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Wbrew temu, co w obliczu pandemii podpo-
wiada nam świat, my mówimy: „Otwórz-
my się na nowe”! Zajrzyjcie do tematu 

numeru, o takim właśnie tytule, gdzie z psycholog 
Katarzyną Kucewicz rozmawiamy o tolerancji i kon-
takcie z innością.

Rok zamknięcia wszystkim dał w kość, bo ileż moż-
na kisić się we własnym sosie? Osoby pracujące z domu 
szczególnie powinny zadbać o swoje mięśnie, a w tym 
o ten najważniejszy – czyli mózg. Tym razem w ramach 
cyklu Wyzwania 2021 omawiamy choroby neurode-
generacyjne. Jedną z nich jest choroba Alzheimera, 
której poświęcamy więcej uwagi na s. 42-43.

Jako że dni są coraz krótsze, warto dobrze spożytko-
wać poranki. Jak znaleźć w sobie energię i dobrze 
zacząć dzień? Jak chronić skórę przed chłodem i zadbać 
o usta? Wszystkiego dowiecie się z tego numeru.

Pamiętajcie, żeby najpierw dbać o siebie. Dopiero wte-
dy będziecie w stanie zadbać o innych.

Redaktor Naczelna 

Najpierw  
zadbaj o siebie
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Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło 
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane 
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu 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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na objawy przeziębienia i grypy

GENIALNY FILTR

Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: Fervex, Fervex D, Fervex o smaku malinowym: paracetamol 500 mg, kwas 
askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg; Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg  Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych  
(ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na cukrzycę Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); dzieci 
poniżej 6 lat (Fervex Junior); nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy (Fervex, Fervex o smaku malinowym), fenyloketonuria (Fervex D) Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-
Malmaison, Francja                                FER/SG/01/2020 data oprac. grudzień 2020

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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Kiedy staje się to niebezpieczne?
Kiedy do stereotypu dołącza element wrogości i tworzy się 
uprzedzenie. Bardzo szybko bowiem do uprzedzenia „dokle-
ja się” agresja, nie tylko słowna, ale też w czynach. To, co 
obecnie obserwujemy w odniesieniu do społeczności LGBT, 
przekonania, że geje są rozwiąźli, demoralizują polskie dzie-
ci i tak dalej, to mechanizmy socjotechniczne stosowane 
z powodzeniem od czasu II wojny światowej. Najpierw znaj-
dujemy wroga, potem go izolujemy, następnie stosujemy 
mowę nienawiści, aż wreszcie przemoc fizyczną. 

Uprzedzenia są doskonałym narzędziem manipulacji,  
dlaczego tak łatwo jej ulegamy?
Część z nas jest bardzo podatna na autorytety czy opinie, 
bezkrytycznie przyjmujemy inny punkt widzenia za własny. 
Szczególnie, gdy dzieciństwie nie mieliśmy prawa głosu, byli-
śmy podporządkowani innym – jako dorośli też możemy 
mieć ku temu tendencję. Czasem sami osłabiamy poczucie 
własnej wartości, gdy bardzo zależy nam, żeby być lubiany-
mi, akceptowanymi i należeć do jakiejś grupy. Z tego powo-
du często nastolatki rezygnują ze swoich przekonań, bo tak 
bardzo chcą mieć przyjaciół, że poświęcają własne zdanie. 

Zdarza się też, że mamy złe nastawienie do obcokrajowców, 
bo mieliśmy z nimi nieprzyjemne doświadczenia. Wyobraźmy 
sobie, że mieszkaliśmy obok czarnoskórego sąsiada, z którym 
się nie dogadywaliśmy – możemy mieć pokusę, żeby wszyst-
kich czarnoskórych uznać za niemiłych czy konfliktowych. 
Jeśli od kogoś spoza naszego kręgu kulturowego doznamy 
krzywdy, niesprawiedliwości, przykrości – na przykład ktoś 
nas oszukał czy okradł – możemy dość szybko zbudować uprze-
dzenie i przenieść pojedyncze odczucia i wrażenia na całą 
populację. 

Czy z wiekiem trudniej pozbyć się uprzedzeń?
Faktycznie, młode osoby są zdecydowanie bardziej otwar-
te, widzą świat jako bardziej złożony, wielowymiarowy i róż-
norodny. Osoby starsze wykazują większe przywiązanie 
do zasad, reguł wyniesionych z  domu czy szkoły. Daje 
im to poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Im jesteśmy starsi, tym słabszą mamy też potrzebę aktu-
alizowania poglądów, języka czy postaw. A otwartość na róż-
norodność, zrozumienie różnych postaw i światopoglądów 
to gotowość do aktualizowania wiedzy. Zwróćmy uwagę, 
że dziś pewnych słów czy określeń nie powinno się właści-
wie używać – z mojej dziedziny mogę podać co najmniej kil-
ka; schizofreniczka, anorektyczka, chory psychicznie, homo-
seksualista, bezdomny, ofiara przemocy, autystyk, upośle-
dzony, niepełnosprawny. A przecież wiele osób nadal się 
tymi określeniami posługuje. 

Dlaczego?
Ponieważ się nad tym nie zastanawiamy. Dopiero gdy oso-
biście doświadczymy wykluczenia, albo gdy w najbliższym 
otoczeniu mamy osobę, która takiego doświadczenia doświad-
czy, zyskujemy wrażliwość. Często słyszę, że przecież to tyl-
ko słowa i żeby się nie czepiać, bo to nie są rzeczy istotne. 
Ale to nieprawda. Słowa mają wielką moc. Stereotypy i uprze-
dzenia bazują na słowach, a za nimi idą czyny i gesty. Mło-
de osoby dość szybko orientują się, co jest krzywdzące i szu-

w a ż n e  r o z m o w y

Skąd się biorą nasze uprzedzenia? Dlaczego tak negatyw-
nie oceniamy inne osoby albo nowe, nieznane nam zjawi-
ska czy trendy?
Mamy wrodzoną potrzebę porządkowania świata. Musimy 
układać sobie wiedzę, która do nas dociera, żeby łatwiej nam 
było ją przyjąć i zrozumieć. Potrzebujemy szybko segregować 
informacje i upraszczać rzeczywistość. Traktowanie każde-
go człowieka i zjawiska indywidualnie to bardzo duży wysi-
łek intelektualny. Zdecydowanie lepiej „wrzucać do szufla-
dek”, nawet jeśli ma to wiele negatywnych skutków. Inaczej 
mówiąc: etykietowanie świata służy temu, żebyśmy w pełnej 
bodźców rzeczywistości mogli stawić czoła istnej fali infor-
macji. Stąd biorą się takie uproszczenia jak to, że osoba duchow-
na to ktoś szlachetny, a rockman – zawsze jest ekscentrykiem, 
że pielęgniarka jest z natury życzliwa, a osoba w okularach 
musi być inteligentna, bo na pewno dużo przeczytała. A prze-
cież rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana.

Skąd bierzemy te wszystkie etykiety?
Często z osobistego doświadczenia. Wystarczy raz czy dwa 
spotkać dobrego lekarza, by mieć dobre zdanie o wszystkich 
medykach, ale też na odwrót – jeśli mieliśmy złe szpitalne 
przeżycia, możemy sądzić, że lecznice to z zasady miejsca, 
w których nic dobrego nas nie spotka. 

Etykiety są stereotypami, którymi kierujemy się i zgod-
nie z którymi zaczynamy wszystkich z określonej grupy oce-
niać jednakowo, nim ich poznamy. Nie wszystkie stereoty-
py są negatywne – choćby ten, że Polacy są gościnni, ma 
korzystne dla nas konotacje – ale nadal są to uproszczenia.

Zaczyna się niewinnie, na przykład słyszymy od dzieciństwa, 
że chłopcy lubią się bawić samochodami albo że uwielbiają 
Lewandowskiego. Już w tych z pozoru nieznaczących stwier-
dzeniach zawiera się element ostracyzmu i wykluczenia. Bo nie 
każdy chłopiec jest fanem motoryzacji i piłki nożnej.

Czy tego rodzaju przekonania nabywamy już w procesie 
wychowania?
Tak, słyszymy wiele takich „mądrości” i „prawd” rodzin-
nych. Wiele przejmujemy później, na poziomie świadomym, 
w trakcie socjalizacji. Każda społeczność ma własny zbiór 
przekonań, które tworzą społeczną, ogólną świadomość. 

Uprzedzenia na poziomie społecznym wzmacniają podział 
na „my” i „oni”, powodując, że widzimy świat w czarno-bia-
łych barwach. Są więc mądrzy i głupi, spokojni i agresyw-
ni, blondynki i brunetki i tak dalej. Siebie widzimy w tym 
szlachetnym, dobrym, sprawiedliwym obozie, a po drugiej 
stronie są źli „oni”. Warto sobie uzmysłowić, że życie w takim 
systemie przekonań bardzo nas między sobą dzieli. 

Każdy kontakt z innością 
jest pouczający, jest 
szansą do rozwoju. 
Otwierając się na to, 
co nowe, nieznane, 
zyskujemy energię,  
którą wcześniej traciliśmy 
na podtrzymywanie 
uprzedzeń  
– mówi Katarzyna 
Kucewicz, psycholog, 
psychoterapeuta.
/ ROZMAWIA Alicja Kamińska

NOWE
OTWÓRZMY  SIĘ  NA 
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nych społecznościach fobie i antypatie – do innych nacji, ras, 
religii, orientacji seksualnych – są bardzo silne. W Stanach 
Zjednoczonych, gdzie wiele mówi się o tolerancji, demokra-
cji, równych prawach, rasizm jest obecny na każdym kroku. 
Poprawność polityczna sobie, a rzeczywistość sobie.

Może niechętnie rezygnujemy ze swoich przekonań, 
bo po prostu uważamy je za wartościowe i dobre?
Tylko to, co jest dobre dla nas, nie zawsze jest dobre dla innych. 
Trzeba przeanalizować zestaw osobistych poglądów i spraw-
dzić, czy po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach nie warto 
go przewartościować, zaktualizować. Dobrym przykładem 
może być nasze podejście do seksualności osób w średnim wie-
ku. W powszechnym odbiorze pięćdziesięcio-sześćdziesięcio-
latkowie są aseksualni, pozbawieni potrzeb w tej sferze. A prze-
cież to bzdura. Tylko żeby chcieć o tym myśleć i mówić, trzeba 
zmierzyć się z myślą, że może świat nie wygląda tak, jak go 
widzimy. Że nie jest taki zerojedynkowy. Dojście do tego wnio-
sku może być dla wielu źródłem dyskomfortu.

Ale z drugiej strony może być uwalniające: od ograniczeń, 
zahamowań, błędnych przekonań.
Tak, bo życie z uprzedzeniami jest męczące. Świat idzie w stro-
nę różnorodności, a jeżeli odrzucimy ten fakt, będziemy dokła-
dać sobie zgryzot i problemów. Poza wszystkim innym każ-
dy kontakt z innością jest pouczający, jest szansą do rozwoju. 
Otwierając się na to, co nowe, nieznane, zyskujemy energię, 
którą wcześniej traciliśmy na podtrzymywanie uprzedzeń.  ◆

fladkujące, ale już trzydziesto-czterdziestolatkowie mają 
z tym spory problem. I uważają zmiany na poziomie języka 
za przejaw wymuszonej poprawności politycznej.

Czy jest sposób, by zmienić to podejście?
Potrzebna jest chęć. A po trzydziestym roku życia zmiana 
postawy jest bardzo trudna. Chyba że będziemy tego bar-
dzo chcieli. Jeżeli mamy samoświadomość, chcemy nad tym 
pracować, zmienić swoje podejście, to już wystarczy, żeby 
nasze uprzedzenia złagodniały. Tylko trzeba chcieć. 

Dlaczego nie mamy tej ochoty na zmianę? 
Ponieważ poglądy, jakie wyznajemy, pozwalają nam utrzymać 
określoną opinię na swój własny temat i podtrzymać samo-
ocenę. To konkretna korzyść, z której nie chcemy rezygnować. 
Zwróćmy uwagę, ile kampanii społecznych na temat mniej-
szości seksualnych zrealizowano, a wciąż jest grupa osób, któ-
re po prostu nie chcą zmienić sposobu myślenia. A taką zmia-
nę może zainicjować dobre doświadczenie inności i częstsze 
obcowanie z innością. Asymilacja jest jedyną drogą.

A głos autorytetów?
Tak, nieprawdopodobny oddźwięk miała przecież akcja 
#metoo. Czasem wystarczy kilka stanowczych deklaracji 
znanych i szanowanych osób, żeby dokonać rewolucji w świa-
domości całego świata. Z drugiej strony pamiętajmy, że w lokal-

Życie z uprzedzeniami 
jest męczące. Świat 

idzie w stronę 
różnorodności, 

a jeżeli odrzucimy 
ten fakt, będziemy 

dokładać sobie zgryzot 
i problemów. 

   BÓLE KOLAN

WIZYTA U LEKARZA   
– jeśli masz możliwość odbyć ją 
szybko, to najskuteczniejszy sposób, 
żeby zdiagnozować źródło problemu. 
Jeśli masz podejrzenia, że uraz jest 
poważny – np. uszkodzenie chrząstki 
stawowej, łąkotki, więzadła  
– bez konsultacji się nie obędzie. 

NIESTEROIDOWE LEKI 
PRZECIWBÓLOWE  
I PRZECIWZAPALNE  
– bez recepty. Wybierz preparat 
bezpieczny dla ciebie. Jeśli  
np. z uwagi na dolegliwości  
żołądkowe, jelitowe lub wątrobowe 
nie możesz przyjmować doustnych 
środków przeciwbólowych,  
sięgnij po żele, maści lub spreje  
o działaniu przeciwzapalnym,  
np. z diklofenakiem, ibuprofenem, 
które zmniejszają ból i opuchliznę. 
Niektóre preparaty są przeznaczone 
stricte do łagodzenia stanów 
zapalnych stawów.

CHŁODZĄCY KOMPRES   
– kupisz w każdej aptece. Przyda się, 
gdy ból spowodowany jest nagłym 
urazem, gdy cierpisz na zwyrodnienie 
stawów albo zauważasz wyraźny 
obrzęk. Możesz też kupić kompres 

s p o s ó b  n a . . .

wielokrotnego użytku o podwójnym 
zastosowaniu – na zimno lub na ciepło.

ZADZIAŁAJ  
ROZGRZEWAJĄCO   
– kompresy, plastry i maści stosuj, 
gdy ból ma charakter przewlekły,  
np. reumatyczny, ale nie przy ostrym 
stanie zapalnym (poznasz go po tym, 
że staw jest ciepły, obrzęknięty, 
zaczerwieniony). Zamiast preparatów 
aptecznych możesz też zastosować 
okład z gazy lub ręcznika, 
zmoczonych w bardzo ciepłej wodzie.  

KĄPIEL Z SOLĄ EPSOM  
– zawarta w niej siarka działa 
bakteriobójczo, zmniejsza obrzęki  
i niweluje ból. Możesz zanurzyć 
obolałe kolano w wannie albo 
zastosować okład z roztworu soli. 

SUPLEMENTACJA  
– zawsze po konsultacji z lekarzem  
i tylko wówczas gdy nie stosujesz 
wieloskładnikowych preparatów,  
by uniknąć niekorzystnych interakcji  
i kumulacji substancji. W aptece 
zapytaj farmaceutę o preparaty 
wspierające odbudowę i prawidłowe 
funkcjonowanie chrząstek stawowych 
z glukozaminą, kolagenem, witaminą C. 

URAZ, PRZECIĄŻENIE, DOLEGLIWOŚCI REUMATYCZNE, ZWYRODNIENIE. 
BÓL KOLANA MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ PRZYCZYNĘ, ALE ZAWSZE JEST SZALENIE 

UCIĄŻLIWY. ZOBACZ, JAK SZYBKO GO WYCISZYĆ.
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➍  Dziecko ma prawo do informacji – udzielonej 
w zrozumiały dla niego sposób – o stanie zdrowia, 
czynnościach medycznych, jakim będzie poddane, 
jak również o tym, co się stanie, jeśli te czynności 
nie zostaną wykonane. 

➎  Rodzic ma prawo zażądać wypisania dziecka 
ze szpitala. Jeśli lekarz uzna, że taka decyzja może 
dziecku zaszkodzić, ma obowiązek zwrócić się 
do sądu o wydanie w tej sprawie orzeczenia. 

Źródło: NFZ, pacjent.gov.pl
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Gdy dziecko staje się pacjentem, 
na przykład trafia do szpitala, 

przysługują mu określone 
prawa. Warto je znać.

 ZGODA NA LECZENIE 
➊  Do 16. roku życia dziecko korzysta z opieki zdro-

wotnej za zgodą i w obecności opiekuna. On też 
decyduje o sprawach związanych z leczeniem.

➋  Po ukończeniu 16 lat dziecko powinno otrzymać 
wyczerpującą i zrozumiałą informację o swoim zdro-
wiu i wyrazić zgodę na badanie, lub jej nie wyrazić. 
Pisemna zgoda jest wymagana w przypadku opera-
cji lub procedur o podwyższonym ryzyku. W pozo-
stałych sytuacjach (zgoda lub odmowa) może być 
ustna. Jeżeli nastąpiła odmowa, a opiekun ustawo-
wy dziecka ma odmienne zdanie, sprawę rozstrzyga 
sąd opiekuńczy. 

 POBYT W SZPITALU 
➊  Dziecko ma prawo, żeby przez całą dobę towarzy-

szyła mu bliska osoba dorosła. Za taki pobyt opie-
kun nie musi uiszczać żadnych opłat.

➋  Godność i intymność dziecka muszą być uszano-
wane. Dotyczy to zarówno kwestii fizycznych,  
jak i możliwości odbycia rozmowy z lekarzem  
czy pielęgniarką bez obecności innych osób. 

➌  W trakcie badań poza niezbędnym personelem 
medycznym mogą być obecne inne osoby,  
o ile opiekun dziecka wyrazi na to zgodę.

PRAWA
MAŁEGO PACJENTA

KARTA PRAW DZIECKA PACJENTA
Dokument opracowany przez Rzecznika Praw  
Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta (wybrane punkty):
•  Nikt bez twojej zgody nie może rozgłaszać, 

że jesteś chory – masz prawo, by zachowano  
to w tajemnicy, którą znasz tylko ty, personel 
medyczny oraz twoi rodzice lub opiekunowie.

•  Nikt nie może cię bić, zawstydzać, lekceważyć 
i straszyć. W czasie choroby dorośli powinni  
szczególnie cię wspierać i dbać o twoje dobre 
samopoczucie.

• Masz prawo do stałego kontaktu z najbliższymi. 
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
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Co wpływa na dobre funkcjonowanie mózgu? 
Nasz mózg, żeby działał prawidłowo, czyli zdrowo i stabilnie 
przez długi czas, wymaga odpowiedniego traktowania. W pra-
cy z pacjentami odwołuję się często do modelu SEEDS, opra-
cowanego przez amerykańskiego neuropsychologa dr Johna 
Ardena. Pod tajemniczymi literami, które z języka angielskie-
go oznaczają ziarno, kryje się pięć kluczowych czynników 
wpływających na zdrowie i długowieczność naszego mózgu. 
Są to:  S – Social support czyli wsparcie społeczne, E – Exerci-
se – ćwiczenia, E – Education – edukacja, D – Diet – dieta 
oraz kolejne S – Sleep, czyli zdrowy sen. Uwzględnienie tych 
kluczowych czynników pozwala na starość zbierać plony 
w postaci jasnego umysłu i pozytywnego nastroju. 

Dlaczego jest to takie ważne?
Weźmy na początek pierwszy czynnik – wsparcie, więzi spo-
łeczne. Gdy jesteśmy ich pozbawieni – czego doświadczyliśmy 
podczas pandemii – pojawiają się zaburzenia emocjonalne 
i poznawcze. Odczuwamy lęk, depresję. Brak wsparcia spo-
łecznego prowadzi do zwiększenia naszej podatności na choro-
by, osłabia poczucie bezpieczeństwa. A przecież to ostatnie 
leży u podstaw klasycznej piramidy potrzeb Maslowa, jest nam 
niezbędne do zdrowego funkcjonowania i rozwoju. 

Pamiętajmy, że już nasi przodkowie ewoluowali dzięki rozu-
mieniu znaczenia więzi społecznych dla rozwoju jednostki. 
Odrzucenie lub ostracyzm mogły skutkować śmiercią. Do dziś 
odosobnienie i wywołany nim stres od razu osłabiają nasze 
zdolności poznawcze, obniżają ogólną kondycję intelektual-
ną, zawężają myślenie. Odizolowani zapadamy się w siebie, 
pojawiają się myśli samobójcze, aktywizowane są obszary 
mózgu, które działają jak rodzaj systemu alarmowego. Nato-

NAJCZĘSTSZE  CHOROBY  
NEURODEGENERACYJNE: 

• choroba Alzheimera

• choroba Parkinsona

• choroba Huntingtona

• różne odmiany demencji

• rdzeniowy zanik mięśni

• stwardnienie rozsiane

• stwardnienie zanikowe boczne

• choroba Alexandra

• choroba Canavan

• zespół Cockayne'a

miast, gdy mamy wokół siebie życzliwych ludzi, doświadcza-
my bliskości innych i z innymi, aktywizują się nie tylko sieci 
mózgu społecznego, lecz także układ nagrody. Kontakty spo-
łeczne wpływają również na wydzielanie się oksytocyny, któ-
ra ma ogromny wpływ na psychikę i relacje międzyludzkie. 

Jakie znaczenie dla kondycji mózgu ma ruch?
Regularna aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na funk-
cjonowanie mózgu. Ćwiczenia optymalizują neuroplastycz-
ność i neurogenezę. Brak ruchu sprawia, że ciało tkwi w miej-
scu, co wywołuje przewlekłe choroby i problemy psychiczne. 

Wiele badań potwierdza, że regularna aktywność fizyczna 
może łagodzić depresję o lekkim lub umiarkowanym nasile-
niu. Aktywność fizyczną zaleca się również jako formę tera-
pii wspierającej. Badania wykazują, że najlepsze rezultaty przy-
nosi już 45 minutowy spacer 5 dni w tygodniu, przy zachowaniu 
maksymalnego tętna na poziomie 60-70 procent. Ćwiczenia 
optymalizują nastrój poprzez pobudzanie szerokiego zakre-
su reakcji metabolicznych, w tym produkcję neuroprzekaź-
ników: serotoniny, dopaminy, noradrenaliny. Podczas aktyw-
ności fizycznej wydzielany jest ponadto neurotropowy czynnik 
pochodzenia mózgowego (BDNF), który częściowo stymulu-
je proces neurogenezy, czyli powstawania nowych komórek 
nerwowych. W czasie uprawiania sportu wytwarzają się endor-
finy, hormon szczęścia, zatem niewątpliwie powinna być 
to ważna składowa higieny mózgu.

A rozwój, edukacja, uczenie się? Jak wpływają na zdrowie 
tego ważnego organu?
Zacznijmy od tego, że nasz mózg ulega procesowi starzenia 
się, a proces ten przebiega szybciej, jeśli się mu odpowiednio 

NASZ EKSPERT
Anna Grzywacz-Czarnecka 
neuropsycholog w Centrum 

Medycznym Damiana



Nasz mózg, jak każdy inny organ, 
żeby działał prawidłowo,  

czyli zdrowo i stabilnie przez długi 
czas, w ymaga odpowiedniego 

traktowania. Zobacz, jak zadbać  
o niego na co dzień.

/ ROZMAWIAŁA Monika Kryńska

nie zapobiega. Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej 
budować tak zwaną rezerwę poznawczą – na którą składają 
się nasza wiedza, umiejętności i doświadczenia.

Myśląc o edukacji, bierzmy pod uwagę różne jej poziomy 
i warianty.  Nawet najbardziej inspirujące intelektualnie zaję-
cie, jeśli staje nawykiem, zmienia się w czynność automatycz-
ną, podtrzymuje co prawda wyuczoną aktywność, ale zwal-
nia mózg z zaangażowania. Nuda skutecznie zabija nasz mózg, 
natomiast ciągły rozwój, uczenie się buduje wspomnianą rezer-
wę poznawczą. Zatem dbajmy o nasz mózg, stymulując go 
nowymi aktywnościami. I pamiętajmy, że edukacja, ciągłe 
kształcenie się, ćwiczenie mózgu zapewniają nam zdolność 
patrzenia w przyszłość i szukania w niej nowych możliwości 
zamiast rozpatrywania porażek z przeszłości, więc działa jak 
lek przeciwdepresyjny.

A co mózg lubi jeść?
Istnienie osi jelita – mózg nie jest już tajemnicą, więc warto 
zastanowić się, jaki jadłospis stosujemy i jak wpływa on na 
pracę naszych jelit, mózgu i jakiego budulca dostarcza. Jeśli 
jemy tłusto, ciężko organizm sporą porcję energii angażuje 
w trawienie, a to od razu przekłada się na samopoczucie mózgu. 

Więcej, niedobory pewnych składników – witaminy D3, 
witamin z grupy B, mikroelementów, aminokwasów – rów-
nież wpływają na procesy poznawcze – osłabiają je i przyspie-
szają procesy neurodegeneracyjne. Ciężkostrawna, monoton-
na dieta powoduje obniżenie nastroju, ale także ryzyko 
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy czy oty-
łości, które nie są obojętne dla mózgu. 

Odkładający się w tętnicach szyjnych cholesterol zwiększa 
ryzyko udaru niedokrwiennego, choroby układu sercowo- 

WYZWANIA 2021

CHOR   BY
NEURODEGENERACYJNE

-naczyniowego natomiast mogą wywoływać zaburzenia lęko-
we. Z kolei nadmierne spożywanie alkoholu zaburza pracę 
m.in. wątroby, której choroby prowadzą do tzw. encefalopa-
tii wątrobowej, a ta wpływa na nasze funkcjonowanie poznaw-
cze. Należy również pamiętać, że alkohol negatywnie działa 
na sam mózg, niszcząc komórki nerwowe, czy połączenia neu-
ronalne, których odbudowa albo nie będzie możliwa, albo 
będzie wymagała ogromnego wysiłku. 

Zbilansowane menu natomiast dostarcza organizmowi 
wszystkich niezbędnych składników, dzięki czemu mózg jest 
dobrze odżywiony. Najkorzystniejsza w tym kontekście jest 
dieta śródziemnomorska, ewentualnie MIND, czyli skrzyżo-
wanie diety śródziemnomorskiej i DASH. Dbając o nasz mózg, 
dobrze jest zjadać zamiast jednego ogromnego posiłku trzy– 
–cztery mniejsze rozłożone równomiernie w czasie.

Dlaczego tak ważne jest, aby się porządnie wysypiać?
Sen stanowi jedną trzecią naszego życia i jako taki odgrywa 
główną rolę w funkcjach regeneracji i rewitalizacji mózgu. 
Nadmierne wyeksploatowanie organizmu, zaburzony rytm 
dobowy, zbyt krótki sen, ale także zasypianie przed ekranem 
monitora, emitującego niebieskie światło – to wszystko prze-
kłada się na liczne deficyty zdrowotne, w tym i spadek kon-
centracji, zaburza myślenie, utrudnia zapamiętywanie, ale tak-
że wydobywanie informacji z pamięci, wpływa na nastrój. 

Zaburzenia snu u ludzi z depresją są dość powszechne. Zbyt 
krótki sen wpływa na zwiększone wydzielanie kortyzolu 
i adrenaliny, które potęgują lęk i zwiększają nasilenie depre-
sji. Warto jest w tym miejscu powiedzieć o tak zwanej higie-
nie snu i zmianie sposobu myślenia o spaniu, co też łączy się 
z pozostałymi elementami wspomnianego na początku mode-
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lu SEEDS. Zapewnieniu sobie dobrego snu sprzyjają między 
innymi takie czynniki jak unikanie napojów zawierających 
kofeinę po południu i pod koniec dnia, wspomniana wcze-
śniej zbilansowana dieta i unikanie produktów mogących 
zaburzać jakość snu, takich jak cukier i inne węglowodany 
proste, czy białko. Dieta ma ogromny wpływ na sen. 

Również nasze emocje są w tym kontekście istotne. Warto 
jest wyciszać je przed snem, praktykując na przykład techni-
ki relaksacyjne. Jeżeli nie możemy poradzić sobie sami, moż-
na spróbować zmienić sposób myślenia o spaniu, w czym 
pomoże terapia poznawczo-behawioralna. Leczenie bezsen-
ności za pomocą środków farmakologicznych czy alkoholu 
tylko potęguje problem. Być może pomaga zasnąć, ale powo-
duje tak zwaną bezsenność śródnocną.

Co zatem powinniśmy robić na co dzień, żeby jak najdłu-
żej nasze centrum dowodzenia działało sprawnie?
Poza wymienionymi elementami warto zadbać o urozmaice-
nie naszego życia. Raz na jakiś czas zaplanujmy wyjazd w nowe 
miejsce – gdy trzeba przemyśleć trasę, zapoznać się z topo-
grafią, ustalić termin wyjazdu i powrotu, mózg zmuszony jest 
do wysiłku. Wyjścia do kina, teatru, muzeum są okej, ale 
dobrze jest za każdym razem organizować je w towarzystwie, 
żeby potem móc wymienić się wrażeniami, porozmawiać. 
W ten sposób rozwijamy się poznawczo i budujemy więzi spo-
łeczne, co nasz mózg kocha. A jeśli zapisujemy się na warsz-
taty, kursy, to najlepiej stacjonarne, bo e-learning nie jest tak 
aktywizujący dla mózgu jak zajęcia na żywo. 

Przeprowadzono kiedyś eksperyment, podczas którego 
uczono pewną grupę żonglowania, po czym w badaniu rezo-
nansu magnetycznego porównywano gęstość struktury tkan-
ki mózgowej osób uczących się do grupy kontrolnej – nie bio-
rącej udziału w treningu. Zaobserwowano przyrost tkanki 
mózgowej w grupie uczącej się. Ale gdy część grupy uczącej 

Warto wtedy pójść do neurologa albo choćby psychologa, który 
po rozmowie z nami będzie w stanie ocenić, które zmiany naszego funk-
cjonowania wymagają konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie, 
a które mogą wynikać na przykład z okresowego zmęczenia. Niepoko-
ić zarówno nas, jak i otoczenie powinno wycofywanie się z relacji spo-
łecznych, wszelkie zmiany charakteru, osobowości – to wszystko powin-
no skłaniać do poszukiwania przyczyny takiego stanu rzeczy. Na pewno 
jeżeli sami zauważamy, że coś z naszą pamięcią jest „nie tak”, warto się 
z kimś skonsultować. 

Ciekawe jest też to, że objawy psychiczne czy fizyczne bywają tak zło-
żone i mylące, że mogą sugerować różne jednostki chorobowe. Na przy-
kład ból głowy czy brzucha może mieć podłoże również w naszej psy-
chice, czego lekarz pierwszego kontaktu nie zawsze wychwytuje. Często 
ból może sugerować trudności adaptacyjne, obniżenie naszych zdolno-
ści radzenia sobie z trudną sytuacją, ze stresem.

Jak pani ocenia naszą ogólną wiedzę na temat zdrowia mózgu?
Na pewno mamy z tym kłopot. Naturalnie diagnozujemy i leczymy 
wszelkie schorzenia innych organów wątroby, nerek, płuc, pamięta-
my o wzroku, słuchu, mięśniach, stawach… Natomiast o mózgu zapo-
minamy lub w ogóle o nim nie myślimy. Nie myślimy o tym, jak funk-
cjonuje i jak sygnalizuje nam, że dzieje się z nim coś niedobrego. Nie 
widać zmian, zmiany tkanki mózgowej „nie bolą”. A przecież też się 
starzeją, ulegają procesom neurodegeneracji.

Zmiany funkcjonowania mózgu zauważamy zazwyczaj u osób z roz-
poznaną chorobą psychiczną o wyraźnych cechach klinicznych, obja-
wach. Stąd funkcjonuje wiele krzywdzących stereotypów na temat osób 
z rozpoznanymi chorobami psychicznymi, czy zaburzeniami pracy 
mózgu – depresją, ChAD, schizofrenią. Ostracyzm wobec osób zacho-
wujących się odmiennie, jest ogromny, a nie zawsze równoznaczny z ich 
możliwościami poznawczymi, czy społecznymi. Z powodu obaw przed 
oceną społeczną czy odrzuceniem, z powodu odczuwanych zaburzeń 
funkcjonowania naszego mózgu czy też zwykłej niewiedzy do psycho-
loga, psychiatry idziemy zwykle wtedy, kiedy zmiany – na przykład otę-
pienne – są już dość zaawansowane. 

Bardzo trudno jest nam myśleć o mózgu jak o organie, o który war-
to zadbać, zanim objawy staną się bardzo widoczne. A przecież do dys-
pozycji mamy różnorakie metody diagnostyczne. Powszechnie stoso-
waną metodą przesiewową jest test MMSE (ang. Mini-Mental State 
Examination – krótka skala oceny stanu psychicznego), który w doj-
rzałym wieku pozwala oceniać w pewnych odstępach czasu naszą kon-
dycję psychiczną. Dzięki temu można w porę reagować, wdrażać lecze-
nie, opóźniać proces degeneracji mózgu. Mamy testy oceniające naszą 
zdolność uczenia się CVLT, czy test DCS-II. Możemy diagnozować 
zaburzenia osobowości – MMPI-II. 

Oczywiście nie każdą zmianę mózgowia i funkcjonowania poznaw-
czego da się wychwycić na drodze wczesnego obrazowania MRI, TK, 
diagnozy neurologicznej, neuropsychologicznej, czy psychologicznej, 
na jej wczesnym etapie, podobnie jak każdego innego organu, jednak-
że musimy nauczyć się pamiętać o mózgu, dbać o niego oraz regular-
nie kontrolować i leczyć jak każdy inny organ. ◆

się przestała ćwiczyć, wspomniana gęstość tkanki mózgowej 
ponownie zmniejszyła się. Udowodniono więc, że systema-
tyczne trenowanie tej umiejętności rozwija mózg a samo żon-
glowanie wpłynęło również na zdolność koncentracji, popra-
wiło koordynację ponadto pozwoliło skorygować i utrzymać 
właściwą postawę ciała. Oznacza to również, że nasz mózg 
potrzebuje ciągłych wzmocnień, bodźców, stymulacji. Nie 
wystarczy, gdy fundujemy mu wysiłek raz na jakiś czas. 

Choroby neurodegeneracyjne to plaga naszych czasów. 
Co poza niehigienicznym trybem życia, a więc zaniedby-
waniem tych wszystkich elementów, o których pani wspo-
mniała, może je wyzwalać?
Mówi się o czynnikach środowiskowych – zanieczyszczeniu 
środowiska, stresie cywilizacyjnym, ale także infekcjach bak-
teryjnych czy wirusowych, czy predyspozycjach genetycz-
nych, ale już z tym zastrzeżeniem, że obecnie medycyna coraz 
częściej stoi na stanowisku, że styl życia i dobre nawyki mają 
większe znaczenie niż kwestie dziedziczne. To oznacza, że dba-
jąc o swoje zdrowie, dobrze się odżywiając, eliminując stres, 
rozwijając się intelektualnie, troszczymy się o cały organizm, 
nie tylko układ immunologiczny, przez co zwiększamy szan-
se na zwalczenie i zahamowanie rozwoju wielu chorób. I odwrot-
nie: jeśli prowadzimy niezdrowy styl życia, możemy prowo-
kować pojawienie się różnego rodzaju zaburzeń. Wiele zależy 
od nas samych. 

Jakie objawy mogą sugerować, że nasz mózg i ośrodkowy 
układ nerwowy zaczynają szwankować?
Sami często pierwszych zmian nie rejestrujemy. Częściej zauwa-
ża to rodzina – zachowujemy się inaczej niż zwykle. Stajemy 
się rozkojarzeni, rozdrażnieni, mamy kiepski nastrój, zapomi-
namy, nie możemy się skupić, zaniedbujemy pracę, swój wygląd, 
mamy kłopoty z orientacją przestrzenną – gubimy się. 

MÓZG  SIĘ  ZUŻY WA
Przyczyną schorzeń neurodegenera-
cyjnych są postępujące uszkodzenia 
komórek mózgowych i układu nerwo-
wego (neuronów), zaburzenia w funk-
cji mitochondriów, a także gromadze-
nie się białek w różnych obszarach 
mózgu. Ponieważ struktury nerwowe 
nie mają zdolności do odtwarzania się, 
dochodzi do ich obumierania. 

Choroby mogą atakować korę mózgo-
wą, móżdżek, rdzeń kręgowy, ewen-
tualnie tzw. układ pozapiramidowy 
– odpowiedzialny za wykonywanie 
codziennych czynności w sposób au-
tomatyczny (niewymagający angażo-
wania koncentracji)

Trudno nam myśleć o mózgu jak o organie, o który 
warto zadbać, zanim objawy staną się widoczne.  

A przecież metod diagnostycznych jest wiele. 
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5  KROKÓW DO...

Żeby mózg przez lata był w dobrej kondycji, potrzebuje treningu 
i codziennej higieny. Sprawdź. co możesz zrobić.

r e c e p t a  n a  z d r o w i e
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1 UNIKAJ STRESU – to jeden z najgroźniej-
szych dla funkcjonowania mózgu czynników. 

Powodów do zdenerwowania się mamy wokół 
sporo, trudno całkowicie ich uniknąć. Jednak 
warto stworzyć swoją przestrzeń relaksu 
i codziennie poświęcać czas na odprężenie,  
wyciszenie, hobby – wszystko to, co sprawia, 
że myśli płyną swobodnie, ogarnia cię spokój, 
a zmartwienia stają się mniejsze. Podobną funk-
cję pełnią spotkania w gronie życzliwych, ser-
decznych osób. I rozrywka w ulubionej postaci. 

2 DBAJ O SEN – odpowiednio długi, o stałych 
porach pozwala mózgowi zregenerować się, 

naprawić uszkodzenia, ale także uporządkować 
informacje, jakie zostały mu dostarczone w ciągu 
dnia, a nawet pozbyć się szkodliwych toksyn. 
Bezsenność, zarwane noce, zbyt krótki odpoczy-
nek nocny są dla mózgu zabójcze. Pozwól sobie 
też czasem na nicnierobienie – bez wyrzutów 
sumienia, bo to również pozwala mózgowi zgro-
madzić energię do dalszego działania.

3 JEDZ ZDROWO – obiektywnie najlepsza dla 
mózgu jest dieta MIND (połączenie diety 

śródziemnomorskiej i DASH), bazująca na takich 
składnikach odżywczych jak witaminy C, E i B, 
antyoksydanty i nienasycone kwasy tłuszczowe. 
W praktyce oznacza to, że na twoim talerzu powin-
ny codziennie lądować przede wszystkim warzywa, 
orzechy, nasiona roślin strączkowych i produkty 
pełnoziarniste (3 razy w tygodniu), drób (2 razy 
w tygodniu), ryby (co najmniej raz w tygodniu), 
a z tłuszczów – głównie oliwa. 

4 DUŻO SIĘ RUSZAJ – aktywność fizyczna 
świetnie dotlenia, odpręża i wycisza, co daje 

mózgowi impuls do nowego działania. Ruch 
na świeżym powietrzu pobudza też neurony do 
tworzenia nowych połączeń, aktywuje produkcję 
neuroprzekaźników, poprawia samopoczucie, 
a zrelaksowany umysł lepiej funkcjonuje.

5 UCZ SIĘ NOWYCH RZECZY – codziennie cze-
goś małego. Przeglądaj wiadomości, czytaj 

książki, słuchaj muzyki klasycznej, graj w planszów-
ki, zapisz się do dyskusyjnego klubu filmowego, 
znajdź ludzi o podobnych zainteresowaniach 
i wymieniaj z nimi poglądy. A może pójdziesz 
na kurs tańca lub języka obcego? Albo szachów?



e k o l o g i a  n a  c o  d z i e ń

G dy firmy produkujące sprzęty domowego użytku 
zorientowały się, że wytwarzanie niepsujących się 
urządzeń zmniejsza ich zyski, rozpoczęły proce-
der celowego postarzania produktów. Mówi się 

o tym jako o „spisku żarówkowym”, chociaż miejmy nadzie-
ję, że ze względów ekologicznych ten trend ulotni się w opa-
rach wstydu. 

DOBRE  TRADYCJE
Do 1989 roku i tzw. upadku komuny, zanim w Polsce za-
gościł wolny rynek, byliśmy przyzwyczajeni do naprawia- FO
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nia wszelkich sprzętów. Ich trwałość bywała niekiedy le-
gendarna, czego świetnym przykładem jest swojska pralka 
Frania, z której niektórzy jeszcze korzystają, np. na działce. 
Dobrobyt niestety uderzył nam nieco do głowy i przywy-
kliśmy do wyrzucania wszystkiego, co nawet niecałkowicie 
się popsuje i przy niewielkim nakładzie można by naprawić. 

Po którymś popsutym odkurzaczu albo mikrofalówce 
zaczynamy mieć jednak refleksję – a może warto zainwe-
stować w sprzęt lepszej jakości, który posłuży na dłużej? 
Na te potrzeby coraz częściej odpowiadają firmy produku-
jące sprzęt AGD. Lodówki, pralki czy zmywarki bywają nie 
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naprawiaj

Choć trudno w to uwierzyć, jedna  
z najstarszych żarówek na świecie  

– Centennial Light, w yprodukowana 
w 1890 roku, świeci do dziś!  

Od tamtych czasów wiele zmieniło 
się w produkcji różnych dóbr 

użytkow ych, niestety na gorsze. 
/ TEKST Karolina Górska



NIE WYRZUCAJ, 

tylko coraz trwalsze, lecz także zużywają mniej energii elektrycznej i wody. 
Coraz więcej firm gwarantuje też, że zapewni części zamienne do swoich 
sprzętów, nawet wiele lat po ich zakupie. Warto więc, szykując się do zaku-
pu nowego AGD, zainwestować nieco więcej pieniędzy i kupić coś, co będzie 
wodo- i energooszczędne, a przy tym dosłownie – da się naprawić po awarii. 

POPRAWKI  KRAWIECKIE
O ile sprzęty do domu kupuje się raz na ileś lat, to gorzej sytuacja wygląda 
z modą. Co sezon zmieniają się fasony, kolorystyka, tkaniny i wzory. Nie-
stety przemysł modowy nie należy do ekologicznych – prozaiczne dżinsy 
wymagają niekiedy do produkcji aż 11 tys. litrów wody. Jak można posta-
rać się bardziej o ekoszafę? Nie każde zniszczone czy uszkodzone ubranie 
trzeba wyrzucać – jeśli jest z porządnej tkaniny czy dzianiny – możesz na-
prawić je samemu albo w zakładzie krawieckim. Czasem lepiej wszyć no-
wy suwak do starych dżinsów, niż kupować kolejną parę. 

Podobnie jest z butami – z porządnym, solidnym butem poradzi sobie 
każdy szewc, a uszkodzoną torebkę czy pasek naprawi kaletnik. Ubrania, 
takie jak swetry, mogą zyskać nowe życie, np. jako zrobione własnoręcz-
nie posłanie dla psa czy kota. Ze starych ręczników można upleść przy-
jemne w dotyku chodniczki łazienkowe, a z poszewek na pościel – zrobić 
wielorazowe ściereczki do kurzu czy okien. 

Biorąc pod uwagę, jak sama w sobie nieekologiczna i kosztowna dla 
środowiska jest uprawa bawełny, grzechem byłoby pozbywanie się ba-
wełnianych ubrań „po sezonie”. Wypłowiałe w praniu możesz odświe-
żyć z użyciem farb do tkanin, które dostępne są w drogeriach i w skle-
pach internetowych. Farbki takie są proste w użyciu, a barwienie można 
wykonać po prostu w pralce. Najbardziej eko będzie użycie naturalnych 
roślinnych barwników – na żółto zabarwi kurkuma, łupiny cebuli i euka-
liptus, na różowo i fioletowo – burak, czerwona kapusta, awokado, mali-
ny, wiśnie, na czerwono – hibiskus, na niebiesko – czarna fasolka, jago-
dy, borówki amerykańskie, na zielono – nawłoć, czerwona kapusta z sodą, 
szpinak, spirulina, na brązowo i beżowo – kawa, herbata, orzechy lasko-
we, rabarbar i liście brzozy. Do utrwalania i modyfikacji kolorów przy-
datne będą octy (owocowe), ałun, soda oczyszczona, soda kalcynowana, 
octan glinu i mleko sojowe.

MODNA  RENOWACJA
Kiedy nachodzi cię ochota na odświeżenie wnętrza, niekoniecznie musisz 
pozbywać się mebli. Drewniane można odświeżyć za pomocą bejcy albo 
farby, laminowane – pokryć nową okleiną lub również zmatowić papierem 
ściernym i pomalować na dowolny kolor. W sklepach jest ogromny wybór 
uchwytów i gałek meblowych, które odmienią wygląd starej szafki czy ko-
mody. Porządna sofa i kanapa też nie musi wylądować na wystawce obok 
śmietnika albo w serwisie online „sprzedam/kupię/zamienię”. Tkaniny 
obiciowe z powodzeniem można uprać samodzielnie albo zlecić to specja-
listycznej firmie. Zniszczone obicie albo wygniecione oparcie naprawi ta-
picer. Ba! Nada wręcz takiemu meblowi zupełnie nowe życie – zmieni ko-
lor i fakturę tkaniny, wymieni sprężyny czy gąbkę. ◆

Kiedy nachodzi cię ochota na odświeżenie wnętrza, 
nie musisz pozbywać się mebli. Drewniane odświeżysz 
za pomocą bejcy, laminowane pokryjesz nową okleiną. 



NAPAD! 
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NASZ EKSPERT
lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz 

endokrynolog i internista  
z krakowskiego Centrum 
Medycznego Sublimed
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Dlaczego dna moczanowa to głównie przypadłość 
mężczyzn?
Istnieje ścisły związek między występowaniem napadów dny 
moczanowej a stylem życia. Przyczyną pojawienia się napa-
du jest nagły zwiększony poziom puryn we krwi, które dostar-
czane są organizmowi z mięsem, podrobami, alkoholem 
– to nierzadko znaczące składowe diety mężczyzn. Czynni-
kiem wywołującym dnę jest też zwiększony wysiłek fizyczny, 
a to właśnie mężczyźni często forsują się w siłowniach. Ale 
z drugiej strony siedzący tryb życia, niezdrowe nawyki żywie-
niowe prowadzące do otyłości i towarzyszących jej chorób 
metabolicznych, również są charakterystycznymi czynnika-
mi sprzyjającymi pojawieniu się tej choroby. Klasyczny piwosz 
to właśnie typowy przypadek pacjenta z dną.

Jak objawia się dna?
Napadu dny moczanowej nie da się pomylić z niczym innym. 
To silny ból i obrzęk stawu z towarzyszącym zaczerwienie-
niem. Zazwyczaj dotyka palucha stopy, ale może też objąć 
każdy inny staw kończyn dolnych lub górnych. Intensywność 
bólu jest tak duża, że nawet dotyk prześcieradła odczuwany 
jest jak ciężar kamienia. Nie ma mowy o założeniu buta. 

Kiedy najczęściej dochodzi do takiego ataku?
Często po zakrapianej imprezie, z dużą ilością tłustych potraw, 
na przykład po weselu. Nad ranem budzimy się z koszmar-
nym bólem, który jest praktycznie nie do zniesienia. Zazwy-
czaj chory nie jest w stanie sam dojechać do lekarza, prowa-
dzić samochodu, sprawnie się poruszać. Jeśli z jakichś powodów 

nie zdecydujemy się na wizytę w gabinecie, stan zapalny samoistnie 
wygaśnie po mniej więcej dwóch tygodniach. Jednak nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć, czy kolejny napad pojawi się za kilka dni, czy za kilka 
lat. Zdecydowanie lepiej jest podjąć leczenie.

Co leży u genezy dny moczanowej?
Przyczyną jest hyperurykemia, czyli zwiększone stężenie kwasu moczo-
wego we krwi. Jej konsekwencją jest wytrącanie i gromadzenie się krysz-
tałów kwasu moczowego w stawach. Do tego dochodzi uszkodzenie 
naczyń krwionośnych, udział w procesie miażdżycowym, a w konse-
kwencji – problemy z krążeniem. Dlatego u pacjentów leczonych kar-
diologicznie przy okazji wykrywana bywa hyperurykemia. 

Bezobjawowo choroba może trwać latami. I nie musi prowadzić 
do dny moczanowej. Kiedy jednak wystąpi, będzie nawracała.

Czy można mówić o podatności na tę przypadłość?
Poza otyłością i złymi nawykami żywieniowymi, nie ma zidentyfi-
kowanego profilu genetycznego chorego. W grupie ryzyka są osoby 
przyjmujące aspirynę i leki diuretyczne. Również osoby starsze, któ-
re z uwagi na spowolniony metabolizm, a więc także osłabione wyda-
lanie produktów przemiany materii, są zagrożone niewydolnością 
nerek. A także leczeni onkologicznie, zwłaszcza hematologicznie, 
mają podatność na podwyższone stężenie kwasu moczowego, stąd 
bada się je na tę okoliczność.

Na pewno jeśli w toku badań przesiewowych wykryjemy podwyż-
szony poziom kwasu moczowego, warto pacjenta uczulać na możliwość 
wystąpienia dny moczanowej. Zaleca się USG nerek, aby wykluczyć 
kamicę nerkową, która także jest następstwem nieleczonej hyperury-
kemii. Kolejna to uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych, któ-
re prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu wielu innych narządów.

Jak wygląda dalsza diagnostyka po wystąpieniu napadu?
Na pewno nie należy sugerować się wyłącznie poziomem kwasu moczo-
wego we krwi, bo w tym okresie badania mogą przekłamywać rze-
czywistość. W tym czasie kwas moczowy jest zredukowany do posta-
ci stałej i zdeponowany bezpośrednio w jamie stawowej. Można zbadać 
sam płyn stawowy – będą w nim na pewno obecne wspomniane krysz-
tały szczawianu wapnia. Zresztą, tak powstałe depozyty mają postać 
grudek, guzków, które wręcz można wyczuć. Dlatego dobrze jest 
je usunąć, aby nie uszkadzały stawów. Same guzki też można poddać 
badaniu, co potwierdzi rozpoznanie.

Czy po napadzie dny moczanowej życie chorego powinno ulec 
zmianie?
Należy zmodyfikować dietę, wykluczyć z niej źrodła puryn i frukto-
zy. Odstawić mięso i jego przetwory, także tak lubiane przez Polaków 
buliony. Dbać o dobre nawodnienie organizmu. Unikać alkoholu. 
Wdrożyć ruch, zwłaszcza jeśli borykamy się z nadprogramowymi 
kilogramami. Zdrowy styl życia znacząco zmniejsza ryzyko wystą-
pienia kolejnych epizodów.

A leczenie?
Terapia polega na przyjmowaniu przepisanych przez lekarza leków 
– kolchicyny, która powoduje, że komórki zapalne w mniejszym stop-
niu namnażają się w potencjalnym ognisku zapalenia. Ponadto cho-
remu zleca się niesteroidowe preparaty przeciwzapalne, czasem także 
glikokortykosteroidy. Samą hyperurykemię leczy się lekami na obni-
żenie stężenie kwasu moczowego we krwi – są to allopurynol, febuk-
sostat, dostępne na receptę. ◆

TO JEST 

Silny ból i obrzęk stawu z towarzyszącym zaczerwienieniem. 
Zazwyczaj dotyka palucha stopy, ale może też objąć każdy inny 

staw kończyn dolnych lub górnych. Napadu dny moczanowej nie 
da się nie zauważyć. Ale jak mu zapobiec?

/ ROZMAWIAŁA Ewelina Dobrowolska



Trudno w yobrazić sobie polską kuchnię bez kapusty i jej krewnych – do gołąbków, 
bigosu i modrej kapusty w ostatnich latach dołączyły sałatka coleslaw, koktajle z jarmużu 

i dekoracyjne kwiaty kalafiora romanesco. Coraz chętniej przyrządzamy też brukselkę 
– małą kapustę o wielkiej mocy. 

/ TEKST Katarzyna Załucka

s k a r b y  n a t u r y
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Zdania co do smaku brukselki są podzielone: albo się ją uwielbia, albo nie-
nawidzi. W tej rodzince znajdują się też brokuły, kalarepa i różne odmiany 
kapusty: biała, czerwona, włoska, pekińska i chińska bok-choy. Warto je 
bliżej poznać. 

  
Z  ODSIECZĄ  PRZECIW  CHOROBOM
Wszystkie warzywa z tej rodziny są korzystne dla zdrowia – zawierają cenne wita-
miny C, K, A i te z grupy B oraz kwas foliowy. Najwięcej tego ostatniego zawiera 
jarmuż, ale wszystkie zielone kapustne mogą się pochwalić zawartością tego cen-
nego składnika, który wpływa na układ nerwowy i wspomaga tworzenie czerwo-
nych krwinek. Prawdziwą bombą witaminy C są zaś brokuły, ale w prozaicznym 
kalafiorze też znajdziemy sporo tego składnika. Zielone kwiatostany brokuła to rów-
nież potężna dawka beta-karotenu. Czerwony kolor kapusta zawdzięcza antocyja-
nom, które są bardzo silnymi przeciwutleniaczami. Właściwości antywolnorodni-
kowe zapewniają wszystkim kapustnym poważną pozycję w walce z nowotworami. 
Jarzyny te to także źródło zdrowego błonnika pokarmowego. Popularna w Polsce 
kapusta kiszona, oprócz olbrzymiej dawki witaminy C, dostarcza też organizmo-
wi korzystne bakterie probiotyczne. Pomimo kwaśnego smaku jest bezpieczna dla 
żołądka, nawet w przypadku problemów z nadkwaśnością, gdyż łagodzi działanie 
kwasów i zmniejsza dolegliwości bólowe.

Witamina K – to główny niepowtarzalny zasób wielu kapustnych. Jest jej tym 
więcej, im więcej zielonego barwnika. Dlatego ciemnozieloni kuzyni: jarmuż, bro-
kuły i brukselka mają świetne właściwości przeciwzakrzepowe i wzmacniające 
naczynia krwionośne. Obecność tej witaminy wpływa też na równowagę wapnio-
wą w organizmie i zapobiega powstawaniu osteoporozy.

W medycynie ludowej liście kapusty stosowano do łagodzenia bólów po stłucze-
niach i zwichnięciach, ale też jako okłady na obolałe i opuchnięte piersi karmią-
cych matek. Substancje zawarte w zielonych liściach działają przeciwobrzękowo 
i łagodząco. Kiszona zaś – polecana jest przy anemii i jako profilaktyka cukrzycy, 
ma bowiem właściwości regulujące poziom glukozy we krwi.

Z CZYM TO SIĘ JE?
Niemal wszystkie warzywa kapustne można spożywać na surowo – również z bruk-
selki można przygotować chrupiącą sałatkę. Do surówek warto dodawać różne 
odmiany kapusty, może z wyjątkiem włoskiej, kalarepkę i surowego kalafiora (bro-
kuły lepiej lekko przegotować). Kapusta i jarmuż będą też świetnymi dodatkami 
do zup, a np. brukselka, kalafior czy brokuły–- zapiekanek. Oprócz tradycyjnych 
pomysłów, takich jak okraszanie kwiatów kalafiora czy małych kapustek tartą 
bułeczką na maśle, można przygotowywać je na sposób orientalny, z chrupiącymi 
orzeszkami i słodkim sosem chili, dodawać do tajskich dań z curry i mlekiem koko-
sowym czy do zapiekanek pasterskich z mięsem i ziemniakami. Podawane na cie-
pło mają słodkawy smak, a występującą niekiedy goryczkę (np. w brukselce czy 
kalafiorze) można złagodzić, wkładając warzywa do wrzątku, dodając odrobinę 
mleka i gotując – zawsze bez przykrycia, by związki siarkowe, nadające specyficz-
ny aromat, mogły się ulotnić razem z parą. Do duszonej dłużej kapusty warto dodać 
zioła, które działają przeciwwiatropędnie – koperek i koper włoski, majeranek, kmi-
nek, cząber i jałowiec.

Warzywa kapustne są dość ciężkostrawne, więc w diecie maluchów najlepiej 
zacząć od tych najłagodniejszych – kalarepki i brokuła, w szóstym miesiącu życia. 
Nieco starsze dzieci mogą jeść również brukselkę i jarmuż, ale z samą gotowaną 
kapustą dobrze jest się wstrzymać co najmniej do półtora roku. 

KTO  NIE  POWINIEN  JEŚĆ  KAPUSTNYCH?
Ze względu na zawartość goitryny i progoitryny, które są substancjami przyczynia-
jącymi się do powstawania tzw. wola, kapustne nie są zalecane chorującym na nie-
doczynność tarczycy. Ostrożnie powinny je także spożywać osoby cierpiące na pro-
blemy jelitowe, takie jak zespół jelita nadwrażliwego – by uniknąć wzdęć. Jeśli 
z różnych względów konieczna jest dieta lekkostrawna, np. po operacjach bądź usu-
nięciu pęcherzyka żółciowego, również lepiej zrezygnować z tych warzyw.  ◆
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Brukselka 
I KAPUSTNI KUZYNI 

* bez odpadów, bez marnowania
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ZERO STRESU W CIĄŻY
W kwietniu serwis sciencedirect.com opublikował wyniki badania 
przeprowadzonego przez chilijskich naukowców, którzy przeanalizowali wpływ  
silnego stresu doświadczonego przez kobiety w ciąży na rozwój poznawczy ich 
pociech. Silnym stresorem, który uwzględniono w badaniu, było trzęsienie ziemi 
w Chile. Analizowano dzieci do trzeciego roku życia – te, które doświadczyły  
stresu prenatalnego, miały zmniejszone zdolności poznawcze i problemy 
społeczno-emocjonalne. Negatywny wpływ w pierwszym obszarze nie miał 
związku z płcią dziecka ani sytuacją materialną matek. 

30 lipca w internetowym piśmie „PLOS Medicine” ukazały się wy-
niki badań przeprowadzonych na 500 tys. osób w Chinach. Analizy 
wskazały na związek między gotowaniem z użyciem węgla lub 
drewna a większym ryzykiem poważnych chorób oczu, m.in. zapa-
lenia spojówek i rogówki czy zaćmy. Naukowcy z Wydziału Zdro-
wia Ludności (NDPH) Uniwersytetu Oksfordzkiego Nuffield oraz 
Chińskiej Akademii Nauk Medycznych i Uniwersytetu Pekińskiego 
wykazali, że długotrwałe stosowanie paliw stałych do gotowania 
wiązało się z większym o 32 proc. ryzykiem wystąpienia zapalenia 
spojówek, 17 proc. – zaćmy i 35 proc. – schorzenia ciała rzęskowe-
go w porównaniu z osobami, które gotowały przy użyciu czystych 
paliw. Nie stwierdzono związku między długotrwałym stosowaniem 
paliw stałych a zwiększonym ryzykiem jaskry, co spowodowane jest 
prawdopodobnie tym, że zanieczyszczenia powietrza nie wpływają 
na wewnętrzne struktury oka. 
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U WAGA   
NA GRILLOWANIE 

W 2018 r. rak płuc był przyczyną 13,8 proc.  
zgonów z powodu raka u kobiet, ustępując 
tylko rakowi piersi. – Biorąc pod uwagę ten 
sam poziom ekspozycji na papierosy przez 
całe życie, kobiety palące wydają się mieć 
zwiększoną podatność na rozwój raka płuc 
w porównaniu z palaczami płci męskiej 
– mówi prof. Mishra.

29 lipca australijski University 
of Queensland opublikował wyniki 
badań prof. Gity Mishry i współ-
pracowników, którzy odkryli, że ko-
biety, u których wystąpiła wczesna 
menopauza (poniżej 45. roku życia) 
i które paliły, miały dodatkowo 
zwiększone ryzyko raka płuc.

Badano także zależność między ryzy-
kiem wystąpienia raka płuc a późnym 
wiekiem menopauzy (55 lat i wzwyż). 
Okazało się, że dłuższa ekspozycja 
na estrogen może odgrywać rolę w roz-
woju raka płuc u osób niepalących, ale 
obserwacja ta wymaga jeszcze potwier-
dzenia w dalszych badaniach. 

PALENIE JESZCZE BARDZIEJ SZKODLIWE

RATUNEK    
D L A  W Z RO K U 

Profesor Di Yu z UQ Diamantina Institute oraz na-
ukowcy z Chińskiej Akademii Nauk i Beijing Chaoy-
ang Hospital opracowali potencjalnie skuteczniejszą 
metodę leczenia dwóch głównych przyczyn ślepoty 
– zwyrodnienie plamki żółtej i retinopatii cukrzyco-
wej. Wyniki analiz opublikowano 26 lipca w piśmie 
„Nature Biomedical Engineering”. Wspomniane dwie 
przyczyny utraty wzroku dotyczą ogółem blisko 
500 milionów osób na całym świecie. Okazuje się, 
że liczba przypadków zwyrodnienia plamki żółtej 
związanego z wiekiem wzrośnie nawet pięciokrotnie 
do 2040 r. Obecne leczenie polega na podawaniu 
zastrzyków bezpośrednio do gałki ocznej, jednak 
nawet połowa pacjentów nie reaguje na to dobrze. 
Pionierski nanolek, podawany bezpośrednio do ciała 
szklistego, testowany na myszach, dał bardzo dobre 
efekty, jeśli chodzi o redukcję zwyrodnienia i stanów 
zapalnych siatkówki i naczyniówki.
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endokrynolog i internista  
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wania okazuje się, że przyczyną jest szwankująca tarczyca. Z kolei jesienią 
i zimą częściej impulsem do wizyty u lekarza są problemy ze skórą czy wło-
sami. Każdy pretekst jest dobry, żeby zacząć się badać.

Jak wygląda diagnozowanie choroby Hashimoto?
Podstawowe to oznaczenie poziomu TSH, a więc hormonu wytwarzanego 
przez przysadkę mózgową. Jest taka zależność, że jeśli TSH jest podwyższo-
ne, oznacza to, że produkcja hormonów tarczycy, a więc fT3 i fT4, spadła. 
Dzieje się tak dlatego, że przysadka „mobilizuje” tarczycę do działania. Gdy 
więc spada jej czynność, automatycznie wzrasta poziom TSH we krwi. 

Zatem zlecamy powtarzanie analizy poziomu hormonów tarczycy, gdy są 
one poniżej normy. Kolejnym ważnym badaniem, które potwierdza niepra-
widłowości w działaniu tego ważnego organu, jest oznaczenie poziomu prze-
ciwciał anty-TPO i anty-Tg. Ich obecność sugeruje, że uruchomiony został 
proces autoagresji. Dobrze jest też wykonać USG tarczycy, żeby wykluczyć 
inne zmiany w jej obrazie, np. guzki, a z drugiej strony potwierdzić zmiany 
typowe np. dla chorób autoimmunologicznych gruczołu.

Diagnozowanie wydaje się więc proste.
Jednak nie zawsze tak jest. Wyróżniamy niedoczynność tarczycy subklinicz-
ną – niepełnoobrazową i jawną. Zdarza się, że poziom TSH jest wysoki, ale 
hormonów tarczycowych tylko nieznacznie niższy od normy albo prawidło-
wy. Zresztą, tzw. norma to jedynie wskaźnik – inaczej interpretujemy wynik 
u 80-letniej osoby z problemami kardiologicznymi, a inaczej u kobiety stara-
jącej się o ciążę. Rola lekarza nie ogranicza się do odczytania wyników analiz, 
ale wymaga wsłuchania się w to, co mówi pacjent, jak się czuje.

Kto jest w grupie ryzyka zachorowania na Hashimoto?
Na pewno im starsze kobiety, tym bardziej zagrożone są zachorowaniem. 
Jeśli w rodzinie występowały choroby autoimmunologiczne tarczycy, ryzy-
ko wzrasta. Gdy chorujemy na inne schorzenie autoimmunologiczne 
– na przykład celiakię, która „lubi się” z Hashimoto – to także może być 
wskazanie do zachowania częstszych kontroli. 

U mężczyzn objawy są podobne jak u kobiet, z tym że mężczyźni nie są tak 
wyczuleni na obserwację swojego ciała, więc wiele symptomów zdarza 
im się przegapić. Chorobę Hashimoto diagnozuje się również u dzieci, zwłasz-
cza gdy matka ma tę przypadłość, ale niekoniecznie, bo nawet gdy rodzice 
nie chorują na tarczycę, warto dziecko przebadać. Zwłaszcza jeśli zauważa-
my u niego spadek koncentracji, senność, przyrost wagi. 

Na czym polega leczenie?
Na dostarczaniu organizmowi tego, czego mu brakuje, a sam nie może wytwo-
rzyć, a więc gotowego hormonu – lewotyroksyny. Kluczowa w terapii jest 
systematyczność, wyrobienie sobie nawyku przyjmowania leku na czczo, 
popijania go wodą, odczekania pół godziny do posiłku. Trzeba uważać, by nie 
brać go z innymi medykamentami, ponieważ nie wchłania się zbyt dobrze, 
a interakcje mogą to wchłanianie jeszcze osłabiać. 

Czy trzeba zmieniać styl życia?
Warto pamiętać, że u osób z niedoczynnością tarczycy metabolizm jest 
sztucznie podtrzymywany.

Dlatego dobrze jest zadbać o aktywność ruchową i odpowiednią dietę. Nie 
potwierdzono kluczowego wpływu diety, jako takiej, na choroby tarczycy, 
ale zbilansowane menu poprawia funkcjonowanie organu, metabolizm 
i komfort życia. Są substancje, których tarczyca nie lubi – goitrogeny, czyli 
związki zmniejszające przyswajalność jodu z żywności. Znajdziemy je w warzy-
wach kapustnych, cebuli, czosnku, migdałach, nasionach roślin strączko-
wych i soi. Tarczyca lubi natomiast selen, cynk, jod, witaminę D, żelazo, któ-
re wchodzi w skład enzymów tarczycowych. ◆

Co wiemy o predyspozycjach dziedzicznych do zachorowa-
nia na Hashimoto?
Są pewne uwarunkowania genetyczne, które mogą uruchomić 
proces autoagresji w naszym organizmie. Czekamy na przełom 
w medycynie, który pozwoli nam rozpoznać i zrozumieć mecha-
nizm działania procesów autozapalnych. Cywilizacyjne zmia-
ny, jak wzrost zanieczyszczenia środowiska, żywności, wody – 
ma na nie duży wpływ. 

A jak było wcześniej?
Zanim w latach 90. ubiegłego wieku zaczęliśmy powszechnie 
jodować sól kuchenną, sporo było przypadków powiększonej 
tarczycy, wola prostego u dzieci, które ewoluowało w kierun-
ku wola wieloguzkowego. Jednak odkąd wyeliminowaliśmy 
problem niedoboru jodu, również tych chorób jest mniej. 

Wspomniała pani, że coraz lepiej znamy swoje ciało, więc 
często wcześnie orientujemy się, że funkcjonuje inaczej.
Tak, zauważamy takie symptomy jak suchość skóry, łamli-
wość paznokci, wypadanie włosów, zmęczenie, senność, spa-
dek koncentracji, wahania nastrojów, uczucie ciągłego zim-
na. To charakterystyczne objawy niedoczynności tarczycy. 
Nadwaga bywa też powodem, dla którego zgłaszamy się do leka-
rza, bo chcemy lepiej wyglądać latem, a w trakcie diagnozo-

Pani doktor, mam wrażenie, że choroba Hashimoto, czyli 
przyczyna niedoczynności tarczycy, jest dziś bardzo powszech-
na. Dużo się o niej słyszy. Z czego to wynika?
Z faktycznie rosnącej liczby zachorowań oraz z coraz lepszej, 
bardziej dostępnej diagnostyki, co wpływa na zwiększenie 
liczby rozpoznań.

Etiologia tego schorzenia nie jest do końca poznana, nie 
jesteśmy też w stanie jednoznacznie określić, gdzie leżą jej 
przyczyny. Dużo mówi się o wpływie czynników środowisko-
wych, które u jednostek o predyspozycjach genetycznych mogą 
tę przypadłość wywołać. Osoba, która tych skłonności nie ma, 
nawet jeśli doświadczyłaby wpływu wspomnianych czynni-
ków, nie zachorowałaby. Te czynniki to m.in. stres, który zresz-
tą jest wyzwalaczem wielu chorób, nie tylko tarczycy, zanie-
czyszczenie środowiska, infekcje bakteryjne i wirusowe oraz 
nadmierny wysiłek fizyczny. U określonej grupy osób te wszyst-
kie czynniki mogą uaktywnić proces autoagresji. 

Na szczęście, świadomość pacjentek jest coraz większa. 
Z większą uwagą przyglądamy się swojemu ciału, reagujemy 
na sygnały przez nie wysyłane. Spora grupa pacjentek – bo choro-
ba Hashimoto w większości dotyka kobiety – zanim przyjdzie 
do lekarza, już robi sobie niektóre badania. Mają dostęp 
do wiedzy, do badań prywatnych i do specjalisty przychodzą 
już z podejrzeniem choroby, żeby ją potwierdzić.

Latami funkcjonujemy  
z ogromnym obciążeniem,  

na pół gwizdka, bez sił.  
Za to po wdrożeniu leczenia 

niemal od razu odzyskujemy 
energię i chęć życia – mówi 

o chorobie Hashimoto  
lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

/ ROZMAWIAŁA Monika Kryńska

Cz y  to HASHI-
MOTO?
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U waża się, że najbardziej sprzyjającym pasożytom czyn-

nikiem jest niedostateczna higiena. Trudno zresztą 
oczekiwać od trzy- czy czterolatka, żeby samodzielnie 
zachował reżim sanitarny – mył ręce po każdym sko-

rzystaniu z toalety czy po prostu nie wkładał rączek czy zaba-
wek do buzi. Tu zdecydowanie największą rolę mają do ode-
grania rodzice. 

Czasem jednak i to nie wystarczy, bo przecież zwykła zaba-
wa z rówieśnikiem, który już jest pasożytem zarażony, jest oka-
zją do infekcji. Dodajmy do tego kontakty ze zwierzętami domo-
wymi, przemieszczanie się komunikacją publiczną, wizyty 
w sklepie czy nocowanie w miejscu, którego czystości nie jeste-
śmy pewni, i gotowe. Sprawę utrudnia fakt, że pasożyty, a zwłasz-
cza ich jaja, mają dużą zdolność absorpcji do skóry, włosów czy 
ubrań. Bez problemu przenikają do śluzówki czy pod paznok-
cie. Dlatego tak trudno się przed nimi uchronić.

OWSIKI
Bodaj najpopularniejsze z infekujących dzieci pasożytów. 
Owsica przydarza się więcej niż połowie dzieci do szóste-

go roku życia i blisko połowie dzieci do 12.–14. roku życia. 
Zarazić można się przez kontakt z zabawkami, bielizną 
pościelową, przedmiotami codziennego użytku, na któ-
rych owsiki mogą przeżyć nawet trzy tygodnie. Najczęst-
sze objawy to swędzenie okolic odbytu, zwłaszcza wieczo-
rem, bo o tej właśnie porze samice składają jaja. Dziecko 
drapie się po pupie, a jeśli w porę nie zaingerujemy, jest 
duże ryzyko, że przeniesie jaja pasożytów do ust, skąd tra-
fią do przewodu pokarmowego. I w ten sposób zakażenie 
ponawia się. 

O obecności owsików może świadczyć niespokojny sen 
dziecka, częste wybudzanie się, ale także zgrzytanie zęba-
mi, zmiana kolorytu cery na ziemisty i podkrążone oczy. 
Wyglądem owsiki przypominają białe niteczki, mogą osią-
gać 1-1,5 centymetra długości, dlatego można je dość łatwo 
zobaczyć w kale dziecka. Dla pewności warto jednak popro-
sić lekarza o zlecenie wymazu. Leczenie polega na przyjmo-
waniu leków przez dziecko i resztę rodziny. Trzeba też pod-
dać dezynfekcji pościel i ręczniki, a także często je zmieniać 
w trakcie terapii, by uniknąć ponownego nadkażenia.

MAŁE 
GLISTA  LUDZKA
Droga zakażenia jest podobna jak w przypadku owsików. Częstym spo-
sobem infekcji jest też zjedzenie nieumytych, surowych owoców lub 
warzyw, ale jaja glisty z powodzeniem przenoszą się także na codzien-
nych sprzętach, a gdy dziecko dotknie ich i włoży ręce do buzi – infekcja 
następuje szybko. Dlatego w tym przypadku również najlepszą profilak-
tyką jest reżim sanitarny: częste mycie rąk. O tym, że do infekcji doszło, 
świadczą takie objawy jak kaszel, łzawienie oczu, rozdrażnienie dziecka, 
problemy ze snem, ogólne osłabienie, bóle brzucha, zawroty głowy. Nie 
warto tego bagatelizować, bo po zagnieżdżeniu się w jelitach samica gli-
sty ludzkiej – osiąga długość nawet 40 centymetrów – wytwarza codzien-
nie setki tysięcy jaj. Żeby przekonać się, że to faktycznie glista, należy 
poprosić lekarza o skierowanie na badania kału i krwi. Po podaniu leków 
pasożyt powinien opuścić ciało dziecka. Dla pewności lekarze często zle-
cają ponowne podanie leku po kilku tygodniach, żeby wykluczyć pozo-
stawienie w jelitach jaj pasożyta. Ważne jest także utrzymanie wysokie-
go poziomu higieny przez wszystkich domowników.

TASIEMIEC
Klasyczny pasożyt, który karmi się tym, co znajduje się w jelitach dziec-
ka, zwłaszcza produktami przemiany materii. Zakazić można się, jedząc 
niedostatecznie przetworzone termicznie mięso, także ryb. O infekcji 
świadczą bóle brzucha, biegunka, wymioty, niechęć do jedzenia, spadek 
wagi, bladość skóry spowodowana niedokrwistością. Jeśli tylko mamy 
podejrzenia, że mogło dojść do zakażenia, należy jak najszybciej udać się 
do lekarza, ponieważ tasiemiec nie tylko produkuje setki tysięcy jaj dzien-
nie, lecz także może przemieszczać się z jelit w kierunku serca, płuc, 
a nawet oczu. Dlatego też w skrajnych przypadkach mogą pojawić się 
drgawki, nierówna praca serca, kłopoty ze wzrokiem. Diagnostyka pole-
ga na wykonaniu wymazu parazytologicznego z kału, a leczenie – na podaniu 
leku, który sprawia, że pasożyt opuszcza ciało dziecka. Przy poważniej-
szych dolegliwościach lekarz może zlecić diagnostykę obrazową – tomo-
grafię komputerową lub rezonans magnetyczny, by stwierdzić, czy tasie-
miec nie ulokował się poza jelitami. 

LAMBLIA
Wiciowiec, który lubi zagnieżdżać się w jelicie cienkim, dwunastnicy 
i drogach żółciowych. U dzieci w okolicach drugiego roku życia zakaże-
nie jest bardzo powszechne, sięgające nawet 70 procent populacji. Efek-
tem infekcji jest choroba – lamblioza. Do zakażenia dochodzi zwykle 
przez kontakt z wodą, na przykład w jeziorze, rzece czy basenie – w któ-
rej znajdują się cysty lamblii, ale także w ogóle wodą, której czystości nie 
jesteśmy pewni. Standardowe objawy to bóle brzucha, brak apetytu, sen-
ność, rozdrażnienie, biegunka, stolec o intensywnie nieprzyjemnym zapa-
chu, jak również silna potrzeba jedzenia słodyczy i generalnie potraw 
zawierających węglowodany. Żeby potwierdzić obecność pasożytów, nale-
ży wykonać wymaz z kału. Do wyleczenia konieczne jest podanie leku, 
jednak trzeba się liczyć z tym, że farmakoterapia będzie wymagała powtó-
rzenia, również u wszystkich członków rodziny. ◆ 

Pasożyty lubią dzieci. Beztroska 
zabawa w piaskownicy czy owoc 
zjedzony po niezbyt starannym 

umyciu niekiedy w ystarczą,  
by te wszędobylskie żyjątka 

dostały się do małego organizmu. 
Warto poznać wroga, by w porę 
zareagować na jego obecność. 

/ TEKST Aneta Kacperczak
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I  PODSTĘPNE

REGULARNE  BADANIA
Żeby mieć pewność, że dziecko jest zdrowe, poproś lekarza rodzinne-
go o cykliczne wystawianie skierowań na badanie kału pod kątem 
obecności pasożytów. Wymaz parazytologiczny możesz też wykony-
wać prywatnie, jednak zrób najpierw rekonesans, bo nie wszystkie 
laboratoria posługują się odpowiednio czułą diagnostyką. Możesz  
też spytać swojego farmaceutę o apteczny test na obecność intruzów. 
Z pewnością poleci ci optymalne rozwiązanie.



28 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021

W
A

Ż
N

E
 D

LA
 C

IE
B

IE
!

Nadmiar w ydzieliny w nosie to nie tylko oznaka 
infekcji, lecz także spora uciążliwość.  

Może uprzykrzyć codzienne funkcjonowanie 
dziecka i jego rodziców. Zobacz, jak temu zaradzić.

➊ Regularne nawilżanie – skorzystaj z dostępnych 
w aptece roztworów wody morskiej lub zwykłej 

soli fizjologicznej, zazwyczaj są opisane pod kątem wie-
ku dziecka, co pozwala wybrać odpowiednią wersję. 
Woda morska sprzedawana jest najczęściej w formie 
wygodnych atomizerów z końcówką dopasowaną wiel-
kością do nosa dziecka. Sól dostaniesz w formie jednora-
zowych ampułek, umożliwiających higieniczne zakrapla-
nie płynu. Oba preparaty mają za zadanie zmniejszać 
obrzęk błony śluzowej, rozrzedzać zgromadzoną wydzie-
linę, udrożniać nos, a przez to ułatwiać oddychanie.

➋  Aspirator – kupisz go w aptece i również z łatwo-
ścią dopasujesz jego model do wieku dziecka. Regu-

larne odsysanie zalegającej wydzieliny jest szczególnie 
ważne i zalecane w przypadku niemowląt i dzieci do lat 
dwóch, które nie są w stanie same wydmuchać nosa 
w chusteczkę. Trening czystości w tym ostatnim zakre-
sie zacznij, gdy dziecko będzie miało trzy-cztery lata.

➌ Kąpiel z solą morską i olejkami – możesz stoso-
wać u starszych niemowląt i kilkulatków. Wystar-

czy odrobina aromatyzowanej soli, by w czasie wie-
czornego mycia zrobić naturalną inhalację. Niektórzy 
pediatrzy sugerują także kąpiel z pianą – jeśli delikatnie 
podrażnimy nią (w czasie zabawy) nos dziecka, powin-
no to wywołać automatyczne kichnięcie, a przez 
to opróżnienie nosa z nadmiaru śluzu.

➍ Inhalacja i nebulizacja – obie metody mają wysoką 
skuteczność w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się 

infekcji na górne drogi oddechowe. Inhalacja to wdychanie 
pary wodnej, np. z dodatkiem sody oczyszczonej i maje-
ranku, co jednocześnie udrożnia i nawilża błony śluzowe 
nosa. Z kolei nebulizacja to wdychanie chłodnego aerozolu 
soli fizjologicznej o różnym stężeniu, co ma działanie prze-
ciwzapalne. Prosty nebulizator kupisz w każdej aptece.

➎ Spacery – regularne przebywanie na świeżym, 
naturalnie wilgotnym powietrzu to świetny sposób 

na pozbycie się kataru we wczesnej jego fazie (wyjątkiem 
jest katar o pochodzeniu alergicznym w czasie gdy pylą 
trawy i drzewa). Podobną skuteczność ma wietrzenie 
pomieszczeń, w których dziecko przebywa i śpi. Jeśli 
podejrzewasz, że w mieszkaniu jest za sucho, możesz roz-
wiesić na kaloryferach mokre ręczniki albo zaopatrzyć się 
w nawilżacz powietrza.
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PRZYCZYNY KATARU U DZIECI:
• I NFEKCJE WIRUSOWE  

– WYDZIELINA JEST PRZEZROCZYSTA
•  BAKTERYJNE STANY ZAPALNE  

– KATAR ROBI SIĘ ŻÓŁTY, ZIELONKAWY
•  UCZULENIE – PRZYCZYNĄ MOGĄ BYĆ 

ROZMAITE ALERGENY: PYŁKI, SIERŚĆ, 
KURZ, ROZTOCZA

k ą c i k  r o d z i c a
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NAWET JEŚLI MASZ ZA SOBĄ 
DOBRZE PRZESPANĄ NOC, 

WARTO DODAĆ SOBIE NIECO 
ANIMUSZU, ABY ZWIĘKSZYĆ 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY  
I DOMOWYCH OBOWIĄZKÓW. 
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SPOKOJNA GIMNASTYKA 
Pozwoli ci stopniowo wejść w rytm dnia, pobudzi krąże-
nie, wyzwalając produkcję endorfin. Wybierz ćwiczenia, 
jakie lubisz i możesz wykonywać. Nie forsuj się, bo zbyt 
gwałtowne ruchy działają odwrotnie – aktywują pro-
dukcję kortyzolu, czyli hormonu stresu. Krążenia stóp, 
ramion, lekkie skłony, kilka przysiadów czy marsz  
w miejscu w zupełności wystarczą.

OPTYMISTYCZNA PLAYLISTA 
Każdy z nas ma ulubioną muzykę, która poprawia humor 
i dodaje energii. Przygotuj pobudzającą składankę albo 
włącz ulubioną stację radiową. Muzyka ma bezpośredni 
wpływ na nastrój, pobudzając ośrodkowy i autonomicz-
ny układ nerwowy, a także wyzwalając produkcję nora-
drenaliny, serotoniny, dopaminy – neuroprzekaźników 
regulujących samopoczucie. 

SZKLANKA WODY Z CYTRYNĄ 
Wypij najlepiej w kwadrans po wstaniu z łóżka. Opty-
malnie, jeśli woda będzie miała temperaturę twojego 

…ENERGIA 
O PORANKU 

ciała. Do szklanki takiej ciepłej wody wyciśnij sok  
z ćwiartki lub połowy cytryny – pobudzisz krążenie  
i metabolizm, wspomożesz usuwanie toksyn z organi-
zmu po nocnej regeneracji. Możesz dodać odrobinę 
startego imbiru – podziała rozgrzewająco, lub miodu  
– jeśli czujesz, że bierze cię przeziębienie. 

POBUDZAJĄCY PRYSZNIC 
W chłodniejsze miesiące ciepłe strumienie wody przy-
jemnie rozgrzewają ciało i sprawiają, że początek dnia 
jest dużo bardziej relaksujący. W aptece zapytaj o der-
mokosmetyk (olejek, żel, piankę, galaretkę) pod prysznic 
o działaniu odprężającym, np. lawendowy, różany, jaśmi-
nowy, ylang-ylang, z werbeną. 

ODŻYWCZE ŚNIADANIE 
Zjedz je godzinę od przebudzenia, bo dzięki temu meta-
bolizm utrzyma się na odpowiednim poziomie, a funkcje 
poznawcze nie osłabną. Zgodnie z rekomendacjami Naro-
dowego Centrum Edukacji Żywieniowej śniadanie powin-
no dostarczać 25-30 proc. energii całodziennej diety.  
Co jeść? Zbożowe produkty pełnoziarniste, płatki, musli, 
otręby. Do tego źródło wapnia, białka, dużo warzyw  
i owoców.



Na kondycję stawów kolanowych wpływa cały nasz 
styl życia. Aby utrzymać je w formie  

na długo, warto zaprzyjaźnić się z kilkoma 
prostymi zasadami i równie prostymi ćwiczeniami. 

/ TEKST Izabela Żak
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WZMOCNIJ
KOLANA

         PÓŁ GODZINY DLA ZDROWIA 
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KZacznijmy od tego, że staw kolanowy to największy 
staw naszego organizmu. Podlega codziennym i dużym 
obciążeniom, często się zginając i prostując. Natural-
nie, wraz z wiekiem, się starzeje, a zmniejszającą się 

ilość mazi stawowej odczuwamy często jako ból, uczucie 
suchości, tarcia, kłucia. Nie bez znaczenia jest kondycja oka-
lających go mięśni – zwłaszcza ud.

CODZIENNA  RUTY NA
Wśród czynników, które mają największy wpływ na zdro-
wie kolan, na pierwsze miejsce wysuwa się regularna aktyw-

szybciej degeneruje się zarówno tkanka mięśniowa, jak 
i więzadła czy kości. A skoro o ciężarach mowa, staraj się 
także unikać noszenia, podnoszenia, przenoszenia przed-
miotów o dużej wadze, bo to również nadmiernie eksplo-
atuje stawy kolanowe, prowadząc do urazów i szybszego 
starzenia się. Panie, które lubią szpilki, powinny też roz-
ważyć zrezygnowanie z nich na rzecz wygodnych butów, 
zwłaszcza jeśli w rodzinie występowały schorzenia 
stawów.

Im jesteśmy starsi, tym większe znaczenie ma także to, 
jak się odżywiamy. Najcenniejsze z punktu widzenia dobre-
go funkcjonowania stawów, ale także przeciwdziałania 
stanom zapalnym są witaminy, szczególnie D, C i E, kwa-
sy omega, wapń, białko. Warto więc jeść chude mięso, ryby, 
dużo warzyw i owoców, do posiłków dodawać zdrowe 
roślinne tłuszcze, za to zrezygnować z żywności przetwo-
rzonej, wysokokalorycznej i obfitującej w tłuszcze zwie-
rzęce. Po konsultacji z lekarzem można wesprzeć się suple-
mentami, zwłaszcza zawierającymi wspomniane witaminy, 
tłuszcze (np. tran), kolagen (np. morski), organiczną siar-
kę czy składniki nawilżające, jak kwas hialuronowy, ale 
także wspomagające budowę chrząstki: glukozaminę, 
chondroitynę.

ZRÓB  SOBIE  PRZERWĘ
Jeśli masz pracę, która wymaga długotrwałego siedzenia 
lub stania, pomyśl o przerwach, w trakcie których możesz 
wykonać zaproponowane przez nas ćwiczenia. Ale to rów-
nież dobra propozycja dla każdego, kto chce utrzymać 
kolana w formie na dłużej.

•  Usiądź na krześle, nogi swobodnie zwisają. Na przemian 
prostuj nogi przed sobą i zginaj je do pozycji wyjściowej. 
Powtórz 10 razy. Teraz na zmianę wsuwaj nogi pod krze-
sło, i wracaj do pozycji wyjściowej. Powtórz 10 razy.

•  Połóż się wygodnie, nogi leżą wyprostowane. Na zmia-
nę powoli zginaj nogi w kolanie, pamiętając o tym, 
by druga noga przylegała w tym czasie do podłoża. 
Powtórz po 5 razy na każdą nogę.

•  W pozycji leżącej wykonaj rowerek. Pamiętaj o dociśnię-
ciu dolnego odcinka kręgosłupa do podłoża. Zrób tyle 
„kółek”, ile możesz, nie forsuj się. 

•  Wykonaj kilkuminutowy marsz w miejscu. Nie spiesz 
się, chodzi o spokojny ruch kolan, a nie o złapanie 
zadyszki.

•  W pozycji stojącej, nogi na szerokość bioder – zrób uno-
szenie na palcach obunóż. Wystarczy 15 unoszeń.

•  W siadzie prostym spróbuj zrobić kilka naprzemiennych 
skłonów do jednej i drugiej stopy. W ten sposób rozcią-
gasz i wzmacniasz mięśnie ud. Liczbę powtórzeń dopa-
suj do swojej kondycji, liczy się regularność. ◆

ność fizyczna. Nie chodzi tu o wyczynowe uprawianie spor-
tu ani forsowny trening, tym bardziej że wykonany bez 
nadzoru może prowadzić do poważnych kontuzji (kolano 
biegacza, skoczka, urazy rzepki). Codzienną porcją ruchu 
może być spacer, krzątanie się po domu, praca w ogrodzie 
czy przejażdżka do sklepu na rowerze. Albo basen. Ważne, 
żeby kolana były w ruchu, bo ten uruchamia produkcję wspo-
mnianej mazi stawowej, która odpowiada za gładką pracę 
tych stawów. 

Drugi ważny czynnik to właściwa waga – kolana dźwiga-
ją bowiem nieustannie nasz ciężar, a im jest większy, tym 
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– spożywanie alkoholu oraz intensywnie przyprawionych potraw. 
Charakterystyczne dla jesienno-zimowych miesięcy niska tempera-
tura, wiatr, ale także nadal odczuwalne promieniowanie UV również 
nie są sprzymierzeńcami naszych ust.

INTENSY WNA  PIELĘGNACJA
Zimową porą nie szczędźmy więc starań, by dopieścić usta. Przyda-
dzą się zarówno preparaty apteczne, drogeryjne, jak i domowe kura-
cje regenerujące. Absolutne minimum to pomadka ochronna, naj-
lepiej natłuszczająca, z dużą zawartością witamin i pielęgnujących 
składników. (Warto taki podstawowy kosmetyk kupić także swojemu 
mężczyźnie). Alternatywą dla pomadki może być wygładzający 
i nawilżający balsam na bazie gliceryny, również w wersji koloryzu-
jącej – bo kto powiedział, że zimą nie możemy sobie pozwolić na maki-
jaż (o czym poniżej). 

Wieczorami warto położyć na usta maskę, np. z masłem  shea, 
kakaowym lub modnym ostatnio masłem z mango. W ekstremalnej 
sytuacji sięgnij po preparat typu SOS, który zadziała jak ekspresowy 
opatrunek – może zawierać takie składniki jak olejek jojoba, ze słod-
kich migdałów czy aloes. 

Na rynku pojawiły się też już również dedykowane kremy do ust 
z miodem, dobroczynnymi olejami i dużą porcją wyciągów owoco-
wych. A skoro o miodzie mowa, najprostszym i najbardziej dostęp-
nym patentem na doraźną pielęgnację jest położenie na usta, np. przed 
snem lub wtedy, gdy czujemy, że wargi są mocno spierzchnięte, solid-
nej porcji tego naturalnego preparatu, który dzięki zawartości ami-
nokwasów i witamin działa nawilżająco, zmiękczająco i przeciwza-
palnie. Można też zaaplikować sobie oliwę z oliwek lub inny naturalny 
olej, np. kokosowy czy z migdałów.

UMIEJĘTNY  MAKIJAŻ
Jeśli zastanawiasz się, jak sprawić, by twoje usta wyglądały jeszcze 
bardziej atrakcyjnie, najpierw przyjrzyj się ich kształtowi. Jeśli są 
twoim zdaniem zbyt wąskie, zrezygnuj z mocno ciemnych kolorów, 
za to postaw na pastelowe, z połyskującym pigmentem, perłowym 
wykończeniem. Sprawdzonym patentem na optyczne powiększenie 
ust jest cieniowanie, czyli wypełnianie ich środka jaśniejszym odcie-
niem, zaś zewnętrznych przestrzeni nieco ciemniejszym i roztarcie 
granic. Dodatkowo możesz pociągnąć całość błyszczykiem.

Jeśli twoje wargi są pełne, masz w zasadzie dowolność, jeśli chodzi 
o paletę barw. Wszelkie nieregularności – nasze usta nie są bowiem 
symetryczne – koryguj konturówką, maksymalnie zbliżoną odcie-
niem do naturalnego. 

Wybierając kosmetyk kolorowy, sprawdzaj, czy ma kremową for-
mułę, a w składzie nawilżające i odżywcze składniki: witaminy A, C 
i E, olejki, kwas hialuronowy, kwasy omega. To ważne, bo tradycyjne 
szminki i pomadki mogą niekiedy wysuszać usta. Dla większego 
komfortu przed makijażem możesz użyć odżywczego kremu lub 
balsamu, które zadziałają pielęgnująco, a przez to jeszcze zwiększą 
trwałość make-upu.

Możesz też skorzystać z zabiegów wypełniających, np. kwasem 
hialuronowym lub laktobionowym, które mają zdolność wiązania 
wody w naskórku. Ten pierwszy stosowany jest też w medycynie este-
tycznej do podnoszenia kącików ust. Inna opcja to korekcja za pomo-
cą makijażu permanentnego, chociaż z tym ostatnim lepiej uważać 
– subtelna ingerencja w sprawdzonym gabinecie da korzystniejszy, 
trwalszy efekt i będzie bezpieczniejsza dla zdrowia. ◆ 

L ubimy swoje usta. Nawet jeśli nie mają modelowe-
go kształtu lub ich czerwień wydaje się nam zbyt 
blada. Niezależnie od tego, czy są wąskie, czy sze-
rokie, pełne czy nie, zwracamy na nie uwagę, gdy 
robimy makijaż. I z pewnością zwracają na nie 

uwagę inni, zwłaszcza gdy je podkreślimy. A naprawdę war-
to, bo cała tajemnica tkwi w pewności siebie, a nie w tym, 
czy  naszym zdaniem mamy usta idealne. To ostatnie nie ma 
najmniejszego znaczenia.

DLACZEGO  W YMAGAJĄ  TROSKI
zUsta to wyjątkowy obszar naszej twarzy – pozbawiony gru-
czołów łojowych i choć składa się z trzech warstw: czerwieni 



Apetyczne
I ZADBANE

wargowej, czyli skóry, warstwy mięśniowej i błony śluzowej, 
jest bardzo cienki. Dlatego wargi szybko się przesuszają, pęka-
ją, pierzchną. A do tego „same z siebie” nie są w stanie należy-
cie się zregenerować.

Pocieszające jest to, że możemy im skutecznie pomóc. Na ich 
kondycję wpływają nasze codzienne nawyki, np. to ile wody 
wypijamy. Warto o tym pamiętać w chłodne miesiące, gdy nasza 
potrzeba uzupełniania płynów jest mniejsza niż latem. Podob-
nie ważne jest jedzenie dużej ilości owoców i warzyw, bogatych 
w wodę i witaminy, bo to wspiera ogólny poziom nawilżenia 
organizmu, a w konsekwencji pozytywnie wpływa na kondycję 
i wygląd warg. Nie pomagają natomiast złe przyzwyczajenia: 
zagryzanie warg, ich oblizywanie, a z nawyków żywieniowych 

Podobno Audrey Hepburn 
przez całe życie siłą woli 

unosiła kąciki ust,  
by w yglądać na stale 

pogodną, uśmiechniętą  
i młodą. Nie musimy się tak 

katować. Ale z pewnością 
możemy sprawić, by nasze 
usta w yglądały na jeszcze 

bardziej kuszące. 
/ TEKST Amelia Góralczyk

Każdy  
z nas ma w sobie 
coś wyjątkowego. 

Znajdź atut w swoim 
wyglądzie i go 

podkreśl.



~

W szkole podstawowej zdobywał respekt... terroryzowaniem kolegów i koleżanek. Gdyby nie 
polonistka z technikum, która zobaczyła w nim aktora, Robert Więckiewicz kontynuowałby 

rodzinną tradycję i został górnikiem – jak dziadek o i ojciec.
/ TEKST Katarzyna Janicka

 →
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Niestety kontuzja kręgosłupa zrujnowała dobrze zapowiada-
jącą się karierę. I zostałem aktorem. Degradacja. Upadek. 
Mogę co najwyżej zagrać piłkarza – wspominał po latach.

ZAWSZE  CIĄGNĘŁO GO  DO  WIELKIEGO  ŚWIATA
Kiedy przyszło do wyboru studiów, Robert Więckiewicz posta-
wił na aktorstwo. – Nigdy nie przejawiałem zainteresowania 
tym zawodem, nawet mi to do głowy nie przyszło. Natomiast 
mojej polonistce tak. Kiedyś powiedziała mi, że mam dobry 
głos i śmiało mogę zgłosić się do szkolnego teatrzyku. Brałem 
udział w akademiach szkolnych, konkursach recytatorskich. 
Na aktorstwo zdecydowałem się niemal w ostatniej chwili  
– opowiadał dziennikarzowi portalu Nowiny24. 

Znajomi powtarzali mu: „Gdzie ty tam?! Tam to dzieci akto-
rów, znajomych…", ale on się uparł. – Też miałem wątpliwo-
ści. Zastanawiałem się poza tym, czy z moją gębą mogę być 
aktorem. Ale zawsze ciągnęło mnie do wielkiego świata. Waż-
ne jest też to, że moi rodzice wierzyli we mnie i jakoś niezwy-
kle spokojnie przyjęli mój pomysł zdawania do szkoły teatral-
nej. Zawsze stali za mną murem i dawali poczucie wartości 
– szczerze wyznał w wywiadzie.

Inspirował go stryj, który studiował w Warszawie dzienni-
karstwo. – Będąc dzieckiem, byłem w niego totalnie wpatrzo-
ny. Pokazał mi, że krok z Nowej Rudy do Warszawy nie jest 
aż tak duży, że można go zrobić, skoro jemu się to udało. Słu-
żył przykładem – ujawnił Robert Więckiewicz.

Studentem był zdolnym, choć leniwym. Po dyplomie tra-
fił do teatru w Poznaniu. Spędził tu pięć lat. Gdy dyrektor 
teatru postanowił go wyrzucić, Robert Więckiewicz podjął 
decyzję o przeprowadzce do Warszawy.

– Byłem panem Nikt. Znałem kilka osób, niezbyt blisko.  
Na szczęście reżyser Paweł Łysak, z którym pracowałem jesz-
cze w Poznaniu, przywitał mnie słowami: „Robercik, będzie 
dobrze, coś wymyślimy”. No i niedługo potem zagrałem jed-
ną z głównych ról w przedstawieniu „Shopping and Fucking” 
Marka Ravenhilla – relacjonował w jednym z wywiadów.

Rola w tym przedstawieniu zaowocowała propozycją pra-
cy w teatrze Rozmaitości. A tam wypatrzyli go Andrzej Sara-
monowicz z Tomkiem Koneckim. Zaangażowali do filmów 
„Pół serio” i „Ciało”. Tak zaczęła się jego przygoda z kinem.

NIE ZABIEGAM 
O POPULARNOŚĆ

a l e j a  s ł a w y

P  ochodzi z Nowej Rudy na Śląsku. Rodzinę utrzymy-
wał ojciec, który pracował w kopalni, jak większość 
mieszkańców miasta. Więckiewiczowie mieszkali 
w dzielnicy Słupiec, żyli od pierwszego do pierwszego. 
– Moja rodzina nie należała do zamożnych. Żyliśmy 

bardzo skromnie i nie wystarczało do końca miesiąca – mówił 
Robert Więckiewicz w jednym ze swoich nielicznych wywia-
dów. I dodawał: – Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, 
że podobnie jak dziadek i ojciec będę górnikiem. 

SZKOLNY  TERRORYSTA  I  AMBITNY  PIŁKARZ 
Już w szkole podstawowej zauważył, że kobiety mają do niego 
słabość. Podrywał koleżanki, grając na gitarze i śpiewając bal-
lady Leonarda Cohena. Starał się też robić dobre wrażenie 
na nauczycielkach. Miał różne ksywki: „Więcol”, „Więcek”, 
„Wieniec”. 

– W podstawówce nie byłem orłem, więc respekt musiałem 
sobie wyrobić w inny sposób. Byłem dość ostrym zawodnikiem 
i trochę terroryzowałem kolegów. Kiedy pojawiła się ksywka 
„Wieniec”, zakazałem jej używania. Konsekwencje były bar-
dzo poważne – wyznał w wywiadzie dla „Playboya”. Potem opi-
sał konkretną sytuację. – Któregoś razu, na lekcji przyrody, 
nauczycielka kazała koledze z pierwszej ławki czytać na głos  
z podręcznika opis tasiemca. Kolega czyta i nagle się zacina  
w zdaniu: „Tasiemiec uzbrojony jest w…”. Nauczycielka go pona-
gla. Wtedy on odwraca się w moją stronę i błagalnym spojrze-
niem pyta: „Mogę?”. A ja robię minę w stylu „Ojca chrzestne-
go” i kiwam głową z przyzwoleniem. Z kolegi uchodzi powietrze: 
„Tasiemiec uzbrojony jest w… WIENIEC haczyków”.

Po skończeniu podstawówki dostał się do technikum budow-
lanego w Legnicy. – Skończyłem technikum budowlane i jestem 
teoretycznie fachowcem od parkietów i glazury. Miałem mie-
sięczne praktyki na budowie szpitala wojewódzkiego w Legni-
cy, który powstawał 25 lat. Być może dlatego, że pracowali tam 
uczniowie szkół budowlanych – mówił w wywiadzie. 

Miał sporo czasu na treningi piłkarskie. – Grałem w trzeciej 
lidze w Piaście Nowa Ruda. Środek ataku. Szybszy od piłki. 
Miałem dobre przyjęcie na klatę, dobry wolej – było parę ele-
mentów, których się nie wstydziłem. Klasycznym łowcą bra-
mek nie byłem, bo lubiłem się cofnąć… 30 bramek w sezonie! 



Robert Więckiewicz o…
… AKTORSTWIE:   

Jest nieustannym dialogiem z samym sobą. Przynajmniej  
ja tak mam, że swoimi rolami rozmawiam ze sobą.  

...PORÓWNANIACH: 
Kiedyś Filip Bajon powiedział mi: „Jesteś jak młody Gabin”.  
Byłem już Keitelem i Bono. Bierze się to też z tego, że często 

zmieniam „size”. Po świętach jestem trochę większy.  
Ale wszelkie porównania raczej mi pochlebiają.

...MARZENIACH: 
Chciałbym obudzić się o piątej rano, wsiąść w tramwaj, zjeść 

kanapki, spędzić przy martenowskim piecu osiem godzin,  
wrócić o 16.00 do domu. Często marzę o regularności.

...FILMACH: 
Mogę oglądać je godzinami. Nigdy nie wyszedłem z kina.  

Jeśli nie mogę obejrzeć filmu w całości, to znaczy od czołówki  
po tyłówkę z nazwiskami, rezygnuję. 

...PRZYZWYCZAJENIACH: 
Na ogół nie chodzę na premiery w teatrze. Nigdy nie  

sięgam po książkę, kiedy jest bestsellerem, nie idę do kina  
w pierwszych dwóch tygodniach wyświetlania nowego filmu.  

...POKORZE: 
Jest niezbędna w tym zawodzie. Oczywiście podnoszę sobie 

poprzeczkę, mając nadzieję, że za każdym razem o ten  
centymetr wyżej skoczę. Ale mam też świadomość, że mogę  

ją kiedyś strącić i trzeba będzie skakać od nowa. 

...PRZYJAŹNI: 
Całe życie przenosiłem się z miejsca na miejsce. Z rodzinnej 

Nowej Rudy wyjechałem do szkoły do Legnicy, potem  
studiowałem we Wrocławiu, pracowałem w Poznaniu...  

Wszędzie tam zawierałem przyjaźnie,  
niektóre z nich przetrwały.
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DOMATOR  KOCHAJĄCY  ŻONĘ  I  SY NA 
Zawsze miał powodzenie u kobiet. – Sam nieraz się dziwiłem, 
jak mi się to udaje. Przecież nie jestem klasycznym przystoj-
niaczkiem. Nie bez powodu zwykle grywam zbirów. Myślę,  
że to był syndrom „pięknej i bestii”. No bo dlaczego piękne 
kobiety ulegają brzydkim facetom? – zastanawiał się. 

W 2001 r. poznał Natalię Adaszyńską, teatrologa z wykształ-
cenia, wówczas kierownika literackiego Rozmaitości. – Nasze 
spotkanie zeszło się w czasie z moim dojrzewaniem. Byłem już 
po trzydziestce i uznałem, że wystarczy tego hulaszczego życia, 
że chciałbym poznać coś innego. Przyszedł po prostu właści-
wy moment. Moment wyhamowania. Wcześniej nie byłem  
na to gotowy – zdradził aktor. 

Zrezygnował z imprez, poprosił, by ukochana została jego 
menedżerką. To przy niej stał się gwiazdą ekranu. – Moja żona 
jest recenzentem wszystkich scenariuszy, które dostaję. Poma-
ga mi w podjęciu decyzji. Z tym wybieraniem ról to nie jest 
łatwa sprawa – wyznał. 

Stał się człowiekiem bardzo rodzinnym, domatorem kochają-
cym żonę i syna Konstantego, który przyszedł na świat w 2005 r. 
 
ABSTYNENCJA  ZMNIEJSZY  RYZYKO  ZDRADY?  
W 2012 r. w jednej z gazet ukazały się zdjęcia Roberta 
Więckiewicza z tajemniczą blondynką. Media donosiły,  
że Natalia Adaszyńska spakowała mu walizki. Aktorowi udało 
się jednak udobruchać żonę i znów wyglądali na szczęśliwą parę. 

Trzy lata później pojawiły się doniesienia, jakoby Robert 
Więckiewicz flirtował z kobietami na bankietach, a Natalia 
Adaszyńska zażądała od męża, aby przestał zaglądać 
do kieliszka, gdyż alkohol źle na niego działa. „Żona suszy 
głowę Robertowi, że ma nie sięgać po alkohol, szczególnie w jej 
obecności. Ma bowiem po napojach wyskokowych skłonność 
do dziwnych zachowań, ponoć włącza się w nim wtedy flirciarz. 
Natalia twierdzi, że abstynencja zmniejszy ryzyko zdrady" 
– wyjawił znajomy pary. 

AAA… PAN  ADASZYŃSKI!
Robert Więckiewicz mieszka z rodziną na warszawskiej Saskiej 
Kępie w zwykłym, dwupiętrowym bloku. Zapytany o to, czy nie 
ma ochoty trochę pogwiazdorzyć, odpowiedział: – Chcę po pro-
stu sobie chodzić na zakupy na Saskiej Kępie do budek, do moje-
go warzywniaka, nie chcę zatrudniać osobnej osoby do sprząta-
nia, osobnej do zakupów, osobnej do prowadzenia samochodu. 
Nie chcę się wpisywać w taki trend plotkarski. Poza tym jestem 
dosyć nudną osobą. Nie ma we mnie pierwiastka skandalisty.

Rzadko bywa na imprezach i bankietach. Ceni swój czas  
i wyjątkowo skutecznie chroni prywatność: – Nie zabiegam  
o popularność. I tak jestem widoczny w filmach, dlatego pry-
watnie chcę mieć kawałek swojego miejsca, żebym mógł się spo-
kojnie podrapać po pośladku – wyznał w jednym z wywiadów. 

Uwielbia chwile, kiedy nie zostaje rozpoznany. W rozmowie 
dla „Playboya” wspominał: – Kiedyś moja żona, która nosi 
podwójne nazwisko, umówiła się z doradcą bankowym, ale nie 
mogła przyjść. Poprosiła mnie, żebym poszedł za nią. Wcho-
dzę do kawiarni, podchodzę do faceta z aktówką i tłumaczę, 
że miała być żona, ale coś jej w ostatniej chwili wypadło. Na co 
on: „Aaa… pan Adaszyński? Proszę usiąść”. A potem normal-
na bankowa gadka. Wspaniały moment. Cudownie odświeża-
jący. Poczułem się fantastycznie. ◆ 
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…OCHRONA SKÓRY PRZED 

chłodem

DOBRY KREM I SERUM  – to podstawa. Dopasuj 
je do wieku, ale też potrzeb skóry. Jesienią wybieraj 
kosmetyki o nieco bogatszej konsystencji, a jeśli twoja 
skóra ma skłonność do przetłuszczania się lub niedosko-
nałości, wybierz preparat bez parabenów, parafiny 
czy silikonów. Koniecznie z filtrem. Przed utratą wilgoci 
z naskórka najskuteczniej chroni krem z kwasem hialuro-
nowym, ceramidami, masłem shea, ale można też sięgnąć 
po ochronny, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem 
powietrza. Mając cerę naczynkową, bezwzględnie 
zaopatrz się w kosmetyki przeznaczone do takiej skóry. 

I POMADKA – usta wymagają szczególnej ochrony, 
bo są pozbawione gruczołów łojowych, wrażliwe 
na wysuszenie i działanie niskiej temperatury. Więcej 
na temat pielęgnacji ust przeczytasz na stronach 36-37. 

JESIENNA AURA NIE ROZPIESZCZA. JEST KILKA 
PROSTYCH ZASAD PIELĘGNACJI, KTÓRE WARTO 

STOSOWAĆ, BY PODTRZYMAĆ EFEKT LETNIEJ 
OPALENIZNY I NIE NARAZIĆ SKÓRY NA PRZESUSZENIE.

PIJ DUŻO WODY – mimo naturalnie dużej wilgotno-
ści powietrza nie zaniedbuj dobrego nawyku picia 
odpowiedniej ilości płynów. Przypominamy, że dzien-
na dawka to 30 ml na każdy kilogram ciała. Jesienią 
może to być woda nieco cieplejsza, a także herbaty 
owocowe i ziołowe. Dzięki dziennemu bilansowi pły-
nów zadbasz o nawilżenie skóry od środka i zapobie-
gniesz ucieczce wody ze skóry.  

REGENERUJ – poza codziennym oczyszczaniem  
twarzy dwa razy w tygodniu zastosuj maseczkę 
– np. w płachcie – o działaniu nawilżającym, kojącym 
i łagodzącym podrażnienia wywołane zmienną aurą, 
zwłaszcza wiatrem i niską temperaturą. Wśród skład-
ników aktywnych szukaj aloesu, rumianku, bawełny, 
pantenolu, alantoiny, witaminy E, różowej glinki, oleju 
makadamia, wyciągu z oliwki. 

REGULARNIE ZŁUSZCZAJ – po letnich eskapadach 
i ekspozycji na słońce skóra wymaga peelingowania, 
aby lepiej przyjmować składniki aktywne z kosmety-
ków, a także by wyrównał się jej koloryt, a struktura 
wygładziła. Jesienią możesz sięgnąć po peelingi enzy-
matyczne, a jeśli nabawiłaś się przebarwień – wybie-
lające, np. z kwasami owocowymi, które o tej porze 
roku możesz już bezpiecznie stosować.
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CAŁA RODZINA

Na jakie zachowania osoby bliskiej powinniśmy być uczuleni, 
żeby nie być zaskoczonym diagnozą choroby Alzheimera?
Najczęściej, w kontekście tego schorzenia, myślimy o zani-
kach pamięci i otępieniu, ale nie są to jedyne objawy. Pierw-
sze symptomy mogą wystąpić już po pięćdziesiątce, po 85. roku 
życia typowe zmiany otępienne obserwujemy już u 40 pro-
cent osób. To choroba neurodegeneracyjna, związana ze sta-
rzeniem się mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, ryzy-
ko jej wystąpienia wzrasta więc z wiekiem.  

Zmiany dotykają całego spektrum zachowań, w tym myśle-
nia, mowy, orientacji, liczenia, oceny sytuacji. Na początku 
te zaburzenia mogą być niewielkie i trudno zauważalne. Uczu-
lam na to, bo na początkowym etapie trudno je rozpoznać. Typo-
we zmiany otępienne w procesach poznawczych, charaktery-
styczne dla pełnego obrazu alzheimera, mogą nie być widoczne. 
Zdarza się, że pojawiają się zaburzenia dotyczące motywacji, 
codziennych zachowań. I już one powinny skłonić do zaintere-
sowania się, z czego wynikają, jaka może być przyczyna. Nie-
pokoić powinny też na pewno mniejsza aktywność, utrata zain-

Choroba Alzheimera będzie 
postępować i to jest pewnik.  
Warto nastawić się na to, 
że zadania opiekuna względem 
osoby chorującej będą obejmować 
kolejne sfery życia. I że przyjdzie 
moment, gdy chory przestanie 
być samodzielny – mówi  
neurolog Piotr Śłifirczyk. 
/ ROZMAWIAŁA Alicja Kamińska
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teresowań, niekiedy spadki nastroju, stany depresyjne. I niezwykle 
ważne jest, by w codziennym życiu nam to nie umknęło, ale 
zmobilizowało do szybkiej wizyty u lekarza.  

Wiele zresztą zależy od ogólnej kondycji intelektualnej cho-
rego, jego samorozwoju, aktywności umysłowej. Osoby wykształ-
cone potrafią dość długo rekompensować sobie pierwsze nie-
pokojące braki innymi aktywnościami, co wydłuża proces 
diagnozowania. To maskowanie się powoduje, że później tra-
fiają do lekarza i później zaczynają przyjmować leki.

Jakie zatem powinny być nasze pierwsze kroki, gdy podej-
rzewamy, że bliska nam osoba ma chorobę Alzheimera?
Przede wszystkim trzeba jak najszybciej udać się do lekarza. 
Diagnostyka jest dość długa i obejmuje wykluczanie innych 
schorzeń. Po diagnozie ważne, aby przygotować się na duże 
zmiany. Ale też nie wpadać w panikę, nie izolować chorego, 
nie wyręczać. Uzbroić się w cierpliwość, bo nasze gwałtowne 
opiekuńcze działanie może tylko wzmóc występowanie kolej-
nych zaburzeń w zachowaniu. Mimo diagnozy chory powi-

nien być nadal aktywny, na ile to możliwe, brać udział w życiu społecznym, 
rodzinnym, być samodzielny w codziennych czynnościach. Nawet przy 
pierwszych lekkich trudnościach pacjenci zwykle radzą sobie całkiem dobrze.

Czy rozwój choroby jest w jakimś stopniu przewidywalny?
Choroba będzie postępować i to jest pewnik. Nie ma też na nią panaceum. 
Co prawda, ostatnio wstępną aprobatę FDA uzyskał lek hamujący przyczy-
nę alzheimera, jednak poczekamy jeszcze trochę na jego europejski certyfi-
kat, a i tak nie ma pewności, że skuteczność będzie radykalna. Obecnie lecze-
nie skupia się na zmianie przebiegu choroby i niestety nie jest w stanie opóźnić 
momentu wystąpienia głębokiego otępienia. 

Czy można się przygotować – psychicznie i organizacyjnie – na towa-
rzyszenie osobie chorej? 
Warto nastawić się na to, że nadzorcze zadania opiekuna względem osoby 
chorującej będą obejmować kolejne sfery życia. I mieć świadomość, że przyj-
dzie moment, gdy chory przestanie być samodzielny, co zwykle następuje 
już przy otępieniu średnim i tym na pograniczu głębokiego. Zaczyna szwan-
kować pamięć, logiczne myślenie, postrzeganie rzeczywistości, ludzi, zja-
wisk. Przy tym pacjent może sobie całkiem dobrze radzić w domu, ale już 
poza nim być zupełnie zagubiony. Bierzmy więc pod uwagę, że nasz nadzór 
i dozór będzie coraz intensywniejszy i coraz bardziej angażujący czasowo. 
Dla przykładu, chory może sobie początkowo dość dobrze radzić z regular-
nym przyjmowaniem leków, ale przyjdzie moment – i jeśli rodzina tego nie 
zarejestruje, może to mieć dość poważne konsekwencje – gdy przestanie kon-
trolować to, czy zażył leki, czy nie. Zachowajmy czujność.

Jak powinno wyglądać dobre towarzyszenie w chorobie na poszczegól-
nych jej etapach? Jakich błędów nie popełniać?
To jest choroba, która dotyka całą rodzinę, nie da się od tego uciec. Ale 
na początku wystarczy tylko obserwować, podtrzymywać w wykonywaniu 
codziennych domowych i pozadomowych czynności. Jeśli zbyt gwałtownie 
zmienimy sposób funkcjonowania chorego, od razu przełoży się to na jego 
ogólną sprawność. Wzmoże stres.

Z czasem aktywność opiekuna wzrośnie, bo zacznie przejmować coraz 
więcej obowiązków. Warto zachować cierpliwość, otwartość na zmiany 
i dużą systematyczność. Opieka nad chorym na alzheimera jest odwrotno-
ścią opieki nad dzieckiem, które stopniowo zyskuje coraz większą samo-
dzielność – chory na alzheimera przeciwnie. Dlatego nie zalecam ani nad-
miernego dystansowania się do choroby, ani też całkowitego – przynajmniej 
na początku – odciążania pacjenta w jego zadaniach i obowiązkach. Najle-
piej jest zachować zdrowy balans.

Czy i jakiego wsparcia wymaga krewny chorego, czyli osoba, która na co 
dzień zajmuje się nią czy pomaga w codziennym funkcjonowaniu? 
Staram się instruować krewnych osób chorych, żeby jak najwcześniej przy-
gotowali się mentalnie na to, co przyjdzie. A na końcu będzie to całodo-
bowa opieka, bardzo absorbująca. Oczywiście, są osoby, które decydują 
się oddać chorego w fazie głębokiego otępienia do domu opieki, ale war-
to sobie uświadomić, że zwykle pacjent reaguje na to źle. Zmiana zazwy-
czaj wywołuje przerażenie. Chory nie potrafi sobie poradzić z nową sytu-
acją. Dlatego im dłużej pozostanie w otoczeniu osób bliskich i znanych 
sobie przestrzeniach, tym dla niego lepiej.  ◆
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NASZ EKSPERT
lek. med. Piotr Ślifirczyk 
neurolog, koordynator  

ds. incydentów medycznych 
w Medicover

Opieka nad chorym na alzheimera jest odwrotnością 
opieki nad dzieckiem, które stopniowo zyskuje coraz 

większą samodzielność.



K upujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pie-
niądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, 
których nie lubimy” – wiele w tym prawdy. Te słowa 
kojarzą się z książką „Fight Club” Chucka Palahniu-

ka i filmem o tym samym tytule, chociaż amerykański pisarz 
parafrazował wypowiedź aktora Willa Rogersa sprzed blisko 
stu lat. 

Ulegamy reklamom i przymusowi porównywania się 
do innych. Wydaje nam się, że czyjś nowy samochód czy waka-
cje w egzotycznym miejscu są miarą życiowego sukcesu. Więc 
i my się zadłużamy, z zazdrości albo żeby sobie coś udowod-
nić… Bywa jednak i tak, że długi nie pojawiły się z nadmier-
nej konsumpcji, ale są wynikiem nieszczęśliwych splotów oko-
liczności – ciężkiej choroby czy nawet śmierci w rodzinie. 
Wtedy nasze potrzeby i cele odsuwamy na dalszy plan, a wszyst-
kie ręce – i środki finansowe – na pokład… Dopiero gdy sytu-

acja się ustabilizuje, zaczynamy zastanawiać się, jak poradzić 
sobie z zaciągniętymi pożyczkami. Niekiedy wpadamy w spi-
ralę długów – próbując jedną pożyczką spłacać kilka innych. 

W YCHODZENIE  Z  DŁUGÓW  ZACZY NA SIĘ  
W  GŁOWIE  I… NA PAPIERZE
Po pierwsze – nie panikuj. Przeanalizuj swoją sytuację 
na chłodno. Pojawią się myśli „Nic się nie da z tym zrobić” 
albo „Nie mam z czego oszczędzać”. Największe bariery 
do pokonania są w głowie. 

Zacznij od konkretów i czterech kartek: najpierw spisz 
wszystkie swoje stałe i ruchome wydatki w skali miesiąca. 
Na drugiej kartce wypisz wszystkie swoje długi: pożyczki ban-
kowe, karty debetowe, kredytowe, chwilówki – całe kwoty 
do spłacenia oraz z podziałem na miesiące. Trzecia: wszyst-
kie obecne źródła finansowania i kwoty zarobków. Na czwar-

b u d ż e t  p o d  k o n t r o l ą
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tej napisz, na czym możesz oszczędzić – np. tańsze usługi: komórka, 
kablówka itp., rezygnacja z zamawiania jedzenia do domu i stołowania 
się na mieście, planowanie jadłospisu i robienie list zakupowych, zna-
lezienie tańszych sklepów i aptek, rezygnacja z zakupów odzieżowych, 
kosmetycznych itp., woda oligoceńska zamiast butelkowanej. Policz, 
jaką kwotę możesz z tego uzyskać w skali miesiąca i tę kwotę przeznacz 
na spłatę zadłużenia. 

Postanów sobie, że będziesz na początku każdego miesiąca rozpisy-
wać sobie dokładny budżet – z podziałem na wydatki stałe, typu: rachun-
ki, jedzenie, konieczne usługi – i go przestrzegaj. Możesz np. skorzy-
stać z gotowego szablonu internetowego Michała Szafrańskiego: 
jakoszczedzacpieniadze.pl

CZAS  NA  DZIAŁANIE
Na pewno masz wśród przyjaciół lub rodziny, kogoś kto się zna 
na finansach albo ekonomii – pracuje w banku lub w księgowości. 
Poproś taką osobę o wspólne przeanalizowanie sytuacji oraz ofert 
kredytów konsolidacyjnych różnych banków. 

Możesz spróbować wziąć jedną, korzystną pożyczkę, która spłaci 
wszystkie pozostałe, a tobie pozostanie jedna rata. Policzcie też, któ-
ra twoja pożyczka jest najdroższa (opłaty, odsetki) – i postaraj się 
tę spłacić najpierw, np. nadpłacając raty. 

Jeśli nie masz zdolności kredytowej lub budżet naprawdę jest na styk, 
pozostaje zdobycie dodatkowych środków na spłatę – poszukaj doryw-
czej pracy, w elastycznych godzinach, może chałupniczej lub np. mało 
wymagającej, typu roznoszenie ulotek. Wszelkie zarobione w ten spo-
sób pieniądze przeznacz na spłatę rat. Pamiętaj – żadna praca nie hań-
bi, a pozbywając się długów odzyskasz wolność finansową i spadnie 
ci z serca wielki ciężar. ◆ 

NA TO ZWRÓĆ U WAGĘ
•  Czytaj wszystkie umowy, a zwłaszcza to, co drobnym 

drukiem – największymi literami w ofercie jest zawsze 
to, co ma cię przyciągnąć, a diabeł tkwi w szczegółach. 
Gdy czegoś nie rozumiesz, pytaj kogoś zaufanego. Nie 
wstydź się! Mnóstwo osób jest w podobnej sytuacji 
do twojej. Gminy organizują bezpłatną pomoc praw-
ną np. dla emerytów – namiary znajdziesz w urzędzie 
gminy albo na jej stronie w Internecie. Możesz też 
skorzystać z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/pomoc.php

•  Sprawdzaj, czy firma oferująca pożyczki lub pośrednik 
jest na liście Komisji Nadzoru Finansowego.

•  Nie podpisuj żadnych zobowiązań finansowych pod 
presją – czasu, pośpiechu. Jeśli możesz, przeczytaj 
umowę z kimś, kto jest bardziej obeznany w temacie, 
w domu i na spokojnie, i dopiero podejmij decyzję.

•  Wydawaj mniej, niż zarabiasz. Każdą nadwyżkę prze-
znaczaj na spłatę długów.

•  Skorzystaj z bezpłatnych kursów online,  
np. u Michała Szafrańskiego: pokonajswojedlugi.pl

•  Zacznij odkładać – nawet niewielkie kwoty – wyrób 
sobie nawyk oszczędzania.
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JAK POKONAĆ

długi?

„Nie mam już z czego oszczędzać”  
– czy to prawda, czy tylko przekonanie? 

Sprawdź, jak możesz je rozbroić i znaleźć 
pieniądze na spłatę swoich zadłużeń.

/ TEKST Edyta Ratajczak
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U rbs Gydannyzc – to pierwszy w historii zapis 
dotyczący Gdańska z przełomu X i XI w., sporzą-
dzony przez mnicha benedyktyńskiego Jana 
Kanapariusza, opisującego dzieje św. Wojciecha. 
Określenie „urbs”, czyli miasto, niewielka osada 

rybacka zyskała dzięki piastowskiemu grodowi, otoczone-
mu wałem i fosą, z drewnianym mostem, jednak trudnym 
obecnie do dokładnego zlokalizowania. Dzieje Gdańska były 
burzliwe, ale przeplatane okresami stabilności i rozkwitu. 
W wyniku wojen, traktatów pokojowych i najazdów prze-
chodził z rąk do rąk – od książąt pomorskich, przez polskich 
królów, mistrzów Zakonu Krzyżackiego, Brandenburczy-
ków, Szwedów i Prusów, by po II wojnie światowej stać się 
na powrót częścią Polski. W znacznej części ocalały w zawie-

ruchach historii, został mocno zniszczony przez wojska 
radzieckie w 1945 r. Najstarsze zabytki, pamiętające jeszcze 
czasy krzyżackie, znajdujące się na Starym Mieście – z mały-
mi wyjątkami – nie przetrwały „wyzwolenia”. Historycznie 
nowsze Główne Miasto jednak odzyskało dawną świetność. 
Straszące jeszcze do niedawna pustymi oknami spichlerze  
nad Motławą również zostały zastąpione przez nową, inspi-
rowaną tradycyjną, zabudową. Malownicza, zadbana i odre-
staurowana gdańska Starówka odbijająca się w tafli Motławy 
jest jedną z najpiękniejszych w Europie.

ZAPROSZENIE  DO  ZWIEDZANIA
Nie sposób zobaczyć zaledwie kilku najciekawszych miejsc  
w jeden dzień i nawet tydzień zwiedzania wydaje się za krót-

Miasto wolności, solidarności i wielokulturowości – od wieków było tyglem, w którym 
mieszały się języki, kultury, religie i tradycje. Ufundowany w XIII w. na prawie 

lubeckim, łączył wpływy północnoniemieckie i hanzeatyckie ze słowiańskimi. Dzięki 
wymianie handlowej i przychylności władców dla mieszczan – przypływających tu  

z różnych zakątków Europy – zawsze był miastem otwartym i prężnie się rozwijającym. 
/ TEKST Katarzyna Janicka 

R

FONTAN NA NEPTUNA
Gdańsk kojarzy się nieodłącznie ze słynną fontanną przy 
Długim Targu, ale to niejedyne przedstawienie boga mórz 
i oceanów w okolicy. 

ki. Sama przechadzka wzdłuż Motławy i widok starych kamie-
niczek, przeplatanych nowoczesną, nawiązującą do zabytko-
wej architekturą, tylko zaostrza apetyt na więcej wrażeń.

• Gdańska Starówka – co do nazewnictwa zdania są podzie-
lone, chociaż przyjmuje się, że zabytkowa część Śródmie-
ścia, która ocalała po wojnie, to Główne Miasto. Kamienice 
przy Drodze Królewskiej, czyli ulicach Długiej i Długim Tar-
gu, Ratusz Głównego Miasta i Bazylika Mariacka, Hala Tar-
gowa, okazałe bramy gdańskie z Żurawiem – to jedne z naj-
bardziej charakterystycznych zabytków. Z historycznego 
Starego Miasta zostało niewiele oryginalnych zabudowań, 
np. Wielki Młyn i kościół św. Katarzyny. Ulice i uliczki oraz 
elewacje kamienic są świetnie utrzymane i zadbane, a nie-
mal każde zdjęcie (i selfie) z tych okolic będzie wyglądać jak 
piękna pocztówka.

• Bazylika Mariacka – imponuje swoją ogromną sylwetką: 
jest największą świątynią z cegły w całej Europie. Wznieśli 
ją Krzyżacy w latach 1343-1361, a ostateczny kształt zyskała 
w 1502 r. Zwiedzanie tego zabytku to prawdziwa gratka dla 
miłośników sztuki – znajdują się tu unikatowe dzieła sakral-
ne z czasów gotyku, manieryzmu i baroku, z kopią słynnego 
„Sądu ostatecznego” Hansa Memlinga na czele. Po pokonaniu 
krętych, średniowiecznych 409 schodków ponad 80-metrowej 
wieży kościelnej można podziwiać panoramę miasta.

• Gdańskie Neptuny – Gdańsk kojarzy się nieodłącznie 
ze słynną fontanną przy Długim Targu, ale to niejedyne 

 ...Gdańsku 
 Z wizytą w… 

przedstawienie boga mórz i oceanów w okolicy. Warto poku-
sić się o znalezienie pozostałych Neptunów – Rozpustnego, 
na kamienicy po prawej stronie Dworu Artusa, Strażnika 
– na szczycie kamienicy tuż obok fontanny, Rozbrojonego 
– wieńczącego kamienicę przy ul. Chlebnickiej i tego na ele-
wacji ciemnej kamienicy przy Długiej 67/68. Nieco już 
zaniedbany Neptun z Delfinem znajduje się na Biskupiej 
Górce, przy budynku policji.

• Koło widokowe Amber Sky – londyńczycy mają swój 
diabelski młyn, ale ten gdański niczym mu nie ustępuje, 
a widoki z wolno sunących niewielkich gondoli są napraw-
dę imponujące. W trakcie przejażdżki trwającej kwadrans 
można napawać się krajobrazem i zrobić piękne zdjęcia.

• Muzeum Bursztynu – Gdańsk to prawdziwa stolica jan-
taru, więc na mapie wycieczki nie może zabraknąć tego 
muzeum, od lipca tego roku z nową siedzibą w zabytkowym 
Wielkim Młynie. Warto zobaczyć kunsztowne wyroby daw-
nych bursztynników, ale i nowoczesną biżuterię, a także posłu-
chać opowieści o legendarnej bursztynowej komnacie.

BAZY LIKA  MARIACKA
Jest największą świątynią z cegły w całej Europie. Wznieśli 
ją Krzyżacy w latach 1343-1361, a swój ostateczny kształt 
zyskała w 1502 r.

STARE MIASTO
Z historycznego Starego Miasta zostało 

niewiele oryginalnych zabudowań,  
np. Wielki Młyn i kościół św. Katarzyny. 

Ulice i uliczki oraz elewacje kamienic  
są świetnie utrzymane i zadbane.
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• Jarmark św. Dominika – pierwotnie związany z odpu-
stem na dzień św. Dominika (czyli 4 sierpnia) jarmark prze-
rodził się w imprezę kulturalną i handlową, która z pewny-
mi przerwami jest organizowana cyklicznie od 1260 roku. 
Przez niemal miesiąc, do połowy sierpnia, ulice i uliczki 
Głównego Miasta zapełniają niewielkie stragany, na których 
można podziwiać wytwory rękodzielnicze i rzemieślnicze, 
kosztować specjałów różnych kuchni i kupić oryginalne 
pamiątki.

• Teatr Szekspirowski – wycieczka z przewodnikiem po 
tym inspirowanym elżbietańską sceną z Londynu teatrze 
jest bardzo interesująca. Przewodnicy zaproszą za kulisy, 
opowiedzą anegdoty i ciekawostki o renesansowych przed-
stawieniach i ciekawej architekturze obiektu. Latem rów-
nież grane są tu spektakle, przy sprzyjającej pogodzie tak-
że przy otwartym dachu, jak za czasów Szekspira!

• Europejskie Centrum Solidarności – ogromna, rdza-
wa bryła, nawiązująca do statku, znajduje się przy Stoczni 
Gdańskiej i pomniku Trzech Krzyży. Wystawa stała opo-
wiada historię przemian w Polsce i Europie, inspirowanych 
przez związek zawodowy „Solidarność”, w sposób niemal 
namacalny. Poprzez zgromadzone archiwalne przedmioty, 
zdjęcia, projekcje wideo i instalacje interaktywne pozwala 
zanurzyć się w nie tak odległej historii, ale i zauważyć wie-
le odniesień do współczesności.

• Muzeum II Wojny Światowej – niezwykle nowoczesne 
i zaprojektowane z rozmachem muzeum dostarcza porusza-
jących przeżyć. Wystawy są bardzo sugestywne i pozwalają 
poczuć atmosferę grozy, walki, solidarności, ale też spojrzeć 
na czasy wojny oczami zwykłych ludzi.

• Westerplatte – obowiązkowy punkt nie tylko dla miło-
śników historii. Na przebycie Szlaku Turystycznego „Wester-
platte" warto zarezerwować około dwóch godzin. Wyciecz-
kę można też odbyć z przewodnikiem. Trasa prowadzi przez 
pozostałości fortyfikacji, budynki wartowni, niewielki Cmen-
tarz Obrońców – aż do Pomnika Obrońców Wybrzeża.

• Molo w Brzeźnie i Park Brzeźnieński - nie zachowało 
się wprawdzie dawne molo z 1900 roku, ale obecne, mierzą-
ce 136 metrów długości i ponad 7 metrów szerokości – nawią-
zuje do swojego pierwowzoru i również robi wrażenie. Już 
sam spacer alejami Parku im. Haffnera w kierunku molo 
jest czystą przyjemnością. Zrewitalizowany ostatnio dawny 
park zdrojowy zajmuje aż 14 hektarów. 

W YSPA  SOBIESZEWSKA
Słynąca z rezerwatu Ptasi Raj 
i pustej plaży Mewia Łacha 
wyspa jest świetnym miejscem 
na relaks z dala od zgiełku. 

  
  MUZEUM  II  WOJN Y 
ŚWIATOWEJ

Niezwykle nowoczesne 
i zaprojektowane z rozmachem 
muzeum dostarcza wielu 
wzruszeń.

• Gdański Ogród Zoologiczny jest największy w Polsce 
– ma aż 123 hektary powierzchni. Nie sposób zwiedzić całe-
go zoo w jeden dzień, ale wizyta może być okazją do wspa-
niałego spaceru i zobaczenia gatunków, które trudno spo-
tkać nawet w naturze, takich jak małe bawoły anoa, oryksy, 
karłowate hipopotamy czy białe szpaki balijskie. Dla naj-
młodszych atrakcją będzie Małe Zoo, w którym mogą poznać 
z bliska zwierzęta gospodarskie, nakarmić kozy albo pogła-
skać alpakę.

• Wyspa Sobieszewska – zaledwie 20 kilometrów od cen-
trum miasta można poczuć się niemal jak na bezludnej wyspie. 
Słynąca z rezerwatu Ptasi Raj i przepięknej, niemal zupełnie 
pustej plaży Mewia Łacha wyspa jest świetnym miejscem na 
relaks z dala od zgiełku. Na wyspę prowadzi nowoczesny most 
zwodzony nad Starą Wisłą. W sobieszewskim piasku niemal 
cały rok natraficie na kamyczki bursztynu. ◆ 

MUZEUM  BURSZT Y NU
Warto zobaczyć kunsztowne wyroby dawnych bursztynników, 
ale i nowoczesną biżuterię. 
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PROFESJONALNA 
POMOC

Największa ilość substancji 
czynnej w kapsułce2

Silne działanie hamujące 
wydzielanie kwasu solnego3

Zwalcza zgagę nawet 
przez 24h3

POL-ACI/189/07-2021

1. Omeprazol (substancja czynna leku Polprazol Max) należy do inhibitorów pompy protonowej - 
grupy leków o największej skuteczności w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego 
[Dabrowski A. Leczenie choroby refluksowej przełyku. Medycyna po Dyplomie 2014; 5(218):37-44.]
2. 20 mg to najwyższa zawartość omeprazolu w dostępnych na rynku lekach bez recepty wg danych 
Iqvia MAT 02.2020
3. ChPL Polprazol® Max.

Polprazol MAX. Skład i postać: Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, sód, erytrozyna (E127). Każda kapsułka 
zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za 
„wolny od sodu” oraz erytrozynę (E127). Wskazania: Polprazol Max jest wskazany do stosowania 
w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści 
żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, 
podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Omeprazolu, 
podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie 
z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 
2018.12.28. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera 
wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące 
działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje 
dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź 
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu 
lub zdrowiu.
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W najnowszym Talerzu 
Zdrowia, opracowanym przez 
Instytut Żywności i Żywienia, 
pojawia się zalecenie, by jeść 

więcej niskotłuszczowych 
przetworów mlecznych, zwłaszcza 

fermentowanych. Dlaczego  
są takie korzystne?  

/ TEKST Anna Bogusz

DOBRE 
BAKTERIE



D o fermentowanych przetworów mlecznych zalicza się jogur-
ty, kefiry, maślankę, mleko acidofilne – bez dodatku cukru. 
Nie chodzi więc o kolorowe i dosładzane owocami lub syro-
pami desery z czekoladowa posypką, ale o czyste postaci 

tych produktów. Jemy ich zdecydowanie za mało. A warto, ponieważ 
zachowują wszystkie dobroczynne właściwości mleka, ale są od nie-
go szybciej i lepiej trawione. Szukając fermentowanych przetworów 
mlecznych, wybierajmy te z mniejszą zawartością tłuszczu. 

CO  ZAWIERAJĄ?
W fermentowanych przetworach mlecznych znajdziemy takie dobro-
czynne składniki jak wapń, białko witaminy z grupy B, kwas folio-
wy i wiele cennych szczepów bakterii. Jogurt musi zawierać ich nie 
mniej niż 10 mln komórek/1 ml żywych kultur bakterii jogurtowych. 
Jeśli wybierzemy produkt w wersji bio, w pakiecie dostaniemy bak-
terie probiotyczne. 

Kefir obfituje w kwas mlekowy – który w procesie łatwego rozkła-
du w przewodzie pokarmowym wzmacnia układ odpornościowy, 
a także witaminę K, biotynę i tryptofan, który korzystnie działa 
na układ nerwowy.

Maślanka dodatkowo zawiera sporo soli mineralnych oraz lecyty-
nę, która korzystnie wpływa na pamięć, koncentrację i zdolności 
poznawcze. 

Popularne coraz bardziej mleko acidofilne, jak sama nazwa wska-
zuje, zawiera bakterie Lactobacillus acidophilus oraz bifidobakterie 
– czyli szczepy wyseparowane z ludzkiego układu pokarmowego. 
Zapobiega rozmnażaniu się patogenów w przewodzie pokarmowym, 
ma działanie przeciwrakowe i przeciwzapalne, wzmacnia układ 
odpornościowy i zwiększa przyswajalność witamin i minerałów. 

DLACZEGO  WARTO?
Jelita to mieszkanie zdecydowanej większości komórek układu odpor-
nościowego. Więcej, połączenie istniejące między jelitami a mózgiem 
sprawia, że jakość diety wpływa na nasze całe funkcjonowanie, w tym 
samopoczucie i zdolności poznawcze. Ponieważ jednak mikrobiom, 
a więc bakterie zasiedlające nasz układ pokarmowy, do prawidłowe-
go funkcjonowania wymagają pożywienia w postaci takich składni-
ków jak błonnik (dostarczamy go sobie z warzywami, owocami i pro-
duktami z pełnego przemiału) oraz bakterie z rodzaju Firmicutes 
(w tym m.in. Lactobacillus) oraz Bacteroides, musimy mu ich regu-
larnie dostarczać. 

Dodatkowo oba wymienione składniki działają profilaktycznie 
– przeciwdziałają poważnym schorzeniom jelita grubego, w tym 
polipom i nowotworom oraz stanom zapalnym do nich prowadzą-
cym. Im więcej dobroczynnych bakterii, tym lepsze trawienie, meta-
bolizm, sprawniejsze usuwanie toksyn i potencjalnie rakotwórczych 
resztek pokarmowych. Jak ostrzegają autorki publikacji „Dietopro-
filaktyka polipów jelita grubego” Iwona Sajór i Paula Nagel z Insty-
tutu Żywności i Żywienia, „mała ilość błonnika pokarmowego, nad-
miar tłuszczu i cukru w diecie oraz niska aktywność fizyczna 
wydłużają czas kontaktu rakotwórczych produktów przemiany 
materii ze śluzówką jelita grubego. Jest to pierwszy krok w kierun-
ku uszkodzenia nabłonka jelitowego”. I dalej: „Stała obecność 
w diecie warzyw, owoców, niskoprzetworzonych produktów zbo-
żowych oraz fermentowanych produktów mlecznych (np. jogurt, 
kefir, zsiadłe mleko), które są źródłem bakterii probiotycznych, 
korzystnie wpływa na mikrobiom jelita grubego, hamując rozwój 
bakterii gnilnych w przewodzie pokarmowym.” ◆ 

j e d z m y  m ą d r z e



k u c h e n n e  k l i m a t y
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Pyry, grule,  
kartofle

Zwykłe, pospolite 
bulwy. A można z nich 
przyrządzić bardzo 
smaczne i nie całkiem 
oczywiste dania. 

PODLASKA  BABKA /8 PORCJI/
• 2 kilogramy ziemniaków • 200 g wędzonego boczku   

• 200 g dobrej kiełbasy • 3 cebule • 2 jajka  
• 4 łyżki mąki pszennej • 2 ząbki czosnku • po łyżeczce:  
soli, pieprzu, słodkiej papryki, majeranku • łyżka oleju

Ziemniaki obierz, zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, 
odsącz z nadmiaru wody. Boczek i kiełbasę pokrój 

w kosteczkę, cebulę w piórka. Wędlinę obsmaż na suchej 
patelni do wytopienia się tłuszczu. Cebulę i przeciśnięty 

przez praskę czosnek zeszklij na odrobinie oleju. 
W większej misce wymieszaj ziemniaki, boczek, kiełbasę, 

cebulę i czosnek. Wbij jajka, dodaj przyprawy i bardzo 
dokładnie wymieszaj. Dwie keksówki wysyp tartą bułką 
i przełóż do nich ziemniaczaną masę. Piecz przez około 

godzinę w temperaturze 190 st. C.
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SAŁATKA  RODEM Z NIEMIEC /4 PORCJE/
• kilogram niedużych ziemniaków 

• litr bulionu wołowego • 4 łyżki octu 
• 3 jajka • pęczek szczypiorku  

• kubeczek jogurtu naturalnego  
• kkilka łyżek majonezu • po łyżeczce: lubczyku, 

oregano, bazylii, papryki, pieprzu

 

Ziemniaki obierz i zagotuj w osolonej wodzie. 
Przygotuj zalewę z bulionu, octu i przypraw. 

Tak powstałą mieszanką zalej odcedzone 
ziemniaki. Pozostaw pod przykryciem 

w chłodnym miejscu na kilka godzin, a najlepiej 
na całą noc, żeby dobrze się zamarynowały.

Po tym czasie odcedź bulwy, większe możesz 

pokroić na połówki lub ćwiartki. Jajka ugotuj 
na twardo, a po wystudzeniu przekrój każde 

na pół. Posiekaj szczypiorek. Wymieszaj 
jogurt z majonezem. Połącz ziemniaki z jajkami 

i szczypiorkiem. Dodaj sos. Wymieszaj 
i ponownie odstaw na minimum godzinę,  

żeby smaki się przegryzły. 
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ZIEMNIACZANE  
MUFFINY /12 SZTUK/

 • kilogram ziemniaków • 2 jajka • łyżka masła  
• 8 łyżek śmietany lub nieodtłuszczonego jogurtu  
• 100 g sera typu Cheddar • garść ulubionych ziół  

• sól i pieprz

Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie. Po wystudzeniu 
rozgnieć zgrubnie widelcem lub praską do ziemniaków. 
Możesz też pokroić je w kostkę. Przełóż do miski, dodaj 
jogurt lub śmietanę, wbij jajka, dorzuć posiekane zioła, 
dopraw solą i pieprzem. Ser zetrzyj na tarce o drobnych 
oczkach. Połącz z pozostałymi składnikami i wszystko 
dokładnie wymieszaj. Przygotuj foremki na muffinki: 
każdą wysmaruj odrobiną masła i wypełnij 2 łyżkami 

masy ziemniaczanej. Piecz w 180 st. C przez kwadrans 
– uważając, by muffinki się nie przypaliły.  

Podawaj jeszcze ciepłe.

HISZPAŃSKA  
TORTILLA /4 PORCJE/
 • 1/2 kilograma ziemniaków • 3 jajka 

• biała część pora • ząbek czosnku 
• po szczypcie: soli, pieprzu, tymianku, bazylii  

• 3 łyżki oleju 
 

Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości. Możesz 
je częściowo zetrzeć na tarce o grubszych 

oczkach, ale część pokrój w niewielką kostkę, 
żeby tortilla miała niejednorodną teksturę. Pora 

umyj, pokrój w talarki, czosnek pokrój w plasterki, 
a następnie oba warzywa zeszklij na odrobinie 
oleju. Połącz z ziemniakami, dodaj przyprawy. 

Wbij jajka. Dokładnie wymieszaj. Powstałą masę 
wylej na dużą rozgrzaną patelnię z 1-2 łyżkami 

oleju. Smaż kilka minut, nie ruszając, a następnie 
przykryj sporym talerzem lub pokrywką, odwróć 

i delikatnie zsuń na patelnię. Ponownie smaż 
kilka minut. Przed podaniem możesz posypać 

ulubionymi świeżymi ziołami.
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k u l t u r a / do oglądania, czytania i słuchania 
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KSIĄŻKI

Joanna Jaskółka – Bliżej 
Pozycja dla rodziców, którzy chcą wychować 
mądre i szczęśliwe dziecko, a którzy gubią się 
w gąszczu poradników parentingowych oraz 

trudnych pojęć związanych z rodzicielstwem. Jak 
rozmawiać z dziećmi, żeby chciały rano wstać, 
ubrać się i pójść do przedszkola? Co zrobić, gdy 
dziecko krzyczy: „Nienawidzę cię! Jesteś najgor-
szą mamą!”? Dlaczego czasami warto odpuścić?  

Wydawnictwo Znak


Spotkanie z przeszłością 

Wielbiciele polskiego kina nie będą mieli powodów do narzekania. Co tydzień na duże ekrany 
trafi przynajmniej jedna rodzima produkcja. Dramaty i komedie romantyczne,  biografie 

i sensacja. Każdy znajdzie coś dla siebie. Szczególnie zadowoleni będą ci, którzy lubią oglądać 
prawdziwe historie. Jesienią odbędą się premiery długo oczekiwanych filmów o Edwardzie 

Gierku, Kalinie Jędrusik, Grzegorzu Przemyku czy kardynale Stefanie Wyszyńskim. 
Na kinowych ekranach pojawią się najpopularniejsi polscy aktorzy.

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE (6), ADOBE STOCK 

Żeby  nie  było  śladów
Polska, 1983 r. W kraju wciąż obowiązuje, mimo 
zawieszenia, wprowadzony przez komunistyczne 
władze stan wojenny. 12 maja Grzegorz Przemyk 
(Mateusz Górski), syn opozycyjnej poetki 
Barbary Sadowskiej (Sandra Korzeniak), zostaje 
zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicyjny. 
Umiera po dwóch dniach agonii. Jedynym 
świadkiem śmiertelnego pobicia jest jeden  
z kolegów Grzegorza, Jurek Popiel (Tomasz Ziętek), który decyduje się walczyć  
o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania. Gdy ponad 20 tysięcy 
ludzi przemaszeruje przez ulice Warszawy za trumną Przemyka, władza decyduje się 
użyć wszelkich narzędzi, aby skompromitować matkę zmarłego i świadka pobicia. 

Premiera: 24 września

KINO

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje 
Komedia akcji, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława 
Najmrodzkiego, gwiazdy przestępczego półświatka 
i legendarnego króla ucieczek, który 29 razy wymknął się 
organom ścigania PRL. Jego brawurowe wyczyny śledziła  
w latach 70. i 80. cała Polska. Najmro (Dawid Ogrodnik) 
razem ze swoją ferajną okrada Peweksy, żeby zdobyć 
pieniądze na kolorowe życie w szarej rzeczywistości PRL. 
Najważniejsze są dla niego wolność i dobra zabawa.  

Premiera: 13 września

Nina Czarnecka – Ciepło
Poradnik, który pomoże polubić jesień i zimę. 
Bo chłodniejsze miesiące to nie tylko deszcz, 

śnieg i krótki dzień, ale również doskonała 
okazja do tego, żeby się o siebie zatroszczyć. 

Poznasz sprawdzone sposoby, jak uprzyjemnić 
sobie codzienność, rytuały, które pomogą 

zbliżyć się do siebie, oraz przepisy na comfort 
food i pyszne słodkości poprawiające nastrój.       

Wydawnictwo Znak

MUZYKA

Lady Gaga & Tony Bennett  
– Love for Sale

Pomysł nagrania „Love for Sale” pojawił się już 
w 2015 r., gdy pierwsza wspólna płyta artystów, 

„Cheek to Cheek”, zadebiutowała na szczycie 
zestawienia Billboard. Drugi album, który trafi 

do sprzedaży 1 października, to mieszanka jazzu, 
big bandu i orkiestrowych aranżacji. Już w trak-
cie sesji nagraniowej u Bennetta zdiagnozowano 
chorobę Alzheimera, o czym rodzina poinformo-

wała w 2021 roku. W wersji standardowej  
znalazło się 10 piosenek, deluxe – 12.

Universal Music

k r z y ż ó w k a /jolka

• ptak kojarzący się z zakochanymi • zmiana chorobowa na skórze, wysypka • figurowy taniec salonowy z XIX wieku • gracz w hokeja 
na trawie • organ samorządu terytorialnego • nie - na prośbę druha • chory się dowie, co warte jest … • tak powiemy o wycieńczonym 
człowieku • drogowe wertepy, dziury w jezdni • kupowany w komplecie z czapką • lekarska w domu pacjenta • zapalenie błon śluzowych 
nosa lub żołądka • dawny wysoki urzędnik turecki • podniosły, radosny nastrój, zachwyt • boli chorego na anginę • rodzaj osłony 
nakładanej na zaplombowany ząb • kryta przybudówka przy domu, z oszklonymi ścianami • choroba oskrzeli, z napadami duszności • kraj
otoczony terytorium innego państwa • kosmetyki - drogeria, medykamenty -? • arakowy lub migdałowy do ciast • kraj lub mundur dla 
służby w hotelach, restauracjach • list przychodzący drogą elektroniczną • tytuł naukowy pracownika kliniki • jest nim gastroskop, 
endoskop • uchwyt na pedale roweru • wróbelek z animowanej bajki • dzieło, praca naukowa • uchwyt np. walizki • sztuka dobierania 
makijażu, modelowania twarzy • popularny portal internetowy • bój sztangisty u … dentysty • rodzaj worka z tkaniny impregnowanej, 
do spania • odstępstwo od ogólnie przyjętej zasady • błyszczy wiedzą na jakiś temat • szpital polowy dla żołnierzy (przestarzale)

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.

Bo  we  mnie  jest  seks
Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych 
odbiorników zasiadają miliony Polaków. Ich wzrok 
przykuwa Kalina Jędrusik (Maria Dębska) – zjawi-
skowa aktorka i piosenkarka, która kusi wdziękiem  
i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie. Żyje 
w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dyga-
tem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), 
lubi kontrowersyjne wypowiedzi i seksowne stroje. 
Szybko zyskuje miano naczelnej skandalistki PRL. 

Na ekranie pojawią się także inne barwne postaci 
polskiej kultury: Kazimierz Kutz (Borys Szyc), 
Tadeusz Konwicki (Paweł Tomaszewski), Jeremi 
Przybora (Rafał Rutkowski) i Jerzy Wasowski 
(Dariusz Basiński).

Premiera: 12 lisopada
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f e l i e t o n / Martyna Rozesłaniec
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FOTO:  ADOBE STOCK

Jesteśmy więźniami własnych 
przekonań, tradycji naszego kra-

ju czy nawyków rodziców. To, kim 
jesteśmy, zależy od miejsca, w jakim 
się wychowaliśmy, i ludzi, którzy 
przez lata stanęli na naszej drodze. 
Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, 
możemy zweryfikować swoje opinie. 
Uprzedzenia mogą być sprawą błahą, 
zacznijmy na przykład od uprzedze-
nia do jedzenia…

Śledź. Od kiedy pamiętam, moja bab-
cia krzywi się na widok śledzia. Ba! 
Wystarczy, że usłyszy słowo „śledź”, 
a na jej twarzy rysuje się obrzydzenie. Mama reaguje 
identycznie. Wychowując się przy tych dwóch kobie-
tach, nie miałam szans śledzia polubić. Długo nawet 
nie wiedziałam, jak smakuje. Nie musiałam. Za każ-
dym razem przypominałam sobie minę mamy i bab-
ci i myślałam: „Przecież nie może być smaczny”. Tato 
natomiast śledzia uwielbia – i zjada go w każdej 
postaci, żeby przekonać się, że najlepszy jest ten 
w śmietanie. O dziwo, łatwiej było mi uwierzyć mamie 
i babci niż tacie. Wygląda na to, że tak jest – nega-
tywne opinie łatwiej do nas trafiają niż pozytywne. 
Chętniej też te negatywne wyrażamy. Prosty przy-
kład: jesteśmy niezadowoleni z obsługi w sklepie czy 
restauracji i nie omieszkamy wyrazić swojej opinii 
w internecie lub opowiedzieć znajomym o tym, jak 
zostaliśmy potraktowani. 

Świat jest lepszy, niż nam się wydaje, co udowadnia 
w swojej książce o nomen omen takim tytule Hans 
Rosling. Profesor zdrowia międzynarodowego opi-
suje dziesięć instynktów, które wpływają na nasz 

punkt widzenia. Pisze o podziale 
na „my” i „wy”, tłumaczy, dlaczego 
ulegamy stereotypom i jak odbieramy 
informacje medialne, które opierają 
się na strachu. To, co znamy, wydaje 
nam się naturalne. Wychodzimy z zało-
żenia, że skoro tak było od zawsze, 
to tak jest. W pracy wiele razy, gdy 
proponowałam nowe rozwiązanie, 
słyszałam zdanie: „Zróbmy tak jak 
rok temu, to na pewno będzie dobrze”. 
Po co ryzykować, skoro mamy spraw-
dzone sposoby? A może właśnie war-
to, bo nie wiemy, co nas omija? 

Wracając do uprzedzeń. Ostatnio podczas igrzysk 
olimpijskich jedna z medalistek podziękowała swojej 
dziewczynie. W mediach zawrzało o jej coming oucie. 
Porównywano, po jakim czasie prezydent złożył gra-
tulacje wioślarkom, a po jakim innym olimpijczykom 
(rzeczywiście zajęło mu to ponad 24 godziny). Pojawia 
się wiele głosów, że medalistka nie powinna tak epa-
tować swoją seksualnością. Gdzieś na Twitterze prze-
czytałam wpis, że może nie warto jej słów rozpatrywać 
w takich kategoriach. Może ona chciała po prostu 
podziękować ważnej dla siebie osobie, która ją wspiera 
i jest z nią na dobre i na złe. Dla jednych to mąż, chło-
pak, a dla innych dziewczyna. Dlaczego od razu wszyst-
ko podciągać pod walkę ideologiczną?

Pamiętajmy, że „Nie musimy akceptować cudzych 
przekonań... Ale musimy akceptować prawo innych 
do ich posiadania”.

PS Bardzo polecam książkę „Biegnąca z wilkami” 
wszystkim – kobietom, mężczyznom i nie tylko. ◆

Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość 
na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodową żołądka i 
(lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po 
zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania 
krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; przyjmowanie innych 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości ( pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa 
lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. Strepsils z  miodem 
i  cytryną, Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej  
i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.           RB-M-12469

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i  dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z  lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SZYBKA POMOC
W WALCE Z BÓLEM GARDŁA

,,Wszyscy jesteśmy więźniami, ale niektórzy  
z nas mają celę z oknem" – Clarissa Pinkola 

Estés, „Biegnąca z wilkami”.

RYZYK-FIZYK! 




