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"To co sobie uświadamiasz, to też kontrolu-
jesz, to czego sobie nie uświadomisz, kon-
troluje ciebie” – pisał Anthony de Mello 

w zbiorze wykładów filozoficznych „Przebudzenie”. 
Z upływem lat i rozwojem technologii robimy się 
coraz bardziej świadomi. Jednym z wciąż narastają-
cych problemów na Ziemi są śmieci i mimo że coraz 
więcej osób stara się być eko, nadal jest wiele do zro-
bienia. Dlatego chcemy Państwa zachęcić do stoso-
wania rozwiązań „zero waste”, czyli tak, by genero-
wać jak najmniej odpadów. Zajrzyjcie do rubryki 
Ekologia na co dzień i dowiedzcie się, co zrobić, 
by nie marnować jedzenia. Więcej na temat zero waste 
znajdą też Państwo w artykule o hydrolatach.

Przygotowaliśmy także wiele porad dotyczących zdro-
wia i urody. Nadchodzi lato i każdy chciałby być w jak 
najlepszej formie. W tym numerze przedstawiamy 
sposoby na gładką skórę, zadbane stopy i… zdrowy 
uśmiech. Bo czym byłoby życie bez uśmiechu? 

Redaktor Naczelna 

Uśmiechnij się

16

38

52

20

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 Cy-
wilnego 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.
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wsparcia, ale w innych sprawach. Trzeba wciąż na nowo 
stwarzać te części wspólne, dostosowywać je na bieżąco 
do tego, jak zmienia się nasze życie.

A jeśli tego zabraknie?
Przyjaźń ewoluująca musi uwzględniać to, że zmiany są nie-
uniknione. Niestety, większość relacji z dzieciństwa rozbija 
się właśnie o tę barierę. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj 
nie rozwijamy się równolegle i w tym samym kierunku 
– emocjonalnie i mentalnie. Każdy podąża swoją drogą. Jeśli 
nie zachowamy otwartości i uważności, z czasem część wspól-
na, czyli to, co nas łączy, może się stać trudna do odtworze-
nia. I choć kontakty nie muszą być codzienne ani bardzo 
regularne, bliskość, szczerość i zaufanie powinny pozostać 
niezmienne. Niestety, nie zawsze się to udaje, a spotkanie 
z przyjaciółką po latach bywa rozczarowujące.

Zatem przyjaźń – jako relacja – jest wymagająca. Czego 
konkretnie wymaga?
Wymaga umiejętności zrozumienia różnych osobistych sytu-
acji i akceptacji tego, co dzieje się w życiu drugiej osoby. 
Umieć wpleść się w to zmieniające się życie – jest dużą sztu-
ką. Tym bardziej że często przyjaźń schodzi na drugi plan 
wobec chociażby miłości czy macierzyństwa. Trzeba więc 
wykazać się wyrozumiałością, cierpliwością, łagodnością, 
odsuwać jak najdalej zazdrość i wszelkie myśli typu „Już się 
ze mną nie liczy, nie jestem dla niej ważna”. To trudne, zwłasz-
cza dzisiaj, gdy życie pędzi. Jesteśmy mobilni, często zmie-
niamy pracę, przeprowadzamy się. Utrzymanie dobrej, głę-
bokiej przyjaźni jest wyzwaniem.  

Czy z wiekiem trudniej nam się zaprzyjaźniać? 
Niekoniecznie. Dorosłość, praca, studia to często etapy, 
w których odkrywamy prawdziwą, dojrzałą przyjaźń na lata. 
Co więcej, można znaleźć bratnią duszę przez internet i zdal-
nie utrzymać wspaniałą relację, bliskość i zażyłość.  

Ja moich bardzo dobrych przyjaciół poznałam około czter-
dziestki. Omyłkowo dostałam mail pisany łamaną angielsz-
czyzną. Odpisałam, sugerując, że wiadomość nie jest do mnie. 
Nadawca okazał się Holendrem, miał żonę Polkę. Od słowa 
do słowa zaczęliśmy rozmawiać o różnych sprawach, kotach, 
które uwielbiamy. Korespondencja trwała. Jakiś czas póź-
niej spotkaliśmy się w trójkę w Polsce i „na żywo” nadal 
świetnie nam się rozmawiało. Do dziś spotykamy się i odwie-
dzamy – co prawda teraz, w czasie pandemii jest to niemoż-
liwe, ale mimo wszystko to jest dobry przykład, że wiek nie 
stanowi przeszkody. Jeśli lubimy ludzi, jesteśmy otwarci, 
to jako osoby dojrzałe mamy szansę zbudować przyjaźń świa-
domą, dopasowaną do naszych potrzeb.

Dlaczego przyjaźnie się rozpadają? 
Bo nie umiemy lub nie chcemy zmieniać się wraz z naszym 
przyjacielem. Czasem przyczyną jest jakaś nielojalność, roz-
czarowanie. A bez zaufania nie ma przyjaźni. Jak w każdej 
relacji, chociażby partnerskiej, gdy dochodzi do zdrady, 
możemy przebaczyć, spróbować zrozumieć motywację dru-
giej strony, ale zadra zostaje.
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NASZ EKSPERT
Joanna Godecka

psychoterapeutka, terapeutka TSR, członkini Polskiego 
Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej  

na Rozwiązaniach, dyplomowany life coach, coach oddechu, 
autorka książek, m.in. „Przestań się zamartwiać”  

i „Nie odkładaj życia na później”

w a ż n e  r o z m o w y

BLISKOŚĆ, 
OTWARTOŚĆ, 

ZAUFANIE 

romantycznego. Dlatego niekiedy z przyjacielem jesteśmy 
bliżej niż z rodziną, w której zdarzają się sytuacje trudne 
czy wręcz bolesne. 

Jednak żeby przyjaźń trwała latami, bliskość musi ewolu-
ować, a ta część wspólna, w której się spotykamy, musi się 
zmieniać. To naturalne, że w dzieciństwie poruszamy inne 
tematy, a z czasem część z nich traci na ważności. Idziemy 
do różnych szkół, do pracy, zakładamy rodziny, zmieniamy 
się i jeśli wobec tych wszystkich zdarzeń uda się utrzymać 
bliskość w przyjaźni, ma ona szanse przetrwać. Dzieje się 
tak, gdy nadal dobrze się rozumiemy. Nadal udzielamy sobie 

Jaki jest przepis na długoletnią, udaną przyjaźń? Czy moż-
na mieć przyjaciółkę od dzieciństwa do późnej starości, 
czy to raczej rzadkość?
Przyjaźń od dzieciństwa zdarza się, choć dość rzadko i już 
wyjaśniam dlaczego. Żeby relacja międzyludzka mogła się 
zrealizować, trzeba stworzyć tzw. część wspólną. Ta część 
łącząca dwie osoby może dotyczyć różnych obszarów, przy 
czym od zwykłej znajomości przyjaźń odróżnia stopień 
bliskości. Przyjacielowi czy przyjaciółce mogę powiedzieć 
dużo więcej niż koledze czy znajomemu. Jest między nami 
zaufanie i szczerość. To trochę jak miłość, ale bez wątku 

Przyjaciółce mogę powiedzieć dużo więcej  
niż koleżance czy znajomej. Jest między  
nami zaufanie i bliskość. To trochę jak  
miłość, ale bez wątku romantycznego  
– mówi psychoterapeutka Joanna Godecka.
/ ROZMAWIA Alicja Kamińska
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pielęgnować, rozwijać, niekoniecznie w bardzo sztywnych 
ramach, ale tak, by się od siebie zanadto nie oddalić.

Czy brak przyjaciela może o czymś świadczyć?
Co do zasady ludzie istnieją dla relacji. Żyjemy, pracujemy, 
działamy z myślą o innych. Czasem nasza motywacja jest 
nie najlepsza – na przykład wtedy, gdy podejmujemy okre-
ślone decyzje tylko dlatego, żeby być pozytywnie postrze-
ganym przez innych. Jednak na takim przykładzie też widać, 
że zależy nam na więziach z innymi. 

Może się wydawać, że niektórzy tych więzi nie potrzebują, 
zapełniają sobie życie tyloma aktywnościami, że ludzie są im 
zbędni. Niekiedy wynika to z tego, że w domu wpojono nam 
nieufność do innych – przekonanie, że wszyscy są interesow-
ni i niczego dobrego nie można się po nich spodziewać. Cza-
sem przyczyną jest niskie poczucie własnej wartości – uwa-
żamy, że niczego sensownego i atrakcyjnego nie możemy 
innym zaoferować, nie umiemy prowadzić interesującej roz-
mowy. Jednak taka emocjonalna pustynia, izolacja od blisko-
ści nie jest dobra. I nawet osoby, które doskonale czują się 
we własnym towarzystwie czy w otoczeniu książek, mają ukry-
tą potrzebę nawiązania relacji z drugą osobą. 

A przyjaźnie damsko-męskie? Uważa się, że takie nie 
istnieją…
Zdarzają się, jak najbardziej. Zwłaszcza, gdy obie strony mają 
satysfakcjonujące związki i udane życie osobiste. Wówczas nie 
ma przeszkód, aby przyjaźnić się z osobą innej płci. Możliwe 
są też przyjaźnie między osobami, które wcześniej były part-
nerami. Wystarczy, że się szczerze lubią, szanują, jest między 
nimi dobra energia. To, że się nam jako parze nie udało, nie 
znaczy, że nie możemy być dobrymi przyjaciółmi.  ◆

A kiedy relacja przyjacielska zaczyna nam szkodzić? 
Prawdziwa przyjaźń, w której obie strony życzą sobie dobrze, 
nie jest podszyta lękiem, nie ma w niej miejsca na osaczanie, 
nie ma też życia czyimś kosztem czy oczekiwania, że druga 
osoba będzie dla nas dostępna na wyłączność. Kiedy więc 
pojawia się zaborczość, przekraczanie granic, manipulacja 
– to znak, że dzieje się coś niedobrego. Czasem jedna strona 
zaczyna się obawiać utraty kontroli nad drugą i tego, że nie 
ma już takiego wpływu na jej decyzje czy zachowanie, jak 
wcześniej. Zaczyna stosować różne techniki, żeby ten wpływ 
odzyskać. Trzeba się temu wyraźnie przeciwstawić.

Ale pamiętajmy, że przyjaźń nie jest idealnym dopasowa-
niem. Nie we wszystkim musimy się zgadzać. Mam przyja-
ciółkę, z którą absolutnie nie dogaduję się na wakacjach. Raz 
wybrałyśmy się razem na urlop i to była totalna katastrofa. 
Ja wstawałam rano, ona lubiła pospać. Ja kładłam się z kura-
mi, ona do nocy tłukła się po pokoju. Więcej tego nie powtó-
rzyłyśmy, ale… nadal  świetnie mi się z nią rozmawia. Czy-
li nie musimy robić wszystkiego razem. Przyjaźniami też 
trzeba „zarządzać”.

To chyba oznacza, że można mieć więcej niż jednego praw-
dziwego przyjaciela…
Można budować relacje na rozmaitych gruntach, różnicując 
wspólne części, jakie mamy z innymi osobami. Nie warto skre-
ślać kogoś tylko dlatego, że nie mamy z nim 100 procent zgod-
ności charakteru. Z jednym możemy umawiać się na wypad 
na narty, z innym na długie rozmowy przy kominku. Ważne, 
że dajemy sobie poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Niektórzy nie mają potrzeby dzielenia życia z wieloma 
osobami, wystarczy im jedna. I to też jest dobre. Niezależ-
nie od tego, jak wiele mamy bratnich dusz, trzeba te relacje 

Niezależnie od tego, jak wiele 
mamy bratnich dusz, trzeba  

te relacje pielęgnować, rozwijać, 
niekoniecznie w bardzo 

sztywnych ramach, ale tak, by się 
od siebie zanadto nie oddalić.

…ZDROWY  UŚMIECH
ZGRZYTANIE ZĘBAMI – przyczyną mogą być 
m.in. wady zgryzu, źle dopasowane plomby lub nad-
miar stresu. Okazuje się, że w czasie pandemii nasilają
się takie zaburzenia jak ból szczęki przy nagryzaniu
czy trzaski i przeskakiwanie w stanie skroniowo-
-żuchwowym. Zgrzytamy zębami podczas snu, 
a po obudzeniu czujemy napięcie mięśni twarzy, sztyw-
ność karku lub boli nas głowa. Długotrwały, nieleczony 
bruksizm może prowadzić do uszkodzeń i utraty zębów.

ROZWIĄZANIE: jeśli podejrzewasz u siebie tę 
przypadłość, koniecznie zgłoś się do stomatologa. 
Lekarz zaproponuje np. ćwiczenia rozluźniające,  
korektę zgryzu albo szyny relaksacyjne, które  
zapobiegną ścieraniu zębów. 

EROZJA SZKLIWA, ODSŁONIĘTE SZYJKI  
– starte i bardziej żółte szkliwo zębów to jeden z pierw-
szych objawów zaciskania szczęk. Jeśli nic z tym nie 
zrobimy, osłabione szkliwo sprawi, że zęby będą bar-
dziej podatne na próchnicę i złamania, nadwrażliwość 
na zimne lub gorące pokarmy i napoje. 

ROZWIĄZANIE: poproś stomatologa, aby zareko-
mendował ci preparaty do higieny jamy ustnej dla osób 
z nadwrażliwością – pasty, płyny, żele remineralizujące 
szkliwo, m.in. z dodatkiem hydroksyapatytu. W gabine-

s p o s ó b  n a . . .

cie stomatolog może przeprowadzić fluoryzację 
zębów, a bardzo zniszczone szkliwo i ubytki przyszyj-
kowe wypełnić materiałem kompozytowym. 

BÓLE W BARKACH, SZYI I OBOJCZYKU  
– gdy jesteśmy zestresowani, odruchowo zamykamy 
klatkę piersiową, wychylamy szyję ku przodowi  
i – znów – zaciskamy szczęki. Godziny spędzone  
w pozycji siedzącej, przed komputerem dodatkowo 
nasilają problem. 

ROZWIĄZANIE: zmieniaj pozycję podczas pra-
cy, rób sobie przerwy. Wykonaj proste ćwiczenie  
na rozluźnienie szczęk lub poproś kogoś bliskiego  
o zrobienie masażu ramion, karku i szyi. Rozważ też 
ciepły okład.

ODDYCHANIE USTAMI PRZEZ MASECZKĘ  
– sprzyja suchości jamy ustnej, w konsekwencji 
namnażaniu się bakterii, grzybów, wirusów. Zwiększa 
też ryzyko próchnicy, nieświeżego oddechu i stanów 
zapalnych dziąseł. 

ROZWIĄZANIE: maseczki jednorazowe wyrzu-
caj po użyciu, a te z materiału pierz regularnie  
w wysokiej temperaturze. Pij dużo wody, co pozwoli 
zapobiec problemom z zębami.

OKAZUJE SIĘ, ŻE PANDEMIA MA NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ZDROWIE 
ZĘBÓW. JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE PRZYPADŁOŚCI I JAK IM ZARADZIĆ?
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Spróbuj zapanować  
nad stresem. Rób ćwiczenia 

oddechowe, zapisz się 
na jogę online, stosuj 

medytację – rozluźnione 
ciało to także zdrowe zęby.

NASZ EKSPERT
lek. stom.  

Monika Stachowicz 
Centrum Periodent  

w Warszawie
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 GDY JESTEŚ NIEPRZYTOMNY: 

•  a ustaliłeś przed zabiegiem szczegóły  
z lekarzem – twoja decyzja pozostaje w mocy.  
Co istotne, nie może jej zmienić rodzina  
czy partner życiowy;

•  ale nie zdążyłeś wyrazić zgody na leczenie  
– decyzję podejmuje medyk prowadzący.

 GDY TO LEKARZ ODSTĄPI 
 OD LECZENIA: 

•  ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem 
cię o tym poinformować;

•  powinien wskazać innego specjalistę i miejsce, 
gdzie możesz kontynuować leczenie;

•  standardowo w takiej sytuacji medyk bierze  
na siebie kwestię przeniesienia cię do innej pla-
cówki (nie musisz tego załatwiać sam).

Źródło: NFZ 

 MASZ PRAWO WYRAZIĆ ZGODĘ 
 LUB ZGŁOSIĆ SPRZECIW  
WOBEC LECZENIA, JAKIE  
CI ZAPROPONOWANO. 

Lekarz powinien udzielić wyczerpujących infor-
macji, które pozwolą ci podjąć decyzję:
• na czym polega zabieg i jaki jest jego cel;
•  jakie są następstwa: pożądane i niepożądane 

(uboczne), także te rzadkie, z określeniem praw-
dopodobieństwa ich wystąpienia;

• jakie są skutki niewykonania zabiegu.

 WAŻNE! NIEWYRAŻENIE 
 SPRZECIWU NIE JEST ZGODĄ.
 ZGODA MUSI BYĆ ŚWIADOMA. 

Aby została uznana za taką:
•  musi być poprzedzona kompletną informacją  

ze strony lekarza;
•  musi dotyczyć konkretnego działania i nie jest 

tym samym, co ogólna zgoda na leczenie, pod-
pisana np. w momencie przyjęcia do szpitala;

•  powinieneś dostać do podpisania osobny for-
mularz zgody na wykonanie zabiegu/badania.
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Pani doktor, jaki jest mechanizm powstawania chorób auto-
immunologicznych? 
Choroby autoimmunologiczne, inaczej nazywane autoim-
munizacyjnymi lub z autoagresji, to grupa wielu chorób, 
które mogą dotknąć właściwie każdy organ. Szacuje się, 
że mogą dotyczyć około 3,5 procent społeczeństwa. Należą 
do nich między innymi: cukrzyca typu 1, choroba Hashi-
moto, Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jeli-
ta grubego, bielactwo, łuszczyca, stwardnienie rozsiane, 
celiakia, toczeń rumieniowaty, twardzina i wiele innych. 

Mechanizm ich powstawania jest tematem wielu badań 
naukowych, a obfitość i złożoność naszego układu immu-
nologicznego jest na tyle duża, że nie jest to grupa chorób 
zamknięta dla nowych jednostek. 

Aby zrozumieć, jak powstaje choroba autoimmunologicz-
na, dobrze jest zacząć od przedstawienia, jak działa nasz 
układ odpornościowy. Jego głównym zadaniem jest ochro-
na organizmu przed „obcymi cząstkami” – bakteriami, wiru-
sami, grzybami, parazytami, ale również ciałami obcymi. 

CHOROBY  
AUTOIMMUNOLOGICZNE  TO  MIĘDZY  INNYMI: 

• choroba Hashimoto

•  choroba Gravesa-Basedowa

• celiakia

•  choroba Leśniowskiego-Crohna

•  wrzodziejące zapalenie jelita grubego

•  reumatoidalne zapalenie stawów,  
łuszczycowe zapalenie stawów

• stwardnienie rozsiane

• miastenia

• toczeń rumieniowaty

• cukrzyca typu 1

• bielactwo

• łuszczyca

• łysienie plackowate

• sarkoidoza

•  niedokrwistość Addisona-Biermera

Układ odpornościowy ma za zadanie znaleźć wroga, wysłać 
odpowiednie komórki, aby został unieszkodliwiony, a po 
zakończonej operacji nauczyć kolejne komórki, aby w przy-
szłości reagowały na znane zagrożenie szybciej i sprawniej. 
W tym mechanizmie biorą udział między innymi limfocy-
ty T, B, NK i komórki pamięci. Dodatkowo komórki te mogą 
wydzielać różne substancje chemiczne, jak cytokiny proza-
palne, interferon. Limfocyty B natomiast są producentami 
przeciwciał. 

Mamy więc prawdziwy arsenał, którym nasz organizm 
posługuje się, by unieszkodliwić groźne mikroby chcące 
nas zaatakować?
Tak i nauczyliśmy się wykorzystywać tę zdolność układu 
immunologicznego na przykład do wytwarzania odporno-
ści po podaniu szczepionki.  

NASZ EKSPERT
lek med. Alicja Sapała-Smoczyńska 

kierownik medyczny  
Centrum Medicover – Jerozolimskie  

w Warszawie



Mechanizm ich powstawania jest 
podobny, choć objaw y – różne. 
Mogą dotknąć jeden organ lub 

kilka. I ujawnić się w każdym 
wieku. Sprawdź, co warto wiedzieć 

o chorobach z autoagresji.
/ TEKST Monika Kryńska

Jednak problem zaczyna się, gdy nieprawidłowo nauczo-
ne limfocyty zaczynają rozpoznawać części lub całe komór-
ki właściciela jako wroga. Wtedy cały mechanizm ataku 
przeprowadzony zostaje na komórkę hosta (gospodarza), 
co powoduje choroby zapalne bez czynnika zewnętrznego. 
Dotychczas nie jest znana przyczyna powstawania takich 
zaburzeń. 

A czy można wskazać na czynniki ryzyka? Coś, co sprzyja 
pojawieniu się i rozwojowi choroby? 
Wśród takich czynników ryzyka możemy odnaleźć:
• powinowactwo genetyczne – u członków rodziny często 
możemy spotkać podobne cząsteczki głównego układu zgod-
ności tkankowej – to tłumaczy poznawalność choroby;
• płeć – choroby częściej pojawiają się u kobiet, mówi się 
o dziesięciokrotnie zwiększonym ryzyku u tej płci;

WYZWANIA 2021

CHOR   BY
AUTOIMMUNOLOGICZNE

• czynniki zakaźne – mechanizm opiera się na zasadzie 
mimikry: niektóre cząstki obce, na przykład te u paciorkow-
ca (Streptococcus pyogenes) są na tyle podobne do tych znaj-
dujących się u gospodarza, że nasz układ odpornościowy 
zaczyna je mylić i tym samym atakuje swój organizm. 
W przypadku wspomnianego paciorkowca jest to mecha-
nizm powstawania gorączki reumatycznej; 
• wiek – częściej choroby autoimmunologiczne rozwijają się 
u osób starszych. Najprawdopodobniej jest to związane ze 
„starzeniem się” układu odpornościowego. Choroby auto-
immunologiczne u dzieci występują zdecydowanie 
rzadziej; 
• środki farmaceutyczne – zaburzenia powstają w niewia-
domym mechanizmie. Wiadomo natomiast, że mogą wystę-
pować po niektórych lekach, takich jak prokainamid (sto-
sowany w zaburzeniach rytmu serca), metyldopa (składnik 
preparatów na nadciśnienie), penicylamina (stosowana m.in. 
w zatruciach), izoniazyd (lek przeciwgruźliczy).
• niedobory odporności – na przykład w przypadku tocz-
nia układowego został potwierdzony brak niektórych czyn-
ników układu dopełniacza (jednego z mechanizmów 
odpornościowych). 

Dotychczas do grupy chorób z autoagresji zakwalifikowa-
no kilkadziesiąt jednostek. Czy wobec tego można wskazać 
objawy, które powinny nas zaniepokoić? 
Jak wspomniałam, choroby autoimmunologiczne dotykają 
różnych układów, nie sposób więc wymienić najczęstszych 
wspólnych objawów w tej grupie. 

Dlatego skupię się na ewentualnych objawach chorób naj-
bardziej groźnych. I tak, w przypadku cukrzycy typu 1 zna-
mienne są: picie bardzo dużej ilości płynów, bardzo duża 
ilość oddawanego moczu, szybka utrata wagi. W tej jedno-
stce chorobowej ważne jest szybkie wyłapanie objawów kli-
nicznych, które mogą doprowadzić do groźnych dla życia 
zaburzeń elektrolitowych. 
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Początkowo dyskretne objawy neurologiczne – takie jak 
niedoczulica, przeczulica, parestezje, osłabienie siły mię-
śniowej, porażenie – u osób podatnych mogą wskazywać 
na rozwój stwardnienia rozsianego. 

Jeśli chodzi o choroby autoimmunologiczne układu pokar-
mowego – jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego – najczęściej mamy 
do czynienia z biegunkami z domieszką krwi. 

Z kolei choroba Hashimoto może prowadzić do zaburze-
nia funkcji endokrynologicznej tarczycy. Wszystkie obja-
wy takie jak zmienność nastroju, uczucie zimna, gorączka, 
szybkie przybieranie na wadze lub utrata wagi, suchość skó-
ry itp. mogą sugerować problemy z tym gruczołem. 

W samoobserwacji najważniejsze jest, abyśmy pamięta-
li, że choroby z autoagresji mają różny przebieg i mieli czuj-
ność na powtarzalne objawy, które do tej pory nie były u nas 
normą. Z każdym niepokojącym symptomem należy zgło-
sić się do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry, który 
wykona podstawową diagnostykę, a w razie wątpliwości 
pokieruje do kolejnych specjalistów.  

NASZ EKSPERT
dr n. med. Anna Liber 

pediatra, gastroenterolog z Centrum 
Medicover – Jerozolimskie w Warszawie

CELIAKIA

➊ Co to jest? Celiakia (choroba trzewna) to schorzenie, któ-
re może rozwinąć się u osób z predyspozycją genetyczną spo-
żywających gluten. U osób z genami HLA DQ2 i/lub DQ8 
organizm wytwarza przeciwciała, które niszczą kosmki 
w jelicie cienkim – wypustki odpowiedzialne za wchłania-
nie składników odżywczych z pokarmu. Choroba może roz-
winąć się w każdym okresie życia – od niemowlęcego do doro-
słości. Jednak warunkiem koniecznym jej wystąpienia jest 
spożycie pokarmów z glutenem. Szacuje się, że w Polsce cho-
roba ta dotyczy około 1 procenta społeczeństwa.

➋ Jakie są objawy? Najczęściej pacjenci zgłaszają bóle brzu-
cha, nawracające biegunki, rzadziej zaparcia, wzdęcia. Typo-
wym objawem tej choroby są nawracające afty w jamie ust-
nej oraz niedorozwój szkliwa zębów. Często pacjenci borykają 
się z niedokrwistością z niedoboru żelaza, która trudno pod-
daje się leczeniu doustnymi preparatami żelaza. U dzieci jedy-

ŁUSZCZYCA

➊ Co to jest? Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób zapal-
nych skóry, dotyczy około 2 proc. Europejczyków. Wśród czyn-
ników ją wywołujących niewątpliwą rolę odgrywa podłoże gene-
tyczne, ale także infekcje, np. paciorkowcowe zapalenie gardła, 
.wirus HIV i wirus HPV, a także infekcje przewlekłe bakteryjne 
i grzybicze, zwłaszcza w obrębie przewodu pokarmowego. Sto-
sowanie niektórych leków – jak beta-blokery, doustne sterydy, 
blokery kanałów wapniowych, NLPZ, lit, inteferon – też może 
mieć wpływ na przebieg choroby. Podobnie jak stres, a u części 
pacjentów także spożywanie alkoholu. Ważnym i częstym czyn-
nikiem są urazy naskórka – zarówno mechaniczne otarcie, upa-
dek, jak i tatuaże, oparzenia, samouszkodzenia.

➋ Jakie są objawy? Istotą tej przewlekłej i nawracającej choro-
by jest wzmożona proliferacja (przyspieszone wytwarzanie) 
naskórka. Pojawiają się zmiany grudkowe z tendencją do two-
rzenia charakterystycznych ognisk rumieniowo-złuszczających. 
Najczęściej zajmowane okolice to łokcie, kolana i skóra głowy, 
ale zmiany bywają też rozsiane, dając skrajnie obraz erytroder-
mii (zmiany obejmują całe ciało). Nierzadko łuszczyca zajmuje 
paznokcie. U części pacjentów może pojawić się świąd. 

➌ Jak wygląda diagnoza? Rozpoznanie łuszczycy opiera się 
na typowym obrazie klinicznym. Pomocny bywa wywiad rodzin-
ny. W przypadkach wątpliwych można zastosować biopsję skór-
ną i badanie histopatologiczne. 

➍ Co dalej? Leczenie łuszczycy w zależności od stopnia zaawanso-
wania zmian skórnych i odsetka zajętej powierzchni polega na zasto-
sowaniu preparatów miejscowych (co ma miejsce najczęściej), tera-
pii ogólnej lub naświetlań. Skuteczność najnowszych leków biologicznych 
od lat daje szansę pacjentom z ciężką postacią schorzenia.

Ważna jest właściwie zbilansowana dieta, ruch fizyczny i utrzy-
manie prawidłowej wagi ciała.

Ponadto ze względu na podłoże infekcyjne łuszczycy pacjen-
ci z rozpoznaniem, ale też z grupy ryzyka zobligowani są do regu-
larnych kontroli stomatologicznych, ginekologicznych, czasami 
laryngologicznych, niedopuszczania do tlących się infekcji w obrę-
bie innych narządów. Bóle stawowe u pacjenta z łuszczycą zawsze 
wymagają uwagi.

Najczęstszą chorobą współwystępującą z łuszczycą jest łuszczy-
cowe zapalenie stawów. Rzadziej, ale opisuje się związek z chorobą 
Leśniowskiego-Crohna, łuszczycą krostkową dłoni i stóp. U pod-
łoża tego zjawiska leżą podobne mechanizmy patofizjologiczne. 

Dużą uwagę w ostatnich latach zwraca się na fakt współwystę-
powania z łuszczycą zespołu metabolicznego i chorób sercowo-
-naczyniowych, a co za tym idzie poważnych incydentów serco-
wych. Ważne zatem jest wczesne leczenie i regularne badania 
kontrolne mające na celu wykrycie ewentualnych odchyleń, np. insu-
linooporności, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych. ◆

NASZ EKSPERT
lek med. Katarzyna Łukowska 

dermatolog z Centrum Medicover  
– Jerozolimskie w Warszawie

nym objawem mogą być zaburzenia wzrastania- – zbyt niski 
wzrost lub zbyt niska masa ciała.

Niekiedy objawy są niecharakterystyczne i nie sugerują 
choroby jelit. Bóle głowy, bóle kości, stawów, uczucie ciągłe-
go zmęczenia, stany depresyjne, nawracające poronienia czy 
trudności z zajściem w ciążę mogą być także związane z cho-
robą trzewną. Istnieje szczególna manifestacja celiakii – cho-
roba Duhringa, która objawia się występowaniem zmian 
skórnych w postaci grudek lub pęcherzyków. Zmiany czę-
sto swędzą, dlatego choroba często mylona jest z atopowym 
zapaleniem skóry

Celiakia może współwystępować z innymi chorobami o pod-
łożu autoimmunologicznym. Warto wykonywać badania w jej 
kierunku u osób z chorobą Hashimoto czy cukrzycą typu 1. 

➌ Jak wygląda diagnoza? Najlepiej rozpocząć od wykona-
nia badań serologicznych, oznaczenia przeciwciał typowych 
dla tej choroby – przeciw transglutaminazie tkankowej. Jeże-
li stężenie przeciwciał jest podwyższone, kolejnym krokiem 
jest wykonanie gastroskopii w celu pobrania biopsji z części 
jelita cienkiego – dwunastnicy. Wynik badania histopatolo-
gicznego biopsji przesądza o rozpoznaniu choroby trzew-
nej. U dzieci wykonanie gastroskopii wymaga znieczulenia 
ogólnego i nierzadko pobytu w szpitalu. 

Warto podkreślić, że obecność genów, które predysponu-
ją do celiakii, nie jest równoznaczna z zachorowaniem. Geny 
te występują aż u 30 proc. osób zdrowych. 

➍ Co dalej? Leczenie celiakii to dieta bezglutenowa, której 
należy przestrzegać do końca życia. Dolegliwości zazwyczaj 
ustępują w ciągu miesiąca-dwóch, jednak podwyższone stę-
żenie przeciwciał może utrzymywać się od pół roku do roku. 
Zazwyczaj po roku stosowania ścisłej diety normalizują się 
wyniki badań serologicznych. I dochodzi do regeneracji kosm-
ków jelitowych. 

Osoby chore na celiakię powinny unikać 
produktów, których producent informuje  

o możliwości wystąpienia w składzie nawet 
śladowej ilości glutenu. Na szczęście dziś wybór 

żywności bezglutenowej jest duży. Na opakowaniu 
szukajmy znaku przekreślonego kłosa.
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BEZ KRZTYNY
Wy próbuj nasze przepisy na słodkości pełne witamin, 

błonnika i mikroelementów. Ciesz się zdrow ymi, 
domow ymi słodyczami. I nie martw się o gluten.
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SORBET  Z  MANGO
 Składniki (4 porcje):

• 2 dojrzałe mango • 3 łyżki syropu klonowego 
 lub płynnego miodu • 4 łyżki brązowego cukru

• sok z cytryny • 1/2 szklanki wody  
 

Owoce umyj, obierz i wydrąż, pokrój w kostkę 
i zmiksuj. Cukier rozpuść w wodzie, dodaj sok z cytryny 

i gotuj około kwadransa, do uzyskania konsystencji 
syropu. Przestudź, zmieszaj ze zmiksowanym mango, 
dodaj syrop klonowy lub miód i jeszcze raz zmiksuj. 

Przełóż do pudełka, wstaw do zamrażalnika. Mieszaj 
co godzinę przez 4-6 godzin, by nie powstały grudki 

lodu. Podawaj z miętą i świeżymi malinami. 

MUS  CZEKOLADOW Y  
Z  AWOKADO
 Składniki (4 porcje):

• dojrzałe awokado • 3-4 łyżki kakao • 2 łyżki miodu  
• cynamon lub esencja waniliowa • 1/2 szklanki  

mleka roślinnego  
 

Umyj, wydrąż awokado, zmiksuj na gładką masę. 
Dodaj pozostałe składniki, raz jeszcze zmiksuj. 

Przełóż do czterech niewielkich salaterek, wstaw 
do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem 
udekoruj ulubionymi owocami sezonowymi.

* Nawet jeśli produkty nie mają w swoim składzie glutenu, mogły zostać nim zaprószone w trakcie produkcji, pakowania lub magazynowania. 
Dlatego zawsze czytaj etykiety i szukaj żywności z oznaczeniem przekreślonego kłosa. 

KOKOSANKI
 Składniki (około 30 ciastek):
• 200 g wiórków kokosowych

• 3 białka jaj • 100 g drobnego cukru
• kilka kropli esencji migdałowej

• kilka kropli soku z cytryny • szczypta soli  
 

Piekarnik nagrzej do 180 st. C. Białka ubijaj 
z odrobiną soli, a gdy powstanie piana ubijaj dalej, 

stopniowo dodając cukier. Masa powinna być 
gładka i błyszcząca. Dodaj esencję i sok z cytryny, 

delikatnie wymieszaj. Dorzuć wiórki kokosowe 
i ponownie delikatnie wymieszaj, aż składniki 

się połączą. Łyżką nabieraj porcje masy, formuj 
kulki, układaj a na blasze wyłożonej papierem 

do pieczenia. Wstaw do piekarnika na 15 minut. 

LETNIE  OWOCE  POD  KRUSZONKĄ
 Składniki (6 porcji):

• 1/2 kg brzoskwiń • 1/4 kg moreli • po garści borówek  
i czereśni • łyżeczka mąki ziemniaczanej • 2 łyżki brązowego 

cukru • szczypta cynamonu

Na kruszonkę: 
• 1/2 szklanki płatków owsianych • 1/2 szklanki płatków 

migdałowych • 1/2 szklanki płatków jaglanych lub orkiszowych 
• 4 łyżki mąki ziemniaczanej • 3 łyżki syropu klonowego  

• 3 łyżki brązowego cukru • 4 łyżki rozpuszczonego masła  
• 3 łyżki mleka roślinnego • kilka kropel esencji waniliowej  

lub migdałowej • szczypta cynamonu  
 

Piekarnik nagrzej do 180 st. C. Umyte, wypestkowane  
i pokrojone owoce wymieszaj z cukrem, cynamonem i mąką 

ziemniaczaną. Przełóż do żaroodpornej formy. Zmieszaj 
składniki kruszonki. Wyrabiaj masę rękami, a gdyby była zbyt 
sypka, dodaj jeszcze masła lub roślinnego mleka. Kruszonką 
przykryj owoce. Piecz około 20-30 minut, aż kruszonka się 

zrumieni. Podawaj na ciepło, np. z domowymi lodami.



e k o l o g i a  n a  c o  d z i e ń

C hoć marnowanie żywności rozpoczyna się już na 
etapie jej produkcji, przetwarzania i przechowy-
wania, nie wspominając o stratach generowanych 
przez sklepy czy gastronomię, jednak wciąż naj-

większym marnotrawcą są konsumenci docelowi, czyli my. 
Z raportu „Nie marnuj jedzenia 2020” wynika, że aż 62,9 
proc. Polaków wyrzuca pieczywo, 57,4 proc. – świeże owo-
ce, 56,5 proc. – warzywa (sałata, rzodkiewka, pomidory FO
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czy ogórki), 51,6 proc. wędliny, zaś 47,3 proc. mleko i jego 
przetwory. 

PORZĄDEK  W  LODÓWCE
Jednym ze sposobów na mądre gospodarowanie żywnością jest 
utrzymanie ładu w chłodziarce. Dbaj o czystość półek, szuflad 
i komór. Korzystaj z nich zgodnie z przeznaczeniem, patrząc 
na oznaczenia producenta lodówki. Nie układaj jedzenia war-
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jedzeniaBlisko 54 proc. Polaków 
przyznaje, że zdarza im się 

w yrzucić ży wność,  
z czego większość to gotowe, 

niespożyte posiłki, zaś 37 proc.  
produkty spoży wcze. Dlaczego 

tak się dzieje?
/ TEKST Karolina Górska



PRZED  CZY  DO?
Ponad 42 proc. Polaków przyznaje, że przegapia termin ważności. 
Aż 64 proc. nie ma pewności, czy dobrze rozumie oznaczenia.  
To niekiedy prowadzi do sytuacji, w której niepotrzebnie pozbywa-
my się jedzenia. Warto więc wiedzieć, że:

•  data minimalnej trwałości, czyli „najlepiej spożyć przed" – zwykle 
umieszczana na produktach typu mąka, olej, makaron – oznacza, 
że można zjeść produkt po wskazanej dacie, o ile był dobrze prze-
chowywany, a jego wygląd się nie zmienił;

•   termin przydatności do spożycia, czyli „należy spożyć do”  
– umieszczany na opakowaniach mięs, ryb, nabiału – informuje,  
że po upływie wskazanej daty produkt nie nadaje się do spożycia.

W YRZUCAMY   ŻY W NOŚĆ,  PONIEWAŻ:
65,2 proc. produkty się zepsuły
42 proc. przeoczyliśmy datę ważności
26,5 proc. przygotowaliśmy zbyt dużo jedzenia 
22,2 proc. zrobiliśmy za duże zakupy

Źródło: „Nie marnuj jedzenia 2020”. Raport Federacji Polskich Banków Żywności

DLACZEGO  W  OGÓLE  W YRZUCAMY? 
Przyczyną problemu są nasze codzienne złe nawyki i niedopatrze-
nia. A konkretnie:

tylko 41,9 proc. z nas przed zakupami sprawdza zawartość lodówki
jedynie 39 proc. przygotowuje listę niezbędnych produktów
18,9 proc. zawsze lub zazwyczaj kupuje żywność, której nie plano-
wało kupić
16,7 proc. Polaków kupuje na zapas

NIE MARNUJ

stwami, nie umieszczaj też produktów surowych (mięso, ryby) obok prze-
tworzonych. Przekonaj się do pudełek: w szklanych zamykanych misach lub 
słojach można bezpiecznie przetrzymywać jedzenie. Sprawdzą się także pla-
stikowe, przeznaczone do kontaktu z żywnością. Silikonowe nadają się tak-
że do zamrażania. 
 
ZASTOSUJ  PROSTE  ROZW IĄZA NIA
➊ Robisz nieprzemyślane zakupy? Przed wyjściem do sklepu przejrzyj lo-
dówkę i zawartość szafek, żeby upewnić się, że zaopatrzysz się tylko w to, cze-
go ci aktualnie brakuje. Zrób listę potrzebnych rzeczy, to usprawni zakupy.
➋ Kupujesz zwykle za dużo? Zrezygnuj z robienia zapasów, dziś wszystko 
można kupić z dnia na dzień. Dobrym pomysłem jest też wybieranie produk-
tów z krótką datą ważności – będziesz musiała szybko je zużyć.
➌ Twoją bolączką jest psucie się jedzenia? Zwracaj uwagę na informacje 
dotyczące warunków przechowywania podane na etykiecie. Produkty, któ-
rych termin przydatności jest krótki, ustawiaj bliżej w lodówce, codziennie ją 
przeglądaj. Upewnij się, że masz ustawioną optymalną temperaturę w chło-
dziarce i zamrażarce.
➍ Gotujesz zbyt duże porcje? Nadmiar potraw zamrażaj albo naucz się przy-
rządzać dania z resztek dań – zapiekanki, sałatki, potrawy jednogarnkowe. 
To bardzo ekologiczne podejście.
➎ Zdarza ci się przeoczyć datę ważności? Zawsze czytaj daty podane na ety-
kiecie. Więcej na temat oznaczeń – w ramce poniżej.  ◆
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NASZ EKSPERT
Diana Buzalska 

dietetyk kliniczny  
Food. Nutrition.  
Diet. Consulting.

Wciąż pokutuje wiele stereotypów na temat 
odżywiania mężczyzn. Sprawdzamy, które z nich mają 

naukowe podstawy, a które to szkodliwe mity. 
/ ROZMAWIAŁA Ewelina Dobrowolska
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Mężczyźni to mięsożercy. Menu oparte na mięsie jest  
im potrzebne do prawidłowego  funkcjonowania.
MIT  Choć zapotrzebowanie na białko jest u mężczyzn 

wyższe niż u kobiet i fizjologicznie ich organizm ma wyż-
szą zawartość masy mięśniowej niż kobiety, nie uprawnia 
to do jednoznacznego stwierdzenia, że mężczyźni to mię-
sożercy i taka dieta jest im pisana. Mięso to białko, budu-
lec organizmu, ale tylko podawana w ilościach zgodnych 
z zapotrzebowaniem. Nadmiar białka wykorzystywany jest 
do celów energetycznych, ale będzie raczej sprzyjał przy-
rostowi masy ciała w postaci tkanki tłuszczowej. 

Warto podkreślić, że zwłaszcza mięso czerwone – czę-
sto kojarzone z siłą, jako synonim budulca – powinno być 
ograniczane do 500 g na tydzień na rzecz mięsa drobiowe-
go, ryb, nasion roślin strączkowych i jaj. Dieta oparta na biał-
ku pochodzenia roślinnego, czyli bez mięsa, równie dobrze 
sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu, także 
mężczyzny. 

Soja szkodzi płodności mężczyzn.
MIT  Według aktualnego stanu wiedzy izoflawony sojowe 

nie wywołują negatywnych objawów u mężczyzn spoży-

wających je regularnie, nawet w większych ilościach. Doniesienia 
dotyczące negatywnego wpływu izoflawonów pojawiały się w poje-
dynczych badaniach na szczurach oraz w opisie jednego z przypad-
ków 19-latka, który spożywał produkty sojowe w ilości odpowiada-
jącej kilkunastu szklankom napoju sojowego dziennie. 

Zatem nauka uspokaja: nie ma się czego obawiać, a my musimy 
pamiętać – zarówno w przypadku soi, jak i innych produktów spo-
żywczych – że kluczem do sukcesu jest umiar i różnorodność, umoż-
liwiające skomponowanie zbilansowanej diety. Aby soja stanowiła 
zagrożenie dla płodności i zdrowia seksualnego, mężczyźni z Euro-
py musieliby spożywać jej praktycznie 40 razy więcej niż dotychczas 
i to właściwie każdego dnia.

Mężczyzna o podobnej wadze co kobieta musi przyjmować więcej 
kalorii.
FAKT  Mężczyźni mają fizjologicznie wyższą zawartość masy mię-
śniowej niż kobiety, stąd różnice w metabolizmie u obu płci. Ponad-
to w wyliczeniach podstawowego metabolizmu parametrem różni-
cującym jest również wzrost, stąd kobieta i mężczyzna o tej samej 
masie ciała mają różne sylwetki. 

Dla przykładu mężczyzna o masie 65 kg i umiarkowanym pozio-
mie aktywności fizycznej ma zapotrzebowanie energetyczne na 
poziomie 2600 kcal, a kobieta 2200 kcal. 

Mężczyźni nie lubią warzyw i owoców.
MIT  To kolejny stereotyp. To, czy mężczyźni jedzą lub lubią warzy-

wa, wynika z ich nawyków żywieniowych wyniesionych z domu 
rodzinnego. Dobra wiadomość jest jednak taka, że zachowania 
żywieniowe mogą się zmieniać, także na lepsze. 

Warto wiedzieć, że zgodnie z obecnymi zaleceniami żywieniowy-
mi w diecie powinny dominować warzywa i owoce – mają stanowić 
połowę tego, co jemy. Dzienne minimum to 400 g – oczywiście, 
im więcej, tym lepiej – z zachowaniem proporcji: więcej warzyw niż 
owoców. Duże ich spożycie znacząco zmniejsza ryzyko zachorowa-
nia na nowotwory złośliwe i choroby sercowo-naczyniowe (nadciśnie-
nie tętnicze, udary mózgu, zawały serca), a także wiele innych prze-
wlekłych chorób, m.in. cukrzycę i otyłość. Niejeden stereotypowy 
mięsożerca z chęcią spożywa również warzywa. 

Typowa męska dieta, bogata w białko, fast food i alkohol, to jedna 
z przyczyn dny moczanowej – schorzenia, które częściej dotyka 
mężczyzn.
FAKT  / MIT  To puryny stanowią główną przyczynę rozwoju choro-
by: po dostaniu się do organizmu wraz z pożywieniem przekształca-
ją się w kwas moczowy. Kiedy jego stężenie w organizmie wzrośnie, 
pojawiają się napady bólowe, które mogą przeistoczyć się w przewle-
kły stan zapalny. Wysoką zawartością puryn odznacza się mięso, 
zarówno czerwone jak i drobiowe, ciemne ryby, podroby, owoce morza. 

Również alkohol sprzyja wzrostowi poziomu kwasu moczowego, 
zwłaszcza piwo. Jednak nie tylko dieta wpływa na wystąpienie cho-
roby, jest to jednostka często współistniejąca z insulinooprrnością, 
cukrzycą typu 2 lub towarzysząca otyłości. Regularne kontrolowa-
nie poziomu kwasu moczowego zalecane się zarówno mężczyznom, 
jak i kobietom, bo atak dny moczanowej nie należy do najprzyjem-
niejszych. Prawidłowo zbilansowana dieta, oparta o zalecenia żywie-
niowe jest jedną z praktyczniejszych metod profilaktyki dny mocza-
nowej, a w przypadku wystąpienia stanu zapalnego z jadłospisu 
należy dodatkowo wyeliminować źródła puryn.  ◆

POD KONTROLĄ



Do niedawna uznawane  
za efekt uboczny 

produkcji olejków 
eterycznych, od kilku lat 

robią furorę w pielęgnacji. 
Mają prosty skład, 

uniwersalne zastosowanie 
i są ekologiczne.

/ TEKST Katarzyna Załucka

s k a r b y  n a t u r y
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Choć czasem używa się zamiennie określeń woda kwia-
towa i hydrolat, nie są to synonimy. Pod tym pierwszym 
pojęciem rozumiemy wodę zmieszaną z olejkiem ete-
rycznym i/lub naparem z kwiatów lub ziół. Zazwyczaj 

dodaje się do niej emulgatory i konserwanty, by zapobiec pro-
cesowi kiśnięcia. Natomiast hydrolat to kondensat, który uwal-
nia się podczas procesu destylacji olejków. Wygląda to tak, 
że kiedy destylat ostygnie, olejki zbierane są z jego powierzchni 
(i dalej wykorzystywane do produkcji kosmetyków lub sprze-
dawane jako samodzielne preparaty), a to, co w wodzie pozo-
stanie – zwykle ułamek procenta olejków – to właśnie zawiesi-
na, którą nazywamy hydrolatem. Jego pielęgnacyjne właściwości 
doceniono wraz z rozwojem kosmetologii, trendów zero waste 
i produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

  
LISTA  DOBRODZIEJSTW
W procesie wytwarzania olejków eterycznych – poprzez wspo-
mnianą destylację z parą wodną całych roślin lub ich części 

• Wlane do kominka, będą miały wartość aromaterapeutyczną. 
Pobudzą, uspokoją, poprawią nastrój.
• Gdy powietrze jest za suche, zastosuj hydrolat jako nawilżacz 
o właściwościach prozdrowotnych: ułatwiający oddychanie (np. szał-
wiowy, z mięty pieprzowej, sosnowy).
• Z kolei użyty jako odświeżacz powietrza, nada pomieszczeniu uni-
kalny zapach, pomoże też wyeliminować te przykre (co docenią zwłasz-
cza właściciele zwierząt domowych).

JAKI  W YBRAĆ?
Możesz zaopatrzyć się w kilka preparatów i stosować je zamiennie. 
Warto jednak dopasować je do potrzeb skóry. Jeśli zatem jest
• sucha, skłonna do podrażnień – wybierz:
rumiankowy: koi stany zapalne, łagodzi podrażnienia, jest łagod-
ny. Sprawdzi się po opalaniu, ale także do pielęgnacji delikatnej skó-
ry małych dzieci;
różany: poza tym, że obłędnie pachnie, wzmacnia naczynia krwio-
nośne, poprawia kondycję skóry wrażliwej i cienkiej, nawilża i łago-
dzi uczucie ściągnięcia; dodatkowo działa ujędrniająco, więc to dobra 
propozycja dla skóry dojrzałej;
ogórkowy: nawilża, odżywia, działa przeciwzapalnie, rozjaśniają-
co, poprawia krążenie krwi, sprawiając, że cera staje się delikatna 
i gładka w dotyku;
aloesowy: to źródło wielu minerałów oraz witamin A, C i z grupy 
B, wspiera produkcję kolagenu, nawilża i odżywia; świetny m.in. 
po goleniu i depilacji, sprawdza się też w pielęgnacji włosów.

• przetłuszczająca się, mieszana, z trądzikiem – postaw na:
szałwiowy: zmniejsza widoczność porów, reguluje wydzielanie 
sebum, pomaga zredukować błyszczenie, ale także zapobiega poce-
niu się;
z drzewa herbacianego: działa antyseptycznie, antygrzybiczo, prze-
ciwwirusowo i przeciwbakteryjnie; można nim przemywać zadra-
pania czy inne drobne uszkodzenia skóry;
z mięty pieprzowej: ściąga, odświeża, tonizuje skórę twarzy, ale 
i głowy; dodatkowo łagodzi podrażnienia i rozjaśnia;
z nagietka: delikatnie ściąga, nawilża i koi; działa antyseptycznie, 
niweluje zmiany alergiczne, wypryski, regeneruje, przyspiesza goje-
nie drobnych ran i poparzeń, także słonecznych;
z kwiatów gorzkiej pomarańczy: oczyszcza, reguluje pracę gruczo-
łów łojowych, zmniejsza podrażnienia, ale też ma działanie 
antyoksydacyjne.

• normalna – możesz wybrać:
lawendowy: uspokaja, odpręża, tonizuje, oczyszcza, ale i łagodzi 
podrażnienia; zawiera wiele antyoksydantów; można stosować jak 
serum przed kremem; świetny do aromaterapii przed snem;
z oczaru wirginijskiego: zmniejsza zaczerwienienia, nawilża, odświe-
ża, uszczelnia naczynia, hamuje procesy oksydacyjne, łagodzi zapa-
lenie, podrażnienia; doskonały jako dodatek do stosowanych codzien-
nie kosmetyków;
z kwiatów ylang-ylang: odżywia, ujędrnia, nadaje blask; zmniejsza 
widoczność przebarwień, tonizuje, ogranicza wydzielanie sebum;
z czarnego bzu: dodaje blasku, rozjaśnia, nawilża, odżywia, działa 
antyoksydacyjnie, zapobiega powstawaniu zmarszczek; sprawdzi 
się w pielęgnacji cery zmęczonej i poszarzałej;
malinowy: ujędrnia, uelastycznia, wygładza, nawilża i odświeża; 
polecany cerze dojrzałej, ale także wrażliwej czy suchej. ◆



– do hydrolatu przenika wiele substancji aromatycznych i lecz-
niczych. W zależności od tego, na bazie jakiej rośliny powstał 
kosmetyk, ma różne właściwości i przeznaczenie. Ich wspólne 
zalety to naturalne pochodzenie, prosty skład, bezpieczeństwo 
aplikacji (dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze) i uniwersalność 
zastosowania (samodzielny preparat, dodatek do innych kosme-
tyków, nawilżacz i odświeżacz powietrza, aromaterapia). 

W aptekach znajdziemy bogaty wybór tych dobroczynnych 
preparatów, dzięki którym codzienna pielęgnacja skóry twarzy, 
ciała i włosów stanie się bogatsza i – dzięki pięknym zapachom 
– przyjemniejsza.

JAK  STOSOWAĆ?
• Hydrolaty można z powodzeniem aplikować bezpośrednio 
na skórę. Zazwyczaj sprzedawane są w formie niewielkich bute-
lek z atomizerem. Idealne właśnie teraz, letnią porą, bo szybko 
i skutecznie odświeżają.
• Możesz też dodać je do ulubionego kremu, balsamu, maski 
do włosów, by wzmocnić działanie pierwotnych receptur. 
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Hydrolaty PIELĘGNACJA 
ZERO WASTE*

* bez odpadów, bez marnowania



Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Australii 
przeprowadzili pierwsze na świecie badanie   
na 390 435 osobach, szukając dowodów, że to,  
w jakiej kondycji jest nasz układ krążenia, wpły-
wa na to, ile kawy pijemy. Okazało się, że osoby  
z wysokim ciśnieniem krwi czy arytmią piły mniej 
kawy, wybierały bezkofeinową lub całkowicie 
rezygnowały z małej czarnej – a przyczyna tkwi 
w genach. Inaczej mówiąc, DNA chroni nas przed 
wypijaniem zbyt dużej ilości kawy, jeśli jest  
to dla nas szkodliwe. To kolejny dowód na to,  
że powinniśmy reagować na sygnały płynące  
z ciała. Wnioski z badania opublikowano w marcu 
na łamach „American Journal of Clinical Nutrition”.
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VR    
D L A  S E N I O RÓW 

28 kwietnia w piśmie naukowym „Frontiers  
in Sports and Active Living” ukazały się wyniki 
analiz dr Pooyi Soltani z Uniwersytetu w Bath 

i Renata Andradego z Clínica do Dragão, Espre-
gueira-Mendes Sports Center – FIFA Medical 
Center of Excellence w Porto, którzy przekonują, 

że technologia VR (Virtual Reality – wirtualna 
rzeczywistość) może być narzędziem leczenia 
zaburzeń równowagi u seniorów. Tylko w Anglii 

upadki są główną przyczyną urazów u osób po 65. 
roku życia, a koszty ich leczenia szacuje się na 2 miliardy 
funtów. Dlatego naukowcy przeanalizowali dane  
z 19 różnych badań, by ocenić wiarygodność, bezpieczeń-
stwo i skuteczność zastosowania specjalnych kamer  
i gogli do treningu równowagi u osób starszych. Ich zda-
niem, gry wideo mogłyby być metodą lepszą niż tradycyj-
ne testy i treningi sprawnościowe.

SEN CZY RUCH?
Dzieci potrzebują 9–11 godzin snu, co najmniej 60 minut ćwiczeń 
fizycznych i nie więcej niż dwie godziny przed ekranem, by czuć 
się dobrze. Jednak niewiele pociech realizuje ten plan. Zespół 
naukowców Murdoch Children's Research Institute przy wsparciu 
National Heart Foundation of Australia postanowił sprawdzić, 
czy – bez rozciągania doby – można inaczej osiągnąć porównywal-
ne korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego najmłodszych. 
Okazało się, że dzieci mogą uzyskać taką samą redukcję wskaźnika 
masy ciała poprzez: • 17 minut ekstra umiarkowanych  
lub intensywnych ćwiczeń • lub dodatkowe 52 minuty snu  
• albo skrócenie o 56 minut czasu spędzanego na siedząco. 

Na łamach „Frontiers in Cardiovascular Medicine” 
opublikowano w kwietniu wyniki badania dr Zahry 
Raisi-Estabragh z Queen Mary’s William Harvey 
Research Institute, które potwierdziło, że istnieje 
zależność między spożyciem czerwonego i przetwo-
rzonego mięsa a zdrowiem serca, a konkretnie jego 
naczyń. Ponadto potwierdzono, że czerwone mięso 
zmienia mikrobiom jelitowy, podnosząc poziom 
niektórych metabolitów we krwi, co z kolei wiąże się 
z większym ryzykiem chorób serca. Badanie objęło 
19 408 członków brytyjskiego Biobanku, a zastoso-
wano w nim m.in. analizę rezonansem magnetycz-
nym i ocenę elastyczności naczyń. Okazało się też, 
że większe spożycie tłustych ryb poprawiło funkcję 
serca i elastyczność tętnic.

NIE MASZ OCHOTY  
NA KAWĘ? 
NIE PIJ  
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TERAPIA DOBRZE WYCELOWANA
W kwietniu na łamach „Nature Cancer” ukazały 
się wyniki badań – prowadzonych przez naukow-
ców z Wydziału Genetyki Medycznej Uniwersyte-
tu w Cambridge i MRC – które wskazały dziewięć 
genów naprawy DNA, kluczowtch dla obrony 
organizmu przed procesami oksydacyjnymi 
i nowotworowymi. Na tej podstawie stworzono 

algorytm MMRDetect, który potrafi zidentyfi-
kować zmiany rakowe podatne na mechanizmy 
autonaprawcze i dopasować do nich immunotera-
pię. Wykorzystano edycję genomu, CRISPR-Cas9, 
by wyseparować naprawcze geny w komórkach 
i dowiedzieć się, które z mechanizmów przestały 
działać w przypadku konkretnego guza.  

SERCE   
NIE LUBI MIĘSA 
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NASZ EKSPERT
dr n. med. Joanna Jacko 
ginekolog ze Szpitala Medicover
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z użyciem kontrastu żelowego czy badanie rezonansem magnetycznym. 
Nie warto bagatelizować żadnych niepokojących symptomów.

Czy endometrioza jest dziedziczna?
Uważa się, że choroba ma podłoże genetyczne, ponieważ występuje 
6-8 razy częściej u bliskich krewnych chorej. Od lat trwają badania nad 
wykryciem genów odpowiedzialnych za występowanie endometriozy. 
Możliwość dokładnego określenia tych genów pozwoliłaby na indywi-
dualizację terapii oraz możliwości wprowadzenia profilaktyki w popu-
lacji wysokiego ryzyka. 

Jak wygląda leczenie?
Całkowita pewność wyleczenia endometriozy jest obecnie nieosiągalna, 
leczenie przyczynowe jak dotąd niemożliwe, można jednak uzyskać dłu-
gotrwałą remisję (czasowe wyleczenie) – objawy choroby stają się wtedy 
niemal niezauważalne lub nie występują. 
•  Najczęściej mówi się o leczeniu farmakologicznym i operacyjnym: lapa-

roskopii. Obecnie dostępna jest laparoskopia z obrazowaniem 3D, któ-
ra pozwala na bardzo dokładną wizualizację operowanej powierzchni 
a przez to bezpieczną, precyzyjną ingerencję chirurgiczną. U kobiet 
z niepłodnością i objawami endometriozy pierwotna laparoskopia ope-
racyjna i radykalne usunięcie ognisk endometriozy zwiększa liczbę ciąż 
w porównaniu z laparoskopią diagnostyczną.

•  Opcje terapeutyczne to dieta czy fizjoterapia. 
•  Elementem leczenia endometriozy jest też wsparcie psychologa, który 

pomaga pacjentce „oswoić” chorobę. Warto jednak zdawać sobie spra-
wę, że endometrioza – nawet po leczeniu, np. operacyjnym – może pozo-
stać z kobietą do końca życia. Dlatego też, w ocenie wielu specjalistów, 
należy postrzegać ją jako chorobę przewlekłą, która wymaga długoter-
minowego planu leczenia i bieżącej, ścisłej kontroli.

Jak endometrioza wpływa na seks?
Dolegliwości bólowe w czasie lub po stosunku mogą wskazywać na endo-
metriozę. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z aktywności sek-
sualnej. Silne bóle należy skonsultować – z ginekologiem, a w razie dal-
szej rekomendacji – również z seksuologiem. ◆

CHCESZ  ZOSTAĆ  MAMĄ?  ZRÓB  BADANIA!
Około 40-50 proc. kobiet z rozpoznaną endometriozą, nawet 
w łagodnym stadium, ma trudności z zajściem w ciążę. Rozpoznanie 
choroby ma więc kluczowe znaczenie dla planów prokreacyjnych. 
Ogniska endometriozy wydzielają szereg substancji zapalnych ma-
jących niekorzystny wpływ na pęcherzyki jajnikowe, plemniki oraz 
interakcję plemnik – komórka jajowa. 

W bardziej zaawansowanych stadiach choroby zrosty powodują 
zaburzenie stosunków anatomicznych w miednicy, a co za tym idzie 
– negatywnie wpływają na prawidłową owulację i funkcję jajników 
oraz jajowodów. W skrajnych przypadkach mogą doprowadzić 
do niedrożności, a nawet uszkodzenia ich struktury.

Adenomioza (ogniska endometrialne wewnątrz błony mięśniowej 
macicy; typ endometriozy najczęściej dotykający kobiety pomiędzy 
40. a 50. rokiem życia) zaburza funkcję endometrium i utrudnia 
zagnieżdżenie się zarodka. Występowanie torbieli endometrialnych 
jajników niszczy ich tkankę, co powoduje zmniejszenie rezerwy jajni-
kowej i w ten sposób obniża płodność kobiety oraz szanse na ciążę.

Zauważono również częstsze występowanie chorób o podło-
żu autoimmunologicznym u chorych na endometriozę.

Jak rozpoznać endometriozę?
Najczęstsze objawy to: 
•  ból – zwykle pojawiający się wraz z rozpoczęciem mie-

siączki, co nie ułatwia jego skojarzenia z chorobą; 
•  czasem towarzyszą mu: wymioty, osłabienie, poty, wzdę-

cia, biegunka, bolesne wypróżnienia, bolesne parcie na mocz 
i jego oddawanie, ból w pachwinach, w okolicy kręgosłu-
pa, niejednokrotnie z promieniowaniem do kończyn dol-
nych ból prawego barku i podżebrza, duszność. Często 
występuje dyspareunia (bolesne współżycie płciowe); 

• niepłodność. 

Jak się diagnozuje to schorzenie?
Potrzebny jest skrupulatny wywiad lekarski, szczegółowe 
badanie ginekologiczne i inne metody diagnostyki, m.in. USG 

Endometrium, czyli…
Błona śluzowa jamy macicy. Jeżeli tkanka ta występuje w innym 
miejscu, np. w okolicy jajników i jajowodów, jelitach, pęche-
rzu moczowym lub w narządach odległych – płucach, mózgu 
czy… siatkówce oka – mówimy o endometriozie. 

Co wywołuje chorobę?
Nie ma jednoznacznie potwierdzonej teorii. Jedna z hipotez 
mówi o tym, że komórki endometrium przemieszczają się 
w inne lokalizacje wraz z krwią miesiączkową i podlegają 
dalszym przemianom pod wpływem hormonów. 

Czy przyczyną endometriozy może być osłabienie układu 
immunologicznego?
Rozwój endometriozy nie ma z tym związku, lecz z zaburze-
niami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem fago-
cytów i miejscowym niedotlenieniem tkanek. Może to być 
czynnikiem inicjującym rozwój endometriozy otrzewnowej. 

NASZ EKSPERT
dr n. med. Bogumił Paweł Siekierski  
kierownik Oddziału Ginekologii Szpitala Medicover, 
specjalista II stopnia w zakresie położnictwa  
i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej

CICHYw róg

Niespecyficzne objawy i wiele mitów, krążących w internecie  
– to najkrótsza charakterystyka endometriozy. Skąd się bierze, 
jak ją diagnozować i jak leczyć? Rozwiewamy wątpliwości. 
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O d najmłodszych lat zapewniamy dziecku rozmaite 
wygody. Najpierw wozimy je w wózku, później pod-
wozimy autem do przedszkola, szkoły i na zajęcia 
dodatkowe, w domu podajemy wszystko „pod nos”, 

wyręczamy nawet w prostych domowych czynnościach, jak 
nakrywanie do stołu, rozładowywanie zmywarki, odkurza-
nie. Na tym nie koniec, bo gdy wychodzimy na spacer, często 
mamy w zwyczaju ostrzegać: „Nie biegaj, bo się wywrócisz 
albo potkniesz”. „Uważaj na drabinkach”. „Nie pędź tak 
na rowerze”. Nieświadomie hamujemy naturalną ruchliwość 
maluchów, często postrzeganą jako hiperaktywność, podczas 
gdy jest koniecznym stymulatorem rozwoju naszych pociech.

Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), zanie-
pokojona epidemią braku ruchu we wszystkich grupach wie-

NASZ EKSPERT
Kamil Dante Lucci  

psycholog dzieci i młodzieży 
w Centrum Terapii Dialog  

oraz w Poradni Autystycznej 
UCK WUM

kowych, zaktualizowała w listopadzie 2020 roku swoje reko-
mendacje dotyczące aktywności. Poza wspomnianą na początku 
tekstu co najmniej godzinną porcją codziennej aktywności 
– przy czym chodzi tu o tzw. umiarkowaną lub dużą inten-
sywność aerobową – dzieciom i młodzieży zaleca się także 
regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie i kości –  co naj-
mniej trzy razy w tygodniu. 

DLA CIAŁA  I  DUCHA?
– Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie nie tylko na cia-
ło, lecz także na umysł. Już dwa tysiące lat temu rzymski 
poeta Juwenalis pisał „Mens sana in corpore sano” – w zdro-
wym ciele zdrowy duch. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży – mówi Kamil Dante Lucci, psycholog dzieci i mło-

DZIECKO

dzieży w Centrum Terapii Dialog i w Poradni Autystycznej UCK WUM.. 
–  Zabawa i ćwiczenia fizyczne są im niezbędne do właściwego rozwoju 
sensorycznego i ruchowego, zwiększają także odporność psychiczną, 
w trudnych chwilach dają umiejętność odreagowywania – dodaje.

Ekspert podkreśla, że zwłaszcza w obecnej sytuacji – gdy nauka odby-
wa się zdalnie lub w systemie hybrydowym, a kontakty rówieśnicze są 
mocno ograniczone – codzienny ruch jest prostym i skutecznym sposo-
bem na opanowanie stresu i frustracji: – Ćwiczenia nie tylko dodają ener-
gii, lecz także wpływają na ogólne dobre samopoczucie, poprawiają jakość 
snu, zmniejszają lęk, likwidują skumulowane napięcie, łagodzą, tak czę-
ste u kilkulatków, pobudzenie. 

Jak zaznacza psycholog, regularne uprawianie sportu może nawet 
pomóc leczyć depresję, ponieważ zwiększa samoocenę i zaufanie do sie-
bie samego. – Ponadto badania naukowe potwierdzają, że aktywność 
fizyczna wzmacnia pamięć długotrwałą, poprawia kreatywność, zdol-
ność rozwiązywania problemów, wspiera umiejętności poznawcze i spo-
łeczne. Pamiętajmy, że ruch, zwłaszcza taki, który daje zadowolenie, jest 
naszą najpotężniejszą bronią, pomagającą pokonać zniechęcenie, apatię, 
brak motywacji –  mówi Kamil Dante Lucci.

GDY  RUCHU  JEST  ZA  MAŁO
Rodzice obserwują, jak brak ruchu negatywnie wpływa na umiejętności 
poznawcze ich dzieci – pojawiają się kłopoty w szkole, rozdrażnienie, 
nerwowość. 

– Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że aż 81 procent nastolat-
ków ma za mało ruchu! Spędzają zbyt wiele czasu przed telewizorem, kom-
puterem, grami komputerowymi czy telefonem komórkowym. To zabój-
stwo dla zdrowia psychicznego i fizycznego! Jest przyczyną zaburzeń snu, 
nadpobudliwości, zachowań agresywnych, trudności z koncentracją i uwa-
gą, a nawet depresji – podkreśla nasz ekspert. – Ma także fatalny wpływ 
na funkcjonowanie organizmu, przyczyniając się do coraz częstszej u dzie-
ci otyłości – w Polsce cierpi na nią 10 procent dzieci w wieku 1-3 lat,  
30 procent dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22 procent młodzie-
ży do 15. roku życia. W efekcie, coraz więcej dzieci zapada na cukrzycę, 
choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe – dodaje. 

Tylko jak zapewnić przedszkolakowi czy uczniowi optymalną porcję 
ruchu, skoro trzeba łączyć własną zdalną pracę, codzienne domowe obo-
wiązki z koordynacją nauki online, a nierzadko również opieką nad rodzi-
cami czy dziadkami? Kamil Dante Lucci nie pozostawia złudzeń: nikt 
nas nie zwolni z dawania pociechom przykładu. 

– Jeśli rodzice są aktywni, dzieci także będą aktywne. Dlatego tańcz-
my z nimi, biegajmy, organizujmy wyprawy, zabawy w siłowniach plene-
rowych. W domu można uprawiać stretching, doskonały dla koordyna-
cji ruchowej. Ważne są także wszelkie zabawy plastyczne – rysunek, rzeźba, 
modelowanie – stymulujące kreatywność i tzw. motorykę małą. Bawmy 
się wszyscy razem. Pamiętajmy: ruch i radość kształtują człowieka – prze-
konuje ekspert. ◆ 

60 minut umiarkowanej lub intensy wnej akty wności fizycznej codziennie  
– to zalecana przez Światową Organizację Zdrowia minimalna dawka ruchu  
dla dziecka. A co się dzieje, gdy kilkulatek nie jest w ystarczająco akty wny?

/ TEKST Aneta Kacperczak
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MUSI  SIĘ  W YSZALEĆ

RUSZMY  SIĘ!
W swoim najnowszym raporcie WHO przypomina: nawet najprost-
sza aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna. W specjalnym spocie 
„Every move counts” (Każdy rodzaj ruchu się liczy), który promuje 
nowe zalecenia, organizacja przekonuje, że codzienne czynności, jak 
odkurzanie, ścielenie łóżka, przycinanie żywopłotu, poranna gimna-
styka czy taniec, mają równie duże znaczenie dla zdrowia jak jazda 
na rowerze, pływanie, gra w tenisa, koszykówka czy jogging. 
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Daleko czy blisko, nad morze czy do lasu.  
Na w yjazd zawsze warto wziąć ze sobą apteczkę. 

 Co powinna zawierać ta przeznaczona  
dla najmłodszych?

Ò AKCESORIA:
• maseczka chirurgiczna – opakowanie
• termometr – sztuka
• nożyczki – para
• pęseta – sztuka
• agrafki – kilka sztuk
• płyn do dezynfekcji – opakowanie
• rękawiczki jednorazowe, np. winylowe – opakowanie
• chusteczki nawilżane, chusteczki antybakteryjne

Ò  MATERIAŁY OPATRUNKOWE  
– DOPASOWANE WYMIARAMI  
DO WIEKU DZIECKA:

•  plastry opatrunkowe w różnych rozmiarach – zestaw 
• bandaż elastyczny – rolka 
• plaster zwykły – rolka
• plaster z opatrunkiem
•  małe plasterki z kolorowymi rysunkami na drobne 

zadrapania – opakowanie
• paski do zamykania ran – opakowanie
• waciki – 10 sztuk
• kompres na oko – 4 sztuki
• sterylny duży opatrunek na ranę – 2 sztuki
• trójkątna chusta lub bandaż – sztuka. 

Ò W RAZIE URAZU:
•  żel łagodzący skutki oparzeń, m.in. słonecznych,  

ewentualnie opatrunek w piance – sztuka
•  sól fizjologiczna do przemywania oczu i ran  

– 10 ampułek 
•  preparat do zastosowania po ukąszeniu przez owady 

– sztuka.

Ò LEKI BEZ RECEPTY:
•  preparat przeciwgorączkowy, przeciwbólowy odpo-

wiedni do wieku dziecka
•  aerozol do nosa, woda morska w spreju – w razie 

kataru
•  syrop na kaszel – bez recepty, dopasowany do wieku 

malucha
• elektrolity – na wypadek biegunki lub wymiotów
• preparat antyalergiczny o szerokim spektrum

OBOWIĄZKOW Y
ZESTAW 

DLA MALUCHA
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W APTECE MOŻNA KUPIĆ GOTOWĄ 
APTECZKĘ Z PRZEZNACZENIEM 

DLA DZIECKA. PORĘCZNA 
WALIZECZKA ZAWIERA WSZYSTKIE

 ELEMENTY NIEZBĘDNE 
DO UDZIELENIA PIERWSZEJ 

POMOCY MALUCHOWI.

k ą c i k  r o d z i c a
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LATO W PEŁNI. NIECHCIANE WŁOSKI NIE MOGĄ NAM PSUĆ HUMORU. ZOBACZ,  
CO MOŻESZ ZASTOSOWAĆ, BY CIESZYĆ SIĘ ZADBANĄ, GŁADKĄ SKÓRĄ.
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DEPILACJA MECHANICZNA

MASZYNKA DO GOLENIA
Komfortowo, szybko, ale na krótko usuwa niechciane 
owłosienie. Golenie trzeba ponawiać co 2-3 dni.

DEPILATOR ELEKTRYCZNY
Ta metoda bywa bolesna, zwłaszcza dla osób o niskim 
progu bólu. Daje jednak długotrwały efekt (4-6 tygodni). 

DEPILACJA LASEROWA
Pozwala skutecznie pozbyć się owłosienia – światło 
(laserowe, IPL) niszczy cebulki i korzenie włosów. Taki 
efekt można osiągnąć po serii zabiegów – w gabinecie 
lub używając urządzeń emitujących światło w domu. 
W obu przypadkach jest to metoda kosztowna. Co waż-
ne – skuteczna przy ciemnych włosach.
Można stosować na: wszystkie partie ciała. Ale uwaga: 
latem nie zaleca się laseroterapii, a przynajmniej nie na 
miejsca, które eksponujemy na słońce.

WOSK
Przeznaczony do stosowania na ciepło, ma formę goto-
wych pasków do nałożenia na skórę, pasty do aplikacji 
szpatułką lub rolki, za pomocą której nałożysz preparat 
bezpośrednio na skórę. Polecany zwłaszcza na włoski 
twarde i grube – w trakcie zabiegu są wyrywane  
z cebulkami, więc efekt utrzymuje się kilka tygodni.  
Szukaj kosmetyków z pielęgnującymi składnikami  
(miód, olejki, masło kakaowe). Ta metoda depilacji nie jest 
całkiem bezbolesna, jednak ma swoje zwolenniczki.
Można stosować na: wszystkie partie ciała.
Uwaga: wosku nie powinny stosować panie z chorobami 
żylnymi, pękającymi naczynkami i skórą wrażliwą.

DOMOWA PASTA CUKROWA:
Zmieszaj 1/4 szklanki wody, 1/2 szklanki soku z cytryny 
i 2 szklanki cukru. Gotuj do powstania syropu. Odczekaj 
kwadrans, aż przestygnie. Nakładaj jeszcze ciepłą masę 
cienką warstwą na partie ciała, które chcesz wydepilować, 
odczekaj, aż masa wystygnie, po czym ściągnij.

…IDEALNĄ 
GŁADKOŚĆ

PASTA CUKROWA
Daje podobny efekt do wosku, a dodatkowo peelinguje skó-
rę, nie wywołując podrażnień. Można kupić gotowy preparat 
w aptece (skład jest zazwyczaj bardzo prosty) albo zrobić 
własny ze składników dostępnych w kuchni (ramka). Porcję 
podgrzanego preparatu trzeba ugnieść, następnie nałożyć 
pod włos na skórę, po czym zerwać z kierunkiem włosa. 
Można stosować na: wszystkie partie ciała.

DEPILACJA CHEMICZNA

KREMY, PIANKI, ŻELE
Trzeba je aplikować raz na tydzień. Większość preparatów 
poza rozpuszczającym włosy składnikami (kwasy, glinki) 
zawiera te łagodzące (rumianek, d-pantenol) oraz nawilża-
jące (śluz ślimaka, wyciąg z aloesu, proteiny jedwabiu).  
Jednak jeżeli masz skórę wrażliwą, kupuj produkty hipo-
alergiczne, bio, eko, wegańskie – czyli z jak najprostszym 
składem. Zabieg z zastosowaniem kremu, pianki lub żelu 
jest prosty: wystarczy nałożyć, odczekać kilka minut, 
a następnie usunąć kosmetyk wraz z owłosieniem. 
Można stosować na: wszystkie partie ciała.
Uwaga: do depilacji pach, bikini i twarzy używaj dedykowa-
nych kosmetyków, ponieważ zawierają więcej substancji 
ochronnych (olejki, aloes, alantoina). Niektóre dają efekt 
chłodzący, co znacznie zwiększa komfort zabiegu.
Uwaga: zanim użyjesz preparatu, zrób próbę alergiczną.
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30 minut trzy razy w tygodniu  
– tyle wystarczy, żebyś 

utrzymała ciało w formie.  
Jeśli jeden z treningów 

przeznaczysz na ćwiczenia 
mięśni brzucha, po czterech 
tygodniach zobaczysz efekty. 

/ TEKST Izabela Żak

b ą d ź m y  w  f o r m i e
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PŁASKI  BRZUCH  KROK PO  KROKU

1  Zrób podstawowe badania krwi, by upewnić się, że przyrost 
masy ciała nie jest związany chociażby z zaburzeniami hormo-
nalnymi. 

2 Przyjrzyj się swojej diecie. Upewnij się, że dzienny bilans przyj-
mowanych kalorii jest odpowiedni do twojego trybu życia, 
wieku, płci. Wyeliminuj z jadłospisu słodycze, potrawy tłuste 
i o wysokim indeksie glikemicznym (białe pieczywo, makarony, 
ciasta, słodkie owoce, alkohol). Postaw na warzywa i owoce, 
chude mięso i ryby. Jedz 4-5 posiłków dziennie. Pij dużo wody.

3 Zacznij się regularnie ruszać – nie musi to być sport wyczyno-
wy. Minimum to 3 razy w tygodniu po 30-40 minut, a najle-
piej 5 takich krótkich treningów. Zaopatrz się w urządzenie 
do pomiaru tętna – żeby ćwiczenia dały efekt, powinnaś 
utrzymywać 60-70 proc. maksymalnego tętna wysiłkowego. 
Jak obliczyć maksymalne tętno?  
Skorzystaj z wzoru: 210 – (0,5 x wiek) – (0,022 x waga w kg).

4 Przynajmniej jeden trening w tygodniu przeznacz na ćwiczenia 
mięśni brzucha. 

PŁASKI

ĆWICZENIA  NA  PŁASKI  BRZUCH
➊ Brzuszki – ułóż się na plecach, dłonie podłóż pod głowę. Rób 
skłony, angażując tylko mięśnie brzucha – odcinek krzyżowy 
kręgosłupa powinien przylegać do podłoża, a ręce nie powinny 
ciągnąć głowy do przodu (to może nadwerężyć szyję i kark).  
Zrób 10 powtórzeń, chwilkę odpocznij, powtórz jeszcze 2 razy.
• Co trzeci trening możesz zwiększać liczbę ćwiczeń o 5, zaś 
powtórzeń o 1-2.
• W wersji trudniejszej połącz brzuszki ze skrętem tułowia: ugnij 
nogi w kolanach, naprzemiennie wykonuj skłony lewa ręka ku pra-
wemu kolanu, prawa ręka ku lewemu kolanu. Nadal pamiętaj,  
by nie ciągnąć głowy do przodu, lecz w ćwiczenie angażować 
mięśnie brzucha i barki.

➋ Rowerek na leżąco – w leżeniu na plecach, ręce leżą wzdłuż 
tułowia lub pod pośladkami, unieś nogi i wykonuj ruchy podobne 
do klasycznego pedałowania. Spróbuj tak ćwiczyć przez minutę, 
odpocznij, wykonaj jeszcze 5 powtórzeń.
• W przypadku tego ćwiczenia bardziej niż na jego długość warto 
postawić na dokładność – im dłuższy będzie ruch nóg, tym więk-
szy wysiłek i lepszy efekt. 
• W wersji trudniejszej możesz chwycić rękami głowę i połączyć ro-
werek ze skrętami tułowia – jak w zaawansowanej opcji brzuszków.

➌ Poziome nożyce – w leżeniu na plecach ręce ułóż wzdłuż tuło-
wia, dociśnij odcinek lędźwiowy do podłogi, unieś uda nieco ponad 
podłogę – paradoksalnie im niżej, tym większy wysiłek musisz 
wykonać – krzyżuj je naprzemiennie. Powtórz 10 razy, odpocznij.
• Możesz stopniowo zwiększać liczbę powtórzeń.
• W wersji nieco trudniejszej wykonuj to ćwiczenie w seriach: 
na plecach i na brzuchu. W tej drugiej opcji ręce ugnij w łokciach, 
dłonie podłóż pod czoło.

BRZUCH

         PÓŁ GODZINY DLA ZDROWIA 

TO  
POMAGA 

WYSZCZUPLIĆ  
BRZUCH:
• pływanie

• aqua aerobic
• marsz i szybki spacer

• jazda na rowerze
• joga

• badminton
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Okrągły brzuch to estetyczny defekt, 
niekiedy wynikający z naszej syl-
wetki (typu jabłko). Skłonność do gro-
madzenia się tkanki tłuszczowej 

w tej okolicy ciała możemy też dziedziczyć, 
a niekiedy jest to skutek zaburzeń metabo-
licznych, które należy diagnozować i leczyć. 
Często zaokrąglony brzuch to wynik źle uło-
żonej diety, a jeśli dodatkowo mało się rusza-
my, problem gotowy.

Warto pamiętać, że tkanka tłuszczowa 
nie gromadzi się jedynie pod skórą – zbie-
ra się również wokół narządów wewnętrz-
nych jamy brzusznej (mięśnie, trzustka, 
wątroba, jelita) czy serca – a dodatkowo 
sama staje się narządem wydzielania 
wewnętrznego. Komórki tłuszczowe (adi-
pocyty) produkują adipokiny, czyli około 
50 różnych aktywnych substancji, które 
mają wpływ między innymi na regulację 
łaknienia, metabolizm węglowodanów 
i tłuszczów, powstawanie zmian miażdży-
cowych, ale także na nasz układ immuno-
logiczny czy płodność, Nie bez przyczyny 
kobiety mające problem z zajściem w ciążę 
często są w pierwszej kolejności proszone 
przez lekarzy o unormowanie wagi.  

Jeśli chcemy, by nasze starania o smukłą 
talię i szczupły brzuch zostały uwieńczone 
sukcesem, musimy zadziałać wielotorowo 
(patrz ramka). Naprawdę warto, bo niele-
czona otyłość brzuszna znacznie zwiększa 
ryzyko wystąpienia takich zdrowotnych 
powikłań jak cukrzyca typu 2 i insulino-
oporność, nadciśnienie, podwyższony poziom 
cholesterolu, zaburzenia naczyniowo-ser-
cowe czy nowotwory.  ◆



RE
KL

AM
A

c i a ł o p o z y t y w n i

37 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 202136 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2021

FO
TO

:  
A

D
O

BE
 S

TO
C

K
  

• Pod łukiem brwiowym i w wewnętrznych kącikach oczu 
nałóż cień z rozświetlającymi pigmentami, drobinkami złota – cień 
może być matowy lub perłowy – by rozjaśnić spojrzenie.
• Użyj jasnej – cielistej lub kremowej – kredki pod dolną linią 
oka, to skuteczny patent na odświeżenie, redukcję widoczności 
cieni czy opuchlizny.
• Wytuszuj rzęsy, a wcześniej sięgnij po zalotkę – nawet jeśli 
nie użyjesz maskary, sprawi, że rzęsy będą wyglądały na zadbane, 
a oko optycznie powiększone. 
• Nie zapominaj o brwiach – uzupełnij wszystkie braki za pomo-
cą cienia, dopasowanego tonacją do makijażu oka i koloru włosów.

CODZIENNA  PIELĘGNACJA
• Do demakijażu używaj dedykowanych kosmetyków: mle-
czek, dwufazowych płynów, oliwek hydrofilnych, emulsji mice-
larnych – ważne, by preparat miał łagodną, najlepiej hipoalergicz-
ną formułę, zawierał nawilżające i kojące składniki, np. aloes, 
wyciąg z ogórka, pantenol, ekstrakt z orchidei, olej ze słodkich 
migdałów. Pozbywając się resztek kosmetyków kolorowych, rób 
to delikatnie. Nie pocieraj powiek, nie rozciągaj ich, a przykłada-
jąc do nich wacik, pozostaw go na chwilę, by preparat, którym 
jest nasączony, rozpuścił kosmetyki 
• Skóra wokół oczu ma mniej kolagenu, elastyny i gruczołów 
łojowych, łatwiej się przesusza i wiotczeje. Dlatego codziennie 
używaj kremu pod oczy dostosowanego do jej wieku i kondycji. 
W aptece dostaniesz preparaty kojące, nawilżające, regenerujące, 
liftingujące, rozjaśniające, zmniejszające opuchliznę. Możesz też 
wybrać bardziej skoncentrowany preparat: serum, eliksir, ampuł-
kę, krem-maskę, żelowe płatki. Stosuj je na dzień i na noc.
• Zaprzyjaźnij się z rollerami i masażerami przeznaczonymi 
do okolic oczu (czasami aplikatory kosmetyków są wyposażone 
w masujące kuleczki, więc nakładając preparat, od razu możesz 
wykonać masaż). Osobną kategorią są dermarollery do użytku 
domowego, czyli urządzenia wyposażone w głowicę z malutkimi 
igiełkami, które dokonują mikrouszkodzeń w skórze, by pobudzić 
ją do odbudowy. Możesz też kupić masażer, wykorzystujący tech-
nologię pulsacji sonicznej. Niezależnie od techniki – sam masaż 
poprawia przepływ limfy, zmniejsza widoczność cieni i worków 
pod oczami, pomaga redukować kurze łapki, rozjaśnia skórę.
• Pij wodę, minimum dwa litry dziennie. Dbaj o dietę bogatą 
w witaminy i mikroelementy.
• Wysypiaj się, nie zarywaj nocy, staraj się wychodzić na powie-
trze. Niedotleniona skóra staje się ziemista, opuchnięta, pozba-
wiona blasku.
• Chroń okolice oczu przed promieniowaniem ultrafioleto-
wym, latem koniecznie noś okulary przeciwsłoneczne, czapki 
z daszkiem, kapelusze. ◆ 

T YCH  SKŁADNIKÓW  SZUKAJ  
W  PREPARATACH  POD  OCZ Y:

• kwas hialuronowy 
• kolagen 
• retinol 
• alantoina 
• arnika 
• świetlik 

• aloes 
• rumianek 
• witaminy E, C i K 
• proteiny 
• ceramidy 
• olej z wiesiołka

PROSTE  ZABIEGI  UPIĘKSZAJĄCE  OCZY
• regulacja brwi – dobrze zrobiona, nadaje twarzy pro-
porcje, zarysowuje łuk brwiowy, otwiera spojrzenie, kory-
guje efekt opadającej powiekil
• henna na brwiach i rzęsach – uwydatnia kolor tęczów-
ki, nadaje oprawie oka wyrazistość, kolor warto dobrać 
do karnacji, typu urody;
• zagęszczenie, wydłużenie rzęs – z użyciem kępek lub 
systemem 1:1, 1:2 – by uzupełniać włoski wypadające w trak-
cie naturalnego cyklu ich wymiany;
• makijaż permanentny – stopień ingerencji warto sko-
relować z wiekiem; młodsze panie mogą sobie pozwolić 
na zaznaczenie linii dolnej i górnej powieki, ale zastosowany 



Spojrzenie,
KTÓRE PRZYCIĄGA

pigment wciąż powinien być naturalny; paniom dojrzałym 
odradza się kreskę pod dolną powieką, bo często daje posta-
rzający efekt i pomniejsza oko.

MAKIJAŻOWE  TRIKI  NA  POWIĘKSZENIE  OKA
• Górną powiekę pokryj cieniem w kolorze beżowym, kości 
słoniowej, kremowym lub nude. To doda spojrzeniu lekkości.
• Nieco ciemniejszy cień, np. w kolorze jasnego brązu 
lub karmelu, nałóż tuż powyżej linii ruchomej powieki. Deli-
katnie rozetrzyj kosmetyk – to również da liftingujący efekt.
• Zrezygnuj z czarnej kreski wokół górnej i dolnej powie-
ki, nie zaznaczaj ich też ciemnym cieniem, bo wywołasz efekt 
ciężkości i zmęczenia. 

Gdy twoim atutem są oczy  
w pięknej oprawie, w ystarczy 

kilka drobnych zabiegów,  
by jeszcze bardziej 

w yeksponować ich urodę. 
Sprawdź, o czym warto 

pamiętać.
/ TEKST Amelia Góralczyk

0,5-1 mm   
to grubość skóry 

wokół oczu.
Każdy  

z nas ma w sobie 
coś wyjątkowego. 

Znajdź atut w swoim 
wyglądzie i go 

podkreśl.



~

Od ponad 40 lat zachwyca na estradzie, a energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna 
nastolatka. O sobie mówi: „Nie jestem taka miła i potulna, na jaką wyglądam.  

Kiedy ktoś mnie zirytuje, potrafię być straszną zołzą. Bywam kategoryczna w ocenach, 
potrafię się odwrócić na pięcie i wyjść”. Beata Kozidrak – gwiazda, która „nie gwiazdorzy”.

/ TEKST Katarzyna Janicka

 →
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„Przyjaźnił się z moim bratem. Miał już wtedy swój zespół, 
w którym śpiewał i grał na perkusji. Spodobało mu się nasze 
granie i zaproponował, abyśmy wspólnie stworzyli zespół” 
– mówiła w wywiadzie. Powstał Bajm, na nazwę złożyły się 
inicjały imion czworga głównych członków: Beaty, Andrze-
ja, Jarosława i Marka Winiarskiego. 

W 1978 r. Bajm – z piosenką „Piechotą do lata” – wziął 
udział w Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i zdobył drugie 
miejsce w konkursie debiutów. Z dnia na dzień Beata stała się 
rozpoznawalna. Wróciła do szkoły. „Musiałam szybko zejść 
na ziemię, bo już pierwszego dnia po powrocie dostałam 
z jakiegoś przedmiotu lufę. Chodziłam przecież normalnie 
do liceum, miałam do nadrobienia zaległości. Moi rodzice 
byli ze mnie dumni, ale jednocześnie mieli wiele obaw. Mówi-
li, że zawód muzyka nie jest tak prestiżowy i pewny jak praw-
nika czy lekarza… Zapewniłam ich, że sobie z nauką pora-
dzę. Zaufali mi” – wspominała po latach.

Po występie w Opolu wiedziała już, co będzie robić w życiu. 
„Marzyłam o tym, żeby być tam jak najdłużej. Nie wiedzia-
łam wtedy, czym jest popularność. Nie zależało mi na niej. 
Chciałam tylko śpiewać” – tłumaczyła.  „Dzisiaj młodzi arty-
ści mają na siebie jakiś plan, a ja po prostu szłam na żywioł”. 

NA  PIERWSZYM  MIEJSCU  ZAWSZE  RODZINA
W 1979 r. Beata poślubiła Andrzeja Pietrasa. Nigdy nie ukry-
wała, że to dzięki mężowi woda sodowa nigdy nie uderzyła 
jej do głowy: „Andrzej, który był ode mnie starszy, mądrzej-
szy i bardziej doświadczony, od początku odpowiednio mnie 
do takich rzeczy jak popularność przygotował. Gdybym zaczę-
ła gwiazdorzyć, natychmiast by zareagował, bo wie, że takie 
zachowanie do niczego dobrego nie prowadzi”. W wywiadach 
Beata Kozidrak często powtarzała: „Dla mnie to rodzina, a nie 
popularność czy pieniądze, była na pierwszym miejscu”. Mał-
żonkowie doczekali się dwóch córek. 

ROZWÓD  BYŁ  KONIECZNOŚCIĄ 
W 2016 r. Beata Kozidrak i Andrzej Pietras rozwiedli się 
po 36 latach małżeństwa. Ponieważ oboje są osobami publicz-

SZŁAM 
NA ŻY W IOŁ
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T  rudno w to uwierzyć, ale w maju skończyła 61 lat. 
Na urodziny sprawiła sobie bardzo szczególny pre-
zent. Jaki? Napisała autobiografię, którą zatytułowała 
„Beata. Gorąca krew” i która do księgarń trafiła 
dokładnie w dniu jej urodzin, czyli 4 maja. Dzięki tej 

książce spełniła marzenie i rozliczyła się z przeszłością. Obok 
radosnych wspomnień, na przykład o Zbyszku – pierwszej 
miłości, pojawiły się smutne – na przykład o chorobie brata.  

DZIECIĘCE  PASJE  I  MARZENIA 
Urodziła się w Lublinie. „Dorastałam w kochającej się rodzi-
nie. Mama zajmowała się mną i dwójką starszego rodzeństwa, 
tata był inżynierem budowlanym i wyjeżdżał w delegacje. 
I choć nie zarabiał dużo, z każdej delegacji przywoził nam jakiś 
prezent” – wspominała Beata Kozidrak w wywiadzie.

Miała sześć lat, gdy rozpoczęła naukę baletu. „Rodzice 
na szczęście pozwalali na moje eksperymenty twórcze, więc 
bez problemu przystali i na te zajęcia. Wtedy to zresztą właśnie 
z baletem wiązałam swoją przyszłość, na tyle poważnie, na ile 
może to robić kilkuletnia dziewczynka” – zdradziła. Na zaję-
cia uczęszczała sześć lat, ale musiała z nich zrezygnować, gdy 
rodzina przeprowadziła się do nowego domu, w innej dzielni-
cy miasta. Dostała propozycję kontynuowania nauki w liceum 
baletowym w Warszawie, lecz na to nie zgodziła się jej mama. 
Została więc w Lublinie i trenowała szermierkę oraz gimna-
stykę artystyczną. Próbowała też grać na skrzypcach, ale odkry-
ła, że to śpiewanie jest jej prawdziwą pasją. „W domu bez prze-
rwy coś grało, sama więc siłą rzeczy bardzo dużo słuchałam, 
a potem zaczęłam podśpiewywać. Najpierw nieśmiało, z cza-
sem coraz pewniej. Kiedy miałam około 16 lat, śpiewanie było 
już moją pasją” – wspominała. I

BEATA, ANDRZEJ, JAROSŁAW, MAREK  –  BAJM
Początkowo Beata, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie, śpiewała w amatorskich zespo-
łach. W jednym z nich występowała wspólnie z bratem Jaro-
sławem. Koncert w Lubelskim Domu Kultury „Medyk” zoba-
czył Andrzej Pietras.

 Bycia artystą, 
tworzenia i sposobu 

kontaktowania się 
z ludźmi nikt na 

studiach nie nauczy. 
To się albo w sobie 

ma, albo nie.



Beata  Kozidrak o…
… PRZYJACIÓŁKACH:   

Od nich oczekuję przede wszystkim lojalności. Jeśli się z kimś 
przyjaźnię, jestem wobec niego szczera i powierzam mu wszyst-
kie swoje sekrety. Mówię całą prawdę, nawet gdy jest dla niego 

bolesna. Nie umiem zamiatać problemów pod dywan.  
Mam kilka zaufanych przyjaciółek. Wśród nich  

są moje córki, Kasia i Agata.. 

...ZWIĄZKU: 
W związku ważne są trzy ogniwa: przyjaźń, miłość i seks. Jeśli 
możesz sobie pozwolić przy partnerze na łzy, a jednocześnie 

świetnie dogadujecie się w łóżku i lubicie spędzać ze sobą czas, 
to nie ma nic piękniejszego. Ważne też, by nie był zazdrosny 
o sukcesy, nie konkurował. Na tym polega związek idealny.  

Ale czy takie istnieją?

...MÓWIENIU PRAWDY: 
Nie lubię, gdy ktoś mnie obgaduje za plecami. Jeśli chce mi po-
wiedzieć coś nawet bardzo przykrego, nie obrażę się, gdy zrobi 

to wprost. Najgorsza prawda jest lepsza od oszustwa.

...KARIERZE: 
Czasem żartuję, że jestem wokalnym samoukiem, który mógłby 
wykładać na uniwersytecie. Bycia artystą, tworzenia i sposobu 
kontaktowania się z ludźmi nikt na studiach nie nauczy. To się 
albo w sobie ma, albo nie. Trzeba tych ludzi kochać i wychodzić 
im naprzeciw, dając to, co się ma najpiękniejszego. I ja tak robię.

...POPULARNOŚCI: 
Moje córki twierdzą, że przebywanie ze mną w miejscach 

publicznych to koszmar. Najśmieszniejsze jest to, że czasami 
próbuję skrywać się za okularami i pod czapkami, a nawet mo-
tać jakieś dziwaczne chusty na głowie. Mam wtedy wrażenie, 

że nikt mnie nie poznaje, i mam święty spokój.  
Aż do momentu, kiedy podchodzę do kasy, a ekspedientka 

mówi konfidencjonalnym szeptem: „Od razu panią poznałam. 
Ale się pani przebrała…”.

PEDIKIUR  2021
•  paznokcie będą wyglądały najlepiej, jeśli 

nadasz im kształt miękkiego kwadratu
•  najmodniejsze kolory to zielony, żółty  

i turkusowy, a także jasny róż, beż,  
szary oraz miętowy

•  nie bój się ozdób – najlepszy efekt osiągniesz, 
robiąc grafikę albo dodając biżuterię lub 
naklejkę jedynie na paznokieć dużego palca; 
jeśli chodzi o rysunki, modne są kwiatowe  
i geometryczne wzory

•  wypróbuj cieniowanie (ombre) – sprawdza się 
zwłaszcza na krótkiej płytce

•  nadal w modzie jest manikiur francuski  
i odwrócony francuski – szczególnie efektow-
nie wygląda na dużym palcu
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nymi, ich rozstanie stało się gorącym newsem plotkarskich 
mediów. „Na nasz temat publikowało się wiele koszmarnych 
wymysłów. Zwłaszcza o Andrzeju” – wyznała wokalistka 
w wywiadzie dla magazynu „Grazia”. Nie kryła, że sen z oczu 
spędzały jej plotki romansie męża z ukraińską gosposią.

„Rozwód to nie była odwaga. To była konieczność. Odwa-
ga dla mnie tkwi zupełnie gdzie indziej. Rozstanie jest koniecz-
nością, kiedy nie chce się już z drugą osobą być. Jeśli dojdzie-
my do momentu, w którym zdamy sobie sprawę z tego, 
że związek istnieje tylko na papierze. Kiedy nie ma uczucia” 
– wyjaśniała motywy, które skłoniły ją do złożenia pozwu 
rozwodowego. I dodawała: „Nie byłam nigdy zamknięta 
w złotej klatce, ale mój były mąż o wielu rzeczach decydował, 
albo mówił, że czegoś nie wypada mi zrobić. Dlatego wybra-
łam wolność i nie żałuję”.

Jeszcze przed rozwodem Beata Kozidrak ujawniła w wywia-
dzie, że jest zakochana. Jej wybrankiem jest Włoch. Co ich 
połączyło?„Ma podobny charakter do mojego, ma poczucie 
humoru, swoje sprawy i swoje pasje. Wejście w kolejny zwią-
zek po rozwodzie nie jest łatwe, ale również nie niemożliwe. 
Trzeba odwagi, żeby być z kimś, należy też zostawić za sobą 
to, co było wcześniej. Myślę, że potrzebne jest do tego to, aby 
mieć w pamięci dobre chwile z byłego małżeństwa, a te trud-
ne po prostu wymazać. Zapomnieć” – mówiła. I podkreśliła: 
„Dziś jestem bardziej świadoma siebie i, w obecnym związ-
ku, bardziej wolna. Ale miłość w każdym wieku jest podob-
na – motyle, które fruwają, można poczuć w każdym wieku. 
Ja zawsze byłam osobą, która, jeśli wchodziła w coś, to na sto 
procent. Jeśli kocham, to na całego”. 

BOLESNE  POŻEGNANIA  
W czerwcu 2018 r. zmarł Jarosław Kozidrak. Miał 63 lata. 
Przyczyną śmierci była niewydolność serca. „Jarek zasnął nad 
klawiszami, komponując dla mnie piosenkę. Nigdy nie zapo-
mnę tego dnia. Późny wieczór, wróciłam z trasy, przyciszy-
łam telefon, bo chciałam odpocząć. Nagle spojrzałam na ekran 
komórki i zobaczyłam kilka nieodebranych połączeń od sio-
stry. Przestraszona oddzwoniłam. I zapłakana Mariola powie-
działa mi, co się stało” – wspominała Beata Kozidrak. Ze łza-
mi w oczach opowiadała o występach po śmierci brata. 
„Najtrudniejszy był pierwszy koncert. W piątek 15 czerwca 
był pogrzeb, w sobotę i niedzielę musiałam wyjść na scenę. 
Nie mogłam odwołać. Z pierwszą piosenką „Piechotą do lata” 
sobie poradziłam, ale gdy zaczęłam śpiewać „Żal prostych 
słów”, głos mi się załamał, poleciały łzy. Nie mogłam ich 
powstrzymać, patrząc na las światełek – zapalniczek w wycią-
gniętych do góry rękach ludzi” – mówiła. 

Dwa lata później, 1 września 2020 r., zmarła Alicja Kozi-
drak. O śmierci swojej matki piosenkarka poinformowała 
wpisem na Instagramie. „Dziś wieczorem zmarła moja uko-
chana Mama, która dała mi wszystko, co jest we mnie naj-
piękniejsze – talent, siłę, urodę i wiarę. Była przy mnie zawsze. 
W każdej chwili mojego życia” – napisała. Kilka dni później, 
specjalnie dla mamy, wystąpiła na festiwalu w Opolu i zaśpie-
wała piosenkę „Dwa serca, dwa smutki”. ◆ FO
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PEELINGUJ DO WOLI   
Złuszczanie skóry, zwłaszcza skłonnych do rogo-
wacenia podeszew i pięt, możesz robić nawet 
codziennie. Sięgnij po mniej agresywne preparaty, 
do częstego stosowania, np. ze zmielonymi łupinami 
orzechów, kawą, naturalnym pumeksem. Jeśli masz 
mocno zgrubiałą skórę, wybierz peeling enzymatyczny, 
z kwasami, jeśli zbyt suchą – kosmetyk z dodatkiem 
olejków, cukrowy albo taki w formie maski o dodatko-
wych właściwościach regenerujących. Gdy borykasz 
się jednocześnie z nadmiernym rogowaceniem i prze-
suszeniem pięt, sięgnij po peeling gommage (połączenie 
ziarnistego i enzymatycznego).

ODŻYWIAJ, NAWILŻAJ  
Złuszczające skarpetki to już standard w domowej pielęgna-
cji stóp, ale w aptece znajdziesz też maski nawilżające 
z masłem shea, olejkiem makadamia, kwasem hialuronowym. 
Jest też wiele odżywczych – z oliwą, olejkiem jojoba i witami-
nami oraz intensywnie regenerujących – z masłem karite, 
mocznikiem i gliceryną. Niektóre można aplikować na noc, 
co zwiększa skuteczność kuracji.

DLA ODŚWIEŻENIA: KĄPIEL 
Stopom służy moczenie ich w ciepłej wodzie z dodatkiem pie-
lęgnujących składników. Świetnie sprawdzą się tu sole zioło-
we, np. z lawendą, rumiankiem, szałwią, rozmarynem, oraz 
zmiękczające perełki z olejkami eterycznymi, np. cedrowym, 
jodłowym i eukaliptusowym. Jeśli zależy ci na działaniu anty-
septycznym, wybierz sole z jonami srebra, kwasem borowym, 
olejkiem z drzewa herbacianego i korą dębu. Po kąpieli wma-
suj balsam lub krem, które podtrzymają efekt odprężenia,  
np. z miętą, wyciągiem z ogórka czy mentolem.

SPACERUJ CZĘSTO 
Najlepiej boso, po trawie, drobnym piasku i drewnianej pod-
łodze. Mikromasaż usprawnia krążenie w stopach, pobudza-
jąc receptory odpowiedzialne za prawidłową pracę poszcze-
gólnych narządów ciała. Możesz też kupić prosty drewniany 
roller do stóp, masażer lub hydromasażer – przydadzą się 
zwłaszcza po długim dniu spędzonym w pozycji stojącej  
lub siedzącej.

LATEM CHĘTNIE EKSPONUJEMY STOPY, CO ZRESZTĄ 
BARDZO IM SŁUŻY. JAK JEDNAK JE PIELĘGNOWAĆ,  

ABY PIĘKNIE SIĘ PREZENTOWAŁY?
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TWOJA SIŁA?  

W łaśnie usiadłaś do przygotowania CV i od razu 
trafiasz na pole, w którym trzeba wypisać zawo-
dowe cele i największe atuty. Pustka w głowie. Albo 
jeszcze gorzej: jesteś w trakcie rozmowy kwalifi-

kacyjnej – a bardzo potrzebujesz tej pracy – i pada pytanie: 
co jest pani największą zaletą, dlaczego powinniśmy zatrud-
nić właśnie panią? I znów: biała plama. Wielkie nic…

TO  SIĘ  PRZY DAJE
Wbrew pozorom, problem z samodocenianiem mają nie tyl-
ko osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, mają niższe 
kwalifikacje czy zostały zwolnione i straciły grunt pod noga-
mi. Ten kłopot mają także kierownicy z długim stażem i sze-
fowie zespołów. A jednak umiejętność prezentacji swoich moc-
nych stron przydaje się wszystkim, ponieważ:
• buduje pewność siebie i podnosi samoocenę,
•  sprawia, że łatwiej wyznaczamy sobie cele (osobiste, w pra-

cy) i do nich dążymy,

Słyszysz komplementy, ale im nie 
dowierzasz. Ktoś prosi cię, żebyś 

powiedziała, w czym jesteś dobra,  
a ty nie potrafisz wymienić ani jednej 
rzeczy. Nie wiesz, jakie masz talenty. 

Podpowiadamy, jak zacząć siebie  
doceniać. 

/TEKST Alicja Kamińska
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W CZYM TKWI POZBĄDŹ  SIĘ  BAGAŻU
Większość twoich dobrych i złych przekonań na własny 
temat pochodzi z czasu, gdy byłaś dzieckiem. Jeśli rodzice 
byli wymagający, surowi, szczędzili pochwał – z pewnością 
masz kłopot z zauważeniem swoich atutów. Podobnie jeśli 
wychowano cię w przeświadczeniu, że ludzie są interesowni 
i chcą cię wykorzystać do swoich celów, możesz mieć pro-
blem z naturalnym przyjmowaniem komplementów. Warto 
jednak zdać sobie sprawę, że wiele krzywdzących opinii, 
jakie usłyszałaś w dzieciństwie lub w czasie dojrzewania, 
nie ma nic wspólnego z tym, jaka naprawdę jesteś. Dopóki 
sama siebie nie docenisz, inni też tego nie zrobią. Kiedy zaś 
zrzucisz z siebie ciężar negatywnych przekonań, dźwigany 
niekiedy od najmłodszych lat, poczujesz olbrzymią ulgę,  
a zaraz potem – siłę i energię do działania. 

•  ułatwia stawianie granic i obronę własnego zdania,
•  powoduje, że mamy lepsze relacje z bliskimi,
•  pomaga w znalezieniu pracy, która daje satysfakcję, a także 

w zdobywaniu kolejnych szczebli kariery.

WEDŁUG  SCHEMATU
Choć nie każdy umie sam siebie docenić, każdy może się tego 
nauczyć. Warto podejść do tego metodycznie. 

1Lista marzeń. Weź kartkę i po jej lewej tronie wypisz 
wszystkie rzeczy, które robisz dobrze. Zacznij od drobno-

stek: umiem idealnie prasować, piekę pyszne ciasta, mam rękę 
do kwiatów, potrafię zacerować dziurę w spodniach (nie każ-
dy to umie). Nie pomijaj niczego. Potem przejdź do „wyższe-
go poziomu” – może perfekcyjnie pakujesz walizkę na wyjazd, 
potrafisz ekspresowo zorganizować wyjazd dla rodziny i przy-
jaciół albo świetnie dobierasz ubiór do okazji? Może jesteś 
duszą towarzystwa albo umiesz słuchać jak nikt inny, gdy 
przyjaciółka potrzebuje się wygadać? Wszystko skrupulatnie 

notuj. Na koniec przyjrzyj się swoim pasjom i zainteresowaniom 
– pokazują, w czym czujesz się dobrze i co sprawia ci frajdę. Gdy już 
sporządzisz taką listę – na pewno będzie baaardzo długa – do każdej 
umiejętności, jaka pojawiła się po lewej stronie, dopasuj zawód, zaję-
cie albo pasję, w których tą umiejętność możesz wykorzystać. 

Na przykład, jeśli pieczesz smakowite ciasta, możesz pomyśleć 
o kursie gotowania online, własnej małej gastronomii (i wyspecjali-
zować się w konkretnym rodzaju ciasta) albo poszukać pracy w pobli-
skim bistro (wiele z nich w pandemii pracuje „na wynos”.) Nawet jeśli 
zaczniesz od „pomocnika kucharza”, z czasem możesz zyskać kwali-
fikacje, które pozwolą ci wypłynąć na szerokie wody i na przykład 
otworzyć wymarzoną cukiernię.

2 Dobre słowo. Poproś partnera, rodzinę, ale także wszystkich swo-
ich znajomych, przyjaciół i kolegów z pracy, żeby powiedzieli ci 

(a najlepiej napisali, np. mailem) – w czym ich zdaniem jesteś dobra, 
za co cię cenią i za co są ci wdzięczni. Nie miej oporów ani nie wstydź 
się o to poprosić. To niewielka przysługa, a podobnie jak w punkcie 
wyżej, z pewnością będziesz bardzo pozytywnie zaskoczona tym, 
co przeczytasz lub usłyszysz. Na co dzień nie zastanawiamy się nad 
tym, jak widzą nas inni. Uważamy też za mało znaczące czy zupeł-
nie naturalne choćby takie cechy jak zaradność, dobra organizacja, 
punktualność, poczucie humoru, gotowość do niesienia pomocy, hoj-
ność czy staranność. Tymczasem wcale nie są to cechy ani kompeten-
cje powszechne i oczywiste. 

3 Rekomendacja. Gdy już masz za sobą samodzielnie zrobioną listę 
i tę od bliskich ci osób, przejdź do kolejnego etapu: wypunktuj 

wszystko, czym się do tej pory zajmowałaś zawodowo i wypisz wszyst-
ko, co należało do twoich obowiązków na stanowiskach, jakie dotych-
czas zajmowałaś. Nie pomijaj żadnej czynności, nawet tej z pozoru 
najbłahszej. 

Na koniec zadzwoń lub napisz do swoich dawnych pracodawców 
i poproś ich o tzw. rekomendacje. Bez obaw, to normalna praktyka 
w dzisiejszych czasach. Wystarczy kilka zdań opisu – na czym pole-
gała twoja praca, jakie zadania otrzymywałaś i jakie były twoje naj-
większe zalety. Takie pisemne „polecenie” nie tylko dobrze wygląda 
jako załącznik do CV, lecz także pomoże ci z innej perspektywy spoj-
rzeć na siebie i swoją zawodową drogę. ◆ 
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I m bliżej 1 czerwca, tym w mediach pojawia się więcej 
opinii i rekomendacji, co zrobić ze środkami z OFE. Więk-
szość tych opinii to próba przewidzenia przyszłości, któ-
rej ostatecznie nikt z nas nie zna. Projekcje tego, jaka 

będzie sytuacja ZUS za dekadę czy dwie, są drastycznie różne 
w zależności od tego, kto takiej projekcji dokonuje. 

Jedni uważają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak 
kolos na glinianych nogach padnie, zanim jeszcze pokolenie 
dzisiejszych czterdziestolatków osiągnie wiek emerytalny. Inni 
sądzą, że ZUS równa się państwo, a państwo splajtować nie 
może, więc i nasze emerytury są bezpieczne. Sytuacja nie jest 
jednak taka prosta, bo, owszem, emerytury może i będą, jed-
nak wszystko wskazuje na to, że dużo niższe niż te pobiera-
ne przez dzisiejszych emerytów. 

O ile więc w miarę bezpiecznie mogą się czuć osoby, które 
na emeryturę przejdą za pięć czy siedem lat, to wspomniani 
czterdziesto-, a nawet pięćdziesięciolatkowie mają uzasadnio-
ne powody do obaw. Na koniec 2020 roku tzw. stopa zastąpie-
nia, a więc stosunek między średnim wynagrodzeniem a prze-
ciętną nowo przyznawaną emeryturą, spadła do 42,4 proc. 
i prognozuje się, że za 20-30 lat może spaść do 30 proc. Nie 
brzmi to optymistycznie i oznacza, że w 2050 czy 2060 roku 

b u d ż e t  p o d  k o n t r o l ą
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świadczenia emerytalne, niezależnie od tego, ile dziś wynoszą nasze 
składki, mogą być naprawdę niskie. 

JAK  TO  DZIAŁA?
Jeżeli nie podejmiesz żadnej decyzji, środki zgromadzone na twoim 
OFE 1 grudnia 2021 roku automatycznie zostaną przekazane na kon-
to IKE. Jeżeli zaś zdecydujesz się przesunąć oszczędności z OFE 
do ZUS, powiększą one stan twojego indywidualnego konta. 
•  IKE – pieniądze tam zgromadzone możesz pobrać, gdy osiągniesz 

wiek emerytalny, w całości albo w ratach – masz opcję wyboru. Środ-
ki te podlegają dziedziczeniu, a więc w razie twojej wcześniejszej 
śmierci zostaną przekazane spadkobiercom.  Dotychczas średnia 
stopa zwrotu w OFE to około 3 proc. Nie masz jednak wpływu 
na to, jak inwestowane będą twoje pieniądze – wszystkimi IKE zarzą-
dzać będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), 
które – przynajmniej z założenia – inwestować mają głównie w spół-
ki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z początkiem 
stycznia 2022 roku ze zgromadzonych środków zostanie potrącone 
15 proc. tzw. opłaty przekształceniowej.  

•  ZUS – przekazana na konto osobiste kwota zasili zgromadzone 
dotychczas środki. Po podzieleniu przez prognozowaną dla ciebie 
liczbę miesięcy pobierania emerytury zostanie doliczona do mie-
sięcznej wypłaty świadczenia. Środki te nie podlegają dziedzicze-
niu, za to będą corocznie waloryzowane zależnie od poziomu infla-
cji (bez gwarancji co do wysokości waloryzacji). Dotychczas średnia 
stopa zwrotu w ZUS to około 4 proc. 

INST Y TUT   EMERY TALN Y  REKOMENDUJE
Swoją ekspertyzę na temat tego, które rozwiązanie jest korzystniej-
sze dla poszczególnych grup wiekowych, dochodowych i płci, przed-
stawił także niezależny think thank – Instytut Emerytalny. Warto 
wejść na jego stronę www.instytutemerytany.pl i zapoznać się z całym 
dokumentem przygotowanym przez ekspertów (nie jest długi i napi-
sano go bardzo przystępnym językiem). Wynika z niego m.in., 
że przekazanie środków do IKE bardziej opłaca się mężczyznom 
w wieku 18-45 lat, osobom, które zgromadziły na koncie OFE od 50 tys. zł 
wzwyż i tym, którzy zgromadzili ich niewiele – poniżej 10 tys. zł 
(czynników, które przemawiają za IKE jest wymienionych więcej). 
Z kolei wyborem ZUS powinni być zainteresowani: kobiety z rodzin 
długowiecznych, osoby, które mają doświadczenie zadłużenia (IKE 
może zająć komornik) i którym do emerytury brakuje kilka lat.  ◆ 

DLA KOGO CO?
ZUS to na pewno dobra opcja dla osób, które:
• mają niewiele lat do emerytury;
•  chcą otrzymywać regularne wypłaty świadczeń  

do końca życia
• ufają w stabilność ZUS.

IKE to lepsza opcja dla tych, którzy:
•  mają szansę tylko na niską emeryturę, więc docenią 

zastrzyk finansowy w postaci wypłaty z IKE
•  nie pochodzą z długowiecznej rodziny i nie spodzie-

wają się wielu lat na emeryturze
• są przekonani do inwestycji giełdowych
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CO W YBR AĆ? 

ZUS 
czy IKE

Od 1 czerwca do 2 sierpnia masz czas,  
żeby zdecydować, co stanie się ze środkami 

zgromadzonymi w otwartym funduszu 
emerytalnym (OFE). Możesz przekazać je 
ZUS albo przekierować na indywidualne 

konto emerytalne (IKE).
/ TEKST Edyta Ratajczak
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MIASTO   WARTE   ODWIEDZENIA
Dowodem na skuteczność promocji 

Wrocławia jest zwycięstwo  
w międzynarodowym konkursie  

European Best Destination 2018.

M iasto spotkań – to drugie imię Wrocławia, konse-
kwentnie promowane przez władze miasta. I jest 
to w pełni zasadne – nie tylko ze względu na fakt, 
że położenie geograficzne stolicy Dolnego Śląska 
sprzyja organizacji dużych imprez i wydarzeń 

o międzynarodowym charakterze (w 2016 roku miasto było 
Europejską Stolicą Kultury, a rok później organizatorem mię-
dzynarodowych zawodów World Games), lecz przede wszyst-
kim dlatego, że ta czwarta co do wielkości polska metropolia 
niezwykle dynamicznie się rozwija. Samorząd aktywnie wspie-
ra przedsiębiorców, w tym start-upy, prowadzi politykę zrów-
noważonej mobilności, zadeklarował też osiągnięcie neutral-
ności klimatycznej i zeroemisyjności do roku 2050. Wszystko 
to sprawia, że Wrocław od lat znajduje się w pierwszej setce 
rankingu „Najlepszych miast do życia”, zestawienia najbardziej 
inteligentnych miast świata, a w tym roku zwyciężył w raporcie 
należącego do Financial Times – fDi Magazine – „Globalne 

Miasta Przyszłości 2021/2022" w kategorii średnich i małych 
miast. Uroki miasta mogą docenić nie tylko jego mieszkańcy: 
w czasie pandemii dla turystów przygotowano propozycje zwie-
dzania dopasowane do aktualnych realiów. Większość tury-
stycznych atrakcji jest dostępna, dla bezpieczeństwa i wygody 
bilety lepiej jednak kupować online i przygotować się na to, że 
zwiedzanie odbywać się będzie w małych grupach.  

CO  WARTO  ZOBACZYĆ?
Nie sposób w krótkim tekście opisać wszystkich zabytków 
Wrocławia wartych odwiedzenia. W dynamicznych okolicz-
nościach pandemii z pewnością bezpieczną opcją są wszelkie 
trasy spacerowe – np. po licznych nadodrzańskich bulwarach 
czy wrocławskich parkach, ale także rejsy statkami pasażer-
skimi po Odrze czy zwiedzanie miasta z perspektywy rowe-
rowego siodełka. Wystarczy zaopatrzyć się w prowiant i coś 
do picia i można ruszać przed siebie. Na portalu visitwroclaw.eu 

Pandemiczne ograniczenia, których pewnie całkowicie tego lata nie unikniemy,  
nie muszą być przeszkodą w zwiedzaniu tego pięknego miasta. Przy odrobinie 

elastyczności można zobaczyć naprawdę dużo.
/ TEKST Katarzyna Janicka 

R

MOST   PIASKOW Y
Ten żelazny most wzniesiony w 1861 roku to początkowy 
fragment najstarszej wrocławskiej przeprawy przez rzekę, 
prowadzącej ze średniowiecznego miasta na północ.

zamieszczane są stale aktualizowane informacje o tym, 
co można i warto zobaczyć, jakie trasy turystyczne są w danym 
tygodniu polecane, a także które zabytki są otwarte i na jakich 
zasadach. Kierując się bezpieczeństwem i komfortem zwie-
dzania, my polecamy zwłaszcza:   

• Spacer szlakiem mostów – niegdyś podobno było ich we 
Wrocławiu ponad trzysta, dziś mówi się o stu. A ponieważ prze-
pływająca przez miasto Odra stworzyła tu aż 21 urokliwych 
wysp, przylgnęło doń określenie Wenecja Północy. Kto ma chęć 
przejść się brzegami Odry i podziwiać rytuał zapalania starych 
ulicznych lamp, może zapisać się na bezpłatną dwugodzinną 
wycieczkę. Dostępne terminy i zapisy na: freewalkingtour.com

• Wrocławskie zoo – czynne nawet w czasie lockdownu, 
jest absolutnie obowiązkowym punktem planu zwiedzania, 
warto poświęcić cały dzień, by wszystko dokładnie i spokoj-
nie obejrzeć, zwłaszcza unikalne afrykarium z 18-metro-
wym przezroczystym tunelem, który umożliwia podziwia-
nie m.in. żółwia zielonego, rekinów, płaszczek; ale także 
przeszklonymi basenami, w których swobodnie pływają 
majestatyczne manaty, hipopotamy nilowe czy bajecznie 
kolorowe ryby, naturalnie żyjące w ekosystemie rafy kora-
lowej. Bilety dostępne na: bilety.zoo.wroclaw.pl

• Ogród japoński – na terenie Parku Szczytnickiego 
to wyjątkowa prezentacja japońskiej sztuki ogrodowej, pozwa-
lająca zrelaksować się w pięknych okolicznościach przyro-
dy. Jest otwarty dla zwiedzających do końca października, 
a bilety dostępne są bezpośrednio w kasie przy wejściu.  

 ...Wrocławiu 
 Z wizytą we… 
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• Hala Stulecia – nazywana perłą modernizmu, wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest wizytów-
ką Wrocławia i przestrzenią organizacji licznych imprez. 
Zwiedzającym udostępniono wystawę multimedialną i oglą-
danie hali z perspektywy trybun. Zanim udamy się na zwie-
dzanie, warto wejść na stronę internetową obiektu i spraw-
dzić kalendarz dostępności atrakcji. 

• Fontanna Multimedialna – największa w Polsce i jed-
na z największych w Europie, zajmuje powierzchnię hekta-
ra, a na jej dnie umieszczono liczne punkty świetlne,  
300 dysz wodnych i trzy dysze ogniowe. Szczegółowy har-
monogram pokazów znajduje się na stronie halastulecia.pl

• Ogród Botaniczny – zarejestrowany jako pomnik histo-
rii, prezentuje 12 tysięcy różnorodnych gatunków roślin. Jest 
otwarty dla zwiedzających od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11-19, a w soboty, niedziele i święta w godzi-
nach 9-19, wejście tylko od ul. Sienkiewicza. Bilety można 
kupić na stronie: bilety.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

• Poszukiwania wrocławskich krasnali – dość pokaźne, 
bo sięgające kilkudziesięciu centymetrów figurki, zdobią mia-
sto i stały się jego kolejną wizytówką. Pierwszy i najstarszy 
– Papa Krasnal – stoi przy ul. Świdnickiej 8C, jednak bez spe-
cjalnego trudu natkniemy się na więcej sympatycznych skrzatów, 
bo w drugiej połowie 2020 roku we Wrocławiu było ich oko-
ło 360. Co ciekawe, właściwie każdy może własnego krasnala 
ustawić, o ile wyrazi na to zgodę właściciel danego terenu.

• Wolnym krokiem przez Ostrów Tumski – kto ma wię-
cej czasu, może się swobodnie przejść tą najstarszą częścią 
Wrocławia, której początki to drewniana osada z X wieku. 
Obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzania są romań-
ski kościół pw. św. Idziego, katedra pw. Jana Chrzciciela, kościół 
św. Bartłomieja, pomnik św. Jana Nepomucena czy brama 
kluskowa (podobno jej nazwa pochodzi od klusek śląskich, 
które uwielbiał pewien mężczyzna – tak głosi legenda). War-
to odwiedzić Muzeum Archidiecezjalne i zobaczyć w nim 
„Księgę Henrykowską” z 1270 roku ze słynnym pierwszym 
polskim zdaniem „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.

• Hydropolis – nowoczesne centrum edukacyjne z mul-
timedialną opowieścią o wodzie, podzieloną na dziewięć 
stref tematycznych, z licznymi modelami statków, łodzi, ryb 
i innych morskich stworzeń. Przed kupnem biletów  
(na: hydropolis.pl) warto sprawdzić dostępność centrum.

• Panorama Racławicka – oddział Muzeum Narodowe-
go, do końca drugiego kwartału 2021 roku zamknięty z powo-
du remontu, ale warto zaglądać na stronę internetową bile-
ty.mnwr.pl i sprawdzać informacje na bieżąco.

OGRÓD  JAPOŃSKI
To pozostałość po Wystawie 
Światowej z 1913 roku, ale 
ostateczny kształt nadali mu  
w latach 90. XX wieku eksperci 
japońscy z miasta Nagoya. 

  
 OSTRÓW  TUMSKI

Najstarsza dzielnica miasta,  
w której podziwiać można  
m.in. katedrę pw. św. Jana.

• Muzeum Narodowe – ponownie czynne od 5 maja, pre-
zentuje sztukę od średniowiecza do współczesności. Bilety 
do kupienia na: bilety.mnwr.pl

• Rynek – miejsce spotkań, degustacji i spacerów, otoczo-
ny 60 kamieniczkami, szczyci się m.in. unikatowym gotyc-
kim Starym Ratuszem, sukiennicami, kramami, pręgierzem 
i pomnikiem Aleksandra Fredry. Warto znaleźć czas na nie-
spieszne przejście się choćby właśnie do Starego Ratusza czy 
Muzeum „Pana Tadeusza”, które mieści się w kamienicy 
nr 6 „Pod Złotym Słońcem”. 

• Dzielnica czterech wyznań – położona obok Rynku, 
między ulicami Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja, Paw-
ła Włodkowica i św. Antoniego. Nazwę wzięła od czterech 
obiektów sakralnych, położonych blisko siebie, a są to: kościół 
św. Antoniego z Padwy, sobór Narodzenia Przenajświętszej 
Bogarodzicy, synagoga Pod Białym Bocianem i ewangelic-
ko-augsburski kościół Opatrzności Bożej – połączone spe-
cjalną ścieżką kulturową. Przed pandemią dzielnica była 
przestrzenią licznych imprez kulturalnych, do czego mamy 
nadzieję, już niebawem uda się powrócić. ◆ 

HALA   STULECIA
Wzniesiona w latach 1911–1913 według projektu 
Maksa Berga. Ten charakterystyczny punkt 
Wrocławia w 2006 roku został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 
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dla zdrowia
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wprowadzimy tylko część zasad, nie zobaczymy efektów, 
co nas zniechęci do dalszych działań. Żeby osiągnąć efekt, 
protokół należy stosować, w zależności od potrzeb 30-90 
dni, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pomaga nadzór 
lekarza lub dietetyka, do czego bardzo zachęcam, bo dzięki 
temu mamy większą motywację, monitorujemy wyniki 
badań, a w konsekwencji unikniemy ryzyka niedoborów 
żywieniowych, które mogą się pojawić.

Jaki jest cel tej diety?
Celem jest wyciszenie nadmiernych reakcji immunologicz-
nych, zadbanie o mikrobiotę jelitową – niezwykle istotną 
dla odporności, krótko mówiąc: wsparcie organizmu poprzez 
eliminację składników pokarmowych o działaniu prozapal-
nym. Eliminacje są znaczne i na to się trzeba przygotować, 
jednak nawet przy takich ograniczeniach można stworzyć 
zdrowy i racjonalny jadłospis, który pozwoli zwiększyć kom-
fort życia. 

Posiłki przygotowujemy samemu, dokładnie sprawdzając 
skład użytych produktów, ale także leków czy suplementów 
– o czym często zapominamy – bo też mogą zawierać pro-
zapalne składniki, na przykład laktozę, gluten. Istotne jest 
zachowanie rytmu: 3-4 posiłki w ciągu dnia, w równych 

Czym jest protokół autoimmunologiczny?
To specjalny model odżywiania, zalecany jako sposób postę-
powania w chorobach z autoagresji. Przy czym chorób auto-
immunologicznych jest wiele i są one różne, zatem jeden 
sposób może nie zadziałać na każdego. Ponadto protokół 
jest interwencją żywieniową, którą można i warto zastoso-
wać, aby poprawić komfort życia, ale nie jest to lekarstwo. 

Aby protokół zadziałał, trzeba go wesprzeć wprowadzeniem 
nawyków związanych ze zdrowym stylem życia, jak wysypia-
nie się, ograniczenie stresu, aktywność na świeżym powietrzu. 
Wszystkie te elementy razem mogą poprawić jakość życia cho-
rego. Z mojego doświadczenia wynika, że diagnoza choroby 
bardzo często pomaga nam zdać sobie sprawę, że dotychczas 
funkcjonowaliśmy w zdrowotnym chaosie i już samo wpro-
wadzenie zasad zdrowego żywienia poprawia samopoczucie.

Od czego zacząć wprowadzanie zmian z protokołu?
Od uświadomienia sobie, że jest to dieta trudna, restrykcyj-
na, wymagająca wiedzy, zaangażowania i silnej woli. Jeżeli 

odstępach, picie odpowiedniej ilości wody: 30 ml na kilogram masy ciała, 
zadbanie o dużą ilość warzyw i owoców na talerzu.

Jakie produkty należy wyeliminować z jadłospisu?
Mleko i produkty mleczne, jaja, zboża, nie tylko te zawierające gluten, ale i pseu-
dozboża, jak amarantus, komosa ryżowa, gryka, proso czy owies. Ponadto rośli-
ny strączkowe – ciecierzycę, soczewicę, bób, fasolę, soję; warzywa psiankwo-
ate – ziemniaki, pomidory, bakłażany, paprykę; korzeniowe; orzechy; cukier 
i mocno przetworzoną żywność. Odstawiamy ocet i tłuszcze, jak olej rzepako-
wy, lniany, margaryna. Ponadto rezygnujemy z kawy, herbaty, kakao, papiero-
sów i alkoholu. Trzeba jednak pamiętać, że eliminacji w poszczególnych gru-
pach produktów jest więcej, dlatego uważność i wiedza są tu bardzo istotne.

A co wprowadzamy?
Zielone warzywa w dużych ilościach, zwłaszcza liściaste – najlepiej jeść je suro-
we lub przyrządzone na parze, by nie stracić witamin i minerałów, które wspie-
rają odporność. Wprowadzamy batat i topinambur jako źródła węglowoda-
nów, cennych dla prawidłowego funkcjonowania mózgu czy tarczycy. Z tłuszczów 
dozwolone są oliwa, olej z awokado, olej kokosowy i smalec. Niestety dwa ostat-
nie zawierają sporą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT), co w połą-
czeniu z białkiem, które w tej diecie występuje głównie pod postacią mięsa 
– wołowiny, jagnięciny, baraniny, dziczyzny, kaczki, gęsi, podrobów – powo-
duje, że NKT dostarczamy sobie zbyt dużo. Nie zaleca się mięsa kurczaka 
i indyka, ponieważ w procesie hodowli tych ptaków, zwłaszcza wspierania jej 
antybiotykami, mięso nabiera prozapalnych właściwości. Można za to jeść ryby 
hodowlane, właściwie w dowolnych ilościach, bo są źródłem dobrych kwasów 
tłuszczowych. Z owoców najlepsze są te o ciemnym zabarwieniu: maliny, 
borówki, truskawki, inne – jak banany, winogrona, grejpfruty, kiwi, manda-
rynki, pomarańcze, ananas, kokos – jedzmy z umiarem i pamiętajmy, że w naszej 
diecie powinno być zawsze więcej warzyw niż owoców. Nie zapominajmy 
o piciu wody – zwykłej, kokosowej, ewentualnie herbat ziołowych. 

Czy każdy chory może zastosować protokół autoimmunologiczny?
Na pewno nie można wprowadzić tej diety ot, tak. Podstawą jest zawsze kon-
kretne wskazanie, a nie chęć eksperymentalnej eliminacji tego czy innego 
składnika. Tak dużą zmianę żywieniową powinien zarekomendować lekarz, 
który będzie miał też pod kontrolą ogólny stan naszego zdrowia, a w razie 
potrzeby zaleci suplementację. Często zdarza się, że w chorobach autoim-
munologicznych pojawiają się niedobory cynku, magnezu czy selenu, kwa-
sów omega-3 lub witamin z grupy B, które pełnią istotną funkcję w proce-
sach zachodzących w naszym organizmu, w tym odpornościowych. 

A czy wiek stanowi barierę? 
Wiek nie jest przeszkodą, o ile nie mamy chorób współistniejących, których 
przebieg może zaostrzyć restrykcyjna dieta. 

Pamiętajmy, że cały czas brakuje nam badań, które jednoznacznie wska-
zywałyby i potwierdzały, że taki sposób odżywiania przyniesie poprawę 
i zamierzony efekt, czyli remisję choroby. Dla dietetyków protokół immu-
nologiczny też bywa sporym wyzwaniem, bo trzeba tak skomponować menu, 
żeby było nie tylko zdrowe, lecz także urozmaicone i smaczne. Nawet jeśli 
wprowadzimy zmianę w jadłospisie na najkrótszy możliwy okres, czyli 30 
dni, nie może to być miesiąc żywieniowych męczarni. Dlatego myślę, że reali-
zowanie tej diety na własną rękę może być trudno wykonalne.  ◆
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Ważnym elementem łagodzenia 
skutków chorób z autoagresji 

jest dieta. A konkretnie protokół 
autoimmunologiczny.  

Na czym dokładnie polega?  
/ ROZMAWIA Anna Bogusz

NASZ EKSPERT
Ewa Sypnik-Pogorzelska 

specjalista ds. żywienia człowieka, dietosfera.pl

PROTOKÓŁ 



Protokół autoimmunologiczny jest często ostatnią 
deską ratunku, po którą sięgają lekarze,  

gdy inne metody terapii nie skutkują.  



k u c h e n n e  k l i m a t y
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Letnia

Zamknij owoce sezonowe 
w słoiku. Dodaj mniej 
oczywiste przyprawy  
i ciesz się oryginalnymi, 
aromatycznymi przetworami.

GRUSZKI  Z  TYMIANKIEM
• kilogram gruszek  • 300 g cukru   

• 2 łyżki drobno startego świeżego imbiru  
• 2 łyżki posiekanego świeżego tymianku • sok z cytryny  

• 2 goździki • 1/2 szklanki wody

Gruszki umyj, obierz, wydrąż gniazda nasienne, pokrój 
na mniejsze kawałki. Wyciśnij sok z cytryny i dokładnie 

obtocz w nim owoce. Przełóż do garnka z grubym dnem, 
dodaj wodę i zagotuj. Po kwadransie dorzuć cukier, starty 
imbir, tymianek i goździki. Smaż, mieszając, do uzyskania 

konsystencji dżemu. Wyjmij goździki. Gorące owoce 
przełóż do wyparzonych słoiczków. Zapasteryzuj. 

Ziołowo-imbirowe gruszki sprawdzą się jako dodatek  
do wędlin, mięs lub dojrzewających serów.
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BORÓWKI  Z  LAWENDĄ
• kilogram borówek amerykańskich  

• 100 g miałkiego cukru • sok z połowy cytryny  
• 4-5 gałązek świeżej lawendy  

  

Weź rondel lub garnek z grubym dnem, 
możesz też użyć żeliwnego naczynia 

do robienia przetworów. Umyte i przesuszone 
borówki wrzuć wraz z cukrem do garnka. 

Zagotuj, a następnie dodaj sok z cytryny – jeśli 
wolisz bardzo słodkie dżemy, użyj tylko kilku 

kropli, by przełamać smak. Następnie zmniejsz 
ogień i smaż borówki – cukier powinien 
dobrze się rozpuścić, woda odparować, 

ale owoce choć częściowo zachować 
kształt. Od razu wrzuć też gałązki lawendy 
– zaromatyzują dżem. Jeśli chcesz uzyskać 

bardziej intensywny zapach, poza łodyżkami 
dodaj kilka kwiatów. Po upływie około 20-25 
minut wyjmij łodygi, a gorące borówki przełóż 

do wyparzonych słoiczków. Zapasteryzuj. 

jam session
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ŚLIWKI  Z  CZEKOLADĄ
 • kilogram śliwek węgierek   

• 1/2 tabliczki gorzkiej czekolady 
• cukier i szczypta chili do smaku  

Przygotowanie tego dżemu, a właściwie powideł, 
potrwa nieco dłużej. Zwyczajowo śliwki smażymy 

2-3 dni, wówczas przetwory mają jedwabistą, 
gęstą konsystencję. Zacznij od umycia, osuszenia 
i wydrylowania owoców. Wrzuć je do żeliwnego 
naczynia, smaż godzinę-dwie. Ponów czynność 

w kolejnych dwóch dniach. Trzeciego dnia dodaj cukier 
(jeśli śliwki są mniej dojrzałe), startą lub połamaną  

na kostki czekoladę oraz szczyptę chili (jeśli nie lubisz 
pikantnych potraw, pomiń paprykę). Gotuj śliwki  

do rozpuszczenia się czekolady, wymieszaj. 
Jeszcze gorące przełóż do wyparzonych słoiczków. 

Zapasteryzuj.

Proporcje podajemy na kilogram owoców. Z podanych 
składników uzyskamy 3-4 słoiczki po 300 gramów. 

MORELE  Z  CY NAMONEM
 • kilogram moreli • 200 g cukru 

• 2 laski cynamonu lub łyżeczka mielonego 
• opakowanie cukru waniliowego lub kilka kropli 

esencji waniliowej • łyżka soku z cytryny  
• 1/2 szklanki wody 

 
Morele umyj, osusz i wypestkuj. Pokrój 

owoce na ćwiartki, skrop sokiem z cytryny.  
Na dno garnka lub rondla z grubym dnem wlej 

wodę, dodaj cukier i cukier waniliowy lub esencję, 
laski cynamonu lub zmielony cynamon i zagotuj  
do powstania syropu. Dorzuć morele i gotuj tak 

długo, aż owoce się rozpadną, a dżem zgęstnieje. 
W międzyczasie często mieszaj, by masa nie 

przywarła do dna. Przed samym końcem wyjmij 
laski wanilii. Gorący dżem przełóż  

do wyparzonych słoiczków. Zapasteryzuj. 
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PŁYTY

Billie Eilish
„Happier Than Ever” to druga płyta młodej, 

utalentowanej amerykańskiej wokalistki. 
Na krążku znalazło się 16 piosenek autor-
stwa (teksy i muzyka) Billie i jej brata Fin-
neasa. Artystka w wywiadach podkreśla: 

„To moja ulubiona rzecz spośród tych, które 
kiedykolwiek stworzyłam. Nigdy nie kocha-

łam projektu tak bardzo. Mam nadzieję,  
że poczujecie to, co ja czuję”.  

Universal Music Polska


Poznaj najmroczniejsze ludzkie sekrety  

Wydawać by się mogło, że o człowieku powiedziano już wszystko. Nic bardziej mylnego,  
a dowodzą tego interesujące powieści, które odsłaniają złożoność ludzkiej natury. Spośród wielu 

książkowych nowości wybraliśmy historie, w których bohaterowie muszą zmierzyć się  
z tajemnicą, poznają zło w najczystszej postaci i dowiadują się, do czego są zdolni, żeby ocalić życie. 

Udowadniają słuszność słów Wisławy Szymborskiej: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. 

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE (8), ADOBE STOCK 

Lisa Gardner – Czyste zło
W górach Georgii wykopano szkielet kobiety. Szybko wychodzi  
na jaw, że kości są jednymi z wielu, bo ktoś urządził sobie tu cmentarz. 
Do małej mieściny przyjeżdżają detektyw D.D. Warren, agentka 
specjalna Kimberly Quincy i współpracująca z policją Flora Dane. Pewne 
ślady wskazują na to, że z cmentarzem miał coś wspólnego Jacob Ness  
– sadystyczny porywacz, który nie żyje od roku. 

Wydawnictwo Albatros

KSIĄŻKI

Marek Krajewski – Miasto szpiegów
1933 rok. Edward „Łyssy” Popielski na zlecenie swoich mocodawców 
trafia z Ritą i Leokadią ze Lwowa do Gdańska. W mieście trwa wojna 
wywiadów, znikają ci, którzy zbyt dużo wiedzą. Na drodze Popielskiego 
staje Irena Arendarska – wdowa, platynowłosa piękność, cyniczna 
uwodzicielka. Czego chce od lwowskiego śledczego?  

Wydawnictwo Znak

Krystian Ochman
Zwycięzca 11. edycji „The Voice of Poland”, 
wnuk sławnego polskiego tenora Wiesława 

Ochmana, właśnie wydał „Lights in the 
Dark” – anglojęzyczną wersję swojego 

debiutanckiego singla „Światłocienie”. Jak 
piszą zachwyceni krytycy: „Krystianowi 

udało się idelnie połączyć klasyczny wokal  
z muzyką elektroniczną”.       

Universal Music Polska

FESTIVAL

Stay Wild Festival 2021
To wydarzenie, na które czekają fani polskiej 

muzyki. Na scenie mają pojawić się gwiaz-
dy, które aktualnie podbijają listy przebojów 
i platformy streamingowe. Impreza będzie 

trwać dwa dni: 9 i 10 lipca. Koncerty zosta-
ną zorganizowane we Wrocławiu na Torze 
Wyścigów Konnych Partynice. Pierwszego 

dnia zaśpiewają Krzysztof Zalewski,  
Daria Zawiałow i Skubas; drugiego pozosta-
li potwierdzeni artyści. Wejściówki na festi-
wal są już w sprzedaży, można kupić karnet 

dwudniowy i bilet jednodniowy.

k r z y ż ó w k a /jolka

• mizerny i blady z powodu niedoboru żelaza • lamówka na szwie spodni • maszyna do ubijania nartostrady • do unieruchamiania ręki 
• … wody pitnej - dla miasta • mieszkanka Singapuru, Malezji, Indonezji • zabieg stosowany przy chorych nerkach • bezwład, zastój,  
w który można popaść • maluje nastrój na każdej twarzy • część ciała łącząca udo z tułowiem • przyczyna wysypki, kaszlu lub duszności 
• zawierucha, burza śnieżna • żal za popełnione winy • zaraz po siedem • rodzaj makaronu lub rodaczka • plamka na rogówce oka  
• mocna figura w talii kart (z czarnym listkiem) • dawniej: piękność, uroda • osoba załatwiająca coś w urzędzie • pryszcz, ropny wykwit 
na skórze • rozkurczowe lekarstwo na bóle brzucha • schorzenie skóry, występujące na tle łojotoku i zaburzeń przemiany materii  
• rodzaj tuszu do rzęs • pieniądze, wynagrodzenie za pracę • fiala, zwieńczenie wieży lub hełmu • choroba polegająca na odkładaniu się 
złogów soli mineralnych • borowina je przypomina • wyraz lub zwrot przejęty z języka Bunina, Majakowskiego • choroba oczu wywołana 
zbyt wysokim ciśnieniem śródgałkowym • oddechowy - to płuco • egocentryzm, samolubstwo • miękkie, błoniaste połączenie kości 
czaszki • gatunek muzyki bliski zespołom Led Zeppelin, Deep Purple • badała odwrotną stronę lustra • lek antydepresyjny; diazepam 
• grządka obsadzona kwiatkami

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!

WYDAWCA

Aptekarze i Partnerzy Sp. z o.o.

ul. Lotników 1

65-001 Zielona Góra

tel. 68 458 39 75

REDAKTOR NACZELNA

Martyna Rozesłaniec

DRUK Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

Tim Weaver – Nie wiesz, kim jesteś
Lynda Korin zatrzymuje samochód w punkcie widokowym na wybrzeżu  
Somerset. Zostawia torebkę i telefon komórkowy na siedzeniu, kluczyki wy-
rzuca w zarośla i... znika. Jej siostra zatrudnia Davida Rakera, śledczego zajmu-
jącego się niewyjaśnionymi przypadkami zaginięć. Dlaczego dobrze sytuowana 
kobieta porzuca dotychczasowe życie? Czy była to jej dobrowolna decyzja?

Wydawnictwo Albatros

S.K. Barnett – Blef
Jenny zaginęła, kiedy miała sześć lat. Zniknęła, idąc do mieszkającej 
po sąsiedzku koleżanki. Zdarzenie wstrząsnęło spokojną i bezpieczną 
dzielnicą. Dwanaście lat później Jenny... pojawia się w domu. Twierdzi, 
że została porwana i cudem uciekła z rąk ludzi, którzy zgotowali 
jej piekło. W tę wersję wydarzeń wątpią policjanci i przesłuchujący 
dziewczynę agenci FBI. Jaką prawdę ukrywa Jenny?

Wydawnictwo Prószyński

Greg Buchanan – Pogrzebani
Nadmorskie, senne miasteczko Ilmars. Lokalny policjany Alec Nichols 
znajduje na bagnach 16 odciętych końskich łbów, ułożonych  
w kształt okręgu. Wspólnie z Cooper Allen, lekarką medycyny sądowej, 
podejmuje śledztwo, ale natrafiają na zmowę milczenia.  
Co ukrywają właściciele zabitych koni?  

Wydawnictwo Wielka Litera
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Ziemniaczki zostaw, ale mięsko zjedz  
– to zdanie znajduje się  

w repertuarze powiedzeń każdej babci.  
Czy rzeczy wiście kotlet = siła?

FOTO:  ADOBE STOCK (2)

NO TO KLOPS! 

Utarło się przekonanie, że mężczyzna powi-
nien jeść dużo mięsa, żeby mieć siłę. Jest 

to historycznie uwarunkowane. Rzeczywiście 
chłopom, którzy godzinami pracowali w polu, 
sałatka z kozim serem i gruszką czy makaron  
z warzywami by nie wystarczyły. Pytanie tylko, 
czy panowie, którzy przez osiem godzin dziennie 
siedzą przed komputerem, też potrzebują kawałka 
steka, żeby klikać w klawiaturę? Oczywiście prze-
sadzam, natomiast clue jest takie, że skoro zmie-
nia się kultura i forma pracy, powinny zmieniać 
się także nawyki żywieniowe.  

Mam parę przyjaciół, która przed ślubem postano-
wiła przejść na dietę pudełkową. Wiadomo, na swo-
im weselu każdy chce wyglądać dobrze. Problem 
polegał na tym, że on „nie lubi” warzyw. Ona więc 
zjadała jego porcję, oddając mu białko (bo przecież 
prawdziwy mężczyzna musi jeść mięsko). Jak moż-
na się domyślić, efekt był taki, że jedno chudło, 
drugie nie… A tak poza konkursem, odnoszę wra-
żenie, że „nielubienie” warzyw przez mężczyzn 
w dużym stopniu wynika z przekory, bo jak można 
nie lubić całej grupy składników? To tak, jakby 
powiedzieć: „Nie lubię owoców, tak generalnie 
wszystkich, niezależnie od smaku”…

Jednak przywyczajenia dietetyczne się zmieniają. 
Według CBOS w 2000 roku do niejedzenia mięsa 
przyznawał się 1 proc. procent dorosłych Polaków, 
dziś – już ponad 3 proc. Trend ten jest dużo bar-
dziej widoczny w dużych miastach, w których 

z mięsa zrezygnowało ponad 20 proc. mieszkańców.  
Z jednej strony wynika to z dużo większej świado-
mości, chęci dbania o środowisko i zwierzęta. Z dru-
giej, wiele osób zaczyna zauważać, że mięso nie jest 
w diecie niezbędne. Przyznaję, jestem mięsożercą,  
i bardzo lubię zjeść porządny kawałek porządnej 
kiełbasy. Od pewnego czasu bardzo dużą wagę przy-
kładam jednak do jakości mięsa kosztem częstotli-
wości jego jedzenia. Wychodzę z założenia, że lepiej 
rzadziej, a dobrze. Pozwalam sobie wtedy na takie 
rarytasy jak poliki wołowe czy kaczka.

Moja babcia nie ma cellulitu. Ja nie pamiętam, kiedy 
go nie miałam. I tu wracamy do jakości produktów. 
Po pierwsze, dawniej każdy wiedział, skąd się bierze 
mleko i masło. I bynajmniej, nie mam na myśli półek 
sklepowych. Po drugie, sama produkcja wyglądała 
inaczej, żywność nie miała w sobie tylu „ulepszaczy”  
i „konserwantów”. Po trzecie, kiedyś mięsa nie jadło 
się codziennie, bo nie było produkowane na masową 
skalę. A gdy już się na stole pojawiało, każdy jadł je 
z apetytem i odpowiednim szacunkiem. Podejrze-
wam, że również dlatego babcie mówią „Mięsko zjedz, 
ziemniaczki zostaw”. Dziś wszystko, co pojawia się  
na stole, z założenia uważamy za dobre. 

A na koniec zostawię Państwa z pytaniem, które 
postawił sobie George Bernard Shaw: „Dlaczego miał-
bym się spowiadać z tego, że się godziwie odżywiam? 
Gdybym się opychał pieczonymi trupami zwierząt, 
to wtedy mielibyście podstawy do wypytywania mnie, 
czemu tak postępuję”. ◆




