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ewnych rzeczy nie da się kontrolować, nieważne, jak bardzo próbujemy. W tym numerze
dajemy Państwu garść rad, jak przejąć kontrolę na swoim zdrowiem – i psychicznym, i fizycznym.
Szczególnie polecam artykuł w dziale psychologia,
z którego dowiecie się, jak „odnaleźć siebie”. Znajdziecie też różne sposoby na dobrą formę – nie każdy musi wylewać siódme poty w siłowni, dla niektórych idealnym sposobem na połączenie ruchu
z relaksem może być joga!
Często to, co z pozoru wydaje się proste, w efekcie
jest najtrudniejsze. Jak zaakceptować siebie? Zajrzyjcie do naszego krótkiego poradnika na s. 14 – tych
kilka prostych zasad może naprawdę wiele zmienić.
Jak zwykle zachęcamy także do pozytywnego myślenia i profilaktyki – to najlepszy sposób, by zadbać
o swoje zdrowie.
Jednak z niczym nie wolno przesadzać – nawet
z pomaganiem. Właśnie na ten temat postanowiliśmy porozmawiać z psychologiem i dowiedzieć się,
w jaki sposób mądrze udzielać wsparcia. A tego ostatnio Polacy okazują bardzo wiele.
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MĄDRE
POMAGANIE

NASZ EKSPERT
Joanna Godecka
Psychoterapeutka, terapeutka TSR, członkini
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dyplomowany life
coach, coach oddechu, autorka książek, m.in. „Przestań
się zamartwiać” i „Nie odkładaj życia na później”

Pomaganie mamy w naturze czy się go uczymy?
Myślę, że to zależy od poziomu naszej wrażliwości, empatii. Jeżeli mamy umiejętność identyfikowania się z drugą
osobą, jej położeniem, jej cierpieniem, wówczas naturalnie
chcemy i potrafimy pomagać.
Spójrzmy chociażby na ten nasz wielki, zbiorowy, narodowy odruch pomagania Ukraińcom. Wiele osób, niejednokrotnie z uszczerbkiem dla swojego życia prywatnego,
czasu, zdrowia, komfortu, ale także pracy czy dochodów
po prostu pomaga, jak może i jak umie. To świadczy o tym,
że mamy potrzebę i umiejętność pomagania, wiemy, jak
należy postąpić, gdy sytuacja tego wymaga.
Powinniśmy pomoc oferować czy raczej czekać, aż ktoś się
po nią do nas zwróci?
To zależy od sytuacji. Są osoby, które do tego stopnia oddają
się pomaganiu innym, że zatracają w tym siebie. Wynika to
u nich chyba raczej z potrzeby bycia użytecznym, a mniej jest
czystym odruchem serca. Czasem taka postawa może wręcz
sugerować obniżone poczucie własnej wartości – wynikać
z przeświadczenia, że jeśli nie będziemy ciągle czegoś dla
innych robić, nie będziemy akceptowani i zauważani.
Są też osoby, które nieustannie wyrywają się z pomocą,
mają na wszystko dobrą radę, najlepsze rozwiązanie, nawet
jeśli nie ma na nie zapotrzebowania. Warto sobie przemyśleć, z czego to wynika. Bo oczywiście wobec ewidentnej
krzywdy nie można przejść obojętnie, choć są pewnie osoby,
które nawet w tak dramatycznych sytuacjach jak wojna nie
potrafią się dobrze zachować. Ale są też mniej poważne zdarzenia, które powinny w nas uruchamiać odruch pomagania. Jedna z moich klientek robiła ostatnio zakupy w sklepie
wnętrzarskim i kiedy szła obładowana zakupami, potknęła
się i upadła. Nie znalazł się nikt, kto pomógłby jej wstać,
pozbierać te rzeczy. A przecież, wydaje się, to zupełnie naturalna rzecz. Okazuje się, że nie dla wszystkich…

Kluczowe jest, żeby nie doprowadzać do sytuacji, gdy pomaganie
sfrustruje nas lub wyczerpie – fizycznie albo psychicznie – do tego
stopnia, że nie będziemy w stanie funkcjonować.
/ ROZMAWIAŁA Alicja Kamińska

✑
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Czasem pomaganie przeradza się w wyręczanie. Wielu
rodziców postępuje tak względem swoich pociech, ponieważ w ich mniemaniu jest to wyraz miłości i wsparcia. Tylko czy tak jest faktycznie?
Nadopiekuńczość rodziców, wyprzedzanie przez nich potrzeb
dzieci to nie jest tylko kwestia opóźniania procesu usamodzielniania się najmłodszych. Taka postawa ma dużo poważniejsze konsekwencje – wyręczany w dzieciństwie dorosły

nie umie sam zaspokajać swoich potrzeb, ba, nawet ich nazywać. Wynika to z faktu, że nigdy nie musiał o nic prosić,
starać się, zabiegać.
Jeśli chodzi o samych rodziców, nadopiekuńczość zazwyczaj jest przejawem ich nadkontroli, zaś ta ma źródło
w postawie lękowej. To styl osobowości, na który składają
się: potrzeba akceptacji, kontrolowania rzeczywistości, perfekcjonizm oraz niedostrzeganie sygnałów płynących z ciała. Zatem nadkontrola to taki strach przed demaskacją,
że nie jesteśmy idealni, że nie wszystkiemu podołamy, że coś
mogłoby zachwiać naszą pozycją, sprawić, że nie będziemy
potrzebni.
Czasem postawa lękowa sprowadza się do obawy o zdrowie, szczęście, sukcesy w nauce czy powodzenie na ścieżce
zawodowej osób nam bliskich. Rodzic chce uchronić dziecko przed porażką na każdym polu, dlatego je wyręcza, przeświadczony, że sam zrobi wszystko lepiej. Takie podejście
rodzi jednak u dzieci tzw. wtórną bezradność. Wyraża się
ona w tym, że dziecko – czy później dorosły – kiedy doświadcza nagromadzenia się różnych problemów, nie umie sobie
z nimi poradzić, bo nigdy wcześniej tego nie trenował.
Czy nadopiekuńczość to tylko kwestia nadkontroli?
W dużej mierze świadczy o braku zaufania do osoby kontrolowanej. Nie dotyczy to zresztą tylko relacji rodzic – dziecko, zdarza się też w związkach partnerskich czy przyjaźniach. Jeśli zauważamy u siebie takie skłonności, taką
nadmiernie wyprzedzającą postawę, warto uświadomić
sobie, że prawdziwa miłość to nie asekuracja, lecz ufność
w siły i możliwości osoby kochanej, a nie zakładanie, że jest
słaba i bez nas nie da sobie rady.
Z drugiej strony dobrze jest zdać sobie sprawę, że często
robimy to wszystko dla siebie, bo to my obawiamy się niepowodzeń, klęski, potknięcia. Niby więc chronimy naszych
bliskich, ale po to, żeby czuć się dobrze, bezpiecznie,
komfortowo.
Na marginesie, ten efekt bezradności możemy też uzyskać
wtedy, gdy zapewniamy dziecko o jego wyjątkowości, mówimy, że jest idealne, nieomylne, wszystko może…
Tak, ponieważ taka osoba jako dorosły nie chce utracić statusu chodzącego ideału, pozycji królewicza lub królewny,
a w rezultacie unika konfrontacji, wyzwań, zadań, rywalizacji. Unika wysiłku, ryzyka w obawie przed przegraną.
Taki paradoks.
Kiedy powinniśmy uznać, że należy odpuścić? Lub że nasza
pomoc jest niechciana?
Trzeba to zawsze rozeznać. Na przykład jeśli pomagamy
osobie uzależnionej, to czasem możemy niechcący wspierać trwanie w nałogu, pomagamy w podtrzymaniu patologii. Jeśli oferowaną pomoc ktoś dezawuuje, sugerując, że jest
niewystarczająca, nie taka, jakiej się spodziewał, to można
podejrzewać, że w rzeczywistości pomocy nie oczekiwał,
raczej po prostu epatuje swoim nieszczęściem, chce zwrócić na siebie uwagę.
→
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…CHOLESTEROL
W

Pomaganie musi uwzględniać
wolność i autonomię osoby, którą
wspieramy. I odbywać się z pełnym
poszanowaniem jej godności.

NORMIE

CZASEM UTRZYMANIE W RYZACH TEGO KLUCZOWEGO BUDULCA
KOMÓREK BYWA WYZWANIEM. PONIEWAŻ JEDNAK NADMIAR
TZW. ZŁEGO CHOLESTEROLU ZWIĘKSZA RYZYKO ZMIAN MIAŻDŻYCOWYCH,
TAK NAPRAWDĘ WALCZYSZ O DŁUGIE ŻYCIE. NA SZCZĘŚCIE PROFILAKTYKA
MOŻE DAĆ SPEKTAKULARNE EFEKTY.

1

Jak więc pomagać mądrze?
W kontekście uchodźców z Ukrainy wiele osób ma takie
dylematy. A przecież tu chodzi o to, żeby działać z planem
i rozsądnie. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednim metrażem, żeby przyjąć kogoś pod swój dach, albo pracujemy
zdalnie i nie możemy udostępnić pokoju, albo z przyczyn
finansowych nie stać nas na znaczące wpłaty czy zakupy
na rzecz potrzebujących, zawsze możemy znaleźć inne rozwiązanie, inny sposób. Na przykład wsparcie rzeczowe,
organizacyjne, psychiczne. Jest wiele możliwości.
Kluczowe jest to, żeby nie doprowadzać do sytuacji, gdy
pomaganie sfrustruje nas lub wyczerpie – fizycznie albo

psychicznie – do tego stopnia, że nie będziemy w stanie
funkcjonować. Mierzmy siły na zamiary i miejmy wewnętrzną zgodę na to, że robimy tyle, ile możemy. Ja na przykład
od lat wspieram finansowo schroniska, ale nie oglądam drastycznych zdjęć maltretowanych zwierząt, bo wiem,
że wszystkim nie pomogę. Czyli biorę pod uwagę udzielenie pomocy, ale w zasięgu moich możliwości.
Inaczej można wpaść w przygnębienie. Albo zderzyć się
z nieprzyjemnym uczuciem bezsilności.
Tak, ale też pamiętajmy, że pomaganie musi uwzględniać
wolność i autonomię osoby, którą wspieramy. I odbywać się
z pełnym poszanowaniem jej godności, a więc liczmy się
z tym, że nasza wyciągnięta ręka może zostać odtrącona.
Nie oczekujmy też wdzięczności, bo szczera pomoc nie
jest transakcją wiązaną. Nie wymaga akcji zwrotnej. Inaczej oznaczałoby to, że pomagamy, żeby sobie poprawić
samopoczucie, poczuć się lepiej.
To źle?
Powiedzmy, że jeśli czujemy radość i satysfakcję, to jest jeszcze okej. Ale jeśli angażujemy się w akcje pomocowe, żeby
podnieść sobie samoocenę, to chyba warto się głębiej zastanowić, czy nie trzeba nad tą postawą popracować. ◆
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Warto też zastanowić się, zanim zaczniemy udzielać wsparcia, czy mamy do tego zasoby. Bywa, że z różnych względów
nie jesteśmy w stanie pomóc, nie mamy takich możliwości –
czasowych, materialnych, psychicznych – i jeśli mimo to staramy się być siłaczem, zbawić cały świat, czeka nas frustracja.
Nawiasem mówiąc, podejmowanie zadań ponad nasze siły
również bywa symptomem tego, że chcemy, by ktoś nas docenił i zauważył. Czasem dodatkowo jest to forma ucieczki
przed naszymi własnymi problemami – pomagając innym,
nie mamy czasu stanąć twarzą w twarz z osobistymi wyzwaniami, trudnymi sytuacjami.

MNIEJ TŁUSZCZU, WIĘCEJ BŁONNIKA
– o dobroczynnym działaniu tego drugiego przeczytasz więcej na stronach 48-49. Warto skorzystać z potencjału, jaki płynie dla zdrowia ze wzbogacenia diety o produkty zawierające te cenne związki.
Ogranicz znacznie tłuszcze odzwierzęce, zastąp je
roślinnymi, bogatymi w kwasy z grupy omega, o działaniu przeciwzapalnym. Z mięs wybieraj białe, zredukuj
do minimum czerwone, polub ryby. Nie smaż, postaw
na duszenie, grillowanie, gotowanie na parze.

2

DUŻO WITAMIN I MINERAŁÓW – choć żywieniowcy piszą o tym od lat, wciąż jemy za mało
owoców i warzyw. Tymczasem dostarczają nam
mnóstwa witamin (m.in. kluczowych dla zdrowia: A, E
i C), ale także minerałów i antyoksydantów (związki polifenolowe, w tym bioflawonoidy, kwasy fenolowe), które
dbają o dobrą kondycję naczyń krwionośnych, gospodarkę lipidową, przeciwdziałają stanom zapalnym.

3

STOP SŁODKOŚCIOM – zwłaszcza kupnym, czyli
żywności wysoko przetworzonej, do której zalicza
się także fast food, tłuste wędliny, przekąski,

napoje słodzone. Znacznie ogranicz alkohol, bo jest kaloryczną bombą, a do tego sprzyja gromadzeniu się blaszki
miażdżycowej. Przy okazji rzuć też palenie, ponieważ
ma destrukcyjny wpływ na kondycję naczyń krwionośnych, żył i tętnic, ciśnienie krwi, pracę serca i płuc.

4

RUSZ SIĘ – codzienna porcja ruchu automatycznie
przekłada się na gospodarkę lipidową, budując
korzystne proporcje między tzw. dobrym a złym
cholesterolem. Wystarczy 30-40 minut aktywności,
niekoniecznie wysiłkowej, żeby utrzymać profil lipidowy
w normie. Regularny ruch sprzyja zachowaniu prawidłowej
wagi, a przecież każdy nadprogramowy kilogram
to ognisko prozapalne – więcej o diecie i ćwiczeniach
na redukcję wagi przeczytasz na stronach 18-21 i 24-25.

5

SUPLEMENTY – szczególnie godne polecenia
są kapsułki z kwasami omega- i –6,. W składzie
suplementów pomagających regulować poziom
cholesterolu szukaj też kwasu foliowego i innych witamin
z grupy B oraz A i E, monakoliny K, wyciągu z karczocha,
sfermentowanego czerwonego ryżu, głogu, zielonej herbaty oraz kozieradki, a także allicyny, berberyny i czarnuszki.
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360 STOPNI
WOKÓŁ COVID-19

M Ę ŻC Z Y ŹN I BA R DZ I E J Z AG ROŻE N I

J&J NA CENZUROWANYM
Jak podaje portal WebMD, amerykańska agencja Food
and Drug Administration (FDA) wydała oświadczenie,
zgodnie z którym szczepionkę Johnson & Johnson należy
podawać tylko osobom od 18 lat wzwyż, które nie mają
dostępu do innych szczepionek.
Decyzję podjęto po ujawnieniu informacji
o występowaniu rzadkiego stanu krzepnięcia krwi,
zakrzepicy z zespołem małopłytkowości (TTS), tydzień
lub dwa po otrzymaniu szczepionki J&J.
FDA oraz druga rządowa agencja USA – Centers
od Disease Control and Prevention (CDC) – do 18 marca
wykryły 60 potwierdzonych przypadków zakrzepicy,
w tym dziewięć śmiertelnych, po podaniu szczepionki
J&J, która otrzymała warunkowe zezwolenie w Stanach
Zjednoczonych w lutym 2021 r. W grudniu 2021 roku
Komitet Doradczy CDC stwierdził, że szczepionki
Pfizera i Moderny są bardziej rekomendowane.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) globalna liczba zgonów spowodowanych przez
COVID-19 w latach 2020-2021 sięga 14,9 miliona. To prawie
trzy razy więcej, niż wynoszą oficjalne zgłoszenia.
Zdaniem Williama Msemburiego z WHO przyczyną
niedoszacowania jest brak testów i aktów zgonów.
Tych ostatnich nie wystawia się w aż 70 krajach.
68 proc. wszystkich zgonów stwierdza się w: Brazylii, Egipcie,
Indiach, Indonezji, Meksyku, Peru, Rosji, RPA, Turcji i USA.

Z artykułu, który ukazał się w maju na portalu News
Medical Life Sciences, wynika, że kobiety są mniej
podatne na ciężki przebieg COVID-19 niż mężczyźni.
Wynika to z uwarunkowań genetycznych,
immunologicznych (m.in. dzięki dwóm chromosomom
X, odpowiadającym za silniejszą kontrolę infekcji),
hormonalnych (estrogen i progesteron mają wpływ
na redukcję stanu zapalnego).
Nie bez znaczenia jest styl życia – mężczyźni
częściej są palaczami i spożywają więcej alkoholu,
co obniża zdolność ich organizmów do obrony przed
wirusem. Ponadto w mniejszym stopniu niż kobiety
stosują się do zaleceń bezpieczeństwa.

Z A K T UA LI ZOWA N E
SZC Z E PI O N K I WE WR Z E Ś N I U?
Jak poinformował Reuters, szczepionki dostosowane
do nowych wariantów koronawirusa, takich jak
omikron, zostaną zatwierdzone do września,
co oznacza, że trafiłyby do produkcji jesienią.
Najbardziej zaawansowane prace adaptacyjne
prowadzone są nad wakcynami mRNA firm
Pfizer-BioNTech i Moderna. W toku badań
klinicznych sprawdza się m.in., czy szczepionki
przeciw jednemu wariantowi są skuteczniejsze niż
te przeciw dwóm wariantom. Moderna opracowuje
booster nowej generacji ukierunkowany na omikron
i bazowy szczep koronawirusa. W podobnym
kierunku idą prace drugiego wiodącego producenta.
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BLISKO 15 MLN ZGONÓW

W Y Z WANIA 2022

CZYM JEST…
• Anoreksja – inaczej jadłowstręt psychiczny. Charakteryzuje się lękiem przed przybraniem na wadze, niezadowoleniem
z wyglądu, sylwetki, obsesyjnym dążeniem do schudnięcia,
co wyraża się w narzuconej sobie odmowie przyjmowania pokarmów, zwłaszcza tych uważanych za szczególnie kaloryczne.

PROBLEM NIE TYLKO NASTOLATEK

ZABURZENIA
ODZYWIANIA

NASZ EKSPERT
Iga Zubiel
Psycholożka,
certyfikowana
trenerka TUS,
specjalizuje się
w pomocy
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dorosłym
i młodzieży,
Mind Health
w Krakowie

Przypuszcza się, że mogą być uwarunkowane biologicznie oraz genetycznie.
Ale ogromne znaczenie ma proces socjalizacji, wychowanie, komunikaty, jakie dziecko
otrzymuje od najmłodszych lat ze strony opiekunów – mówi nasza ekspertka.
/ ROZMAWIAŁA Monika Kryńska

Jakie są ogólne przyczyny zaburzeń odżywiania?
Do końca nie znamy ich genezy. Przypuszcza się, że mogą być
uwarunkowane biologicznie oraz genetycznie, ponieważ robiono kiedyś badania na bliźniętach jednojajowych i okazało się,
że jeśli u jednego stwierdzono takie zaburzenia, prawdopodobieństwo wystąpienia ich u drugiego sięgało 50 procent.
Ale ogromne znaczenie w tym przypadku ma proces socjalizacji, wychowanie, komunikaty, jakie dziecko otrzymuje
od najmłodszych lat ze strony opiekunów, a także to, na ile
wygląd był dla nich ważny. Jeśli matka krytycznie oceniała
nawet nie tyle dziecko, co samą siebie, szczupła sylwetka była
dla niej istotna, pośrednio mogło to wpłynąć na ukształtowanie się określonej postawy wobec ciała u jej pociechy.
Obecnie wskazuje się dodatkowo na olbrzymi wpływ Internetu, mediów społecznościowych, zwłaszcza Instagrama i TikToka,
na których ostatnio niezwykle popularny i promowany jest azjatycki model urody. Słyszę od nastolatek w gabinecie, że taka
właśnie sylwetka im się podoba – nie chcą mieć klasycznych
kobiecych kształtów, z widocznym biustem i biodrami, nie interesuje ich standardowy model kobiecości, ale właśnie taki chłopięcy. To może prowadzić do drastycznych decyzji żywieniowych, bo żeby taką sylwetkę mieć, trzeba jeść mało, dbać o linię,
czasem nawet się głodzić.
Czy z tego wniosek, że problem dotyczy głównie dziewczynek?
Negatywna samoocena pojawia się już w wieku 11-13 lat, najczęściej w konsekwencji permanentnego porównywania się
do rówieśników, ale także do tych nowych wzorców piękna,

o których wspomniałam. A ponieważ w procesie wychowania, ale też w przedszkolu czy szkole, częściej zwraca się uwagę i komentuje wygląd u dziewczynek, to u nich właśnie zazwyczaj diagnozuje się anoreksję lub bulimię.
Dziewczynki częściej słyszą „Nie jedz tyle, bo przytyjesz”,
podczas gdy ich bracia „Jedz, dobrze, że masz apetyt”. Rodzice wysyłają takie komunikaty bardzo często nieświadomie,
robią to z troski, nie chcą, żeby dziewczynka była wyśmiewana z tego powodu, że jest za gruba.
Następnie w okresie szkolnym dziewczynki już wprost zderzają się z oceną społeczną, ale skoro już 9-10-latki mają kontakt z Internetem, wobec którego nie mają krytycznego osądu, trudno precyzyjnie moment przełomu wskazać i
uchwycić.
Dzieci nie umieją nazwać zasad rządzących światem wirtualnym i odróżnić ich od rzeczywistości, nie potrafią dostrzec
manipulacji, korekcji wykonanej za pomocą programów graficznych, nakładek itp. A najprostszym sposobem na osiągnięcie takiego popularnego ideału jest wygłodzenie siebie, niejedzenie. Reasumując, dziewczynki są bardziej w grupie ryzyka,
niemniej zaburzenia zdarzają się też u chłopców.
A czy starsze osoby, dojrzałe kobiety również mogą wpaść
w taką pułapkę?
Owszem, chociaż w ich przypadku częściej wiąże się ten rodzaj
zaburzeń z innymi, zwłaszcza na podłożu depresyjnym. W tym
ostatnim przypadku utrata 5 procent masy ciała w ciągu miesiąca jest wręcz jednym z kryteriów diagnostycznych.
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• Bulimia – zwana też żarłocznością psychiczną. Objawia się
napadami silnego głodu, czego skutkiem jest objadanie się
ponad miarę, a następnie próba pozbycia się przyjętych kalorii
poprzez głodówki, przeczyszczanie się, intensywny sport.
• Kompulsywne objadanie się – to zaburzenie, w którym chory
zjada znacznie więcej, niż potrzebuje, przy czym nie ma kontroli nad tym, ile i kiedy je (również wtedy gdy nie jest głodny),
jedzenie jest sposobem na poprawę nastroju, jednak spowodowane objadaniem się przybierania na wadze powoduje wstyd,
dyskomfort, poczucie winy.
• Ortoreksja – jej istotą jest drobiazgowe, nadmierne, obsesyjne wręcz zwracanie uwagi na przyjmowanie jedynie zdrowych produktów, unikanie składników uznanych za szkodliwe,
obsesyjna kontrola jakości i ilości jedzenia.
• Bigoreksja – typowa dla mężczyzn fiksacja na punkcie umięśnionego ciała, silne skoncentrowanie się na punkcie przyrostu
masy mięśniowej, czemu towarzyszy permanentne niezadowolenie ze swojego wyglądu.

Czy zatem zaburzenia odżywiania to jedno z zachowań autodestrukcyjnych? Jakoś się je klasyfikuje w tej grupie?
Tych zaburzeń jest kilka konkretnych rodzajów: anoreksja, bulimia, zaburzenia odżywiania z napadowym objadaniem się oraz tzw. nieokreślone – to dość
pojemna grupa, do której zaliczamy zaburzenia o nie do końca sprecyzowanym charakterze. Przy czym klasyfikacja stale się poszerza, ponieważ pojawiają się nowe jednostki jak bigoreksja, ortoreksja.
Jakich grup wiekowych dotyczą?
Anoreksja pojawia się w wieku 14-18 lat, bulimia u 18-24-latków i starszych.
Podobnie jak zaburzenie odżywiania z napadowym objadaniem się, które raczej
dotyczą osób dojrzałych. U starszych wiąże się to raczej z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi niż niewłaściwym postrzeganiem swojego ciała.
Jakie symptomy w zachowaniu sugerują pojawienie się zaburzeń
odżywiania?
U nastolatka charakterystyczna jest nagła niechęć do jedzenia posiłków z rodziną. Unika ich, w tym czasie umawia się ze znajomymi, jest to wyraźna zmiana
– wcześniej jadł, nagle przestaje. Nie je też śniadań, mówi, że zje w szkole, tymczasem kanapki w plecaku pozostają nietknięte. Albo dowiadujemy się,
że je wyrzuca. Mówi, że nie jest głodny, choć od rana nie jadł. Skutkiem tego
jest utrata masy ciała, widoczna dość szybko. Do tego pogorszenie kondycji
skóry, wyglądu włosów, ospałość, osłabienie, większa męczliwość. Kolejne symptomy to nagła chęć uprawiania sportu, chodzenie na bardzo długie spacery
– czego wcześniej dziecko nie miało w ogóle w zwyczaju… Generalnie jako
rodzice możemy się dość szybko zorientować, że coś jest nie tak, że zmienia się
tryb życia naszej pociechy, charakterystyczne są też komunikaty typu „Jestem
za gruba”, choć obiektywnie nie ma się do czego przyczepić.
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Podobnie jak w anoreksji proces wychodzenia z tego stanu bywa długotrwały. Nawet jeśli te osoby chcą porzucić swoją obsesję, potrzebują psychoterapii,
żeby wprowadzić zmianę w życie.

Predyspozycje do zaburzeń odżywiania
tworzą się m.in. wskutek trudności
z wyrażaniem emocji – kiedy nie umiemy
ich okazywać, znajdujemy sobie taką
przestrzeń, nad którą mamy kontrolę.

Czym charakteryzuje się napadowe objadanie się?
Mówimy o nim wówczas, gdy przestajemy mieć nad jedzeniem kontrolę, a dodatkowo pojawia się poczucie winy, wstyd,
że znowu „się obżarliśmy”. Planujemy, że będziemy jeść wieczorem małą kolację, a jemy za trzech.
Napadowa chęć jedzenia jest nagła, nie do opanowania. Jemy
tak, że jest nam niedobrze, jakbyśmy nie mieli kontroli łaknienia i nie czuli zaspokojenia głodu. Źle się po tym czujemy fizycznie, ale też psychicznie: mamy do siebie pretensję, że kolejny
raz nie powstrzymaliśmy się, czujemy się winni.
W efekcie szybko możemy zacząć wycofywać się z życia
towarzyskiego, chować w domu, unikać kontaktów. Warto
dodać, że w tym zaburzeniu nie ma chęci przeczyszczania się
czy wywoływania wymiotów, więc dość szybko dochodzi
do przyrostu masy ciała, co wywołuje jeszcze większy wstyd
i izolację. Schorzenie to często dotyka osoby z zaburzeniami
lękowymi, rekompensujące sobie za pomocą jedzenia samotność, np. po nieudanym związku. Jedzenie staje się pocieszaczem, ale szybko wymyka się spod kontroli.
A jaki jest mechanizm powstania ortoreksji?
W tym przypadku chory ustala sam dla siebie określoną dietę, w żaden sposób niepodyktowaną zdrowotnie, nieskonsultowaną z dietetykiem, ale bazującą na głębokim przekonaniu,
że właśnie te, konkretne składniki żywieniowe są dla niego

Kto zatem jest potencjalnie zagrożony?
Osoby z rysem skrajnego perfekcjonizmu, w dzieciństwie często krytykowane,
żyjące w przewlekłym stresie, odrzucone przez rówieśników, ale też w związku,
z niską samooceną, spowodowaną wspomnianymi odrzuceniem czy krytyką.
Predyspozycje do zaburzeń odżywiania tworzą się także wskutek trudności z wyrażaniem emocji – kiedy nie umiemy ich okazywać, znajdujemy sobie taką przestrzeń, nad którą mamy kontrolę, właśnie jedzenie. Emocji nie umiemy regulować, ale już jak najbardziej możemy nie zjeść.
Inną kwestią jest powszechne postrzeganie jedzenia jako pocieszacza, nagrody – dobrym przykładem jest dawanie dzieciom słodyczy na prezent – a więc
nadawanie mu nadmiarowego znaczenia, pozytywnego lub negatywnego. Podczas gdy w rzeczywistości jest to po prostu jedna z naszych podstawowych potrzeb.
Sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych odżywczych składników.

dobre, bo np. są ekologiczne albo po prostu zdrowe. Problem
zaczyna się, gdy poza tą selekcją o podłożu, nazwijmy to, zdrowotnym, pojawia się również eliminacja kolejnych składników „za karę” – np. po zjedzeniu czegoś, co chora osoba uważa za niezdrowe. Charakterystyczne jest tu bardzo rygorystyczne
podejście do diety, unikanie towarzystwa, które nie je wystarczająco „zdrowo”, a także poczucie niezrozumienia przez otoczenie podjętych decyzji żywieniowych.
Generalnie jeżeli mówimy o zaburzeniach odżywiania,
dobrze jest umieścić je na pewnej osi, na której mniej więcej pośrodku jest tzw. norma. Od tej normy zaburzenia psychiczne dzieli niekiedy bardzo cienka granica. I tak, w przypadku ortoreksji możemy powiedzieć: zdrowe odżywianie
jest jak najbardziej okej, ale w pewnych okolicznościach może
stać się obsesją.
Dzieje się tak, gdy podejście do jedzenia nie dopuszcza
odstępstw, nie ma w nim żadnej elastyczności, jest zerojedynkowe, wręcz fanatyczne: albo wszystko zdrowe, albo kara. Planowanie jadłospisu całkowicie dominuje nad życiem.
A bigoreksja?
To typowe zaburzenie u mężczyzn i ma podłoże dysmorficzne. Polega ono na ciągłym poczuciu bycia „za małym”, za słabo rozwiniętym na poziomie ciała. Mężczyźni z tym zaburzeniem spędzają długie godziny w siłowni i mimo że są już
naprawdę bardzo umięśnieni, rozbudowani, mają stałe poczucie bycia niedostatecznie „dużym”. Biorą więc odżywki, przyjmują sterydy, intensywnie ćwiczą, stosują określoną, bardzo
precyzyjnie zbilansowaną dietę na „zbudowanie masy”. Żyją
w swoim świecie, wyglądają na szczęśliwych, ale de facto funkcjonują w zespole kompulsywno-obsesyjnym, bo są zafiksowani na punkcie masy swojego ciała.
Ponadto doświadczają ciągłego niezadowolenia ze swojego
wyglądu, zawstydzenia nim, a za każdym razem, gdy zdarzy
im się odstępstwo dietetyczne czy w obszarze ćwiczeń – czują zażenowanie, wstyd.
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Czy zaburzenia odżywiania łączą się z innymi zaburzeniami psychicznymi?
Najczęściej ze stanami depresyjnymi oraz lękowymi, zaburzeniami osobowości, w tym osobowością lękową. Czasem wywołują też uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zwłaszcza tych regulujących apetyt i przy okazji dodających energii. Ewentualne dodatkowe obsesje, np. na punkcie upiększania wyglądu,
nadmiernej aktywności fizycznej, mają swoje źródło we wspomnianych zaburzeniach lękowych.

FOTO: ADOBE STOCK (2)

Jeśli chodzi o bulimię, warto zwracać uwagę na zęby – próchnica, problemy ze śliniankami, będące konsekwencją prowokowania częstych wymiotów. Również kiedy zauważymy u dziecka leki moczopędne, przeczyszczające – może to wskazywać
na bulimię, wiążącą się z potrzebą nadmiernego oczyszczania
organizmu.
Ważne, żeby reagować bez zwłoki, bo tego rodzaju zaburzenia bardzo szybko prowadzą do wyniszczenia organizmu, jest
to najbardziej śmiertelna grupa chorób pośród różnych zaburzeń psychicznych.

Czy odchudzanie, na przykład ze względów zdrowotnych, może prowadzić
do anoreksji czy bulimii?
Nie u wszystkich ten mechanizm się uruchomi. Niektórzy mają do tego większe
predyspozycje, a inni mniejsze lub ich nie mają. Zaburzenia odżywiania nie biorą
się przecież z niczego. Zazwyczaj są efektem długotrwałego stresu, skrajnego perfekcjonizmu, poczucia odrzucenia ze strony innych, kryzysu w relacjach, np. związku, spadku poczucia własnej wartości. W takiej sytuacji schudnięcie staje się sukcesem, czymś ważnym, co chce się podtrzymać, a nawet pójść jeszcze dalej. Jeśli
mamy zdrowe podejście do siebie i swojego ciała, wówczas elastycznie reagujemy
na zmiany, ale też wiemy, kiedy przestać. Nie mamy tendencji do eskalacji, przekraczania granic, nie fiksujemy się na punkcie odżywiania czy wyglądu.

Co powinniśmy zrobić, gdy zaobserwujemy u dziecka, osoby bliskiej zaburzenia odżywiania?
Zaczynamy od wizyty u internisty i gastrologa, żeby wykluczyć przyczyny czysto zdrowotne, fizyczne, takie jak nieprawidłowości w pracy tarczycy, choroba
Edisona, celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba wrzodowa. Jeśli
żadna z nich nie zostaje stwierdzona, udajemy się do psychologa lub psychoterapeuty, ponieważ zaburzenia odżywania rzadko leczone są farmakologicznie,
chyba że współistnieje depresja lub zaburzenia lękowe.
W gabinecie najczęściej stosowaną metodą jest terapia poznawczo-behawioralna, ewentualnie terapia systemowa, jeżeli włączona jest w nią cała rodzina.
Jest to zresztą dosyć zasadne, żeby bliscy uczestniczyli w tym procesie, ponieważ zwiększa to jego skuteczność. Tym bardziej że często to właśnie dorośli
są źródłem problemu, np. wtedy gdy generują oceniające komunikaty.
W psychoterapii zależy nam na uelastycznieniu przekonań na własny temat
i stworzeniu nowych, bardziej adaptacyjnych wzorców. Dociekamy, czy pacjent
miał epizody zaburzenia odżywiania, np. kilkakrotne próby odchudzania, co może
być niepokojące, zwłaszcza gdy siedzi przed nami osoba obiektywnie szczupła.
A ponieważ możliwych powikłań zaburzeń odżywiania jest bardzo dużo, rozmowę zazwyczaj zaczynamy od uświadomienia pacjentowi, co może stracić. Na tych,
którzy są na wczesnym etapie tych zaburzeń, dość otrzeźwiająco działa informacja, że mogą trafić do szpitala. Natomiast w przypadku zaburzeń lękowych – staramy się dotrzeć do ich korzeni, rozpracować je i stopniowo wyeliminować. ◆
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Z A A KCE P T U J

SIEBIE
Pokochać siebie albo chociaż
zwyczajnie polubić. Brzmi
prosto, ale niejednokrotnie
wcale nie jest to łatwe i oczywiste.
Zobacz, jak za pomocą prostych
trików budować samoakceptację.
PORANNE AFIRMACJE – skorzystaj z dostępnych

na to, co sprawia ci przyjemność. Rób to, na co masz ochotę,
bez wyrzutów sumienia. Przygotuj sobie filiżankę aromatycznej herbaty, zjedz coś smacznego, poćwicz jogę lub rozciągnij
się, poczytaj, posłuchaj muzyki, zadzwoń do bliskiej osoby,
a jeśli możesz – przytul się do kogoś, kto jest obok.
Przytulanie ma niezwykłą moc osadzania nas „tu i teraz”,
tworzenia bliskości, która z kolei sprawia, że zauważamy
siebie i swoje potrzeby.

WIECZORNE RELAKSACJE – tu również możesz się
posiłkować dostępnymi w Internecie (liczba wyświetleń może
sugerować, które sesje są szczególnie skuteczne) nagraniami
przeznaczonymi do odsłuchiwania pod koniec dnia. Wykorzystaj chwilę, gdy nikt ci nie przeszkadza, zawodowe czy domowe obowiązki masz już za sobą, możesz ułożyć się wygodnie
i w pełni zrelaksować.
Kojąca muzyka, ćwiczenia oddechowe, skanowanie ciała
oraz uwalnianie od napięć poszczególnych jego części przynosi

CODZIENNE KOMPLEMENTY – kilka razy w ciągu dnia
stań przed lustrem i powiedz sobie coś miłego. Doceń nawet
z pozoru nieistotne drobiazgi: kształt oczu, promienna cera,
zgrabne nogi, ładny dekolt czy apetyczny biust zasługują
na dostrzeżenie i pochwałę. Podobnie jak twoje poczucie
humoru, inteligencja, dociekliwość, umiejętność słuchania,
rzetelność w pracy, troska o zwierzęta, miłość do roślin,
talent kulinarny czy krawiecki, nie wspominając już
o ogarnianiu domu, pracy i rodziny.
Zauważ, nazwij i doceń wszystko, co składa się na to, jaka
teraz jesteś. Możesz też codziennie robić listę rzeczy, które
sprawiają, że jesteś wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju.

UŚMIECH BEZ POWODU – zacznij dzień od uśmiechu,
nawet wymuszonego. Uśmiechaj się szeroko, przeciągając się
po wstaniu z łóżka, spoglądając przez okno, robiąc poranną
kawę, także wtedy gdy wcale nie jest ci do śmiechu. Terapia
śmiechem to sprawdzony sposób na usuwanie napięć z ciała,
ale – analogicznie do budujących słów wypowiadanych pod
własnym adresem – jest też świetnym mechanizmem, który
przeprogramowuje mózg z pesymizmu na optymizm, z krytyki na docenianie, z niezadowolenia na radość i satysfakcję.
Ten pozornie nieistotny grymas – uśmiech – to dla mózgu
sygnał, że dzieje się coś dobrego. W efekcie faktycznie zaczynasz czuć się dobrze w swojej skórze. Spróbuj, a już
po kilkunastu dniach zobaczysz różnicę.
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CZAS DLA SIEBIE – codziennie znajdź chociaż kwadrans

ulgę po dniu pełnym wyzwań. Medytacje nie tylko redukują
stres, w tym stany lękowe, lecz także uczą pozytywnego
podejścia do ciała, jego akceptacji.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

na YouTubie filmów nagrywanych przez terapeutki czy trenerki
jogi. Ćwiczenia oddechowe przy dźwiękach odprężającej
muzyki najpierw wprowadzą cię w stan spokoju i wyciszenia,
a następnie sekwencje pozytywnych zdań, które powtarzasz
na głos lub w myślach, zaprogramują twoje myślenie tak,
że spojrzysz na siebie optymistycznie i z nadzieją.
„Jestem wystarczająco dobra”, „Zasługuję na szczęście i miłość”,
„Przyciągam życzliwych ludzi” – to tylko niektóre z fraz, jakie
w trakcie sesji afirmacyjnej usłyszy twój mózg. Regularnie
stosowane afirmacje powodują, iż uczy się on pozytywnego
myślenia, a ty zmieniasz nastawienie do siebie lepsze.

stanu bólowego w dużej mierze polega na testowaniu kolejnych leków z nadzieją, że któryś zadziała.
I tu chciałbym mocno podkreślić, że w kontekście dolegliwości bólowych bardzo ważne jest szybkie działanie: wizyta u lekarza i przyjęcie leków przeciwbólowych, dostępnych bez recepty. Nie należy z tym zwlekać, licząc na to, że „samo
przejdzie”. Nie przejdzie. Mózg uczy się bólu, ale nigdy się na niego nie uodparnia. Zwlekając z wizytą u lekarza, wpędzamy się w przewlekły stan zapalny.
Jakie badania kontrolne i w jakim wieku powinni wykonywać mężczyźni,
żeby uniknąć poważniejszych komplikacji?
W urologii nie ma czegoś takiego jak ogólne badania kontrolne. Regularne
badania mają największe znaczenie w przypadku chorób nowotworowych,
np. w kontekście raka prostaty wytyczne mówią, że od 45.–50. roku życia raz
w roku należy pójść do urologa, zbadać się, zmierzyć poziom PSA.
Osobiście zachęcam do wykonywania badania tego hormonu przy każdym
pobraniu krwi. Nie jest to duży koszt, bo kilkadziesiąt złotych, a pozwala
uchwycić nieprawidłowości na wczesnym etapie.
Raz w roku warto też po prostu pokazać się u urologa i porozmawiać,
bo wątpliwości mogą dotyczyć różnych sfer – seksualnej, fizjologicznej, dolegliwości bólowych, kłopotów z oddawaniem moczu.

NASZ EKSPERT
Dr n. med. Paweł Salwa
Ekspert urologii robotycznej,
Szpital Medicover Warszawa,
urologiadavinci.pl

Z WIZYTĄ

U UROLOGA

A skoro o tym mowa – na co wskazują tego rodzaju problemy?
Mogą mieć najróżniejsze przyczyny, w tym niestety nowotworowe. Bo w zależności od ulokowania guza w drogach moczowych symptomy będą różne. Paradoksalnie, jeśli rak umiejscowił się u ujścia pęcherza, relatywnie szybko da objawy, co przyspieszy i diagnostykę, i leczenie. Ale bywa tak, że zmiany rozwijają
się latami, bezobjawowo, a w konsekwencji niekiedy na leczenie jest za późno.
Z kolei częstsze oddawanie moczu to zazwyczaj kwestia łagodnego przerostu
prostaty, który dotyka niemal każdego mężczyznę. Ale też czasem przyczyną
jest pęcherz nadreaktywny, a jeszcze kiedy indziej jest to konsekwencja cukrzycy, jakiejś choroby układu nerwowego, a nawet łagodnej demencji.

Nawet błahe infekcje mogą skończyć się powikłaniami,
np. krwiomoczem czy przewlekłym stanem zapalnym. Nie warto ich bagatelizować.
Lepiej raz w roku pokazać się u urologa, zbadać prostatę – zachęca dr Paweł Salwa.

Czy mężczyźni borykają się z nietrzymaniem moczu?
To w większości dolegliwość charakterystyczna dla tych, którzy przeszli operację
prostaty tzw. starszą metodą. Zabieg otwarty czy laparoskopowy relatywnie często prowadzi do nietrzymania moczu i konieczności stosowania pieluch. I nie jest
to kwestia błędu lekarza, lecz specyfiki tej metody. Dlatego tak ważne jest, by zabieg
wykonał doświadczony operator i stosował nowoczesną, precyzyjną metodę. Stworzyłem największe centrum operacji prostaty metodą da Vinci w Polsce i dane
wskazują, że ten problem da się niemal całkowicie wyeliminować.

/ ROZMAWIAŁA Ewelina Dobrowolska

Czy panowie się badają?
Na szczęście wzrasta liczba osób, które kontrolują swoje zdrowie, regularnie i profilaktycznie. Również mężczyźni, choć
sporo zgłasza się już z objawami, nieprawidłowościami.
U młodych mężczyzn infekcje trafiają się rzadko. W przeciwieństwie do kobiet, u których z uwagi na anatomię szybciej

pojawiają się stany zapalne dróg moczowych, u panów – o ile
nie są to choroby z grupy Sexually Transmitted Diseases, a więc
przenoszonych drogą płciową, infekcje diagnozujemy dość rzadko. Dopóki mają sprawną prostatę, są też chronieni przed nietrzymaniem moczu, bo to niejako dodatkowy zwieracz. Problem pojawia się, gdy gruczoł krokowy zaczyna przerastać.
A z czym zgłaszają się starsi pacjenci?
Głównym powodem są problemy z mikcją. Przerost gruczołu
krokowego może powodować zaleganie moczu, co sprzyja
namnażaniu się bakterii, a nawet może prowadzić do zapalenia stercza, tzw. Prostatitis. Schorzenie to bywa bardzo bolesne, niekiedy przebiega z gorączką, trudno się je leczy, a do tego
lubi przechodzić w formę przewlekłą, która coraz częściej zaliczana jest do grupy tzw. przewlekłych zespołów bólowych.
Na czym polega taki przewlekły zespół bólowy?
W przypadku prostaty czy/i miednicy jest on szalenie uciążliwy, dotkliwy dla pacjentów, a jego mechanizm zasadza się
na tym, że prostata, która raz uległa zapaleniu, zaczyna być
nadmiernie wrażliwa na ból, nawet jeśli – obiektywnie rzecz
biorąc – stanu chorobowego nie ma. Ból bywa nie do zniesienia, co w połączeniu z częstomoczem powoduje olbrzymi dyskomfort psychiczny. Co więcej, leczenie takiego przewlekłego
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W jakim wieku pojawiają się problemy urologiczne?
Spektrum tych dolegliwości jest dość szerokie. Zdarzają
się już w dzieciństwie, w którym diagnozujemy nocne moczenie się czy kłopoty z odpieluchowaniem. Później, w wieku nastoletnim, częstym problemem są infekcje dróg moczowych,
a następnie pojawiają się dolegliwości związane z wiekiem. Ale
nawet te błahe z pozoru infekcje mogą skończyć się powikłaniami, np. krwiomoczem, przewlekłym stanem zapalnym.
Wśród pacjentów mamy też obecnie całkiem pokaźną grupę dorosłych z tzw. nerwicami pęcherza, pęcherzem nadreaktywnym. Mogą mieć one podłoże psychosomatyczne albo
być spowodowane czynnikiem fizjologicznym. Jeśli przyczyna jest psychiczna, właściwym lekarzem jest psychiatra.
Wśród pacjentów starszych mamy z reguły schorzenia somatyczne – poważne, jak nowotwory, oraz mniej poważne, jak nietrzymanie moczu o rozmaitym podłożu. Zatem schorzenia
urologiczne nie dotyczą tylko osób w wieku senioralnym.

W jakich sytuacjach bezzwłocznie trzeba udać się do urologa?
Jeżeli widzimy krew w moczu czy nasieniu. Natychmiast idziemy wówczas
do lekarza, bo najczęstszą przyczyną krwiomoczu jest rak dróg moczowych,
zwykle pęcherza. Warto wspomnieć, że głównymi czynnikami ryzyka rozwoju tego nowotworu są palenie papierosów – zasadniczy czynnik prowokujący zmiany rakowe w obrębie pęcherza, nerek i dróg moczowych – i ekspozycja na chemikalia, obecnie raczej rzadka.
Czy zdrowy styl życia pozwala utrzymać w zdrowiu układ moczowy?
Na dłuższą metę odgrywa znaczącą rolę. Interwencja dietetyczna, zwiększenie aktywności fizycznej, eliminacja używek ma duże znaczenie, ale w perspektywie wielu lat. Zmiana taka nie wpłynie regulująco na już istniejące problemy, ale zadziała profilaktycznie w skali życia.
Na zakończenie powiem, że urologia, wbrew pozorom, nie jest prostą dziedziną. Poza dokładnym wywiadem lekarskim, gruntownym przebadaniem
każdego pacjenta potrzebne jest podejście holistyczne. Diagnozowanie przypomina niekiedy śledztwo, bo przyczyny schorzeń urologicznych bywają nieoczywiste. Najważniejsze jednak to nie bać się lekarza, kontrolować się, a jeśli
pojawiają się dolegliwości – niezwłocznie zapisywać się na wizytę. ◆
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CO TO ZNACZY
ZBILANSOWANA DIETA

Stres, siedzący tryb życia,
praca zdalna, izolacja.
Od dwóch lat życie wygląda
inaczej, a odbija się to głównie
na naszym zdrowiu. Otyłość
i nadwaga stały się palącym
problemem, dotykającym
i młodszych, i starszych.
Dlatego publikujemy cykl
artykułów motywujących
do zmiany nawyków i zrzucenia
nadmiaru kilogramów.

Zbilansowana, czyli dostarczająca
składników ze wszystkich grup (białko,
tłuszcze, węglowodany, witaminy,
minerały, błonnik), oparta na regularnych
posiłkach i uwzględniająca indywidualne
zapotrzebowanie energetyczne (jak je obliczyć,
piszemy w ramce: Ile kalorii potrzebujesz?). Z tej puli:
• śniadanie powinno dostarczać 25 proc. energii
• drugie śniadanie – 25 proc.
• obiad – 40 proc.
• podwieczorek – 10 proc.
• kolacja – 15 proc.
Według obecnie obowiązującego Talerza Zdrowego
Żywienia, opracowanego przez Narodowe Centrum
Edukacji Żywieniowej, dzienne menu powinno być
podzielone następująco:

DOŁĄCZ DO NAS!

½
¼

– warzywa i owoce – minimum to 400 g;

ZBILANSUJ

– produkty zbożowe, przy czym powinny to być
produkty z pełnego ziarna (pieczywo pełnoziarniste,
razowe, żytnie i graham, gruboziarniste płatki, np. owsiane
górskie, żytnie, jęczmienne, gryczane, otręby, np. żytnie,
owsiane, pszenne, kasze gruboziarniste, np. jęczmienna,
pęczak, gryczana, ryż brązowy, makarony razowe, mąka
razowa, pełnoziarnista;

DIETĘ

¼

– źródła białka: nasiona roślin strączkowych, mięso,
ryby, mleko i produkty mleczne oraz ich roślinne
zamienniki wzbogacane w wapń, jaja, a także orzechy,
pestki i nasiona.

N

/ TEKST Ewelina Dobrowolska

a początek warto zdać sobie sprawę, że to, co i w jakiej
ilości kładziesz na talerz, automatycznie przekłada się na twój metabolizm. Cały organizm funkcjonuje w ścisłym związku z tym, jakich składników mu dostarczasz.
Jeśli w przewadze są tłuszcze, szczególnie pochodzenia
zwierzęcego, węglowodany, zwłaszcza proste, żywność wysoko przetworzona, a więc kupne dania, słone i słodkie przekąski, a wśród napojów dominują słodzone i gazowane, albo
co gorsza wysokoprocentowe, praktycznie nie ma takiej
możliwości, żeby układ trawienny bez szwanku poradził
sobie z taką kaloryczną bombą. Jeśli dodatkowo mało się
ruszasz, niechcianym rezultatem jest najczęściej stopniowe

– bo nie dzieje się to z dnia na dzień – odkładanie się nadmiaru tkanki tłuszczowej w różnych partiach ciała.
To, co obserwujesz jako zaokrąglający się brzuszek, ramiona, uda czy pupę, to tylko defekt estetyczny. Co jednak ważniejsze, otłuszczeniu ulegają także narządy wewnętrzne:
serce, wątroba, trzustka. Nadmierny ciężar ciała odczuwają
płuca, nerki, układ kostny, które muszą wykonać ponadnormatywny wysiłek, aby działać w miarę normalnie.
Na tym nie koniec, bo jedzenie niepełnowartościowe,
a więc monotonne oraz ubogie w witaminy, minerały, dobre
tłuszcze – choć bogate w energię – może prowadzić do…
niedożywienia. Tak, tak – możesz mieć nadwagę lub otyłość,
a mimo to cierpieć na liczne niedobory pierwiastków ślado-
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Decyzja o zrzuceniu nadmiarowych kilogramów pociąga za sobą zmianę stylu życia, w tym sposobu
odżywiania. Dieta – rozumiana jako codzienny zdrowy jadłospis – musi być zbilansowana,
a zarazem odpowiednio mniej kaloryczna. Jak ją dobrze ułożyć? Czym się kierować?

wych, anemię, awitaminozę, a w konsekwencji mieć takie objawy jak
wypadanie włosów, łamliwość paznokci, męczliwość, ospałość, spadki
nastroju, kłopoty z koncentracją i wiele innych.
Jeśli z tej perspektywy spojrzysz na codzienny jadłospis, łatwiej
ci będzie „namierzyć” śmieciową żywność, produkty pozbawione składników odżywczych i spróbować zastąpić je tymi, które dodają energii
i usprawniają przemianę materii. ◆

WESPRZYJ WĄTROBĘ

Zrównoważona dieta to inwestycja w zdrową wątrobę.
I odwrotnie: dostarczanie jej stale tych samych
składników – zwłaszcza gdy są to tłuszcze lub białko
– poważnie ją obciąża i utrudnia jej pracę. Co ciekawe,
zbilansowane menu, regularne jedzenie, sięganie po zioła
i przyprawy (szczególnie majeranek, kminek, chili) – a więc
to wszystko, do czego zachęcamy cię, jeśli chcesz schudnąć
– są dokładnie tym, czego wątroba potrzebuje. A zatem
łączysz przyjemne z pożytecznym.
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ILE KALORII POTRZEBUJESZ?

ODSTAW CUKIER

Może tego nie zauważasz, ale cukier – w postaci
syropu glukozowo-fruktozowego, sacharozy
i innych dodatków – jest obecny w większości
gotowych produktów, które kupujesz. Nie
chodzi tylko o słodycze, lecz także o wędliny,
serki, jogurty, sosy, płatki śniadaniowe,
przekąski. To kolejny dowód na to, że im mniej
przetworzonej żywności kupujesz, tym większą
masz kontrolę nad tym, czego sobie dostarczasz.
TO MOŻESZ ZROBIĆ:
• Zrezygnuj z dosładzania kawy i herbaty
– zamiast nich stosuj przyprawy, takie jak
wanilia, kardamon, goździki, cynamon, esencja
migdałowa.
• W zastępstwie gotowych słodyczy
(ciast, kremów, lodów) rób domowe.
• Zaprzyjaźnij się z zamiennikami cukru – należą
do nich miód, syrop klonowy, stewia, ksylitol.
• Ogranicz spożycie wędlin – możesz je
z powodzeniem robić samodzielnie w domu,
np. upiec aromatyczny schab, kruchą pierś
z indyka, soczystą szynkę czy pasztet, także
w wersji wege.
• Wybieraj nabiał, pieczywo i płatki śniadaniowe
bez dodatku cukru (i z mniejszą zawartością
tłuszczu).
• Załóż własny zielnik – lub kupuj sadzonki
ziół i suszone zioła – dzięki nim potrawy staną
się wyraziste, a ty przestaniesz szukać w nich
słodkiego smaku.

• Jedz regularnie – czyli nie wtedy, gdy czujesz głód, lecz
w stałych odstępach czasowych. Dobrą praktyką jest
ustawianie przypomnień w telefonie, że pora na kolejny
posiłek. Optymalna ich liczba w ciągu dnia to trzy większe
i dwa mniejsze. Dzięki temu nie grożą ci napady wilczego
głodu np. wieczorami.
• Gotuj w domu – tak jest zdrowiej i taniej. Możesz
skomponować menu na cały tydzień, zaopatrzyć się
w niezbędne składniki, robić z nich różnorodne potrawy,
dopasować je do swoich upodobań i możliwości
finansowych.
• Postaw na warzywa – świeże, sezonowe, ale także
gotowe mrożonki (byle bez dodatków), zupy, sałatki,
smoothie i koktajle. Masz mnóstwo możliwości – możesz
jeść zieleninę na surowo, duszoną na parze, zapieczoną,
w postaci leczo. Możesz robić z nich domowe soki,
kiszonki, przeciery, pasty.
• Uważaj na owoce – mają sporo cukru, ale to wciąż lepsza
opcja niż ciastko. Latem wybieraj te z większą zawartością
wody i pektyn, raczej z naszej szerokości geograficznej
(produkty lokalne) i łącz je z warzywami, chudym nabiałem,
białym mięsem, ziołami. Możesz zrobić z nich sałatki,
domowe lody i sorbety, galaretki albo kisiele, a do picia
kompot (bez cukru).
• Polub orzechy i nasiona – są bogate w dobre tłuszcze,
mają dużo witamin i błonnika (zwłaszcza nasiona).
Bez obaw o wagę możesz jako jedną przekąskę w ciągu dnia
zjeść niewielką ich garść.
• Choć raz w tygodniu przyrządź rybę – najlepiej tłustą,
morską, z certyfikowanych połowów. Dostarczy ci kwasów
omega, lekkiego białka. Możesz ją upiec, udusić, zrobić
z niej pastę do pełnoziarnistego pieczywa, dodać do sałatki.
Albo przygotować domowe sushi – wedle uznania.
• Pamiętaj o wodzie – przypominamy do znudzenia,
że norma to 30 ml na każdy kilogram ciała. Codziennie. Jeśli
odstręcza cię „tępy” smak wody, dodaj do niej odrobinę
soku z cytryny, wrzuć kilka truskawek lub malin, miętę albo
melisę. Pij zieloną herbatę – także w wersji mrożonej, sięgaj
po napary z ziół. Popijaj coś przez cały dzień, małymi łykami
– to nawodni organizm, poprawi perystaltykę jelit, sprawi,
że będziesz lepiej trawić, a twój mózg będzie lepiej działał.

PPM (kobiety) = SWE (spoczynkowy wydatek
energetyczny kcal) = (10 x masa ciała [kg])
+ (6,25 x wzrost [cm]) – (5 x [wiek]) – 161
PPM (mężczyźni) = SWE (spoczynkowy
wydatek energetyczny kcal) = (10 x masa ciała
[kg]) + (6, 25 x wzrost [cm]) – (5 x [wiek]) + 5

STOP GŁODÓWKOM

Marzysz o tym, by już, teraz, zaraz wbić się
w sukienkę czy garnitur sprzed lat, zwykle kilka
rozmiarów mniejsze od tego, który aktualnie
masz? Chcesz raptownie – np. przed ważnym
rodzinnym wydarzeniem – zrzucić kilka czy
kilkanaście kilogramów? Nie tędy droga. Wszelkie
diety eliminacyjne, opierające się na redukcji
wielu składników lub ograniczające się do kilku
przynoszą krótkotrwały efekt i zwykle kończą
się szybkim przybraniem na wadze zaraz po ich
zakończeniu. Posty, głodówki wprowadzone bez
kontroli dietetyka nie tylko grożą osłabieniem
organizmu, zwłaszcza serca, lecz także
w większości są nieskuteczne. Powód? Organizm
nagle pozbawiony dotychczasowej porcji energii
przestawia się na tryb oszczędzania. Co gorsza
– w ostatniej kolejności pobiera energię z
niechcianej tkanki tłuszczowej. Dlatego lepiej
zaplanować odchudzanie na dłużej, a zmianę
diety potraktować jak stały, dobry nawyk,
inwestycję w zdrowie. Upragniona redukcja wagi
przyjdzie w swoim czasie.

TEGO UNIKAJ:

• słodycze, zwłaszcza kupne
• żywność wysoko przetworzona
• tłuste wędliny, a najlepiej w ogóle wyeliminuj
te ze sklepu
• słodkie napoje
• słone przekąski
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TO MIEJ ZAWSZE W KUCHNI
FOTO: ADOBE STOCK (5)

To zależy od indywidualnego zapotrzebowania
energetycznego, które z kolei zależy od:
• płci
• wieku
• masy ciała
• wzrostu
• trybu życia, a konkretnie
poziomu aktywności fizycznej.
Obok przedstawiamy jeden ze wzorów
pomagających obliczyć tzw. podstawową
przemianę materii (PPM). Możesz też
skorzystać z internetowych kalkulatorów,
które pomogą ci określić twoje
zapotrzebowanie na energię

SPRAWDZONE ZDROWE PATENTY

WZÓR MIFFLINA:

• świeże warzywa i owoce
• zioła i przyprawy
• kasze i pełnoziarnisty makaron
• oliwę i olej roślinny
• chudy nabiał, jajka
• białe mięso (drób, ryby)
• orzechy, bakalie, pestki i nasiona
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NADWAGA

A KONDYCJA JĄDER

Przebadano ponad 44 tys. komórek uzyskanych z jąder czterech
młodych i ośmiu starszych mężczyzn. U części starszych stwierdzono bardzo ograniczoną zdolność do rozwoju plemników.
BMI okazało się czynnikiem krytycznym.
Potrzeba dalszych badań, by potwierdzić, jaki wpływ na starzenie się jąder mają dieta, ruch czy takie choroby jak cukrzyca.
A także w jakim wieku pojawiają się zaburzenia oraz czy
i w jaki sposób mogą być odwracalne.

JAK KOMARY
NA S NA M I E R Z A JĄ?

Na początku maja naukowcy z Princeton University
opublikowali w czasopiśmie „Nature” wyniki obserwacji dotyczących tego, jak mózgi komarów wyczuwają
konkretnie ludzki zapach.
Posłużono się obrazowaniem mózgu komara w bardzo
wysokiej rozdzielczości, do testowania wykorzystując
zapachy 16 osób, dwóch szczurów, dwóch świnek
morskich, dwóch przepiórek, owcy i czterech psów.
Wykryto, że spośród mieszanki różnych związków
składających się na ludzki zapach od zapachu innych
ssaków odróżniają go dekanal i undekanal.
Choć mózgi komarów mają 60 ośrodków nerwowych
zwanych kłębuszkami, tylko dwa biorą udział w identyfikacji ludzkiego zapachu: jeden reaguje na wiele
zapachów, w tym człowieka, a drugi tylko na ludzki.

SZYBSZA DIAGNOZA RAKA JAJNIKA
Według badań przedstawionych
w czasopiśmie „Cancers”, przeprowadzonych na University of Manchester, proste badanie krwi może
pomóc szybciej zdiagnozować raka
jajnika, zwłaszcza u kobiet przed 50.

krwi pobrane od 1229 pacjentek.
Przetestowano je pod kątem HE4,
a zespół zbadał dokładność diagnostyczną samego HE4 i w połączeniu
ze standardowo stosowanym testem
CA125.

Biomarkerem ma być poziom białka
HE4. Naukowcy zbadali próbki

Badanie wykazało, że poziomy HE4,
analizowane równolegle z testem

MARIHUANA A CHOROBY SERCA
Badanie, którego wyniki opublikowano pod koniec kwietnia na stronie Stanford Medicine
News Center, wykazało, że osoby zażywające marihuanę są bardziej zagrożone chorobami
serca i zawałem. Stwierdzono też, że THC, psychoaktywny składnik marihuany, powoduje
stan zapalny w komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych, a także miażdżycę.
Naukowcy przeanalizowali dane genetyczne i medyczne około 500 tys. osób w wieku
40-69 lat. Prawie 35 tys. uczestników zgłosiło palenie marihuany, z czego około 11 tys.
paliło częściej niż raz w miesiącu. Ta ostatnia grupa była znacznie bardziej narażona
na atak serca niż inne osoby biorące udział w badaniu (po uwzględnieniu wieku,
wagi i płci). Częste zażywanie marihuany powoduje także niewłaściwą aktywację
receptorów CB1, co ma związek z otyłością, rakiem i cukrzycą.
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CA125 i w ramach algorytmu,
mogą poprawić wykrywanie raka
jajnika. Samo określenie poziomu
CA125 okazuje się niewystarczające
– niektóre nowotwory jajnika mogą
zostać przeoczone, jeśli stężenie
CA125 jest zbyt niskie. A to może
skutkować zbyt późnym postawieniem diagnozy.

FOTO: ADOBE STOCK (5)

Starzenie się i wysokie BMI mogą wpływać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu plemników – wynika z badania przeprowadzonego na University of Utah, którego omówienie ukazało
się w maju w czasopiśmie „Developmental Cell”.

Niezależnie od tego, ile kilogramów chcesz
zrzucić, warto na dobre zaprzyjaźnić się
ze sportem. Codzienna porcja ruchu nie
powinna być forsowna, ale podnosić tętno
i powodować lekką zadyszkę.

45 MINUT DLA ZDROWIA

CZAS NA WZMOCNIENIE

Regularny ruch to podstawa. Zakładając, że udaje ci się wygospodarować
codziennie 30-45 minut na aktywność fizyczną, poza rozciąganiem, które
zminimalizuje ryzyko kontuzji i sprawi, że stopniowo twoja mobilność
– zakres ruchu poszczególnych mięśni i ich grup – będzie rosnąć, dodaj
kolejny element: wzmacnianie. Proponujemy, byś dwa razy w tygodniu
zamieniła ćwiczenia ogólne na serię treningową, w której znajdą się:
• przysiady – stopy na szerokość bioder, ręce przed sobą lub splecione na karku;
wypchnij biodra do tyłu, zrób przysiad do poziomu bioder – wystarczy
pięć powtórzeń; następnie wykonaj kilka pulsujących, pogłębionych przysiadów – jeśli poczujesz jakikolwiek ból, przerwij ćwiczenie;
• marsz w miejscu – ręce zgięte w łokciach, wykonują ruch naprzemienny
względem nóg; maszeruj najpierw wolno około minuty, następnie przyspiesz – wytrzymaj minutę, powtórz trzykrotnie; jeśli czujesz się na siłach,
możesz wziąć w dłonie hantle – wystarczą półkilogramowe;
• tzw. deska – połóż się na brzuchu, następnie stopy oprzyj na palcach, ręce
zegnij w łokciach, ułóż je na wysokości barków i oprzyj się na nich (dłonie przylegają do podłogi), unieś ciało – wytrzymaj 5-10 sekund, pamiętaj o utrzymaniu prostej linii pleców, w tym bioder, napięciu brzucha, nie
zadzieraj głowy; spróbuj powtórzyć dwa-trzy razy, ale nie forsuj się; z czasem możesz wydłużać czas wykonywania ćwiczenia;
• nożyce – ułóż się wygodnie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, nogi uniesione pod kątem 30 stopni; unoś naprzemiennie nogi w pionie, nie opuszczając ich całkowicie na podłogę – wykonaj 10 takich unoszeń; możesz
też zrobić to ćwiczenie w wersji poziomej – uniesione nogi krzyżuj na zmianę nad sobą – wykonaj 10-15 unoszeń.

/ TEKST Izabela Żak
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ROWER W WERSJI MAKS

RUCH
J

eśli udało ci się wpleść w tygodniową rutynę choć odrobinę
ruchu, do czego zachęcaliśmy w ostatnim wydaniu „Sezonu
na Zdrowie”, z pewnością już czujesz się lepiej. Na rozruch
proponowaliśmy proste rozwiązania: spacery, chodzenie z kijkami, taniec, aqua aerobik, rower. Część z tych aktywności można
bezboleśnie wprowadzić w życie w miejsce dotychczasowych udogodnień: dojeżdżać rowerem na zakupy i z powrotem, wysiadać
dwa-trzy przystanki wcześniej i robić sobie spacer w drodze
do i z pracy, potraktować zajęcia w wodzie albo taneczne jak okazję do spotkań z siostrą czy przyjaciółką. Świetną opcją dla właścicieli działek lub ogrodów są też regularne prace porządkowe
i upiększające w urokliwych okolicznościach przyrody – nawet nie
zauważysz, kiedy mija 45 minut codziennej aktywności.

CO DALEJ?

Po zrobieniu pierwszych kroków pora jednak na kolejne.
Na tym etapie twoim celem jest wzmocnienie organizmu,

zwłaszcza stawów i mięśni, ogólne rozciągnięcie, ale koniecznie z uwzględnieniem wypoczynku. Ten ostatni nie oznacza bynajmniej leżenia na kanapie – mamy raczej na myśli:
• jogę – możesz poszukać kursu w pobliskim ośrodku kultury, klubie seniora lub fitness z ofertą dla osób chcących pozbyć
się nadwagi pod kontrolą trenera;
• stretching – poza tym, że powinnaś zaczynać nim i kończyć każdą 45-minutową aktywność, jest też treningiem
samym w sobie; dzięki seriom ćwiczeń oddechowych i rozluźniających (znajdziesz je chociażby w Internecie) w domowym zaciszu rozciągniesz i wzmocnisz wszystkie partie
ciała – to tzw. trening ogólny;
• dodatkowe ćwiczenia rozciągające – robienie mostka i kociego grzbietu w klęku, rozciąganie w siadzie i na piłce rehabilitacyjnej, krążenia biodrami, marsz w miejscu, skłony
(stopniowo pogłębiane), krążenia ramion i głowy pomogą
ci utrzymać ciało w lepszej formie.
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Pokochaj

Dla osób, które mają do zrzucenia 10-12 kilogramów, a obawiają się kontuzji związanych z przeciążeniem kręgosłupa – albo wręcz mają zmiany zwyrodnieniowe, np. spowodowane reumatyzmem, i przeciwwskazania do marszów – dobrą opcją jest oparcie całotygodniowego planu treningowego na…
dwóch kółkach.
Jazdę na rowerze z powodzeniem dopasujesz do swojej kondycji i ewentualnych ograniczeń zdrowotnych, ale także nastroju, czasu, jakim dysponujesz, oraz dostępnych w okolicy tras (taka ze wzniesieniami to dodatkowe utrudnienie). W trakcie jazdy możesz też zmieniać tempo – tzw. trening
interwałowy pozwala bardzo skutecznie spalić tkankę tłuszczową. Dodatkowe atuty poruszania się w plenerze to świetne dotlenienie organizmu
(pracują serce i płuca), doskonały relaks na świeżym powietrzu (piękne
widoki urozmaicają jazdę) oraz możliwość wydłużenia czasu treningu
(np. gdy wybierzesz się z rodziną lub znajomymi na wycieczkę za miasto)
bez wrażenia, że jest to morderczy wysiłek okupiony strugami potu.
Jeżeli zasobność portfela ci na to pozwala, rozważ kupno roweru stacjonarnego. Co prawda niektóre modele zajmują sporo miejsca, ale znajdziesz też kompaktowe, np. służące do rehabilitacji. Ciekawą opcją są takie,
które możesz ustawić przy biurku i ćwiczyć w czasie pracy. W Internecie
dostępne są rowery w bardzo przystępnych cenach. Niewątpliwą zaletą
domowego trenażera jest to, że możesz wskoczyć nań w dogodnej porze
(nawet jeśli za oknem plucha i wiatr), włączyć ulubiony serial lub audiobook i zafundować sobie aktywny relaks. ◆
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Psychoedukacja dla
chłopców jest bardzo ważna,
ponieważ uczy, że emocje
mają sens, coś do nas
mówią, a zepchnięte w głąb
mogą powrócić w najmniej
spodziewanym momencie
– mówi psycholog
Marta Chrościcka.
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w najmniej spodziewanym momencie. Przy tym ważna jest spójność między
tym, co mówimy jako rodzice, a tym, co robimy.

NASZ EKSPERT
Marta Chrościcka
Diagnostka kliniczna i psychoterapeutka,
Poradnia Psychologiczna Uśmiech

/ ROZMAWIAŁA Aneta Kacperczak

✱

Czy w tym kontekście budowanie pewności siebie u chłopców przebiega jakoś szczególnie?
Nie, natomiast warto z bardziej świadomym dzieckiem otwarcie rozmawiać
o tym, jakie są wobec niego oczekiwania, jakie są społeczne standardy i co ono o tym
myśli, jak się z tym czuje, czy się w tym odnajduje. Warto zapytać dziecko,
jakim presjom podlega i jak można je rozmontować.

WYCHOWAĆ
SZCZĘŚLIWEGO
MĘŻCZYZNĘ

Jakie jest znaczenie męskich i kobiecych wzorców w procesie wychowania chłopca?
Nie można powiedzieć, że chłopiec wychowywany przez samotną matkę albo samotnego ojca będzie zaburzony, albo że pełna
rodzina gwarantuje bezpieczeństwo i szczęście. Bardzo ważne

Jakie znaczenie w przypadku chłopców ma środowisko rówieśnicze?
Chłopcy są bardziej zachęcani, a także nagradzani za to, że podejmują wspólną aktywność z kolegami, jak gra w piłkę, budowanie, drużynowy wysiłek
fizyczny. Częściej są zachęcani do rywalizacji, mniej do wymiany myśli. Dobrze
jest to balansować, zachęcać do komunikowania się, rozmowy, dyskusji, a także słuchania i uważności na drugiego człowieka.

jest, żeby dziecko wzrastając miało wokół siebie różne relacje.
Musi też mieć wokół siebie dorosłych, co najmniej jednego, którzy odpowiadają na jego potrzeby, są uważni i gotowi najpierw
do opieki, a następnie do towarzyszenia i wspierania w rozwoju. I to są cechy, które również nie mają płci. Chodzi o kontakt
z uważnym dorosłym, który ma otwartą głowę.
Zaczyna się to już na etapie wczesnodziecięcym?
Opieka w sensie fizycznym jest dość istotna. Jeśli chłopiec
zgłasza ból czy inny dyskomfort, nie powinniśmy ich bagatelizować, mówiąc, że nic się nie stało. Z czasem, gdy dziecko
zyskuje więcej autonomii fizycznej, próbuje swoich sił na placu zabaw, przewraca się albo czegoś boi – również nie bagatelizujemy tego strachu, ale pytamy, zauważamy, komentujemy, nazywamy odczucia. Jeśli dziecko będzie mogło czuć
to, co czuje, mieć prawo czegoś nie chcieć, czegoś nie lubić,
taka postawa prowadzi do kolejnego etapu – rozumienia własnych emocji, co jest kluczowe w wychowaniu chłopców.
Dlaczego?
Stereotyp mężczyzny podpowiada, żeby nie analizować, nie
wgłębiać się w swoje uczucia, bo to osłabia. Jednak nie da się
wyłączyć odczuwania trudnych emocji, a zarazem bez przeszkód odczuwać te dobre. Można nauczyć się ignorowania strachu czy niepokoju, ale kosztem jest nieumiejętność doświadczania radości, satysfakcji, zadowolenia. Psychoedukacja dla
chłopców jest bardzo ważna, ponieważ uczy, że emocje mają
sens, coś do nas mówią, a zepchnięte w głąb mogą powrócić
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Jakie stereotypy w wychowaniu chłopców wciąż pokutują?
Stereotypy są po coś – mózg dzięki nim ma znacznie mniej
pracy. Nie możemy więc w żadnym razie założyć, że rodzice
posługują się nimi celowo, bo przecież nigdy nie chcą źle dla
dziecka i nawet jeśli czują, że ponoszą porażkę, nie wynika
ona z ich złej woli.
Obowiązujący stereotyp dotyczący wychowania chłopców
ma na celu orientację na sukces, powodzenie życiowe, sprawczość. Jest zbudowany wokół siły, możliwości, wytrzymałości
i tężyzny fizycznej, ale także siły psychicznej, co zawiera się
w stwierdzeniach: „Trzeba być twardym” i „Chłopaki nie płaczą”. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że ich konsekwencją, wcale niezabawną, są problemy psychiczne nastolatków
i mężczyzn, uzależnienia, poczucie nieprzystawalności do roli
związanej z płcią, ale także brak troski o swoje zdrowie. Ponieważ jeśli chłopiec jest uczony bagatelizowania swoich potrzeb
i uczuć, to nie umie odczytywać sygnałów płynących z ciała,
nie dba o siebie, późno trafia do lekarza.
Warto więc choćby z tych względów ten stereotyp poddać krytyce. W archetypie wojownika, poza kultem siły, jest też odwaga
– a do niej lęk, słabość, bezbronność i miękkość nie przystają. Ale
takie podejście jest błędne, ponieważ wrażliwość nie ma płci.

Jakie zagrożenia płyną z bagatelizowania potrzeb ciała, nieumiejętności ich odczytywania?
Chłopcy są socjalizowani do tego, żeby swojego ciała używać w kontekście siły,
sprawczości, wyniku, rezultatu. Ono ma być sprawne, zdolne do rywalizacji
fizycznej. Ale warto podkreślić, że przede wszystkim jest to nasz dom i trzeba
go słuchać, ponieważ ono do nas mówi. Kołatanie serca, ból żołądka, zaciśnięta szczęka, napięty kark, mokre dłonie, motyle w brzuchu – to są znaki, które
pozwalają nam odczytać, co się z nami dzieje. Z tego, co ciało nam mówi, wnioskujemy, co czujemy: radość, strach, ekscytację, niepokój. Niestety, w męskim
stereotypie zaszyte jest hasło: „Pokonaj swój lęk, przegoń smutek”, co uczy chłopców zwalczania emocji, usuwania ich. Zamiast ich odczytywania i nauki obsługi. I tu kolejny element stereotypu: musisz sobie poradzić sam. Takie podejście
nie zakłada przyjmowania pomocy i proszenia o nią.

Jakie koszty ponosi w dorosłości mężczyzna wychowywany w stereotypowy sposób?
Pierwszy to niska samoświadomość, bez której można się czuć zagubionym,
mieć poczucie niezrozumienia, wytwarzać w sobie mechanizm maskowania
złością wszystkich innych emocji, zwłaszcza że dobrze wpisuje się to w model
wojownika. Złość, agresja, wkurzenie dodają mocy i kojarzą się z siłą.
Drugi punkt to nieumiejętność zrozumienia innej osoby, ale też wyrażenia
swoich potrzeb, prowadzenia wymiany myśli i uczuć. Jestem samotnikiem,
działam sam, sam o siebie dbam. A jeśli sobie nie radzę, coś jest ze mną nie
w porządku. Tymczasem ludzie funkcjonują w grupie, naturalne jest dla nich
współdziałanie i podtrzymywanie relacji.
Trzecia konsekwencja stereotypu to poczucie wypalenia, wyczerpania, zmęczenia, mające swoje źródło w tym, że mężczyźni przyzwyczajeni są do samodzielnego i ponad siły biegu do celu. Gdy jednak nie uda się go w pełni osiągnąć, często wpadają we frustrację: „Jestem do niczego, nic nie osiągnąłem”.
W tym stereotypie albo jestem na szczycie, albo nie mam nic. Trudno spojrzeć
na siebie jak na kogoś, komu raz się udaje, raz nie, a jeśli nie – uda się kolejnym
razem, mogę sięgnąć po pomoc, spróbować inaczej. Funkcjonowanie w takim
zerojedynkowym układzie jest bardzo wyczerpujące.
Wreszcie czwarty skutek to bardzo kiepska kondycja zdrowotna mężczyzn, którzy nie dbają o siebie, a także statystyki dotyczące stosowania
przez nich używek. Gdy brakuje nam samoświadomości, to nie zauważamy sygnałów z ciała, a z kolei gdy nie umiemy regulować emocji, możemy
łatwo uciec w uzależnienia.
Na szczęście, rodzice są coraz bardziej świadomi, bardziej otwarci, mniej czarno-biali w myśleniu, co sprzyja wychowywaniu w duchu większej otwartości
na różne ścieżki rozwoju. Określenia „męskie” i „kobiece” tracą na znaczeniu
na rzecz różnorodności. Bo mężczyzna może być i silny, i wrażliwy. Odnosić
sukcesy i czasem sobie nie radzić. Poza bielą i czernią jest także szarość. ◆
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SZYBKA POMOC

na oparzenia

Dlaczego dzieci są bardziej narażone?
• zarówno naskórek, jak i tkanka podskórna są
kilkakrotnie cieńsze od skóry dorosłego;
• melanocyty wytwarzają mniej barwnika chroniącego
przed słońcem;
• skóra jest bardziej unaczyniona, wrażliwa, podatna
na uszkodzenia.
Co robić?
Zazwyczaj dochodzi do oparzenia I stopnia, którego
objawami są zaczerwieniona skóra i ból lub pieczenie.
• Jak najszybciej zabierz dziecko ze słońca.
• Zastosuj kąpiel w letniej wodzie (nie chłodniejszej
niż 20 st. C).
• Zrób kompres, przykładając bandaż, pieluchę tetrową
lub inną czystą (a najlepiej sterylną) tkaninę nasączoną
wodą do miejsc objętych poparzeniem.

• Zastosuj preparat o działaniu chłodzącym i łagodzącym (piankę, żel, sprej) z alantoiną, d-pantenolem,
kwasem hialuronowym, aloesem. Możesz też
zamiennie zrobić okład z kefiru lub maślanki.
• Daj dziecku pić, nawadniaj je również, podając soczyste owoce i warzywa, zwłaszcza bogate w witaminy
C, A i E.
• Obserwuj, czy nie pojawiają się: gorączka, nudności,
dreszcze, zaburzenia równowagi, utrata przytomności.
Jeśli tak – szybko udaj się do lekarza.
Tego nie rób:
• Nie przekłuwaj bąbli z cieczą, jeśli takie pojawiły się
na ciele dziecka.
• Nie smaruj poparzonego ciała tłustymi kremami,
maściami, emulsjami. Preparaty na oparzenia/
odparzenia dla dzieci możesz zastosować kolejnej
doby po oparzeniu.
• Nie polewaj dziecka ani nie kąp go w zimnej wodzie.
Uwaga!
Jeśli wskutek poparzenia doszło do uszkodzenia skóry,
widzisz na ciele dziecka rany (czerwone, różowe, szare,
brunatne), niekiedy z pęcherzami, nie zwlekaj z wizytą
u lekarza. Prawdopodobnie doszło do oparzenia
II stopnia – konieczna jest interwencja specjalisty.
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Oparzenie słoneczne – jest spowodowane intensywnym działaniem promieniowania, szczególnie UVB,
na skórę, czego skutkiem jest utrata przez pigment
zawarty w skórze, a więc melaninę, zdolności ochronnych. Widzialnym tego znakiem jest zaczerwienienie
skóry, ból, świąd, a niekiedy także bąble i wysięki.
Są szczególnie dotkliwe dla najmłodszych.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Latem nietrudno
o oparzenia, zwłaszcza
słoneczne. W tym kontekście
szczególnie trzeba chronić dzieci.
Zobacz, jak sprawnie
i skutecznie zadziałać.

s p o s ób na ...

...DOBRE

NAWODNIENIE
W CZASIE LETNICH UPAŁÓW ORGANIZM
DOMAGA SIĘ WIĘKSZEJ DAWKI PŁYNÓW
NIŻ ZWYKLE. CHOĆ NIE ZAWSZE DAJE
TO DO ZROZUMIENIA. DLATEGO
DZIAŁAJ PROFILAKTYCZNIE.

1

SIĘGNIJ PO WARZYWA I OWOCE – bogate
w witaminy, makro- i mikroelementy, no i oczywiście
wodę. Arbuz, melon, ogórek, gruszka, brzoskwinie,
pomidor, rzodkiewka nie dość, że ukoją pragnienie, to jeszcze dostarczą potasu, wapnia, żelaza czy sodu. Warto robić
z ich dodatkiem lekkie, ale pożywne sałatki.

2

PIJ WODĘ I SOKI – wodę wybieraj średniozmineralizowaną, unikaj mocno gazowanej (możesz do niej
dodać sok z cytryny, miętę, cząstki owoców), a soki
zwłaszcza świeżo wyciskane, bo są napojem i zdrową
przekąską w jednym, za to bez zbędnych dodatków. Przekonaj się do warzywnych kompozycji – sok z pomidorów
z dodatkiem selera naciowego czy natki pietruszki jest
źródłem cennych witamin, a także beta-karotenu.

FOTO: ADOBE STOCK (4)

3

A MOŻE KOMPOT? – ten prosty, domowy napój
przygotujesz z ulubionych sezonowych owoców
(pamiętaj, żeby gotować je dosłownie chwilę,
by nie straciły wartości odżywczych). Dobrym pomyłem są też napary owocowe, np. z malin, wiśni, rabarbaru, truskawek, śliwek, porzeczek – dodaj odrobinę
miodu i sok z cytrusów, by wzbogacić smak i dobroczynne działanie kompozycji.

4

ZRÓB DOMOWY IZOTONIK – szczególnie polecany osobom aktywnym fizycznie, ale nie tylko.
I pamiętaj, że cała sztuka polega na tym, by nawad-

niać się sukcesywnie przez cały dzien, a nie wypić na raz
dużą porcję. Podstawowe składniki takiego napoju
to: woda, sok z cytryny lub pomarańczy, sól kuchenna
i słodzik – najlepiej miód albo glukoza. Smak możesz
urozmaicić dodatkiem ziół lub cząstek owoców.

5

PRZEKONAJ SIĘ DO HERBAT ZIOŁOWYCH
I OWOCOWYCH – np. miętowej, z melisy, kopru
czy rumianku, bo działają kojąco na układ trawienny.
Możesz na ich bazie robić lemoniady czy mrożone herbaty. Jeśli przeszkadza ci smak ziół, sięgnij po herbaty
owocowe, a także zieloną i białą – również na zimno.

Dzienna norma to 30 ml na każdy kilogram ciała.
Ale gdy jest gorąco, pij więcej, nawet o litr. Nie obawiaj
się, że przeholujesz i wypłuczesz z organizmu cenne
substancje. Jeśli poza wodą sięgniesz po domowe
izotoniki, kompoty czy wyciskane soki, nie grozi
ci zaburzenie gospodarki elektrolitowej.

OBJAWY ODWODNIENIA

• ból głowy
• zaburzenia równowagi
• problemy z koncentracją, senność
• kłopoty trawienne, mniejszy apetyt, wzdęcie brzucha, zaparcia
• większa męczliwość, zadyszka, przyspieszony
oddech
• oddawanie niewielkiej ilości moczu
• uczucie pragnienia, suchość w jamie ustnej
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REKLAMA

c ia łop oz y t y w n i

Podobno życie zaczyna się
po czterdziestce, a kobiety są wtedy
najbardziej świadome swojego
piękna i uroku. Jak sprawić,
żeby również cera odzwierciedlała
to przekonanie o wewnętrznej
sile, pozostała promienna i pełna
blasku? Oto kilka wskazówek.

uwagę na takie składniki jak kolagen, wspomniane kwasy omega-3, witaminy C, E oraz z grupy B i antyoksydanty.

NAPÓJ SKÓRĘ

Stosując kwas hialuronowy zewnętrznie, często zapominasz, że wiąże
on wodę. Jeśli nałożysz krem na mocno odwodnioną twarz i szyję, uzyskasz efekt odwrotny od zamierzonego – cząsteczki kwasu „wyssą” resztki wody ze skóry. Dlatego nawadniaj ją od środka. Świetna do tego celu
będzie nie tylko woda mineralna, lecz także soki warzywne i warzywno-owocowe, również w formie smoothie. Te ostatnie dodatkowo dostarczą
błonnika, który wspomoże jelita i oczyszczanie ciała z toksyn.

Każdy

/ TEKST Amelia Góralczyk

ROZCHMURZ SIĘ

Często srożymy się zupełnie nieświadomie, a takie powtarzające się sytuacje utrwalają zmarszczki – zwłaszcza lwią bruzdę między brwiami,
poprzeczne zmarszczki na czole i te w okolicach ust. Ćwicz więc uśmiech
niezależnie od okoliczności i uśmiechaj się nawet sama do siebie. Zrelaksowanie mięśni i naprężenie struktur odpowiedzialnych za uśmiech
to dobre ćwiczenie zapobiegające pogłębianiu się zmarszczek.

z nas ma w sobie
coś wyjątkowego.
Znajdź atut w swoim
wyglądzie i go
podkreśl.



UPRZYJEMNIJ NAWYKI

Jeśli na myśl o kolejnych etapach pielęgnacji robi ci się słabo, postaraj się spojrzeć na to jak na minispa dla twarzy, podczas którego bawisz się w mindfulness
– rodzaj medytacji, w której jesteś tylko dla siebie. Dobierz kosmetyki tak,
by ich zapach, kolor oraz kształt opakowań sprawiały ci przyjemność. Wybierz
też akcesoria – np. roller jadeitowy do masażu, opaskę na włosy czy chłodzącą nakładkę na oczy.
Must-have w twojej kosmetyczce to:
• krem na dzień z filtrem UV,
• krem pod oczy,
• serum nawilżające (stosowane pod krem),
• podkład nawilżający z filtrem UV,
• tonik regulujący pH skóry (do odczynu kwaśnego),
• delikatna pianka do mycia twarzy,
• masełko, mus lub mleczko do demakijażu (wmasowuj je delikatnie
palcami, nie używaj wacików),
• krem na noc,
• peeling enzymatyczny,
• maseczki nawilżające i odżywcze (np. z witaminą C, śluzem ślimaka,
algami, kolagenem) ◆

TO DOPIERO

CZTERDZIESTKA!

zapobiec takim sytuacjom i cieszyć się pięknym owalem twarzy oraz promiennym wyglądem?

TEGO SKÓRA PO CZTERDZIESTCE NIE W YBACZA

UBARW SWÓJ TALERZ

Zadbaj, aby na twoim talerzu było zielono i kolorowo. Kwas
foliowy i flawonoidy zawarte w warzywach i owocach (zwłaszcza niebieskich, fioletowych, czerwonych, pomarańczowych
i żółtych) zapewnią ochronę antyoksydacyjną dla skóry.
Oprócz tego jedz tłuste morskie ryby przynajmniej raz
w tygodniu, a do innych dań dodawaj oliwę z oliwek – zadbasz
w ten sposób o cenne dla skóry wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i -6.

STOSUJ SUPLEMENTY

Mimo twoich najszczerszych chęci i superzbilansowanej diety pożywienie w dzisiejszych czasach jest dość jałowe i odżywia
słabo, suplementacja jest więc nieodzowna. Zwróć zwłaszcza
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• wyciskania krost – dojrzalsza cera nie jest tak odporna na nacisk, mogą tworzyć się blizny, przebarwienia i mikronaczyniaki;
• podpierania się i tarcia twarzy – skóra jest coraz mniej elastyczna i nie wraca do swojej formy, gdy naciągasz ją i trzesz;
FOTO: ADOBE STOCK

N

a to, jak będzie wyglądać twarz w dojrzałym wieku,
pracujesz od młodości – ale zaniedbania właśnie
w okolicach czterdziestki mogą być widoczne najbardziej. Wtedy zazwyczaj jesteśmy najmocniej
zabiegane i najmniej czasu poświęcamy tylko sobie.
A tak naprawdę wystarczy około kwadransa dziennie, żeby
twoje wysiłki zaprocentowały na przyszłość piękną i świetlistą
cerą. Plus oczywiście higieniczny tryb życia – w którym odżywiasz i nawilżasz skórę od środka, wysypiasz się, korzystasz z
ruchu na świeżym powietrzu i dbasz o psychiczny dobrostan.
W okolicach 40. roku życia włókna kolagenowe, stanowiące
podporę skóry oraz zapewniające jej jędrność i elastyczność,
ulegają dalszej degeneracji. Skóra staje się bardziej wiotka,
znacznie bardziej widać na niej zaniedbania pielęgnacyjne,
nieprzespane noce, skutki palenia papierosów czy słabego
nawodnienia organizmu. To, co uchodziło ci na sucho jeszcze
niedawno, teraz potrafi nieraz przestraszyć przed lustrem. Jak

• braku odżywienia i nawodnienia – jedząc byle jak (np. daniami gotowymi i fast food) oraz pijąc za mało, sprawisz, że będzie
nie tylko poszarzała i pozbawiona blasku, lecz także może mieć
skłonność do wyprysków, wągrów i łojotoku;
• zanieczyszczonego powietrza i nikotyny – również w formie
papierosów elektronicznych, bo czynnikiem postarzającym
jest nikotyna, a także substancje zawarte w dymie oraz smogu;
dlatego warto stosować ochronę w postaci kremów, podkładu,
a przed snem koniecznie wykonywać demakijaż.
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a le ja s ł aw y
IKONY

KINA

„Przez mój zawód
ludzie uważają,
że muszę być niezwykle
fascynującą osobą.
Ale to moja praca jest
niezwykła, nie ja”.

Z MIŁOŚCI ZMIENIŁA SIĘ W BOGINIĘ

OGNISKA DOMOWEGO
Gwiazdą kina miał zostać jej starszy brat Eric. Ona planowała karierę weterynarza. Życie napisało
jednak inny scenariusz i dziś to Julia Roberts króluje w Hollywood. Na własnych warunkach.
Przebiła szklany sufit i pierwsza dostała za rolę tyle, ile jej koledzy, czyli 20 milionów dolarów.
Pojawia się wyłącznie w projektach, które są dla niej wyzwaniem. W wywiadach powtarza,
że najważniejsza jest dla niej rodzina: mąż i trójka dzieci.
/ TEKST Katarzyna Janicka

U

rodziła się 28 października 1967 r. jako najmłodsze z trojga dzieci Betty Lou i Waltera Robertsów.
Wcześniej na świecie pojawili się Eric (w 1956 r.)
i Lisa (w 1965 r.). Rodzice (sekretarka w kościele
i sprzedawca odkurzaczy) rozwiedli się, kiedy
Julia miała cztery lata. Eric został z ojcem w Atlancie, matka
z córkami przeprowadziły się do miasteczka Smyrna. Kilka
miesięcy po rozwodzie Betty Lou poślubiła Michaela Motesa, w maju 1976 r. urodziła córkę Nancy. Dziesięć miesięcy
później Walter Roberts przegrał walkę z rakiem. Eric był już
wtedy w Nowym Jorku i występował w popularnej operze
mydlanej „Another World”. Dołączyła do niego Lisa, która
postanowiła iść w ślady starszego brata. Wielkiej kariery
aktorskiej nie zrobiła, dziś jest producentką.

PRZEZ DZIESIĘĆ LAT NIE ROZMAWIAŁA
Z UKOCHANYM BRATEM

Julia Roberts nie planowała kariery artystycznej. Chciała zostać
lekarzem weterynarii. O czasie spędzonym w Smyrnie nigdy
nie lubiła opowiadać. Miała szerokie usta, nosiła okulary,
rówieśnicy się z niej śmiali, a ojczym nękał psychicznie.
W 1983 r. jej matka wystąpiła o rozwód, podając jako powód
rozpadu małżeństwa: okrucieństwo współmałżonka. Rok później Julia wyjechała do Nowego Jorku. Aby się utrzymać, pracowała jako kelnerka, sprzedawczyni butów i fotomodelka.
Dzięki bratu, który był już wtedy znanym i cenionym aktorem, wystąpiła w kilku reklamach i serialach (m.in. „Crime
Story” i „Policjanci z Miami”). W branży zaczęła funkcjonować jako „młodsza siostra Erica Robertsa”.
Sytuacja zmieniła się w 1988 r., kiedy wystąpiła w „Mystic
Pizza” i zachwyciła widzów. Dwa lata później otrzymała pierwszą nominację do Oscara (za rolę w „Stalowych magnoliach”),
zagrała w „Pretty Woman” – filmie, który dał jej status międzynarodowej gwiazdy, i została najpiękniejszą kobietą świata według magazynu „People”. Ten tytuł otrzymała potem jeszcze cztery razy. – Mam usta wielkości bramy do garażu
i mogłabym jeść w poprzek bagietkę, do tego tyłek jak końskie
siodło. Pojęcia nie mam, czemu znów ja – mówiła w 2017 r.

~

Aktorska kariera Julii nabierała rozpędu. W tym samym czasie Eric zaczął nadużywać narkotyków. Najpierw spowodował
wypadek samochodowy, potem trafił do więzienia. Julia zagroziła mu zerwaniem kontaktów. Słowa dotrzymała. W dodatku
zeznawała na sprawie o pozbawienie brata praw rodzicielskich
do jego córki Emmy. Przez dekadę Julia i Eric nie rozmawiali
ze sobą. Pogodzili się dopiero w listopadzie 2004 r., kiedy aktorka urodziła bliźniaki. – Wiadomość, że zostałem podwójnym
wujkiem, uświadomiła mi, jak bardzo przez te lata brakowało
mi mojej małej siostrzyczki. Pojechałem do szpitala, wszedłem
do jej pokoju i oboje się rozpłakaliśmy. Z radości – opowiadał
Eric Roberts w wywiadzie dla „Vanity Fair”.

UCIEKAJĄCĄ PANNĄ MŁODĄ
BYŁA NIE TYLKO NA EKRANIE

Lata 90. w kinie należały do Julii. Grała w hitowych komediach
romantycznych, kasowych thrillerach i dramatach. Za tytułową rolę „Erin Brockovich" otrzymała wszystkie możliwe nagrody od Złotego Globu po Oscara i wynegocjowała rekordową
gażę. Stała się pierwszą aktorką, której trzeba było zapłacić
20 milionów dolarów, czyli stawkę zarezerwowaną wyłącznie
dla męskich gwiazdorów. Z tej okazji George Clooney i Brad
Pitt, z którymi zagrała w „Ocean’s Eleven", w ramach żartu
wysłali jej banknot 20-dolarowy z dopiskiem: „Słyszeliśmy,
że dostajesz dwudziestkę za film". Julia przebiła wtedy szklany
sufit. Ponieważ uważa, że zarabia za dużo, na stałe wpisała
10 procent z każdego honorarium na cele charytatywne.
Gdy media branżowe informowały o kolejnych zawodowych osiągnięciach aktorki, tabloidy i plotkarskie portale
opisywały życie prywatne, sporo uwagi poświęcając jej
romansom. Na liście zdobyczy Julii znaleźli się muzycy (Billy
Idol, Lyle Lovett) i aktorzy (Liam Neeson, Dylan McDermott,
Kiefer Sutherland, Jason Patric, Ethan Hawke, Matthew
Perry, Daniel Day-Lewis, Benjamin Bratt).
Prawdziwą skandalistką Roberts stała się w czerwcu 1991 r.,
gdy dwa dni przed wyznaczoną datą ślubu z Sutherlandem (dla
niego zerwała zaręczyny z McDermottem) wyjechała do Dublina z jego najlepszym przyjacielem Patrikiem. Nigdy nie wyja- →

36 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2022

37 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2022

a le ja s ł aw y

s p o s ób na ...

…MASECZKI

śniła, dlaczego to zrobiła. Porzucony narzeczony żalił się w mediach:
„Julia złamała mi serce. A kiedy dorwę Jasona, rozerwę
go na kawałki, bo udawał najlepszego przyjaciela, a przez cały
ten czas uganiał się za moją kobietą”. Łatwo zrozumieć decyzję reżysera Garry’ego Marshalla o powierzeniu Roberts tytułowej roli w komedii… „Uciekająca panna młoda”.
W czerwcu 1993 r. Julia poślubiła piosenkarza country,
Lyle’a Lovetta. Zaskoczeni byli wszyscy, bo nikt (nawet doskonale zorientowani dziennikarze „The National Enquirer”!) nie
wiedział o ich związku. Małżeństwo Pięknej i Bestii, jak media
nazywały Roberts i Lovetta, rozpadło się już w marcu 1995 r.
Powód? Aktorka nie miała czasu dla męża. W wywiadach wielokrotnie powtarzała, że najważniejsza jest dla niej kariera.

Z OWOCÓW
SEZONOWE BOMBY
WITAMINOWE SĄ NIE
TYLKO PYSZNE, LECZ
TAKŻE SŁUŻĄ NASZEJ
URODZIE. MOŻNA
Z NICH PRZYGOTOWAĆ
EKSPRESOWE MASECZKI
NA TWARZ, SZYJĘ
I DEKOLT.

ZOSTAŁA BOGINIĄ… OGNISKA DOMOWEGO

Julia Roberts o…
...RÓWNOŚCI PŁCI W HOLLYWOOD:
Dojrzałe aktorki wciąż są pytane, czy teraz mają ciekawsze
role do zagrania. Aktorów jakoś nikt o to nie pyta. Liczy się
ich warsztat, nie PESEL. Tak samo jest zresztą z wyglądem.
Ja wciąż muszę dzielić się poradami, jak dbać o wygląd
„w tym wieku”, a przecież nikt nie ośmieli się zapytać George’a
Clooneya, jaki krem wklepuje w twarz, zanim położy się spać.
...STARZENIU SIĘ:

...METODACH WYCHOWAWCZYCH:
Nie tracę cierpliwości, ale sądzę, że to ważne, żeby dzieci
znały granice. Jeśli zdarzy się coś niedobrego, nie stosuję kar,
ale przeprowadzam rozmowę. Myślę, że mój surowy wyraz
twarzy jest wystarczającą karą.
...MĘŻU:
Uważam go za superczłowieka. Łatwo go kochać,
jest dowcipny, świetnie się razem bawimy. Cieszę się
za każdym razem, kiedy staje w drzwiach.
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• jabłko

• kilka truskawek

• łyżka płatków owsianych

• 2 łyżki jogurtu naturalnego

...ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:
Raz w życiu zrobiłam sobie botoks i chodziłam nieustannie
zdziwiona przez kilka miesięcy. Nigdy więcej! Chcę, żeby
dzieci mogły odczytywać emocje z mojej twarzy i żeby
ta twarz pokazywała drogę, jaką przeszłam. I żeby to nie była
tylko droga do gabinetu chirurga plastycznego.

MOC OCZYSZCZANIA

WIĘCEJ BLASKU

Nie mam żadnego problemu z tym, że się starzeję. W naszym
społeczeństwie robi się wokół tego zbyt wiele zamieszania.
Trzeba samemu odnosić się do siebie z miłością
i z szacunkiem, wtedy inni też będą tak postępować.

• łyżka jogurtu naturalnego

• łyżeczka miodu

FOTO: EAST NEWS (2), ADOBE STOCK (4)

Poglądy Julii zmieniły się w 2000 r., gdy na planie filmu „Meksykanin” poznała operatora kamery Daniela Modera. Ona
od trzech lat spotykała się z Benjaminem Brattem, on miał żonę,
charakteryzatorkę Verę Steimberg. Najpierw się zaprzyjaźnili.
Kiedy Julia zrozumiała, że się zakochała, była przerażona.
– Wiedziałam, że muszę powiedzieć o tym Danny’emu i obawiałam się, że przez to wyznanie mogę stracić bliskiego człowieka. Przecież on mógł powiedzieć, że nie odwzajemnia mojego uczucia! – przyznała w wywiadzie z Oprah Winfrey. Zapytana,
czy nie przeszkadzał jej fakt, że Moder ma żonę, odpowiedziała: „Oczywiście, ale Danny złożył wniosek o zakończenie małżeństwa, zanim zostaliśmy parą. Dopiero kiedy to zrobił, pozwoliliśmy, żeby uczucie między nami w pełni rozkwitło".
Wybuchł skandal, nagłośniony przez tabloidy, które informowały, że żona Modera nie zgadzała się na rozwód. Po dwóch
latach bezskutecznych batalii sądowych Roberts wzięła sprawy w swoje ręce i podobno zapłaciła Steimberg 200 tysięcy
dolarów (niektóre źródła mówiły, że pół miliona), żeby podpisała papiery rozwodowe. W mediach plotkarskich pojawiły się sensacyjne artykuły o tym, że hollywoodzka gwiazda… kupiła sobie męża.
Krótko po północy 4 lipca 2002 r. Roberts i Moder wzięli
ślub. Ceremonia odbyła się w posiadłości aktorki w Nowym
Meksyku. Choć wielu wróżyło szybki koniec tego małżeństwa, Julia i Danny wciąż są razem. Wychowują trójkę dzieci: bliźniaki Hazel Patricię i Phinnaeusa Waltera (ur. 28 listopada 2004 r.) oraz Henry’ego Daniela (ur. 18 czerwca 2007 r.).
– Jako aktorka byłam samolubnym stworzeniem, dla którego priorytetami były własne dobro i kariera. Wszystko zmieniło się, gdy poznałam i pokochałam mojego męża – Danny'ego
Modera. Wiesz, kiedy kochasz? Kiedy szczęście drugiej osoby jest dla ciebie ważniejsze od własnego i gdy jesteś w stanie dla niego się zmienić. Z miłości. Mnie się to udało – mówiła Julia w jednym z wywiadów.
Jak wygląda jej typowy dzień? Wstaje o 5.30 rano i przygotowuje śniadanie dla dzieci oraz męża. Najczęściej naleśniki
z bekonem, które podaje na tarasie domu. Potem zawozi dzieci do szkoły. Po powrocie idzie na szybki spacer, sprząta, gotuje, czasem czyta scenariusze. Aktorstwo zeszło na drugi plan.
– Nie miałabym śmiałości dawać komukolwiek rad, ale jestem
boginią ogniska domowego. Przez mój zawód ludzie uważają, że muszę być niezwykle fascynującą osobą. Ale to moja praca jest niezwykła, nie ja. Ja jestem po prostu panią Moder
– tłumaczy wielka hollywoodzka gwiazda. ◆

Umyte i osuszone owoce pokrój na plasterki, lekko rozgnieć, wymieszaj z jogurtem i miodem. Nałóż na twarz
i szyję, uprzednio oczyszczone i osuszone. Po 10-12
minutach zmyj. Efekt: rozświetlona i jędrniejsza cera,
rozjaśnione przebarwienia; działanie antybakteryjne.

NAWILŻENIE

Obierz jabłko, zetrzyj na tarce o grubych oczkach,
wymieszaj z płatkami i jogurtem. Nałóż na oczyszczoną
twarz, po 20 minutach zmyj letnią wodą. Efekt: wygładzenie, oczyszczenie, nawilżenie, wzmocnienie skóry.

BEZ ZMARSZCZEK
• garść czereśni

• mała kiść winogron

• białko jajka

• żółtko jajka

• łyżeczka oliwy z oliwek

• łyżeczka miodu

• kapsułka witaminy E

Umyte, osuszone, wypestkowane owoce rozgnieć,
wymieszaj z żółtkiem i miodem. Nałóż na oczyszczoną
twarz, trzymaj przez kwadrans. Zmyj letnią wodą.
Efekt: cera jest nawilżona, jędrniejsza, odżywiona,
koloryt wyrównany; działanie antyoksydacyjne.

Umyte, wysuszone, wypestkowane czereśnie rozgnieć.
Ubij pianę z białka, połącz z owocami, dodaj oliwę,
wyciśnij kapsułkę, wymieszaj. Nałóż na twarz i szyję.
Zmyj po 15-20 minutach. Efekt: ujędrnienie,
wygładzenie, pobudzenie skóry do regeneracji.
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osiągnąć, że się ośmieszymy, poniesiemy porażkę. Obniżone poczucie własnej
wartości i brak zaufania do siebie skutkuje brakiem satysfakcji życiowej, szczęścia. Torpedowanie tego szczęścia czasem wyraża się w tym, że wybieramy ryzykowny styl przywiązania, prowokując sytuacje, w których zostaniemy odrzuceni, żeby potwierdzić schemat, że zawsze przegrywamy. Poczucie, że nie zasługujemy
na dobre rzeczy, kieruje naszym myśleniem.

Warto poznać dobrze samych
siebie, przyznać, co jest ważne
dla nas, a nie dla otoczenia,
co daje nam szczęście.
Inaczej będziemy prowadzić
życie pozbawione radości
i satysfakcji.

NASZ EKSPERT
Joanna Godecka
Terapeutka TSR, członkini Polskiego
Stowarzyszenia Terapeutów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
autorka książki „Nigdy nie
wstydź się siebie”

Czy źródłem tych negatywnych przekonań bywają też społeczne normy,
standardy? Jeśli czujemy się na jakimś polu inni, a dodatkowo mamy problem z przyznaniem się do tej inności…
Taką kategorią jest na przykład nieheteronormatywność, która bywa źródłem
olbrzymiego cierpienia, ponieważ – zwłaszcza w niektórych społecznościach
– przyznanie się do tego rodzaju inności grozi wyśmianiem, wykluczeniem.
Osoby nieheteronormatywne żyją więc w sposób, który nie daje im szczęścia
po to, żeby nie być odrzuconym. Pracuję z klientami, którzy zdecydowali się
na coming out, ale większość zrobiła to w wieku lat 25-40. Ogromna część życia
upłynęła im zatem w ukryciu.

/ ROZMAWIAŁA Alicja Kamińska

ODNALEŹĆ

Boimy się utraty akceptacji czy swojego komfortu? Czy narażając się
na konflikt z rodzicami, nie narażamy się na konflikt z samymi sobą?
Świadomy człowiek musi zdawać sobie sprawę, że nie jest swoim rodzicem ani
jego reprezentantem. Często używam tego słowa, ponieważ jeżeli ktoś zanim
coś zrobi, zastanawia się, co rodzice by na to powiedzieli, to jest w ślepej uliczce. Popełniamy błędy na swoje konto, a nie na czyjeś. Myślenie przez pryzmat
zadowolenia/ niezadowolenia kogokolwiek jest szalenie obezwładniające.

SIEBIE

Co sprawia, że myślimy o sobie w taki, a nie inny sposób?
Nie rodzimy się z obniżoną samooceną czy niewłaściwie wybranymi celami życiowymi. Dziecko odczuwa siebie w sposób prawidłowy, zachowuje się adekwatnie do tego, co czuje. Natomiast
później, w procesie socjalizacji, często otrzymuje wadliwy model
od rodziców, którzy w tym wadliwym modelu funkcjonują.
Jeżeli dostajemy np. sygnały, że ktoś jest od nas w czymś lepszy, zaczynamy się porównywać do innych. Czynnik oczekiwań względem nas zaczyna być ważny, bo orientujemy się,
że akceptacja jest warunkowana. Może to dotyczyć wyglądu czy
naszego zachowania, ambicji, dążeń. Na różnych płaszczyznach
dowiadujemy się, że nasze podejście podlega krytyce, więc trzeba je zmienić. Efektem tego jest wybranie drogi życiowej niezgodnej z naszymi pragnieniami, jeżeli np. rodzice sugerowali
nam, kim powinniśmy być. Albo stosowanie opresji względem
siebie, np. własnego ciała, ponieważ słyszeliśmy w dzieciństwie,
że jesteśmy za grubi. Możemy mieć kompleksy na punkcie intelektu, jeśli mówiono nam, że się do niczego nie nadajemy.
To samoosądzanie, porównywanie się do innych jest zwykle
wynikiem negatywnej informacji zwrotnej.

cy się wpływom, mogą wychowywać dzieci w poczuciu wyjątkowości, niezależności od społecznych schematów i opinii.

Czy można tego porównywania się całkowicie uniknąć?
W idealnym świecie każdy człowiek jest odrębną, niepowtarzalną istotą. Ma własną drogę rozwoju, różną od dróg innych osób.
Jednak jako społeczeństwo lubimy myśleć schematami, tworzyć
kategorie, zestawiać. Osądzać, co jest dobre/ złe, ładne/ brzydkie, właściwie/ niepożądane i rodzice dają nam to do zrozumienia na dość wczesnym etapie. Stąd się potem bierze nasze przekonanie, że muszę być dość bliski jakiemuś konkretnemu
wzorcowi. Tylko wyjątkowo świadomi siebie rodzice, opierają-

Czy negatywne przekonania na swój temat mogą przerodzić się w głębsze dyskomforty? Wstyd? Poczucie winy?
Czasem są to faktycznie zachowania stricte destrukcyjne, bo lęk
przed świadomością, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy,
może powodować uciekanie w uzależnienia, samookaleczanie
się, autoagresję. Ale największe zagrożenie polega na tym,
że po prostu nigdy nie będziemy szczęśliwi, że nie wyciągniemy ręki po to, czego naprawdę, w głębi serca chcemy. Mamy
przekonanie, że nam się to nie należy, że nie uda się nam tego

Odkrywamy, że jest nam w życiu niewygodnie. Rozmiar
tej niewygody jest dla nas informacją, że coś trzeba
zrobić. Bo coś ważnego wymyka nam się z rąk.

Kiedy doświadczamy pierwszych kryzysów osobowości?
Zwykle dzieje się to w sytuacjach związanych z konfrontacją,
np. w szkole, wśród rówieśników. Wtedy ugruntowujemy przekonania na swój własny temat i niestety częściej są to przekonania negatywne. Oceniamy siebie raczej przez pryzmat deficytów i zaczynamy, pożądając akceptacji, czuć się źle we własnej
skórze. Zaczynać ją zmieniać, coś nadrabiać albo maskować.
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FOTO: ADOBE STOCK, MATERIAŁY PRASOWE

Maskowanie jest dość częstą praktyką. Do tego stopnia,
że dorośli już rodzice, słysząc od swoich dzieci, że w okresie nastoletnim cierpiały, nie mogą w to uwierzyć.
Może to wynikać z faktu, że nie chcą albo nie mają sił na konfrontację z tym, jakimi rodzicami byli. Musieliby bowiem niejednokrotnie przyznać, że zawiedli. Nie potrafili zdiagnozować problemów dziecka i mu pomóc. Trzeba zaprzeczyć
dotychczasowemu myśleniu na swój temat, niszcząc spokój
i komfort. Nie każdy jest na to gotowy.

Jakie sytuacje pomagają nam odkryć, czego naprawdę chcemy?
Zwykle zdajemy sobie po prostu sprawę, że cierpimy. Że jesteśmy uwikłani w kłamstwa, pozory, a to, co ukrywamy, nie przysparza nam ani radości, ani dumy. Nie
czujemy się z tym dobrze. Odkrywamy, że jesteśmy nieszczęśliwi, nie realizujemy osobistych planów i marzeń, tylko czyjeś. Że jest nam w życiu niewygodnie.
Rozmiar tej niewygody jest dla nas informacją, że coś trzeba zrobić – ponieważ
kolejny raz coś ważnego wymyka nam się z rąk. W ślad za niewygodą idzie niezgoda na ten stan.
Czy możemy się jakoś w tym działaniu wesprzeć?
Jeżeli mamy zaufane osoby w najbliższym otoczeniu, warto się do nich zwrócić. Przyjaciel, ktoś bliski pomoże nam w przejściu przez proces zmiany, modyfikacji życiowej drogi. Jeśli takiej osoby nie ma, wsparcie terapeutyczne jest jak
najbardziej wskazane. Bardzo często z naszymi kompleksami łączy się obawa
o odrzucenie i cierpienie. Takie lęki warto zracjonalizować, a zarazem wzbudzić w sobie odwagę i gotowość na sytuacje, które będą mocno weryfikowały
dotychczasowy status quo.
Co zyskujemy, odkrywając prawdę o sobie?
Na początek warto pomyśleć, co tracimy. Ile nas omija.
A następnie postanowić, że chcemy odzyskać naturalne predyspozycje, które ma każde dziecko. Bo dziecko nie myśli
o sobie, że jest do niczego, dziecko czuje się ze sobą dobrze.
Naszym zyskiem będzie więc to wszystko, co zostało nam
odebrane lub z czego sami zrezygnowaliśmy z poczucia nieadekwatności, które nam zafundowano. ◆
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JAK OSZCZĘDZAĆ?

lata

• SYSTEMATYCZNIE – najlepszą opcją jest odkładanie
co miesiąc konkretnej kwoty;
• TYLE, ILE MOŻESZ – zależy to od tego, jaki jest dochód
całego gospodarstwa domowego, ile masz dzieci, jakie masz
koszty stałe utrzymania domu;
• BEZPIECZNIE – nie szukaj możliwości szybkiego zysku,
pomnożenia kapitału, ryzykownych operacji, postaw na sprawdzone opcje dostępne w bankach.

108 tys. zł

Jeśli dotychczas nie zaprzątałaś
sobie głowy wydatkami
na wykształcenie dziecka
czy wnuka, pora o tym pomyśleć,
Twój przedszkolak kiedyś zechce
pójść na studia, być może
za granicą. Warto się
do tego przygotować.

tyle da się zgromadzić (nie licząc oprocentowania na najprostszej lokacie),
gdyby odkładać 500+ od momentu urodzenia dziecka do osiągnięcia
przez nie pełnoletniości. Świetny pakiet na start – nie tylko w kontekście
edukacji, lecz także choćby wkładu na mieszkanie.
dzisz wszystkiego, ale możesz jak najlepiej przygotować się na różne opcje.
Tzw. poduszka finansowa, czyli środki zgromadzone na osobnym koncie,
z wyłącznym przeznaczeniem na wykształcenie dziecka czy wnuka, to twoje
zabezpieczenie na wszelkie nieoczekiwane wydatki, takie jak zakup sprzętu
do nauki, opłacenie wyjazdów typu kolonie, pokrycie czesnego w wybranej
szkole, utrzymanie w czasie nauki w innym mieście czy kraju.
W obecnej sytuacji ekonomicznej nikt chyba nie pokusi się o zarekomendowanie jednego, pewnego, wolnego od skutków inflacji instrumentu finansowego. Są jednak takie, które są mniej ryzykowne i tym warto się przyjrzeć.

/ TEKST Edyta Ratajczak



JAKIE MASZ OPCJE?

ługa perspektywa czasowa, jaką z pewnością jest kilkanaście lat, sprawia, że ulegamy złudzeniu, iż jeszcze zdążymy odłożyć parę groszy na kształcenie
pociechy. Takie myślenie ma jednak kilka punktów
krytycznych, które możemy nazwać pułapkami.
PIERWSZA – jeśli pobierasz regularnie świadczenie 500+,
a dodatkowo korzystasz z corocznego dofinansowania
do wyprawki, możesz mieć wrażenie, że i później na wszystko ci wystarczy. Jeśli jednak „przejadasz” wspomniane 500 zł
na bieżące potrzeby, miej pewność, że sytuacja, gdy trzeba
będzie wyasygnować kilka lub kilkanaście tysięcy rocznie,
niemiło cię zaskoczy.
DRUGA – nawet jeżeli teraz wiedzie ci się względnie dobrze,
nie masz gwarancji, że tak będzie zawsze. Wystarczy spojrzeć
na obecną sytuację: inflacja, podwyżki stóp procentowych,
pandemia i wojna za naszymi granicami – to nie są okoliczności, które zdecydowana większość z nas brała pod uwagę
jeszcze pięć lat temu. Gdyby ktoś ci wówczas powiedział,
w jakiej rzeczywistości będziemy żyć w roku 2022, prawdopodobnie popukałabyś się w czoło.
TRZECIA – wbrew pozorom nagłe odłożenie dużej kwoty nie jest łatwe. Znacznie prostsze i mniej obciążające, zwłaszcza budżetowo, jest regularne odkładanie niewielkich kwot.

Większość banków oferuje lokaty oszczędnościowe lub konta zaprojektowane z myślą o najmłodszych. Oprocentowanie nie uchroni cię przed inflacją,
warto też przyjrzeć się okresowi trwania takiej lokaty, ale zawsze to lepsze niż
odkładanie „w skarpetę”. Rachunki typu ROR dla dzieci także nie oszałamiają oprocentowaniem, ale zmuszają do regularnych wpłat i to ich niewątpliwa
zaleta. Możesz też zrobić takie założenie, że zbierasz na rachunku do pewnej
kwoty, a następnie wkładasz ją na oprocentowaną lokatę terminową. Następnie powtarzasz taką operację po odłożeniu kolejnej puli. Jeśli skorzystasz
z pomocy doradcy finansowego, poleci ci być może zakup obligacji (ważne,
żeby były bezpieczne). Możesz też wybrać polisy z opcją inwestowania albo
gotowe plany systematycznego oszczędzania.
Instrumenty te różnią się pod wieloma względami – czasem trwania (kilka miesięcy – kilka lat), oprocentowaniem, dostępnością środków w trakcie
oszczędzania (z pewnych względów lepsza jest zagwarantowana możliwość
wypłaty środków w dowolnym momencie, ale jeśli znasz siebie i wiesz, że będzie
cię „kusić”, żeby podbierać z konta na bieżące wydatki, lepiej wybrać opcję,
w której pieniądze są niejako zamrożone). ◆

Jeśli jednak dotychczas nie miałaś nawyku oszczędzania,
wprowadzenie go z myślą o przyszłej edukacji dziecka czy
wnuka będzie wyzwaniem. Trzeba się do niego przygotować
mentalnie, zrobić harmonogram działań.
CZWARTA – prognozy robione dziś w kontekście umiejętności czy zawodów, które będą przydatne i dobrze płatne
za 10 czy 20 lat, przypominają trochę wróżenie z fusów. Nawet
jeżeli dziś założysz, wnioskując z predyspozycji malucha czy
choćby swoich ambicji albo rodzinnych tradycji, że syn czy
córka „pójdą” w stronę mechaniki samochodowej, fryzjerstwa, pedagogiki, muzyki czy innej konkretnej profesji, licz
się z tym, że założenia te zostaną mocno zweryfikowane przez
przyszłość i jej wymagania. Lepiej mieć plan B.

IM SZYBCIEJ, TYM LEPIEJ

Nie ma konkretnego momentu, w którym należy zacząć odkładać na studia pociechy. A przecież zanim nadejdą studia,
po drodze będą jeszcze szkoła podstawowa, średnia, a wraz
z nimi takie potencjalne wydatki jak korepetycje, nauka dodatkowego języka obcego, zajęcia rozwijające pasje i talenty.
Niektórzy od dziecka wiedzą, kim chcą być, u większości
jednak zamierzenia te ewoluują, zainteresowania się zmieniają, zmienia się też otaczająca nas rzeczywistość. Nie przewi-
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FOTO: ADOBE STOCK
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REKLAMA

bud ż et p o d kont rol ą

W YBRANE KOSZTY EDUKACJI
• WYPRAWKA SZKOLNA – kilkaset złotych raz na rok
• KOREPETYCJE – 50-100 zł za godzinę
• NAUKA JĘZYKA OBCEGO – 500-1000 zł za semestr
• W YNAJĘCIE MIESZKANIA W CZASIE STUDIÓW
W POLSCE – 1000-2500 zł miesięcznie
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TRAKT KRÓLEWSKI

Ulicą Krakowskie Przedmieście, zamienioną na urokliwy
deptak, można dojść do placu Zamkowego, po drodze mijając
choćby bramę wejściową do Uniwersytetu Warszawskiego.

SZLAKIEM MUZEÓW

Z wizytą w…

Warszawie
Stolica zaprasza wszystkich i o każdej porze 
roku, bo niezależnie od aury jest tu mnóstwo
miejsc do zobaczenia. Coś dla siebie znajdą pasjonaci historii, miłośnicy sztuki
i poszukiwacze rozrywki.
/ TEKST Ewelina Jabłońska

W

R

Warszawie, mieście szczególnie doświadczonym przez historię, do dziś są obecne
ślady wielu kultur, znaczących postaci, przełomowych zdarzeń. Miasto, które korzeniami sięga XIII wieku, współcześnie stanowi
konglomerat architektonicznych stylów, co jednym się podoba, a innym zupełnie nie. Niezależnie od gustów, o których
– jak wiadomo – się nie dyskutuje, w stolicy nie sposób się
nudzić. Tym bardziej że dostarcza rozrywki, także tej
w najlepszym stylu, bo z uwagi na wielość teatrów, kin,
muzeów i galerii okrągły rok można obcować tu z kulturą
wysoką. Kawiarnie, bary, puby i restauracje z kuchnią

z całego świata zapraszają do degustacji. Strudzonym turystom Warszawa oferuje sporo terenów zielonych, parków
i skwerów, a nawet lasów, w których można odpocząć
w wielkomiejskim stylu. W naszym krótkim przeglądzie
proponujemy szlak muzealno-historyczny, a każde z tych
miejsc to osobny świat, w którym warto się zanurzyć.

PO STARYM MIEŚCIE

Stołeczna Starówka, wpisana na listę UNESCO, to obowiązkowy punkt programu zwiedzania. Pod kolumną Zygmunta spotykają się i turyści, bo to dobry punkt wypadowy
do ekploracji tej części miasta, i warszawiacy – zawsze peł-
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STOLICA ZAPRASZA

Zlokalizowane na lewym
brzegu Wisły bulwary
to miejsce spotkań i trasa
długich spacerów, są tu też
ścieżki rowerowe.

Jednym z najpopularniejszych stołecznych obiektów jest
Muzeum Powstania Warszawskiego. Na 3 tys. mkw. zrekonstruowano wojenną Warszawę, którą można zwiedzać,
przechodząc przez kolejne sale. Poza repliką bombowca
Liberator B-24J i wieżą widokową niezapomnianych doznań
dostarczają liczne projekcje multimedialne. Nie obejdzie
się bez wzruszeń przy ścianach pamięci czy w Sali Małego Powstańca. To muzeum powinien zobaczyć każdy.
Koniecznie trzeba też znaleźć czas na wizytę w Muzeum
Historii Żydów Polskich – Polin. Dzięki interaktywnym →
KOLUMNA KRÓLA ZYGMUNTA III WAZY

Z placu Zamkowego można udać się w kierunku Rynku Starego
Miasta, Kamiennych Schodków, Barbakanu i katedry św. Jana,
odbudowanej po niemal całkowitym zburzeniu przez Niemców.

no tu młodzieży i chętnych do zrobienia sobie zdjęcia. To też
dobry punkt widokowy: widać stąd trasę WZ oraz Trakt
Królewski, a konkretnie jego początkowy odcinek – skrzyżowanie ulic Miodowej i Krakowskie Przedmieście.
Zanim ruszymy na spacer staromiejskimi uliczkami,
w kierunku rynku, Barbakanu, katedry św. Jana czy Nowego Miasta, warto wstąpić do Zamku Królewskiego, który
oferuje mnóstwo czasowych i stałych wystaw, w tym numizmatycznych. Wielbiciele malarstwa docenią obrazy Rembrandta „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie” oraz dzieła Bernarda Bellotta, czyli Canaletta. Turystom
udostępniono m.in. Bibliotekę Królewską, Sale Sejmowe,
Galerię Czterech Pór Roku czy apartamenty Wielki oraz
Królewski.
Jeśli w kierunku Starego Miasta wyruszymy od strony
pomnika Kopernika, a więc skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Krakowskie Przedmieście, mamy szansę zobaczyć
po drodze kilka interesujących obiektów. W trakcie niespiesznej przechadzki szerokimi trotuarami warto zerknąć
na kościół pw. Świętego Krzyża, budynki Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Staszica, Pałac Prezydencki czy kościół
akademicki św. Anny.
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ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Otwarte dla zwiedzających
są m.in. ogrody, Pałac
na Wodzie, Teatr na Wodzie,
Pałac Myśliwiecki, Stara
Pomarańczarnia
i Świątynia Egipska.

 UZ EUM PAŁACU KRÓLA
M
JANA III W WILANOWIE
Barokowy pałac wraz
z otaczającym parkiem został
uznany za pomnik historii.

DLA NAJMŁODSZYCH

Niezwykle interesującym dla dzieci punktem na mapie Warszawy jest Centrum Nauki Kopernik (choć tu nie nudzą się
także dorośli). Mnóstwo ciekawych wystaw stałych, w nieoczywisty sposób pokazujących zjawiska naukowe i umożliwiających eksperymentowanie, Planetarium, ale także wiele sezonowych propozycji dla całych rodzin bez względu
na porę roku przyciąga tłumy (bilety do kupienia online).
Natomiast na 40 hektarach w obrębie dzielnicy Praga
Południe znajduje się ogród zoologiczny, którego wizytówką jest wybieg dla niedźwiedzi, widoczny już z ulicy.
W warszawskim zoo można z powodzeniem spędzić cały
dzień. Hipopotarium, akwarium, ptaszarnia, wybiegi dla
słoni i żyraf, goryli i szympansów, lwów i tygrysów, terraria z licznymi gatunkami gadów, płazów, zagrody dla żyraf,
strusi, nosorożców, surykatek i tysięcy innych gatunków
zwierząt dostarczają niezapomnianych wrażeń. ◆
POLE MOKOTOWSKIE
Ten 73-hektarowy kompleks parkowy, znajdujący się
na terenie Mokotowa, Śródmieścia i Ochoty, zachęca
do odpoczynku, także aktywnego, na łonie natury.
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wystawom można w niestandardowy sposób śledzić historię relacji polsko-żydowskich na przestrzeni wieków.
Miłośnicy sztuki powinni zaplanować sobie co najmniej
kilka godzin na zwiedzanie Muzeum Narodowego. Poza
takimi perełkami jak „Bitwa pod Grunwaldem” Matejki
polecamy wybrać się chociażby na ekspozycję poświęconą
malarstwu Marka Chagalla (do 24 lipca) i Witkacego
(od 1 lipca). Dostępne jest zwiedzanie z przewodnikiem
(lub audioprzewodnikiem), są też liczne atrakcje (prelekcje, warsztaty, sale edukacyjne) dla rodzin z dziećmi. Można tu nawet zaplanować urodziny.
Warto odwiedzić obiekty pałacowe w Łazienkach Królewskich, gdzie udostępniono m.in. muzeum w Pałacu
na Wodzie, Starą Pomarańczarnię czy Podchorążówkę.
Kto ma więcej czasu, powinien też zrobić sobie wypad
do Wilanowa i tamtejszego muzeum w pałacu króla Sobieskiego. W czasie wakacji atrakcją są Letnie Koncerty Królewskie w Ogrodzie Różanym oraz Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej.
Od 2018 roku turystom udostępniono też Muzeum Polskiej Wódki, zlokalizowane na terenie dawnej Wytwórni
Wódek Koneser. W jej oryginalnych wnętrzach pokazano
nie tylko tradycyjne sposoby wytwarzania alkoholu, lecz
także liczne akcesoria związane z jego degustacją.
Na warszawskiej Pradze zlokalizowane jest też muzeum
Czar PRL, a w nim eksponaty związane z minioną epoką.

REKLAMA
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SPRYTNA

miotełka

ZDROWA PORCJA BŁONNIKA, CZYLI…

WHO zaleca spożywanie 400 g
warzyw i owoców dziennie,
co potocznie określa się jako
pięć porcji. Dla przykładu: jabłko
waży ok. 150 g, dwa ugotowane
ziemniaki – ok. 170 g, średnia

I DYSKRETNA

Kiedyś uważany za zbędny balast i pomijany w zaleceniach
dietetycznych – od kilkudziesięciu lat zyskuje należne
mu miejsce. Korzystnie wpływa na funkcjonowanie jelit,
a w myśl zasady, że to właśnie w nich jest klucz do naszego
dobrostanu – gwarantuje nam zdrowie.

ILE JEST BŁONNIKA W POKARMACH
PRODUKT

W

NASIONA, PESTKI, ORZECHY

Błonnik dopiero w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskał
szacunek lekarzy oraz dietetyków i przestał być traktowany jak
żywieniowe piąte koło u wozu. Kiedyś uważano go jedynie
za niepotrzebny balast, obciążenie dla organizmu i kojarzono
przede wszystkim z celulozą. Owszem, spora jego część nie jest
w ogóle trawiona – ale to nie znaczy, że nie jest potrzebna.
Włókna dzieli się bowiem na rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. Według najnowszych badań można je również dzielić ze względu na lepkość i zdolność do fermentacji,
przy czym błonnik bardziej lepki to ten rozpuszczalny, zaś
ten, który ma mniejszą zdolność do fermentacji – nie rozpuszcza się w wodzie.
Do nierozpuszczalnych zaliczamy celulozę i ligniny, które budują ściany komórkowe roślin – te działają jako wypełniacz, ponieważ jedynie wchłaniają wodę. Rozpuszczalny
błonnik obejmuje pektyny, gumy, śluzy, beta-glukan i inulinę. Lepkie substancje, powstające na skutek fermentacji za sprawą

bakterii probiotycznych, wyścielają jelita ochronną warstewką i sprzyjają namnażaniu się komórek nabłonka.

JAK DZIAŁA BŁONNIK?
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7,9
6,7
2

Porzeczki
Maliny
Jabłko

OWOCE SUSZONE
12,9
10,3
9,4

Figi
Morele
Śliwki

FOTO: ADOBE STOCK

POTRZEBNY BALAST

27,3
13
9
6
5,3

OWOCE



W skrócie: zapewnia nam codzienne, zdrowe wypróżnienia.
Ale nie tylko. Przez zdolność do wchłaniania dużych ilości
wody pęcznieje i zwiększa swoją objętość w żołądku, dzięki
czemu czujemy sytość – co świetnie sprawdza się, gdy chcemy zadbać o linię. Za jego przyczyną metabolizm węglowodanów spowalnia, co obniża poziom cukru we krwi i zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę, oddalając ryzyko wystąpienia
cukrzycy. Przyczynia się też do zmniejszania wchłaniania
tłuszczów, co wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu.
Wiąże on cholesterol i kwasy żółciowe (litocholowy i dezoksycholowy) i zapobiega tym samym przekształcaniu ich
w związki rakotwórcze. Takie właściwości ma błonnik rozpuszczalny. Fermentacja włókien wspiera kolonizację jelit
przez odpowiednie szczepy bakterii probiotycznych, wspierających odporność. Zapobiega również występowaniu zaparć
i wspomaga perystaltykę, czyli przesuwanie strawionych treści za pomocą ruchów jelit. Natomiast włókna nierozpuszczalne, które mają mniejszą zdolność do fermentacji – wpływają na regularność i łatwość wypróżnień. Jeśli błonnika
w diecie jest za mało – w przewodzie pokarmowym zdarzają
się zaleganie treści, procesy gnilne, zmniejszenie ilości korzystnych bakterii probiotycznych, co pociąga za sobą zatwardzenia, nieprzyjemne gazy i wzdęcia, a nawet dolegliwości bólowe i uczucie ciężkości w brzuchu.
Zazwyczaj błonnik nierozpuszczalny znajduje się w skórkach
i łuskach, natomiast rozpuszczalny – w miąższu owoców i wnętrzu nasion oraz pestek. Warto więc dbać, by na talerzu znajdowały się produkty zawierające zarówno jedną, jak i drugą
jego frakcję. ◆

ZAWARTOŚĆ W GRAMACH NA 100 G PRODUKTU

Siemię lniane
Migdały
Orzechy laskowe
Nasiona słonecznika
Pestki dyni

/ TEKST Anna Bogusz

arzywa, owoce i kasze są superzdrowe nie tylko
ze względu na witaminy i mikroelementy – mają
też inny wspólny mianownik, który, chociaż kryje
się pod jednym słowem – jest zbiorem substancji.
Błonnik, bo o nim mowa, to określenie włókien pokarmowych oraz innych składników, które podczas trawienia wypełniają jelita i ułatwiają proces trawienia. Z biologicznego punktu
widzenia to część ściany komórkowej, charakterystycznej tylko dla roślin, a pod tą jedną nazwą kryją się zarówno celulozy
czy hemicelulozy i ligniny, jak i pektyny, śluzy, gumy roślinne,
inulina i beta-glukan. W ostatnich latach to miano zyskuje
również tzw. skrobia oporna (uzyskiwana np. podczas odgrzewania gotowanych ziemniaków) czy chitynowe pancerzyki
(np. z jadalnych owadów).

marchewka ok. 50 g, a połowa
cykorii – ok. 40 g. Jeśli do tego
zjesz 2-3 łyżki płatków śniadaniowych lub garść orzechów
– zapewnisz sobie całodzienne
zapotrzebowanie na błonnik.

WARZYWA

Brukselka
Marchew
Kukurydza
Szpinak
Brokuły
Kapusta

5,4
3,6
3,3
2,6
2,5
2,5

Kalafior
Ziemniaki

2,4
1,5

PRODUKTY ZBOŻOWE

Płatki żytnie naturalne
Płatki pszenne naturalne
Ryż brązowy
Płatki owsiane
Chleb żytni pełnoziarnisty
Chleb żytni razowy
Kasza gryczana

11,6
10,1
8,7
6,9
6,1
5,9
5,9

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
Fasola biała
Groszek zielony
Bób

6,51
6
5,8

*Wg: Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K., Tabele składu i wartości odżywczej
żywności, PZWL, Warszawa 2005
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je d z my mą d r z e
Kuchnia basenu Morza Śródziemnego
jest tak zdrowa, że UNESCO wpisało
ją w 2010 roku na światową listę
dziedzictwa kulturowego. Na czym
polega jej wyjątkowość?

Podstawą wielu dań jest oliwa, na które podsmaża się cebulę
i czosnek – cenne źródła kwercetyny i witamin. Oliwki i oliwa
– bogate w kwasy omega-3 są nieodzownym elementem południowoeuropejskiego jadłospisu. Polewa się nią sałatę i inne dania,
a nawet macza w niej pieczywo – nie używa się za to za wiele masła.

/ TEKST Anna Bogusz

ZDROWIE Z MORZA

Trudno sobie wyobrazić nadmorski jadłospis bez ryb. Przyrządza
się je, grillując i piekąc, niekiedy smażąc, ale podstawą jest szybka
obróbka termiczna, dzięki której mięso jest soczyste i pełne smaku. Południowcy zjadają ich znacznie więcej niż mieszkańcy naszego regionu. A dietetycy zalecają, by gościły na naszym stole przynajmniej dwa-trzy razy w tygodniu.
Należy zwracać jednak uwagę na ich pochodzenie, ze względu
na obecność szkodliwych substancji, którymi zanieczyszczone są
morza. Tłuste ryby z zimnych mórz, do których mamy dostęp,
zapewnią nam nie tylko źródło lekkostrawnego i łatwo przyswajalnego białka, ale przede wszystkim kwasy tłuszczowe omega-3,
dzięki którym nasi europejscy sąsiedzi z Południa mogą cieszyć
się zdrowiem serca i nie obawiają się miażdżycy.

W ŚRÓDZIEMNOMORSKIM JADŁOSPISIE ZNAJDZIESZ:

• Warzywa – pomidory, cebula, czosnek, różne sałaty i cykorie
(np. fioletowe radicchio), papryka, oliwki, kapary, cukinia, dynia,
bakłażan, fenkuł (koper włoski), karczochy, korzeniowe (pietrucha, buraki), ziemniaki, kapustne (włoska, brukselka).
• Rośliny strączkowe – soczewica, ciecierzyca, groch, fasola.
• Owoce – awokado, brzoskwinie, morele, cytrusy (pomarańcze,
mandarynki, cytryny), jabłka, wiśnie, czereśnie, figi, daktyle,
melon, granat .
• Produkty z ziaren zbóż – chleby z pełnego przemiału (razowe),
kasze (bulgur, jaglana, jęczmienna), ryż.
• Przetwory mleczne - sery (twarogi, feta, mozzarella, ricotta,
halloumi, parmezan), jogurty, kefiry i maślanka.
• Ryby i owoce morza – sardynki, sardele, makrela, tuńczyk, piotrosz, dorada, okoń, dorsz, śledź, mule, ośmiornica, ostrygi, krewetki, kalmary.
• Oliwa z oliwek i inne oleje tłoczone na zimno (orzechowe,
z pestek winogron, rzepakowe).
• Orzechy i nasiona – migdały, pistacje, orzechy włoskie, orzeszki piniowe, czarnuszka, sezam, pestki dyni, słonecznika, nasiona chia, siemię lniane.
• Przyprawy i zioła – oregano, bazylia, tymianek, rozmaryn,
majeranek, liście laurowe, estragon, koper, szałwia, mięta, cynamon, goździki, kurkuma, papryka, ziele angielskie.

Śródziemnomorskie,
opularność zyskała pod koniec XX wieku, gdy okazało
się, że w krajach rozwijających się drastycznie zaczęła
rosnąć zachorowalność na nowotwory układu pokarmowego, miażdżycę i choroby układu krążenia. Wszystko to było skutkiem zwiększonego spożycia mięsa, głównie
czerwonego i… tłustego. Wówczas naukowcy rozpoczęli analizowanie sposobów żywienia, które gwarantują zdrowie, długowieczność, a zarazem są proste w zastosowaniu i nie wydrenują kieszeni przeciętnego obywatela.

DŁUGIE ŻYCIE I PROSTE SMAKI

Takie wymogi spełniała dieta z basenu Morza Śródziemnego.
Zwłaszcza w przypadku Krety prezentowała się wyjątkowo
zdrowo – w połowie XX wieku Kreteńczycy mogli poszczycić
się jedną z najdłuższych średnich życia na świecie i bardzo
niską zachorowalnością na chorobę wieńcową. Nie jadali prawie w ogóle czerwonego mięsa – a mięsa w ogóle zaledwie
35 g dziennie, zamiast tego zaś – dużo warzyw, przetworów
mlecznych, zbożowych i oliwy z oliwek. Warto jednak pamię-

tać, że ucztowanie w stylu śródziemnomorskim to nie tylko
jedzenie – to cała kultura, która się z nim wiąże. Duże posiłki, takie jak obiady, jada się niespiesznie, w dobrym towarzystwie, towarzyszy im picie wina, ale w rozsądnych ilościach
(i często rozcieńczonego wodą) – bogatego źródła polifenoli,
w tym przyjaznego dla serca resweratrolu. Jedzenie ma być
przyjemnością, którą dzielimy się z bliskimi i wywoływać
pozytywny nastrój. Same posiłki przygotowywane są z sercem i pietyzmem, nawet jeśli są bardzo proste – przypomnij
sobie choćby sałatkę grecką czy włoskie caprese!

KOLOROWE ROZMAITOŚCI

Włosi, Grecy czy Hiszpanie zwracają uwagę na jakość i świeżość składników, dlatego stawiają na sezonowe produkty,
kupowane lokalnie. Dbają przy tym o urozmaicenie, a wybór
tego, co na talerzu, również u nas – jest ogromny, mamy
bowiem np. około stu różnych rodzajów warzyw i 11 odmian
orzechów. Często zamiast mięsa stawiają na strączki, w różnej postaci – jako składniki sałatek, zapiekanek, sosów i zup.
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TRZECH WSPANIAŁYCH ZNAD CIEPŁYCH MÓRZ

FOTO: ADOBE STOCK

P

ZDROWE
PRZYSMAKI

Kwasy omega-3 i -6, resweratrol i antyoksydanty – na tych filarach
wspiera się prozdrowotna moc diety śródziemnomorskiej. Zdrowe tłuszcze zawarte w morskich rybach, olejach i oliwkach dbają
o kondycję serca i naczyń krwionośnych, zapobiegając odkładaniu się blaszek miażdżycowych i obniżając poziom złego cholesterolu. Resweratrol, czyli polifenol obecny w czerwonym winie, także działa kardioprotekcyjnie i powstrzymuje procesy zapalne
w organizmie. Również inne flawonoidy pochodzące z kolorowych
warzyw i owoców przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu i działają jako przeciwutleniacze, spowalniając proces starzenia. ◆
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REKLAMA

IE
JEDZENZ Y
NA LEPS

J
NASTRÓ
GALARETKA MOCNO
TRUSKAWKOWA /2 PORCJE/

Domowe

lakocie

• 400 g truskawek + kilka • 600 ml wody + 1/2 szklanki
• 2 łyżki cukru
• 2 łyżki żelatyny • sok z 1/2 pomarańczy
Przepłukane, osuszone i odszypułkowane truskawki
wrzuć do garnka z grubszym dnem, dodaj cukier, wlej
wodę i sok z pomarańczy, wolno zagotuj. Odcedź.
W 1/2 szklanki wody rozpuść żelatynę, dodaj
do truskawkowego wywaru, dokładnie wymieszaj.
Przelej płyn do pucharków. Do każdego wrzuć po kilka
kawałków świeżych truskawek. Odstaw na dwie-trzy
godziny w chłodne miejsce do stężenia. Podawaj z miętą,
ewentualnie dodatkiem domowej bitej śmietany
i/lub gałki lodów.

Budyń, galaretka, kisiel, a może
panna cotta o włoskim rodowodzie?
Pachną letnimi owocami, kuszą
smakiem (bez konserwantów).
Łatwo i szybko zrobisz
je we własnej kuchni.


CYNAMONOWY BUDYŃ Z MALINAMI /2 PORCJE/
• 2 żółtka
• 1/2 l mleka + 1/2 szklanki
(lub napoju roślinnego)
• 2-3 łyżki cukru
• laska cynamonu
• 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
• garść dojrzałych malin

Do puszystej masy cienką strużką wlej,
mieszając, mleko – chodzi o to, by nie było
grudek. Postaw garnek na małym gazie,
dorzuć laskę cynamonu (sprawdzi się także
wanilia) i gotuj. W trakcie stale mieszaj
mleko, aby nie przywarło. W międzyczasie
w 1/2 szklanki płynu rozprowadź mąkę

52 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2022

ziemniaczaną. Dodaj do mleczno-jajecznej
mieszaniny. Zamieszaj. Poczekaj, aż się
znów zagotuje, wyjmij cynamon (lub
wanilię), przelej jeszcze ciepły budyń
do szklanek lub miseczek. Podawaj na
ciepło lub zimno, udekorowany świeżymi
malinami.

53 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2022

kuchen ne k l i mat y

KISIEL
PACHNĄCY CZEREŚNIAMI
• 400 g jasnych czereśni + kilka
• 600 ml wody + 1/2 szklanki • 2 łyżki cukru
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej • 3-4 ziarna
kardamonu

Umyte, osuszone, odpestkowane i pozbawione
ogonków owoce wrzuć do garnka, zalej wodą
wymieszaną z cukrem, dodaj kardamon.
Gotuj na wolnym ogniu. W międzyczasie
w 1/2 szklanki wody dobrze rozprowadź
skrobię. Kiedy czereśniowy kompot zacznie
wrzeć, odcedź z niego owoce i kardamon.
Wlej do płynu mączną mieszankę. Szybko
zamieszaj, doprowadź do ponownego
zagotowania. Odstaw z ognia. Wrzuć kilka
świeżych czereśni, rozlej do szklanek.

PANNA COTTA
Z JEŻYNOWYM MUSEM

Żelatynę rozpuść w wodzie, odstaw. W garnuszku z grubszym
dnem podgrzej śmietankę i mleko z dodatkiem cukru.
Gotuj, mieszając. Tuż przed zawrzeniem odstaw garnek
z ognia, rozprowadź żelatynę z odrobiną gorącego mleka,
dodaj do garnka z mlekiem, dokładnie wymieszaj. Przelej
do miseczek. Wstaw do lodówki na dwie-trzy godziny. Zrób
mus z jeżyn: owoce zalej miodem, dodaj wodę, wiórki i bardzo
wolno podgrzewaj. Owoce szybko się rozpadną, łatwo
rozgnieciesz je widelcem na mus. Schłodzony deser wyjmij
z miseczek, polej musem, udekoruj świeżymi jeżynami.
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• szklanka śmietanki 30% • szklanka mleka
(lub napoju roślinnego) • 3 łyżki cukru kokosowego
• 1/4 szklanki wody • 2 łyżki żelatyny • kilka jeżyn
Na mus: • 150 g jeżyn • czubata łyżka miodu akacjowego
• 2 łyżki wody • łyżka wiórków kokosowych

ku lt u ra / do oglądania, czytania i słuchania

k r z y ż ów k a



ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z KRZYŻÓWKĄ. POD DIAGRAMEM PODANE SĄ OKREŚLENIA.

Czas letnich inspiracji
Przed nami okres urlopów i wakacyjnych wyjazdów. Na fanów muzyki czekają liczne festiwale i koncerty,
do Polski przyjadą najwięksi artyści. Nie będą zawiedzeni zwłaszcza miłośnicy operowych arii. Powody
do zadowolenia będą mieli także sympatycy sztuki cyrkowej, jeśli zawitają do Lublina. Tu nie tylko
spotkają akrobatów, żonglerów i klaunów z całego świata, lecz także otrzymają szansę
spróbowania swoich sił chociażby w chodzeniu po linie.
KINO

Po miłość/ Pour l’amour
Kameralny dramat psychologiczny opowiadający o internetowym
romansie i jego skutkach, inspirowany faktami. Marlena
(Jowita Budnik) zmaga się z poważnym kryzysem małżeńskim
wywołanym przez alkoholizm jej męża Zbigniewa (Artur Dziurman).
Za pośrednictwem Internetu poznaje Senegalczyka Bruna
(Mamadou Ba), który przywraca Marlenie poczucie własnej wartości
i kobiecości. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma wobec niej nieco
inne zamiary niż stworzenie związku…

WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!
KSIĄŻKI

Lisa Gardner – Zanim zniknęła
Frankie Elkin zajmuje się odnajdywaniem
zaginionych osób. Zaczyna szukać, kiedy
policja daje za wygraną, a media tracą
zainteresowanie. Jak dotąd nikogo nie
udało się jej odnaleźć. Angelique Badeau,
haitańska nastolatka, zniknęła rok wcześniej
w bostońskiej dzielnicy o nie najlepszej
reputacji. Rodzina dziewczyny jest
zaskoczona, kiedy Frankie proponuje pomoc.
Wydawnictwo Albatros

Premiera: 10 czerwca

Między dwoma światami
Dramat oparty na bestsellerowym reportażu. Ceniona
pisarka Marianne Winkler (Juliette Binoche) najnowszą
książkę chce poświęcić sytuacji społecznej na północy
Francji, która jest następstwem globalnego kryzysu
ekonomicznego. Chcąc poznać problem od podszewki,
kobieta udaje się do Caen, gdzie incognito zatrudnia się jako
sprzątaczka. Im bardziej zagłębia się w świat ciężkiej, słabo
płatnej pracy, tym więcej dowiaduje się o życiu ludzi, którzy
desperacko próbują związać koniec z końcem.
Premiera: 10 czerwca

A oni dalej grzeszą, dobry Boże!
Od ślubu państwa Verneuil (Chantal Lauby, Christian Clavier)
minęło 40 lat. Taki staż małżeński to zdaniem ich córek świetna
okazja, by zorganizować huczną imprezę niespodziankę. Żeby
było jeszcze weselej, na przyjęcie z różnych zakątków świata
przyjeżdżają rodzice Rachida, Davida, Chao i Charles’a. Marie
i Claude, którzy myśleli, że czterech nietuzinkowych zięciów
to już za dużo, przekonają się, jak bardzo się mylili...

Marek Krajewski – Czas zdrajców
Rok 1935. Do polskiego konsulatu
we Wrocławiu zgłasza się Aurelia Teichert
z ofertą sprzedaży tajnych dokumentów, które
mogą wstrząsnąć polską, a nawet europejską
polityką. Cena jest jednak zbyt wygórowana.
Kapitan Jan Henryk Żychoń, do którego trafia
sprawa, dowiaduje się, że kobieta ma ogromną
słabość do postawnych mężczyzn
o charakterystycznej fryzurze. Postanawia
ściągnąć ze Lwowa jednego ze swoich
najlepszych ludzi – Edwarda Popielskiego,
zwanego Łyssym.
Wydawnictwo Znak

Premiera: 15 lipca

Na chwilę, na zawsze

KONCERTY

Pola (Martyna Byczkowska) ma zaledwie 22 lata i odnosi
sukcesy w branży muzycznej. Po jednym z występów
gwiazda pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku
samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec, a zarazem
menedżer, umieszcza ją w ośrodku leczenia uzależnień, gdzie
zostaje zmuszona do pracy społecznej. Poznaje tam Borysa
(Paweł Domagała) – charyzmatycznego instruktora, słynącego
z niekonwencjonalnych metod pracy. On też był kiedyś
popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy.
Premiera: 15 lipca

Andrea Bocelli
Ten włoski tenor, jedna z największych gwiazd
muzyki, jest legendą za życia. Popularnością
już dawno przewyższył Trzech Tenorów:
Pavarottiego, Domingo i Carrerasa, do
których był porównywany na początku
kariery. Do Polski, w której występował
już wielokrotnie, zawita na PGE Narodowy
w Warszawie i Stadion Śląski w Chorzowie.

POZIOMO:

PIONOWO:

4) nośnik danych genetycznych 9) szpital przy akademii medycznej
10) pokazuje twoje odbicie 11) zabawa na cześć nowożeńców
12) przewlekłe schorzenie płuc 13) bliskie ciężarowcom, dentystom
i reumatykom 14) stan głębokiego snu 16) istnieje od nadania
17) alfabetyczny spis terminów, nazwisk, tematów 20) lekki pojazd
szynowy 22) część nogi z rzepką 25) obok palca wskazującego 26) utwór
opiewający bohaterskie czyny 28) otoczone białkiem 29) jego wystrojem
zajmuje się dekorator 30) jej oznaką czarny strój 31) medyczna rurka
32) usuwanie zarostu twarzy 33) ostry stan zapalny migdałków i gardła

1) zarządza finansami organizacji 2) kość goleniowa 3) imponują nią
omnibus 4) chłopak przed ślubem 5) bezglutenowa, odchudzająca lub
poselska 6) przyczyna wysypki, kaszlu lub duszności 7) kilof, narzędzie
górnika 8) skutek stłuczenia nogi 15) nabity – lecz nie guz 18) opuścił
ojczyznę na stałe 19) układ kostny człowieka 20) z fiakrem na koźle
21) martwi otyłą osobę 23) korniszon w słoiku 24) do odbioru fal
radiowych 25) gra z butelkowatymi figurami 27) okres po porodzie

WYDAWCA

ul. Lotników 1

DRUK

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

65-001 Zielona Góra

REDAKCJA, KOREKTA,
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fel iet on / Martyna Rozesłaniec

ŻYCIE

WERYFIKUJE

K

Lubimy posiadać, otaczać się rzeczami – dzięki temu czujemy się
bezpiecznie, mamy kontrolę nad swoim światem. Czy rzeczywiście?
A może kontrolę mają właśnie ci, którzy są od przedmiotów wolni?

iedyś mężczyzna miał zasadzić drzewo, spłodzić syna
i zbudować dom. Głównym celem było założenie
rodziny i wspólne życie. Dziś większość młodych ludzi
w pierwszej kolejności myśli o kupnie mieszkania
i osiągnięciu stabilnej sytuacji zawodowej. (To, że na własne
M2 mało kogo stać, to już inna kwestia). Co jest miernikiem
sukcesu? „O, temu to się powodzi.” „Zobacz, jaki samochód
kupił. Widać, że ma pieniądze”. Jeden powie: „Pieniądze to nie
wszystko”, drugi – że „Szczęścia może nie dają, ale lepiej cierpieć w luksusie”.
Stabilna sytuacja finansowa to jeden z warunków poczucia
bezpieczeństwa. Z kolei w ujęciu Abrahama Maslowa bezpieczeństwo jest jedną z pierwszorzędnych potrzeb ludzkich.
Ponieważ tylko człowiek, który czuje się bezpiecznie, może
realizować inne potrzeby i cele. Nie da się ukryć, że ma to sens.
Kiedy już mamy te swoje wymarzone 40 metrów kwadratowych – czy to własne, czy wynajęte – możemy przejść do etapu
urządzania, by poczuć się „jak w domu”. I choć wiele słuchamy o zero waste, trendach eko, zamkniętym obiegu – trudno
jest się do tego dostosować. Bo przecież po to pracujemy, żeby
później sobie trud wynagrodzić – czy to nową sukienką, czy
ładną zastawą do kuchni. Nie ma znaczenia, która to już z kolei.
W końcu od przybytku głowa nie boli…
Przyznaję, że jeszcze do niedawna nie potrafiłam
przejść obojętnie obok wystawy ręcznie robionej
ceramiki. Z każdej podróży przywoziłam jakąś sko-

rupę, choćby mały talerzyk. Półki w szafie uginały się od kolorowych dresów i bajkowych bluz (jak przystało na szanującą
się 30-latkę). Jednak od prawie trzech miesięcy nie kupiłam
do mieszkania czy dla siebie nic. Co się takiego stało? 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, a w wielu polskich miastach
wybuchła panika. Świat jakby zatrzymał się na jakiś czas. Nikt
nie myślał w Tłusty Czwartek, o tym ile zjadł pączków, tylko,
co on by zrobił na miejscu naszych południowo-wschodnich
sąsiadów. Zaczęłam się zastanawiać, co bym ze sobą zabrała,
gdybym musiała spakować się w dziesięć minut i wyjechać z Warszawy. Rozglądałam się po mieszkaniu, po tych wszystkich skorupach, dresach, książkach, bibelotach. „Wzięłabym kota i…
Kota bym wzięła… No i… No, kota” – pomyślałam.
Bardzo szybko zrozumiałam, że to nadmierne poczucie kontroli, potrzeba otaczania się przedmiotami, zadomawiania
się i zajmowania terytorium może w jednej chwili zniknąć.
Bo kiedy przychodzi trudny moment w życiu, ważne są relacje, a nie to, do jakiego samochodu wsiadasz, czy na jakim
krześle siedzisz.
Oczywiście nadal zatrzymuję się przed witryną sklepową i wypatruję najpiękniejszego talerza. Chodzę na targ staroci, żeby
przebierać między rupieciami – a nuż trafi się jakaś perełka.
Traktuję to jednak jak formę spędzania czasu. Bo rzeczy materialne przywiązują nas do miejsca, z którym czasem trudno
się rozstać. Jednak „Smutne jest rozstanie z przyjaciółmi; miejsce to tylko miejsce“ — pisał Frank Herbert w kultowej powieści „Diuna” (którą z całego serca polecam). ◆
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