z elastyną – białkiem, 
które daje jej sprężystość. To sprawia, że zaczynają pojawiać się zmarszczki. 
Już po 20. roku życia, a koniecznie po 30. urodzinach warto zapobiegać skut-
kom upływu czasu, stymulując komórki skóry do większej aktywności. Dzięki 
temu cera będzie lepiej przygotowana na pojawiającą się około 50. roku życia 
menopauzę, kiedy to spada poziom żeńskich hormonów wspierających urodę. 

Jaki krem wybrać 
Kosmetyki na dzień zwykle są lekkie, mają chronić przed zanieczyszcze-
niami i promieniami UV. Te na noc zawierają więcej substancji odżyw-

PięKNieJSZA
obudź  sIĘ

REKLAMAREKLAMA

• Witamina E – regeneruje, poprawia elastyczność, doskonale nawilża 
i wygładza skórę. Przeciwdziała tworzeniu stanów zapalnych 
i przebarwień, także tych, które pojawiają się na twarzy  
i dłoniach osób starszych.
• Kwas hialuronowy – pomaga utrzymać prawidłowe nawilżenie 
i jędrność. Z wiekiem jego ilość w skórze maleje, co prowadzi  
do powstawania zmarszczek. 
• Kwas glikolowy – pobudza produkcję kolagenu oraz mikrokrążenie, 
przez co wspomaga wnikanie witamin w głąb skóry i złuszczanie jej 
warstwy rogowej. 
• Kwas foliowy – przyspiesza procesy regeneracyjne i hamuje 
negatywne zmiany wywołane przez wolne rodniki czy nadmiar 
promieniowania słonecznego.

Składniki, które lUbi Skóra
• Retinol – to jedna z postaci witaminy A. Poprawia kolor, wspomaga 
proces wymiany naskórka, a regularnie aplikowany wpływa na spłycenie 
istniejących zmarszczek, bo stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. 
Wspiera też barierę ochronną i pomaga przy problemach trądzikowych.
• Witamina C – zwalczając wolne rodniki, działa przeciwzmarszczkowo. 
Poza tym rozjaśnia przebarwienia i dodaje blasku. Po 30. roku życia jej 
poziom w skórze spada, więc należy ją dostarczać z zewnątrz,  
np. wklepując zawierający ją krem. 
• Koenzym Q10 – odpowiada za prawidłowe dotlenienie komórek, 
poprawiając gładkość i napięcie skóry. To naturalny przeciwutleniacz, 
który opóźniania, a nawet zapobiega niekorzystnym zmianom  
związanym z procesem starzenia. 

czych, aby skuteczniej wspomagać regenerację skóry. W zależności 
od wieku cera ma inne potrzeby. I tak: 20-latka powinna zadbać 
przede wszystkim o nawilżenie, ale 30-latce przyda się już wspar-
cie w postaci koenzymu Q10, kolagenu oraz witamin C i E. W kolej-
nej dekadzie wymagania skóry są podobne, ale przeznaczone dla 
40-latek kremy na noc mają już większe stężenia powyższych skład-
ników, a do tego często retinol, ceramidy, proteiny, kwasy glikolo-
wy i foliowy. Krem dla pań po 50-tce i starszych powinien dodat-
kowo poprawiać nawilżenie i gęstość skóry, dobrze więc jeśli będzie 
zawierał natłuszczające olejki i fitoestrogeny, czyli roślinne hormo-
ny, które pobudzają odnowę komórek, zwiększając ich zdolność 
do przyswajania substancji aktywnych.

dodatkowe wsparcie
Aby skóra mogła przyjąć składniki zawarte w kremach, należy ją 
uprzednio oczyścić, robiąc staranny demakijaż. Dodatkowo warto 
pobudzić krążenie, wykonując kilkuminutowy liftingujący masaż. 
Co ważne, odpowiedni dla twojej cery krem nakładaj nie tylko 
na twarz, lecz także na szyję, a nawet dekolt. Bywają one często 
pomijane, a ich skóra jest równie delikatna jak na twarzy i ma ten-
dencję do przedwczesnego wiotczenia. ◆

uroda
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wyPrawa

po  SK arby
Jeśli wierzyć legendom, w polskich zamkach  

ukryto nie tylko złoto inków, ale także ogromny majątek  
zakonu templariuszy. / tekst Agnieszka Święcicka

1. WAłbRZyCH – zamek Książ. 
2. OlEśNICA MAłA – dawna komandoria templariuszy.

3. CHęCINy – ruiny królewskiej rezydencji.  
4. SuCHA – gotycka warownia Czocha. 
5. ZAGóRZE śląSKIE – zamek Grodno.

  ~
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podróżepodróże

j est ich ponad 400. Najwięcej w województwie dol-
nośląskim. Kiedyś były potężnymi twierdzami 
królewskimi lub siedzibami rodów rycerskich. 
Dziś stanowią dowód bogactwa dawnych czasów 
i wciąż strzegą swoich tajemnic. Zamki – cel wycie-

czek pasjonatów historii i... poszukiwaczy skarbów. 
Oto siedem miejsc, które warto odwiedzić, żeby choć przez chwilę 
poczuć się jak Indiana Jones, Lara Croft czy Pan Samochodzik.

wałbrzych – woj. dolnośląskie
Usytuowany na wysokim urwisku, z trzech stron otoczony 
jarem zamek Książ góruje nad okolicą. Z wieży głównej moż-
na podziwiać panoramę podwrocławskiej Ślęży i Gór Sowich. 
Zachwyt wzbudzają wielopoziomowe tarasy, będące miniatu-
rami ogrodów we francuskim stylu, wspaniała stadnina koni 

oraz palmiarnia, w której rośnie ponad 100 gatunków egzotycz-
nych roślin. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem 
zamku jest Sala Maksymiliana – dwukondygnacyjna komna-
ta balowa. Przez 400 lat Książ był siedzibą jednego z najzamoż-
niejszych niemieckich rodów – rodziny Hochberg von Pless 
(właścicieli m.in. Browaru Książęcy). W czasie drugiej wojny 
światowej przejęli go naziści. Skałę pod zamkiem poprzecina-
no licznymi tunelami, drążonymi przez więźniów obozu kon-
centracyjnego. Być może właśnie tu ukryta została słynna Bursz-
tynowa Komnata. Niektórzy poszukiwacze skarbów twierdzą, 
że w tunelach znajdują się depozyty bankowe, dzieła sztuki 
i kosztowności zrabowane przez hitlerowców na terenie Śląska 
oraz dokumenty Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. 

oleśNica Mała – woj. dolnośląskie, około 
25 km na południowy wschód od wrocławia
W miejscu, gdzie dziś stoi pałac, znajdował się zamek myśliw-
ski wzniesiony w XII w. W 1227 r. został tu sprowadzony Zakon 
Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, czyli tem-
plariusze. Zamek w Oleśnicy Małej stał się ich siedzibą, 
tzw. komandorią. Po rozwiązaniu zakonu (w 1314 r.) jego mają-
tek przejęli joannici, ale przekazywane z pokolenia na pokole-  →

1. 3. 4.

2.

5.

nie opowieści głoszą, że templariusze zdążyli ukryć olbrzymi 
skarb. Szukał go m.in. Pan Samochodzik – bohater powieści 
Zbigniewa Nienackiego i serialu telewizyjnego. A co działo się 
z zamkiem? Zniszczony przez pożar, odbudowano jako trzy-
skrzydłowy klasztor, który po przejęciu przez rodzinę Yorck 
von Wartenburg przekształcono w pałac. Obecnie mieści się 
w nim Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 

chęciNy – woj. świętokrzyskie, około 
15 km na południowy zachód od kielc
Potężne ruiny zamku królewskiego (zbudowanego na przeło-
mie XIII i XIV w.) z dwoma strzelistymi wieżami i basztą widać 
z odległości wielu kilometrów. W wysokiej na 20 metrów wie-
ży wschodniej mieści się punkt widokowy, z którego przy pięk-
nej pogodzie można dostrzec wierzchołki polskich Tatr. Tu krę-
cono sceny batalistyczne (atak na Kamieniec Podolski) do filmu 
„Pan Wołodyjowski”. W połowie XVI w. na zamku w Chęci-
nach mieszkała królowa Bona. Czekała na pozwolenie wyjaz-
du do Włoch. Gdy wreszcie je otrzymała, wyruszyła w drogę. 
Zabrała ze sobą skrzynie wypełnione kosztownościami i zło-
tem. Były tak ciężkie, że gdy wozy przeprawiały się przez rze-
kę Nidę, załamał się most. Według legendy Bona wyjeżdżała 
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Największy zamek w Polsce 
Niewielka miejscowość Ujazd, 16 km od Opatowa, woj. świętokrzyskie – tu znajdują się ruiny rezydencji rodu Ossolińskich. 

Zamek Krzyżtopór wzniesiono na planie regularnego pięcioboku, nigdy nie został ukończony. Miał mieć cztery baszty, 
dwanaście sal, 52 komnaty i 365 okien – co odpowiadało liczbie pór roku, miesięcy, tygodni i dni w roku kalendarzowym. 

Według niepotwierdzonych przekazów, sufit sali jadalnej w wieży został wykonany ze szkła i był jednocześnie dnem 
olbrzymiego akwarium, w którym pływały egzotyczne ryby.

w pośpiechu, więc część złota zostawiła w lochach zamku, gdzie 
wciąż czeka na swojego odkrywcę. 

sucha – woj. dolnośląskie, 35 km 
na północny zachód od Jeleniej Góry
W położonym na lewym brzegu Kwisy zamku Czocha przez 
sześć wieków mieszkali przedstawiciele rycerstwa czeskiego 
lub niemieckiego. Ostatnim właścicielem gotyckiej warowni 
był dyrektor zakładów tytoniowych. Ernst Gütschow najpierw 
kupił tytuł barona, potem (w 1909 r. za półtora miliona marek) 
– Czochę. Przez lata zgromadził bogatą kolekcję dzieł sztuki, 
m.in. część carskich skarbów, i bezcenne zbiory biblioteczne, 
które ukrył w lochach pod zamkiem, żeby nie wpadły w ręce 
żołnierzy Armii Czerwonej. Na turystów czekają także dwu-
poziomowa Sala Rycerska, Komnata Książęca, studnia niewier-
nych żon (życie straciły w niej Gertruda i Urlika – utopione 
za zdradę, w środku nocy słychać ze studni kobiece jęki i prze-
raźliwe wołanie o pomoc) i Muzeum Przedzamcza, gdzie zgro-
madzono rekwizyty z kręconych tu filmów („Gdzie jest gene-
rał?”) i seriali („Wiedźmin”, „Tajemnica twierdzy szyfrów”). 

zaGórze śląskie – woj. dolnośląskie, 
około 12 km na wschód od wałbrzycha
Wzniesiony na szczycie góry Choina zamek Grodno był 
w przeszłości gniazdem zbójeckim, zamieszkiwanym przez 
śląskie rody rycerskie trudniące się rozbojem. Kolejni  

6. NIEdZICA – zamek Dunajec. 
7. WyTRZySZCZKA – warownia Tropsztyn.

podróże
6.

7.

właściciele zaniedbywali budowlę, którą przed ostatecznym 
upadkiem uchronił profesor Johann Busching. Prace remon-
towe kontynuowano po jego śmierci, by w 1904 r. otworzyć 
w zamku schronisko z gospodą, letnim teatrem oraz muzeum. 
Największą atrakcją stał się szkielet kasztelanki Małgorzaty. 
Jej ojciec, właściciel Grodna, chciał, żeby poślubiła starego, 
bogatego szlachcica. Dziewczyna zepchnęła starca w przepaść, 
za co została żywcem zamurowana w lochu. Szczątki odkryto 
dopiero w XIX w. Co ciekawe, pod koniec drugiej wojny w pobli-
żu zamku znaleziono skrzynie, a w nich m.in. obraz „Stań-
czyk” Matejki. Podobno podziemia kryją skarb schowany przez 
żołnierzy SS pod dowództwem kapitana von Schrecka. 

Niedzica – woj. małopolskie, około 26 km 
na południowy wschód od Nowego targu
Zbudowany na wysokości 566 metrów zamek Dunajec począt-
kowo był węgierską strażnicą na granicy z Polską. Często zmie-
niał właścicieli, a swój wygląd zawdzięczał przede wszystkim 
węgierskim rodom Horvathów i Salamonów. Ostatnia „pani 
na zamku” – hrabina Ilona Betheln Salamon wyjechała z Nie-
dzicy w 1943 r. Trzy lata później pod schodem pierwszej bra-
my wiodącej na tzw. górny zamek niedzicki wykopano ołowia-
ną rurę. Z jej środka wydobyto pęk rzemieni powiązanych 
w węzełki. Było to kipu – inkaskie pismo, zawierające rzeko-
mo dane o miejscach ukrycia skarbów. Osobą, która doprowa-
dziła do odnalezienia kipu, był Andrzej Benesz – potomek inka-
skiej księżniczki. Niestety, nie udało mu się rozwiązać zagadki, 
w 1976 r. zginął w wypadku samochodowym. Złoto Inków 
pozostało ukryte. A zamek Dunajec czeka na wielbicieli pol-
skich seriali – tu kręcono „Janosika” i „Wakacje z duchami”. 

wytrzyszczka – woj. małopolskie, 
30 km na północ od Nowego sącza
Na półwyspie oblanym z trzech stron rzeką Dunajec stoi zamek 
Tropsztyn. Wzniesiony na początku XIII w. jako warownia 
broniąca szlaku handlowego na Węgry. W XVI w. zasiedlili go 
zbójcy, którzy rabowali kupców i przepływające tratwy. Według 
miejscowej legendy, bezradni kupcy zastawili pułapkę. Przy-
gotowali barkę wypełnioną beczkami z zatrutym winem i spła-
wili rzeką, tuż przy zamku. Rabusie ją przechwycili, wypili 
wino i umarli w konwulsjach. Faktem jest, że Tropsztyn zaczął 
popadać w ruinę, zniszczenia dokończył pożar na początku 
XVII w. W 1970 r. ruiny zamku kupił Andrzej Benesz – odkryw-
ca kipu w Niedzicy. I zaczął tu szukać przeklętego złota z Peru. 
Dlaczego? Bo jego przodek Sebastian Berzewicz, mąż inkaskiej 
księżniczki, doskonale znał Tropsztyn, gdyż urodził się w sąsia-

dującym z warownią Tropiu. Poszukiwania przerwała tra-
giczna śmierć Benesza. Od 2005 r. zamek udostępniany jest 
turystom. Można go zwiedzać tylko w lipcu i sierpniu. Wśród 
atrakcji: projekcja filmu „Klątwa skarbu Inków”. ◆



w 
różnych częściach świata kobiety mają 
sprawdzone sposoby na to, by jak naj-
dłużej zachować młodość i urodę. Sekret 
lśniących włosów Szwedek czy nieska-
zitelnej skóry Japonek kryje się w wyko-

rzystywaniu składników naturalnych. Ale nieodłącznymi 
elementami dbania o piękno są także aktywność fizyczna 
i zdrowy styl życia. Warto poznać sekrety pielęgnacyjne 
pań z innych krajów i czerpiąc z ich doświadczeń, wybie-
rać dla siebie to, co najlepsze. 
•  Chilijki rozświetlają swoją cerę papką z ciemnych wino-

gron oraz mąki kukurydzianej. Tą domową miksturą 
leczą także niedoskonałości skóry.

•  Włoszki traktują oliwę jak naturalny balsam, który odpo-
wiednio nawilża skórę, czyni ją gładką i zdrową. Na jej 
bazie robią także peelingi i maseczki na włosy, dodając 
sok z cytryny. Podobnie jak Greczynki, regularnie stosu-
ją masaż z użyciem oliwy. 

•  Izraelki ufają zaletom soli morskiej, wierząc, że usuwa 
ona toksyny. Wykorzystują ją zarówno do kąpieli, jak 
i peelingów, łącząc ze sproszkowanymi wodorostami, oli-
wą i olejkiem lawendowym.

•  Francuzki z pokolenia na pokolenie przekazują sobie 
receptury domowych kosmetyków z wykorzystaniem 
lawendy, ogórków czy awokado. A godne pozazdroszcze-
nia szczupłe sylwetki zawdzięczają przede wszystkim die-
cie bogatej w warzywa i owoce. Ponadto dbają, by jeść 
regularnie, ale z umiarem. Wystrzegają się cukru i pod-
jadania między posiłkami. 

•  Japonki stawiają na profilaktykę, której uczą się od naj-
młodszych lat. Sekretem ich domowego spa są regularne 
masaże twarzy i dekoltu oraz wielostopniowe oczyszcza-
nie cery. Przemywają cerę wodą ryżową, stosują mączkę 
z otrębami ryżowym i maseczki z pudru perłowego. 

Sproszkowaną masę perłową mieszają z białkiem jajek 
i sokiem z cytryny. Niebagatelny wpływ na ich urodę, 
ale także na sylwetkę, ma dieta bogata w ryby, warzywa 
i owoce oraz algi morskie. Japonki ponadto piją dużo zie-
lonej herbaty, która obfituje w opóźniające procesy sta-
rzenia przeciwutleniacze. Obowiązkowo mają też jeden 
dzień w tygodniu bez makijażu.

•  szwedki, u których zachwycają mocne, lśniące włosy, natu-
ralnie rozświetlona cera oraz piękna sylwetka, urodę 
zawdzięczają zdrowym nawykom. Aktywność fizyczna, 
zdrowa dieta i niezwykła dbałość o ochronę środowiska 
pozytywnie wpływają na ich urodę. Skandynawskie kobie-
ty stawiają na naturę i minimalizm, także w zakresie 
makijażu i pielęgnacji. Od pokoleń hołdują zasadzie 
szwedzkiego lagom, czyli filozofii, która oznacza – w sam 
raz, nic więcej nie potrzeba. Lagom to słowo klucz, okre-
ślające mentalność i styl życia, w którym ważne jest zacho-
wanie umiaru. Dotyczy to zarówno wystroju pomiesz-
czeń, ubioru, jak i dbania o piękny wygląd.  

w zGodzie z Naturą
Kobiety z Północy używają kosmetyków zrobionych z natu-
ralnych, roślinnych surowców. Jak najmniej chemii. Z dużą 
uwagą czytają etykiety. Dobroczynny wpływ na ich skórę 
i włosy ma dieta bogata w antyoksydanty, kwasy tłuszczo-
we omega-3 i -6, witaminy A, C, E, które opóźniają pro-
cesy starzenia. Jedzą dużo ryb, głównie śledzia i łososia,  
owoce jagodowe, świeże warzywa, najlepiej sezonowe 
i regionalne. 
skandynawki chętnie wykorzystują dobrodziejstwa natu-
ry. Blask włosów i ich piękny kolor zawdzięczają domo-
wym płukankom z rumianku. Popularne są domowe masecz-
ki, np. z kurkumy, która wygładza skórę, rozświetla i likwiduje 
przebarwienia. Przepis na nią jest bardzo prosty: wystar-
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zdrowie zdrowie

sIŁ A TK WI
w naturze

~
/ tekst Joanna Tarlińska

Odkryj magię domowego SPA.  
Poznaj sekrety kobiet, nie tylko z Północy.

czy łyżeczkę przyprawy wymieszać z łyżeczką miodu i mle-
ka. Po nałożeniu należy odczekać około 20 minut i zmyć. 
Co ważne, piją dużo wody. Nie bez znaczenia jest jej jakość. 
Cenią też zalety białej herbaty, a właściwości substancji 
antyoksydacyjnych zawartych w zielonej herbacie wyko-
rzystują jako tonik do twarzy. Przemywają cerę zimną wodą, 
co doskonale wpływa na jej wygląd. Taki zabieg nie tylko 
wzmacnia naczynia krwionośne, ale też pomaga pozbyć się 
porannych obrzęków.

precz z celluliteM
Kobiety z Północy są bardzo aktywne. Regularne ćwicze-
nia nie tylko pozwalają zachować im doskonałą kondycję 
fizyczną, ale wspomagają usuwanie z organizmu toksyn, 
które wydzielane są wraz z potem. Podobne oczyszczające 
działanie mają wizyty w saunach. 
W Szwecji popularnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest 
smaganie ciała brzozowymi gałązkami, co doskonale 
pobudza krążenie. Innym – nacieranie skóry szczotką 
z szorstkim włosiem, najlepiej z dzika, a następnie wska-
kiwanie pod zimny prysznic. Obydwa dają wspaniałe efek-
ty. Być może właśnie dlatego uważa się, że szwedki mają 
najbardziej jędrną skórę i najmniejszy cellulit spośród 
wszystkich Europejek.

świadoMość potrzeb 
Dla mieszkańców Szwecji zdrowy tryb to nie kwestia 
mody, ale styl życia. Regularna dawka ruchu dostarcza 
endorfin, które usuwają oznaki stresu oraz spowalniają 

symptomy starzenia. Panie chętnie trenują w grupach  
i to bez względu na wiek. Nawet siedemdziesięciolatki 
ćwiczą kilka razy w tygodniu.
Wszystkie dbają o odpowiedni strój sportowy. Szczególnie 
starannie wybierają bieliznę, która musi być praktyczna 
i wygodna. Zawsze dbają o odpowiedni biustonosz spor-
towy, których w szafach mają po kilka. Stanik nie może 
powodować otarć, ucisków czy uczuleń. Musi mocno sta-
bilizować piersi i jak najlepiej je amortyzować – biust ma 
nie fruwać, nie odkształcać się i nie przeszkadzać podczas 
treningów. Liczą się funkcjonalność i jakość produktu: 
odpowiednie, mocne podtrzymanie, dobry materiał, któ-
ry zapobiega poceniu się biustu podczas ćwiczeń. Ma być 
miękko, wygodnie i praktycznie. Potrzeby wymagających 
kobiet ze Skandynawii doskonale zaspokajają biustonosze 
sportowe szwedzkiej marki YajLee. Jak w przypadku 
kosmetyków, Szwedki dokonują świadomych wyborów.

biust w dobreJ koNdycJi
Bez względu na rozmiar i kolor skóry budowa kobiecych 
piersi jest taka sama. Podczas aktywności fizycznej są one 
jednakowo narażone na wstrząsy i przeciążenia. Bez odpo-
wiedniego wsparcia tracą jędrność i sprężystość. A zmia-
ny te bez ingerencji chirurga są, niestety, nieodwracalne.
W Skandynawii kobiety chcą czuć się dobrze w każdym 
wieku. Kochają naturę i żyją w myśl zasady: zdrowie jest 
piękne. Stawiają na prostotę i funkcjonalny minimalizm, 
ceniąc produkty wysokiej jakości. Zdrowie i naturalne 
piękno są dla szwedek bezcenne. ◆
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KŁóCiĆ
JAK  sIĘ  mĄdR ZE

W każdym związku wybuchają mniejsze lub większe sprzeczki. 
to naturalne. Rozładowują napięcie, nie pozwalają, by narastały 

wzajemne żale, pomagają znaleźć rozwiązanie problemu.  
Ważne, aby oparte były na mądrych zasadach.

/ Agata Kucucha

 →

REKLAMA

z wykle zaczyna się od drobiazgu. Porozrzu-
cane ubrania, niezrobione zakupy, a nawet 
spojrzenie mogą stanowić punkt zapalny. 
– Gdy dwie osoby żyją pod jednym dachem, 
mają setki powodów, by się kłócić. I czasem 

to wcale nie jest złe rozwiązanie. Bo znacznie lepiej jest 
powiedzieć wprost, co nas boli, a potem wyściskać się 
na zgodę, niż tygodniami milczeć, obrażać się, patrzeć 
na siebie z nienawiścią – tłumaczy Edyta Żółtowska-Gór-
ska, psycholog. Jednak nawet w trakcie najbardziej ogni-
stego sporu należy przestrzegać kilku ważnych zasad. 

zaMień „ty” Na „Ja”
– Gdy emocje buzują, zwykle masz ochotę powiedzieć wszyst-
ko, co ci leży na sercu. Wykrzyczeć partnerowi, jaki jest 
trudny, nieodpowiedzialny, uparty. To jednak niczego 
nie rozwiąże. Sprawi jedynie, że zranisz ukochaną oso-
bę. Zamiast więc obrzucać współmałżonka inwektywa-
mi, powiedz o tym, co czujesz. Dzięki temu wyjaśnisz, 
o co chodzi, a rozmowa odbędzie się w bardziej pokojo-
wej atmosferze – mówi nasz ekspert. 
Forma „ja” pomaga unikać krytykowania i oceniania 
drugiej strony, ponadto pozwala partnerowi lepiej zro-
zumieć twój punkt widzenia. – To bardzo prosta techni-
ka. Przykład? Zamiast powiedzieć: „Zawsze się czepiasz, 
gdy wracam później”, powiedz: „Potrzebuję trochę wol-
nego czasu, przykro mi, że tego nie rozumiesz” – prze-
konuje Edyta Żółtowska-Górska.

trzyMaJ się Faktów
Schemat niemal każdej kłótni jest taki sam – powodem 
jest błahostka, a wraz z narastaniem złości, zaczynają się 
obelgi i wypominanie starych grzechów. – Taka wyliczanka 

Każda kłótnia przebiega według podobnego schematu. 
Najpierw pojawia się zgrzyt, np. źle odstawiony 

kubek, zaczynają się zaczepki słowne. W następnym 
etapie konflikt narasta – oskarżenia nabierają 

ostrzejszego tonu, padają zarzuty. W końcu emocje 
wybuchają. Pretensje i żale uruchamiają falę gniewu 

–  uczucia nienawiści i chęć poniżania często 
dominują nad zdrowym rozsądkiem. Potem emocje 
opadają – partnerzy próbują rzeczowo wymieniać 

argumenty, starają się znaleźć rozwiązanie problemu. 
W ostatniej fazie obie strony dążą do pojednania 

– odwołują zarzuty, przepraszają i godzą się. 

~
tyPoWe Fazy SPrzeCzki
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gniew i powiększają zamęt – zwraca uwagę Edyta Żół-
towska-Górska. Niepohamowane emocje utrudniają rze-
czową wymianę zdań. Jeśli więc czujesz, że wymykają się 
spod kontroli, przerwij rozmowę i powiedz partnerowi, 
że potrzebujesz czasu, by się uspokoić. Najlepiej idź wte-
dy na krótki spacer. Kiedy ochłoniecie, łatwiej będzie wam 
dojść do porozumienia. I nade wszystko nie zapominaj, 
że rozmawiasz z osobą, która jest dla ciebie ważna. 

Mów, słuchaJ, zrozuM
Kłótnia to nie monolog, druga strona chce przecież tego 
samego co ty: być wysłuchana. Ma takie samo prawo powie-

psychologia psychologia
REKLAMA

do niczego nie prowadzi. Sprawi jedynie, że będziecie 
coraz bardziej źli na siebie, pogubicie się we wzajemnych 
pretensjach i zapomnicie, o co właściwie się kłócicie. 
Zamiast więc wyciągać wszystkie przewinienia od począt-
ku znajomości, przypomnijcie sobie, co konkretnie was 
dziś zdenerwowało. Może warto najpierw o tym poga-
dać? I tak nie ma szans, by za jednym razem wyjaśnić 
całą przeszłość. Skupcie się na faktach z dzisiejszego dnia 
– radzi psycholog. 

uJarzMiJ eMocJe
Podczas kłótni nie jest łatwo zachować spokój, zazwyczaj 
pojawia się gniew, uszczypliwości, a nawet wyzwiska. Zni-
kają też opory, by uderzyć w najczulszy punkt. – Zwykle 
żałujesz tych słów, jeszcze zanim skończysz zdanie. 
Ale wtedy jest już za późno – cios został zadany. I nawet 
jak już się pogodzicie, w partnerze na długo zostanie bole-
sna rana. Dlatego staraj się nie wyśmiewać jego komplek-
sów, relacji rodzinnych, niepowodzeń – radzi nasz eks-
pert. Ponadto nie mieszaj do kłótni osób trzecich – nie 
powołuj się na opinie znajomych czy członków rodziny 
oraz unikaj wszelkich uogólnień. – „Nigdy nie mogę na 
ciebie liczyć”, „Wszyscy faceci tak robią”, „Jesteś taka sama, 
jak twoja matka” – już na pierwszy rzut oka widać, że 
takie stwierdzenia są nieprawdziwe, a rozpalają tylko 

Różnica zdań pomiędzy bliskimi sobie osobami jest czymś zupełnie naturalnym. To jednak wiemy my, dorośli.  
Tymczasem dla dziecka głośna sprzeczka między rodzicami to prawdziwe trzęsienie ziemi. Jeśli malec przyłapie was w trakcie 

awantury, nie udawajcie, że nic się nie stało – dziecko widzi i rozumie więcej, niż wam się wydaje. Możecie powiedzieć  
np.: „Trochę pokłóciliśmy się z tatą. Wiesz, czasem ludzie chcą różnych rzeczy i się sprzeczają. Pamiętasz, jak kłóciłeś się z Adasiem 

o to, kto będzie bawił się autkiem? Ale już jest wszystko dobrze, już się przeprosiliśmy i porozumieliśmy”. To niezwykle ważne,  
by dziecko widziało, że rodzice się pogodzili, normalnie ze sobą rozmawiają, są dla siebie mili, przytulają się. 

 

~
lePiej nie Przy dzieCkU

~
Dyskusja bez krzyku.

kiedy jedna strona mówi 
spokojnie, druga odruchowo 

się do niej dostosowuje.  
to pomaga zachować  

kulturę rozmowy.

~

~
Zwroty zakazane:

Bo ty zawsze/nigdy;
Jesteś, jak twój ojciec/matka;

inni jakoś potrafią sobie radzić 
z takimi rzeczami;

Co z ciebie za mąż/żona.

~

dzieć, co ją boli, czego oczekuje i co uważa za słuszne. Dla-
tego pozwól partnerowi spokojnie wyjaśnić, dlaczego 
zachował się tak, a nie inaczej. Nie przekrzykuj go i nie 
przerywaj – uważne wysłuchanie pozwoli ci lepiej usto-
sunkować się do jego punktu widzenia. Postaraj się też 
spojrzeć na problem oczami partnera. Przecież każdemu 
może się zdarzyć zapomnieć o ważnej rocznicy czy po pro-
stu być nie w humorze po ciężkim dniu w pracy. Dzięki 
temu łatwiej będzie wam znaleźć wspólny język i sprawić, 
by konflikty mimo wszystko zbliżały was do siebie, bo dobra 
kłótnia powinna być wstępem do szczerej rozmowy, a nie 
nie pretekstem do zadawania sobie bólu. ◆
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SuChą StOPą
Jedni wracają z niego pełni zapału do pracy,  

inni odczuwają podenerwowanie i stres. Z czego wynikają  
te negatywne emocje i jak sobie z nimi poradzić?  

/ tekst Anna Zarębska-Tutak

REKLAMA

z  UrlopU

w akacje marzeń? Nic dziwnego, że chcesz, 
aby trwały wiecznie. Ale nawet zwykły 
dwutygodniowy pobyt z rodziną 
na mazurskim kempingu potrafi sku-
tecznie zrelaksować. I na tyle oddalić 

od codzienności, że gdy wypoczynek zbliża się ku końcowi, 
zaczynamy się stresować. Rozleniwienie to niejedyny powód 
tego, że obawiamy się powrotu do pracy.

probleM – rozwiązaNie
OPCJA 1: Na co dzień masz w pracy tak wiele obowiąz-
ków, że nawet bez wolnych dni ledwo się wyrabiasz. 
Na myśl o tym, ile ważnych spraw nagromadziło się pod-
czas twojej nieobecności, a ile jeszcze czeka na pilne zała-
twienie, robi ci się słabo.

PODPOWIeDź: Postaraj się tak zaplanować wolne dni, 
by dwa ostatnie przed zameldowaniem się w pracy poświę-
cić na adaptację. Jeśli wracasz z urlopu wieczorem, a następ-
nego dnia rano musisz się stawić w firmie, nie unikniesz 
efektu zderzenia. Przyjazd dzień, dwa wcześniej pomo-
że ci stopniowo wrócić do codziennego rytmu.

OPCJA 2: Masz wymagającego szefa. Wiesz, że po two-
im powrocie zasypie cię nowymi zadaniami, a twoje przej-
ście z trybu „odpoczywam” do trybu „praca” bynajmniej 
nie będzie łagodne.

PODPOWIeDź: Może pora przeprowadzić rozmowę 
na temat tego, jak odbierasz zachowanie przełożonego. 
Jeśli się zdecydujesz, zrób to spokojnie, na swoich zasa-
dach. Albo rozważ naukę treningu relaksacyjnego, któ-
ry pozwoli ci zachować zdrowy dystans wobec stylu zarzą-
dzania szefa. Możesz też pomyśleć o zmianie pracy. Jednak 
pierwszy dzień po urlopie poświęć na najpilniejsze spra-
wy i spokojne zaplanowanie najbliższego tygodnia. 

OPCJA 3: W twoim miejscu pracy panuje, delikatnie 
rzecz ujmując, niezbyt przyjazna atmosfera. Urlop dał ci 
oddech od międzyludzkich animozji, ale masz świado-
mość, że lada dzień znów staniesz z tym twarzą w twarz.

PODPOWIeDź: Staraj się unikać spotkań w podgru-
pach i wdawania się w słowne utarczki. Jeżeli tkwiłeś 
dotąd w niezdrowym układzie, urlop może być punktem 
zwrotnym, który pomoże ci się z tego wymiksować. 
Na popołudnie zaplanuj sobie spotkanie z dawno niewi-
dzianą przyjaciółką lub wypad na lody z najbliższymi. 

OPCJA 4: Przed wyjazdem nie udało ci się uporać ze 
wszystkimi sprawami. Na biurku i w skrzynce mailowej 
został bałagan. Czeka cię nie tylko nadrobienie zaległo-
ści, lecz także krytyka ze strony przełożonego.

PODPOWIeDź: Trudno, stało się. Przygotuj się na repry-
mendę i przyjmij ją ze skruchą. Na przyszłość jednak 
zawsze zamykaj wszystkie sprawy przed urlopem, a te, 
które wymagają kontynuacji, przekaż komuś innemu. 
Pierwszego dnia po powrocie uporządkuj biurko, poroz-
mawiaj z kolegami, wyjaśnij sytuację.

OPCJA 5: Zamiast odpoczywać, urlop minął ci na robie-
niu remontu. Albo masz za sobą wakacje w męczącym 
towarzystwie. Nie czujesz, że ten czas pozwolił ci wypo-
cząć, zrelaksować się, przygotować na nowe wyzwania. 

PODPOWIeDź: Wysiłek fizyczny może zadziałać 
jak odskocznia i przeciwwaga dla osób, które na co dzień 
nie narzekają na brak wysiłku umysłowego. Jeśli ciebie 
nie odprężył, już wiesz, czego unikać na kolejnych waka-
cjach. Co do nietrafionego towarzystwa… Wyciągnij 
wnioski i zweryfikuj przyjaźnie. A tymczasem zaplanuj 
najbliższe dwa weekendy i spędź je tak, jak lubisz.  →

zatrzyMać UrloP na dłUżej
1.  Tak jak na urlopie dużo się ruszaj, spędzaj czas na świeżym 

powietrzu, łap promienie powakacyjnego słońca.
2.  Wywołaj zdjęcia z wakacji, spotkaj się z przyjaciółmi,  

by powspominać wyjazd.
3.  Jedz dużo owoców i warzyw, zbilansowana dieta to lepsze 

samopoczucie.
4. Regularnie się relaksuj.
5. Koniecznie już teraz pomyśl o następnym wyjeździe.
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OPCJA 6: Podczas wakacji twoje myśli i rozmowy czę-
sto dotyczyły pracy. Przez to masz wrażenie, jakby waka-
cyjnej przerwy w ogóle nie było.

PODPOWIeDź: Zastanów się, dlaczego nie potrafisz 
się odciąć od spraw służbowych. Może zaczęły domino-
wać w twojej hierarchii wartości, a przez to równowaga 
między zawodowymi obowiązkami a życiem osobistym 
jest zachwiana. Ten balans jest niezbędny, by zachować 
zdrowie psychiczne. Od razu po urlopie pomyśl nad 

naSz ekSPert
Angelika Chimkowska, 

autorka książki „Psychologia zmiany w życiu i biznesie”, www.chimkowska.com

Dlaczego, wracając po urlopie do pracy, często odczuwa-
my podenerwowanie?
W większości przypadków jest to spowodowane prze-
świadczeniem, że gdy wrócimy, będzie czekała na nas 
ogromna liczba spraw do natychmiastowego zrealizo-
wania. Tutaj intensywnie działa również nasza wyobraź-
nia, podpowiadając negatywne scenariusze. Jak poka-
zuje praktyka, udany urlop to nie tylko dobrze dobrany 
do nas styl odpoczywania, ale właściwe do niego 
przygotowanie.

W jaki sposób skutecznie złagodzić stres? Jakie patenty 
można zastosować, zanim urlop się zacznie? 
Po pierwsze, miesiąc przed urlopem warto poinformo-
wać naszych klientów czy kontrahentów o urlopowych 
planach, tak aby ważne tematy nie wypadły dzień  
czy dwa przed planowanym odpoczynkiem. Uniknie-
my sytuacji, w której wyjedziemy, martwiąc się o to, 
czy sprawy będą miały swój szczęśliwy finał. Duże 
i rozbudowane projekty zostawmy, jeżeli to możliwe, 
na tydzień po powrocie.
Po drugie, oddelegujmy część obowiązków podwład-
nym czy współpracownikom. Wyznaczmy osoby odpo-
wiedzialne za ważne kwestie podczas naszej nieobec-
ności, tak abyśmy nie musieli się martwić, że coś nie 
będzie zrobione. Dzięki temu pierwszego dnia 
po powrocie nie spotkamy góry zaległych tematów. 
Takie sojusze o wsparciu w czasie naszej nieobecności 
warto zawierać z wieloma osobami i w ten sposób 
pomagać w pracy sobie i innym.

A gdy wypoczynek zbliża się ku końcowi?
Zadzwońmy do jednego ze współpracowników, aby dowie-
dzieć się, jak się mają sprawy, ocenić sytuację i stworzyć 
plan działania po powrocie. Dzięki temu nie będziemy 
snuć odrealnionych wizji o tym, co nas czeka w pracy.

Jak zmobilizować się do pracy, jeśli mamy tendencję 
do rozleniwiania się?
Nic tak nie motywuje do dalszego wysiłku, jak efekty 
naszego działania. Najlepiej szybkie. Zastosujmy meto-
dę małych kroków, małych dawek pracy i nagradzaj-
my się przerwami czy drobnymi przyjemnościami 
(nie mylić ze słodyczami). 

Od czego zacząć pobyt w pracy po wakacjach?
Zawsze polecam tak planować urlop, aby wrócić do 
pracy w czwartek. W ten sposób mamy dwa dni na zre-
alizowanie pilnych kwestii i zafundowanie sobie deli-
katnego rozruchu. Perspektywa długiego tygodnia pra-
cy może być dołująca. Gdy mamy przed sobą dwa dni, 
a  później znowu weekend, to od razu jest łatwiej zmie-
rzyć się z takim wyzwaniem. Taka strategia pozwala 
na „miękki” powrót do codzienności.

Dlaczego czasem sam fakt pójścia na urlop wywołuje 
poczucie winy?
Takie podejście może świadczyć o błędnym przekona-
niu, że o naszej wartości stanowi praca. Wtedy odpo-
czywając, możemy czuć się bezwartościowi czy nawet 
bezużyteczni.

jakimś hobby, które „wymusi” regularny wypoczynek, 
np. zacznij uprawiać sport.

bezpieczNy rozruch
Jeśli sądzisz, że współpracownicy lub przełożeni oczekują 
od ciebie megazaangażowania od pierwszego dnia – odsuń od 
siebie tę myśl. Daj sobie czas na rozkręcenie się. Dzień dobrze 
sobie zaplanuj, nie wpadaj w panikę. Zajmij się sprawami naj-
pilniejszymi. Aby zaś zatrzymać nieco wakacyjnego klimatu 
na dłużej, na biurku ustaw zdjęcie lub pamiątkę z wyjazdu. ◆

~
Pierwszy dzień po urlopie 
poświęć na najpilniejsze 

sprawy i spokojne zaplanowanie 
najbliższego tygodnia. 

~

REKLAMA



55 / Wrzesień/październik/listopad 201754 / Wrzesień/październik/listopad 2017

kuchnia

Czas na

Letnie smaki warzyw i owoców mogą 
towarzyszyć nam przez cały rok 

– wystarczy odpowiednio  
je zakonserwować. Oto propozycje 

na pyszne domowe przetwory.

truskawkowy dżem  
z nasionami chia

• 2 kg truskawek • 800 g cukru • 8 łyżek nasion chia  
• sok z cytryny 

truskawki umyj, usuń szypułki i pokrój na dość drobne 
kawałki. Przełóż do szerokiego garnka, posyp cukrem, 

wlej sok z cytryny, zamieszaj. gotuj ok. 20 minut 
na małym ogniu, raz po raz mieszając. dodaj nasiona chia, 

które go zagęszczą, i gotuj kolejne 10 minut. gotowy 
przelej do wyparzonych słoików, oczyść dokładnie brzegi 

i mocno zakręć. Pasteryzuj w nagrzanym do 120 stopni 
piekarniku przez 15 minut. Pamiętaj, że ta metoda, 

zwana na sucho, polecana jest do przetworów robionych 
w słoikach typu twist. W przypadku weków może okazać 

się, że gumki w piekarniku ulegną zniekształceniu. 

Dżem z moreli
• 2 kg moreli • 600 g cukru  

• sok z dwóch cytryn • pół łyżeczki cynamonu 

Umyte morele przepołów, usuń pestki i każdą część 
przekrój na pół. Umieść w garnku, posyp cukrem i wlej 
sok z wyciśnięty cytryn, dzięki czemu nie ściemnieją. 
Całość wymieszaj i gotuj na małym ogniu, aż owoce 

zaczną się rozpadać. dodaj cynamon. im dłużej dżem 
będzie smażony, tym będzie gęstszy. raz po raz 

zamieszaj. gorący przełóż do wyparzonych słoiczków, 
wytrzyj brzegi, mocno zakręć. Ustawiaj do góry dnem 

i tak pozostaw do ostygnięcia.

Marynowane buraczki
• 2 kg czerwonych buraków • 3/4 szklanki octu 10 proc. 
• 3-4 szklanki wody • 2 łyżki soli • 1/2 szklanki cukru  
• po kilka sztuk: liści laurowych i ząbków czosnku • 

kilkanaście ziaren ziela angielskiego i czarnego pieprzu 

buraki umyj i ugotuj w łupinach. Po ostygnięciu obierz je ze 
skórki i pokrój w plastry. Ułóż dość ścisło w słoikach. Przygotuj 
zalewę, zagotowując wodę, ocet, sól i cukier. W każdym słoiku 

umieść dodatkowo po dwa ząbki czosnku, liść laurowy  
i po kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu. zalej gorącą zalewą, 

zakręć i pasteryzuj ok. 20 minut. W tym celu włóż słoiki  
do dużego garnka z wyłożoną na dnie bawełnianą ściereczką. 

Wlej wodę do 3/4 wysokości słoików. Czas pasteryzowania  
licz od momentu zagotowania.

kuchnia

ogórki kiszone
• 3 kg małych ogórków • 3 l wody • 6 łyżek soli kamiennej 

niejodowanej (na litr wody dwie łyżki) • kilkanaście ząbków 
czosnku (po dwa na słoik) • kilka łodyg kopru i korzeni 

chrzanu • ziarna gorczycy • opcjonalnie zielone liście dębu, 
wiśni lub czarnej porzeczki

Umyj ogórki, odrzuć te uszkodzone. obmyj chrzan 
– kilkucentymetrowej długości korzenie przekrój wzdłuż 

na pół, grubsze na cztery lub więcej części. jeśli zamierzasz 
dodać  liście dębu, wiśni lub porzeczki, także je opłucz. Słoiki 
i zakrętki wyparz. obierz ząbki czosnku. ogórki ułóż ciasno 

w słoikach. W każdym umieść ponadto kawałek chrzanu, dwa 
ząbki czosnku, gałązkę kopru – najlepiej nasienny baldaszek 

i (opcjonalnie po dwa) liście dębu, porzeczki lub wiśni. Wsyp też 
po kilka, kilkanaście ziarenek gorczycy. Wodę zagotuj, rozpuścić 

w niej sól – tak przygotowanym wrzątkiem zalej zawartość 
słoików, po czym mocno je zakręć.

weKi
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marek krajewski

Mock. Ludzkie zoo
eberhard Mock powraca po 

raz siódmy i zaprasza w podróż 
po Wrocławiu 1914 r. gdy Maria, 
jego „narzeczona”, skarży się, że 

co noc słyszy w swoim mieszkaniu 
potępieńcze jęki i płacz dzieci, 

ebi myśli, że kobieta traci rozum. 
Wkrótce odkryje przerażającą 

prawdę o piwnicach nieczynnego 
dworca. będzie musiał dokonać 

wyboru między życiem matki Marii 
a niewinnego dziecka.

Wydawnictwo Znak

jØrn lier horst

Felicja zaginęła
drugi tom cyklu o norweskim 
komisarzu Williamie Wistingu 

z larvik. Podczas budowy 
przejścia podziemnego zostaje 

wykopana stara szafka, w jej 
środku są ludzkie szczątki. 

Wisting nie ma wątpliwości, 
że kobietę, której ciało ukryto 

w szafce, zamordowano. 
Czy zbrodnia sprzed 20 lat ma coś 

wspólnego z zaginięciem innej 
kobiety, którym zajmuje komisarz?   

Wydawnictwo Smak Słowa

simon BeCkett

niespokojni zmarli
Piąte spotkanie z doktorem davidem hunterem, 
konsultantem w dziedzinie medycyny sądowej. 
tym razem pomaga w identyfikacji zwłok znalezionych 
na wybrzeżu wyspy Mersea. W okolicy zaginęły dwie 
osoby: leo Villiers – arogancki syn bogatego właściciela 
ziemskiego i emma derby – domniemana kochanka 
leo, mężatka. zwłoki są w stanie głębokiego rozkładu, 
prawdopodobnie długo leżały w wodzie. śledczy sądzą, 
że mężczyzna zabił kochankę i popełnił samobójstwo.

Wydawnictwo Czarna Owca

miChael Connelly

Czarne echo 
Syn zamordowanej prostytutki, były żołnierz, wielbiciel  
jazzu. to hieronymus „harry” bosch – detektyw z los 
angeles, bohater dwudziestu (!) powieści. zadebiutował 
w kryminale „Czarne echo”. zdegradowany za zabicie 
głównego podejrzanego w sprawie serii morderstw, 
trafia do Wydziału zabójstw hollywood. Wezwany 
do zwłok mężczyzny w rurze kanalizacyjnej rozpoznaje 
w denacie przyjaciela z czasów wojny w Wietnamie.      

Wydawnictwo Sonia Draga

tetsuya honDa

Przeczucie 
jedenaście lat po japońskiej premierze do rąk polskiego 
czytelnika trafia powieść, która zapoczątkowała serię 
(do dzisiaj ukazało się pięć tytułów) z komisarz reiko 
himekawą w roli głównej. kobieta pracuje w Wydziale 
zabójstw tokijskiej Policji Metropolitalnej. Właśnie 
otrzymuje kolejną sprawę: w centrum miasta w parku 
Mizumoto znaleziono owinięte w niebieską folię 
zmasakrowane ciało mężczyzny.   

Wydawnictwo Znak Literanova

~
Nowa zbrodnia, ten sam obrońca 

sprawiedliwości. Cykliczne powieści  
kryminalne uzależniają. 

Hercules Poirot i Sherlock Holmes mają konkurencję. O sympatię czytelników 
muszą walczyć z coraz liczniejszym gronem powieściowych stróżów prawa. 

Przedstawiamy pięć serii kryminalnych, które cieszą się ogromną popularno-
ścią, a każdy nowy tytuł trafia na listy bestsellerów. Odniosły sukces, bo ich 
bohaterowie wywołują skrajne emocje. Działają na własną rękę, często łamią 
zasady i poznali smak porażki. Poznajcie Reiko Himekawę, Davida Huntera, 

Eberharda Mocka, Williama Wistinga i Harry'ego Boscha. Warto!              

k si ą Ż k i 

k
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Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka.  
Pod diagramem podane są określenia. Trudność polega na tym,  

że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

krzyżówka / jolka

• długi przy koszuli • choroba oskrzeli, z napadami duszności • wydawca dzieł drukiem • lekarz • ruskie albo z kapustą • ciarki w ścierpniętej 
nodze • miejsce zagięcia lub zakrzywienia czegoś • choroba, nieodwracalne zwiększenie objętości płuc  • kpina, złośliwy żart • liczne przybycie 
ludności • rozpalane na obozie harcerskim • to, co jest doznawane zmysłami • dwukołowy pojazd dla jednego lub dwu stojących wojowników 
• dwuosobowy rower • dawna wnęka sypialna • lekarz od nowotworów • krótka broń palna jak lody • cierpią na niedokrwistość • produkuje 
tarcicę • czarownik w wigwamie • chory na zapalenie stawów • każde żywe stworzenie lub sedno sprawy • 4 tygodniowy okres przed 
bożym narodzeniem • gromada chuliganów, banda • małżeństwo żartobliwie • odkrył ślepotę barwną • Catherine, aktorka („Piękność 
dnia”) • powoduje coraz gorszą pamięć • leukocyt lub erytrocyt • zespół obiektów sportowych • ostatni, wielki historyk rzymski (anagram: 
Cytat) • druga potęga liczby • lodowcowa z mamutem Mańkiem • tworzą ją gałęzie drzewa • dolina w górach wyżłobiona przez potok 
• opuchlizna skręconej kostki 

ul. Domaniewska 52  

02-672 Warszawa
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 felieton / Martyna Rozesłaniec

n iektórym rzeczywiście niewiele potrze-
ba do szczęścia. Mogą mieszkać 
w przyczepie kempingowej i wcale 
nie być biedni. Zwyczajnie nie muszą 
i nie chcą MIEĆ. Wolą zaszyć się 

na pustkowiu i kontemplować. 
Jednakże większość z nas jest zbieraczami. Efekt? Czę-
sto nie wiemy, co i ile mamy. Dopiero podczas prze-
prowadzki okazuje się, że przeniesienie całego dobyt-
ku jest nie lada wyzwaniem. Zauważamy, że nie wszystko 
jest niezbędne. Zastanawiamy się, co wyrzucić. 
Przeprowadzałam się już z pięć razy w życiu, w tym raz 
do innego miasta. Paradoksalnie ta największa prze-
prowadzka była najmniejszą. Wzięłam ze sobą tylko te 
rzeczy, które naprawdę były mi potrzebne. Ale za każ-
dym kolejnym razem było gorzej, bo znowu zbierałam 
– musiałam zapełnić puste przestrzenie. Pocztówki, 
ubrania, pamiątki, talerzyki i mnóstwo innego fajan-
su, z którym trudno się rozstać. 
W końcu przyszedł czas na zamieszkanie z kimś. 
Musiałam się podzielić szafą i półkami. Okazało się, 
że mój partner jednak nie zna tej uniwersalnej zasa-
dy: dwie trzecie szafy należy do kobiety, tylko jedna 
trzecia do mężczyzny. (A uważam, że ten układ jest 
bardzo fair, bo przecież my, kobiety, mamy o wiele 
więcej możliwości ubraniowych).
Łatwo nie było, bo zawsze każda ze stron ma rzeczy, 
z którymi nie potrafi się rozstać, „bo może jeszcze 

się przydadzą”. Teraz już wiem, że tak nie jest. Gwa-
rantuję Wam, że te rzeczy się nie przydadzą! Jeśli nie 
użyliśmy ich przynajmniej przez rok, bez sentymentu 
powinniśmy je wyrzucić lub komuś oddać. 
Dajmy na to taka wieża grająca, prezent z okazji komu-
nii. Ma 15 lat, ostatnie trzy spędziła w piwnicy, płyt już 
nie odtwarza, co najwyżej można włączyć radio. Na doda-
tek jest gigantyczna. Oczywiście, dawno temu to był 
szczyt luksusu, dzisiaj raczej niepotrzebny grat. Nigdy 
nie przypuszczałam, że wyrzucenie tego „wspaniałe-
go” urządzenia będzie taką przeprawą. „Przecież to był 
prezent”, „To naprawdę porządna wieża”, „Chociaż 
zostawmy głośniki”. W kłótnię zaangażowali się też 
przyjaciele i rodzina. I jak tu być minimalistą, skoro 
każdy przedmiot budzi tyle kontrowersji? Lepiej to jed-
nak zostawić – dla świętego spokoju.
Sentyment do przedmiotów to rzecz względna. Odczu-
wamy go dopiero wtedy, gdy weźmiemy daną rzecz do 
ręki. Wcześniej nawet nie pamiętamy, że mamy coś takie-
go. Dlatego trzeba zachować dystans do przedmiotów.
 
A jeśli macie problem z robieniem porządków w sza-
fie po lecie czy podczas przeprowadzki, przypomnij-
cie sobie stary żydowski dowcip:
Mosze przychodzi do rabina pomarudzić. Żona, dzie-
ci, synowe, zięciowie, wnuki – hałas, ścisk, rwetes. 
Nie daje się wytrzymać. Na to mądry stary rabin mówi: 
„Mosze, ty kup sobie kozę”. Mosze jest bardzo zdzi-
wiony, ale wie, że rabina trzeba słuchać, więc kupuje 
zwierzę. Po tygodniu przychodzi kompletnie załama-
ny. „Cóżeś mi doradził rebe. Żona, dzieci, synowe, 
zięciowie, wnuki – hałas, ścisk, rwetes. A jeszcze koza 
beczy, śmierdzi, wszystko zżera – katastrofa”. Rabin: 
„Mosze, sprzedaj tę kozę”. Mosze kozę sprzedaje i wra-
ca uradowany. W domu sielanka – cisza, spokój, mnó-
stwo miejsca, wszyscy są szczęśliwi. ◆

PRZeCieŻ
tO Się JeSZCZe 

przyda
Minimalizm w filmie czy sztuce – OK. 

Ale czy naprawdę można być  
minimalistą w życiu codziennym?






