
M A G A Z Y N  O  Z D R O W Y M  S T Y L U  Ż Y C I A

CHR APANIE 
DLACZEGO JEST GROŹNE 

ZDROWIE PSYCHOLOGIA

PRZYJAŹŃ 
KIEDY JEST TOKSYCZNA

TEMAT NUMERU

ŚWIĘTA 
TRADYCYJNIE CZY INACZEJ?

AKTYWNY
relaks

NA ŁYŻWACH

ISSN 2544-6010 CeNa 4,50 zł w tym 8% Vat

G
R

U
D

Z
I

E
Ń

/
 

S
T

Y
C

Z
E

Ń
/

 
L

U
T

Y
 

2
0

1
9

 
N

R
 

4
 

 
w

w
w

.
s

e
z

o
n

-
n

a
z

d
r

o
w

i
e

.
p

l

INSPIRUJEMYRADZIMY WSPIERAMY





3 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2019

Wraz z nadejściem grudnia rozpoczyna 
się oczekiwanie na święta. Czy już wie-
cie, jak spędzicie Boże Narodzenie? 

Jeśli nie, podpowiadamy, co zrobić, aby ten czas nie 
kojarzył się głównie z przepracowaniem, przejedze-
niem czy waśniami przy świątecznym stole. A może 
by tak otworzyć się na nowe możliwości i spędzić 
tegoroczną Gwiazdkę inaczej niż zwykle? 
Ważne, by udało się wykorzystać te dni także na odpo-
czynek i chwilę refleksji. To dobra okazja, by przyj-
rzeć się relacjom z przyjaciółmi i sprawdzić, kto tak 
naprawdę jest nam życzliwy a kto wysysa z nas ener-
gię. O tym w tekście „Prawdziwa czy toksyczna?”.
Ponieważ zimowa aura sprzyja częstszym zachoro-
waniom, zachęcamy, aby wzmacniać odporność. Jak? 
Zjedz surowy czosnek! Brzmi jak wyzwanie z czasów 
szkolnych? Nic podobnego. Jego regularne spożywa-
nie skutecznie wspiera system immunologiczny,  
ale przynosi też wiele innych korzyści. Podobnie 
jak jedzenie buraków, które również bierzemy pod lupę 
w tym numerze. Warzywo to przeżywa ostatnio swój 
renesans. I słusznie, bo oferuje wiele kulinarnych 
możliwości. Smakuje pysznie, nie tylko w postaci 
wigilijnego barszczu.
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy wyjątko-
wych, pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Naro-
dzenia, a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności.

Redaktor Naczelna 
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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 Zleceniodawcy.



Jeśli zostało ci jeszcze kilka dni urlopu, możesz 
je wykorzystać pod koniec roku, zyskując nawet 11 dni 
przerwy od pracy. To całkiem sporo, dlatego warto 
ten czas dobrze zaplanować. Przede wszystkim zasta-
nów się, w jaki sposób chcesz spędzić święta w tym

          roku. W gronie najbliższych, całej rodziny, a może 
poza domem? Co prawda, z badań Instytutu Homo Homini 
wynika, że przy choince i suto zastawionym stole spędza 
Boże Narodzenie prawie 80 proc. z nas. Warto jednak roz-
ważyć inne możliwości, także te mniej tradycyjne. Poznaj 
zalety i wady najciekawszych rozwiązań. 

NA WYJEŹDZIE
Spędzanie świąt poza domem przestało być już kosztowną 
fanaberią. Wiele pensjonatów, mniejszych i większych, 
zaprasza do siebie na Boże Narodzenie. Oferta jest tak zróż-
nicowana, że znajdzie się coś na każdą kieszeń. Organiza-
torzy zapewniają nie tylko tradycyjne posiłki, ale także 
dodatkowe atrakcje: kulig, ognisko czy animacje dla dzie-
ci. To ciekawa opcja dla osób, które lubią świętować w towa-
rzystwie, ale nie mają dużej rodziny. Wyjazd daje możli-
wość poznania nowych osób, dzieci także będą się dobrze 
bawić w większej grupie. Inna zaleta? Odpada przygoto-
wywanie świąt i cała związana z tym nerwówka. 
Przy większym budżecie możesz rozważyć wyjazd w cie-
płe kraje. To dobra okazja, aby uzupełnić niedobór wita-
miny D w organizmie i nacieszyć się słońcem. Wrócisz 
w znakomitym nastroju.
Pamiętaj jednak, że rezygnując z rodzinnych spotkań, 
ryzykujesz niezadowolenie krewnych. Twoim rodzicom 
czy dziadkom może być trudno zrozumieć, dlaczego nie 
chcesz spędzać z nimi czasu. Dlatego, wybierając tę opcję, 
postaraj się przed wyjazdem odwiedzić najbliższych. 

AKTYWNIE
Wyjazd na narty to coraz częstszy plan na końcówkę roku. 
Nie zapominaj, że aktywność to nie tylko szaleństwa 
na stoku. To też na przykład biegówki: w Polsce jest wiele 
pięknych tras o różnych poziomach trudności. Jeżeli aura 
będzie raczej wiosenna – ostatnio często w grudniu jest 
5-10 stopni ciepła, też dobrze! 
To dobra pogoda na wycieczkę na dwóch kółkach. Zaletą 
aktywnego wyjazdu jest możliwość oderwania się 
od codzienności, w dodatku na neutralnym gruncie trud-
niej o rodzinne animozje. Ale nawet pozostanie w domu 
nie musi oznaczać kilkudniowego bezruchu. Po każdym 
posiłku postaraj się wyciągnąć bliskich na półgodzinny 
spacer albo chociaż raz wybierzcie się na pływalnię (takie 
obiekty często są otwarte w drugi dzień świąt).
Jeżeli pracujesz fizycznie czy dużo się ruszasz, aktywny 
wypoczynek może nie być ci potrzebny. Wskazane będzie 
raczej spokojne lenistwo, które pomoże zregenerować 
organizm. 

W WERSJI MINI 
Boże Narodzenie w opcji minimalistycznej może mieć wie-
le twarzy. Na przykład pomyśl o opcji: bez prezentów. 
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To wyjątkowy czas. Dlatego postaraj się spędzić go tak,  
aby naprawdę poczuć się świątecznie. Niekoniecznie oznacza  

to siedzenie przy stole. Możliwości jest naprawdę wiele. / TEKST Anna Dąbrowska

Zamiast tego zaproponuj rodzinie złożenie się i wpłatę 
na konto wybranej fundacji. Dla niektórych dobrym pomy-
słem jest także wersja: bez tłumów, czyli spędzenie świąt 
w domu, tylko z partnerem i dziećmi. Bez planów, gości, 
szalonego sprzątania i nerwówki. To może być dobry pomysł 
dla osób, które na co dzień pracują z ludźmi, w środowi-
sku pełnym bodźców itd. Kilka dni ciszy i spokoju pomo-
że naładować akumulatory. Zaoszczędzone na organizacji 
dużej imprezy pieniądze możesz przeznaczyć np. na zakup 
gier planszowych lub książek, którymi nacieszysz się 
w przerwie świątecznej. Ponieważ nigdzie nie musisz pędzić, 
zyskasz chwilę dla siebie. Możesz bezkarnie leniuchować 
lub wykorzystać ten czas na spacer. Jeśli na co dzień bra-
kuje ci obecności najbliższych, wasze rozmowy ogranicza-
ją się do dzielenia się obowiązkami czy omawiania spraw 
szkolnych, takie kameralne spędzanie czasu może być nie-
zwykle cenne. To wspaniała okazja do wzmocnienia wię-
zi z dziećmi i partnerem. W tym przypadku warto jednak, 
aby na taki sposób świętowania zgodzili się wszyscy domow-
nicy. Zamknięcie partnera i dzieci w domu „na siłę” może 
mieć skutek odwrotny do zamierzonego.  →

ŚWIĘTA,
JAKIE LUBISZ
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NASZ EKSPERT
dr Małgorzata Godlewska  

psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS

Dlaczego dzieci nie mogą doczekać się świąt, a my o koń-
cówce grudnia myślimy z przerażeniem?
To kwestia kontekstu. Dla najmłodszych to czas, jaki 
mogą spędzać z bliskimi, z rodzicami, dziadkami, ale też 
członkami rodziny, z którymi nie widzą się zbyt często. 
To dla nich bardzo ważne, szczególnie jeśli na co dzień 
nie spędzają dużo czasu z najbliższymi. Drugą sprawą 
są oczywiście prezenty, na które dzieci czekają przecież 
przez cały rok. Natomiast w przypadku dorosłych to nie 
są aż tak jednoznaczne skojarzenia. Owszem, cieszymy 
się na spotkanie z rodziną, świąteczną atmosferę i kilku-
dniowy odpoczynek od codziennych zadań. Ale jedno-
cześnie zdajemy sobie sprawę, że te kilka dni naprawdę 
wiele nas kosztuje. I nie jest to tylko sprawa pieniędzy 
wydanych na jedzenie, dekoracje czy prezenty.

O jakie koszty zatem chodzi?
Przede wszystkim o koszty emocjonalne. Nie bez powo-
du Święta Bożego Narodzenia znajdują się na liście naj-
bardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Co prawda, 
są na dalekiej pozycji, ale jednak. Z jednej strony wiele 
osób czuje silną presję otoczenia, wzmacnianą przez wyide-
alizowany świat z reklam. Przecież święta powinny być 
przygotowane perfekcyjnie! Drugim źródłem stresu mogą 
stać się spotkania przy świątecznym stole. Obawiamy się, 
że mogą paść niechciane pytania ze strony dawno niewi-
dzianych krewnych: kiedy ślub, jak długo mam czekać 
na wnuka, czy wreszcie udało ci się znaleźć pracę. Czasa-
mi też poruszane są kontrowersyjne tematy dotyczące reli-
gii czy polityki. I robi się nieprzyjemnie.

Do tego dochodzi zmęczenie przygotowaniami...
Tak. Często pani domu po kilku dniach sprzątania, robie-
nia zakupów i gotowania dosłownie opada z sił. Jest ciałem 
przy choince, ale duchem już niekoniecznie. W dodatku, 
kiedy jest wyczerpana, może być dość nerwowa. Dlatego 
dobrym pomysłem jest podzielenie się obowiązkami: usta-
lenie, co kto może przynieść, czym się zająć. Takie „skład-
kowe” wigilie sprawiają wszystkim jej uczestnikom wiele 
przyjemności, dają poczucie wspólnoty. Warto też zaan-
gażować do przedświątecznych przygotowań dzieci, dając 
im zadania adekwatne do wieku. Na pewno się ucieszą, 
bo będą mogły spędzić więcej czasu z rodzicami. Poza tym 
będą się czuły potrzebne, nie jak wtedy, gdy sadzane są 
przed telewizorami, byleby tylko nie przeszkadzały.  
 

Jakie jeszcze recepty ma psycholog na udane święta?
Zaplanować je wcześniej. Nie tylko to, co będziemy jedli, 
ale też – kiedy i u kogo. Pozwoli to uniknąć kłótni i zwią-
zanych z nimi stresów tuż przed świętami. Takie roz-
mowy warto zacząć już w listopadzie, na przykład pod-
czas spotkań związanych z odwiedzaniem grobów 
bliskich. 

Nie za wcześnie?
Biorąc pod uwagę, że w sklepach gwiazdka zaczyna się 
zaraz po pierwszym listopada, to chyba nie (śmiech). 
Ale poważnie, trzeba sobie dać trochę czasu na ocenę 
aktualnej sytuacji i możliwości w rodzinie. Nieco ina-
czej wyglądają święta, które mają miejsce tuż po śmier-
ci któregoś członka rodziny, a jeszcze inaczej, gdy poja-
wia się nowa osoba: dziecko albo współmałżonek. O ile 
w pierwszej z wymienionych sytuacji radziłabym uni-
kać gwałtownego wprowadzania nowych zasad, powięk-
szenie się rodziny jest dobrą okazją, by coś zmienić.

No właśnie. Często, zwłaszcza młodsi ludzie, buntują 
się przeciwko tradycyjnemu spędzaniu świąt. Woleliby 
gdzieś wyjechać i odpocząć.
I znów wrócę do tego, że rozmowy na ten temat warto 
prowadzić z wyprzedzeniem. W innym wypadku nie-
trudno o negatywne emocje. Tradycyjne święta docenią 
zwłaszcza osoby starsze, dla których stanowią ważny 
element poczucia bezpieczeństwa, bo kojarzą się z ich 
dzieciństwem. Warto o tym pamiętać. Ale z drugiej stro-
ny, czasem dobrze jest spróbować czegoś nowego, co może 
być równie przyjemne.

Wcześniej zaplanować, uwzględnić emocje pozostałych 
członków rodziny, podzielić się obowiązkami. Czy coś 
jeszcze może sprawić, że nadchodzące święta będziemy 
długo miło wspominać?
Owszem, powinniśmy się do nich przygotować wewnętrz-
nie. Nie chodzi tu tylko o przeżycia religijne. Jeśli chce-
my uniknąć wspomnianych konfliktów przy stole lub 
nie wyjść z wigilii z poczuciem, że jedyne, co z niej pamię-
tamy, to liczba zjedzonych dań, warto sobie wcześniej 
przemyśleć, o czym chcemy z każdym z uczestników 
porozmawiać. A przynajmniej zatroszczyć się o to, 
by usiąść obok każdego, by chociaż przez krótką chwi-
lę pobyć razem i po prostu zapytać: „Co u ciebie?”. ◆

temat numeru

Inna wersja świąt w wersji mini dotyczy gotowania. 
Nie każdy lubi godzinami stać w kuchni i nie ma w tym 
nic złego. Jeśli ten aspekt cię stresuje, skorzystaj z usług 
firmy cateringowej. Już za kilkadziesiąt złotych za osobę 
możesz mieć zestaw tradycyjnych świątecznych dań. Wyda-
jąc dwa razy więcej, zjesz kolację wigilijną w dowolnym 
stylu na dowiezionej ci pod drzwi eleganckiej zastawie. 
I nawet nie będziesz musiała sprzątać.

W DUŻYM GRONIE
Nie wyobrażasz sobie odchodzenia od tradycji, a rodzinne 
święta stanowią dla ciebie ważny czas w kalendarzu? Aby było 
jeszcze bardziej uroczyście, pomyśl o powiększeniu grona 
zasiadających przy świątecznym stole. Możesz zaprosić dal-
szą rodzinę lub przyjaciół (pewnie nie wszyscy mogą spę-
dzić święta z rodzinami). Spotkanie przy choince to okazja, 

aby nacieszyć się sobą i kultywować tradycje. Taki familij-
ny zjazd w dzisiejszych czasach pomaga podtrzymywać 
rodzinne więzi, co jest szczególnie ważne w przypadku dzie-
ci. Wreszcie będą mogły cieszyć się obecnością licznych cioć 
i wujków oraz spędzić więcej czasu z dziadkami. 
Wbrew pozorom takie przyjęcie wcale nie musi wiązać się 
z ogromnymi wydatkami. Wystarczy, że wigilijne menu 
podzielicie między siebie. Dzięki temu każdy z uczestników 
będzie mógł pochwalić się własnoręcznie upichconym daniem. 
Bycie gospodarzem rodzinnego zjazdu to spore wyróżnie-
nie, ale też obciążenie. Ktoś musi przecież nakryć do stołu, 
zadbać o świąteczny nastrój, na bieżąco kontrolować sytu-
ację w kuchni i na stole. Po gościach trzeba też posprzątać. 
Nagrodą za włożony wysiłek będzie to, że spotkanie na długo 
pozostanie w pamięci zebranych, nawet jeśli nie do końca 
będzie przypominało wyidealizowane scenki z filmów. ◆

Przy choince i suto 
zastawionym 

stole spędza Boże 
Narodzenie prawie 

80 proc. z nas.  
Warto jednak 
rozważyć inne 

możliwości, także  
te mniej tradycyjne. 

~

RELAKS PRZEDE WSZYSTKIM

Niezależnie od tego, jak chcesz spędzić święta, pamiętaj, że to czas, w którym warto dać odpocząć psychice. Postaw na spokój.  
Nie stresuj się rzeczami, na które nie masz wpływu. Lepiej będzie cieszyć się rodziną i odpoczynkiem niż denerwować pogodą  

czy stresować niedoskonale przygotowanym stołem. To nie idealny makowiec, ale ludzie są najważniejsi w tym czasie. 
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aleja gwiazd

DOJRZAŁOŚĆ 
JEST PIĘKNA 

~
Choć grywa babcie i teściowe, ma figurę nastolatki. Nie ukrywa, że już 
dawno jest po czterdziestce. Dba o cerę, dietę, badania profilaktyczne.  

Nie pije alkoholu, nie pali papierosów. Jak sama przyznaje  
– do zdrowego trybu życia trzeba dorosnąć. Ewę Gawryluk pytamy  

o to, co jeszcze jest dla niej ważne. / ROZMAWIA Dorota Gepert

~
Najlepiej 

odpoczywam 
blisko natury. 

Uwielbiam 
Mazury, coraz 

bardziej 
doceniam 

góry. Szukam 
zawsze miejsc 
bez tłumów, 

nieodkrytych 
szlaków.

~

 →

Zdrowy tryb życia – jest dla pani trudny czy  przycho-
dzi naturalnie?
Do wszystkiego trzeba dorosnąć. I ja właśnie na tym eta-
pie jestem. Kiedy tłumaczymy nastolatkom czy młodym 
osobom, że coś jest niezdrowe, źle wpływa na nasze funk-
cjonowanie, patrzą na nas z niedowierzeniem. Nie docie-
ra to do nich, choć tyle mówi się, jak wielkie znaczenie 
ma dieta czy aktywny tryb życia. 
Po czterdziestce wszyscy przekonujemy się, że warto  
o siebie zadbać. Organizm sam podpowiada, co zjeść,  
by się dobrze czuć. Z wiekiem coraz ważniejsze są też 
sen i odpoczynek. Po zarwanej nocy nie tylko gorzej 
funkcjonujemy, ale i na skórze jest jakby więcej zmarsz-
czek. Nie regenerujemy się już tak szybko. Uważam więc,  
że gdy dbamy o siebie, zdrowy tryb życia jest absolutnie 
naturalny, zwłaszcza w pewnym wieku.
 
Wygląda pani rewelacyjnie. Aż trudno uwierzyć,  
że w serialu „Na Wspólnej” gra pani babcię.
Naprawdę świetnie czuję się w tej roli i mam cudowną, 
serialową wnuczkę. A mój wygląd to zasługa dobrych 
genów i diety... Wiem, że niektórych może to śmieszyć, 
ale w moim przypadku to prawda. Na to, co jem, zaczę-
łam zwracać uwagę już jako młoda dziewczyna. Kiedy 

rozpoczynałam studia w szkole filmowej w Łodzi, mia-
łam nadwagę. Uporałam się z nią i jak do tej pory udaje 
mi się zachować szczupłą sylwetkę. Dbam też o cerę. Przy-
znaję, że korzystam z zabiegów medycyny estetycznej,  
ale tych mniej inwazyjnych. Lubię na przykład mezote-
rapię czy mikrodermabrazję. Nigdy nie zdecydowałabym 
się na takie, które zmieniają rysy twarzy.  

Proszę zdradzić, co w pani diecie jest najważniejsze.
Zdrowy rozsądek. Nie pochwalam diet eliminacyjnych, 
jem właściwie wszystko, ale w rozsądnych ilościach. 
Gdy źle się czujemy, szukamy przyczyn. Najczęściej obwi-
niamy stres. Uważam, że w pierwszej kolejności trzeba 
przyjrzeć się temu, co mamy na talerzu. Może w posił-
kach jest za mało witamin? Potrzebujemy minerałów? 
Jesteśmy tym, co jemy. Dlatego sami dla siebie możemy 
być najlepszymi lekarzami, wystarczy wsłuchać się w potrze-
by organizmu. W związku z tym, nie ma cudownej recep-
ty – dla każdego co innego. 
Mi służy ograniczenie mięsa. Bardzo za to lubię jajka.  
Nie boję się węglowodanów i z przyjemnością delektuję się 
pieczywem. Stawiam przede wszystkim na domowe posił-
ki. Gotowanie to moja pasja, często wypróbowuję nowe 
przepisy. I cieszę się, że przyjaciele chwalą moją kuchnię. 
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aleja gwiazd

A słodycze? Udało się je wyeliminować?
Cukierki, batony, wafelki tak. Ale zawsze z przyjemnoś- 
cią zjem na deser kawałek domowego ciasta. Właśnie  
od słodkich wypieków zaczęła się moja przygoda z goto-
waniem, a właściwie pieczeniem. Córka i mąż uwielbia-
ją moją szarlotkę.

Czyli wszystko, ale po trochu…
Niby tak, a jednak jest coś, co wykreśliłam na stałe 
– alkohol. Nie piję już od czterech lat i świetnie się czu-
ję. Nie umawiam się na wino, nie mam ochoty na drin-
ka. Wciąż to wywołuje zdziwienie, bo Polacy cenią trun-
ki, często nie wyobrażają sobie bez nich dobrej zabawy. 
Nie pijesz? Pewnie choruje albo na odwyku… takie 
komentarze, niestety, wciąż się zdarzają. Za to piję dużo 
wody, przez cały rok domowe kompoty z przyprawami. 
Unikam napojów gazowanych.

Dieta jest ważna, ale lepiej wyglądamy i funkcjonuje-
my, gdy potrafimy odpoczywać. Jak pani relaksuje  
się po ciężkim dniu na planie?
Mojej pracy nie da się porównać do np. etapu w korpo-
racji. Czasami jestem na planie od rana do wieczora, 
czasami mam kilka dni przerwy. Ale  granie, także 
w serialu, wymaga przygotowania, nauczenia roli, cza-
sami przemieszczenia się na drugi koniec Polski. To też 
praca. Dlatego staram się ją oddzielać od życia prywat-
nego. Sam powrót do domu jest dla mnie odpoczynkiem. 
Lubię spędzać czas z mężem i córką, ale relaksuję się 
także, gdy jestem sama – po ciężkim dniu koją mnie 
spokój i cisza. Czasami po prostu oglądam ulubione 
seriale. Wydaje mi się, że to zależy od rodzaju zmęcze-
nia i nastroju. Na pewno jako odpoczynku nie traktuję 
wieczornych wyjść – unikam bankietów i oficjalnych 
przyjęć. 

Ale chętnie pani podróżuje.
O tak! Wszystkie nasze rodzinne wypady wspominam 
wspaniale. Kocham słońce, daje mi ono tyle dobrej ener-
gii, więc chętnie zwiedzam ciepłe kraje. Szczególnie 
dobrze czuję się w Hiszpanii. 
Jednak znacznie częściej wybieramy bliższe miej-
sca w naszym kraju. Najlepiej odpoczywamy 
blisko natury. Uwielbiam Mazury, coraz bar-
dziej doceniam góry. Szukamy zawsze miejsc 
bez tłumów, nieodkrytych szlaków. Na szczę-
ście możemy pozwolić sobie także na krót-
kie wyjazdy poza sezonem.  

~
U dentysty bywam systematycznie. Podobnie jak u ginekologa. To dla 

kobiet bardzo ważne. W końcu kto o nas zadba, jeśli nie my same? 

Dlaczego ważny jest dla pani ruch?
Wielokrotnie już opowiadałam o bieganiu. Wciąż uwa-
żam, że to jedna z najlepszych aktywności dla kobiet. 
Po pierwsze, robimy to we własnym tempie. Po drugie, 
nie jest potrzebny drogi sprzęt, a po trzecie – biegać 
można wszędzie i o każdej porze roku. 
Co w zamian? Dobra kondycja, szczupła sylwetka i dużo 
radości. Trenuję kilka razy w tygodniu, bo według mnie 
w sporcie bardzo ważna jest systematyczność.  

Jeden opuszczony trening, potem drugi i… łatwo 
wypaść z rytmu.
To prawda. Dlatego, gdy jest zimno, aby nie było wymó-
wek, wybieram trening na bieżni w siłowni, ale nie 
odpuszczam. Nieregularne uprawianie sportu nie przy-
niesie oczekiwanych rezultatów, potrzebna jest spora 
dawka determinacji. Albo się jest aktywnym, albo nie… 
Dlatego dla osób, które lubią się ruszać, naturalne jest, 
że wybierają schody, a nie windę, podejdą do pracy, pój-
dą na dłuższy spacer. Bardzo doceniam także te małe, 
codzienne aktywności. Grunt to się nie zasiedzieć. 

Sport ma wpływ także na psychikę. Niedawno wzięła 
pani udział w kampanii społecznej Przystanek 
Depresja.
Tak, chętnie wsparłam tę inicjatywę, bo wciąż za mało 
mówi się o depresji. A to choroba, która zatacza coraz 
szersze kręgi. Dotyka osoby w każdym wieku, często 
także z mojego środowiska zawodowego. Na początku 
jest bagatelizowana. Oj, przejdzie jej, ma zły nastrój. 
Niestety, nie zawsze mija. Kiedy poruszamy ten temat, 
nie można zapominać także o starszych, często samot-
nych osobach. Trzeba być wrażliwym na ich los.
A sport, tak, ma wpływ na psychikę. Są endorfiny 
po treningu. I zawsze można kogoś spotkać na swojej 
trasie. Często już samo wyjście z domu poprawia 
samopoczucie.

Gdy ostatnio dzwoniłam, zastałam panią u dentysty. 
Jak dba pani o zdrowie?

U swojego dentysty bywam systematycznie. Podob-
nie jak u ginekologa. Uważam, że to dla kobiet 

bardzo ważne. W końcu kto o nas zadba, jeśli 
nie my same? Na szczęście żyjemy w czasach, 
w których mamy szansę chronić się przed 
wieloma chorobami. Można też dbać o to,  
by nie dopuścić do ich rozwoju. Dlatego nie 
zapominam o badaniach profilaktycznych. 

Pamięta też pani zawsze o bezdomnych zwierzętach. 
Idzie zima, a to niełatwy czas dla kotów.
Uważam, że jesteśmy im to winni. Rozwój cywilizacji 
sprawił, że wiele kotów nie ma swojego domu. Nie zawsze 
możemy przygarnąć zwierzaka, ale nie straszmy ich, nie 
wypędzajmy z podwórek, wystawmy miseczkę z jedze-
niem. To takie małe gesty, które mogą choć trochę polep-
szyć ich trudny los. W mroźne, zimowe dni dokarmiam 
także ptaki. 

A jak się miewają pani własne koty?
Bardzo dobrze. Jak tylko wracam do domu, witają mnie 
i zaraz lądują na kolanach. Domagają się trochę piesz-
czot. One dają mi znacznie więcej, już nie wyobrażam 
sobie bez nich domu. Pierwszy pojawił się u nas, gdy cór-
ka była mała. To było spełnienie jej marzenia. Teraz są 
trzy i czwarty rezydent w ogrodzie. Jest z nami, ale nie 
chce mieszkać w domu. Już ma ocieploną budkę na zimę. 
Pamiętajmy, że koty mimo futra bardzo marzną. Szcze-
gólnie szkodzi im zmoknięcie. Bądźmy dla nich dobrzy, 
zwłaszcza w tym trudnym czasie. ◆

11 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2019

Ewa Gawryluk 
Urodziła się 13 grudnia 1967 r. w Miastku.

Absolwentka PWSFTviT w Łodzi.  
Szerszej publiczności znana jest 
z popularnego serialu stacji TVN   
„Na Wspólnej”, w którym od 2003 roku 
wciela się w postać Ewy Nowak-Hoffer. 

Na koncie ma też role w innych serialach 
oraz w filmach. Na wielkim ekranie 
zaczęła pojawiać się już jako studentka. 
Zagrała m.in. w „Dziecku szczęścia”, 
„Sztosie”, „Szulerze”, „Wielkiej wyspie”,  
a ostatnio w komedii romantycznej 
„Podatek od miłości”. 

Jej mężem jest aktor Waldemar Błaszczyk. 
Mają córkę Marię.

aleja gwiazd
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Od czego się tworzą?
Przyczyny powstawania paluchów koślawych nie są do koń-
ca ustalone, w większości przypadków mamy do czynienia 
z nakładającymi się kilkoma czynnikami. Deformacja w mło-
dym wieku może być efektem wrodzonej wady w budowie 
anatomicznej lub zaburzeń równowagi mięśniowej. Wpływ 
ma płeć – kobiety chorują znacznie częściej. Koślawość palu-
cha może pojawić się także w obrębie zdrowej wcześniej sto-
py jako tzw. wtórne następstwo: urazów, chorób autoimmu-
nologicznych (np. RZS), choroby zwyrodnieniowej niszczącej 
staw, nadwagi czy wreszcie długotrwałego noszenia niewła-
ściwego obuwia. 

Trudno jest przeoczyć początkowe objawy?
Uchwycenie ich jest bardzo trudne, gdyż choroba praktycz-
nie u każdego przebiega inaczej. Jedni pacjenci długo toleru-
ją nawet bardzo dużą deformację, inni odczuwają silne dole-
gliwości bólowe już przy niewielkim stopniu koślawości. 
Początkowe objawy, jak np. nieznaczna koślawość czy nie-
wielkie ograniczenie ruchomości, z reguły nie wymagają zło-
żonej interwencji, ale dobrze jest trzymać się zasady, aby zawsze 
zgłosić się do lekarza, gdy niepokoi nas stan zdrowia.

Czy proces deformacji można spowolnić?
Niestety, nie ma gwarancji, że na pewno to się uda. Ale poprzez 
noszenie wygodnego obuwia, dobrze dobranych wkładek 
i regularnych ćwiczeń usprawniających możemy liczyć 
na spowolnienie postępu choroby.

A można zapobiegać rozwojowi choroby?
W wielu wypadkach pacjenci są obciążeni deformacją 
od wczesnych lat życia. Natomiast unikanie na przykład wąskich 
butów na obcasach, walka z nadwagą czy sportowa i higienicz-
na dbałość o stopy stanowią odpowiednią profilaktykę.

Jak wygląda leczenie?
W małym nasileniu choroby proponowane jest leczenie 
zachowawcze, które obejmuje m.in. noszenie odpowiednie-
go obuwia i wkładek, wykonywanie regularnych ćwiczeń, 
stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych i ewentualnie leków 
przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych. Leczenie opera-
cyjne dobierane jest zawsze indywidualnie – jest wiele metod 
i każdy pacjent wymaga osobnej analizy. Obecnie z powo-
dzeniem stosowane są zabiegi z użyciem podskórnych 

implantów, co znacznie poprawia powrót pacjenta do zdro-
wia i efekt ostateczny leczenia.

Jak długo dochodzi się do sprawności po operacji?
W zależności od zastosowanej metody okres ten może się 
nieco różnić, należy jednak przyjąć, że przez około sześć 
tygodni po zabiegu pacjent powinien zaplanować „zwolnie-
nie” tempa życia. Nie jest to jednak czas na leżenie – po zabie-
gu z reguły już następnego dnia rozpoczyna się chodzenie 
i rehabilitacja.

Czy efekty są trwałe?
Prawidłowo zaplanowany i zrealizowany zabieg operacyjny 
najczęściej zapewnia, jeżeli nie ostateczny, to przynajmniej 
długotrwały efekt. Tzw. nawrót dolegliwości obserwuje się 
rzadko, może mieć związek np. z rozwojem lub nasileniem 
współistniejących chorób (np. RZS) czy narastaniem obja-
wów choroby zwyrodnieniowej stawów. ◆

NASZ EKSPERT
dr n. med. Marcin Popow, ortopeda

Halluxduo Lekarska Spółka Partnerska
www.halluxduo.pl

Przez nie mamy kłopoty z doborem obuwia i trudności w chodzeniu.  
Do tego wywołują dotkliwy ból. Czy można go uniknąć i co robić,  

gdy już się pojawi? / ROZMAWIA Agata Kucucha

WIELKIE HALO: 

HALLUKSY?
CZYM SĄ?

Popularne określenie „halluksy” najczęściej dotyczy  
deformacji nazywanej przez ortopedów „paluchem  

koślawym” (łac. hallux valgus). Samo słowo „hallux” ozna-
cza po prostu „paluch”, czyli duży palec u stopy.

Halluksy to choroba, która prowadzi do zniekształcenia 
stóp. Polega na odchyleniu dużego palca w stronę pozo-
stałych. Deformacji towarzyszą najczęściej pogrubienie 

stawu u podstawy palucha, ograniczenie ruchomości  
tego stawu i postępujące dolegliwości bólowe. 
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Statystycznie każdy przynajmniej raz do roku pada 
ofiarą infekcji. Ryzyko wzrasta wraz z nadejściem 
jesiennych chłodów, a szczyt zachorowań przy-
pada między styczniem a marcem. Do zarażenia 
się nie potrzeba wiele: przemarznięcie, obniżona 

odporność czy kontakt z chorym. Pół biedy, jeśli dopad-
nie cię przeziębienie, które – choć nie jest niczym przy-
jemnym i nie może być bagatelizowane – nie stanowi więk-
szego zagrożenia. Gorzej, gdy przyczyną złego samopoczucia 
jest wirus grypy. Wówczas łagodzenie objawów i tzw. prze-
chodzenie choroby może być przyczyną groźnych dla zdro-
wia i życia powikłań. 

NIE IGRAJ Z GRYPĄ
W ubiegłym sezonie zanotowano rekordową liczbę  
około 5 mln zachorowań na grypę, co oznacza wzrost  
o 12 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu – podał 
we wrześniu 2018 roku serwis PAP. Co więcej, systema-
tycznie od lat zwiększa się też liczba związanych z nią 
hospitalizacji, powikłań i zgonów. Dlatego lekarze ostrze-
gają, aby nie lekceważyć tej groźnej choroby, gdyż nieroz-
poznana lub niewyleczona grozi poważnymi powikłania-
mi, takimi jak zapalenia: płuc, oskrzeli, zatok, uszu, mięśnia 
sercowego. Należy pamiętać, że tak naprawdę to właśnie 
powikłania są niebezpieczne, nie zaś sama infekcja. 
Szacuje się, że nawet 80 proc. skutków ubocznych, jakie 
niesie grypa, dotyczy seniorów, ale grupami podwyższo-
nego ryzyka są też dzieci poniżej 5. roku życia, kobiety 
w ciąży oraz osoby zmagające się z przewlekłymi choro-
bami płuc, serca, nerek, wątroby czy układu krwiotwór-
czego. Powinni oni zachować szczególną czujność i w razie 
wątpliwości konsultować się z lekarzem.

WAŻNA PROFILAKTYKA
Każdego roku wraz z nadejściem nowego sezonu grypo-
wego eksperci zachęcają do robienia szczepień profilak-
tycznych. Choć nie gwarantują one 100-proc. ochrony 
przed zakażeniem, mogą osłabić przebieg grypy i znacząco 
zmniejszyć ryzyko powikłań. Mimo tego wciąż niewielu 
Polaków chce się szczepić. Z danych przedstawionych przez 
ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 
wynika, że w zeszłym roku na tę formę profilaktyki zde-
cydowało się niespełna 3,7 proc. ogólnej populacji. To zde-
cydowanie za mało, aby powstrzymać ekspansję grypy. 
Ryzyko złapania infekcji zmniejsza też przestrzeganie 

Obie infekcje wywoływane 
są przez wirusy. Towarzyszą im 
też podobne objawy – zmęczenie, 

ból gardła, katar, kaszel, 
gorączka. Są jednak różnice, 

dzięki którym rozpoznasz 
przyczynę złego samopoczucia. 

/ TEKST Agata Kucucha

PRZEZIĘBIENIE 

CZY GRYPA?

zdrowie
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podstawowych zasad higieny, takich jak częste i dokładne 
mycie rąk, wzmacnianie odporności poprzez odpowiednio 
zbilansowaną dietę, dbanie o odpoczynek, ruch na świe-
żym powietrzu, suplementację witaminy D, noszenie odpo-
wiednich do aury ubrań. 

A CO, JEŚLI ZACHORUJESZ?
W odróżnieniu od przeziębienia grypa atakuje znienacka 
– możesz położyć się spać zdrowa, a obudzić obłożnie cho-
ra, z wysoką, sięgającą nawet 40 st. C gorączką, bólami mię-
śni, głowy, gardła oraz ogólnym rozbiciem. 
Leczenie polega na podawaniu leków, które łagodzą objawy 
choroby: środków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, 
kropli do nosa i witamin. W walce z grypą bardzo ważne  
są nawadnianie organizmu oraz odpoczynek. Twierdzenie, 
że grypę należy przede wszystkim „wyleżeć” i „wygrzać”, 
nie wzięło się bez przyczyny. Dlatego, jeśli na nią zachorujesz, 
zostań w domu – dla dobra własnego i innych. Po 3-4 dniach 
objawy powinny zacząć ustępować, choć ogólne osłabienie 
może utrzymywać się nawet 2 tygodnie. Jeżeli po kilku dniach 
nie zauważysz poprawy, czy tym bardziej dojdą kolejne nie-
pokojące symptomy, ponownie udaj się do lekarza. ◆

zdrowie

NASZ EKSPERT
Anna Jaworska 
lekarz rodzinny

Wzmacnianie odporności naturalnymi sposobami najlepiej 
zacząć od zmian w diecie. Postaraj się, aby do każdego 
posiłku dodawać owoce lub warzywa. Przed chorobami 

znakomicie chronią czosnek i cebula. Muszą być surowe, 
aby spełniały swą rolę. Czosnek zawiera allicynę, substancję 

działającą podobnie do antybiotyku. W przeciwieństwie 
do tych leków, można go stosować profilaktycznie.  

Poza tym cukier warto zastąpić miodem, który także 
wspomaga naturalną odporność.

SPRAWDŹ, NA JAKĄ INFEKCJĘ WSKAZUJĄ OBJAWY

OBJAWY PRZEZIĘBIENIE GRYPA

KATAR często, wodnisty,  
 uczucie zatkanego nosa 

czasami

KICHANIE  prawie zawsze  sporadycznie

CZAS ROZWOJU powolny, łagodny nagły, gwałtowny

TEMPERATURA poniżej 38 st. C wysoka, nawet do 40 st. C

BÓLE MIĘŚNI  
I STAWÓW niewielkie  nasilone, prawie zawsze

BÓL GARDŁA często, także uczucie drapania  często, także trudności  
  w przełykaniu

KASZEL najpierw pokasływanie,  
 później mokry  

suchy, męczący,  
  uczucie duszności

BÓL GŁOWY słaby, możliwy ból zatok  intensywny, prawie zawsze

OSŁABIENIE lekkie  silne, ogólne rozbicie
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Przypadłość ta, inaczej nazywana podagrą 
lub artretyzmem, zaliczana jest obecnie do cho-
rób cywilizacyjnych. Najpowszechniej występuje 
u mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych, 
częściej u mężczyzn niż u kobiet. Zwykle objawia 

się po 45. roku życia. 

WINNA GŁÓWNIE DIETA
Przyczyną choroby jest podwyższony poziom kwasu moczo-
wego we krwi. Za taki stan najczęściej odpowiedzialne 
są czynniki dietozależne: obfitująca w tłuszcze i białko die-
ta, nadużywanie kawy i napojów alkoholowych, stosowanie 
restrykcyjnych głodówek. 
Dna moczanowa może też mieć podłoże genetyczne oraz 
wiązać się z występowaniem innych problemów zdrowot-
nych, takich jak zespół metaboliczny będący połączeniem 
otyłości brzusznej, nadciśnienia, insulinooporności. Ponad-
to mogą ją wywoływać różne czynniki zewnętrzne, np. ska-
żenia ołowiem, który upośledza funkcjonowanie nerek.  

JAK JĄ ROZPOZNAĆ?
Najbardziej dotkliwymi objawami choroby są ból i obrzęk 
stawów, w których odkładają się kryształy moczanu sodu 
tworzące się, gdy poziom stężenia kwasu moczowego jest 
zbyt wysoki.  
Zazwyczaj artretyzm atakuje duże palce u stóp, rzadziej  
są to palce dłoni, kolana, barki. Bólowi może towarzyszyć 
gorączka. Stan taki trwa kilka dni, a nawet tygodni. Dole-
gliwość pojawia się nocą lub nad ranem i narasta. Zaatako-

wany stanem zapalnym staw jest gorący, opuchnięty i czer-
wony. Artretyzm diagnozuje i leczy reumatolog, czyli 
specjalista od chorób stawów. Aby rozpoznać problem, 
lekarz musi wykluczyć inne choroby reumatyczne i spraw-
dzić kilkakrotnie stężenie kwasu moczowego we krwi. 

Z ARTRETYZMEM NIE MA ŻARTÓW
Nieleczona dna obejmuje coraz większą liczbę stawów. Krysz-
tałki moczanów mogą się też odkładać w tkankach mięk-
kich – powstają wyraźnie wyczuwalne pod skórą guzki. 
W zaawansowanej postaci choroba jest bardziej bolesna, 
w dodatku prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia narzą-
du ruchu i niesprawności. 
W zależności od stanu rozwoju dolegliwości specjalista może 
zalecić leki, które przede wszystkim usuną ból i stan zapal-
ny, a także pomogą utrzymać poziom stężenia kwasu moczo-
wego na odpowiednim poziomie (poniżej 7 mg/dl). 
Doraźnie dolegliwości można łagodzić, przykładając worecz-
ki z lodem na 20 do 30 minut, kilkakrotnie w ciągu dnia. 
W terapii dny moczanowej istotne jest równoczesne lecze-
nie chorób współistniejących.

CO JEŚĆ, A CZEGO NIE
Podstawą terapii jest dieta ubogopurynowa, zawierająca nie-
wiele białka. Takie produkty, jak czerwone mięso, podroby, 
owoce morza, przyczyniają się bowiem do powstawania 
dużych ilości kwasu moczowego. Okazyjnie należy spoży-
wać też rośliny strączkowe, napoje czy soki owocowe. Zabro-
nione jest picie kawy, czarnej herbaty, kakao i alkoholu. 
W diecie nie powinno natomiast zabraknąć warzyw i nisko-
tłuszczowych produktów mlecznych (jogurt, kefir, maślan-
ka czy chude sery). Wsparciem w leczeniu dny moczanowej 
jest odpowiednie nawodnienie, chorzy powinni wypijać  
co najmniej dwa litry wody.

AKTYWNIE, ALE Z UMIAREM
Innym niezbędnym elementem, który nie tylko pomoże zapa-
nować nad chorobą, ale i jej uniknąć, jest ruch. Regularna 
aktywność fizyczna, co najmniej 30 minut dziennie, pięć 
razy w tygodniu, sprzyja elastyczności i ruchomości stawów. 
Umożliwia też utrzymanie masy ciała na właściwym pozio-
mie. Ważne jednak, by przesadnie nie obciążać stawów. Dla-
tego szczególnie zalecane są spacery, jazda na rowerze, joga, 
pilates oraz zajęcia w wodzie, np. aqua aerobic. ◆

Choroba królów i królowa 
chorób – tak o dnie 

moczanowej mówiono, 
kiedy chorowały na nią 

głównie osoby niestroniące 
od wystawnych uczt. Dziś 

dotyka wielu ludzi, niezależnie 
od zawartości ich portfeli. 

/ TEKST Alicja Grądzka

CZYM JEST
DNA MOCZANOWA?

~
Najlepsze rezultaty w leczeniu 

osiąga się, łącząc zdrową 
dietę i aktywny tryb życia 

ze stosowaniem dobrze 
dobranych preparatów 

farmakologicznych.
~
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zdrowie

To „wstydliwy” 
problem, który często 

bagatelizujemy, chociaż 
znacznie obniża 

jakość życia, stwarza 
zagrożenie wypadkami 

komunikacyjnymi, 
przyczynia się do rozwoju 

wielu groźnych chorób. 
/ TEKST dr n. med Tomasz Grzegorzek

kłe zapalenie zatok, przerost małżowin nosowych dolnych, 
przerost migdałków, nasady języka czy wiotkość nagłośni. 
Natężenie dźwięku może być duże i osiągać aż 90 dB.  
Można to porównać z odgłosem metra lub pracującego 
odkurzacza, które wytwarzają hałas 80-95 dB. 
To powoduje, że chrapanie jest dużym problemem rodzin-
nym. Badania wykazały, że partnerzy osób regularnie chra-
piących zgłaszają znacznie częściej zaburzenia snu, poran-
ne bóle głowy i senność w ciągu dnia, a ok. 40 proc. z nich 
śpi w oddzielnym pokoju. 

GROŹNY BEZDECH SENNY
Chrapanie to także problem zdrowotny, który objawia się 
miejscowym stanem zapalnym tkanek miękkich gardła. 
Pacjenci skarżą się na bóle gardła, wysychanie błony śluzo-
wej, uczucie przeszkody podczas połykania, bóle głowy. 
Najistotniejszy jest jednak fakt, że u części osób chrapanie 
jest jednym z objawów zaburzeń oddychania w czasie snu, 
które nazywamy obturacyjnym bezdechem sennym.
Bezdech senny występuje u 2-4 proc. ludzi. Szacuje się, 
że w Polsce choroba dotyka ok. 1,2 mln osób. Jest 
to zatrzymanie oddychania w czasie snu, które trwa co naj-
mniej 10 sekund i towarzyszą mu spadki stężenia tlenu 
w krwi oraz senność w ciągu dnia. 
Bezdechy możemy podejrzewać u osób z następującymi 
objawami: poranne bóle głowy, uczucie niewyspania, zmę-
czenia i spadku koncentracji w ciągu dnia, zwiększenie 
napięcia nerwowego, skłonności depresyjne, nadmierna 
potliwość w nocy, osłabienie potencji u mężczyzn.
Obturacyjny bezdech senny jest chorobą przewlekłą, 
która może prowadzić do rozwoju groźnych dla zdrowia 
i życia chorób naczyniowych i mózgowych. 
Należą do nich przede wszystkim: nadciśnienie tętnicze, 
zaburzenia akcji serca, choroba wieńcowa, zawał serca, udar 
mózgu, cukrzyca. Te schorzenia kilkakrotnie zwiększają 
ryzyko śmierci. U chorych na bezdechy senne obserwuje 
się także znacznie większe ryzyko spowodowania wypad-
ków komunikacyjnych. Szacuje się, że 22 proc. wypadków 
drogowych powodowanych jest przez nadmierną senność, 
a 17-19 proc. wypadków śmiertelnych wynika z zaśnięcia 
za kierownicą. Pacjenci z nieleczonym bezdechem sennym 
nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych.

WYLECZ, NIE RYZYKUJ
Zaburzenia oddychania w czasie snu to poważny problem, 
a skuteczne leczenie staje się bardzo ważnym zadaniem 
współczesnej medycyny. W przypadku chrapania oraz podej-
rzenia bezdechów powinniśmy bezwzględnie zgłosić się 
do lekarza specjalisty (najczęściej laryngologa lub pulmo-
nologa), który przeprowadzi niezbędne badania w celu roz-
poznania choroby oraz ustalenia właściwej terapii. 
Należy pamiętać, że leczenie zaburzeń oddychania w czasie 
snu to stosunkowo młoda dziedzina medyczna, która szyb-
ko się rozwija. Powstaje coraz więcej wielospecjalistycznych 
ośrodków, które zajmują się rozpoznaniem i leczeniem tego 
schorzenia. Obecnie zdecydowaną większość pacjentów 
z chrapaniem czy bezdechami można wyleczyć. ◆

To bardzo powszechna dolegliwość, na którą 
skarży się na świecie ok. 2 mld ludzi. Chorują 
najczęściej osoby pomiędzy 45. a 60. rokiem 
życia. W tym wieku chrapie 60 proc. mężczyzn 
i 40 proc. kobiet. W Polsce mamy ok. 45 proc. 

chrapiących, tj. prawie 18 mln osób. 

SKĄD TE DŹWIĘKI
Chrapanie jest odgłosem wibracji tkanek miękkich jamy 
ustnej i gardła w czasie snu. Mięśnie gardła ulegają wów-

zdrowie
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CHRAPANIE
trzeba leczyć!

czas rozluźnieniu i wdychane lub wydychane powietrze 
wprawia tkanki w drgania, które słyszymy na zewnątrz. 
Najczęściej wibruje podniebienie miękkie z języczkiem. 
Niekiedy drgają także tkanki bocznej ściany gardła, mig-
dałków podniebiennych, nasady języka czy nagłośni.
Problem zazwyczaj pojawia się podczas snu w pozycji na ple-
cach, po spożyciu alkoholu i leków nasennych. Wyraźnie 
częściej występuje u palaczy tytoniu, osób z nadwagą 
oraz pacjentów z dolegliwościami laryngologicznymi, taki-
mi jak: skrzywienie przegrody nosa, polipy nosa, przewle-

DR N. MED. TOMASZ GRZEGORZEK
specjalista otolaryngolog 

Centrum Medyczne Angelius Provita, Katowice 
Centrum Leczenia Chrapania i Bezdechów Sennych
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DAJ MU
WYCISK

Czosnek kryje  
w sobie całą gamę 

witamin, 
minerałów  
i substancji 

aktywnych, które 
działają jak 
antybiotyk.  

Zima to czas,  
aby wycisnąć  

z niego 
maksimum 
korzyści. 

/ TEKST Alicja Grądzka

medycyna naturalna medycyna naturalna

JAK POZBYĆ SIĘ ZAPACHU?
Jeśli od jedzenia czosnku odstręcza cię jego 

intensywny aromat, są na to sposoby. Pomoże 
przeżuwanie natki pietruszki lub liści mięty, a także 
zjedzenie kawałka jabłka, odrobiny miodu, ziarnka 

palonej kawy. Zapach rośliny zneutralizujesz, 
wypijając filiżankę kawy, szklankę jogurtu lub 
mleka. Zawsze też możesz sięgać po dostępne 

w aptekach preparaty czosnkowe w kapsułkach. 

~
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Jego ostry, wyrazisty smak i zapach są w kuchni 
niezastąpione. Pasuje do mięsa, drobiu i ryb. Spraw-
dza się w sałatkach, zupach i daniach z makaro-
nem. Można go marynować, smażyć, gotować, 
ale przede wszystkim warto go jeść na surowo, 

gdyż taki najkorzystniej wpływa na zdrowie. Co ważne, 
aby w pełni korzystać z leczniczej mocy czosnku, należy 
go najpierw posiekać lub rozgnieść, a dopiero później 
zjeść. Jego dobroczynne właściwości potwierdzają liczne 
badania naukowe. W roślinie tej można znaleźć przede 
wszystkim związki o silnym działaniu bakteriobójczym, 
przeciwgrzybiczym, przeciwzapalnym. Oto, co daje jedze-
nie ząbka, dwóch dziennie:

• ODPORNOŚĆ. Czosnek wzmacnia naturalne zdolności 
obronne organizmu oraz przyspiesza leczenie w przypadku 
przeziębień, grypy, bólu gardła, zapalenia oskrzeli i płuc.

• LEPSZE TRAWIENIE. Usprawnia pracę jelit, zapobie-
ga wzdęciom, nasila wydzielanie żółci. Odbudowuje też 
zniszczoną florę bakteryjną w jelitach po przebytych kura-
cjach antybiotykowych. 
• BROŃ PRZECIW PASOŻYTOM UKŁADU POKAR-
MOWEGO. Dzięki silnemu działaniu bakteriobójczemu 
zwalcza owsiki, glistę ludzką czy lamblię.
• OCHRONA SERCA. Poprawia elastyczność naczyń krwio-
nośnych, obniża ciśnienie krwi, wykazuje też właściwości 
antyzakrzepowe, podobne do tych, jakie ma aspiryna.
• PROFILAKTYKA MIAŻDŻYCY. Poprawia spalanie 
tłuszczów i zapobiega odkładaniu się złogów cholesterolu 
w ścianach naczyń krwionośnych.
• ZAPOBIEGANIE NOWOTWOROM. To dzięki silnym 
właściwościom antyoksydacyjnym. Ponadto niektóre bada-
nia sugerują, że czosnek blokuje przemiany komórek mogą-
ce prowadzić do rozwoju raka. 
• DBAŁOŚĆ O PAMIĘĆ. Chroni komórki układu nerwo-
wego przed uszkodzeniami, poprawia ukrwienie mózgu 
i obniża poziom cholesterolu, który zwiększa ryzyko roz-
woju demencji. 
• WSPOMAGANIE DRÓG ODDECHOWYCH. Warzy-
wo to ma w składzie olejki eteryczne, które rozrzedzają 
wydzielinę i ułatwiają odkrztuszanie, dlatego wskazane jest 
w leczeniu zapalenia zatok, astmy oskrzelowej, przewlekłe-
go kataru i kaszlu.
• DEZYNFEKCJA. Stosowany zewnętrznie może być 
pomocny w leczeniu ran, ropni, czyraków. Przyłożony bez-
pośrednio do skóry działa na nią silnie odkażająco. 
• POMAGA W LECZENIU CUKRZYCY. Czosnek  
ma w składzie aliksynę i wanad – związki, które zdaniem 
naukowców potrafią imitować działanie insuliny i obniżyć 
poziom glukozy we krwi. 
• ZWALCZA INFEKCJE DRÓG MOCZOWYCH. Jego 
silne działanie antybakteryjne eliminuje także bakterie 
wywołujące zakażenie układu moczowego.
• WSPARCIE DLA URODY. Dzięki zawartości organicz-
nej siarki oraz cynku czosnek doskonale wpływa na cerę, 
włosy i paznokcie. Poza tym zmniejsza ilość wolnych rod-
ników, więc spowalnia procesy starzenia. ◆

~ 
Walory lecznicze czosnek  

zawdzięcza allicynie, która  
ma działanie antybiotyczne. 

Ten siarkoorganiczny związek 
odpowiedzialny jest też  

za specyficzną woń warzywa. 
Uczeni wyizolowali go w 1944 r. 
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talerz zdrowia talerz zdrowia

To warzywo o dużym potencjale 
kulinarnym. Ale też zdrowotnym. 
Dlatego warto, by jak najczęściej 

gościło na twoim stole. Możesz 
go gotować, piec, kisić,  
spożywać na surowo... 

/ TEKST Agata Kucucha
Pierwsza z nich dodatkowo pomaga rozkładać nadmiar 
tłuszczu, który gromadzi się w wątrobie w wyniku złej die-
ty. Po buraki powinny więc sięgać osoby z nadwagą. Zwłasz-
cza że są niskokaloryczne – 100 g zawiera tylko 38 kcal. 
Betanina to z kolei charakterystyczny bordowy barwnik, 
który często wykorzystywany jest w branży spożywczej 
przy produkcji jogurtów czy żelków. 
Warzywo to polecane jest także kobietom w ciąży, przy ane-
mii, nadciśnieniu, zgadze, profilaktyce nowotworowej, 
odkwaszaniu organizmu. Po korzeń buraka sięgaj ponadto 
wtedy, gdy często chorujesz. To dlatego, że wzmacnia układ 
odpornościowy, pomaga walczyć z wirusami i ma działanie 
wykrztuśne. Co więcej, dodaje witalności i energii oraz koi 
zszargane nerwy. Ze względu na wysoki indeks glikemicz-
ny spożycie buraków powinni ograniczać chorzy na cukrzycę. 
Podobnie osoby mające problemy z nerkami, gdyż warzywa 
te zawierają spore ilości szczawianów. 

JAKIE NAJSMACZNIEJSZE?
W buraku jadalny jest zarówno korzeń, jak i liście, czyli tzw. 
botwina. Tę ostatnią najczęściej wykorzystujemy w zupie 
buraczkowej. Co do bulw – lepsze, bo bardziej soczyste,  
są te mniejsze. Przerośnięte są włókniste. 
Ponadto przyglądaj się skórce – powinna być gładka, 
bez znaków pleśni. Jeśli kupujesz buraki w sezonie, wybie-
raj te z liśćmi – niezwiędnięte i zielone świadczą o tym, 
że warzywa są świeże. Po zakupie oderwij liście, gdyż wycią-
gają one wilgoć z bulwy. Możesz z nich przyrządzić botwin-
kę, a te najmłodsze wykorzystać do surówki. 
Buraki najlepiej przechowywać w lodówce, ale nie w folio-
wej torebce. W takich warunkach będą zawilgocone i szyb-
ko rozwinie się na nich pleśń. Zamknięte w pojemniku zacho-
wają świeżość nawet przez kilka tygodni. 
Warzywa te możesz także mrozić, jednak nie surowe. Nale-
ży je wcześniej obrać, umyć i zblanszować w lekko osolonej 
wodzie. W całości gotuj je około 20 minut, pokrojonym 
wystarczy 5 minut. Tak przygotowane dłużej zachowają 
walory odżywcze i smakowe. ◆

Buraczany koktajl
• 2 marchewki • 2 niewielkie buraki

• 2 jabłka • garść liści jarmużu (opcjonalnie)
• pół cytryny 

Wszystkie składniki dokładnie wyszoruj i pokrój  
na niewielkie kawałki. Cytrynę obierz i usuń  

z niej pestki, z jabłek wytnij nasienne gniazda. 
Warzywa i owoce wrzuć do blendera, dodaj 

szklankę wody. Blenduj do uzyskania gładkiej masy. 
Jeśli koktajl jest zbyt gęsty, dolewaj wodę, 

aż uzyskasz pożądaną konsystencję.

Buraki są tanie, smaczne i powszechnie dostępne 
przez cały rok. Niestety, jemy je rzadko, zaled-
wie kilka razy w roku, w postaci barszczu 
czy zasmażanego dodatku do mięsa i ziemnia-
ków. Tymczasem są pysznym składnikiem sała-

tek, past, a nawet deserów. Dobrze smakują na surowo – można 
je ścierać i dodawać do surówek, wyciskać z nich sok albo robić 
pożywne koktajle. 
Sam burak ma specyficzny smak, który nie każdemu przy-
pada do gustu. Na szczęście można go łączyć z innymi warzy-
wami albo owocami. Na pewno znajdziesz połączenie, po 
które będziesz sięgać z ochotą. A warto, bo bordowe bulwy 
zawierają m.in. witaminy A, C, z grupy B (w tym kwas folio-
wy), a także minerały: potas, wapń, magnez, żelazo, man-
gan, kobalt i rzadkie pierwiastki śladowe: lit, stront, rubid. 

NIE TYLKO NA ANEMIĘ
Korzyści z regularnego jedzenia buraków trudno zliczyć. 
Mają dobroczynny wpływ na pracę wątroby. A to szczegól-
nie dzięki dwóm substancjom o znacząco podobnych 
nazwach: betainie i betaninie. 

DOCEŃ
BURAKA
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zdrowiezdrowie

Skóra swędzi, pojawiają się zaczerwienienia 
i złuszczenia. Dlaczego zimą zaostrzają się  
objawy choroby i jak możesz pomóc dziecku 
cierpiącemu na atopowe zapalenie skóry?

/ TEKST Agata Kucucha

AZS jest schorzeniem przewlekłym, nawrotowym  
i, niestety, bardzo powszechnym. Ze statystyk przed-
stawionych wiosną 2018 roku przez  dr n. med. Joan-
nę Czuwarę z Katedry Kliniki Dermatologicznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, 

że dotyczy ono 20 proc. populacji dzieci i nastolatków do 14. roku 
życia. Przyczyny rozwoju atopii nie są do końca poznane, ale istot-
ną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, alergie, stres i predys-
pozycje genetyczne. Szacuje się, że jeżeli chorują oboje rodziców, 
ryzyko wystąpienia AZS u dziecka wynosi 70 proc., gdy atopia 
dotyczy tylko jednego z nich – około 30 proc.

OBJAWY ZALEŻĄ OD WIEKU
Choroba może ujawnić się już u niemowlęcia. Wówczas ma ono 
nienaturalnie czerwone policzki, lekko łuszczące się i błyszczą-
ce – stąd bywają określane jako „lakierowane”. Dodatkowo zmia-
ny mogą pojawić się na owłosionej skórze głowy oraz u nasady 
płatków usznych, a w cięższych przypadkach także na tułowiu 
i pośladkach. Co ciekawe, do ukończenia 3. roku życia nie wystę-
puje nadmierna suchość. 
U kilkulatków atopia zwykle przybiera postać grudek i blaszek, 
które w fazie ostrej tworzą wyraźne ogniska rumieniowe. Loka-
lizują się one przeważnie w zgięciach łokciowych i podkolano-
wych, na nadgarstkach, szyi, powiekach i za uszami. 
Oznaki choroby u nastolatków często występują symetrycznie: 
na kończynach, plecach, grzbietach rąk i stóp, karku, a także 
na twarzy, zwłaszcza wokół oczu i ust. 
Zmianom skórnym towarzyszą suchość skóry oraz dokuczliwy 
świąd, który nasila się wieczorem. W wyniku drapania na ciele 
widoczne bywają przeczosy (długie zadrapania) i nadżerki, któ-
re podatne są na nadkażenia bakteryjne. Charakterystyczny 
dla tej choroby jest jej przewlekły i nawrotowy przebieg. Jeśli wysypka 
pojawi się i zniknie po dniu czy dwóch, to nie ma mowy o AZS. 
Dodatkowo w diagnozie przydatne jest zbadanie stężenia prze-
ciwciał IgE we krwi. 

BEZ PIELĘGNACJI ANI RUSZ
Dzieci cierpiące na AZS powinny być pod opieką alergologa i der-
matologa. Leczenie uzależnione jest od stanu klinicznego i prze-
biegu choroby. Zwykle opiera się na podawaniu środków anty-
histaminowych i niesterydowych, by zminimalizować reakcje 
alergiczne. W cięższych przypadkach konieczne bywa stosowa-
nie maści sterydowych, leków immunosupresyjnych, a przy bak-
teryjnych stanach zapalnych – antybiotyków. Aby jednak tera-
pie dermatologiczne przynosiły pożądany efekt, niezbędna jest 

 →

POSKROMIĆ

AZS
CZY Z CHOROBY SIĘ WYRASTA? 

Takie przekonanie wzięło się z tego, że objawy choroby u dzieci 
są silniejsze, częściej też występują. Ponadto najbardziej 

uciążliwe symptomy u większości chorych z wiekiem zanikają, 
jednak wrażliwość i skłonność do przesuszania skóry pozostaje. 

Stąd tak ważna jest troskliwa pielęgnacja skóry atopowej  
przez całe życie. 
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odpowiednia pielęgnacja. Skóra atopików ma upośledzoną 
syntezę ceramidów i związków lipidowych, przez co nie jest 
w stanie stworzyć szczelnej bariery chroniącej ją przed nad-
mierną utratą wody. Podstawą utrzymania jej w dobrym sta-
nie jest nawilżanie i natłuszczanie. 

CZYM SMAROWAĆ?
Ważne, aby robić to stale, nawet przy długotrwałych okre-
sach remisji. Taka profilaktyka pozwoli utrzymać skórę 

w dobrej kondycji i zapobiegać nawrotom choroby. W pielę-
gnacji skóry atopowej doskonale sprawdzają się emolienty, 
które tworząc niewidzialną powłokę ochronną, zapobiegają 
wysuszaniu, wyrównują pH, łagodzą podrażnienia i świąd. 
Smaruj dziecko nawet kilka razy dziennie. Używaj różnych 
grup tych preparatów: bogatych kremów na noc, lekkich bal-
samów lub emulsji w ciągu dnia, a także płynów do mycia. 

ATOPIK W KĄPIELI
Pilnuj, by kąpiel nie trwała dłużej niż 10 minut. Do wody 
wlej środek ochronno-nawilżający – może to być gotowy 
emolient, ale też przygotowany samodzielnie łagodzący 
wywar z siemienia lnianego czy owsa. Uczucie swędzenia 
zmniejszy dodatek soli leczniczej, która ułatwia usuwanie 
martwych łusek naskórka. 
Nie używaj zwykłego mydła, gdyż ma ono działanie wysu-
szające. Po umyciu delikatnie osuszaj ciało ręcznikiem, 
bez pocierania. Potem zawsze natłuść skórę. 
Emolient nakładaj na całe ciało dziecka, nie tylko na miej-
sca zmienione chorobowo. Smaruj dość obficie – dziecko 
powinno zużywać tygodniowo 150-250 g kosmetyku. Aby malec 
polubił ten rytuał, postaraj się, żeby aplikowanie preparatu 
było zabawą. Co ważne, jeśli lekarz przepisał maści leczni-
cze, stosuj je przed nałożeniem emolientu, gdyż może on 
utrudniać wchłanianie się składników aktywnych. 

ATOPIA NIE LUBI ZIMY
Podczas chłodnych miesięcy dziecko więcej czasu spędza 
w ogrzewanych pomieszczeniach, co powoduje też większe 
przesuszenie skóry i wzmożone uczucie świądu. Dlatego o tej 
porze roku szczególnie przykładaj się do nawilżania.  
Nie pomagają też warstwy ubrań, które utrudniają dopływ 
powietrza i podrażniają – wybieraj te zrobione z naturalnej 
bawełny, unikaj wełnianych i szorstkich. Pamiętaj, że wzmo-
żona potliwość nasila objaw swędzenia, dlatego staraj się tak 
ubierać pociechę, by jej nie przegrzewać. Sprawdzi się ubie-
ranie na cebulkę. 
U znacznej grupy atopików na zaostrzenie choroby wpływa 
też brak słońca, które – oczywiście w rozsądnych ilościach 
– łagodzi, a nawet niweluje zmiany skórne. Negatywnym 
czynnikiem są ponadto infekcje, dlatego wzmacniaj odpor-
ność dziecka odpowiednią dietą, suplementami czy codzien-
nym przebywaniem na świeżym powietrzu. ◆

~
AZS może pojawić się nagle 

i równie nieoczekiwanie 
ustąpić. Niestety, u części 

chorych występuje tzw. marsz 
alergiczny, który oznacza,  
że zmiany na ciele znikają,  
ale np. pojawia się astma.

DLACZEGO SWĘDZI?
 Chora skóra pęka i łuszczy się, w dodatku stale towarzyszy jej stan zapalny i wyzwala się histamina. Uporczywy 

świąd wpływa negatywnie na psychikę chorego. Mechanizm powstawania świądu jest bardzo podobny do odczucia bólu. 
Dlatego pacjenci drapią się aż do bólu, bo to powoduje, że na chwilę przestają odczuwać swędzenie.  

Nie bez znaczenia jest fakt, że ten uciążliwy objaw nasila się w porze nocnej, przez co chorzy gorzej śpią. 

~

~
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JAK TU

POCZĄĆ?

Zwykle już po kilku miesiącach 
starania się o dziecko, pojawiają 
się myśli, że może być coś nie tak. 

Czy już wtedy warto udać się 
do specjalisty zajmującego 

się problemem niepłodności? 

NASZ EKSPERT
dr n. med. Beata Makowska

ginekolog-położnik 
członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 

klinika InviMed w Gdyni 
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Czy coś poza wiekiem kobiety powinno skłaniać do wcześ- 
niejszej wizyty u lekarza zajmującego się leczeniem 
niepłodności?
Warto to zrobić, gdy czekają nas lub jesteśmy tuż przed zabie-
gami chirurgicznymi, operacjami ginekologicznymi, które 
mogą mieć istotny wpływ na płodność. Dobrze jest zwrócić 
się do niego również wtedy, gdy cierpimy na różne choroby 
ginekologiczne, np. endometriozę, która jest czynnikiem 
wpływającym na możliwości rozrodcze.

Czy zdarza się, że trafiają do pani pary, które zdecydowa-
ły się na to zbyt późno?
Niestety, dość często spotykam się z parami, które zbyt dłu-
go były prowadzone przez ich lekarza ginekologa. Czasami 
jest to kilka lat niepotrzebnych badań i obserwacji kobiety, 
bez wykonania podstawowego badania nasienia. Niejedno-
krotnie to pacjenci powinni podjąć decyzję, by zmienić leka-
rza i udać się do specjalisty od niepłodności. 
Niepłodność jest co prawda uznanym problemem społecz-
nym, ale ginekolodzy mają także swoje przekonania, różne 
doświadczenia. Nadal zdarzają się tacy, na szczęcie bardzo 
rzadko, którzy uważają, ze niepłodność to wymysł rozhiste-
ryzowanych pacjentek. 
W swojej karierze spotykałam kobiety, które z żalem opo-
wiadały mi, że ich ginekolog wyśmiał je, tłumacząc, że są zbyt 
stare, by myśleć o macierzyństwie. Leczyłam też kiedyś parę, 
która przez kilka lat systematycznie uczęszczała do gineko-
loga. Pacjentka miała wykonane wszystkie możliwe badania. 
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spotkałam się w swojej praktyce z lekceważeniem problemu 
przez partnerów, wręcz z delikatnym wyśmiewaniem part-
nerek, nietowarzyszeniem kobietom na wizytach u gineko-
loga , odmawianiem w ykonania badań, a  nawet 
z kłamstwami. 

Czy naprawdę jest się czego bać? Jak wygląda pierwsza 
wizyta w klinice leczenia niepłodności?
Na pierwszą wizytę zapraszamy pary razem. Partnerzy wspól-
nie podejmują starania o posiadanie potomstwa. Rodziciel-
stwo to ogromny przywilej i niesamowita radość, ale także 
nie lada obowiązek – dla dwojga. Dlatego warto już od począt-
ku tej drogi być razem.
Pierwsza wizyta zwykle trwa dłużej. Lekarz zazwyczaj wyko-
nuje dopochwowe badanie USG, dlatego najlepiej zgłosić się 
na taką wizytę pomiędzy 10. a 25. dniem cyklu. Weryfikuje 
też historię leczenia, więc dobrze jest mieć ze sobą pełną 
dokumentację medyczną. Ponadto specjalista zapyta o datę 
ostatniej miesiączki, regularność i długość cykli. 

Jak wyglądają dalsze etapy diagnostyki? Czy na pierwszej 
wizycie lekarz jest w stanie rozpisać plan działania  
dla pary, która dotychczas bezskutecznie starała się 
o dziecko? 
Każdy przypadek jest indywidualny. Dlatego też nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zdarza się, że już 
podczas pierwszej wizyty, po zapoznaniu się z dokumenta-
cją i badaniach, lekarz jest w stanie wybrać dla pacjentów 
metodę leczenia. 
Jeśli jednak para jest na początku drogi, trzeba najpierw 
dobrze postawić diagnozę, by obrać właściwy kierunek. 
W tym celu zazwyczaj zleci zrobienie niezbędnych badań. 

Wiele osób utożsamia kliniki leczenia niepłodności wyłącz-
nie z in vitro. Czy słusznie?
Niesłusznie. W całym procesie leczenia niepłodności bar-
dzo istotne jest holistyczne podejście do problemu konkret-
nych pacjentów i włączenie do terapii innych specjalistów, 
np. dietetyka, androloga, seksuologa, psychologa czy nawet 
fizjoterapeuty. 
Leczenie niepłodności to nie tylko in vitro. Mówimy tutaj 
o zastosowaniu szeregu terapii wspierających płodność, w tym 
leczenia farmakologicznego, hormonalnego. Mowa tu tak-
że o zabiegach wspierających, jak np. inseminacja. Należy 
pamiętać, że każdy lekarz, który zajmuje się leczeniem nie-
płodności, podchodzi do pacjentów indywidualnie. 

Czy w pani ocenie rośnie poziom świadomości problemu, 
jakim jest niepłodność? 
Rośnie, mimo że temat ten jest bardzo trudny. Tym bardziej 
cieszą mnie kolejne zdjęcia nowo narodzonych dzieci, któ-
rych z każdym miesiącem przybywa w moim gabinecie.  
Wierzę, że każdy lekarz, kierując się głosem rozsądku i pra-
gnieniem szczęścia ludzi, którzy chcą zostać rodzicami, skie-
ruje ich kroki w stronę specjalistów, którzy mogą im pomóc 
urzeczywistnić marzenie o rodzicielstwie. ◆
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WIEK MA ZNACZENIE
Kiedy udać się do specjalisty zajmującego się niepłodnością – to zawsze sprawa indywidualna. 

Zależy głównie od czasu starania się o ciążę, wieku pacjentów i chorób, z jakimi się zmagają.  
Młodzi, zdrowi ludzie mogą starać się 2 lata bez konsultacji lekarskiej. Pacjenci po 35. roku życia 

powinni po pół roku starań zasięgnąć opinii lekarskiej.

Przyjmowała leki na wywołanie owulacji, na wzmocnienie 
fazy lutealnej. Bez efektu. W końcu podjęli decyzję, by zgło-
sić się do mnie. Okazało się, że pacjent miał bardzo słabe 
parametry nasienia. Szansa na naturalną ciążę była bliska 
zeru, o czym lekarz prowadzący nie wspomniał, chociaż bada-
nie nasienia wykonane było na początku ich kuracji. 

To częste przypadki?
Nie, na szczęście są sporadyczne. Większość lekarzy to jed-
nak ludzie o otwartych umysłach, doskonale wykształceni, 
z którymi można porozmawiać na każdy temat. 

No właśnie, bardzo dużo zależy od lekarza.
Każdy lekarz jest przewodnikiem, który powinien przepro-
wadzić pacjentów przez zawiłe ścieżki diagnostyki i leczenia 
choroby. Zdarzają się lepsi i gorsi przewodnicy. Czasami para 
sama musi podjąć decyzję, że warto zrobić kolejny krok i udać 
się do innego specjalisty. Dużo też zależy od temperamentu 
pacjentów. Jedni uznają, że pięć lat to niezbyt długo, inni już 
po trzech miesiącach zażądają pełnej diagnostyki.

Czy jeszcze o czymś warto pamiętać?
Tak. Przede wszystkim o tym, że decyzja o udaniu się do spe-
cjalisty powinna być obopólna. Niepłodność dotyka coraz 
większego odsetka par. Częściej też można przeczytać o tym 
problemie w różnych czasopismach. Kobiety są bardzo świa-
dome i nie mają oporów, by zgłosić się do specjalisty po pomoc. 
Problem taki może się pojawić ze strony mężczyzny. Nie raz 

RE
KL

AM
A

zdrowie



36 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2019

forma & fit

To aktywność dla osób w każdym wieku. Poprawia 
kondycję i pomaga zrzucić zbędne kilogramy. 
Przede wszystkim jednak jazda na łyżwach 

to najprostszy zimowy sposób, aby poczuć się lekko 
i beztrosko. / TEKST Agata Kucucha
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forma & fit

Przygodę z łyżwami może rozpocząć zarówno czte-
rolatek, jak i senior. Lodowisk nie brakuje, 
ale  potrzebne są chęci. Jeśli to możliwe, pierwsze 
kroki na tafli warto stawiać pod okiem instruk-
tora, który pomoże szybciej przyswoić tajniki 

tego sportu, a także wychwyci ewentualne błędy. Technika 
jazdy na łyżwach jest dość intuicyjna, dlatego na podstawowym 
poziomie można spróbować nauczyć się jej samemu. Wbrew 
pozorom, nie jest to trudne. Jeśli jednak masz problemy 
z kolanami czy z kręgosłupem, najpierw skonsultuj się 
z lekarzem. 

WPRAW PŁOZY W RUCH
Na początek zrób kilka ćwiczeń rozgrzewających – seria 
przysiadów, skłonów, pajacyków, wymachów albo krążeń 
rękami przygotuje ciało do wysiłku oraz pozwoli uniknąć 
kontuzji. Jak już założysz łyżwy, daj sobie chwilę, aby oswo-
ić się z uczuciem posiadania ich na nogach. W tym celu,  
mając na płozach ochraniacze, pospaceruj chwilę na zewnątrz, 
przytrzymując się barierki. To samo rób po zdjęciu ochra-
niaczy i wejściu na lodowisko. Gdy poczujesz się pewniej, 
będąc w lekkim rozkroku, delikatnie ugnij nogi, nieznacz-
nie pochyl się do przodu (nigdy do tyłu) i rozłóż w bok ręce. 
W takiej pozycji próbuj sunąć po lodzie, delikatnie odpy-
chając się naprzemiennie – raz lewą, raz prawą łyżwą. 
Na początku ruchy nie będą płynne, ale w miarę trenowa-
nia staną się bardziej rytmiczne, pewniejsze i szybsze. 

kalorii. W zależności od dynamiki jazdy w ciągu godziny 
możesz spalić ich od 300 do 800. Zwiększając intensywność 
jazdy, budujesz wytrzymałość i kondycję. Wysiłek na świeżym 
powietrzu pobudza produkcję endorfin – hormonów szczęścia. 

JAKIE ŁYŻWY KUPIĆ? 
Na początek lepiej skorzystać z oferty wypożyczalni, 
które funkcjonują przy niemal każdym lodowisku. Można 
wówczas przetestować, czy bardziej odpowiadają ci figurów-
ki, czy hokejówki. Niestety, bywa, że wynajęty sprzęt jest 
dość zużyty i przez to mniej wygodny – jeśli w trakcie jaz-
dy poczujesz, że coś cię uwiera lub uciska, nie wahaj się 
poprosić o jego wymianę. 
Kupując własne, celuj w średnią półkę cenową – przyzwoite 
łyżwy kosztują od 200 do 400 zł. Nie daj się jednak skusić 
na supermarketowe promocje – sprzęt za kilkadziesiąt zło-
tych raczej nie będzie odpowiednio spełniał swojej funkcji 
i nie ułatwi poruszania się po lodzie. Pamiętaj, że rozmiar 
łyżew powinien być większy o pół numeru niż buty, które 
nosisz. A kiedy już dokonasz wyboru, nie zapomnij o naostrze-
niu płoz – możesz to to zrobić w sklepie sportowym 
lub w przylodowiskowej wypożyczalni. ◆

Najprościej zahamować poprzez zgięcie kolan i ułożenie stóp 
tak, by ich czubki były skierowane ku sobie. Ważną umie-
jętnością jest też upadanie. Niestety, początkującym trud-
no jest uniknąć wywrotek. 

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA
Kiedy czujesz, że tracisz równowagę, ugnij mocniej nogi, 
a brodę, ręce i kolana skieruj w stronę klatki piersiowej. 
To pozwoli przyciągać głowę do klatki piersiowej i ochronić 
ją przed uderzeniem o twarde podłoże. Dzieci powinny jeź-
dzić w kasku. Pamiętaj, aby podczas ślizgania nie trzymać 
rąk w kieszeniach – w razie utraty równowagi możesz 
nie zdążyć ich wyciągnąć, by zamortyzować upadek. Dlate-
go warto jeździć w rękawiczkach, które będą chronić dłonie 
przed otarciami. 
Kiedy zdarzy ci się upadek, staraj się, jak najszybciej wstać 
– leżenie na lodzie jest niebezpieczne dla ciebie i innych. 
Grunt to nie zrażać się pierwszymi niepowodzeniami – jaz-
da na łyżwach, jak każdy sport, wymaga treningów.
 
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Zwykle już po kilku wizytach na lodowisku poczujesz  
się na tyle pewnie, by czerpać przyjemność ze ślizgania się. 
Regularne treningi niosą wiele korzyści dla zdrowia i urody. 
Pomagają kształtować sylwetkę, angażując różne grupy 
mięśni (nóg, brzucha i pleców), ale też ćwiczą zmysł równowagi, 
elastyczność i ogólną sprawność. Pozwalają też zużyć sporo 

NASZ EKSPERT
Maja Włoszczowska 
Kross Racing Team

Nie można tak po prostu wejść na lodowisko i zacząć 
jeździć. Warto wcześniej poćwiczyć upadanie i wstawanie 

z lodu – to pomoże wyczuć własny ciężar i lepiej 
kontrolować ruchy. Jak przy każdym sporcie, praktyka 
czyni mistrza, ale na początku lepiej trzymać się bandy  

lub przynajmniej blisko niej. Z czasem poczujemy się  
na lodzie dużo pewniej i zaczniemy doceniać prędkość,  

na którą pozwalają łyżwy.

ŚLIZGIEM
PO RADOŚĆ
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Zimą dłonie 
stale narażane 
są na działanie 
niekorzystnych 

warunków 
atmosferycznych. 
Nie mają lekko. 

Podobnie jak 
twarz. O ile 

jednak cerze 
poświęcasz 
dużo troski, 

skóra rąk bywa 
zaniedbywana. 

A to przecież 
twoja wizytówka.

 / TEKST Agata Kucucha

uroda uroda

ale nie zawsze dostatecznie. Pewnie zdarza ci się w pośpiechu 
wyjść z domu bez rękawiczek, prawda? A nawet jeśli je nosisz, 
to kilka razy dziennie zdejmujesz, by znaleźć coś w torebce  
czy odebrać telefon. W dodatku także przebywanie w ogrzewa-
nych pomieszczeniach nie jest korzystne dla skóry. Dlatego  
– bez odpowiedniego nawilżenia i natłuszczenia ani rusz.

KREMU NIE ŻAŁUJ
Wcieraj go kilka razy dziennie, obowiązkowo przed każdym 
wyjściem na zewnątrz i zawsze po kontakcie z wodą. Krem 
do rąk tworzy na skórze delikatny film, który stanowi niewi-
dzialną barierę zabezpieczającą skórę dłoni przed wysuszaniem 
i pierzchnięciem. Taki kosmetyk warto mieć nie tylko w domu, 
ale nosić go w torebce, by w razie potrzeby móc go użyć. 
Korzystnie jest mieć dwa rodzaje kremów ochronnych – lżejszy 
do stosowania w ciągu dnia i bogatszy w substancje regenerują-
ce do wcierania na noc.  

JAKI WYBRAĆ NA ZIMĘ?
Najlepiej sprawdzi się preparat na bazie lanoliny, wosku pszczele-
go, gliceryny lub olejów roślinnych, np. migdałowego czy jojoba. 
Popularna parafina, choć tworzy na naskórku nieprzepuszczalną 
warstwę, nie wnika w jego głębsze warstwy i nie pielęgnuje. 
Zwróć uwagę, aby kosmetyk zawierał np. witaminy C i E, prowi-
taminę B5, mocznik, alantoinę. Do pielęgnacji skóry dojrzałej 
sprawdzą się ponadto ceramidy, czyli substancje tłuszczowe, któ-
re chronią przed utratą wody. Związki te naturalnie występują 
w warstwie rogowej naskórka, ale z wiekiem jest ich coraz mniej.

NA RATUNEK
Ulgę w przypadku przesuszenia przyniesie maska regeneracyj-
na. Możesz ją też stosować profilaktycznie, raz lub dwa w tygo-
dniu. Jeśli nie masz takiego kosmetyku, nałóż grubszą warstwę 
kremu. Wcześniej jednak zrób peeling, który pobudzi mikro-
krążenie i usunie martwy naskórek – dzięki temu składniki 
odżywcze będą się lepiej wchłaniać. W przypadku podrażnień 
wybierz enzymatyczny lub drobnoziarnisty – gruboziarnisty 
może naruszyć naturalną warstwę ochronną skóry. Złuszczanie 
warto robić regularnie, najlepiej raz w tygodniu, wówczas two-
je dłonie zawsze będą cudownie gładkie. ◆

I to nie tylko wtedy, gdy słupek rtęci spada poniżej zera. 
Także działanie chłodnego wiatru wcześniej czy później 
odbije się na wyglądzie dłoni. 

UBRANIE TO PODSTAWA
Noś rękawiczki, dobierając ich grubość do aury i czasu spę-
dzonego na dworze. Ta część garderoby chroni skórę rąk, 

Skóra na dłoniach jest bardzo delikatna, w dodatku 
znajduje się tam dużo gruczołów potowych, 
co powoduje jej momentalne odwadnianie.  
Nie potrzeba silnych mrozów, aby twoje ręce stały 
się suche, zaczerwienione i popękane. Sprawdź,  

jak temu zapobiec i sprawić, by mimo zmiennej pogody 
pozostały miękkie, gładkie i zdrowe. 

TEGO NIE RÓB!
W mroźne dni, tuż przed wyjściem z domu, staraj się  

nie myć rąk. Nawet w osuszonej ręcznikiem skórze jeszcze 
przez jakiś czas pozostaje wilgoć, która pod wpływem niskiej 

temperatury może powodować uszkodzenia. 
Nie narażaj też dłoni na kontakt z detergentami,  

które je wysuszają i podrażniają. Wszystkie prace, które 
wymagają kontaktu ze środkami chemicznymi, wykonuj 
w rękawiczkach – lateksowych, albo – jeśli jesteś na niego 
uczulona – zrobionych z nitrylu czy neoprenu. Tę zasadę 

stosuj stale, nie tylko podczas chłodnych miesięcy. 

NIE TYLKO
RĘKAWICZKI
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O ile ciepłe dni z reguły 
wolimy spędzać blisko 
natury, chłodniejsze  

są idealne na zwiedzanie 
miast. Z okazji 100-lecia 

niepodległości Polski 
zachęcamy, by lepiej 

poznać Gniezno, Kraków 
i Warszawę. / TEKST Agata Kucucha

1. WARSZAWA – plac Zamkowy 
2. GNIEZNO – katedra na Wzgórzu Lecha  

 3. GNIEZNO – konfesja św. Wojciecha 
ze srebrnym, barokowym relikwiarzem 

  ~
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podróże

Zimowa aura to nie powód, aby zaszyć się w domu 
i z utęsknieniem wypatrywać wiosny. Lepiej 
zachwyć się świątecznymi iluminacjami podczas 
spaceru po warszawskim Krakowskim Przed-
mieściu, zobacz, jak pięknie wygląda przypró-

szone śniegiem wzgórze wawelskie w Krakowie lub pozwól 
sobie na chwilę zadumy w przepięknej gotyckiej katedrze 
gnieźnieńskiej. A kiedy zechcesz się rozgrzać, zawsze możesz 
wstąpić do kawiarenki, by przy filiżance aromatycznej kawy 
wczuć się w klimat miasta. A każde z nich jest wyjątkowe 
i ważne w dziejach Polski. 

Z WIZYTĄ W GRODZIE PIASTÓW
Położone na siedmiu wzgórzach Gniezno znajduje się w woje-
wództwie wielkopolskim. Według legendy założył je Lech. 
Wędrując z braćmi, Czechem i Rusem, zachwycił się rozle-

głą doliną, którą okalały malownicze jeziora i wzgórza.  
Na jednym z nich rósł olbrzymi dąb, na którym miał gniaz-
do orzeł. W tym miejscu Lech postanowił osiedlić się ze swym 
ludem, a białego orła przyjąć jako herb. 
Gród Polan został rozbudowany i zyskał na znaczeniu 
w czasach Mieszka I, kiedy stał się siedzibą władców pia-
stowskich. Tu Mieszko I przyjął chrzest w 966 roku i powsta-
ła pierwsza archidiecezja. W Gnieźnie miały miejsce waż-
ne wydarzenia polityczne: zjazd gnieźnieński (w roku 1000), 
koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Pol-
ski (1025 r.), a potem kolejnych kilku władców. Gród posia-
dał status stolicy do 1038 r.
Dziś to nieduże miasto, nad którym góruje przepiękna gotyc-
ka katedra gnieźnieńska. Znajduje się w niej grób z relikwia-
mi męczennika św. Wojciecha, patrona Polski. Na uwagę 
zasługują też słynne Drzwi Gnieźnieńskie, przedstawiające 
sceny z życia św. Wojciecha – to unikatowy zabytek sztuki 
romańskiej z XII w. Tuż obok mieści się Muzeum Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej. 
Dla miłośników historii nie lada gratką będzie wizyta 
w Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz na położo-
nej kilkanaście kilometrów od Gniezna wyspie Ostrów Led-
nicki. Mieści się tam stanowisko archeologiczne z pozosta-  →

1. 

łościami pradawnego grodu oraz Muzeum Pierwszych 
Piastów. W tym miejscu toczy się akcja powieści Józefa Igna-
cego Kraszewskiego pt. „Stara baśń”. 

ZABYTKOWY KRAKÓW
W XI w. najazdy księcia czeskiego Brzetysława wyniszczy-
ły Wielkopolskę i zrujnowały Gniezno. Z tego powodu 
w 1039 r. Kazimierz Odnowiciel (wnuk Bolesława Chrobre-
go) przeniósł się do Krakowa. Miasto to formalnie było sto-
licą do 1795 r., choć znacznie krócej, bo do 1611 r. w Zam-
ku Królewskim na Wawelu mieszkali monarchowie. 
Malowniczo położony nad Wisłą Wawel to druga co do wiel-
kości, po Malborku, warownia w naszym kraju. Na prze-
strzeni wieków był wielokrotnie rozbudowywany, dziś jest 
skarbnicą wiedzy o dziejach Polski – to najcenniejszy pomnik 
narodowej historii i kultury. Przede wszystkim zachwycają 
okalające dziedziniec przepiękne renesansowe krużganki, 
ale też królewskie komnaty, skarbiec i zbrojownia. 
Tuż obok znajduje się bazylika archikatedralna św. Stanisła-
wa i św. Wacława – miejsce koronacji królów i ich pochówku. 
Na zewnątrz wzrok przykuwa przede wszystkim złota kopu-
ła kaplicy Zygmuntowskiej i dzwon Zygmunt, który aż do 
1999 roku był największym polskim dzwonem. Rozmiarem 
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ustępuje teraz jedynie licheńskiemu dzwonowi Maryja 
Bogurodzica. U podnóża wzgórza wawelskiego czeka zaś nie 
lada gratka dla dzieci – Smocza Jama, przy wejściu której stoi 
wyrzeźbiona z brązu figura legendarnego Smoka Wawelskie-
go, który ku uciesze najmłodszych co 10 minut zieje ogniem.
Będąc w Krakowie, obowiązkowo trzeba przespacerować się 
po Rynku Głównym. Zachwycają tam znane na całą Polskę 
Sukiennice, kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita 
Stwosza, wieża ratuszowa, kościół św. Wojciecha oraz licz-
ne zabytkowe kamienice i wąskie uliczki. 
Wyjątkową atmosferę ma także krakowski Kazimierz. Kie-
dyś było to oddzielne miasto, które powstało w 1335 r. z roz-
kazu Kazimierza Wielkiego. Jednak od końca XV w. uważa-
ne było za dzielnicę Krakowa. Zamieszkiwała tam głównie 
ludność żydowska. Obecnie stanowi jedną z ważniejszych 
atrakcji turystycznych Krakowa, jest też ważnym ośrodkiem 
życia kulturalnego miasta. Można tutaj obejrzeć przepiękne 
synagogi i zjeść tradycyjne żydowskie dania. W 1978 r. Kazi-
mierz i stare miasto wraz z Wawelem zostały wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ
Proces przenoszenia dworu Zygmunta III Wazy z Krakowa  
do Warszawy rozpoczął się w 1596 r. po pożarze, jaki wybuchł 
na Wawelu. Ale to nie jedyny powód. Ważniejsze było central-
ne położenie Warszawy w stosunku do Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów – zjednoczonych mocą unii lubelskiej (1569 r.).  

4. KRAKÓW – kościół Mariacki i fragment Sukiennic

podróże

Katedra na Wawelu do ostatniego rozbioru Polski pozostała 
miejscem koronacji władców, jednak Kraków stracił  
na znaczeniu. 
Od 1611 r. Zygmunt III Waza jako pierwszy król na stałe rezy-
dował w Zamku Królewskim. Upamiętnia to wzniesiony 
w latach 1643-1644 pomnik – kolumna Zygmunta. Stoi na placu 
obok Zamku Królewskiego. Zarówno kolumna, jak i zamek 
zostały zniszczone przez Niemców podczas drugiej wojny 
światowej, ale po niej odbudowane. Podobnie, jak urokliwa 
starówka, Barbakan i liczne kościoły. Spacer po warszawskiej 
starówce oraz Krakowskim Przedmieściu to obowiązkowy 
punkt wycieczki. Po drodze mija się pałac Radziwiłłów, gdzie 
obecnie mieści się siedziba prezydenta RP, hotel Bristol, Uni-
wersytet Warszawki, Akademię Sztuk Pięknych, pomniki 
Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa i Mikołaja Kopernika. 
Krakowskie Przedmieście jest częścią traktu królewskiego, 
prowadzącego do Muzeum Pałacu w Wilanowie – wiejskiej 
rezydencji Jana III Sobieskiego. 
Innym historycznym miejscem, które trzeba zobaczyć, 
są Łazienki Królewskie. To założony przez Stanisława  
Augusta Poniatowskiego kompleks pałacowo-parkowy, któ-
ry uważany jest za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Pałac  
Na Wodzie, gdzie odbywały się słynne obiady czwartkowe, 
wraz z innymi budynkami i rozległym parkiem wygląda nie-
zwykle zarówno latem, jak i zimą. Nieocenioną skarbnicą 
wiedzy o odległej i powojennej historii są też liczne muzea, 
w tym Narodowe i Wojska Polskiego. ◆
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5  CIĄGLE CIĘ KRYTYKUJE
Kiedy zwrócisz jej na to uwagę, obrusza się: „Jestem tylko 
szczera, przyjaciele powinni sobie mówić prawdę” albo „To dla 
twojego dobra”. Trudno jest się przeciwstawić takim zacho-
waniom, bo toksyczna osoba udaje, że ma czyste intencje. 

6  PODCINA CI SKRZYDŁA
Prawdziwy przyjaciel cieszy się twoimi sukcesami. Nawet 
jeśli są malutkie. Fałszywy, „ustawia cię do pionu”. Bieg 5 km? 
Nie wygłupiaj się. Ona tyle robi na spacerach z psem. Dwa 
razy dziennie. Gdybyś pokonała maraton, może byłoby 
się czym chwalić. Lepiej też nie dzielić się z nią planami  
czy pomysłami – wszystkie zdusi w zarodku. 

7  NIE GRA W TWOJEJ DRUŻYNIE
Fałszywa kumpelka jest nielojalna. Obgaduje za plecami, 
nagminnie nie dotrzymuje słowa. Nie zliczysz, ile razy cze-
kałaś na deszczu, by dowiedzieć się, że koleżanka wcale  
nie wybiera się na spotkanie. Niestety, dla niej zawsze ktoś  
lub coś liczy się bardziej. 

8  ZAWSZE MUSI MIEĆ RACJĘ
Po pewnym czasie znajomości już wiesz, że najlepiej jest się 
z nią zgadzać. Jeśli będziesz się spierać, obrazi się albo zacznie 
być nieprzyjemna. Nawet w przypadku twoich problemów 
dokładnie wie, co powinnaś zrobić, a jeśli postąpisz inaczej, 
będzie robiła ci wyrzuty, że jej nie ufasz. Aby uniknąć nie-
przyjemności, nie dyskutujesz.

9  KRÓLOWA DRAMATU
Ciągle przydarzają się jej kataklizmy. Toksyczna przyjaciół-
ka to prawdziwa „drama queen”. Na każde mniej przyjem-
ne wydarzenie reaguje jak na koniec świata. Facet nie ode-
brał telefonu? To skandaliczne ignorowanie! W pracy  
nie została dopuszczona do głosu? Na pewno ją zwolnią!  
Do tego jest pamiętliwa i każdą taką sytuację wałkuje w nie-
skończoność. Dramatyzując, zmusza cię do ciągłego poświę-
cania jej uwagi. Czuje się wtedy ważna. ◆

PRAWDZIWA 
CZY TOKSYCZNA?

Czasem trzeba nie lada wprawy, aby odróżnić 
prawdziwych przyjaciół od „oszukanych”. Oso-
by, które żywią się cudzą energią, muszą się 
dobrze maskować. Inaczej ludzie szybko by się 
od nich odsuwali i straciłyby kogoś, na kim 

mogą pasożytować. Główną cechą toksycznych osób jest to, 
że nie działają wprost. Dlatego tak trudno jest je szybko 
zidentyfikować. Sprawdź, co powinno ci dać do myślenia. 
Oto znaki, że twoja przyjaciółka może źle na ciebie działać. 

1  NIE CZUJESZ SIĘ PRZY NIEJ 
SWOBODNIE
Przy życzliwych osobach, które cię akceptują, możesz być 
sobą. „Oszukany” przyjaciel sprawia, że czujesz się egzami-
nowania. Może wtyka szpile, wzdycha, przewraca oczami, 
ale zapytany twierdzi, że wszystko jest OK. 

2   BRAKUJE RÓWNOWAGI
Relacja przyjacielska zwykle opiera się na harmonii: dajesz, 
ale też dostajesz. Jeśli tylko jedna strona bierze, coś jest  
nie tak. Koleżanka nie dopuszcza cię do słowa, omawiając 
swoje sprawy, a kiedy ty zaczynasz mówić, od razu traci 
zainteresowanie? Zastanów się: może tylko ty inicjujesz kon-
takty albo spotykacie się wyłącznie wtedy, kiedy ona chce? 
Gdy ona prosi o pomoc, udzielasz jej, ale kiedy ty potrzebu-
jesz wsparcia, ona się wymiguje? Każda taka nierównowa-
ga powinna cię skłonić do myślenia. 

3   PO SPOTKANIU JESTEŚ SMUTNA
Bliskie relacje sprawiają, że zwykle nastrój ci się poprawia. 
Po spotkaniu z toksyczną przyjaciółką czujesz się zmęczo-
na, negatywnie nastawiona i pozbawiona energii. Takim 
kontaktom często towarzyszą wyrzuty sumienia 
i poczucie, że jesteś gorsza. To normalne, że niektó-
re osoby tak na ciebie działają, ale jeśli jest to ktoś, 
kogo nazywasz przyjacielem, warto przyjrzeć się 
bliżej temu układowi. 

4   RYWALIZUJESZ Z INNYMI
Toksyczna koleżanka ciągle porównuje swoich zna-
jomych: kto jest dla niej lepszy, kto bardziej ją lubi. 
Czujesz, że musisz się bardziej postarać, bo „Kasia zapro-
siła ją na wyśmienitą kolację”, a słyszysz to, stawiając 
na stole słone paluszki?
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Przy niektórych przyjaciołach 
czujesz się trochę  

jak na egzaminie – spięta 
i oceniana? To może  

być objaw tego, że zadajesz  
się z kimś toksycznym.  
Znasz to? Przeczytaj. 

/ TEKST Anna Dąbrowska

JAKI JEST TWÓJ UDZIAŁ?
W przyjacielskich relacjach obie strony powinny 
być jednakowo ważne. Nie zapominaj o tym. Jeśli 
czujesz się przy kimś źle, możesz próbować coś 

zmienić albo się wycofać. Jeżeli nic nie robisz, tylko 
trwasz w takim układzie pełnym obłudy, zadaj sobie 

pytanie: dlaczego to robisz? Może jednak coś ci 
daje taka znajomość albo przyczyna tkwi w niskiej 

samoocenie i dlatego się na to zgadzasz? 
Warto znać swoją motywację, bo tylko wtedy 

jesteś w stanie przyjrzeć się temu, co dzieje się 
w kontaktach z bliskimi znajomymi.

~
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Duże życiowe wydarzenia wprowadzają zamie-
szanie i powodują wiele negatywnych emo-
cji. Mogą być nagłe, jak wypadek, i trwające 
długo – jak rozwód. Planowane – jak prze-
prowadzka, a nawet upragnione – jak uro-

dzenie dziecka. Wszystkie takie rewolucje mają cechę wspól-
ną: niosą stres i niepokój. Zmiany często oznaczają, że musimy 
zacząć nowe życie, na odmiennych niż kiedyś zasadach. 
A to jest trudne. Jednak można się nauczyć życiowej odwa-
gi i nawet przez duże zawirowania przejść we względnym 
spokoju. Jak się na nie uodpornić i co zrobić, gdy nadejdą 
zwroty akcji? Przeczytaj. 

NIECH ZOSTANIE PO STAREMU
Większość osób stara się unikać wszelkich przemian. Lata-
mi rezygnują z poszukania lepszej pracy czy naprawy szwan-
kującego małżeństwa. Często nawet w obliczu prawdziwych 
rewolucji zachowują się jakby nigdy nic. Wiele młodych mam 
długo funkcjonuje, jakby urodzenie dziecka nic nie zmieni-
ło i próbują działać dokładnie tak, jak kiedyś. 
Inni żyją przeszłością i tęsknią za „starymi dobrymi czasa-
mi”. To normalne i nie ma w tym nic złego. Niestety, unika-
nie przemian kosztuje dużo więcej emocji i energii niż dopusz-
czenie do nich. Usilna walka o zachowanie tego, co jest, 
lub przywrócenie tego, co było, kosztuje z czasem coraz wię-
cej, aż zupełnie odbiera siłę i energię na codzienne sprawy. 
A metamorfozy… i tak zwykle są nieuniknione, wydarzą się 
prędzej czy później. 

CO ROBIĆ?
Tych, którzy dobrze adaptują się do zmian, charakteryzu-
je cecha nazywana elastycznością psychologiczną. To ludzie, 
którzy nie unikają trudnych sytuacji. W nowych okolicz-
nościach starają się dostosować zachowanie czy zmienić 
myślenie, jeśli jest to konieczne. Są elastyczni w postępo-
waniu, otwarci na przyjmowanie pomocy. Nie tłumią nega-
tywnych emocji, takich jak strach, ale wyrażają je, działa-
jąc mimo wszystko.
Możesz wcielić w życie kilka strategii, które stosują ludzie 
z takim podejściem. Dzięki temu będziesz sobie dużo lepiej 
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Nie przepadamy za nimi, 
a najczęściej zwyczajnie się 

ich boimy i unikamy. 
Tymczasem zmiany w życiu  

są nieuniknione.  
I może wyniknąć  

z nich sporo dobrego. 
/ TEKST Anna Dąbrowska

 →
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radzić w zmieniających się warunkach. Przede wszystkim 
warto uczyć się technik relaksacyjnych (jak medytacja czy 
ćwiczenia oddechowe) i poszukiwać sposobów na zdrowe 
rozładowanie stresu. To niezbędne do codziennego życia, 
a w sytuacji kryzysu zaprocentuje tysiąckrotnie. 
Dodatkowo, korzystnie jest praktykować tolerancję dys-
komfortu. Osoby, które nawet mała niewygoda wytrąca 
z równowagi na wiele godzin, w przypadku większych 
zmian łatwiej załamują się psychicznie. 
Dobrze jest także pamiętać, że balans w życiu zabezpiecza 
przed skutkami wielu niespodziewanych sytuacji. Jeśli two-
je życie opiera się na wielu filarach (jak praca, dzieci, zwią-
zek, pasja), w przypadku zawalenia się jednego pozostałe 
utrzymają cię w pionie. 

SPOSOBY NA TRUDNE ZMIANY 
Zacznij od przywrócenia kontroli lub zwiększania jej w jaki-
kolwiek sposób. Duża część stresu czy negatywnych emo-
cji wynika z tego, że czujesz się bezradna – stało się coś, 
czego nie chciałaś. Odzyskanie kontroli nad sytuacją jest 
ważne, bo bardzo poprawia samopoczucie. Zamiast dener-
wować się na to, co jest poza twoim zasięgiem (uczucia 
innych, pogoda, wypadki losowe), poszukaj tego, co możesz 
nadzorować. Zawsze masz wpływ przynajmniej na własne 
uczucia i zachowania. 
Pomoże też działanie. Zacznij coś robić, aby dostosować 
się do sytuacji. Cokolwiek. Strach i stres zmienione w dzia-
łanie zdecydowanie się zmniejszają. Kolejny ważny krok 
to dokładne zaplanowanie działań – pomoże ci się to sku-
pić na planie i będziesz przygotowana na to, co nastąpi 
potem. Im trudniejsza sytuacja, tym stabilniejszy powi-
nien być twój plan dnia czy tygodnia: potrzebujesz stałych 
elementów, chociażby sztywnych pór posiłków. 

WAŻNE TO, CO TU I TERAZ
Co jeszcze możesz zrobić w okresie dużych rewolucji 
w życiu? Warto skupiać się wyłącznie na tym, co dzieje się 
teraz, i tylko na to reagować. Na rozpamiętywanie prze-
szłości przyjdzie kiedyś czas, ale teraz może cię niepo-
trzebnie rozbić. Martwienie się potencjalnymi wydarze-
niami w przyszłości będzie cię blokować, a i tak większość 
z nich się nie zdarzy. 
Co ciekawe, wielu naukowców uważa, że w trudnych sytu-
acjach bardzo pomaga ograniczenie lub rezygnacja na pewien 
czas z Facebooka i forów internetowych. Pisanie o proble-
mie kończy się bowiem komentarzami i poradami osób, 
które nie znają ani ciebie, ani sytuacji, co pogarsza twój 
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nych emocjach nie pomagają, ale wręcz przeciwnie: pod-
kręcają je i rozpalają. Aby uczucia złagodniały, trzeba  
je przeżyć, a nie przegadać. Tym, co realnie pomaga, 
jest konstruktywna rozmowa: wspólne poszukiwanie roz-
wiązań czy ocena sytuacji.

OKRES PRZEJŚCIOWY
Warto pamiętać, że każda zmiana ma okres przejściowy. 
Między starym a nowym jest bałagan i stres. To normal-
ne. Jeśli po przeprowadzce wyrzucasz sobie, że zamiast 
czuć się szczęśliwa, jesteś zmęczona i podenerwowana, 
odpuść sobie. Nawet bardzo dobre i oczekiwane zmiany 
modyfikują „układ puzzli” w twoim życiu. W każdej nowej 
sytuacji najpierw trzeba się odnaleźć, a to może potrwać. 
Poczucie, że sobie z czymś nie radzisz, że sytuacja cię prze-
rasta, jest normalne.  
Warto pamiętać, że niekiedy samo staranie nie pomoże. 
Bywa, że wydarzenia są zwyczajnie za trudne, by samemu 
sobie z nimi poradzić. W tej sytuacji przyda się pomoc 
fachowca. Wskazaniem do konsultacji z terapeutą lub psy-
chiatrą powinno być poczucie, że „utknęłaś” w złym nastro-
ju, przedłużający się stres, negatywne emocje. Sygnały 
ostrzegawcze to także długotrwałe zaburzenia snu, spadek 
masy ciała, ból głowy, napady płaczu, drażliwość, nieuza-
sadniona agresja itd. Specjalista ma więcej narzędzi, 
aby złagodzić twoje problemy. ◆

ROZWÓJ JEST WAŻNY 
Nie daj się ograniczać własnym przyzwyczajeniom, stale 

szukaj nowych rozwiązań i inspiracji. Podejmuj wyzwania, 
otwieraj się na kolejne zainteresowania, zdobywaj umiejęt-

ności. Nowe doświadczenia dają różnorodność perspektywy, 
wzmacniają pewność siebie, pomagają przełamywać sła-
bości. Dają także poczucie wolności i sprzyjają działaniom 

w zgodzie ze sobą, a nie według oczekiwań społecznych.

Zmiana jest kołem napędowym rozwoju człowieka. Według 
jednej z podstawowych teorii psychologicznych największe 
skoki „rozwojowe” zachodzą w czasie kryzysów i w okresach 

krytycznych. Niesie za sobą odkrycie nowych odpowiedzi 
na stare pytania, pogłębia zrozumienie siebie i otoczenia. 

Pomysłów, aby stale się rozwijać, jest wiele. Możesz czytać 
książki (zarówno beletrystykę, jak i naukowe), zapisać 

się na kurs językowy, lekcje gotowania, szycia, dołączyć 
do lokalnego klubu dyskusyjnego, zostać wolontariuszem. 

nastrój i pogłębia ból. Śledzenie Facebooka innych ludzi 
też nie wpływa dobrze na samopoczucie, bo zazwyczaj 
wszyscy chwalą się tam sukcesami.

POMOCY!
Odcięcie Facebooka nie oznacza, że masz zostać bez pomo-
cy. Przeciwnie. W czasie zmian wsparcie jest bardzo potrzeb-
ne. Nie chodzi tylko o możliwość wygadania się, ale przede 
wszystkim o bardzo konkretne działanie. Czy jest coś, w czym 
mogą ci pomóc znajomi: załatwić coś w urzędzie, odebrać 
dzieci ze szkoły czy zrobić sprawunki? Nie będzie to dla nich 
większym obciążeniem, a tobie da chwilę spokoju i poczu-
cie, że możesz liczyć na bliskich w potrzebie.
Ważne jest też poszukiwanie wsparcia psychicznego. Ale nie 
do końca chodzi o „przepracowanie” problemu. Badania 
harvardzkie pokazują, że długie i częste rozmowy o trud-

TRENING DLA PAMIĘCI

Mózg potrzebuje bodźców, by działać sprawnie. Każda nowa sytuacja i doświadczenie to nieoceniony impuls, który pomaga 
w utrzymywaniu umysłu w lepszej formie w każdym wieku. Dlatego warto stale go gimnastykować – uczyć się, zapamiętywać, 

nawiązywać nowe kontakty, poznawać nieznane dotąd miejsca. Osoby zamykające się w swoim świecie, chodzące utartymi ścieżkami, 
unikające nowych wrażeń, mają coraz słabszą pamięć i ogólnie gorsze samopoczucie.

~

Skład: Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg 
Ginkgo bilobae folium extractum siccum - suchego 
wyciągu z Ginkgo biloba L. folium (liść miłorzębu). 
Wskazania: Ginkofar®Forte stosuje się: w celu 
poprawy zdolności poznawczych u osób starszych 
(osłabienie pamięci i sprawności umysłowej 
związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia 
w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do 
stosowania u osób dorosłych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 
ul.  Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

GINKOFAR® FORTE, 80 mg, 
tabletki powlekane

Sprawdzony lek,
a nie suplement diety.

®Ginkofar 
FORTE

lek
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Jeśli wiesz, co ci się należy, 
łatwiej załatwisz sprawę 

w przychodni czy szpitalu. 
Dlatego zamiast się stresować, 
w kolejce do lekarza poświęć 

chwilę, aby poznać swoje prawa.  
/ TEKST Barbara Acher-Chanda

Publiczna służba zdrowia, tak jak każda instytucja, 
ma regulamin, który określa, jakie są twoje prawa, 
a jakie obowiązki wynikające z tego, że jesteś ubez-
pieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia.  
Jego znajomość jest jak mapa, która ułatwi ci funk-

cjonowanie w czasie choroby: z czym musisz się liczyć,  
a na co pozwalać nie musisz. Dzięki temu, gdy czujesz, że twoje 
interesy jako pacjenta są naruszane, możesz interweniować.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY
Pierwszym odbiorcą twoich skarg powinna być placówka, 
w której się leczysz. Najlepiej zrobisz, jeśli skierujesz do dyrekcji 
przychodni czy szpitala pismo, w którym w zwięzły sposób 
przedstawisz problem. Zadbaj, by znalazły się w nim odpo-
wiedzi na pytania: co? gdzie? kiedy? kto? 
Korespondencję możesz skierować też do odpowiedniego 
oddziału w Narodowym Funduszu Zdrowia (listę adresów 
znajdziesz na stronie: www.nfz.gov.pl) lub poprosić o inter-
wencję w Biurze Praw Pacjenta (ogólnopolska bezpłatna info-
linia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590).

LICZY SIĘ CZAS
Teoretycznie przedstawiciel danej placówki medycznej, 
np. ordynator oddziału, pielęgniarka oddziałowa czy dyrek-
tor szpitala lub przychodni, powinien „niezwłocznie” ustosun-
kować się do twojej skargi. Co to oznacza? Nawet 30 dni ocze-
kiwania. Sprawy potoczą się szybciej, jeśli zareagujesz natychmiast 
i rzeczone pismo przekażesz zaraz po wydarzeniu. ◆

MASZ PRAWO DO:
 Świadczeń zdrowotnych: jeśli jesteś ubezpieczona, 

masz prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wie-
dzy medycznej, udzielanego w przejrzysty sposób, 

w warunkach spełniających wymagania fachowe i sani-
tarne, w czasie niezbędnym dla zapewnienia ci bezpie-

czeństwa życia i zdrowia.

 Uzyskania informacji: o swoim stanie zdrowia 
lub osób, które upoważniły cię do tego, o możliwościach 

i metodach medycznych i ich konsekwencjach,  
a także terminach ich udzielenia. 

 Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świad-
czeń zdrowotnych: składając podpis, pozwalasz na wyko-
nanie zabiegu operacyjnego, zastosowania znieczulenia 

czy leczenia metodami, które niosą ryzyko dla zdrowia lub 
życia. Dotyczy to osób po 16. roku życia. Jeśli jesteś nie-
przytomna, decyzję podejmą twoi bliscy, a w razie ich 

nieobecności, w pilnych sytuacjach – lekarz prowadzący.

 Tajemnicy: informacje o stanie zdrowia lekarz przeka-
zuje ci osobiście lub osobie przez ciebie upoważnionej. 

 Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczni-
czych: jeśli po zażyciu leku źle się czujesz lub masz wąt-
pliwości co do przechowywania medykamentu, skontak-
tuj się z biurem prezesa Urzędu Rejestracji Produktów  

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych (ndl@urpl.gov.pl), producentem leku lub lekarzem.

 Poszanowania intymności i godności: dotyczy to  
np. zwracania się personelu do chorego. Masz prawo do obec-

ności osoby bliskiej podczas wizyty u lekarza czy podczas 
zabiegu. W tej kategorii jest też leczenie bólu – lekarz jest 

zobowiązany zrobić wszystko co możliwe, byś nie cierpiała.

 Poszanowania życia rodzinnego: możesz kontaktować się 
z bliskimi. Nie powinno ci się odmawiać dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej spoza szpitala. W takich przypadkach musisz 
jednak liczyć się z opłatami ustalonymi przez placówkę. 

 Dostępu do dokumentacji medycznej: w każdej chwili 
powinnaś (lub wskazana osoba) mieć do niej wgląd, możesz 
też poprosić o jej kopię. Pierwsza powinna być bezpłatna.

 Zgłoszenia sprzeciwu: jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem 
lekarskim, możesz domagać się zwołania konsylium, 

a nawet niezależnej komisji lekarskiej, która ponownie roz-
patrzy twój przypadek. Ma na to 30 dni od daty wydania 

opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego.

 Opieki duszpasterskiej.

  Przechowywania rzeczy wartościowych: ośrodek zdrowia 
powinien zapewnić ci bezpieczny depozyt. 

MASZ 
PRAWO!
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KASZA...
Gryczana, jaglana, perłowa, 

pęczak. Z każdej możesz 
wyczarować wiele prostych 

i pysznych dań. To nieocenione 
źródło zdrowia i energii.

Faszerowana papryka
• 6 papryk • 100 g kaszy gryczanej białej  
• 250 g pieczarek • 250 g mięsa mielonego  

• 150 g startego żółtego sera • 2 łyżki przecieru 
pomidorowego • 2 cebule • 2 ząbki czosnku 

• po łyżeczce: ziół prowansalskich, słodkiej i ostrej 
papryki • pół pęczka natki pietruszki • sól, pieprz 

do smaku • olej do smażenia 

Paprykom obetnij czapeczki i usuń nasiona. Kaszę 
ugotuj. Pieczarki obierz, pokrój, podsmaż. Cebule 

obierz, posiekaj, zeszklij na łyżce oleju. Mięso przesmaż. 
Wszystkie składniki wrzuć do miski, dodaj przyprawy, 
posiekaną natkę, przeciśnięty czosnek i starty grubo 

żółty ser. Wymieszaj. Masą napełnij papryki. Ułóż 
w naczyniu żaroodpornym, zalej wodą do 1/3 ich 
wysokości. Piecz pod przykryciem, w nagrzanym  

do 180 stopni C piekarniku przez 40 minut.

Jaglane kulki mocy
• 100 g kaszy jaglanej • 400 ml mleka kokosowego 

• szklanka wiórek kokosowych • pół szklanki migdałów 
• pół szklanki daktyli • 2 łyżki cukru pudru • 3 łyżki 

likieru amaretto • wiórki do obtoczenia kulek

Kaszę wsyp do garnka i praż chwilę na małym ogniu. 
Następnie dodaj mleko kokosowe i gotuj na wolnym 
ogniu około 20 min, aż kasza wchłonie płyn. Daktyle 
pokrój – razem z wiórkami, amaretto i cukrem dodaj 

do kaszy. Całość zblenduj, by składniki się połączyły. 
Łyżeczką nabieraj porcję masy i formuj kuleczki. 

Do każdej włóż migdał, po czym obtocz w wiórkach. 
Gotowe schłodź przez godzinę w lodówce.

KIPI

kuchnia

Dyniowe kaszotto
• 300 g kaszy pęczak • 500 g dyni • 1,5 litra gorącego 

bulionu warzywnego • cebula • kilka orzechów nerkowca 
• łyżka posiekanego koperku • 2 łyżki masła • 3 łyżki 

startego parmezanu • 2 łyżki oliwy • 1/4 łyżeczki kurkumy
• sól, pieprz, szczypta chili do smaku

Obraną dynię pokrój w centymetrową kostkę, skrop oliwą, 
oprósz solą i pieprzem. Upiecz na wyłożonej papierem blasze, 
aż zmięknie (około 15 min). Orzechy upraż na suchej patelni 
i rozdrobnij. Obraną cebulę posiekaj, zeszklij na maśle. Dodaj 
pęczak, przesmaż go chwilę na sucho. Następnie stopniowo 

podlewaj go bulionem, co chwilę mieszając. Kiedy pęczak 
wchłonie płyn, wlewaj kolejną porcję bulionu. Powinno 
to zająć ok. 20 minut. Przy ostatniej partii wrzuć dynię, 

orzechy i przyprawy. Po wyłączeniu ognia wymieszaj całość  
z parmezanem. Każdą porcję ozdób odrobiną koperku.

kuchnia
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PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA 
WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ 
NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, BĄDŹ SKONSULTUJ SIĘ Z 
LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE 
STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.
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Pulpety z kaszą perłową
na pulpety: • 500 g mielonego mięsa z indyka • 100 g kaszy 
jęczmiennej perłowej • cebula • jajko • łyżka kaszy manny 

• łyżeczka słodkiej papryki • 2 łyżki natki pietruszki 
(opcjonalnie) • oliwa do smażenia • sól, pieprz

na sos: • 500 ml bulionu warzywnego • 600 ml passaty 
pomidorowej • pół łyżeczki cukru • sól, pieprz

 
Bulion i passatę przelej do garnka. Podgrzewaj na małym 

ogniu, dopraw. Kaszę ugotuj. Cebulę obierz, posiekaj i zeszklij 
na oliwie. Wszystkie składniki na pulpety wrzuć do miski, 

dopraw i wyrób ręką, by składniki się połączyły. Z masy formuj 
niewielkie kulki. Obsmaż je na patelni, po czym delikatnie 
przełóż do garnka z passatą. Całość duś około 20 minut. 

kuchnia

Zielona sałatka z bulgurem
• 100 g kaszy bulgur • 3 pomidory • cebula dymka 

ze szczypiorem • ząbek czosnku • pęczek natki pietruszki 
• pół pęczka świeżej mięty • sok z cytryny  

• 4 łyżki oliwy z oliwek • po szczypcie cynamonu i słodkiej 
papryki • sól morska, świeżo mielony pieprz 

Kaszę wypłucz w wodzie, ugotuj zgodnie z przepisem 
na opakowaniu. Po ugotowaniu przesyp do miski, ostudź. 
Natkę pietruszki oraz miętę opłucz, osusz i oderwij listki  
od gałązek. Posiekaj je drobno i dodaj do kaszy. Pokrój 
pomidory, cebulę i szczypior, obrany czosnek przeciśnij  

przez praskę. Wszystko przełóż do miski. 
Dodaj przyprawy, oliwę i sok z cytryny. Dopraw solą 

i pieprzem, dokładnie wymieszaj.
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KAROLINA ŻEBROWSKA

Polskie piękno.  
Sto lat mody i stylu 

Odważne pomysły, śmiałe kreacje, 
przełamywanie tabu – ostatnie 
sto lat to prawdziwa modowa 
rewolucja. Charakterystyka 

dziesięciu dekad kobiecego stylu 
ubierania się, 20 przykładów 

stylizacji oddających ducha epoki, 
mnóstwo zdjęć z prywatnych 

archiwów. Idealny prezent 
nie tylko dla tych, którzy interesują 

się historią mody.

Wydawnictwo Znak Horyzont

KATARZYNA GUBAŁA

Wege w kwadrans
Jak zapewnia autorka, wszystkie 

przepisy (jest ich 125, m.in. na 
tofucznicę i jabłka faszerowane 
marchewką) przetestowała na 

własnej rodzinie. Wegańskie dania 
są smaczne, można je przygotować 

w 15 minut, nie wymagają 
trudno dostępnych składników 
(warzywa, owoce, kasza, ryż, 
trochę przypraw, zdrowy olej) 
ani skomplikowanego sprzętu 

(wystarczy blender). 

Wydawnictwo Helion

KARIN SLAUGHTER

Układanka
Gdy Andrea wchodzi do restauracji, w której umówiła się 
z matką, by świętować swoje urodziny, nie podejrzewa, 
że pół godziny później stanie oko w oko z uzbrojonym 
mężczyzną. Sparaliżowana strachem czeka na śmierć 
i wtedy jej matka Laura Cooper – stateczna terapeutka 
mowy w miasteczku Belle Isle – rozbraja napastnika  
i bez wahania go zabija. A potem... kategorycznie żąda, 
żeby Andrea wyjechała z Belle Isle. Kim naprawdę jest 
Laura? Co ukrywa przed córką?  

Wydawnictwo HarperCollins Polska

SZEWACH WEISS

Pamiętam... 
Sam z dystansem o sobie mówi: „dyżurny Żyd”. 
Ukrywał się z rodziną przed nazistami, został ocalony 
z Holocaustu, był ambassadorem Izraela w Polsce. 
Szewach Weiss w osobistej rozmowie z dziennikarką 
Kamilą Drecką odsłania tragiczne koleje swojego życia, 
opowiada o patriotyzmie i narodowych stereotypach, 
antysemityzmie i nacjonalizmie, wybaczaniu 
i pojednaniu, podtrzymywaniu i kultywowaniu pamięci.  

Wydawnictwo Literackie

DANIEL WYSZOGRODZKI

Ale musicale!   
Pierwsza w języku polskim książka poświęcona 
najbardziej popularnemu gatunkowi teatru muzycznego. 
Opowieściom o kultowych musicalach („West Side 
Story”, „Jesus Christ Superstar”, „Koty”) towarzyszą 
anegdoty o twórcach (m.in. George'u Gershwinie, 
Leonardzie Bernsteinie, Andrew Lloydzie Webberze) 
i informacje o premierach, biletach, płytach. Fascynująca 
podróż od Broadwayu przez West End do Warszawy.

Wydawnictwo Marginesy

~
Książki są jak towarzystwo, które 
człowiek sobie dobiera – twierdził 

Monteskiusz, francuski filozof i pisarz.  
Tymczasem, jeśli wierzyć statystykom, ponad 63 proc. Polaków w ciągu 
roku nie przeczytało żadnej książki. Na szczęście są też tacy, którzy nie 
wyobrażają sobie życia bez przyjemności obcowania z literaturą. I tylko 

czasem pojawia się problem z wyborem. Oto kilka interesujących nowości 
na księgarnianych półkach: trzymający w napięciu amerykański thriller, 
wywiad-rzeka z Szewachem Weissem, kompendium wiedzy o musicalu, 

przewodnik po kuchni wegańskiej i bogato ilustrowany album poświęcony 
kobiecej modzie XX wieku. 

K S I Ą ŻK 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

• ruchy mięśni twarzy i wyraz oczu odzwierciedlające przeżywane uczucia i nastroje • „górzysty” placek z masą budyniową • części 
dolnych kończyn między kolanem a stopą • możliwość awansu • odgłos obcasów lub kół pociągu • niewypełnione miejsce na czeku 
lub wekslu • belka podtrzymująca krokwie lub jętki dachu • gęsty podkład pod makijaż • okazywanie braku szacunku • opieka 
wyznaczona przez sąd, kuratela • gruczoł wytwarzający insulinę • niedobór czerwonych ciałek krwi • na grzbiecie wierzchowego konia 
• stan chorobowy, podobny do głębokiego snu • internetowa – np. z rozszerzeniem com • coś na potem, zapas • mięso z tylnej części 
wołu • papierosów – szkodzi zdrowiu • lampka wina wznoszona za zdrowie jubilata • czasowe ustąpienie objawów choroby • wojownicze 
żółwie z filmu • zmiana chorobowa na skórze, wysypka • czyniona niesfornemu uczniowi • drugie imię Sztaudyngera, fraszkopisarza  
• sadzonka z inspektu • ceniony, mądry starzec • dobry śmieszy wszystkich • największy gruczoł kręgowców, wydziela żółć • wrodzona 
nieprawidłowość skóry w postaci plamki • koktajl z mleka zmieszanego z różnymi dodatkami; shake • brzeg stronicy kartki z zeszytu  
• chorobliwe osłabienie lub utrata pamięci, niepamięć • biała część gałki ocznej otaczająca tęczówkę • skaczą po tatrzańskich stokach 
• stolica i największe miasto Tajlandii • miejsce spacerowe w uzdrowisku, korso

ul. Domaniewska 52  

02-672 Warszawa
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 felieton / Martyna Rozesłaniec

M ówi się, że nic tak nie cieszy jak 
komplement powiedziany jednej 
kobiecie przez inną. Najbardziej 
potrafi docenić nową fryzurę 
czy sukienkę. Nikt też tak nie pocie-

szy po kłótni z mężem jak najlepsza przyjaciółka. 
Ale z drugiej strony, nikt tak celnie nie wbije szpilki 
jak druga kobieta. Wie, gdzie boli najbardziej. Na doda-
tek zrobi to z uśmiechem na ustach.
Niedawno ogłoszono, kto zasiądzie w jury 89. edy-
cji konkursu o tytuł Miss Francji. Po raz pierwszy 
w historii gremium będzie się składało z samych 
kobiet. – Kto lepiej niż kobiety może ocenić inne 
kobiety? – pyta retorycznie Sylvie Tellier, dyrektor 
generalna stowarzyszenia Miss France. Tere-fere 
kuku, baba strzela z łuku. Internauci już się śmie-
ją, że zamiast konkursu piękności zobaczymy festyn 
zazdrości. Współczuję przyszłym kandydatkom 
do tytułu najpiękniejszej Francuzki. Kobiety są 
bardzo surowe w ocenie, szczególnie względem 

innych kobiet. Czepiają się najmniejszego drobia-
zgu. Wystarczy posłuchać, jak komentują wygląd 
innych przedstawicielek płci pięknej na ulicy. „W co 
ona się ubrała?”, „Jak można włożyć legginsy przy 
takiej figurze”, „Nie za krótka ta spódniczka?”. Dro-
gie panie, powodzenia!
Psycholog badająca relacje nastolatków, prof. Marion 
Underwood, doszła do wniosku, że dziewczęta są 
wspaniałymi przyjaciółkami, ale mogą się też stać 
najgorszymi wrogami. Wtedy bez wahania wyko-
rzystują przeciw sobie najbardziej osobiste infor-
macje zdobyte w czasach, kiedy się przyjaźniły.
Ruch #MeToo, walka o równouprawnienie, o prawa 
kobiet. Niby cały czas walczymy u swego boku o wiel-
kie sprawy. Niby jedna za drugą skoczy w ogień, 
a nie potrafimy wspierać się w codziennym życiu. 
Wystarczy zapytać w korporacji: z kim lubisz pra-
cować? Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile pań 
odpowie „Wolę z mężczyznami”. Kobiety nie lubią 
współpracować z innymi kobietami. Za to chętnie 
obgadują te, którym w życiu się powiodło i z przy-
jemnością rzucają im kłody pod nogi. Dla niektó-
rych plotkowanie przestaje być tylko rozrywką. Dla-
czego? Amerykańska psycholog Joyce Benenson 
uważa, że kobiety są ewolucyjnie predestynowane 
do tego, by nie współdziałać z kobietami, z którymi 
nie są spokrewnione. Czy aby na pewno kobiety są 
z Wenus, a mężczyźni z Marsa?
Skoro nie umiemy grać do jednej bramki, to chociaż 
zacznijmy biec w jednym kierunku. Niech w końcu kobie-
ta nie będzie kobiecie kobietą, tylko… człowiekiem. ◆

W piekle jest specjalne miejsce 
dla kobiet, które nie pomagały 
innym kobietom – powiedziała 
kiedyś Madeleine Albright, była 
sekretarz stanu USA. To zdanie 
nadal jest aktualne. Bo człowiek 
człowiekowi wilkiem, a kobieta 

kobiecie kobietą.

KOBIETA 

KOBIECIE 
KOBIETĄ 






